
วาระประชุมโครงการส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
เครือข่ายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
เปิดประชุม เวลา 8.30 น. 
 โดยนางสาววิภาวี จริงจิตร นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช ประธานการประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารว่มประชุมผ่านระบบ Online Cisco WebEx  เนื่องด้วย
สถานการณ์ COVID-19 ก าลังระบาด อาจท าให้การท างานในหลายๆด้านร่วมไปถึงการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ด าเนินการได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกท่านป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง และ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ของทุกท่าน 

ผู้เช้าร่วมประชุม 

1 นางโนร ีฤทธิโชติ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ทม.ปากพูน 

2 นางจิรวรรณ รัตจักร ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นป่ายาง 

3 นางสาวสุกัญญา  ศรีทอง แพทย์แผนไทย รพ.สต.บา้นหนองบัว 

4 นางปัตติยา รักษาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.วดัมุขธารา 

5 นางสาวสุกัญญา สองสา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วดัมุขธารา 

6 นางสาวชฎารัตน ์ธรฤทธิ ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ปากนคร 

7 นางสาวิตร ีส่งแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชกรรมสังคม 

8 นางจารุวรรณ สุวรรณประทีป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชกรรมสังคม 

9 วิภารัตน ์    จันทร์วิไลรตัน ์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นปากพญา 

10 นางวาสนา  ลิ้มเวยีงสิริวงศ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อบต.ท่าซัก 

11 วรรณวิษร สงอาจินต ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ .สต.บ้านช้าง 

12 นายภูร ี รัตนจารยี ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต.มะม่วงสองต้น 

13 นายประธาน  เวชประสิทธ์ิ นายก อบต.ไชยมนตร ี อบต.ไชยมนตร ี

14 ธนิษฐา  เศวตรวงศ์สกลุ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบต.ก าแพงเซา 

15 นายวิรัตน ์ ทองรัดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นท่างาม 

16 นางสุมณฑา  แก้วกิ้ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ท่างาม 

17 นางพรรษพร  อินทร์ทองปาน นวก.สาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บา้นปลายท่า 

18 นางพะเยาว ์ชอบธรรม นวก.สาธารณสุขช านาญการ   สสอ.เมืองนครศรฯี 

19 สุมิตรา ตาวัน นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เมืองนครศรฯี 



20 อรอุมา จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.เมืองนครศรฯี 

21 นางภิญญดา  ศิริรตัน ์ นักจัดการและประสานงานชุมชน ทม.ปากพูน 

22 ชยาศิส วนันตระ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองปากพูน 

23 นางสาวชโลทร เพชรสงค ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.นาทราย 

24 กรณิกา โกฏิกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองนครศรฯี 

25 นางเกษร  บรรณราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาวง 

26 วิภาว ีจริงจิตร นายแพทย์ช านาญการ รพ.มหาราชฯ 

27 น.ส.ภัทราวด ีเทพสง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นเหมืองหัวทะเล 

28 จ.อ.ชนะกิจ บุญเกิด นิติกรปฏิบตัิการ เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 

29 นางสาวนฤมล พรหมจันทร ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บา้นพังสิงห ์

30 น.ส.จุฬาลักษณ์. ไสยวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ท่าไร ่

31 อรอุมา ชูเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นบางจาก 

32 น.ส.ปวัญญา นวลศร ี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นไม่แดง  

33 อุบลวรรณ แสงมณ ี พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม 

34 นายกิตติศักดิ ์อยู่ข า นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นบางใหญ ่

35 จุฑาทิพย์ ทองนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นยวนแหล 

36 น.ส.อัญชนิตร สุขแท้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นยวนแหล 

37 นางสาวมณฑิรา  ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นยวนแหล 

38 นางสาวปวีณ์รศิา ชูสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลต าบลปากนคร 

39 จ.อ.ชนะกิจ บุญเกิด นิติกร เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 

40 วรินทร์พรรณ ์ศรีสังข์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นโคกข่อย 

41 วิภารัตน ์ จันทร์วิไลรัตน ์ จพ.สสช รพ.สต.ปากพญา 

42 นางสาวสินีนารถ หล าสะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข รพ.สต.บา้นบางกระบือ 

43 จักร ี เกิดศรเีหล็ก นักศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมเ้เดง 

44 จักร ี เกิดศรเีหล็ก นักศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมเ้เดง 

45 นางสาวฟาร่า บาหลัง นักศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไม้แดง 

46 ภารว ีศรีเรือง นักศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไม้แดง 

47 อาซีญา แดงข า นักศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมเ้เดง 



48 ชุติกาญจน ์จันทพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.มะม่วงสองต้น 
 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ภาพรวมแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 

วาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 

วาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

 ประธานการประชุม แพทย์หญิงวิภาวี จริงจิตร  กลา่วต้อนรับ เภสัชกรนนทรี ขวัญทอง เพื่อกล่าวถึง
กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

เรื่องท่ี 1 กิจกรรมชี้แจงตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับ
อ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 ตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนการด าเนนิงานคลินิกกัญชาทางการแพทย  
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนอ าเภอที่มีการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU District)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ 
เป้าหมาย : มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล 
ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ค่าเป้าหมาย : ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน อยู่ที่ระดับ 1 – ระดับ 5 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนอ าเภอที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU District)  
แบบรายงานเฉพาะ  
1. โปรแกรม Health Data Center (HDC) 
2. แบบบันทึกตรวจร้านช าของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล หลังสิ้นทุกไตรมาส  

 ครั้งที่ 1 - 31 มี.ค. 65 
 ครั้งที่ 2 - 30 มิ.ย. 65  
 ครั้งที่ 3 – 30 ก.ย. 65 



ตัวชี้วัดระดับอ าเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง ทุกต าบลของอ าเภอต้องมีหมู่บ้านต้นแบบ อย่างน้อย 1 
หมู่บ้าน ที่มีร้านช าทุกร้านผ่านเกณฑ์ประเมินการใช้ยาปลอดภัย ไม่มีการจ าหน่ายยาอันตราย ยาชุด ยาควบคุม
พิเศษ โดยประเมินจากแบบบันทึกตรวจร้านช าที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

 
รูปภาพกิจกรรมการตรวจประเมินร้านช า ปี 2564 

   
 

  
 

     
 



    

ที่มาโครงการ 
จากการด าเนินการในปี 2563 ผลการตรวจร้านช า จ านวน 325 แห่ง พบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่ฉลากถูกต้อง ร้อยละ 96.47 ฉลากไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.43 และพบเครื่องส าอางที่พบสารห้ามใช้ 
ร้อยละ 0.03 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าร้านช ามีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่พบว่า มีการจ าหน่ายอาหารหมดอายุ อาหารที่ไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลขอย.)  และยังมี
เครื่องส าอางที่ไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง รวมถึงเครื่องส าอางที่พบสารห้ามใช้ ทั้งนี้ยังมีการจ าหน่ายยาอันตรายภายใน
ร้านขายของช า ได้แก่ ยาชุด ยาปลอม ยาไม่มีเลขทะเบียน เป็นต้น  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ในเขตอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง  อีกทั้งเฝ้าระวังสถานประกอบการให้ผลิตสินค้าจ าหน่ายสินค้าและบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ 
  ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายฯ รับรู้ และทราบแนวทางนโยบายการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 

๓. เพื่อให้แกนน าและผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เข้าใจ รับรู้ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถแนะน าคนใน
ชุมชน ในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงอื่นในชุมชนได้ถูกต้อง 

4. เพื่อสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย   

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งหมด 70 คน ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 50 คน 
2. เจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่ายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้แก่ รพ.แม่ข่าย, อปท. ตัวแทนเกษตร

อ าเภอ, ตัวแทนพัฒนาการอ าเภอ จ านวน 20 คน 
กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งหมด 150 คน ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 25 คน 
2. แกนน าอาสาสมัครสาธารณสขุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายโรงพยาบาล

มหาราช รวม 75 คน 
3. ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  จ านวน 50 คน 

 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 1.ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ  
ภาคีเครือข่าย ได้เข้ารว่มประชุมฯ   

 2.ร้อยละ 70 ของแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลป่วยเรื้อรังมีความรอบรู้ ในการตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงอื่นในชุมชนได้ถูกต้อง 
การประเมินผล   

1. ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วม จากการเข้ารว่มประชุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและภาคี
เครือข่าย 

2. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1. เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายฯ รับรู้ และทราบแนวทางนโยบายการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข 

2. แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยา อาหาร 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องส าอาง และสามารถน าไปใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ถูกต้อง 

3. ลดภาวะเสี่ยงต่อการดื้อยา ภาวะแพ้ยาเกิดในผู้ป่วยเรื้อรัง ลดการเกิดโรคท่ีอาจเกิดจากการใช้ยาอย่างไม่
ถูกต้อง ลดการเกิดการใช้ยาซ้ าซ้อน 

4. ชุมชนมีเครือข่ายเข้มแข็งในการร่วมกันสร้างและขยายองค์ความรู้ และร่วมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 

 
9 ภารกิจ 
ภารกิจที่ 1 : ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาติ และน้ าแข็ง 
                ได้รับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ GMP  
แบบรายงานเฉพาะ  
1. แบบรายงานการตรวจสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาต ิและน้ าแข็ง 
2. บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ฯ 
ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล 

 ครั้งที่ 1 - ภายใน 30 เม.ย.65 
 ครั้งที่ 2 - ภายใน 30 มิ.ย.65 

ทะเบียนสถานที่ผลิตน้ า 90 แห่ง 



 
อ าเภอ จ านวนสถานที่ (แห่ง) 

ต.โพธิ์เสด็จ 17 
ต.ปากพูน 15 
ต.ท่าเรือ 13 
ต.ท่าวัง 8 
ต.ปากนคร 7 
ต.ท่าไร่ 7 
ต.นาทราย 4 
ต.ในเมือง 4 
ต.ท่างิ้ว 4 
ต.คลัง 3 
ต.นาเคียน 3 
ต.ก าแพงเซา 2 
ต.บางจาก 2 
ต.ไชยมนตรี 1 

 
 
ภารกิจที่ 2 : การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแสดงฉลากถูกต้องในสถานที่จ าหน่ายเครื่องส าอาง 
                (ผลิตภัณฑ์หน้าขาวใสและแอลกอฮอล์เจล)  
แบบรายงานเฉพาะ  

1. บันทึกตรวจสถานที่ขายเครื่องส าอาง 
2. แบบบันทึกการตรวจสอบฉลากเครื่องส าอาง 
3. บันทึกชี้แจงผู้ประกอบการ 

ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ภายใน 30 มิ.ย. 65 
เป้าหมาย : รพ.สต.ตรวจสถานที่จ าหน่ายเครื่องส าอาง และตรวจฉลากเครื่องส าอาง  
               ในร้านค้า รา้นช า มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายยาในพื้นที่  

17

15

138
7

7

4
4

4

3
3

2

2

1
ต.โพธิ์เสด็จ ต.ในเมือง

ต.ปากพูน ต.ท่างิ้ว

ต.ท่าเรือ ต.คลัง

ต.ท่าวัง ต.นาเคียน

ต.ปากนคร ต.ก าแพงเซา

ต.ท่าไร่ ต.บางจาก

ต.นาทราย ต.ไชยมนตรี



โดย ตรวจสถานที่จ าหน่าย และตรวจฉลากเครื่องส าอางเครื่องส าอาง ฯ)  ดังนี้ 

1. บันทึกการตรวจฉลากเครื่องส าอาง ตรวจสอบสถานที่จ าหน่าย และตรวจฉลากผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางทุกแห่ง 
2. บันทึกการตรวจฉลากเครื่องส าอาง ประเภทบ ารุงผิวหน้าเพือ่กระจ่างใส 
3. บันทึกการตรวจฉลากเครื่องส าอาง ประเภทแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ 

 การรายงาน ส่งแบบบันทึกการตรวจฉบับจริงให้ สสอ.เมืองฯ / ส าเนาเก็บไว้ที่ รพ.สต. (ส่งภายใน กพ.65)   

4. แบบบันทึกการตรวจอาหาร ยา เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทุกชนิด (ตามแบบตรวจ 
รพ.สต. ติดดาว และแบบตรวจร้านช า) 
  5. กรณี “ฉลาก” ไม่ถูกต้อง หรือมีการจ าหน่าย ”เครื่องส าอางห้ามใช้ 34 รายการ” ให้ท าการ
บันทึกชี้แจง แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ (แบบบันทึกชี้แจงฯ)  

6. KPI : ร้อยละ 50 ของร้านค้า รา้นช า มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา (ที่ขาย
เครื่องส าอาง) ร้อยละ 85 ของเครื่องส าอางมีฉลากถูกต้อง  

 

  

ตัวอย่างข้อความโอ้อวดเกินจริง 
แก้สิว แก้ฝ้า    รักษาสิว สิวอักเสบ   ผิวขาวใน...วัน   ท าให้หน้าขาว  ลดการสร้างเม็ดสี 
ปรับสีผิวให้ขาว  รักษา.../ บรรเทา...   ลบรอยแผลเป็น   แต้มสิว      ลดการอักเสบ 
สลายเซลลูไลท์   ลดริ้วรอย   กระตุ้นคอลลาเจน    ซึมลึกสู่ผิวชั้นใน   สัญลักษณ์ GMP 



 
 
ภารกิจที่ 3 : ระดับความส าเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการพัฒนา 
                 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (ข้อก าหนดพื้นฐาน)  
แบบรายงานเฉพาะ  

1. แบบฟอร์มแผนการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีนกลุ่มเป้าหมาย 
2. บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามข้อก าหนดพื้นฐานตาม แบบ ตส.2 (63) 

ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ภายใน 1 ก.ค. 65 



ทะเบียนรายชื่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมจีน จังหวัดนครศรีธรรมราช (Update ตุลาคม 2563) 

ล าดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานที่ผลิต 
สถานที่ 

โทร เลขที่ หมู่ ต าบล 

1 นางนิภาพรรณ กองสังข์สี - 7/1 8 ท่าเรือ 0896456613 
2 นางสาวโสภิต ยาทรัพย์ โสภิตขนมจีนเส้นสด 58/4 9 นาเคียน 0819969888 
3 นางสาวโสภา ยาทรัพย์ โสภาขนมจีนเส้นสด 58/7 9 นาเคียน 0932417763 
4 นางสาวปรียา ยาทรัพย์ ปรียาขนมจีนเส้นสด 58/11 9 นาเคียน 0819580426 
5 นายสมรักษ์ ดวงทิพย์ ลุงอ้วนขนมจีน 175/2 2 ท่าเรือ 0897239542 
6 นายอะหลี ยุทธแสง ขนมจีนเส้นสดริมน้ า 126/3 8 นาเคียน - 
7 นางหนูหย๊ะ ดาราภัย - 103/4 8 นาเคียน 0816918577 
8 นางมาลิน ีอินทรมาศ ขนมจีนบังดี 150/15 6 ปากพูน - 
9 นายอุธรณ์ เพชรหนองชุม ขนมจีนเส้นสดหลังตลาดคูขวาง 13/5  ในเมือง 0986619198 

 
ภารกิจที่ 4 : คลินิกเอกชนได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  
แบบรายงานเฉพาะ  

1. แบบบันทึกตรวจสถานพยาบาลประจ าปี 
ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ภายใน 15 ก.ค. 65 
จ านวนคลินิกในเขตรับผิดชอบ อ.เมืองนครศรีฯ 194 แห่ง 

 
ประเภทคลินิก จ านวน(แห่ง) 

คลินิกเวชกรรม 109 
คลินิกทันตกรรม 38 
คลินิกพยาบาล 23 

109
38

23

5 2
11

3 3
เวชกรรม

ทันตกรรม

พยาบาล

เทคนิกการแพทย์

กายภาพบ าบัด

แพทย์แผนไทย

ประกอบโรคศิลปะ

สหคลินิก



เทคนิกการแพทย์ 5 
กายภาพบ าบัด 2 
แพทย์แผนไทย 11 
ประกอบโรคศิลปะ 3 
สหคลินิก 3 
รวม 194 

 
ภารกิจที่ 5 : สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  
แบบรายงานเฉพาะ 

1. บันทึกตรวจสถานที่ขายยา 
2. บันทึกตรวจสถานที่ผลิตผลติภัณฑ์สมุนไพร 
3. บันทึกตรวจสถานที่ขายผลติภัณฑ์สมุนไพร 

ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ภายใน 30 มี.ค. 65 
จ าแนกประเภทร้านยา ในเขตอ.เมืองนครศรีฯ 146 แห่ง 

ข.ย.1 ข.ย.2 ข.ย.3 ข.ย.4 ขสม. ผสม. รวม 
109 15 4 0 10 8 146 

 
 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานตรวจสถานประกอบการด้านยา 



  

  

     
 
 
 
 
 
 
ภารกิจที่ 6 : การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสถานที่จ าหน่าย 
                (การอวดอ้างสรรพคุณ ลดน้ าหนัก/เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ)  



แบบรายงานเฉพาะ  
1. บันทึกตรวจสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล  
 ครั้งที่ 1 - ภายใน 31 มี.ค. 65 (รายงานพร้อมกับรายงานผลการตรวจสถานประกอบการด้านยา)  
 ครั้งที่ 2 - ภายใน 30 มิ.ย. 65(รายงานพร้อมกับรายงานผลการตรวจสถานที่จ าหน่ายเครือ่งส าอาง) 

 
ภารกิจที่ 7 : การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  
แบบรายงานเฉพาะ 1. แบบบันทึกการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ทางวิทยุกระจายเสียง 
ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ครั้งที่ 1 - 15 มี.ย. 65 
ครั้งที่ 2 - 15 ก.ค. 65 
      “สื่อโฆษณา” ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 : วิธีการให้ข้อมูลในการโฆษณา เช่น 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือ แผ่นป้าย แผ่น
พับ ใบปลิว ธงราว ตวัอักษรไฟวิ่ง กล่องไฟ อินเตอร์เนต การปา่วร้อง ป่าวประกาศ โทรศัพท์ 
       Outline :  แนวทางการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  การโฆษณาตาม พรบ.อาหาร พศ.2522 
  การโฆษณาตาม พรบ.ยา พศ.2510 
  การโฆษณาตาม พรบ.เครื่องส าอาง พศ.2558 
  การโฆษณาตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พศ.2562 
แนวทางการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 เจ้าหน้าที่ระดับ รพ.สต. และอ าเภอ เฝ้าระวังโฆษณาสถานวีิทยุในพื้นที่ และรายงาน สสจ. 
 # รอบท่ี 1 เฝ้าระวังช่วง ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ส่งภายใน กุมภาพันธ์ 2565 
 # รอบท่ี 2 เฝ้าระวังช่วง มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2565 ส่งภายใน มิถุนายน 2565 
@ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ประเภทของผลิตภัณฑ์ และข้อความที่โฆษณา 
เลขที่ใบอนุญาตโฆษณา  

ใช้อักษรย่อแทนชนิดผลิตภัณฑ์สุขภาพ +ตามด้วยใบอนุญาต / ปี พศ.  
 1. ฆอ. ใช้ส าหรับ “อาหาร” 
 2. ฆท. ใช้ส าหรับโฆษณา “ยา”ที่โฆษณาแก่ประชาชนทั่วไป 
 3. ฆศ. ใช้ส าหรับโฆษณา “ยา”ที่โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ 
 4. ฆพ. ใช้ส าหรับ “เครื่องมือแพทย์” 
 5. ฆสต. ใช้ส าหรับ “ยาเสพตดิให้โทษ” 
 6. ฆวจ. ใช้ส าหรับ “วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท” 
 7. เครื่องส าอาง : ไม่ต้องขออนุญาตก่อนโฆษณา 
 8. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ต้องขออนุญาตโฆษณาโดยยึดตาม พรบ.ยาเดิมไปก่อน  



 
 
ผลิตภัณฑ์ที่ห้าม “โฆษณา” ตอ่ประชาชนทั่วไป 
          ได้แก่ “ยาเสพติดให้โทษ” “วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท” “ ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ” 
อาหาร 
 
ค าที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร 
  

ศักดิ์สิทธิ์ ชั้นเลิศ หนึ่งเดียว ดีที่สุด 
มหัสจรรย์ ยอดเยี่ยม ที่หนึ่งเลย ล้ าเลิศ 
ปาฎิหาริย์ เยี่ยมยอด ที่สุด เลิศล้ า 
เลิศที่สุด สุดเหวี่ยง ยอดไปเลย ดีเลิศ 
ดีเด็ด วิเศษ เยี่ยมไปเลย บริสุทธิ์ 

 
ตัวอย่างการโฆษณาอาหารที่ไม่ถูกต้อง 
 - โฆษณา”อาหาร”วา่มีสรรพคุณทาง”ยา” (ต้องดูนิยาม) 
 - การโฆษณาวา่มีสรรพคุณทางเครื่องส าอาง : ท าให้ผิวพรรณเปร่งปรั่ง ตึง กระชับ ผิวเนียนสดใส 
 - การโฆษณาวา่ “มีสรรพคุณ” ที่ไม่ใช่”สรรพคุณของอาหาร”นั้นๆ เช่น กาแฟช่วยลดน้ าหนัก 
 - การใช้ข้อความเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์ของผู้อ่ืน 
 - การใช้ผู้แสดงแบบหรือผุ้แนะน าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือท าให้เข้าใจว่าเป็น
บุคคลดังกล่าว 
 
การเฝ้าระวังโฆษณาเครื่องส าอาง 

 นิยามเครื่องส าอาง ตาม พรบ.เครื่องส าอาง พศ. 2558 
“ วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด อบ โรย พ่น หยอด ใส่ หรือกระท าด้วยวิธีอ่ืนกับส่วนภายนอกของร่างกาย
มนุษย์” และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก  

วัตถุประสงค์เพื่อ : ความสะอาด ความสวยงาม เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้อง
ดูแลส่วนต่างๆ นั้นให้อยู่ในสภาพดี 

มาตรา 41 การโฆษณา คสอ. ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สังคมส่วนรวม  

(1) ข้อความอันเป็นเท็จ หรือเกินจริง 
(2) ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระเกี่ยวกับ คสอ. 
(3) ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรค หรือท่ีมิใช่จุดมุ่งหมายเป็น คสอ. 



(4) ข้อความที่ท าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ ารุงกาม 
(5) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยทางตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ

น าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
(6) ……………………………………… 
(7) ……………………………………… 

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืน  

  
 

 
 
 
 
 
ลักษณะโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา 41(3) 
  
 
 
 
 
การโฆษณายา  
      นิยาม : วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้วินิจฉัย บ าบัด รักษา บรรเทา ป้องกันโรค 
               ; มีผลต่อสุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าที่ใดๆ ของร่างกายคนหรือสัตว์ 

ค าที่ไม่อนุญาตในการโฆษณายา 

- ยอด  - หายขาด 
- ปลอดภัยที่สุด - โอกาสดีๆ อย่างนี้มีไม่บ่อยนัก 
- พิเศษ  - หายห่วง 
- เหมาะสมที่สุด - ไม่ท าให้เกิดการแพ้ 
- วิเศษ  - เด็ดขาด 
- ฉับพลับ - ไม่ต้องทนร าคาญ 
- ดีเลิศ  - พิชิตโรครา้ย 
- ทันใจ  - ไม่มีผลข้างเคียง 

 

# ฟื้นฟูผวิหนัง
ให้แข็งแรง  
# ดูดซับของ
เสียใต้ผิวหนัง       
# สรา้งสมดุลให้
ผิวหนัง 
 

มีผลต่อสุขภาพ โครงสร้างของร่างกาย 

# เสริมหน้าอก 
#  สลายไขมัน 
# ยกกระชับ ปรับรูป
หน้าเรียว 
# กระชับสัดส่วน 

การกระท าหน้าที่ใดๆ ของร่างกาย 

# กระตุ้นการสรา้งคอลลาเจน 
   และอิลาสติน 
# ต่อต้านอนุมูลอิสระ 
# ลดการสรา้งเม็ดสี  

สรรพคุณรักษาโรค 
  - ป้องกันหรือลดการอักเสบของสิว 
  - รักษาหรือรักษาฝ้า 
  - แก้ผดผื่นคัน 
  - ลดอาการอักเสบในช่องปาก 

มิใช่จุดมุ่งหมายเครื่องส าอาง 
    - ทาผิวกายเพื่อไล่ยุง แมลง 
    - ทาบริเวณท่ีแมลงกัดต่อย 
    - ชโลมเส้นผมก าจัดเหา 
    - ฯลฯ 



ภารกิจที่ 8 : การด าเนินกิจกรรม อย.น้อย  
แบบรายงานเฉพาะ  

1. แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 
ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ภายใน 30 มิ.ย. 65 
แนวทางประเมิน อย.น้อย   

เกณ์ประเมินตนเอง 7 ข้อ 
   เกณฑ์ที่ ๑ โครงสร้างชมรม/ชมุนุมและองค์ประกอบ 

เกณฑ์ที่ ๒  กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ 
เกณฑ์ที่ ๓ กิจกรรมด้านการตรวจสอบ 
เกณฑ์ที่ ๔  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
เกณฑ์ที่ ๕  กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
เกณฑ์ที่ ๖  การสนับสนุนชมรม / ชุมนุม อย.น้อย 
เกณฑ์ที่ ๗  กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  

 
 

- เป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา   
- รพ.สต. ประสานโรงเรียน     - โรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์ อย.น้อย 
- รร. ส่งผลประเมินให้ รพ.สต.      - รพ.สต. ส่ง สสอ. (รวบรวมคะแนน/ระดับ) 
- สสอ. ส่งรายงานให้ สสจ.     -  สสจ. รวบรวมผลงาน สง่ กสธ. (อย)  

โรงเรียนที่ประเมินตนเองใน”ระดับดีเยี่ยม” ให้เตรียมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ครบทั้ง 7 หมวด เพื่อ
ขอรับการประเมินจาก”ทีมประเมินระดับอ าเภอ และทีมประเมินระดับจังหวัด” 

- ก าหนดส่งแบบประเมินตนเองให้ สสอ. พค 65  
- ประเมินโรงเรียน อย.น้อยดีเด่น ระดับอ าเภอ  วัน/เดือน/ปี ประมาณเดือน มิย.65 
- ประเมินโรงเรียน อย.น้อยดีเด่น ระดับจังหวัด  วัน/เดือน/ปี ประมาณเดือน กค.65 

 
ภารกิจที่ 9 : สารห้ามใช้ 5 ชนิดในอาหารสดและน้ ามันทอดซ้ ามีความปลอดภัย 
แบบรายงานเฉพาะ  

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 5 ชนิด 
2. แบบรายงานผลการตรวจน้ ามันทอดซ้ า 

ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูล ภายใน 30 มิ.ย. 65 
(ตรวจหาบอแรกซ์, สารกันรา, สารฟอกขาว, ฟอร์มาลิน, ยาฆ่าแมลง และน้ ามันทอดซ้ า) 
     แผนการออกเก็บตัวอย่างอาหารสด ส่งตรวจฯ 2 รอบ    
              Time line ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีค.65 ตรวจด้วยรถโมบาย  

- เก็บตัวอย่างอาหารสด จากตลาดเกียร์เจริญ ต.ปากนคร  



               ตรวจครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เมย.- พค.65 ตรวจในพื้นที่ด้วยชุดตรวจที่ได้รับสนับสนุน 
        จาก สสจ. และ รพ.สต.ขอจัดซื้อด้วยงบกองทุนต าบล (บางแห่ง)   
 ก าหนดส่งรายงาน ไตรมาส 2 และ 3 เดือน มีนาคม และ มิถุนายน 2565  
     การรายงานผล - แบบรายงานผลการตรวจสารห้ามใช้ และน้ ามันทอดซ้ า   
 
 
 
 
 
 
วิธีการเก็บตัวอย่างอาหาร 
 1. เตรียมอุปกรณ์ - ถุงพลาสติก /ซองซิป, หนังสติ๊ก, ฉลาก, ปากกาเคมี ฯลฯ 
      2. เขียนชื่อฉลากปิดหน้าซอง - ล าดับที่ - ตัวอย่างอาหารสด – ชื่อผู้ขาย  - ชื่อตลาด / ปลกูเอง 
(รายละเอียดตามแบบฟอร์มบันทึกฯ) 
 3. แยกตัวอย่างอาหารสดแต่ละชนิด ใส่แยกถุง ห้ามน าตัวอย่างอาหารสดที่เก็บมารวมในถุงเดียวกัน  
 4. ตรวจสารห้ามใช้ ตามวธิีการตรวจ/ค าแนะน าตรวจขา้งกล่องชุดตรวจแต่ละชนิด 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานการประชุมและวิทยากร กล่าวเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในแบบ on site และ แบบ online 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขทั้งใน
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นที่ ตัวอย่างงานที่แต่ละท่านได้ท า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ระบาด ได้รับการร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ภาคีเครือข่าย เป็น
อย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งของแลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็น ทางประธานและวิทยากรจะน าไปปรับใช้ในการท า
กิจกรรมในโครงการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 8/3/65
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ล ำดบั ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ กำรอบรม

1 นางโนรี ฤทธิโชติ รองนายกเทศมนตรีเมอืงปากพนู ทม.ปากพนู 0824209042 ออนไลน ์Cisco WebEx

2 นางจิรวรรณ รัตจักร์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ รพ.สต.บา้นปา่ยาง 0878865608 ออนไลน ์Cisco WebEx

3 นางสาวสุกญัญา  ศรีทอง แพทย์แผนไทย รพ.สต.บา้นหนองบวั 0805272778 ออนไลน ์Cisco WebEx

4 นางปตัติยา  รักษาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.วัดมขุ ธารา  0817378361 ออนไลน ์Cisco WebEx

5 นางสาวสุกญัญา  สองสา นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วัดมขุ ธารา  0962162270 ออนไลน ์Cisco WebEx

6 นางสาวชฎารัตน ์ธรฤทธิ์ นกัวิชาการสาธารณสุข อบต.ปากนคร 0835215359 ออนไลน ์Cisco WebEx

7 นางสาวิตรี ส่งแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชกรรมสังคม 0954164333 โรงพยาบาลมหาราชฯ

8 นางจารุวรรณ สุวรรณประทปี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชกรรมสังคม 0866407536 โรงพยาบาลมหาราชฯ

9 วิภารัตน ์    จันทร์วิไลรัตน์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นปากพญา 0841877963 ออนไลน ์Cisco WebEx

10 นางวาสนา  ล้ิมเวียงสิริวงศ์ เจ้าพนกังานสาธารณสุขปฏบิติังาน อบต.ทา่ซัก 0843061409 ออนไลน ์Cisco WebEx

11 วรรณวิษร สงอาจินต์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ .สต.บา้นช้าง 0805210519 ออนไลน ์Cisco WebEx

12 นายภรีู  รัตนจารีย์ นกัพฒันาชุมชนช านาญการ อบต.มะมว่งสองต้น 0872657454 ออนไลน ์Cisco WebEx

13 นายประธาน  เวชประสิทธิ์ นายก อบต.ไชยมนตรี อบต.ไชยมนตรี 0936132566 ออนไลน ์Cisco WebEx

14 ธนษิฐา  เศวตรวงศ์สกลุ ผู้ช่วยนกัวิชาการสาธารณสุข อบต.ก าแพงเซา 0848377470 ออนไลน ์Cisco WebEx

15 นายวิรัตน์  ทองรัดแกว้ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นทา่งาม 0942615645 ออนไลน ์Cisco WebEx

16 นางสุมณฑา  แกว้กิ้ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทา่งาม 0942615645 ออนไลน ์Cisco WebEx

17 นางพรรษพร  อนิทร์ทองปาน นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นปลายทา่ 0840659991 ออนไลน ์Cisco WebEx

18 นางพะเยาว์ ชอบธรรม นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เมอืงนครศรีฯ 0867452250 ออนไลน ์Cisco WebEx

19 สุมติรา ตาวัน นกัวิชาการสาธารณสุข สสอ.เมอืงนครศรีฯ 0929979974 ออนไลน ์Cisco WebEx

20 อรอมุา จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.เมอืงนครศรีฯ 0957983690 ออนไลน ์Cisco WebEx

21 นางภญิญดา  ศิริรัตน์ นกัจัดการและประสานงานชุมชน ทม.ปากพนู 0815975515 ออนไลน ์Cisco WebEx

22 ชยาศิส วนนัตระ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมอืงปากพนู 0891966788 ออนไลน ์Cisco WebEx

23 นางสาวชโลทร เพชรสงค์ นกัวิชาการสาธารณสุข อบต.นาทราย 0895897703 ออนไลน ์Cisco WebEx

24 กรณิกา โกฏกิลุ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ สสอ.เมอืงนครศรีฯ 0859644162 ออนไลน ์Cisco WebEx

25 นางเกษร  บรรณราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาวง 0887687022 ออนไลน ์Cisco WebEx

26 วิภาวี จริงจิตร นายแพทย์ช านาญการ รพ.มหาราชฯ 0887682297 ออนไลน ์Cisco WebEx

รำยชื่อผู้ลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชมุโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคดำ้นสำธำรณสุขเครือขำ่ยอ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 
ปงีบประมำณ 2565

วันที ่8 มีนำคม 2565  เวลำ 08.30 - 12.00 น.



27 น.ส.ภทัราวดี เทพสง นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นเหมอืงหวัทะเล 0653861786 ออนไลน ์Cisco WebEx

28 จ.อ.ชนะกจิ บญุเกดิ นติิกรปฏบิติัการ เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ 0829080528 ออนไลน ์Cisco WebEx

29 นางสาวนฤมล พรหมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บา้นพงัสิงห์ 0954329299 ออนไลน ์Cisco WebEx

30 น.ส.จุฬาลักษณ์. ไสยวงศ์ นกัวิชาการสาธารณสุข อบต.ทา่ไร่ 0897734334 ออนไลน ์Cisco WebEx

31 อรอมุา ชูเกล้ียง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นบางจาก 0887614760 ออนไลน ์Cisco WebEx

32 น.ส.ปวัญญา นวลศรี นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นไมแ่ดง 0937547058 ออนไลน ์Cisco WebEx

33 อบุลวรรณ แสงมณี พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม 0935745817 ออนไลน ์Cisco WebEx

34 นายกติติศักด์ิ อยู่ข า นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นบางใหญ่ 0886059502 ออนไลน ์Cisco WebEx

35 จุฑาทพิย์ ทองนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นยวนแหล 0896263541 ออนไลน ์Cisco WebEx

36 น.ส.อญัชนติร สุขแท้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นยวนแหล 0878969161 ออนไลน ์Cisco WebEx

37 นางสาวมณฑิรา  ศรีสุวรรณ นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นยวนแหล 0653817424 ออนไลน ์Cisco WebEx

38 นางสาวปวีณ์ริศา ชูสุข นกัวิชาการสุขาภบิาล เทศบาลต าบลปากนคร 0825899445 ออนไลน ์Cisco WebEx

39 จ.อ.ชนะกจิ บญุเกดิ นติิกร เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ 0829080528 ออนไลน ์Cisco WebEx

40 วรินทร์พรรณ์ ศรีสังข์แกว้ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ รพ.สต.บา้นโคกข่อย 0842401929 ออนไลน ์Cisco WebEx

41 วิภารัตน ์ จันทร์วิไลรัตน์ จพ.สสช รพ.สต.ปากพญา 0841877963 ออนไลน ์Cisco WebEx

42 นางสาวสินนีารถ หล าสะ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข รพ.สต.บา้นบางกระบอื 098745240 ออนไลน ์Cisco WebEx

43 จักรี  เกดิศรีเหล็ก นกัศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมเ้เดง 0835072419 ออนไลน ์Cisco WebEx

44 จักรี  เกดิศรีเหล็ก นกัศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมเ้เดง 0835072419 ออนไลน ์Cisco WebEx

45 นางสาวฟาร่า บาหลัง นกัศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมแ้ดง 0805400997 ออนไลน ์Cisco WebEx

46 ภารวี ศรีเรือง นกัศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมแ้ดง 0624866981 ออนไลน ์Cisco WebEx

47 อาซีญา แดงข า นกัศึกษาสาธารณสุขฝึกงาน รพ.สต.บา้นไมเ้เดง 0835072419 ออนไลน ์Cisco WebEx

48 ชุติกาญจน ์จันทพนัธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.มะมว่งสองต้น 0831074799 ออนไลน ์Cisco WebEx
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