
หมวด 4 การจดัระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั

4.6 การจดับริการเภสชักรรม RDU และ คบส. 



เกณฑการประเมิน
4.6 การจดับริการเภสัชกรรม RDU และ คบส. การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ให้

อิงตาม แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลติดดาว ปี 2564

(หนา้ 52 – 63 )



31มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

ในการจัดการระบบยาระดับอําเภอ (1คะแนน)

ขอ 1. การบริหารจัดการระบบยา  โดยการมีสวน

รวมของเภสัชกร รพ.แมขายกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



42. มีแผนการปฏิบัติการและปฏิบัติงานจริงตามแผนอยาง

นอย ปละ 4 ครั้ง (1คะแนน)

ขอ 1. การบริหารจัดการระบบยา  โดยการมีสวน

รวมของเภสัชกร รพ.แมขายกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการสนับสนุนวิชาการจากเภสัชกร รพ.แมขาย  

ไดแกการจัดอบรมวิชาการ, คูมือ/ส่ือการใชยาใน     รพ.

สต. (1คะแนน)

ขอ 1. การบริหารจัดการระบบยา  โดยการมีสวน

รวมของเภสัชกร รพ.แมขายกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. มีบัญชีรายการยา รพ.สต. (1คะแนน) 

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ 

ขอ 2.1. มียาใชอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



7

2. มียาชวยชีวิตใน รพ.สต. และคูมือการใชยาชวยชีวิต

(1คะแนน) 

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ 

ขอ 2.1. มียาใชอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



83. ไมมีรายการยา NED หรือมี  แตไดรับการอนุมัติจาก            

ผูตรวจราชการฯ หรือ อยูระหวางการขออนุมัติ 

(แจง สสจ. แลว) (1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ 

ขอ 2.1. มียาใชอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. ไมมีรายการยา NED หรือมี  แตไดรับการ

อนุมัติจากผูตรวจราชการฯ หรือ อยูระหวาง

การขออนุมัติ (แจง สสจ. แลว) (1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย 

และมีคุณภาพ 

ขอ 2.1. มียาใชอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4. มีหลักเกณฑหรือขอบเขตในการส่ังใชยาท่ีสอดคลอง

กับศักยภาพผูส่ังใชยา (1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ 

ขอ 2.1. มียาใชอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. มีฐานขอมูลผูปวยแพยา (1คะแนน)

2. มีฐานขอมูลผูปวยท่ีใชยาเส่ียงสูง เชน Warfarin

(1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ ขอ 2.2 มีการเฝาระวังการใชยาเพ่ือลดปญหาท่ี

เกี่ยวของกับการใชยาในกลุมผูปวยแพยาและ

ผูปวยท่ีใชยาเส่ียงสูง เชน Warfarin

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการบันทึกขอมูลผูปวยแพยาโดยการติดสติ๊กเกอรใน 

family folder หรือวิธีการอ่ืนใด (1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ ขอ 2.2 มีการเฝาระวังการใชยาเพ่ือลดปญหาท่ี

เกี่ยวของกับการใชยาในกลุมผูปวยแพยาและ

ผูปวยท่ีใชยาเส่ียงสูง เชน Warfarin

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4. มีการบันทึกขอมูลผูปวยท่ีใชยาเส่ียงสูง เชน Warfarin

โดยการติดสติ๊กเกอรใน family folder หรือวิธีการอ่ืน

ใด (1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ ขอ 2.2 มีการเฝาระวังการใชยาเพ่ือลดปญหาท่ี

เกี่ยวของกับการใชยาในกลุมผูปวยแพยาและ

ผูปวยท่ีใชยาเส่ียงสูง เชน Warfarin

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



14

5. มีแนวทางหรือการออกบัตรแพยาเบ้ืองตนใหแกผูปวย

ไปประเมินแพยาตอท่ีโรงพยาบาลโดยเภสัชกร (1คะแนน)

ขอ 2. การคัดเลือก การสงมอบยาท่ีปลอดภัย และ

มีคุณภาพ ขอ 2.2 มีการเฝาระวังการใชยาเพ่ือลดปญหาท่ี

เกี่ยวของกับการใชยาในกลุมผูปวยแพยาและ

ผูปวยท่ีใชยาเส่ียงสูง เชน Warfarin

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. ประตูมีกุญแจล็อค 2 ช้ัน (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.1 มีสถานท่ีจัดเก็บยาและเวชภัณฑ

ตามมาตรฐานและจัดเก็บอยางเหมาะสม

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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2. มีแนวทางการเปด/ปดคลังยาชัดเจน (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.1 มีสถานท่ีจัดเก็บยาและเวชภัณฑ

ตามมาตรฐานและจัดเก็บอยางเหมาะสม

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. ไมพบยาและเวชภัณฑวางบนพ้ืนโดยตรง (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.1 มีสถานท่ีจัดเก็บยาและเวชภัณฑ

ตามมาตรฐานและจัดเก็บอยางเหมาะสม

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4. มีการแยกประเภทยา วชย วสด และวัสดุอ่ืนๆชัดเจน 

(1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.1 มีสถานท่ีจัดเก็บยาและเวชภัณฑ

ตามมาตรฐานและจัดเก็บอยางเหมาะสม

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



191. มีการบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน (1คะแนน) 

2. บันทึกอุณหภูมิและความช้ืนเปนปจจุบัน (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.2 มีการควบคุมสถานท่ีเก็บยาและ

เวชภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



203. ผานเกณฑมาตรฐาน (อุณหภูมิไมเกิน 30 °c และ

ความช้ืนไมเกิน 70 %) (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.2 มีการควบคุมสถานท่ีเก็บยาและ

เวชภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4. คลังยาสามารถปองกันสัตวและแมลงได (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.2 มีการควบคุมสถานท่ีเก็บยาและ

เวชภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. สุม stock card นับยา 10 รายการ ตรงทุกรายการ (1คะแนน)

2. มีใบเบิกยาจากคลังยาโรงพยาบาล และมีการลงนามครบถวน (ผูเบิก ผูจาย ผูรับ ผูอนุมัติ) (1คะแนน) 

3. ใบเบิกยาจากคลังยา รพ สอดคลองกับ stock card (1คะแนน)

4. มีใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต.ไปยังจุดจายและมีการลงนามครบถวน (ผูเบิก ผูจาย ผูรับ ผูอนุมัติ) (1คะแนน)

5. ใบเบิกยาจากคลังยา รพ.สต. สอดคลองกับ stock card (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.3 การควบคุมและการเบิกจายเวชภัณฑเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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ใบเบิกยาจาก รพ. และ ใบเบิกยาไปหองจายยา ถูกตองตรงกันกับ รบ.301 หรือ Stock card

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. ไมมียาขาด stock ในคลังยาหรือจุดจายยา 

(1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.4 การสํารองยาและเวชภัณฑเพียงพอ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



251. ไมพบยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาเส่ือมสภาพ หรือ

หมดอายุ (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.5 มีระบบการควบคุมยาหมดอายุ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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2. ระบุวันเปด วันหมดอายุของยา multiple dose และ

ยา pre-pack (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.5 มีระบบการควบคุมยาหมดอายุ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการจัดเรียงยาแบบ first expired first use

(1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.5 มีระบบการควบคุมยาหมดอายุ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. อุณหภูมิขณะตรวจ 2-8 0C และอุณหภูมิชองแชแข็ง      

อยูระหวาง -15ถึง -250C(เฉพาะตูเย็นเก็บวัคซีน) (1คะแนน)

2. การจัดเก็บยาเปนไปตามหลักวิชาการ (1คะแนน)

3. บันทึกอุณหภูมิสมํ่าเสมอ เปนปจจุบัน (1คะแนน)

4. เทอรโมมิเตอรไดมาตรฐาน มีสติ๊กเกอรรับรองผาน                

การสอบเทียบและไมหมดอายุ (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.6 ตูเย็นเก็บยาตามมาตรฐาน

ขอ 3.7 ตูเย็นเก็บวัคซีนตามมาตรฐาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 
4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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5. ไมเก็บยาและวัคซีนปะปนกันและเปนระเบียบ

เรียบรอย (1คะแนน)

6. ไมมีอาหารและเครื่องดื่ม (1คะแนน)

7. ฝาตูเย็นมีขวดน้ําสีหรือเติมเกลือ หรือปดโฟม

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ (1คะแนน)

ขอ 3. คลังยาและเวชภณัฑ์

ขอ 3.6 ตูเย็นเก็บยาตามมาตรฐาน

ขอ 3.7 ตูเย็นเก็บวัคซีนตามมาตรฐาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. มีการสงมอบยาท่ีถูกตองตามมาตรฐาน (1คะแนน)

2. ยาท่ีสงมอบมีขอมูลครบถวน ระบุสถานท่ีบริการ ช่ือ

ผูปวย วันท่ีจายยา ช่ือยา วิธีใช ขอควรระวังในการใชยา 

(1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.1 มีการสงมอบยาใหผูปวยอยางถูกตองและเหมาะสม และมีการ

เฝาระวังการเกิดอุบัติการณความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication 

Error) เพ่ือสงเสริมความใหเกิดความปลอดภัยแกผูมารับบริการ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการบันทึกอุบัติการณความคลาดเคล่ือนทางยา 

(Medication Error) (1คะแนน)

4. มีแนวทางปองกันความคลาดเคล่ือนทางยาใน รพ.สต. 

(1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.1 มีการสงมอบยาใหผูปวยอยางถูกตองและเหมาะสม และมีการ

เฝาระวังการเกิดอุบัติการณความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication 

Error) เพ่ือสงเสริมความใหเกิดความปลอดภัยแกผูมารับบริการ

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. ฉลากยาเปนไปตามมาตรฐาน (1คะแนน)

2. มีฉลากเพ่ือสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ไดแก                 

มีฉลากยาภาษาไทย และ มีฉลากยาเสริม (1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.2 มีการจัดทําเครื่องมือเพ่ือสงเสริมการใชยาอยางสม

เหตุผลเพ่ือใหผูปวยไดรับยาถูกตอง ปลอดภัย

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



333. มีฉลากชวยในการใชยา (1คะแนน)

4. มีส่ือสงเสริมการใชยาท่ีปลอดภัย (1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.2 มีการจัดทําเครื่องมือเพ่ือสงเสริมการใชยาอยางสม

เหตุผลเพ่ือใหผูปวยไดรับยาถูกตอง ปลอดภัย

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. มีแนวทางการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ 

(1คะแนน)

2. มีแนวทางการใชยาปฏิชีวนะในโรคทองรวงเฉียบพลัน 

(1คะแนน)

3. มีแนวทางการใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 

(1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.3 มีการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4. รอยละของการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดิน

หายใจไมเกินรอยละ 20 (1คะแนน)

5. รอยละของการใชปฏิชีวนะในโรคในโรคทองรวง

เฉียบพลัน ไมเกินรอยละ 20 (1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.3 มีการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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6. แนวทางการใชยาในกลุมโรค NCD (1คะแนน)

7. มีแนวทางการเฝาระวังการใชยาในหญิงตั้งครรภ                    

หญิงใหนมบุตร (1คะแนน)

8 .มีแนวทางการเฝาระวังการใชยาในผูปวยไตเรื้อรัง                   

ระดับ 3 ข้ึนไป กับการใชยา NSAIDs (1คะแนน)

9. มีแนวทางการเฝาระวังการใชยากลุม NSAIDs ซํ้าซอน 

(1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.3 มีการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 



37

1. มีการกําหนดกลุมเปาหมายในการติดตามการใชยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพของผูปวยโรคเรื้อรัง (1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.4 มีการติดตามการใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีบาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



382. มีการติดตามเย่ียมหรือการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทหรือ

ทางไลนและแนะนําการใชยาโรคเรื้อรังและผลิตภัณฑ 

สุขภาพตอเนื่องท่ีบาน โดยเภสัชกร (1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.4 มีการติดตามการใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีบาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการบันทึกขอมูลการเย่ียมบานผูปวยใน Family 

folder หรือ วิธีการอ่ืนใด (1คะแนน)

ขอ 4.การใชยาอยางปลอดภัยและมีความสมเหตุผล

ขอ 4.4 มีการติดตามการใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีบาน

4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



401. มีคณะทํางานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ (1คะแนน)

2. มีแผนการปฏิบัติการและแผนดําเนินการมีการออก

ปฏิบัติงานจริง (1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.1 การบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภคระดับ

อําเภอ   โดยการมีสวนรวมของเภสัชกร รพ.แมขายรวมกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

อา
หา
รส
ด

อาหารปรุงจำหน่าย

อาหารแปรรูป

Con
sum

er

Food
Safety

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการวางแผนขับเคล่ือนงาน คบส. โดยการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย (1คะแนน)

4. มีการติดตามประเมินผลและการคืนขอมูลงาน คบส.

ใหคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอําเภอ 

(1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.1 การบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ   โดยการ

มีสวนรวมของเภสัชกร รพ.แมขายรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



421. มีการดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวังอาหารสด                 

อาหารแปรรูป โดยชุดทดสอบอยางงาย (1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.2 มีการดําเนินการตรวจสอบ   เฝาระวังอาหารสด 

อาหารแปรรูป ในรานคา รานชํา ตลาดนัด รถขายอาหารสด

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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2. ใหความรูหรือคําแนะนํากับผูประกอบการรานคา        

รานชํา รถขายอาหารสด (1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.2 มีการดําเนินการตรวจสอบ   เฝาระวังอาหารสด 

อาหารแปรรูป ในรานคา รานชํา ตลาดนัด รถขายอาหารสด

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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3. มีการแกไขปญหาอยางนอย 1 ประเด็นปญหา เชน 

ตรวจสอบเชิงรุก ทําประชาคมแกไขปญหา  จัดโครงการ  

อบรม (1คะแนน)

4. มีการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เชน อสม, 

ผูประกอบการ  ครู/นักเรียน อย.นอย (1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.2 มีการดําเนินการตรวจสอบ   เฝาระวังอาหารสด 

อาหารแปรรูป ในรานคา รานชํา ตลาดนัด รถขายอาหารสด

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



45

1. ไมพบผลิตภัณฑผิดกฎหมาย ท้ังรานคา/รานชํา 

(1คะแนน)

2. ไมพบยากลุมเส่ียงท่ีบานผูปวยโรคเรื้อรัง (1คะแนน)

3. ไมพบผลิตภัณฑผิดกฎหมายท่ีบานผูปวยโรคเรื้อรัง 

(1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.3 รานคา/รานชํา และบานผูปวยโรคเรื้อรัง                      

ไมพบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)



481. ผูจําหนายในรานคา รานชํามีองคความรูดาน                 

ผลิตภัณฑสุขภาพครบ 3 ขอ (1คะแนน)

2. ผูปวยโรคเรื้อรังมีความรูเกี่ยวกับยากลุมเส่ียงและ

ผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย (1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.4 ผูจําหนายในรานคา รานชํามีองคความรูดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. มีการจัดอบรมใหแกกลุมเปาหมาย 4 กลุมไดแก 

(1คะแนน)

1.1 นักเรียน 1.2 ผูประกอบการ

1.3 ผูปวยโรคเรื้อรัง 1.4 เครือขาย คบส.

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.5 มีการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เชน อสม. ครู/

นักเรียน อย.นอย ผูประกอบการรานคา แผงลอยจําหนาย

อาหาร ผูปวยโรคเรื้อรัง เครือขายเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน

คุมครองผูบริโภคในระดับอําเภอ

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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1. มีโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุก เพ่ือแกไขปญหา                    

ดาน คบส. ในพ้ืนท่ีจํานวน 2 กลุมข้ึนไป (1คะแนน)

2. มีการมีสวนรวมของเครือขายคุมครองผูบริโภค 

(1คะแนน)

3. ประเด็นการแกไขปญหาสอดคลองกับ OTOP (1คะแนน)

ขอ 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอ 1.6 เครือขายคุมครองผูบริโภค ในพ้ืนที่ มีสวนรวมในการแกไข

ปญหาดานการคุมครองผูบริโภค ที่สอดคลองกับ OTOP

4.6.2 งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คบส.)

4.6. การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุมครองผูบริโภค (คบส.)
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