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บทสรุป 
โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน โรงพยาบาลปาก

พะยูน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเป็นการ
ประกันคุณภาพของอาหาร ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจาการบริโภค
อาหารที่ไม่ปลอดภัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่เป้าหมายของอ าเภอปากพะยูน และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคด้วยอาหารปลอดภัยและสารปนเปื้อนในอาหารโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  ผู้ประกอบการอาหารสดและแผงขายผักในตลาดสดเทศบาลอ าเภอปากพะยูน จ านวน 50  ร้าน 
ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการโรงพยาบาลปากพะยูน โดยมีนางปรียานันท์  ทนงาน เภสัชกรช านาญการ         
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการส่งตรวจ 
2. ด าเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารภายในตลาดสด เทศบาลต าบลปากพะยูนส่งตรวจโดย

ผ่านรถโมบาย 
3. ด าเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลปากพะยูน 
4. ด าเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารที่มีจ าหน่ายในชุมชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล จ านวน 18 แห่ง 
5. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการบริโภคท่ีมีสารปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักให้แก่

ประชาชนและผู้ประกอบการขายผักในพ้ืนที่ตลาดสดเทศบาลปากพะยูน 

  การด าเนินการโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น  38 ,440.00 บาท    
(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน เป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. แผ่นป้ายไวนิลให้ความรู้ 4 ชุด ชุดละ 1,625.00 บาท    เป็นเงิน 6,500.00 บาท 
2. ป้าย Clean food good test 50 ป้าย ป้ายละ 100.00 บาท          เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
3. ค่าชุดทดสอบ 

3.1 ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง TV kt    12  ชุด ชุดละ   1,000.00      = 12,000.00  บาท 
3.2 ชุดทดสอบซาลิคในอาหาร             8  ชุด ชุดละ    190.00       =   1,520.00  บาท 
3.3 ชุดทดสอบไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร       6  ชุด ชุดละ 170.00       =   1,020.00  บาท 
3.4 ชุดทดสอบบอแร็กซ์ในอาหาร        6  ชุด  ชุดละ 170.00 =   1,020.00  บาท 
3.5 ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า  2  ชุด  ชุดละ 850.00       =   1,700.00  บาท 
3.6 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น  4  ชุด  ชุดละ 800.00       =   3,200.00  บาท 
3.7 ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร 120  ชุด ชุดละ  30.00       =   3,600.00  บาท 

4.   ค่าแผ่นพับให้ความรู้  จ านวน  300  แผ่น  แผ่นละ  10  บาท    เป็นเงิน  3,000  บาท 
  จากการจัดโครงการนี้มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยและสาร
ปนเปื้อนในอาหารและมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและวัตถุดิบที่จะน ามาประกอบอาหารเพ่ือให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เป้าหมายได้บริโภคอาหารปลอดภัยปราศจากสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนส่งผลให้มีสุขภาพ
แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

                                                                      
   (นางปรียนันท์  ทนงาน)       (นางสมร  บุญวิสูตร)        (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
     เภสชักรช านาญการ     เภสัชกรช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 



 

 

 

แผนติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ    

ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

1. จัดท าและเสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
2.1 จัดซื้อชุดทดสอบ 

            

2.2 เก็บตัวอย่างอาหารจาก
ตลาดสด ส่งตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหารกับรถโมบาย 

            

2 .3  ตร วนสารปน เปื้ อ น ใน
ตัวอย่ างอาหารจาก รพ.สต . 
จ านวน 18 แห่ง 

            

2 .4  ตร ว จส ารปน เปื้ อ น ใน
ตัวอย่างวัตถุดิบประกอบอาหาร  
โรงครัว รพ.ปากพะยูน 

            

2.5 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
และ เอกสารแผ่ น พับความรู้
เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ผัก และสารปนเปื้อนในอาหาร 

            

2.6 จัดกิจกรรมถ่ายทอด/ให้
ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนใน
อาหาร สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ผัก  และการล้างผักอย่างถูกวิธี
ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ผู้ประกอบการใน อ.ปากพะยูน 

            

3. สรุปและประเมินผล             

 

 


