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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ครั้งที่ 2 /  ๒๕64 

 
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแจ้งทิศทางด าเนินงานของจังหวัด ดังนี้ 

๑) สนามบิน พัฒนาเป็น tourist airport โดยให้จังหวัดระนองเป็นจุดให้ข้อมูล และใน 
๒) Smart City เก็บข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นของประชาชน 

ซึ่งต่อไปอาจจะพัฒนาเป็น appication 
  ๒. จากการที่ประชุมครั้งที่ ๑ คณะกรรมการฯได้เลือกภารกิจหลัก ในด้านอาหารปลอดภัย 
วันนี้ ขอให้ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนงาน โดนให้คลอบคลุมในทุกมิติ  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -    รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ถือปฏิบัติ 
 

สุภาพร  น าเสนอร่างแผนงานแก้ไขปัญหา ๕ ประเด็น ของพ้ืนที่แบบม ี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลด
ความเหลื่อมล้ า โดยการช่วยเหลือ-ไม่ทอดทิ้ง-แบ่งปัน-ห่วงใยกัน ดังนี้ 
๑) ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ด้วยระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)  

 โครงการชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 

 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และคนยากไร้ในพื้นที่ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนมุสลิม เพ่ือผู้พลัดถิ่นจากพม่า 
(รวมถึงไทยพลัดถิ่น) และคนไทยในชุมชน 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและเพ่ิมศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ 

 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจข้อเข่า ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านทะเลนอก 
๒) ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ลดภาวะแทรกซ้อนในโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง : โรคหลอดเลือดสมอง - หัวใจขาดเลือด 

 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  ลดเสี่ยงลดโรค NCD   
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 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันภัยโรคเบาหวาน–ความดันโลหิตสูง 
๓) ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม 

 โครงการพัฒนาการด าเนินงาน Green & Clean Hospital รพ.กะเปอร ์
๔) ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ 

 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า 

 โครงการอ าเภอกะเปอร์ ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ 
๕) ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหารปลอดภัย 

 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ 

อรอริยา   เสนอร่างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหารปลอดภัย ตามภารกิจหลักท่ีเลือก 
 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ

บริการสุขภาพ 
ซึ่งโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค จะเป็นกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ

อาหารในแหล่งจ าหน่ายอาหาร เช่น ตลาดสด,ตลาดนัด โดยจะเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดนัด,ตลาดสดไป
ตรวจหารสารปนเปื้อน ๖ ชนิด 

กิจกรรมที่ 2 จะเป็นกิจกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการเก็บรักษานม ในโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะมีการสุ่มตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อาสาสมัครสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่จาก
ท้องถิ่น อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3 เป็นการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน,ตลาดสด   
น่าซื้อ,ตลาดนัดน่าซื้อร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร และสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย GMP 

กิจกรรมที่ 4  อบรมภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ซึ่งจะประกอบด้วยภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น อสม.,ผู้น าชุมชน,ครู,นักเรียน 

กิจกรรมที่ 5 เป็นการประชุมคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานความปลอดภัยด้าน
อาหาร/สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้ เพ่ือวางแผนในการด าเนินงาน 

ส าหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ 
จะเป็นการต่อยอดเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน 
 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง เสนอกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการตรวจสอบเฝ้าระวังการเก็บรักษานม ใน
โรงเรียน เพ่ิมเติมการตรวจสอบรถที่มาส่งนมในโรงเรียนและการตรวจสอบอุณหภูมิในตู้แช่นมว่าได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์หรือไม ่

ส าหรับในกิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพิ่มเติม
การตรวจผลิตภัณฑ์อาหารในโรงอาหารของโรงเรียน โดยผ่านทางการอบรม อย.น้อยในโรงเรียนก็ได้ 

 
ประธานชมรม อสม. อ าเภอกะเปอร์ เสนอกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจ าหน่าย
อาหาร เช่น ตลาดสด,ตลาดนัด โดยจะเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดนัด,ตลาดสดไปตรวจหารสารปนเปื้อน ๖ 



 

~ 3 ~ 
 

ชนิด เพ่ิมเติมการเก็บตัวอย่างอาหารในร้านขายของช า ซึ่งในร้านขายของช าจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทางด้าน
สุขภาพที่มาวางขายค่อนข้างมาก  
 
สาโรจน์ (แทนนายกเทศมนตรีต าบลกะเปอร์) เสนอกิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ,
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน,ตลาดสดน่าซื้อ,ตลาดนัดน่าซื้อร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร และสถานที่
ผลิตอาหารที่เข้าข่าย  ทางท้องถิ่นจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นเข้าร่วมในการตรวจประเมินต่างๆให้ได้
ตามมาตรฐาน  ซึ่งในส่วนของตลาดสดน่าซื้อ หรือร้านอาหาร,แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ต้องขออนุญาตจาก
ท้องถิ่นในการจะเปิดด าเนินงาน ซึ่งถือเป็นการควบคุมก ากับตลาดดังกล่าวและร้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน 
ชัยพงษ์  (ผอ.รพ.สต.ทองหลาง)  เสนอแนะกิจกรรม ในการด าเนินการตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค  มีกิจกรรมที่ครอบคลุมในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจ าหน่ายอาหาร เช่น   
ตลาดสด,ตลาดนัด  ซึ่งเป็นแหล่งที่ประชาชนมาซื้อผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไปบริโภคค่อนข้างจะมาก เพราะฉะนั้น
ควรจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพ่ือตรวจหารสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายส าหรับผู้บริโภค อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 
 
สถาพร  (ก านันต าบลบ้านนา) เสนอการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ ควรจะขยายเครือข่ายฯให้ครอบคลุมทั้ง ๒ ต าบล เพ่ือให้การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
มีความครอบคลุมและประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมากข้ึน 

 

ประธาน  -    การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ตลาดสด/ตลาดนัด/ร้านอาหารและแผงลอย 
จ าหน่ายอาหาร ควรตรวจเป็นทีมโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สธ. /   
อปท. ฯลฯ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ได้มาตรฐานทุกด้าน 
 

สาโรจน์ -     เทศบาลต าบลกะเปอร์ มีจุดรับขยะอันตราย หมู่ละ ๑ จุด ซึ่งเทศบาลจะด าเนินการเก็บ  
                           รวบรวมเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

ประธาน          -    การลดใช้โฟม ขอให้ปฏิบัติในหน่วยงานราชการด้วย เช่น งดใช้โฟมในการจัดประชุม      
ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการ  และในวันเปิดตลาดประชารัฐ วันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖2 ก็ขอให้เริ่มการลดใช้โฟมด้วย 

 

สุภาพร  ยกตัวอย่างการด าเนินงานลดการใช้โฟมของอ าเภอสุขส าราญ เทศบาลจะเป็นตัวแทน
จ าหน่ายกล่องกระดาษชานอ้อย โดยซื้อกล่องกระดาษชานอ้อยมาจ าหน่ายให้
ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพ่ือเพ่ิม
การเข้าถึงในการซื้อกล่องกระดาษชานอ้อย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน          -   การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดระนอง ผู้ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เป็น 
กรรมการในพื้นท่ีอ าเภอสุขส าราญ ส่วนประธานกรรมการ ได้อ าเภอกะเปอร์ 

 
 

ผอ.รพ.กะเปอร์- ให้ข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ และน ามาขายในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลสุขส าราญก็มีความสนใจที่จะปลูกใน
พ้ืนที่ของโรงพยาบาลด้วย และอาจเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนมาจ าหน่ายในวันที่มีบริการ



 

~ 4 ~ 
 

คลินิกโรคเรื้อรังซึ่งจะมีผู้มารับบริการจ านวนมาก จึงหารือขอให้เกษตรอ าเภอมาช่วย
สนับสนุน/ให้ความรู้ในการท าเกษตรปลอดสารพิษให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 

 

ประธาน          -   อาคารรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของหมู่ที่ ๕ ควรมีการใช้ประโยชน์ อาจเปิดตลาดนัด
ขายสินค้าปลอดสารพิษ เริ่มจากเชิญชวนกลุ่ม/เครือข่าย/ผู้สนใจ มาจ าหน่าย โดยพ้ืนที่
ขายควรเปิดอิสระ /หมุนเวียนกัน ไม่ให้จับจองถาวร 

สมศักดิ์           -   เห็นด้วย โดยอาจท าในรูปแบบเป็นตลาดส่วนราชการหรือตลาดนัดสุขภาพ และเสนอให้
เป็นตลาดตอนเย็น ถึงประมาณ ๒ ทุ่ม เพ่ือให้ผู้ที่ท างานประจ าได้มาร่วมกิจกรรมด้วย 

 

ประนอม          -   พช. มีเครือข่ายกลุ่มสัมมาชีพ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเชิญชวนมาร่วม
กิจกรรม 
 

ผอ.รพ.กะเปอร์– เสนอให้มีพิธีเปิดตลาด เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
 

สมศักดิ์           -   เสนอให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย 
 
 

ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ – การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/การออกก าลังกาย ควรส่งเสริมให้ท าในทุกชมรม 
 

ประธาน          -   ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเล่าประสบการณ์ชีวิต เล่าประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่
นักเรียน กศน. 

กัญญา  -   หารือการนัดประชุมครั้งต่อไป ความถี่ควรนานเท่าไหร่ 
 

ประธาน           -   สรุปมติจากท่ีประชุม เป็น ๒ เดือน/ครั้ง 
 

 

ประธาน          -   ให้รวบรวมผลงานทั้งอ าเภอเป็นผลงานประจ าปี และในการจัดกิจกรรมต่างๆของส่วน
ราชการ ควรร่วมด้วยช่วยกันทุกส่วนราชการ เพ่ือสร้างความสามัคคี ความปรองดองแก่
ทุกส่วนราชการและเครือข่าย 

มติที่ประชุม รบัทราบ  รับปฏิบัติ 
 

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
       
 สุภาพร สุดใจใหม่      น าพล  เวฬุวนารักษ์ 
     (นางสุภาพร สุดใจใหม่)            (นายน าพล  เวฬุวนารักษ์) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


