
     

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค อ.แม่ลาน้อย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  
 

ที ่ มส.0032.303/ 1054                                        วันที่   4   มิถุนายน  2563 
 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

         ตามที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  ได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน้อย   กลุ่มงานเภสัชฯ  ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการ ตามรายงาน
การประชุมสรุปปัญหาและวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการออกส ารวจ  โดยได้ประชุม เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 
2563   และที่ประชุมได้ก าหนดแผนการออกกิจกรรมโครงการ ในวันที่ 8  มิถุนายน  2563  พร้อมนี้ได้แนบ
ตารางกิจกรรมการออกปฏิบัติงานแนบเรียนมาพร้อมนี้   ทั้งนี้ขออนุญาตเผยแพรบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                
   
        
       (นางปนัดดา  แสงเศวตมณีงาม) 
                    เภสชักรช านาญการพิเศษ 
                                                              หวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
   
 
 
                ทราบ     

/    อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ 
 
 

 
( นายบัณฑิต  ดวงดี ) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 



รายงานการประชุม 
เพ่ือวางแผนการด าเนินการส ารวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านค้าช า 

วันที่   2  มิถุนายน 2563  เวลา 14.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายอินทรพันธ์  อินทจักร์ เภสัชกรช านาญการ  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 2. พ.ต.ท.ธนดล  จันทร์รอด สวป.สภ.แม่ลาน้อย  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 3. นายบัญชา  แสงทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 แม่ลาน้อย ผู้เข้าร่วมประชุม 
 4. นายสุรศักดิ์   กมลศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 แม่ลาน้อย ผู้เข้าร่วมประชุม 
 5. นายกมล  ใจถา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
      สสอ.แม่ลาน้อย 
 6. นายคมกริช  ไกรเกริกเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมประชุม 
      เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
 7. นายฉัตรชัย  ชมพนา  นิติกรปฏิบัติการ   ผู้เข้าร่วมประชุม 
      เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
 8. นางอรพิน  ชัยประสิทธิ์ ประธาน อสม.ชุมชนหางบ้าน ผู้เข้าร่วมประชุม 
 9. นายเอกราช   ไกลวัลอร่ามแสง นักศึกษา เทคนิคเภสัชกรรม ผู้เข้าร่วมประชุม 
 10. นางสาวรติรส ลือชัย  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน เลขานุการ 
 
 
 
ประชุมเริ่มเวลา 14.00 น โดยมีนายอินทรพันธ์ อินทจักร์ เภสัชกรช านาญการ เป็นผู้ด าเนินการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  
 นายอินทรพันธ์ อินทจักร์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้น าเสนอสรุปปัญหาจากการ
ส ารวจร้านค้าช า ของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา อาหาร เครื่องส าอาง ในร้านค้าช าของอ าเภอแม่ลา
น้อย (รายละเอียดตามเอสารที่แนบ)  ประงบประมาณ 2561-2562 
 

 สรุปปัญหา 
1. พบการจ าหน่ายยาอันตรายและยาที่ผิดกฎหมาย  ร้อยละ 20 
2. พบการจ าหน่ายอาหารที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีฉลาก อาหารหมดอายุ ประมาณร้อยละ 40 
3. การจ าหน่ายเครื่องส าอาง ไม่พบที่อันตราย 



4. การจ าหน่ายอาหารหมดอายุ ของร้านค้าช าขนาดเล็กนอก เขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
ส่วนใหญ่ซื้อมาจากร้านค้าช าขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  :  รับรองรายงานการประชุม  
 มติที่ประชุม - ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องสืบเนื่อง 
 มติที่ประชุม - ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  :  เรื่องเสนอในที่ประชุม ( เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ ) 
 นายอินทรพันธ์ อินทจักร์  ได้เสนอให้ที่ประชุม ส่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมเฝ้าระวังและให้ค าแนะน า เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในร้านค้าช า  
 

 นายบัญชา แสงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านุท่งสารภี เสนอที่ประชุมว่า ควรช่วยกันตรวจสอบเฝ้า
ระวังและเป็นหูเป็นตาร้านค้าในชุมชนของเรา เนื่องจากหากมีการขายอาหารที่ไม่ถูกต้อง ผลเสียก็จะตกกับ
ประชาชนในชุมชน 
 

 นายคมกริช ไกรเกริกเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย  เสนอว่า แม้
บทบาทของเทศบาลอาจจะไม่เก่ียวข้องกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง แต่สามารถเข้าร่วมเพ่ือให้ค าแนะน า
ด้านกฎหมายบัญญัติเทศบาลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ ร้านค้าช าปฎิบัติตามกฎหมายได้ 
 

 พ.ต.ท.ธนดล จันทร์รอด สวป.สภ.แม่ลาน้อย  ได้ขอหารือว่า ในกรณีของทางต ารวจแล้ว จะต้องมีการ
ด าเนินคดีหรือไม่อย่างไร หากพบมีการกระท าผิดตาม พรบ.ยา อาหาร เครื่องส าอาง 
 

 คุณกมล ใจถา นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย เสนอว่า ทางทีมงานควร
เฝ้าระวังในร้านค้าชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งขายส่งแก่ร้านค้าช าขนาดเล็ก และส าหรับการใช้มาตรการบังคับทาง
กฎหมายในครั้งนี้ ขอเป็นการให้ค าแนะน า ให้ความรู้ที่ถูกต้อง   ครั้งถัดไปเป็นการตักเตือน และส าหรับครั้งที่ 3 หาก
ยังพบอยู่ ขอให้มีการด าเนินมาตรการทางด้านกฎหมาย 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ มีข้อสรุปด าเนินแผนงาน ดังนี ้
1. ขอให้มีการลงตรวจ ให้ค าแนะน าการจ าหน่าย ยา อาหาร เครื่องส าอาง ให้แก่ร้านค้าช าขาย

ส่งขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 12 ร้าน ในวัน
จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 

2. ให้ทางกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแม่ลาน้อยเป็นเจ้าภาพ ของการลงส ารวจพื้นที่ 



3. ขอตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ช่วยส ารวจและตรวจสอบการจ าหน่าย ยา 
อาหาร เครื่องส าอาง และให้ค าแนะน าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 

4. ในการลงส ารวจครั้งนี้ เป็นครั้งแรก จึงเป็นการให้ค าแนะน า ส าหรับครั้งที่ 2 หากพบการ
กระท าผิดจะเป็นการตักเตือน และ ครั้งที่ 3 จะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

  
 

  
         นายอินทรพันธ์  อินทจักร์ 
                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

นางสาวรติรส  ลือชัย 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


