
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างแกนน าชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 

 (cosmetic spy)  
จังหวัดลพบุร ี

เภสัชกรหญิงกนกวรรณ  ทรงผาสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 



การค้นหาปัญหาอย่างมีหลักการทางวิชาการ 

  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้ท าการประเมินผลโดย
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนร่วมจากกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่  และเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งมีความรู้และปฏิบัติงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับอ าเภอและต าบล เพื่อค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนและได้ท าการจัดล าดับความส าคัญของ
สินค้าไม่ปลอดภัย จังหวัดลพบุรี พบประเด็นปัญหาดังนี้ 



สรุปประเด็นปัญหาที่พบ 
ปัญหา ต าบลที่พบปัญหา 

ยาชุด หนองม่วง หนองปลิง หนองมะค่า ห้วยโป่ง บางงา ล าสนธิ 
ท่าหลวง หนองปลิง ชอนสมบูรณ์ 

กาแฟลดความอ้วน ท่าวุ้ง หนองม่วง ชัยบาดาล ท่าหลวง หนองมะค่า หนอง
ผักแว่น เขาสามยอด 

เครื่องส าอางทาฝ้า กกโก หนองปลิง ล าสนธิ ห้วยโป่ง ลาดสาลี่ 

น้ าหมักชีวภาพ ชัยบาดาล ห้วยโป่ง ท่าหลวง บางงา 

เครื่องเขย่าขา ชัยบาดาล หนองม่วง 

ไวอากร้า ชัยบาดาล หนองม่วง 

ยาลูกกลอน หนองปลิง แก่งผักกูด 

ยาผงแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ ห้วยใหญ่ 

ยาหมดอาย ุ พัฒนานิคม 

ชุดกระชับสัดส่วน ท่าวุ้ง 



  น าประ เด็ นปัญหาทั้ งหมด   มาจั ด เ รี ย ง
ความส าคัญของปัญหา  โดยการประเมิน 

             ความเสี่ยง 

             ความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน 



ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

น้ าหนัก คะแนน ปัญหาที่พบ 

(%) เต็ม ยาชุด กาแฟ            
ลดความอ้วน 

เครื่องส าอาง  
ทาฝ้า 

น้ าหมัก
ชีวภาพ 

1.ผลกระทบต่อสุขภาพ 30 120 120 120 90 90 

2.กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ 20 80 60 40 40 60 

3.ความถี่ในการใช ้/ สัมผัส 10 40 30 40 40 40 

4.ประมาณการประชากรที่สัมผัสและ
ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

10 40 30 20 30 20 

5.มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมและอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ 

10 40 0 0 20 0 

6. ปริมาณที่ผลิต /ใช ้ 10 40 40 30 30 20 

7.มาตรการในต่างประเทศ 5 20 5 10 20 10 

8.มาตรการในประเทศ 5 20 20 20 20 10 

รวม 100 400 305 280 290 250 

ร้อยละ 76.25 70 72.50 62.50 



ผลการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ใน

การแก้ปัญหา 

น้ าหนัก คะแนน ปัญหาที่พบ 

(%) เต็ม ยาชุด กาแฟ 
ลดความอ้วน 

เครื่องส าอาง 
ทาฝ้า 

น้ าหมัก
ชีวภาพ 

1.ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาค
ประชาชน ผู้บริโภค นักวิชาการ 
หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และ
นักการเมือง 

40 160 80 80 80 80 

2.เป็นนโยบายที่มีผลทางการเมอืงของ
รัฐบาล/นโยบายรัฐบาล 

20 80 80 80 80 20 

3.การมีสิ่งทดแทน/มีทางเลือกอื่น 10 40 40 40 40 40 
4.ราคาสินค้าทดแทนในฐานะ
ผู้บริโภค 

10 40 10 10 10 10 

5.คุณภาพสินค้าทดแทน/การยอมรับ
การใช้สินค้าในฐานะผู้บริโภค 

10 40 40 40 40 40 

6.ระดับผลกระทบต่อผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

10 40 10 10 10 30 

รวม 100 400 260 260 260 220 

ร้อยละ 65 65 65 55 



ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของปัญหาที่พบ 

ยาชุด กาแฟ 

ลดความอ้วน 

เครื่องส าอาง

ทาฝ้า 

น  าหมัก

ชีวภาพ 

1.การประเมินความเสี่ยง 76.25 70 72.50 62.50 

2.การประเมินความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา 

65 65 65 55 

รวม 141.25 135 137.5 117.5 

ร้อยละ 70.62 67.5 68.75 58.75 



โครงการสร้างแกนน าชุมชน 

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

 (cosmetic spy)  

จังหวัดลพบุรี 

น ามาสู ่



หลักการและเหตุผล(ต่อ) 
• ปัจจุบัน เครื่องส าอางในกลุ่มทาสิวฝ้าหรือท าให้หน้าขาว พบ 

 1) มีการลักลอบผสมสารห้ามใช้ คือ ไฮโดรควิโนน 
สารประกอบของปรอทและกรดเรทิโนอิก(กรดวิตามิน เอ) 
2) พบเครื่องส าอางที่มีการแสดงฉลากภาษาไทยไม่ถูกต้อง
หรือฉลากไม่มีภาษาไทย  

   ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในวงกว้างได้  



หลักการและเหตุผล(ต่อ) 
• การติดตามเฝ้าระวังเพื่อส ารวจตรวจสอบแหล่งจ าหน่าย     เกี่ยวกับ

เครื่องส าอางอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศเป็นเครื่องส าอางอันตราย และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่
แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 

• การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง  

    เป็นการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับอันตรายจากการใช้
เครื่องส าอาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจึงจัดท าโครงการ
สร้างแกนน าชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (cosmetic 
spy) จังหวัดลพบุรี ขึ้น 

 



หลักการและเหตุผล(ต่อ) 

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดท า 
โครงการสร้างแกนน าชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
(cosmetic spy) จังหวัดลพบุรี ขึ้น 

 



วัตถุประสงค ์
๑. สร้างแกนน าชุมชน (cosmetic spy) เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน  
๒. ค้นหาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน  
๓. แจ้งเตือนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางที่ไม่
ปลอดภัยแก่ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอาง 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
๑.ได้แกนน าชุมชน (cosmetic spy) ในการเฝ้าระวัง 

   ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนจ านวน   

   ๑๕๐ คน 

๒.ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ปลอดภัย จากการตรวจวิเคราะห์     

   ร้อยละ ๘๐ 

๓.ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางจ าหน่ายเครื่องส าอางที่ถูกต้อง  

   ปลอดภัย ร้อย ๗๐ 
 



ผลการด าเนินงาน 



กิจกรรมที่ ๑  
จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน 

– การวางกรอบเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน 

– การจัดท าแบบประเมินความรู้ส าหรับแกนน าชุมชนที่เข้ารับการ
อบรม 

– มอบหมายหน้าที่และพันธกิจให้คณะท างานในการด าเนินงาน
โครงการสร้างแกนน าชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
(Cosmetic spy) จังหวัดลพบุร ี

 



กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ การอบรมให้ความรู้แกนน าชุมชน 

• จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน (Cosmetic spy)  จ านวน ๑๘๐ คน 

      ซึ่งมีการคัดเลือกมาจาก ๑๑ อ าเภอ 

– ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องส าอางท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

– ความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านฉลากเครื่องส าอาง  

– ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน  

– ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารห้ามใช้ในเครื่องส าอาง (ไฮโดรควโินน/ปรอท
แอมโมเนีย/กรดวิตามิน เอ)การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจหาสารห้ามใช้ 

– ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์หาสารห้ามใช้โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น 

– ความรู้ในการตรวจร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางและร้านเสริมสวยในชุมชน 

 



กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ การอบรมให้ความรู้แกนน าชุมชน 

 



กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ การอบรมให้ความรู้แกนน าชุมชน 

 



การประเมินผลการอบรมให้ความรู้แกนน าชุมชน 

• พบว่าหลังการให้ความรู้แกนน าชุมชนมีความรู้ในเนื้อหาที่จัดการ
อบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘.๓๘  

 



 
กิจกรรมที่ ๒ 

๒.๒ การปฏิบัติการในพื้นที่โดยแกนน าชุมชน 
และรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ 

 • แกนน าชุมชนที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ลงปฏิบัติการในพื้นที่ของ
ตนเองโดย โดยเผยแพร่ความรู้ ให้กับคนในชุมชนและ
ผู้ประกอบการร้านช า ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางและร้านเสริม
สวยในชุมชนของตนเอง ผ่านทางแผ่นพับและโปสเตอร์ 



กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๓ การเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางส่งตรวจวิเคราะห์ 

• เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางทาฝ้า หน้าขาวที่สงสัยจะพบสารห้าม
ใช้ส่งตรวจวิเคราะห์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครสวรรค์ จ านวน 
๒๐ ตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้ 

– ผ่าน   ไม่พบสารสารห้ามใช้ ๑๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐  

– ไม่ผ่าน  พบสารห้ามใช้จ านวน ๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ 

–ไฮโดรควิโนน/กรดวติามิน เอ  ๑ ตัวอย่าง 

–ปรอทแอมโมเนีย                ๖ ตัวอย่าง 



กิจกรรมที่ ๒ 
การตรวจเฝ้าระวังร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางและร้าน

เสริมสวยในชุมชนโดยแกนน า 
จ านวนที่ตรวจ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ปัญหากรณีที่ไม่ถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  

  

๑,๙๗๐ 

  

  

๑,๘๘๙ 

  

  

๙๕.๙ 

  

  

๘๑ 

  

  

๔.๑ 

๑.พบการจ าหน่ายเครื่องส าอางที่ผสมสารห้ามใช้ตาม
ประกาศฯของ อย. จ านวน ๙ ร้าน 

๒.พบการจ าหน่ายเครื่องส าอางที่มีฉลากไม่ถูกต้อง จ านวน 
๘๑ ร้าน 

๓.พบการจ าหน่ายเครื่องส าอางหมดอายุ/เสื่อมสภาพ จ านวน 
๑๙ ร้าน 



กิจกรรมที่ ๒ 
การตรวจเฝ้าระวังร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางและร้าน

เสริมสวยในชุมชนโดยแกนน า 



กิจกรรมที่ ๒ 
การตรวจเฝ้าระวังร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางและร้าน

เสริมสวยในชุมชนโดยแกนน า 



กิจกรรมที่ ๒ 
ติดตามแลกเปลี่ยนกับแกนน าชุมชนในการด าเนินการ

ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในพื้นที ่

จ านวนที่

ตรวจ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ปัญหากรณีที่ไม่ถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  

๑๒๖ 

  

๑๑๗ 

  

๙๒.๙ 

  

๙ 

  

๗.๑ 

๑.พบการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางที่มีฉลากไม่
ถูกต้อง จ านวน ๙ ร้าน 

๒.พบการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางหมดอายุ/
เสื่อมสภาพ จ านวน ๓ ร้าน 



กิจกรรมที่ ๒ 
ติดตามแลกเปลี่ยนกับแกนน าชุมชนในการด าเนินการ

ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในพื้นที ่



ตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ไม่ถูกต้อง 



ตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ไม่ถูกต้อง 



กิจกรรมที ่๓  จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

– ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการโครงการสร้างแกนน า
ชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง (Cosmetic spy) 
จังหวัดลพบุรี 

– แนวทางการตรวจติดตามการเฝ้าระวังกิจกรรมของแกนน า
ชุมชนหลังปิดโครงการ 

– แนวทางการขยายผลแกนน าชุมชนในการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังภายใต้โครงการสร้างแกนน าชุมชนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง (Cosmetic spy) จังหวัดลพบุรีในอนาคต 

 



อภิปรายผล 
• ๑. การด าเนินงานเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางที่สงสัยจะมีสารห้ามใช้ตรวจวิเคราะห์นั้นครั้งนี้ได้ท า

การเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางเพียง ๒๐ ตัวอย่าง ซึ่งยังมีตัวอย่างเครื่องส าอางอีกจ านวนหนึ่งที่
น่าจะเป็นเครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยงที่จะพบสารห้ามใช้ 

•  แต่เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดในค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและการด าเนินงานเก็บตัวอย่าง  
       จากการที่มีผลวิเคราะห์เครื่องส าอางไม่ผ่านคือมีการตรวจพบสารห้ามใช้จ านวน ๗ ตัวอย่าง คิด

เป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ 
• โดยตรวจพบสารไฮโดรควิโนน/กรดวิตามิน เอ จ านวน ๑ ตัวอย่าง   
      ปรอทแอมโมเนีย จ านวน ๖ ตัวอย่าง  
• โดยตัวชี้วัดผลลัพธ์ก าหนดจะต้องได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ปลอดภัยจากการตรวจวิเคราะห์ 

ร้อยละ ๘๐ แต่ในการด าเนินงานโครงการฯในครั้งนี้มีผลตรวจวิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่าง
เครื่องส าอางได้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผ่าน ร้อยละ ๖๕ เนื่องจากว่าการด าเนินงานในโครงการ
นี้ต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยงที่จะตรวจพบสารห้ามใช้ ไม่ใช่เป็นเป็นการสุ่ม
ตรวจจากผลิตภัณฑ์ภาพรวมในจังหวัด  เราได้มีกระบวนการจัดการ 

  1) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ขายในกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ  จึงได้ด าเนินการแจ้งให้   
                      อย.และจังหวัดท่ีมีแหล่งผลิต  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  และแจ้งผลการตรวจ 
  2)  แจ้งให้แกนน าชุมชนทั้ง 11 อ าเภอ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 
                       ในจังหวัดลพบุรี 

 



อภิปรายผล 
• ๒.ในกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในร้าน
จ าหน่ายเครื่องส าอาง พบว่ายังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลร้าน
จ าหน่ายเครื่องส าอาง  

• ส่วนใหญ่ในชุมชนจะมีการจ าหน่ายเครื่องส าอางในร้านค้าขาย
ของช า และพบว่าผู้ประกอบการขาดความรู้ในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมาจ าหน่ายในร้านของตน 

 



อภิปรายผล 
• ๓.ผู้ประกอบการยังขาดความตระหนักถึงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่มีสารห้ามใช้หรือเครื่องส าอางที่มีฉลากไม่ถูกต้อง
เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดถึงแม้จะมี
การบังคับใช้กฎหมายแต่บทลงโทษยังน้อย 

 



อภิปรายผล 

• ๔.ประชาชนยังขาดความตระหนักในเรือ่งของอันตรายจากการใช้
เครื่องส าอางเนื่องจากใช้ไปแล้วยังไม่มีอันตรายถึงชีวิต 

• ๕.การประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในแต่ละชุมชนยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั้งนีต้้องใช้ระยะเวลาในการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

• ๖.ชุมชนไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่องควรมี
การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาในชุมชนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการด าเนนิงาน เช่น การจัดซื้อ
ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจหาสารหา้มใช้ในเครื่องส าอาง เป็นต้น 

• ๗.ยังมีกลุ่มร้านค้าที่จ าหน่ายเครือ่งส าอางตามตลาดนัดหรือรถเรซ่ึ่งการ
ด าเนินงานตรวจเฝ้าระวังกระท าได้ยากเนื่องจากไม่ใช่คนในชุมชน 

 



ข้อเสนอแนะ 
๑.ควรมีการเก็บตัวอย่างเครื่องส าอางที่มีความเสี่ยงพบสารห้ามใช้
มากกว่า ๒๐ ตัวอย่างเพื่อค้นหาผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางที่มีปัญหา 

๒.ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลรา้นจ าหน่ายเครื่องส าอางเพื่อให้การ
ตรวจเฝ้าระวังร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางสะดวกมากขึ้น 

 



ข้อเสนอแนะ 

๓.ควรมีการเสนอปัญหาในชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในแกไ้ขปัญหา เช่น  

๔.ควรมีการส่งเสริมเครือข่ายการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ชุมชนให้เข้มแข็งเพือ่คอยเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

๕.ควรมีการท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง 

 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑.มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สนใจที่เข้ารับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในโครงการฯนี้อีก
จ านวนหนึ่ง แต่เนื่องด้วยถูกจ ากัดด้วยงบประมาณที่จ ากัดจึงท าให้
ผู้สนใจอีกจ านวนหนึ่งไม่ได้เข้ารับการอบรมแต่ ทางส านักงาน
สาธารณสุขจั งหวั ดลพบุ รี ได้ แก้ ไขปัญหาโดยการแจกสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่แกนน าชุมชนที่ผ่าน
การอบรมไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แทนการให้ความรู้โดย
วิทยากร 



ปัญหาและอุปสรรค 
๒.แกนน าชุมชนผู้ที่ผ่านการอบรมมีความสนใจและต้องการอยากได้ชุดทดสอบ
เบื้องต้นในการตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องส าอาง  
 ซึ่งประกอบด้วย ชุดปรอทแอมโมเนีย ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ ไว้
ตรวจหาสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางในหมู่บ้านของตนเอง แต่เนื่องด้วยโครงการ
ดังกล่าวทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้เสนอของบประมาณไปเพื่อซื้อชุด
ทดสอบดังกล่าวจึงท าให้ไม่ได้สนับสนุนชุดทดสอบดังกล่าวให้แก่แกนน าชุมชน 
แต่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้น
ในการตรวจหาสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางแก่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในแต่
ละพื้นที่อ าเภอละ ๑ ชุด เพื่อให้บริการตรวจหาสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางแก่
แกนน าชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่แทน เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรีมีชุดตรวจหาสารห้ามใช้ในเครื่องส าอางทดสอบเบื้องต้นในการในจ านวน
ที่จ ากัด 



มีค ำถำมไหมคะ 



ขอบคุณคะ 


