-ร่างคาสั่งอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ที่ .................. / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๒
เนื่องด้วยพื้นที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ พบอุบัติการณ์แพ้ยาที่รุนแรงจากการซื้อยาในร้านชา หรือร้านสะดวกซื้อมาใช้เอง และ
ผลจากการตรวจสอบเฝ้าระว้งในพื้นที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนปกครอง เจ้าหน้าที่จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนาภาคประชาชน พบว่า ร้านชาและร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง ยังมีการจาหน่าย
ยาประเภทที่กฎหมายห้ามจาหน่าย อีกทั้งยังพบว่ามีสถานบริการสุขภาพที่ผิดกฎหมาย ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ได้บังคับใช้กฎหมายดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดแล้ว
อ้างถึงกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึง
ดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อีกทั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องดาเนินการโดยอาศัยบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๒ ว่าด้วยอานาจหน้าที่ภายในเขตอาเภอ มาตรา ๖๑/๑ ประกอบ
กับมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒ ) (๓) และมาตรา ๖๒
คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ (คปสอ.เมืองอุตรดิตถ์) มีบทบาทภารกิจ
ในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพแก่ประชาชนตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ให้
ได้รับความปลอดภัยในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและบริการสุขภาพ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการ ดังนั้น เพื่อให้มีกลไกในการพัฒนาระบบงานและมีการดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในอาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ
๒. ผู้อานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รองประธานกรรมการ
๓. รองผู้อานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กรรมการ
๕. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
กรรมการ
๖. นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
กรรมการ
๖. นายกเทศมนตรีตาบลในพื้นที่ อาเภอเมืองทุกแห่ง
กรรมการ
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ อาเภอเมืองทุกแห่ง
กรรมการ

/๘. ท้องถิ่นอาเภอ...
-๒–
๘. ท้องถิ่นอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๙. พัฒนาชุมชนอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑๐. สาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑๑. ประธานชมรมเครือข่ายผู้บริโภคอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑๒. ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการวิทยุอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑๓. ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการร้านยาอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑๔. หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
๑๕. ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์
หน้าที่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. กาหนดนโยบาย กรอบแนวทาง ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด บู ร ณาการแผนงาน ก าหนดกลยุ ท ธ์ กลวิ ธี เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของงานเพื่อผลักดันงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพลงสู่ระดับอาเภออย่างมีประสิทธิภาพ
๒. อานวยการ ควบคุม กากับ การดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานเพื่อช่วยในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๒. คณะอนุกรรมการจัดทาแผนบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
๑. ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. สาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๔. ท้องถิ่นอาเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการ
๖. ประธานชมรมเครือข่ายผู้บริโภคอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการ
๗ .เภสัชกร หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๘. ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/หน้าที่...

-๓–
หน้าที่
๑. จัดประชุมทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหา เพื่อหามาตรการแนวทางใน
การจัดทาแผนบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๒. เสนอมาตรการแก้ไขปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคฯเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับมาตรการที่กาหนด
๓. เสนอขั้นตอนแนวทางการดาเนินงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔. นาเสนอแผนบูรณาการและมาตรการแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการอานวยการทราบ
๕. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและรายงานกระทรวงสาธารณสุขตามระยะเวลาที่
กาหนด
๓. คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
๑. ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. สาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๔. ท้องถิ่นอาเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการ
๖. ประธานสมาคมเครือข่ายผู้บริโภคอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการ
๗. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
อนุกรรมการ
๘. หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง อุตรดิตถ์ ทุกแห่ง
อนุกรรมการ
๙. ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการวิทยุอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการ
๑๐.เภสัชกร หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑. ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
หน้าที่
๑. จัดประชุมทบทวนสถานการณ์ปัญหาการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของอาเภอ นาเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหามาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
๒. เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายสื่ อวิทยุและเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๓. นาเสนอแผนงานและมาตรการแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการอานวยการทราบ
๔. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการอานวยการทราบ
/๔..คณะทางาน
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๔. คณะทางานดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับอาเภอ
๑. ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประธานคณะทางาน
๒. สาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
รองประธานคณะทางาน
๓. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
คณะทางาน
๔. ท้องถิ่นอาเภอเมืองอุตรดิตถ์หรือผู้แทน
คณะทางาน
๕. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
คณะทางาน
๖. เครือข่ายสมาคมหรือชมรมผู้บริโภคอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
คณะทางาน
๗. ชมรมผู้ประกอบการร้านยาอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
คณะทางาน
๘. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
คณะทางาน
๙. หัวหน้างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.อุตรดิตถ์
คณะทางาน
๙. หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง อุตรดิตถ์ ๑ และ ๒
คณะทางาน
๑๐. ชมรมผู้ประกอบการวิทยุอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
คณะทางาน
๑๑. เภสัชกร หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
คณะทางานและเลขานุการ
๑๒. ผู้รับผิดชอบ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ปัญ หางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจัดทาแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพระดับอาเภอ
๒. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของอาเภอเพื่อจัดการปัญ หางานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพในพื้นที่
๓. จัดประชุมคณะทางานเพื่อติดตามการดาเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
๔. ดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับอาเภอให้จังหวัดทราบ
๖. ให้อาเภอแต่งตั้งทีมปฏิบัติการในระดับอาเภอตามความเหมาะสม
๕.คณะอนุกรรมการทางานดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับพื้นที่
๑ นายสมชาย ทองกระสัน
สาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ประธานคณะทางาน
๒ นายเสมอเทพ แว่นวิชัย
เภสัชกรปฏิบัติการ หัวหน้างาน คบส.รพศ.อต. รองประธานคณะทางาน
๓ นายณัฏฐพล เสนีย์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
รองประธานคณะทางาน
/๔...

-๕–
๔. นางพงษ์จันทร์ สายสุจริต
๕. นายวสันต์ ณ หนองคาย
๖. นางสุนิสา
วงศ์พุฒิ
๗. นางนิตย์
น้อยกอ
๘. นางณิชชา โชติวรรธนันท์
๙. นายอรรถ ทวีมีหอม
๑๐. นายอดิศักดิ์ บุญชื่น
๑๑. นางสาววิภาวดี วุฒิเดช
๑๒. นางคาแพง จันแสนสี
๑๓. นายนิติ หัตถพิถีพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผอ.รพ.สต.ถ้าฉลอง
ผอ.รพ.สต.บ้านท่า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
ผอ.รพ.สต.วังดิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๑๔. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
๑๕. นายชูชาติ ฟั่นเต็ม
ผอ.รพ.สต.ชายเขา
คณะทางาน
๑๖. นางสาวชนิดา ทองสนิท
นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)
คณะทางาน
๑๗. นายเสธ์ อินทุวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คณะทางาน
๑๘. นางนันท์นภัส ศิริสราญลักษณ์ ผอ.รพ.สต.หาดกรวด
คณะทางาน
๑๙. นายสมบัติ อ๊อดกัน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
๒๐. นางกาญจนา คงศรียะพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
คณะทางาน
๒๑. นางสาวศศิธร เก็บพิมาย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)
คณะทางาน
๒๒. นายเจนศักดิ์ นวลคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
๒๓. ว่าที่ร้อยโท กิตติ์โภคิน อภัยภักดี ผอ.รพ.สต.พระฝาง
คณะทางาน
๒๔. นายวิรัตน์ ยิ้มมี
ผอ.รพ.สต.หาดงิ้ว
คณะทางาน
๒๕. นายพรเทพ ธาราเวชรักษ์
ผอ.รพ.สต.น้าริด
คณะทางาน
๒๖. นายปณภูผา แก้วเจริญตา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการฯและคณะทางาน
๒๗. นายชัยณากรณ์ อินจร
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลกองสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขานุการฯและคณะทางาน
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
หน้าที่
๑. สารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการในพื้นที่
๒. จาทาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน โดยขอใช้งบประมาณกองทุนในพื้นที่ (อปท.) และ สปสช.
๓. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
๔. จัดให้มีการพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายชมรม กลุ่มองค์กร ผู้บริโภคในพื้นที่
/๕...

-๖–
๕. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้/ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้
ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง
๖. ติดตาม/เฝ้าระวัง สถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ ที่มีพฤติกรรมการกระทาผิดกฎหมายและละเมิน
สิทธิบริโภคในพื้นที่
๗. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ/ภาคเอกชน ที่มีอานาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค
๘. เก็บรวบรวม วิเคราะห์ สรุป และคืนข้อมูล ส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๙. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๒

