
     

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค อ.แม่ลาน้อย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  
 

ที ่ มส.0032.303/ 1069                                        วันที่  9  มิถุนายน  2563 
 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

    ตามที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค   ได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน้อย   กลุ่มงานเภสัชฯ  ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการ   โดยได้ออกปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2563  ตามรายงานการรวมกิจกรรมและสรุปผลการออกส ารวจและปัญหาที่พบ  ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                
   
        
       (นางปนัดดา  แสงเศวตมณีงาม) 
                    เภสชักรช านาญการพิเศษ 
                                                              หวัหนา้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  
 
 
              ทราบ      

/    อนุมัติ                  ไม่อนุมัต ิ
 
 

 
( นายบัณฑิต  ดวงดี ) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 



รายงานการร่วมกิจกรรมและประชุมสรุปผลการออกส ารวจร้านค้าช า 
วันที่   8  มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 1. ร.ต.ต.ถนอม  มหาวรรณ์ รอง สว.(สส) สภ.แม่ลาน้อย 
 2. ส.ต.ท.ศักดา  เด่นโยธา ผบ.หมู่ สภ.แม่ลาน้อย 
 3. ส.ต.ต.เฉลิมชัย สุปินนะ  ผบ.หมู่ สภ.แม่ลาน้อย 
 4. นาบบัญชา  แสงทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 แม่ลาน้อย บ้านทุ่งสารภี 
 5. นายคมกริช  ไกรเกริกเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
 6. นางสาวสุทธิพร  ธุงลาย  อสม. หมู่ 9 แม่ลาน้อย บ้านทุ่งสารภี 
 7. นางชวนพิศ  ชมพู  ประธาน อสม. ม.1 แม่ลาน้อย 
 8. นางบุญรัตน์  สมจิตร  ประธาน อสม. ม.9 บ้านทุ่งสารภี  
 9. นายฉัตรชัย  ชมพนา  นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
 10. นายอินทรพันธ์ อินทจักร์ เภสัชกรช านาญการ 
 11. นายเอกราช  ไกวัลอร่ามแสง นักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรม 
 12. นางสุนิษา  ปัญญาเก่า ตัวแทน หมู่ 1 แม่ลาน้อย 
 13. นางจันทร์นวล สมจิตร  อสม.หางบ้าน 
 14. นางอรพิน  ชัยประสิทธิ์ ประธาน อสม. หางบ้าน 
 15. นายกมล  ใจถา  นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แม่ลาน้อย 

16. นางปนัดดา  แสงเศวตมณีงาม เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
17. นางมัทนา  ค าสม  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
18. นางสาวรติรส ลือชัย  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 

 
 
 
 
กิจกรรมเริ่มเวลา 08.30 น. โดยมีนายอินทรพันธ์ อินทจกัร์ เภสัชกรช านาญการ เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 
 

เวลา 08.30 ณ เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย ประชุมกลุ่ม เตรียมความพร้อมก่อนออกส ารวจร้านค้าช าขาย
ส่งขนาดใหญ่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 ร้าน และเส้นทางการออกส ารวจให้ค าแนะน า โดยเริ่มจาก ร้านค้าหน้า
เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย เข้าไปยังบ้านทุ่งสารภี หมู่ 9   บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 2 และ มาสิ้นสุดที่ ตลาดเช้าแม่ลาน้อย 
หมู่ 1 

 เวลา 08.45 – 12.00 น. ด าเนินกิจกรรมการส ารวจร้านค้าช า 



เวลา 13.30 น.  

คุณอินทรพันธ์ น าเสนอ สรุปผลการออกส ารวจร้านค้าช าจ านวน 12 ร้าน ได้ผลดังนี้ 

1. การจ าหน่ายยาที่ผิดกฎหมาย พบจ านวน 1 ร้าน  คิดเป็นร้อยละ 8.33  
2. การจ าหน่ายอาหารที่ผิดกฎหมาย พบปัญหา 2 เรื่อง 

2.1 ปัญหาวางจ าหน่ายอาหารที่ไม่มีทะเบียน ไม่มีเลข อย. จ านวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 63.64 
2.2 ปัญหาวางจ าหน่ายอาหารทีห่มดอายุ จ านวน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 

3. การจ าหน่ายเครื่องส าอางที่ไม่ถูกต้อง พบจ านวน 2 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 16.67  เป็นปญัหาการวาง
จ าหน่ายเครื่องส าอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ( ภาษาพม่า )  

คุณสุทธิพร ธุงลาย ตัวแทน อสม.หมู่ที่ 9 ให้ข้อคิดเห็นว่า ในพ้ืนที่ ของ ต.แม่ลาน้อย มีการจ าหน่าย
วางขายอาหารที่หมดอายุ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชน ควรมีการลงพ่ืนส ารวจที่ให้บ่อยมากขึ้น 

คุณสุนิษา ปัญญาเก่า ตัวแทนประชาชนหมู่ 1 ให้ข้อคิดเห็นว่า อาหารที่หมดอายุที่มาวางจ าหน่าย เจ้าของ
ร้านไม่ค่อยดู และส่วนใหญ่บอกว่า รถขายส่งน าสินค้ามาลงและจะเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ทั้งหมด  ซึ่งทาง
เจ้าของร้านจะปล่อยผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ไม่ได้สนใจติดตามเฝ้าระวังแต่อย่างใด 

 คุณกมล ใจถา ให้ข้อเสนอ อีก 6 เดือน ลงส ารวจอีกครั้ง หากยังพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ให้เข้าสุ่
กระบวนการท าหนังสือเพ่ือเป็นการตักเตือน หรือแจ้งเตือนแก่ร้านค้าช านั้น ๆ ให้ตระหนักถึงการวางจ าหน่าย
อาหารที่หมดอายุในร้านค้า 

 ร.ต.ต.ถนอม มหาวรรณ ทางต ารวจยินดีให้ความร่วมมือในการก าชับแก่ร้านค้า หากพบการจ าหน่าย
อาหารที่หมดอายุในร้านค้าช า หรือ มีการขายยาที่ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่ถึงข้ันบังคับใช้กฎหมาย 

 นายอินทรพันธ์ อินทจักร์  เสนอในที่ประชุมว่า ทางโรงพยาบาลแม่ลาน้อย และ สาธารณสุขอ าเภอแม่ลา
น้อย จะจัดทีมชุดเล็กลงส ารวจเพื่อเฝ้าระวังอีกครั้ง หากยังพบปัญหายังคงมีอยู่ จะเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าส ารวจอีกครั้ง 

 มติที่ประชุม – รบัทราบและเห็นชอบ 

การประชุมสิ้นสุดเวลา 16.00 น. 

นางสาวรติรส  ลือชัย 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นายอินทรพันธ์  อินทจักร์ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 



ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพ้ืนที่ ออกส ารวจ ผลิตภัณฑส์ุขภาพทีจ่ าหน่ายในร้านค้าช า  

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ เขตพื้นท่ี หมู ่1 และ หมู่ 9 ต าบลแมล่านอ้ย อ.แม่ลาน้อย จะ.แม่ฮ่องสอน 


