




 

 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง         
ให้ก้าวไกลสู่สากลปี 2564 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสถานที่ การให้บริการ และความรู้ ความสามารถ
ของผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีสมุนไพร        
เป็นส่วนผสม ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีกิจกรรมการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับ         
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานที่ผลิตเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  ซ่ึงจากผลการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรัง 
ตามแบบประเมินตนเอง (Self- Assessment) ของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในการป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 39 แห่ง พบว่า ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ผ่านมาตรฐานตามแบบประเมินตนเอง และจากผลการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
สารห้ามใช้ อันได้แก่ ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ และสารประกอบปรอท และ เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ จ านวน
แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans และ Clostridium spp. ของตัวอย่างเครื่องส าอางที่มีสมุนไพรเป็น
ส่วนผสม จ านวน 14 ตัวอย่าง จากสถานที่ผลิตเครื่องส าอางทั้งหมดจ านวน 8 แห่ง พบว่า ร้อยละ 100 
ของเครื่องส าอางที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้านสารห้ามใช้ อันได้แก่ ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ และสารประกอบ
ปรอท มีความปลอดภัยในการใช้ และร้อยละ 92.86 ของเครื่องส าอางที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้าน
จุลินทรีย์มีความปลอดภัยในการใช้ โดยร้อยละ 7.14 ของเครื่องส าอางที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้าน
จุลินทรีย์ไม่ผ่านจ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์
รวบรวมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรังที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดให้
ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพพัฒนา
มาตรฐานให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรังเป็นที่นิยม
และเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากล ปี 2564 

หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดตรังเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ซึ่งมีสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่งในเขตพ้ืนที่ จึง
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กิจการสถานประกอบการ      
เพ่ือสุขภาพ อันได้แก่ กิจการสปา กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และกิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม จึงเป็น
กิจการด้านบริการที่ส าคัญ ที่สร้างแรงงานและรายได้ให้แก่จังหวัดตรังและประเทศไทยเป็นจ านวนมาก   
เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ      
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ให้มีมาตรฐานก้าวไกลสู่สากล ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ จึงเป็นสิ่งส าคัญ ในการยกระดับ
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ โดยมาตรฐานด้านการให้บริการและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จะเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยเฉพาะ
เครื่องส าอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้ให้บริการแก่ผู้มารับบริการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพของจังหวัดตรัง อีกทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ยังมีมูลค่าทางการตลาดและการเติบโต       
อย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเครื่องส าอางของจังหวัดตรัง ด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พบว่า 
ร้อยละ 33.33 ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องจ านวน
แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ และจากผลการตรวจมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง
จังหวัดตรัง ตามกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 รวมจ านวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ผลปรากฏว่า มีสถานที่ผลิตเครื่องส าอางเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพียง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22  

ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากลปี 2564 เพ่ือส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน และพัฒนายกระดับมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ การให้บริการ และความรู้ 
ความสามารถของผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีมาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้ได้มาตรฐานและ
พัฒนายกระดับให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล 

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีความปลอดภัยและผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ผลิตเครื่องส าอาง 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้ประกอบการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ อันได้แก่ กิจการสปา กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 

และกิจการนวดเพื่อเสริมความงาม  
2. ผู้ผลิตเครื่องส าอาง 
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการตรวจ

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
2. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีความปลอดภัย และผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
3. มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ผลิตเครื่องส าอาง 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
4. มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย 1 แห่ง 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. สถานที่ผลิตเครื่องส าอางและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีความปลอดภัย และผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

4. มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากลในจังหวัดตรัง 

5. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและสถานที่ผลิตเครื่องส าอางที่มี
มาตรฐานระดับสากลให้เป็นที่แพร่หลาย 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ : ธันวาคม 2563  - กันยายน 2564 
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กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากล ปี 2564 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมหลักที่  1 ประชุมเตรียม        
ความพร้อมและชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โคร งการแก่พนั ก ง าน เจ้ าหน้ าที่ แ ละ
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง  

17,000 บาท ธันวาคม 2563  – 
มกราคม 2564 

เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวม 50 คน 

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพ่ือส่งเสริม
การผลิต เครื่องส าอางจากสมุนไพรให้
ปลอดภัย  

103,500 บาท กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2564 

 

ผู้ประกอบการ
เครื่องส าอางเจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด    
รวม 60 คน 

กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพต้นแบบ จังหวัดตรัง 
 
3.1  อบรมหลั กสู ตร พัฒนาศั กยภาพ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร         
เพ่ือสุขภาพต้นแบบ จังหวัดตรัง ณ โรงแรม
ในจังหวัดตรัง 
 
3.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ  
เพ่ือสุขภาพ จังหวัดกระบี่ จ านวน 3 แห่ง 

 
 
 
 
56,000 บาท 

 
 
 

312,000 บาท 

 
 
 
 
กุ ม ภ า พั น ธ์  – 
พฤษภาคม 2564 
 
 
 
เมษายน – มิถุนายน 
2564 

ผู้ประกอบการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
รวม 80 คน 

กิจกรรมหลักที่ 4 ตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานที่ผลิตเครื่องส าอางและเก็บตัวอย่าง
ผลิ ตภัณฑ์ เค รื่ อ งส าอาง เ พ่ือส่ งตรวจ
วิเคราะห์สารห้ามใช้และเชื้อจุลินทรีย์ 

189,000 บาท เมษายน – 
สิงหาคม 2564 

สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง
ในจังหวัดตรัง 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ตรวจสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พัฒนาสถานประกอบการ   
เพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานระดับสากล  

42,100 บาท เมษายน – 
กรกฎาคม 2564 

 

สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรัง 

กิจกรรมหลักท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงาน 

 

3,500 บาท สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

 

รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น 723,100 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 



     | 4 
 

 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง 
ให้ก้าวไกลสู่สากล ปี 2564 

กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้ด าเนินการ
จัดประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ เจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และผู้แทนภาคเอกชน รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. นางสุพัตรา คงจริง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กล่าวเปิด         
การประชุมและชี้แจงความเป็นมาของโครงการ  ซึ่งการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากล แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านเครื่องส าอาง จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2) ด้านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการและสถานที่ 

 2. นางสาววาสิฏฐี มีเสน ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง น าเสนอ
ผลการด าเนินงานเครื่องส าอางประจ าปี 2563 และแนวทางการด าเนินงานเครื่องส าอางประจ าปี 2564 
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  

- กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพ่ือส่งเสริมการผลิต
เครื่องส าอางจากสมุนไพรให้ปลอดภัย  

o ภาคบรรยาย : การพัฒนาสูตรต ารับของเครื่องส าอางที่มีการผสมของ
สมุนไพร แนวโน้มการใช้สมุนไพรในเครื่องส าอางในปัจจุบัน การเตรียมสารสกัดจากวัตถุดิบสมุนไพร การใช้
สารสกัดสมุนไพรในการพัฒนาสูตรต ารับของเครื่องส าอาง การเพ่ิมความคงตัวของสารสกัดและผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเครื่องส าอาง และการเลือกใช้สารกันเสียใน
เครื่องส าอาง 

o ภาคปฏิบัติ : โดยแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติผลิตเครื่องส าอางในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เซรั่ม สบู่ แชมพ ูสครับ โลชั่น และครีม 

- กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้และเชื้อจุลินทรีย์  โดยมีรายละเอียดการตรวจ
วิเคราะห์ดังนี้  

o ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
o สารห้ามใช้ อันได้แก่ ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ และสารประกอบปรอท  
o เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ จ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida 
albicans และ Clostridium spp. 

ซึ่งก าหนดปริมาณการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับการส่งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ละ 2 ตัวอย่าง    
(Lot เดียวกัน ) น้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า 100 กรัมหรือมิลลิลิตร 
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 3. นางสาวนัทธมน พลอินทร์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
น าเสนอผลการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประจ าปี 2563 และแนวทางการด าเนินงาน       
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 
  - กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดงูานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ณ จังหวัดกระบี่ 
  - กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเตรียม      
ความพร้อมในการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
 

ภาพประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (ภาพประกอบท่ี 1-15 ) 
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กิจกรรมหลักท่ี 2 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพ่ือส่งเสริมการผลิตเครื่องส าอางจาก
สมุนไพรให้ปลอดภัย งบประมาณ 103,500 บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข               
ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพ่ือส่งเสริมการผลิตเครื่องส าอางจาก
สมุนไพรให้ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้ ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ      
ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีผู้ร่วมการอบรม ได้แก่ เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลศูนย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง อาจารย์ประจ าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและ
เครื่องส าอาง ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ประกอบการเครื่องส าอาง รวมจ านวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมี    
นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  

รายละเอียดการอบรม 
วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นการอบรมในภาคบรรยาย ดังนี้  

- “สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง” โดยดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ อาจารย์ประจ าศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านยาและเครื่องส าอาง ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

-  “สารเคมีส าหรับการผลิตเครื่องส าอาง การพัฒนาสูตรและการผลิตเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของ
สมุนไพร” โดยดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น อาจารย์ประจ าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง ส านักวิชา   
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- “การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง”  โดยดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ อาจารย์ประจ า     
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นการอบรมในภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและสาธิตกระบวนการผลิต
เครื่องส าอางในรูปแบบเซรั่มและครีม โดยดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์ ดร.ปาจรีย์      
ศักดิเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และนางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 นอกจากนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ยังได้จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้ผลิตเครื่องส าอางที่ผ่าน
การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพ่ือส่งเสริมการผลิตเครื่องส าอางจากสมุนไพร         
ให้ปลอดภัย และส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการรวมจ านวนทั้งสิ้น 25 คน ส าหรับใช้เก็บเป็นประวัติการอบรม
และแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ขณะท าการตรวจเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิตเครื่องส าอางประจ าปี ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ภาพประกอบการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องส าอาง

จากสมุนไพรให้ปลอดภัย (ภาพประกอบท่ี 16-31 ) 
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กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้นแบบ 
จังหวัดตรัง งบประมาณ 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรมที่ 3.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ต้นแบบ จังหวัดตรัง ณ โรงแรมในจังหวัดตรัง งบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     
ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้นแบบ 
จังหวัดตรัง ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตรัง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้           
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดตรังได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล อีกทั้ง       
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานประกอบการ        
เพ่ือสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น       
85 คน ซึ่งนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

o ภาคบรรยาย บรรยายให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานสถานประกอบการ   
สปาเพ่ือสุขภาพระดับสากล (Thai World Class Spa) และมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม (Nuad Thaii 
Premium Awards) โดย นายพรเทพ ล้อมพรม หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มควบคุมก ากับมาตรฐาน            
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ เภสัชกรเอกรินทร์ วริทธิกร     
เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
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o ภาคปฏิบัติ เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิด ซึ่งมีวิทยากรให้ค าแนะน า
ในการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ จ านวน 4 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มท่ี 1 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มท่ี 2 ด้านบุคลากรและด้านการบริการ 
 กลุ่มท่ี 3 ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 กลุ่มท่ี 4 ด้านการบริหารและจัดการองค์กร 

  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มาให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration 
(SHA) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังมาบรรยายในวันนั้น 

ภาพประกอบการอบรมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ต้นแบบ จังหวัดตรัง (ภาพประกอบที่ 32-51) 
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 กิจกรรมที่ 3.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จังหวัดกระบี่ จ านวน 3 แห่ง 
งบประมาณ 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ก าหนดแผนศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 3 แห่ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น จ านวน 85 คน แต่ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของประเทศไทย ซึ่งได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ข้ึนในเดือนเมษายน 2564 และได้ขยายขอบเขตการแพร่
ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกการด าเนิน
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดกระบี่ 
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กิจกรรมหลักที่ 4 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้และเชื้อจุลินทรีย์  งบประมาณ 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น          
เก้าพันบาทถ้วน) 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ก าหนดแผนการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอาง
และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้และเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือเป็นข้อมูลทาง
วิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2564 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง มี
จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้อง
กับนโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอางได้ตาม
แผนการด าเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ส าหรับแนวทางการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือส่ง
ตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้และเชื้อจุลินทรีย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงด าเนินการแจ้งไปยังผู้ผลิต
เครื่องส าอางของจังหวัดตรังให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางตามจ านวน
ที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตามเงื่อนไขดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จะต้องมีรายละเอียดดังนี้  
1.1 ผลิตโดยสถานที่ผลิตเครื่องส าอางของตัวเอง 
1.2 ต้องมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบในสูตร 
1.3 มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง 

2. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
2.1 ตัวอย่างเป็น Lot เดียวกัน หรือมีเลขท่ีของครั้งที่ผลิตเดียวกัน 
2.2 ปริมาณการเก็บจะต้องมีน้ าหนักรวมไม่น้อยกว่า 100 กรัมหรือมิลลิลิตรและอย่างน้อย    

2 ตัวอย่าง เช่น สบู่ น้ าหนัก 70 กรัม/กล่อง จะต้องเก็บตัวอย่างทั้งหมด 2 กล่อง หรือ โลชั่น ปริมาตร 
120 มิลลิลิตร/ขวด จะต้องเก็บตัวอย่างทั้งหมด 2 ขวด 
และเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางตามจ านวนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ผลปรากฏว่า มีตัวอย่างเครื่องส าอางที่เป็นไปตามเงื่อนไข จ านวน 14 ตัวอย่ าง จากสถานที่ผลิต
เครื่องส าอางทั้งหมด จ านวน 8 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลตัวอย่างเครื่องส าอาง 

ล าดับ ชื่อเครื่องส าอาง ลักษณะ
เครื่องส าอาง 

ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ ์

ผู้ผลิต ครั้งท่ีผลิต/วันที่ผลิต จ านวน หมายเหตุ 

1 จริงใจ บอดี้ สครับ  
JING JAI BODY SCRUB 

 
 

สครับ กระปุกขนาด  
20 g 

 ผลิตโดย : หจก.บีบี พิ้งค์สกินช้อป 
49 ม.4 ต.บา้นโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรงั 
92000 

MFG: 18/01/63 
EXP: 18/01/66 
Lot No.: scb01-1 

2 
กระปุก 

 

ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6300002004 

2 ซุปเปอร์สครับ สครับส้ม 
SUPER SCRUB ORANGE SCRUB 

 
 

สครับ กระปุกพลาสติก
ขนาด 300 ml 

MFG: 10/11/19 
EXP: 10/11/22 
Lot No.: ssos11-01 

2 
กระปุก 

ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6200044671 

3 เอสเจบี โลช่ันโสม SJB GINSENG 
LOTION 

 
 
 

โลช่ัน ขวดหัวปั๊ม 150 
ml 

MFG: 9/12/63 
EXP: 9/12/66 
Lot No.: sjb12-01 

2 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6300055861 
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ล าดับ ชื่อเครื่องส าอาง ลักษณะ
เครื่องส าอาง 

ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ ์

ผู้ผลิต ครั้งท่ีผลิต/วันที่ผลิต จ านวน หมายเหตุ 

4 บาย จริงใจ วิตามินซี เอสเซนส์ บอดี้ โทน
เนอร์ บาย จริงใจ BY JING JAI VITAMIN 
C ESSENCE BODY TONER BY JING JAI 

 

ของเหลว ขวดพลาสติก 
ปริมาณสุทธิ 
250 ml 

 MFG: 2/2/64 
EXP: 2/2/66 
Lot No.: Ess02-1 

2 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6400004086 

5 ยาสีฟันสมุนไพร HERBAL 
TOOTHPASTE

 

ครีม หลอดพลาสติก
บรรจุในกล่อง 
น้ าหนัก 100 g. 

นางสาวสิภาลักษณ์ สีทองเทียว 
(ภูมิใจ) เลขท่ี 350 หมู่ 10 ต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

MFG: 10/12/20 
EXP: 10/12/22 
Lot No.:  L03 

2 กล่อง ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
10-1-6200018930 

6 ลีฟส์ เซ็นส์ สบูส่ับปะรด 
LEAVES'SCENTS PINEAPPLE SOAP 

 

ของแข็ง ก้อนห่อด้วย
พลาสติก  
150 g. 

นางสาวบุษราเกศม ์ศรีแก้ว  
(ร้านนาโยงวิถี) เลขท่ี 56/2 หมู่ที ่1 
ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง  
จังหวัด ตรัง  
 

MFG: 13/7/2020 
EXP: 13/7/2022 
Lot No.: 31320202 

2 ก้อน ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
10-1-6007318 

7 ลีฟส์เซน สบู่ใบสะเดา LEAVES'SCENTS 
NEEM LEAF SOAP 

 

ของแข็ง ก้อนห่อด้วย
พลาสติก  
150 g. 

นางสาวสิภาลักษณ์ สีทองเทียว 
(ภูมิใจ) เลขท่ี 350 หมู่ 10 ต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

MFG: 19/4/2020 
EXP: 19/4/2022 
Lot No.: 11420204 

2 ก้อน ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
10-1-6006711 
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ล าดับ ชื่อเครื่องส าอาง ลักษณะ
เครื่องส าอาง 

ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ ์

ผู้ผลิต ครั้งท่ีผลิต/วันที่ผลิต จ านวน หมายเหตุ 

8 ลีฟส์ เซนส์ สบูส่้มอโรม่า LEAVES 
'SCENTS ORANGE AROMA SOAP 
 

 
 

ของแข็ง ก้อนห่อด้วย
พลาสติก 150 
g. 

นางสาวบุษราเกศม ์ศรีแก้ว  
(ร้านนาโยงวิถี) เลขท่ี 56/2 หมู่ที ่1 
ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง  
จังหวัด ตรัง  
 
 
 
 
 

MFG: 19/12/2020 
EXP: 19/12/2022 
Lot No.: 22120204 

2 ก้อน ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
10-1-6011871 

9 แอมมิที สบู่บ ารุงผิวน้ ากุหลาบ 
AMITY ROSEWATER SKINCARE SOAP 
 

 

ของแข็ง ก้อนห่อด้วย
พลาสติก 80 g. 

นางสาว จริญาภรณ์ เพชรสามสี  
(แอมมิที) เลขท่ี 91 หมู่ 5 ต าบล 
นาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว  
จังหวัดตรัง  
 
 
 

MFG: ไมร่ะบ ุ
EXP: 2 ปีนับจากวันผลิต 
Lot No.: ไม่ระบ ุ

2 ก้อน ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6400002180 

10 แฮร์ แอนด์ บอรด์ี้ โคโคนัท ออยล ์HAIR 
AND BODY COCONUT OIL 

 
 

ของเหลว ขวดพลาสติก 
ปริมาตร 95 
ml 

นายจิตร บุญเลื่อง  
(ศูนย์การเรยีนรู้หมอพ้ืนบ้าน วังวิเศษ 
ตรัง) เลขท่ี 49 หมู่ 1 ต าบล 
วังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  

MFG: ไมร่ะบ ุ
EXP: ไม่ระบ ุ
Lot No.: ไม่ระบ ุ

2 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
10-1-6100055724 
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ล าดับ ชื่อเครื่องส าอาง ลักษณะ
เครื่องส าอาง 

ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ ์

ผู้ผลิต ครั้งท่ีผลิต/วันที่ผลิต จ านวน หมายเหตุ 

11 ผงสมุนไพรพอกหน้าพิชชา PITCHAZ 
HERBAL MASK POWDER 

 

ผง ขวดพลาสติก 
ปริมาตร 30 g 

นางรัศม์ศธิวา เรืองสังข์ (เบเลซ่า คอส
เม่) เลขท่ี 26/40 ถนนจริงจิตร 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

MFG: 07/2020 
EXP: 07/2021 
Lot No.: 4 

4 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6300033924 

12 ต้นน้ า สกินไบรเทนนิ่ง บอดี้โลช่ัน 
TONNAHM SKIN BRIGHTENING BODY 
LOTION 

 

โลช่ัน ขวดหัวปั๊มสีชา 
ปริมาณสุทธิ 
300 มล. 

นาย ธนพล ว่องวาณิช (ต้นน้ า) เลขท่ี 
10 ถนนเทศบาล 11 ต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 

MFG: 14/11/20 
EXP: 14/11/22 
Lot No.: L00111 

2 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6300033384 

13 ต้นน้ า สกินทูโซล เนเชอรลั ลิควิดโซป 
TONNAHM SKIN TO SOUL NATURAL 
LIQUID SOAP 

 

ของเหลว ขวดหัวปั๊มสีชา 
ปริมาณสุทธิ 
300 มล. 

นางรัศม์ศธิวา เรืองสังข์  
(เบเลซ่า คอสเม่) เลขท่ี 26/40 
 ถนนจริงจิตร ต าบลทับเที่ยง  
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

MFG: 15/11/20 
EXP: 15/11/22 
Lot No.: SS0111 

2 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6300032952 

14 การ์เด้น กีฟ แฮร์ เฮอร์เบิล้ แชมพู 
GARDEN GIVE HAIR HERBAL 
SHAMPOO 

 

ของเหลว ขวดหัวปั๊มสีขาว
ปริมาณสุทธิ 
300 มล. 

นางสาว คัคกาญจน์ ทองค า  
(การ์เด้น กีฟ) เลขท่ี 132/73  
ถนนพัทลุง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

MFG: 25/02/2564 
EXP: 25/02/2566 
Lot No.: 02/2564 

2 ขวด ระบุเลขท่ีใบรับแจ้ง  
92-1-6300052813 
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จากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑2/1 ตรัง 
ของตัวอย่างเครื่องส าอางที่ได้ส่งตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารห้ามใช้ อันได้แก่ ไฮโดรควิโนน 
กรดวิตามินเอ และสารประกอบปรอท และ เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ จ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดย
ใช้อากาศ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans และ Clostridium 
spp. พบว่า ร้อยละ 100 ของเครื่องส าอางที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ด้านสารห้ามใช้ อันได้แก่ ไฮโดรควิโนน        
กรดวิตามินเอ และสารประกอบปรอท มีความปลอดภัยในการใช้ และร้อยละ 92.86 ของเครื่องส าอางที่ได้รับ
การตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ มีความปลอดภัยในการใช้ โดยร้อยละ 7.14 ของเครื่องส าอางที่ได้รับการ
ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ ไม่ผ่านจ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 2 และ 3  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ด าเนินการแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ของตัวอย่างเครื่องส าอาง
ไปยังผู้ผลิตเครื่องส าอางทุกราย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้มีความปลอดภัย
ในการใช้ พร้อมทั้งแจ้งเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางที่ไม่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์ซ้ า 
แต่ผลปรากฏ เครื่องส าอางดังกล่าวไม่ได้ท าการผลิตต่อ มีเพียงรอบของการผลิตที่ส่งตรวจวิเคราะห์เป็น      
รอบสุดท้ายซึ่งขณะนี้หมดอายุแล้ว (หมดอายุ 31 กรกฎาคม 2564 ) จึงไม่สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องส าอางโดยห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี ๑2/1 ตรัง แยกตามหัวข้อการตรวจวิเคราะห์ 

ด้าน หัวข้อการตรวจวิเคราะห์ จ านวน
ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สา
รห

้าม
ใช

้ 

ไฮโดรควิโนน 14 14 100 0 0 
กรดวิตามินเอ 14 14 100 0 0 
สารประกอบปรอท 14 14 100 0 0 

เช
ื้อจ

ุลิน
ทร

ีย ์

จ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโต
โดยใช้อากาศ 

14 13 92.86 1 7.14 

Staphylococcus aureus 14 14 100 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 14 14 100 0 0 
Candida albicans 14 14 100 0 0 
Clostridium spp. 14 14 100 0 0 
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ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องส าอางโดยห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑2/1 ตรัง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเครื่องส าอาง ผู้ที่ผลิต 
เลขที่ใบ
รับแจ้ง 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
สารไฮโดร
ควิโนน 

กรดเรติ
โนอิก 

ปรอท 

จ านวนแบคทีเรียยีสต์
และราท่ีเจริญเติบโต

โดยใช้อากาศ 
(โคโลนี/ก.) 

S. aureus 
(ต่อ 1 ก.หรือ

มล.) 

P. 
aeruginosa 
(ต่อ 1 ก.หรือ

มล.) 

Candida 
albicans 
(ต่อ 1 ก.
หรือมล.) 

Clostridium 
spp. 

(ต่อ 2 ก.หรือ
มล.) 

1 จริงใจ บอดี้ สครับ  
JING JAI BODY 
SCRUB 

หจก.บีบี พิ้งค์สกินช้อป 
49 ม.4 ต.บา้นโพธิ์  
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

92-1-
630000
2004 

4.99 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 580  ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

2 ซุปเปอร์สครับ สครับส้ม 
SUPER SCRUB 
ORANGE SCRUB 

92-1-
620004
4671 

8.25 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

3 เอสเจบี โลช่ันโสม SJB 
GINSENG LOTION 

92-1-
630005
5861 

7.65 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

4 บาย จริงใจ วิตามินซี 
เอสเซนส์ บอดี้ โทน
เนอร์ บาย จริงใจ BY 
JING JAI VITAMIN C 
ESSENCE BODY 
TONER BY JING JAI 

92-1-
640000
4086 

5.91 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  

5 ยาสีฟันสมุนไพร 
HERBAL 
TOOTHPASTE 

นางสาวสิภาลักษณ์  
สีทองเทียว (ภูมิใจ) 
เลขท่ี 350 หมู่ 10 
ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

10-1-
620001
8930 

8.86 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 15 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ (ต่อ 1 
ก.หรือมล.) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเครื่องส าอาง ผู้ที่ผลิต 
เลขที่ใบ
รับแจ้ง 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
สาร

ไฮโดร
ควิโนน 

กรดเรติ
โนอิก 

ปรอท 

จ านวนแบคทีเรียยีสต์
และราท่ีเจริญเติบโต

โดยใช้อากาศ 
(โคโลนี/ก.) 

S. aureus 
(ต่อ 1 ก.หรือ

มล.) 

P. 
aeruginosa 
(ต่อ 1 ก.หรือ

มล.) 

Candida 
albicans 
(ต่อ 1 ก.
หรือมล.) 

Clostridium 
spp. 

 

6 ลีฟส์ เซ็นส์ สบูส่ับปะรด 
LEAVES'SCENTS 
PINEAPPLE SOAP 

นางสาวบุษราเกศม์ ศรี
แก้ว (ร้านนาโยงวิถี) 
เลขท่ี 56/2 หมู่ 1 
ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอ
นาโยง จังหวัด ตรัง  

10-1-
600731
8 

9.69 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  

7 ลีฟส์เซน สบู่ใบสะเดา 
LEAVES'SCENTS 
NEEM LEAF SOAP 

10-1-
600671
1 

9.43 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  

8 ลีฟส์ เซนส์ สบูส่้มอโรม่า 
LEAVES 'SCENTS 
ORANGE AROMA 
SOAP 

10-1-
601187
1 

9.79 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  
 
 
 

9 แอมมิที สบู่บ ารุงผิวน้ า
กุหลาบ 
AMITY ROSEWATER 
SKINCARE SOAP 
 

นางสาว จริญาภรณ์ 
เพชรสามสี (แอมมิที) 
เลขท่ี 91 หมู่ 5 ต าบล
นาชุมเห็ด อ าเภอ 
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง  

92-1-
640000
2180 

9.34 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  

10 แฮร์ แอนด์ บอรด์ี้ โค
โคนัท ออยล์ HAIR AND 
BODY COCONUT OIL 
 

นายจิตร บญุเลื่อง (ศูนย์
การเรยีนรู้หมอพ้ืนบ้าน 
วังวิเศษ ตรัง) เลขท่ี 49 
หมู่ 1 ต าบลวังมะปราง
เหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  
 
 

ระบุเลขท่ี
ใบรับแจ้ง  
10-1-
610005
5724 

ไม่
สามารถ

แปล
ผลได ้

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเครื่องส าอาง ผู้ที่ผลิต 
เลขที่ใบ
รับแจ้ง 

ผลการวิเคราะห ์

pH 
สาร

ไฮโดร
ควิโนน 

กรดเรติ
โนอิก 

ปรอท 

จ านวนแบคทีเรีย
ยีสต์และราท่ี

เจริญเติบโตโดยใช้
อากาศ 

(โคโลนี/ก.) 

S. aureus 
(ต่อ 1 ก.หรือ

มล.) 

P. 
aeruginosa 
(ต่อ 1 ก.หรือ

มล.) 

Candida 
albicans 

(ต่อ 1 ก.หรือ
มล.) 

Clostridium 
spp. 

 

11 ผงสมุนไพรพอกหน้าพิช
ชา PITCHAZ HERBAL 
MASK POWDER 

นางรัศม์ศธิวา เรืองสังข์ 
(เบเลซ่า คอสเม่)เลขท่ี 
26/40 ถนนจริงจิตร 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

ระบุเลขท่ี
ใบรับแจ้ง  
92-1-
630003
3924 

5.43 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1,200,000 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  

12 ต้นน้ า สกินไบรเทนนิ่ง 
บอดี้โลช่ัน 
TONNAHM SKIN 
BRIGHTENING BODY 
LOTION 
 

นาย ธนพล ว่องวาณิช 
(ต้นน้ า) เลขท่ี 10  
ถนนเทศบาล 11  
ต าบลห้วยยอด  
อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

ระบุเลขท่ี
ใบรับแจ้ง  
92-1-
630003
3384 

6.87 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  

13 ต้นน้ า สกินทูโซล เน
เชอรัล ลิควดิโซป 
TONNAHM SKIN TO 
SOUL NATURAL 
LIQUID SOAP 

ระบุเลขท่ี
ใบรับแจ้ง  
92-1-
630003
2952 

9.63 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  
 
 
 

14 การ์เด้น กีฟ แฮร์ เฮอร์
เบิ้ล แชมพ ูGARDEN 
GIVE HAIR HERBAL 
SHAMPOO 
 

นางสาว คัคกาญจน์ 
ทองค า (การ์เด้น กีฟ) 
เลขท่ี 132/73 ถนน
พัทลุง ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

ระบุเลขท่ี
ใบรับแจ้ง  
92-1-
630005
2813 

6.57 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ < 10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  
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กิจกรรมหลักที่ 5 ตรวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐาน
ระดับสากล งบประมาณ 42,100 บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ก าหนดแผนการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ          
เพ่ือสุขภาพ เขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง ในช่วง เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง ที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานได้ตาม
แผนที่ก าหนด แต่เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ขัดกับมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงมีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์และรูปแบบการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยได้ด าเนินการให้ผู้ประกอบการ 
ตรวจประเมินตนเอง (Self- Assessment) และส่งภาพถ่ายสถานที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผ่าน                  
ไฟล์อิเล็กทรอนิคส์  
 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ปรากฏว่าสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรั ง จ านวน
ทั้งสิ้น 45 แห่ง แบ่งเป็น กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ จ านวน 41 แห่ง กิจการสปา จ านวน 3 แห่ง และกิจการ
นวดเ พ่ือเสริมความงาม จ านวน 1 แห่ง ได้ตรวจประเมินมาตรฐานตามแบบประเมินตนเอง             
(Self- Assessment) ของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 39 แห่ง พบว่าผ่านมาตรฐานตามแบบประเมินตนเองฯ จ านวน 
39 แห่ ง อีกจ านวน 6 แห่ ง ผู้ประกอบการไม่ ได้ด า เนินการตรวจประเมินตนเอง เนื่ องจาก                 
บางแห่งผู้ประกอบการเป็นผู้พิการทางสายตาและบางแห่งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เกาะลิบง ผู้ประกอบการไม่ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ผ่านการประเมินตนเองฯ จะได้รับใบรับรองจาก        
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 ส าหรับการพัฒนายกระดับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล จะมีเกณฑ์
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน คือ  
 - มาตรฐานที่ 1 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ต้องจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง           
ความประทับใจในการให้บริการครบทั้ง 5 มิติ ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส 
 - มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัยและประทับใจ 
 - มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการ มีการให้บริการที่มีมาตรฐานแบบไทยและเป็นที่ยอมรับ 
 - มาตรฐานที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่ดี       
มีคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยไว้ส าหรับผู้รับบริการ 
 - มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารและการจัดการองค์กร ต้องมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 ซึ่งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ยังไม่สามารถพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามนโยบายของทางภาครัฐ และเมื่อเปิด
ให้บริการตามปกติ พบว่าจ านวนผู้มารับบริการมีจ านวนน้อยลง เพราะผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็น
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่งผลให้ขาดทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสถานที่  ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล  
 ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รวบรวมสถานประกอบการ    
เพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรัง ที่มีมาตรฐานผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน           
การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้พัฒนามาตรฐานให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัดตรังเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึน 

 

ภาพประกอบการตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ภาพประกอบที่ 52-65) 
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กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน งบประมาณ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าเล่มสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนา      
สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากลปี 2564  พร้อมทั้งจัดส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 9 แห่ง ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ จ านวน 10 แห่ง และส านักงานจังหวัดตรัง เพ่ือเป็นข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ตลอดจนและใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากลปี 2564 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการตรวจ

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีความปลอดภัย และผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
3. มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ผลิตเครื่องส าอาง 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
4. มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย 1 แห่ง 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลส าเร็จของงาน 
 

ผลส าเร็จของงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสถานทีผ่ลิต
เครื่องส าอางได้รับการตรวจมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

- สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (39 แห่ง) 
- สถานทีผ่ลิตเครื่องส าอาง (12 แห่ง) 

 
 

100 
100 

 
 

100 
0 * 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีความปลอดภัย และผ่านตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (14 ตัวอย่าง) 80 92.86 

มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- ผู้ผลิตเครื่องส าอาง 

 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล 1 แห่ง 0* 
* หมายเหตุ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง 
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ข้อเสนอแนะ อุปสรรคและปัญหาของการด าเนินโครงการ  
 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
จังหวัดตรัง ส่งผลให้การด าเนินงานในกิจกรรมล่าช้า บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ผลลัพธ์    
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. ก่อนการด าเนินโครงการ พบว่าจ านวนกลุ่มเป้าหมายของสถานที่ผลิตเครื่องส าอางมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลงจากเดิม เนื่องจากผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอยกเลิกสถานที่ ท าให้การด าเนินงาน บางกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามโครงการที่ตั้งไว้ 
 3. ขั้นตอนการเบิกจ่าย มีความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน ซึ่งส่งผลให้ไม่สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน เพราะใช้
ระยะเวลาในการยืมเงินประมาณหนึ่งเดือนก่อนใช้ 
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สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดตรัง ให้ก้าวไกลสู่สากล 
กิจกรรม / รายการ งบประมาณที่ได้รบั (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คงเหลือ(บาท) 

งบด าเนินงานของกิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 17,000 17,000 0 

- ค่าใช้สอย 8,000 8,000 0 

- ค่าวัสดุ   9,000 9,000 0 

งบด าเนินงานของกิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องส าอางเพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องส าอางจากสมุนไพรให้ปลอดภัย 103,500 81,468 22,032 
- ค่าตอบแทน 36,000 18,000 18,000 
- ค่าใช้สอย 67,500 63,468 4,032 

งบด าเนินงานของกิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้นแบบ จังหวัดตรัง  368,000 52,433 315,567 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 อบรมหลกัสตูรพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตน้แบบจังหวัดตรัง  56,000 52,433 3,567 

- ค่าตอบแทน 12,000 12,000 0 

- ค่าใช้สอย 44,000 40,433 3,567 

กิจกรรมย่อย 3.2 ศกึษาดูงาน ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 312,000 0 312,000 

- ค่าตอบแทน 22,800 0 22,800 

- ค่าใช้สอย 274,000 0 274,000 

- ค่าวัสดุ 15,200 0 15,200 

งบด าเนินงานของกิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องส าอางและเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 189,000 87,578 101,422 

- ค่าใช้สอย 173,600 82,600 91,000 

- ค่าวัสดุ   15,400 4,978 10,422 

งบด าเนินงานของกิจกรรมที่ 5 ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 42,100 42,100 0 

       - ค่าใช้สอย 7,100 7,100 0 

- ค่าวัสดุ   35,000 35,000 0 

งบด าเนินงานของกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงาน  3,500 3,500 0 

       - ค่าใช้สอย 3,500 3,500 0 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 723,100 284,079 439,021 





 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๒)  และ  (๓)  แห่ง
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเคร่ืองสําอางออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้วัตถุตามรายการที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง  ยกเว้น  วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่ออกตามความใน
มาตรา  ๖  (๓)  เก่ียวกับชื่อ  ปริมาณ  และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นําเข้าเพื่อขายเคร่ืองสําอางที่มีส่วนผสมของสารในลําดับที่  ๑๓๘๓  
ถึงลําดับที่  ๑๓๘๗  ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  ที่มีการจดแจ้งอยู่ก่อนวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้  ภายในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

(CAS No. 1420-40-2)(CAS No. 3198-38-7), e.g. decamethonium bromide 

215. Ipecacuanha (CAS No. 8012-96-2) (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related 
species) (roots, powder and galenical preparations) 

216. (2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide) (CAS No. 528-92-7) 

217. α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto[1,2-b] 
furan-2,8-dione] (CAS No. 481-06-1) 

218. Lobelia inflata L. (CAS No. 84696-23-1) and its galenical preparations 

219. Lobeline (CAS No. 90-69-7) and its salts 

220. Barbiturates 

221. Mercury  (CAS No. 7439-97-6) and its compounds ยกเว้น  
(๑) วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๓) เก่ียวกับช่ือ 
ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 
(๒) การปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได้ไม่เกิน ๑ ส่วนในล้านส่วนโดยนํ้าหนัก (๑ ppm หรือ  
๑ mg/kg) 

222. 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) (CAS No. 54-04-6) and its salts 

223. Metaldehyde (CAS No. 9002-91-9) 

224. 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide (CAS No. 305-13-5) and its salts 

225. Coumetarol (CAS No. 4366-18-1) 

226. Dextromethorphan (CAS No. 125-71-3) and its salts 

227. 2-Methylheptylamine (CAS No. 540-43-2) and its salts 

228. Isometheptene (CAS No. 503-01-5) and its salts 

229. Mecamylamine (CAS No. 60-40-2) 

230. Guaifenesin (CAS No. 93-14-1) 

231. Dicoumarol (CAS No. 66-76-2) 

232. Phenmetrazine (CAS No. 134-49-6), its derivatives and salts 

233. Thiamazole (CAS No. 60-56-0) 

234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-
one (cyclocoumarol) (CAS No. 518-20-7) 
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ลําดับ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

373. 3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan) (CAS No. 87-10-5) 

374. Phytolacca spp. (CAS No. 65497-07-6)(CAS No. 60820-94-2) and their preparations 

375. Tretinoin (CAS No. 302-79-4) (retinoic acid and its salts) 

376. 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminoanisole - CI 76050) (CAS No. 615-05-4) 
and its salts 

377. 1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-Diaminoanisole) (CAS No. 5307-02-8) and its salts 

378. Colouring agent CI 12140 (INCI) (CAS No. 3118-97-6) 

379. Solvent Red 24; Colouring agent CI 26105 (INCI)   (CAS No. 85-83-6)  

380. Basic Violet 3; Colouring agent CI 42555 (INCI) (CAS No. 548-62-9) 
Colouring agent CI 42555:1 (CAS No. 467-63-0) 
Colouring agent CI 42555:2   

381. Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A) (CAS No. 14779-78-3) 

382. 2-Amino-4-nitrophenol  (CAS No. 99-57-0) 

383. 2-Amino-5-nitrophenol  (CAS No. 121-88-0) 

384. 11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione (CAS No. 80-75-1) and its esters 

385. Colouring agent CI 42640 (INCI) ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-
sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl) 
(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt) (CAS No. 1694-09-3) 

386. Colouring agent CI 13065 (INCI) (CAS No. 587-98-4) 

387. Basic Violet 1; Colouring agent CI 42535 (INCI) (CAS No. 8004-87-3) 

388. Solvent Blue 35; Colouring agent CI 61554 (INCI) (CAS No. 17354-14-2) 

389. Anti-androgens of steroidal structure 

390. Zirconium  (CAS No. 7440-67-7) and its compounds ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่
อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

391. Acetonitrile  (CAS No. 75-05-8) 

392. Tetrahydrozoline (Tetryzoline) (CAS No. 84-22-0)(CAS No.522-48-5) (CAS No. 33067-
94-6) and its salts 

393. Hydroxy-8-quinoline  (CAS No. 148-24-3)(CAS No. 134-31-6) and its sulphate  ยกเว้น 
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ลําดับ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

1234. Disperse Red 15 (INCI)(CAS No. 116-85-8), except as impurity in Disperse Violet 1 

1235. 4-Amino-3-fluorophenol (CAS No. 399-95-1) 

1236. N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide; Bishydroxyethyl Biscetyl 
Malonamide (CAS No. 149591-38-8) 

1237. Methylene chloride 

1238. Azelaic acid (CAS No. 123-99-9) 

1239. Aminophylline 

1240. Theophylline (CAS No. 58-55-9) 

1241. Chlorofluorocarbons (CAS No. 75-45-6)(CAS No. 75-68-3)  

1242. Diethylene glycol (CAS No. 111-46-6) ยกเว้น ให้ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปได้ไม่เกิน ๐.๑% 

1243. Hydroquinone (CAS No. 123-31-9) ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
ออกตามความในมาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเคร่ืองสําอาง 

1244. Persulfate of ammonium or potassium or sodium ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่
อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

1245. Thioglycolic acid (CAS No. 68-11-1) and its salts ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

1246. Thioglycolic acid esters ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความ
ในมาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง 

1247. Thiolactic acid (CAS No. 79-42-5) and its salts ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 

1248. p-Phenylenediamine, its N-substituted derivatives and its salts; N-substituted 
derivatives of o-Phenylenediamine (CAS No. 106-50-3)(CAS No. 624-18-0)          
(CAS No. 16245-77-5) ยกเว้น วัตถุที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน
มาตรา 6 (3) เก่ียวกับช่ือ ปริมาณ และเง่ือนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง 

1249. Methylphenylenediamines (CAS No. 95-70-5), their N-substituted derivatives and 





 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเคร่ืองสําอาง   
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เคร่ืองสําอางที่มีคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้  เป็นเคร่ืองสําอาง  
ที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย 

(๑) เคร่ืองสําอางที่ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ซูโดโมแนส  แอรูจิโนซา  (Pseudomonas  aeruginosa) 
 (ข) สตาฟิโลค็อกคัส  ออเรียส  (Staphylococcus  aureus) 
 (ค) แคนดิดา  อัลบิแคนส์  (Candida  albicans) 
 (ง) คลอสตริเดียม  (Clostridium  spp.)  (เฉพาะเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร) 
(๒) เคร่ืองสําอางที่ใช้บริเวณรอบดวงตา  เคร่ืองสําอางที่สัมผัสเย่ือบุอ่อน  และเคร่ืองสําอาง

สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า  ๓  ปี  ที่ตรวจพบจํานวนรวมของแบคทีเรีย  ยีสต์  และรา  ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ  
(Total  aerobic  plate  count)  มากกว่า  ๕๐๐  โคโลนีต่อกรัม  หรือลูกบาศก์เซนติเมตร  ขึ้นไป 

(๓) เคร่ืองสําอางอื่น  นอกเหนือจากที่กําหนดใน  (๒)  ที่ตรวจพบจํานวนรวมของแบคทีเรีย  ยีสต์  
และรา  ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ  (Total  aerobic  plate  count)  มากกว่า  ๑,๐๐๐  โคโลนีต่อกรัม  
หรือลูกบาศก์เซนติเมตร  ขึ้นไป 

ข้อ ๒ คุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามข้อ  ๑  ให้ทดสอบตามวิธีที่ ระบุ ไว้ ในมาตรฐาน   
International  Organization  for  Standardization  (ISO)  หรือ  United  States  Pharmacopeia  (USP)  
ในเรื่องที่เก่ียวข้อง  ฉบับล่าสุด  หรือวิธีอื่นที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ   

ข้อ ๓ ให้เคร่ืองสําอางที่ใช้ภาชนะบรรจุที่มีลักษณะเป็นกระบอกฉีดยา  (Syringe)  หรือที่มี
ลักษณะเป็น  Ampoule  หรือ  Vial  หรืออยู่ในภาชนะบรรจุใด ๆ  ที่ใช้เคร่ืองมือประกอบในการผลักดันสาร
เข้าสู่ผิวหนัง  เช่น  Iontophoresis,  Mesotherapy  เป็นต้น  เป็นเคร่ืองสําอางที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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แบบประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุม 

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 

ชื่อสถานประกอบการ…………………...............…….........…...................เลขที่ใบอนุญาต......................................................... 
สถานที่ตั้งเลขที่…................. ถนน………………….………..………ต าบล/แขวง….................…อ าเภอ/เขต…….....................…….
จังหวัด……............................................................................. รหัสไปรษณีย์......................................................................... 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ……….....……………………............……………..…………โทรศัพทม์ือถอื……………………………………………….. 
ประเภทกิจการ           สปา            นวดเพ่ือสุขภาพ        นวดเพ่ือเสริมความงาม                                                                        

แบบประเมินนี้สถานประกอบการต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ครบทุกข้อเพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดสถาน
ประกอบการ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาปิดสถานประกอบการ 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1. ด้านผู้ประกอบการ 
1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัด

อุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ หรือแบบอินฟาเรด  
   

1.2 ก าหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการและพนักงาน
ทุกคนในบริเวณท่ีเหมาะสม ก่อนเข้าสถานประกอบการ 

   

1.3 จัดเตรียมหน้ากากอนามยัเพื่อให้ผู้มารับบริการและพนักงาน    
1.4 จัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% (น้ าหรือเจล) พร้อมใช้ 

ส าหรับล้างมือเพ่ือให้ผู้มารับบริการและพนักงาน 
   

1.5 จัดพ้ืนที่ต้อนรับผู้รับบริการให้เหมาะสม โดยให้มีระยะห่าง 1 เมตร
ระหว่างลูกค้าแต่ละท่าน เพ่ือความปลอดภัยและมกีารซักประวัติ โดย
แยกออกจากส่วนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

   

1.6 ห้องให้บรกิารนวดต้องเป็น 1 คนต่อห้อง     
1.7 กรณีที่เป็นห้องรวม เตียงนวด หรือเบาะนวด ให้เว้นระยะห่างอย่าง

น้อย 1.5 เมตร และต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน 
   

1.8 เก้าอ้ีนวด ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร    
1.9 จัดสถานที่ส าหรับเก็บเสื้อผ้า อุปกรณ์ของผู้รับบริการ และอุปกรณ์ของ

ส าหรับใหบ้ริการให้มิดชดิ เปน็สัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ 
   

1.10 จัดให้มีบริการช าระเงินที่ปลอดภัย เพ่ือลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่าง
พนักงานของสถานประกอบการกับผู้รับบริการ หรือ Online Payment 

   

1.11 การให้บริการผู้รับบริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคน    
1.12 จัดการให้มีการระบายอากาศภายในสถานประกอบการที่ดี    
1.13 ท าความสะอาดสถานประกอบการโดยภาพรวมก่อนการเปิดให้บริการ    
๒. ด้านผู้รับบริการ 
2.1 สวมหน้ากากอนามยัตลอดการใช้บริการ    
2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ     
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๒. ด้านผู้รับบริการ(ต่อ) 
2.3 ล้างมือก่อนใช้บริการ และหลังใช้บริการด้วยน้ าสบู่ หรือแอลกอฮอล์  

หรือแอลกอฮอล์เจล 
   

2.4 ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วย
ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

   

๓. ดา้นผู้ด าเนินการ (กิจการสปา) / พนักงานต้อนรับ (กิจการนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงาม) 
3.1 สวมหน้ากากอนามัยทุกราย    
3.2 สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานและคัดกรองผู้รับบริการทุกราย

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
   

3.3 การตอ้นรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ และพนักงาน
ด้วยกันอย่างน้อย 1 เมตร 

   

3.4 ควบคุมการท าความสะอาดอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ หลังให้บริการ 

   

3.5 คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน 

   

๔. ด้านผู้ให้บริการ 
4.1 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใหบ้ริการ และสวมกระจังหน้า 

(Face shield) หรือแว่น 
   

4.2 หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ  
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการและรีบไปพบแพทย์ 

   

4.3 ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อด้วยการสังเกตอาการทางสุขภาพ 
ของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ  

   

4.4 ล้างมือก่อนและหลังการให้บริการดว้ยน้ าสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 
ล้างมือ  

   

4.5 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า หลอดดูดน้ า ช้อน ผ้าเช็ดมือ 
ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

   

2.5 งดการพูดคุยระหว่างการให้บริการ ยกเว้นกรณีที่จ าเป็น    
๕. ด้านพนักงานท าความสะอาด 
5.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ไดแ้ก่     

5.1.1 หมวกคลุมผม     
5.1.2 หน้ากากอนามัย     
5.1.3 ถุงมือ     

   5.1.4  กระจังหน้า (Face shield) หรือแว่นตา    
    5.1.5  ผ้ากันเปื้อน    

5.2 ท าความสะอาดบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู 
เคาน์เตอร์รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท างานทุก 2 ชั่วโมง 

   

5.3 ท าความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน้ าทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ     
5.4 กรณหี้องสุขารวมต้องท าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง    
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๕. ด้านพนักงานท าความสะอาด 
5.5 การจัดการขยะให้ เก็บขยะปิ ดปากถุ งโดยการม้ วนออกห่ าง         

จากตัว ให้มัดปากถุงให้แน่น และน าไปทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ 
   

5.6 การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้ม้วน
ออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า เพราะจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย 

   

5.7 ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ของผู้รับบริการ หลังให้บริการ 
1 คนต่อครั้ง 

   

5.8 ใช้สารท าความสะอาด ดังนี้    
    5.8.1 น้ ายาฟอกขาวสามารถใช้ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวได้ 
โดยผสมในอัตราส่วน ดังนี้ 
           - พ้ืนผิวทั่วไป เช่น พ้ืนที่เตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น               
ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% 
หรือเท่ากับ 500 ppm) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%   
 - พ้ืนผิวห้องสุขา โถส้วม อ่างล้างมือ หรือพ้ืนผิวที่มีน้ ามูก 
น้ าลาย เสมหะ สารคัดหลั่ง ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 9 ส่วน 
(ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาท ี

   

   5.8.2 ส าหรับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ ใช้แอลกอฮอล์ 70% ในการเช็ด
ท าความสะอาด 

   

   5.8.3 วัสดุที่ เป็นผ้าที่อาจปนเปื้ อนด้วยเชื้อ เช่น เสื้อผ้าของ
ผู้รับบริการ ผ้าปูที่นอน ให้ท าความสะอาดโดยใช้น้ าที่อุณหภูมิสูงกว่า 
70 องศาเซลเซียส  หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง ผงซักฟอก 1 
ส่วน กับน้ า 99 ส่วน แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ 

   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประเมินตนเองในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ ..................................................................... 
       (....................................................................) 
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