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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวช้ีวัด :  004 ระดับความสำเร็จการดำเนินร้านชำคุณภาพ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำได้รับการตรวจสอบและแก้ไข ซึ่งจากการสำรวจ

ร้านชำจำนวน 2,631 แห่ง กระจายในทุกอำเภอ ได้รับการตรวจสอบจำนวน 2,631 แห่ง โดยพบข้อพร่องใน
ครั้งแรกจำนวน 349 แห่ง ตรวจซ้ำจำนวน 424 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่องจำนวน 396 แห่ง และมีร้านชำที่ผ่ าน
เกณฑ์ร้านชำคุณภาพจำนวน 2,496 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.13 โดยประเด็นหลักของปัญหาร้านชำ  คือ  
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในร้านชำ ประกอบด้วย ยาอันตราย เครื่องสำอางที่มีสาร
ห้ามใช้ 

การบริหารจัดการ 
ดำเนินงานโดยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยกันทำงาน ในการตรวจประเมินร้านชำในชุมชนและหมู่บ้าน มีพ่ี
เลี้ยงเป็นเภสัชกรของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลพัทลุง เป็นผู้ให้คำแนะนำในการตรวจประเมิน  

ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานตรวจประเมินร้านชำคุณภาพ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย  
- การสำรวจลักษณะของร้านต้องสะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค มีระบบการแยก

ขยะอย่างเหมาะสม มีมาตรการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงที่อาจก่อโรค แยกสินค้าอย่างเป็นระเบียบ อาหาร
และของใช้แยกออกจากกัน ผลการตรวจพบว่าร้านชำส่วนใหญ่มีการจัดการป้องกันสัตว์และแมลงที่อาจก่อโรค
ได้ดี แต่การจัดวางสินค้าในร้านชำขนาดเล็กของหมู่บ้าน สินค้าไม่ได้วางอย่างเป็นระเบียบ  

- การตรวจสอบอาหารแปรรูปต้องมีเครื่องหมาย อย. (เลขสารบบอาหาร) ทุกรายการ ไม่พบ
อาหารเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุ ฉลากอาหารมีการระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปีผลิต หรือวันหมดอายุทุก
รายการ ไม่พบการโฆษณาอาหารที่โอ้อวดเกินจริง และฝ่าฝืนกฎหมาย ผลการตรวจพบเป็นปัญหาที่สำคัญคือ 
อาหารแบ่งบรรจุเกือบทุกรายการจะไม่มีเลขสารบบอาหาร เช่น ขนมปี๊บแบ่งบรรจุ ถั่วทอด ข้าวเกรียบ ขนม
ทอดกรอบที่ผลิตโดยสถานที่ผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน 

- การตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ต้องไม่พบการจำหน่ายยาแผนปัจจุบันประเภทยา
อันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาชุด ยาปฏิชีวนะ ยาต้านการอักเสบ โดยหากตรวจพบว่ามีการวางจำหน่ายถือเป็น
ข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเป็นร้านชำคุณภาพ นอกจากนี้หากจำหน่ายเวชภัณฑ์
ปฐมพยาบาลจะต้องมีการแยกวางเป็นสัดส่วนกับสินค้าชนิดอ่ืน ๆ ยาสามัญประจำบ้านสามารถวางจำหน่ายได้
ทั่วไป แต่ต้องไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ผลการตรวจส่วนมากร้านชำสามารถปฏิบัติตามได้ดี ข้อบกพร่องที่
พบคือ การจำหน่าย ยาต้านการอักเสบ (NSAIDs) ยาเม็ดคุมกำเนิด จำนวน 135 แห่ง คิดเป็น 5.13 %  

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะต้องไม่มีการวางจำหน่ายเครื่องสำอางที่ผสมสารห้าม
ใช้ตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครื่องสำอางต้องมีฉลากครบถ้วนตามข้อกฎหมาย 
ไม่มีเครื่องสำอางหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ไม่มีโฆษณาเครื่องสำอางโอ้อวดเกิดจริง แยกผงซักฟอก สบู่ ออก



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 132  

จากผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลการตรวจสอบพบร้านชำบางส่วน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอางที่มีสาร
ห้ามใช้ โดยให้ข้อมูลว่าทางร้านไม่ทราบว่าเป็นสินค้าท่ีห้ามวางจำหน่าย   

- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อประชาชนในชุมชน เช่น แผ่นพับ หรือป้ายแนะนำการดูแล
สุขภาพ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์      

-  ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุขในบ้านเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดมด ยุง ยาจุด
กันยุง น้ำยาล้างจาน  จะต้องมีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน  สำหรับสารเคมีที่ใช้ในการบ้านเรือนที่วางจำหน่าย มี
การแสดงฉลากชื่อสารเคมี เช่น สารส้ม น้ำปูนใส เกลือแกง น้ำตาลทราย น้ำส้มควันไม้  จะต้องมีการแสดงชื่อ
สารเคมีในทุกบรรจุภัณฑ์  ผลการสอบพบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าที่แอบลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้
รับอนุญาต ไม่มีฉลากภาษาไทย  

ผลการดำเนินงานรายตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานร้านชำคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ตรวจร้าน
ชำได้

ครอบคลุม 
> ร้อยละ 

95 
ร้านชำผ่าน
เกณฑ์ร้าน
ชำคุณภาพ 
> ร้อยละ 

90 ของร้าน
ชำทั้งหมด 

เมืองพัทลุง 590 547 92.71 
- - - กงหรา 147 147 100 

เขต 12 เขาชัยสน 190 179 94.21 
- - - ตะโหมด 155 144 92.90 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 493 465 94.32 
89.45 90.28 90.49 ปากพะยูน 322 316 98.14 

 ศรีบรรพต 135 131 97.04 
ป่าบอน 162 142 87.65 
บางแก้ว 199 196 98.49 
ป่าพะยอม 166 157 94.58 
ศรีนครินทร์ 72 72 100 

รวม 2,631 2,496 94.87 
ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 1562  

 

ปัญหา อุปสรรค  
1. เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินร้านชำที่มีความหลากหลาย ทำให้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมิน และ

การรายงานผล ประกอบกับร้านชำในพ้ืนที่มีจำนวนมาก  เกิดความคลาดเคลื่อนจากสภาพข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รายงานสะสม รายงาน ณ ปัจจุบัน  การรายงานข้อมูลการตรวจซ้ำกรณีพบข้อบกพร่องมีการรายงาน
ซ้ำซ้อน  

2. รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีในท้องตลาดมีจำนวนน้อย ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชน  

3. รายการเช่น ทิฟฟ่ี ดีคอลเจ่น มีการโฆษณาในรายการทีวี โดยเป็นสูตรยาบรรจุเสร็จต้องขายใน
ร้าน ขย.2 แต่ร้านขายของชำเข้าใจว่าสามารถขายได้ในร้านชำ 
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4. ยาบางรายการร้านชำอ้างว่าไม่ได้ขายสำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยในมนุษย์ แต่สำหรับ
รักษาอาการป่วยของสัตว์เลี้ยง  

5. รายการอาการไม่มีเลขสารบบอาหาร โดยทำเป็นเครื่องหมาย สี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

 แต่ไม่ได้ระบุเลขสารบบอาหาร  
6. พบการจำหน่ายยาแผนโบราณมีไม่มีทะเบียนยา ซึ่งเป็นยาที่ผลิตจากหมอพ้ืนบ้าน 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมบทบาทของอสม.ในการช่วยเฝ้าระวังและรายงานปัญหาที่พบ 
2. เกณฑ์การประเมินมีความซ้ำซ้อน ควรแก้ไขให้ประเมินผลได้ง่าย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ทำงานวิจัยต่อยอดการพัฒนา  
2. พัฒนาเป็น rdu comunity 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
-  

      
ผู้รับผิดชอบ นายราชัน คงชุม  
ตำแหน่ง เภสัชการชำนาญการ 
กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค  
โทร 086 5651176  
วัน/เดือน/ปี 31/ตุลาคม/2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


