
(๑) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

(๒) หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการ

ด าเนินงานโดยการสร้างความเข้มแข็งของการก ากับดูแลตั้งแต่การควบคุมการน าเข้า การผลิต การขนส่ง และการ
จ าหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคโดยสร้างแรงจูงใจ รณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ ปรุงประกอบ และบริโภคอาหารอย่าง
ปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการโดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เช่ือมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบ เฝ้าระวัง วิเคราะห์คุณภาพอาหาร    
    จากข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ปี 25๖๐ พบว่า  กลุ่มโรค
ไม่ติดเช้ือมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะ มะเร็งตับ, มะเร็งปอด นอกจากน้ี กลุ่มโรค   ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคอุจจาระ
ร่วง และโรคอาหารเป็นพิษยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในอันดับต้นๆ ที่ส าคัญของอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ซึ่งต้องมี
การด าเนินงานเฝ้าระวังและมาตรการในการควบคุม ป้องกันเพื่อลดปัญหาต่อไป  ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสมของประชาชน และ การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ส่งผลให้วิถี
ชีวิตของประชาชน ภาวะสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  

จากการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของอ าเภอเมือง
น่าน  จังหวัดน่าน ที่ผ่านมาพบว่า ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตามเกณฑ์ช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข  คือ สถาน
ประกอบการผลิตอาหารผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์สุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP), อาหารปลอดสารปนเปื้อน 6 ชนิด 
ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง,สารบอแรกซ์, สารฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, สารกันเช้ือรา และยาฆ่าแมลงผ่านเกณฑ์ความ
ปลอดภัย, ตลาดสดประเภทที่1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดี – ดีมาก, ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผ่าน
เกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบรรลุ  ผลส าเร็จในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จในเชิงคุณภาพ ในเชิงระบบและความยั่งยืนของการพัฒนาให้การด าเนินงานอาหารปลอดภัยของอ าเภอเมือง
น่าน  จังหวัดน่าน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สารปนเปื้อนในอาหารของชุมชนอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน จะส่งผลให้ประชาชนในอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคอาหารอย่างครอบคลุมมากข้ึน 

ซึ่งการด าเนินงานโครงการนี้ เป็นการด าเนินงานต่อยอดและขยายผลจากการปฏิบัติงานปกติของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของอ าเภอ
เมืองน่าน  จังหวัดน่าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

(3) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา
สารปนเปื้อนในอาหารของชุมชนในอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน      โดยหน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุกเคลื่อนที่อ าเภอ
เมืองน่าน  จังหวัดน่าน  

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
   (4.1) กลุม่เป้าหมาย และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

(4.1.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน / นักท่องเที่ยวใน
อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

(4.1.2) ผู้มสี่วนได้เสีย :  ประกอบด้วย หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 
โรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  วัด  โรงเรียน สถานประกอบการต่างๆ  เป็นต้น 

     (4.2) เป้าหมายโครงการ 
 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปี 25๖๒ 

 
ปี 25๖๓ 

 
- ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้าน
อาหาร 

เรื่อง 12 12 

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรือ่งความปลอดภยั
ด้านอาหาร 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

- สถานท่ีจ าหน่ายอาหารได้รับการรับรองความ
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 

ร้อยละ ๖๐ ๖๐ 

- อาหารสดปลอดสารปนเปื้อน ๖ ชนิด ร้อยละ ๙๐ ๙๐ 

    (๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชน/นักท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ได้รับการคุ้มครองดูแลสุขภาพ 
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ปลอดภัย  

 มีการด าเนินงานอาหารปลอดภัยของอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ที่เป็นระบบครบวงจร 
สอดคล้องกับเส้นทางของห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) และเกิดการบูรณาการและมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะของภาคีร่วม (Partnership)  
     (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :  

 สร้างความตระหนักโดยรวมให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  
 มีการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีร่วมทุกภาคส่วน เป็นระบบ

และครบวงจรเกิดการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เกิดการแลกเปลี่ยนวิชาการและองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

และส่วนราชการต่างๆ อย่างกว้างขวางและแพร่หลายทั้งในด้านอาหารปลอดภัยและด้านอื่น 
เชิงลบ :  

 การที่ยังไม่สามารถสร้างความครอบคลุม และการก่อให้เกิดความตระหนักของประชาชนใน
ระดับรากหญ้าได้อย่างแท้จริง เนื่องจากวิถีการด ารงชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรม ค่านิยม และความรู้ 
ของประชาชนผู้บริโภค และข้อจ ากัดในด้านกระบวนการและเทคโนโลยีในการด าเนินงานที่ยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์และปัญหาของบางพื้นที่และบางชุมชน ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และก่อให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่  

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านอาหารปลอดภัย (Knowledge 
Management) ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และระหว่างเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด องค์ความรู้ที่ชัด
แจ้ง มีทางเลือกการด าเนินงานท่ีหลากหลาย 

2) การจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการ
ใช้ประโยชน์ท้ังในระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ชุมชน และครอบครัว  ได้อย่างเท่าทันการณ์ 

3) การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะด้านอาหารปลอดภัยให้เกิดนโยบายสาธารณะของ
องค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน 

4) รณรงค์สร้างความตระหนักโดยรวมให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     1.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารด้านผลติภณัฑ์สุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารของชุมชนอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

2.ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น จ านวน  100 ตัวอย่าง 



3.พัฒนาสื่อสุขศึกษาและช่องทางการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารปลอดภัย แก่ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ
และเครือข่ายการด าเนินงาน เช่น อปท.,อสม.,อย.น้อย จ านวน 12 เรื่อง 

4.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไขปัญหาสารปนเปือ้นในอาหารของชุมชน จ านวน 17 เครือข่าย 

 
 (๖) งบประมาณของโครงการ  ในปี ๒๕๖๒ บรูณาการกับโครงการในระดับพื้นท่ีของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล และงบปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ ต าบลน าร่อง 

 (๗) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี   มีนาคม 25๖๒ –  กุมภาพนัธ์  256๓ 

 (๘) สถานท่ีด าเนินโครงการ :  

พื้นทีอ่ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  ๖ ต าบลน าร่องในปี ๒๕๖๒ (ต าบลผาสิงห์,ไชยสถาน,ถืมตอง,
กองควายและสะเนียน) โดยเน้นการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตลาดสด, ตลาดนัด, คลองถม,ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร 

 (๙) ผู้รับผดิชอบ   คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร  ตามมติคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

(1๐) ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการด าเนินงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภายในจังหวัดด้านอาหาร

ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกได้รับความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนในอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัด

น่านได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคอาหารอย่างครอบคลุมมากข้ึน 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ผู้เสนอโครงการ   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
     .......................      ........................             ..................... 
 (นายทวีศักดิ์  จันตระ)  (นายเอกชัย เวศนารัตน์)  (นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  เกษตรอ าเภอเมืองน่าน                    นายอ าเภอเมืองน่าน 
 เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ            ประธานคณะอนุกรรมการฯ      ประธานคณะกรรมการ พชอ.เมืองน่าน 


