รายงาน
ประจําป

2561

FDAThai
fdathai
Fda Thai

www.fda.moph.go.th

www.fda.moph.go.th

รายงาน
ประจําป

2561

FDAThai
fdathai
Fda Thai

www.fda.moph.go.th

รายงานประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ISBN
จัดทำโดย

ปที่พ�มพ
พ�มพครั้งที่
จำนวน
พ�มพที่

978-974-244-407-5
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2590 7000
2562
1
1,000 เลม
บริษัท บอรน ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด
53/1 หมู7 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท 0 2813 7378 โทรสาร 0 2813 7378

สารบัญ
Contents
01

สารจากเลขาธิการฯ

02

คณะผู้บริหาร

13

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

3

ส่วนที่
67 ผลงานเด่น

1

ส่วนที่
17 ข้อมูลองค์กร
18

ภารกิจ วิสัยทัศน์ พั นธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

20

ห่วงโซ่คุณค่าของ อย. (Value Chain)

21

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

23

อัตรากําลังบุคลากร

2

ส่วนที่
25 ผลการดําเนินงานสําคัญ
26

ระบบควบคุมกํากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
(Pre-Marketing)

35

ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด
(Post-Marketing)

42

ระบบพั ฒนาศักยภาพผูบ
้ ริโภคและให้ความรูส
้ ู่สาธารณะ
(Consumer Empowerment)

51

ระบบส่งเสริมผู้ประกอบการ
(Entrepreneur Promotion)

60

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management)

65

ระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
(Data and Information Management)

68

่ สู่ความสําเร็จ
อย. 4.0 จบงานค้าง สร้างนวัตกรรม มุง
่ มัน

71

ปฏิบต
ั ง
ิ านเชิงรุก เฝ้าระวังและปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย

73

ออกประกาศคุมเข้มไขมันทรานส์ หยุดภาวะความเสี่ ยง
จากอาหาร เพื่ อสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค

4

ส่วนที่
75 กิจกรรมในรอบปี

5

ส่วนที่
83 ก้าวที่ 45 ของ อย.
84

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม การใช้สมุนไพร
และการวิจัยทางคลินิก เพื่ อทดแทนการนําเข้า

85

การก่อสร้างอาคารศูนย์การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

85

การปรับโครงสร้างองค์กร

86

การเพิ่ มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก ทางสื่อออนไลน์

87

การพั ฒนาและขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่ อส่งเสริมการพั ฒนาศักยภาพผู้บริโภค

90

การพั ฒนาองค์กรอิเล็กทรอนิกส์

6

ส่วนที่
91 รายงานทางการเงิน

สารบัญภาพ
20 ภาพที่ 1
22

ภาพที่ 2

37

ภาพที่ 3

38 ภาพที่ 4

44 ภาพที่ 5
44 ภาพที่ 6
45 ภาพที่ 7
45 ภาพที่ 8
46 ภาพที่ 9
47 ภาพที่ 10
64 ภาพที่ 11
65 ภาพที่ 12
85 ภาพที่ 13
87 ภาพที่ 14

หวงโซคุณคา (Value Chain) ของ อย.
โครงสรางและอัตรากําลังของ อย.
จํานวนรายงานอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยาระหวาง ป ค.ศ. 1984 - 2018
(ก.ย.) จําแนกตามปปฏิทิน
คะแนนคุณภาพของรายงาน ADR ของ
ประเทศไทยในฐานขอมูลองคการอนามัยโลก
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จังหวัดสระบุรี ฝายปกครองใหความสําคัญ
รวมผลักดัน ลงมือปฏิบัติดวยกัน
จังหวัดลําปาง ภาคประชาชนเขมแข็ง รวมมือกัน
เปนทีมหมอครอบครัว
จังหวัดขอนแกน ขับเคลือ่ นดวยกลุม ผูพ ทิ กั ษ
รักษสขุ ภาพ ใชศกั ยภาพของแกนนํา อย. นอย
จังหวัดสุราษฎรธานี ทีมพี่เลี้ยงเขมแข็ง
รวมตัวขับเคลื่อนในลักษณะแมขาย
การดําเนินงานของทีมจิตอาสา
โปสเตอรเผยแพรประชาสัมพันธโครงการชัง่ ใจ
กอนใชยาฯ ผาน BUS Media จํานวน 3 แบบ
กราฟแสดงคาเฉลี่ยความสุขแยกตามมิติ
แตละดาน
ผลการสํารวจคาเฉลี่ยความผูกพันแยกตาม
มิติความผูกพันตอองคกร
แบบจําลองอาคารศูนยการใหบริการดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังและจัดการ
ปญหาโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุก
ทางสื่อออนไลน

สารบัญตาราง
23

ตารางที่ 1

23

ตารางที่ 2

26

ตารางที่ 3

35

ตารางที่ 4

38

ตารางที่ 5

40 ตารางที่ 6
41

ตารางที่ 7

41

ตารางที่ 8

42

ตารางที่ 9

53

ตารางที่ 10

54

ตารางที่ 11

69 ตารางที่ 12
70 ตารางที่ 13

73

ตารางที่ 14

จํานวนบุคลากร อย.
บุคลากร อย. จําแนกตามกลุมอายุ
ผลการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการ
ผลการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ
ฉลาก โฆษณา และสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
รายงานอาการไมพึงประสงคที่ไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวนเรือ่ งรองเรียนผานชองทางรับเรือ่ ง
รองเรียนของ อย.
จํานวนเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ
ประเด็นเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ
สูงสุด 5 อันดับแรก
สรุปการเผยแพรประชาสัมพันธความรู
ผานสื่อประเภทตาง ๆ
ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑสขุ ภาพชุมชน
ผลการวิเคราะหตัวอยาง
กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลา
จํานวนกระบวนงานพิจารณาอนุญาต
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ และจํ า นวนคู  มื อ
ประชาชน
สถิตกิ ารเฝาระวังและปราบปรามผลิตภัณฑ
สุขภาพผิดกฎหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจําปี อย. 2561

FDA ANNUAL REPORT 2018

สารจากเลขาธิการฯ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ในฐานะเลขาธิการ อย. ไดเขามากํากับดูแล
การบริหารงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ในชวงเวลาที่ผานมา ถือไดวาเปนชวงเวลาสําคัญที่ อย.
เต็มไปดวยความคาดหวังที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 และนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญของ อย. ในการปรับระบบการทํางานตามคําสั่ง
คสช. ที่ 77/2559 นับเปนการสรางประวัตศิ าสตรหนาใหม
ใหกับ อย. ใหกาวเดินไปขางหนาอยางมั่นคง เปนองคกร
ทีม่ ศี กั ยภาพในการคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ไดอยางยั่งยืน

01

02

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการ

ปกปองและคุม ครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพมาเปนระยะเวลากวา 5 ทศวรรษ โดยมีภารกิจหลักคือ
การควบคุม กำกับ ดูแล ใหผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตและจำหนายในประเทศมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค สงเสริม
ใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคทีถ่ กู ตองและเปนประโยชนตอ สุขภาพ รวมทัง้ การสงเสริมผูป ระกอบการใหสามารถผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพตั้งแตตนทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและสรางโอกาสดานการแขงขัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย. ไดปรับปรุงกระบวนการใหบริการอยางเต็มรูปแบบเปน อย. 4.0 ตามนโยบาย
Thailand 4.0 ทีร่ ฐั บาลสนับสนุนนโยบายการกระตุน เศรษฐกิจของประเทศ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ สนับสนุน
การผลิตในประเทศใหมคี วามคลองตัวมากขึน้ ซึง่ การดำเนินงานของ อย. ตามวิสยั ทัศนของรัฐบาลนับวาประสบความสำเร็จ
ทั้งในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตและลดงานคาง ดวยการทำงานเชิงรุกมากกวาเชิงรับเชนที่ผานมา
โดย อย. เสนอรัฐบาลขอใชมาตรา 44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ตามคำสั่ง
ที่ 77/2559 เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทำใหลดขัน้ ตอนและระยะเวลาเฉลีย่ 20% สามารถเพิม่ ผูเ ชีย่ วชาญประเมิน
เอกสาร ไมจำกัดคิวในการยื่นคำขอ มีระบบใหคำปรึกษา ระบบ Check List ระบบ Tracking ขยายระบบ e-Submission
และชำระคาใชจา ยผาน e-Payment นอกจากนี้ อย. ยังสงเสริมผูป ระกอบการและนวัตกรรมผลิตภัณฑสขุ ภาพ โดยสนับสนุน
ใหผูประกอบการเพิ่มมาตรฐานการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการสงออก อีกทั้งยังนำแนวคิดสรรคสรางนวัตกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มาใชในการสงเสริมและใหคำปรึกษาดานนวัตกรรมผลิตภัณฑสขุ ภาพ ทำใหสามารถขึน้ ทะเบียน
ผลิตภัณฑนวัตกรรมไดมากกวา 50 รายการ และในสวนของนวัตกรรมจากสมุนไพร อย. ยังไดสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑทั้งอาหารและยาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ความสําเร็จอีกดานหนึ่งคืองานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดย อย. สามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม นำมาสูการใชมาตรการ
“รุก รับ เสริม” มีการทบทวนสถานะหรือเพิกถอนทะเบียนตำรับผลิตภัณฑสขุ ภาพใหมคี วามปลอดภัยตอผูบ ริโภค นอกจากนี้
ยังสงเสริมศักยภาพผูบ ริโภคใหมคี วามรูแ ละมีพฤติกรรมการบริโภคทีถ่ กู ตองผานสือ่ และกิจกรรมตาง ๆ ในทุกพืน้ ที่ และตัง้ เปา
การดำเนินงานเชิงรุกในการเรงสรางการรับรูและความเขาใจใหประชาชนรูเทาทันผลิตภัณฑสุขภาพ ผาน Line FDAthai
รวมถึงสรางความรวมมือกับเครือขายภาครัฐและประชาชนในการรวมเผยแพรขอมูลขาวสาร
อย. ยังมีแผนพัฒนาองคกรตอไปในอนาคต โดยตัง้ เปา 3 ดานคือ ผูบ ริโภคปลอดภัย ผูป ระกอบการกาวไกล และ
ระบบคุมครองสุขภาพไทยยั่งยืน พรอมทั้งนอมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสถานประกอบการใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัย คุมคา สมประโยชนตอผูบริโภค เพื่อการปฏิบัติอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม
ผมขอขอบคุณคณะผูบ ริหารและเจาหนาทีข่ อง อย. ทุกทาน ทีใ่ หความทุม เทตัง้ มัน่ ในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสุจริต
โปรงใส มีการเสริมสรางธรรมาภิบาล เพือ่ สรางคุณประโยชนตอ ประเทศชาติจนเปนทีป่ ระจักษ ขอเปนกำลังใจใหปฏิบตั งิ าน
ไดประสบผลสำเร็จทุกประการ เพื่อการเปน “องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ”
ตลอดไป
นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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คณะผู้บริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์

นายพู ลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

04

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม

ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข

นางสาวยุวดี พั ฒนวงศ์

ผูทรงคุณวุฒิดานความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑและ
การใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข

ผู้เชี่ยวชาญ

นางมาลี จิรวงศ์ศรี

ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานอาหาร

นางสาวดารณี เพ็ ญเจริญ

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของยาและการใชยา
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นายมรกต จรูญวรรธนะ

นายวันชัย ศรีทองคํา

นางธารกมล จันทร์ประภาพ

นางนุชนาฏ กิติวรนนท์

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบ
กำกับดูแลผลิตภัณฑหลังออกสูตลาด

รก.ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานยา

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย
ของอาหารและการบริโภคอาหาร

รก.ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย
ของเครื่องมือแพทย

05
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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นายธีระ ชัยพิ ริยะศักดิ์

นางสมศรี ปรีชาทวีกิจ

นางศิริกุล อําพนธ์

นางสาวแววตา ประพั ทธ์ศร

ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยา
ของวัตถุเสพติด

รก.ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบ
นำเขา-สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ

รก.ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย
ของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบ
การคุม ครองผูบ ริโภคผลิตภัณฑสาธารณสุข
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นายวิษณุ เชื้อพั นธุ์

รก.ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอาหารและยา

07

นายชัยพฤกษ์ สีลวานิช

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบ
คุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น

ผู้อํานวยการ

นางทิพยา ตั้งสิริสงวน

เลขานุการกรม

นางกรภัทร ตรีสารศรี

ผูอำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย

08

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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นายวชิระ อําพนธ์

นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์

นายวีระชัย นลวชัย

นางสาววรสุดา ยูงทอง

ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ผูอำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ผูอำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผูอำนวยการกองสงเสริมงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
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นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล

นายธเนศ สุวรรณเกษาวงษ์

นายสุชาติ จองประเสริฐ

นางสาวสุภัทรา บุญเสริม

ผูอำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอาง
และวัตถุอันตราย

ผูอำนวยการสำนักยา

09

รก.ผูอำนวยการสำนักดานอาหารและยา

ผูอำนวยการสำนักอาหาร

10

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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นางสาวฉันทนา วิบูลรุ่งเรือง

นางสาวภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร

นายวิษณุ เชื้อพั นธุ์

นายมรกต จรูญวรรธนะ

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

รก.หัวหนากลุมกฎหมายอาหารและยา

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูอ ำนวยการกลุม เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
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นายปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน

นางวารีรัตน์ เลิศนที

นางสาววรสุดา ยูงทอง

นางสาวดารณี เพ็ ญเจริญ

ผูอำนวยการศูนยขอมูลและสารสนเทศ

ผูอำนวยการกองสงเสริม
การประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ

11

ผูอำนวยการศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและ
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

ผูอำนวยการกองผลิตภัณฑสมุนไพร

12

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

13
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 ด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

บทบาทของผู้บริหารและภาวะความเป็นผู้นํา ในการกําหนดบทบาท เป้าหมาย
และทิศทางของ อย. ส่ งเสริมให้เกิดการเพิ่ มขีดความสามารถให้กับผู้บริโภค
และผูป
้ ระกอบการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ผูบ
้ ริโภคปลอดภัย ผูป
้ ระกอบการก้าวไกล
ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน”

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 อย. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2561 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 ดานการนำองคการและความรับผิดชอบตอสังคม จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาใหไดรับรางวัลอันเนื่องมาจาก อย. มีการกำหนดทิศทางองคกร
ที่มีความชัดเจน ทั้งดานภารกิจและรูปแบบการทำงาน โดยมีผูบริหารเปนสวนผลักดันสำคัญใหเกิดการบูรณาการจาก
หลายภาคสวนและมุงมั่นในการสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน เพื่อใหเทาทันผลิตภัณฑดานสุขภาพในยุคดิจิทัล
ซึง่ องคกรมีการปรับตัวในทุกระดับเพือ่ รองรับภารกิจของงานทีม่ แี นวโนมจะขยายตัวและมีความซับซอนมากขึน้ จนเกิดผล
เปนรูปธรรม สงผลให อย. ไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภคและภาคสวนที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่ผานมา
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561
รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย

รางวัลทุนหมุนวียนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561
รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อย. รับรางวัล
ทุนหมุนเวียนดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รางวัลการพัฒนาดีเดน ประเภทชมเชย จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ซึ่งเปนรางวัลสำหรับทุน
หมุนเวียน ที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเปาหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว
ใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดนเปนประจำทุกป
เพื่อเปนกลไกในการสรางแรงขับเคลื่อนที่สำคัญตอการพัฒนาทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การดำเนินงานใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติตอไป

16

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม ระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อย. รับประทานโลรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ ในฐานะหนวยงานทีม่ ผี ลงานดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับกรม จากโครงการ “กองคุณธรรม”
ซึง่ คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยแกวกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมกับสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดการมอบรางวัลดังกลาวในการประชุม สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13
ประจำป พ.ศ. 2561 โดยในปนี้เนนเรื่อง “คุณธรรมนำจิตอาสา สรางคุณคาพัฒนาสังคมไทย” ทั้งนี้ อย. มีเปาหมายที่จะ
เปนหนวยงานตัวอยางในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
ใหสูงขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่มีจิตบริการที่ดีตอผูรับบริการ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและรวดเร็ว สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนในการบริการที่มีคุณภาพ พรอมทั้งมุงเนนใหบุคลากรมีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต มีอัตลักษณดานคุณธรรม
ทีเ่ ดนชัด ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี ทัง้ ในระดับบุคคล
และองคกร
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลองค์กร
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ภารกิจ วิสัยทัศน์ พั นธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

ภารกิจ
่ งสําอาง
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครือ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอน
ั ตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ
ี่ อกฤทธิต
่ จิตและประสาท กฎหมาย
์ อ
่ งมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครือ
การใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
2. พั ฒนาระบบและกลไก เพื่ อให้มก
ี ารดําเนินการบังคับใช้กฎหมายทีอ
3. เฝ้าระวัง กํากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และ
้ ผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การพั ฒนาระบบความปลอดภัย
การโฆษณา รวมทัง
ด้านสารเคมีของประเทศ และเป็นแกนกลางร่วมดําเนินการกับองค์กรระหว่างประเทศ
ด้านสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากภายในประเทศและนอกประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจย
ั และพั ฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
่ ก
้ ริโภคให้มศ
ี ักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีถ
ู ต้อง
5. ส่งเสริม และพั ฒนาผูบ
เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่ อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่ อปกป้อง
สิทธิของตนได้
6. พั ฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่าย
ประชาคมสุขภาพ
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7. พั ฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่ อให้งานคุม
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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วิสัยทัศน์
องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์

เพื่ อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

1. พั ฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. พั ฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริโภค
3. พั ฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

พั นธกิจ

เพื่ อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน
4. พั ฒนาและยกระดับองค์การให้มี

1. ควบคุมและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สมรรถนะสูง

ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับสากล
2. พั ฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง
เพื่ อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพั ฒนาผู้ประกอบการ
ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน
ในระดับสากล

ค่านิยม “Thai FDA”
Thai (Thai Value)
ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
F (Focus on People)
มุ่งผลประชาชน
D (Dependable)
ฝึกตนเป็นที่พึ่งพา
A (Advancement)
พั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

20
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ห่วงโซ่คุณค่าของ อย. (Value Chain)
อย. ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องเพื่อใหไวตอการเปลี่ยนแปลง มุงสูการสรางสรรค
นวัตกรรม โดยมีเปาหมายในการบรรลุวสิ ยั ทัศน พันธกิจ และตอบสนองความตองการของผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสีย
ซึง่ อย. ไดจดั ระบบกลไกการควบคุมตาง ๆ ใหมปี ระสิทธิภาพ มีความโปรงใส และมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ขณะเดียวกัน
ไดดำเนินการเฝาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัย และยับยั้งผลิตภัณฑที่มีการนำเขาอยางทันทวงที ทั้งนี้ อย. นำหลักการหวงโซ
คุณคา (Value Chain) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา กระบวนการสรางมูลคาจากตนน้ำถึงปลายน้ำ มาใชเปนแนวคิดในการวาง
ยุทธศาสตร ครอบคลุมตัง้ แตตน ทางของกระบวนการทำงานจนถึงปลายทาง ซึง่ การกำหนดกลยุทธของ อย. นอกจากจะเพิม่
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานแลว ยังเพิ่มมูลคาในภาพรวมสูผูรับบริการและประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม โดย อย.
กำหนดระบบงานหลักเปน 4 ระบบ ไดแก ระบบควบคุมกำกับดูแลกอนออกสูต ลาด ระบบควบคุมกำกับดูแลหลังออกสูต ลาด
ระบบพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และระบบสงเสริมผูประกอบการ พรอมทั้งกำหนดระบบงานสนับสนุนเปน 3 ระบบ ไดแก
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และระบบบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศ
ภาพที่ 1 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ อย.
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 ให อย. มีภารกิจเกีย่ วกับการปกปองและคุม ครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซึง่ ลวนถือเปน
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง
ดวยขอมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได และมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย
และสมประโยชน โดยใหแบงสวนราชการของ อย. ดังตอไปนี้
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด
4. กองแผนงานและวิชาการ
5. กองพั ฒนาศักยภาพผู้บริโภค
6. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
7. สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
8. สํานักด่านอาหารและยา
9. สํานักยา
10. สํานักอาหาร

ทั้งนี้ ใหมีกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารรับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และเพื่อใหการดำเนินงานของ อย. ตอบสนองตอสถานการณการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ การประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรและผลิตภัณฑนวัตกรรม อย. ไดจัดตั้งหนวยงานภายใน ไดแก
กลุมกฎหมายอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ศูนยขอมูลและสารสนเทศ ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและ
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมี 2 หนวยงาน ที่อยูระหวางขอจัดตั้งเปนหนวยงาน
ตามกฎกระทรวง คือ กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ และกองผลิตภัณฑสมุนไพร

หมายเหตุ :

*

(22)
ขรก. 20
พรก. 2
ลจป. 0

กอง
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร

ระดับ
จำนวน

(1)
ขรก. 1
พรก. 0
ลจป. 0

บส
1

บด
3

ทว
2

ชช
12

อส
10

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน
และปราบปราม
การกระทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

ชพ
137

12.
ขรก. 8
พรก. 4
ลจป. 0

86
ขรก. 69
พรก. 16
ลจป. 1

64
ขรก. 54
พรก. 8
ลจป. 2

ปก/ชก
515

อว
6

รวม
768

20
ขรก. 16
พรก. 4
ลจป. 0

ปง/ชง
82

72
ขรก. 58
พรก. 11
ลจป. 3

ลูกจางประจำ
29

กลุม
เงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

ศูนยขอมูล
และ
สารสนเทศ

11
ขรก. 7
พรก. 4
ลจป. 0

35
ขรก. 27
พรก. 8
ลจป. 0

พนักงานราชการ พนักงานเงินทุนฯ ลูกจางประจำเงินทุนฯ
108
31
31

71
ขรก.
9
พรก.
0
ลจป.
0
* พ.เงินทุนฯ 31
* ลจป.เงินทุนฯ31

102
ขรก. 96
พรก. 4
ลจป. 2

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ผูอำนวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

66
ขรก. 55
พรก. 8
ลจป. 3

ปงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

กองควบคุมวัตถุเสพติด
ผูอำนวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม) สูง

5
ขรก. 3
พรก. 2
ลจป. 0
5
ขรก. 3
พรก. 2
ลจป. 0

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ผูอำนวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม) สูง

กองแผนงานและวิชาการ
ผูอำนวยการ สูง

196
ขรก. 182
พรก. 13
ลจป. 1

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สำนักยา
ผูอำนวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม) สูง

กลุม
กฎหมาย
อาหาร
และยา

768
108
29

กลุมตรวจสอบภายใน

ขรก.
พรก.
ลจป.

905

เปนหนวยงานตามกฎกระทรวง
เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายในที่จะขอจัดตั้งเปนหนวยงานตามกฎกระทรวง บุคลากรไมนับรวมเนื่องจากเกลี่ยมาจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อชวยในการปฏิบัติงาน
เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใน
จัดจางดวยกองทุนหมุนเวียนยาเสพติด

กองสงเสริมการ
ประกอบการ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ

-3
-2
-3
-4

52
ขรก. 48
พรก. 3
ลจป. 1

สำนักดานอาหารและยา
ผูอำนวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

125
ขรก. 108
พรก. 14
ลจป. 3

สำนักอาหาร
ผูอำนวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
ผูอำนวยการเฉพาะดาน (วิชาการอาหารและยา) สูง

กองควบคุมเครื่องมือแพทย
ผูอำนวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม) สูง

64
ขรก. 40
พรก. 11
ลจป. 13

สำนักงานเลขานุการกรม
ผูอำนวยการ สูง

รองเลขาธิการ ฯ (นักบริหาร – บต)
นักวิชาการอาหารและยา
(ทว)
นักวิชาการอาหารและยา
(ชช)
พนักงานราชการ
(ชชพ)

เลขาธิการ ฯ (นักบริหารสูง)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลัง

ภาพที่ 2 โครงสร้างและอัตรากําลังของ อย.
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อัตรากําลังบุคลากร

อย. มีอตั รากำลังบุคลากร 6 ประเภท ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานเงินทุน ลูกจางประจำ
ลูกจางเงินทุน และลูกจางเหมาโครงการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย. มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 1,551 อัตรา
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1

จํานวนบุคลากร อย.
ประเภท

ขาราชการ
• เภสัชกร
• นักวิชาการอาหารและยา
• อื่น ๆ
พนักงานราชการ
พนักงานเงินทุน*
ลูกจางประจำ
ลูกจางเงินทุน*
ลูกจางเหมาโครงการ
รวม

จำนวน (อัตรา)
768
462
124
182
104
31
29
31
588
1,551

*จัดจางดวยกองทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ตารางที่ 2

คิดเปนรอยละ
49.52
60.15
16.15
23.70
6.70
2.00
1.87
2.00
37.91
100
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: สำนักงานเลขานุการกรม ฝายการเจาหนาที่

บุคลากร อย. จําแนกตามกลุมอายุ
อายุ

นอยกวา 30 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
ตั้งแต 50 ป ขึ้นไป
อัตราวาง
รวม

จำนวน (คน)
115
281
161
149
62
768

คิดเปนรอยละ
14.98
36.59
20.96
19.40
8.07
100
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: สำนักงานเลขานุการกรม ฝายการเจาหนาที่
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานสําคัญ
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

จากการที่ อย. นําหลักการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มาใช้เป็นแนวคิด
ในการวางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการทํางานจนถึงปลายทาง
นําไปสู่การกําหนดระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนที่สําคัญขององค์กร เพื่ อเพิ่ มมูลค่า
ในภาพรวมสู่ผู้รับบริการและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั้น นํามาซึ่งผลการดําเนินงาน
สําคัญของ อย. ดังต่อไปนี้

1. ระบบควบคุมกํากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing)

อย. ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ
พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจกอนอนุญาตใหผูประกอบการดำเนินการผลิต นำเขา หรือ
จำหนายในราชอาณาจักร รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของขอมูลที่จะโฆษณาหรือเผยแพรแกสาธารณะตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน ดังนี้
พิ จารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการ

ป พ.ศ. 2561 มีคำขออนุญาตที่รับพิจารณา รวมทั้งสิ้น 701,944 คำขอ แบงเปนคำขออนุญาต
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ จำนวน 666,700 คำขอ คำขออนุญาตโฆษณา จำนวน 8,389 คำขอ และคำขออนุญาตสถานประกอบการ
จำนวน 26,855 คำขอ โดยมีการพิจารณาแลวเสร็จ รวมทัง้ สิน้ 695,937 คำขอ คิดเปนรอยละ 99.14 ของจำนวนคำขออนุญาต
ทีร่ บั พิจารณาทัง้ หมด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3

ผลการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการ
จำนวนคำขอสะสม (คำขอ)
หนวยงาน

ขั้นตอนการรับ
ยื่น

พ�จารณาแลวเสร็จ

อยูระหวางพ�จารณา

รับพ�จารณา ไมอนุญาต ไมอนุญาต คืนคำขอ ไมเกินเวลา เกินเวลา รวม

1. การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
อาหาร

83,110

83,110

76,819

3,239

1,475

1,577

- 1,577

ยา

44,001

41,012

36,391

2,469

244

1,908

- 1,908

204,901

204,901

150,079

54,340

273

209

-

209

10,918

10,574

10,282

5

64

223

-

223

(263,769) (263,425) (263,133)

(5)

(64)

(223)

เครื่องสำอาง
เครื่องมือแพทย
*(รายการ)

(223)

วัตถุอันตราย

5,134

4,790

4,156

466

37

131

-

131

วัตถุเสพติด

1,874

1,874

1,832

3

6

33

-

33

67,318

67,318

67,318

-

-

-

-

-

270

270

64

-

13

193

-

193

670,377

666,700

599,792

2,112

4,274

ดาน อย.
สสผ.
รวมการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ

60,522

- 4,274
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ผลการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ โฆษณา และสถานประกอบการ (ตอ)
จำนวนคำขอสะสม (คำขอ)
หนวยงาน

ขั้นตอนการรับ
ยื่น

พ�จารณาแลวเสร็จ

อยูระหวางพ�จารณา

รับพ�จารณา ไมอนุญาต ไมอนุญาต คืนคำขอ ไมเกินเวลา เกินเวลา รวม

2. การพิจารณาอนุญาตโฆษณา
อาหาร

3,519

3,221

2,874

55

177

115

-

115

ยา

3,739

3,441

2,552

99

-

790

-

790

0

-

-

-

-

-

-

-

2,524

1,721

1,566

-

11

144

-

144

วัตถุอันตราย

0

-

-

-

-

-

-

-

วัตถุเสพติด

6

6

4

2

-

-

-

-

ดาน อย.

0

-

-

-

-

-

-

-

สสผ.

0

-

-

-

-

-

-

-

9,788

8,389

6,996

156

188

1,049

อาหาร

3,713

3,713

3,628

1

30

54

-

54

ยา

4,477

4,112

3,615

37

4

456

-

456

14,428

14,428

14,300

125

-

3

-

3

เครื่องมือแพทย

1,154

1,128

1,109

-

2

17

-

17

วัตถุอันตราย

1,017

1,017

1,007

-

4

6

-

6

วัตถุเสพติด

2,457

2,457

2,307

2

-

148

-

148

ดาน อย.

0

-

-

-

-

-

-

-

สสผ.

0

-

-

-

-

-

-

-

27,246

26,855

25,966

165

40

684

-

684

707,411

701,944

632,754

60,843

2,340

6,007

เครื่องสำอาง
เครื่องมือแพทย

รวมการพิจารณาอนุญาตโฆษณา

- 1,049

3. การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ

เครื่องสำอาง

รวมการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ
รวมคำขอทุกประเภท

- 6,007

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สงป.

พั ฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมสังคมไทยในปจจุบนั เพือ่ ใหกฎหมายมีความเหมาะสม เกิดประโยชนตอ
ประชาชน และมีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีกฎหมายทีพ่ ฒ
ั นาปรับปรุง รวมทัง้ สิน้ 101 ฉบับ ดังนี้ (ทีม่ า: หนวยงานผลิตภัณฑ)
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กฎหมายดานยา จำนวน 16 ฉบับ
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
(2) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน พ.ศ..... (ฉบับที่ 2)
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 47 (ยาฟนาโซไพริดนี Phenazopyridine ตำรับยาเดีย่ ว
ชนิดรับประทาน)
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 48 (ยาโคลิสทิมเี ทท โซเดียม Colistimethate sodium
ชนิดฉีด สำหรับมนุษย)
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 49 (ยาพิเพอราซีน Piperazine)
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ยาทีต่ อ งแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและทีเ่ อกสารกํากับยา และขอความ
ของคําเตือน (ฉบับที่ 63)
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดดานนําเขา (ฉบับที่ 10)
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดดานนําเขาซึ่งยาที่เปนเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธิ์หรือเภสัช
เคมีภัณฑ กึ่งสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกลาว (ฉบับที่ 6)
(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนปจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
(10) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดใหยาตานจุลชีพตามรายการที่กำหนดตองรายงาน
ตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ั ฑและเภสัชเคมีภณ
ั ฑกง่ึ สำเร็จรูปทีต่ อ งรายงาน
(11) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง เภสัชเคมีภณ
ตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 2
(12) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดใหยาตานจุลชีพตามรายงานที่กำหนดตองรายงาน
ตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(13) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง เอกสารหลักฐานการขอขึน้ ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคลายคลึง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
(14) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายงานการศึกษาชีวสมมูลในสวนของการตรวจสอบวิธี
วิเคราะหระดับยาในเลือด
(15) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง การควบคุม การกำกับดูแลยาทีเ่ ปนผลิตภัณฑการแพทยขน้ั สูง
(16) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง แนวทางการขึน้ ทะเบียนตำรับยาทีเ่ ปนผลิตภัณฑการแพทย
ขั้นสูง ชนิดผลิตภัณฑเซลลบำบัด
กฎหมายดานอาหาร จำนวน 15 ฉบับ
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรือ่ ง กำหนดอาหารทีห่ า มผลิต นำเขา หรือจำหนาย ลงวันที่
13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 390 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารใชวตั ถุในอาหารทีผ่ ลิตเพือ่ จำหนาย นำเขาเพือ่ จำหนาย หรือทีจ่ ำหนาย
ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 391 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง อาหารที่หามผลิต นำเขา หรือจำหนาย ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรือ่ ง อาหารทีต่ อ งแสดงฉลากโภชนาการและคาพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดเี อ ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2561
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ทำหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
สถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกร
ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อทำหนาที่ในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
(10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกร
ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบ
สถานประกอบการผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
(11) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการใชจุลินทรียโพรไบโอติก
ในอาหาร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
(12) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขึน้ บัญชีหนวยตรวจ
หรือหนวยรับรองสถานประกอบการอาหาร ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
(13) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กำหนดปริมาณการปนเปอนสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร
บางชนิด ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(14) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง รายชือ่ พืชทีใ่ ชไดในผลิตภัณฑเสริมอาหาร ฉบับที่ 2 ลงวันที่
22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(15) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กฎหมายดานเคร�่องมือแพทย จำนวน 9 ฉบับ
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑเขมขนสำหรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม รัฐมนตรีลงนาม
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 265 ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2560
รัฐมนตรีลงนามวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 311 ง
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หามผลิต นำเขา หรือขาย ผลิตภัณฑเทียนละลายขีห้ ู พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีลงนาม
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 17 ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดดานตรวจสอบเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ 4) รัฐมนตรีลงนามวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 222 ง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กำหนดผลิตภัณฑฟอกสีฟน เปนเครือ่ งมือแพทย พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีลงนามวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 237 ง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีลงนามวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการโฆษณาเครือ่ งมือแพทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนามวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
(8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดอัตราคาตอบแทนบุคคล องคกร หนวยงานที่ได
ขึ้นบัญชีเปนผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
(9) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือ
องคกรเอกชนดานเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

กฎหมายดานเคร�่องสำอาง จำนวน 16 ฉบับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนําเขาเพื่อขาย หรือ
ผูรับจางผลิต จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไวเพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง แตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการเครือ่ งสําอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดดานตรวจสอบเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 89 ง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการผลิต หรือนําเขาเครือ่ งสําอาง พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 117 ง วันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135
ตอนพิเศษ 132 ง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การยืน่ คําขอและการออกหนังสือรับรองเกีย่ วกับเครือ่ งสําอาง หนังสือรับรอง
การขาย หนังสือรับรองการขายพรอมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหลงกําเนิดผลิตภัณฑ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 132 ง วันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
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(7) ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง วาดวยการโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภค ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การโฆษณาเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 135 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือสถานที่
นําเขาเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 135 ตอนพิเศษ 142 ง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(10) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใชเปนสวนผสม
ในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 135 ตอนพิเศษ 149 ง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจง การออกใบรับจดแจง การตออายุใบรับจดแจง การแกไขรายการ
ใบรับจดแจง และการออกใบแทนใบรับจดแจงเครือ่ งสำอาง พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 208 ง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(12) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง การจดแจงเครือ่ งสำอางทีผ่ ลิตหรือนำเขาเฉพาะเพือ่ การสงออก
เทานัน้ โดยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอืน่ ๆ ตามทีผ่ สู ง่ั ซือ้ กำหนด พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 216 ง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
(13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 135 ตอนพิเศษ 263 ง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 263 ง วันที่ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2561
(15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 263 ง วันที่ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2561
(16) ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 263 ง วันที่ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2561
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กฎหมายดานวัตถุอันตราย จำนวน 4 ฉบับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการตออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย
พ.ศ. 2535 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิม่ เติมที่ อย. รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (อยูร ะหวางเสนอลงราชกิจจานุเบกษา)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

กฎหมายดานวัตถุเสพติด จำนวน 41 ฉบับ
(1) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการนำผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. ....
(2) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561
(3) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....
(4) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตใหผลิตหรือนำเขาตัวอยางของวัตถุตำรับ พ.ศ. ....
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หนวยงานของรัฐตามมาตรา 21 (2) มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 89 (3)
และมาตรา 97 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณคำสั่งเกี่ยวกับ
การโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงานเจาหนาทีแ่ ละกำหนดอำนาจหนาที่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมาย
วาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2561
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2561
(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายใหไวประจำตัวพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2561
(10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กำหนดอำนาจหนาทีข่ องพนักงานฝายปกครอง ตำรวจหรือพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 94 แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561
(11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เปนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561
(12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เปนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561
(13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เปนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2561
(14) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่ตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาลเอกชน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
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(15) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่ตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาลเอกชน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
(16) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลฟนฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2561
(17) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลฟนฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2561
(18) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลฟนฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2561
(19) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2561
(20) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2561
(21) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 พ.ศ. 2561
(22) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พ.ศ. 2561
(23) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ฉบับ
[เพื่อทบทวนการระบุชื่อและจัดแบงประเภทยาเสพติดใหโทษ]
(24) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กำหนดชือ่ และปริมาณวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 3 หรือประเภท 4 ทีผ่ ปู ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง มีไวในครอบครองได
โดยไมตองขออนุญาต พ.ศ. 2561
(25) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณสวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือ
ลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561
(26) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ระบุชอ่ื และประเภทวัตถุออกฤทธิท์ ต่ี อ งแจงกำหนดสิน้ อายุไวในฉลาก พ.ศ. 2561
(27) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจวิเคราะหเพื่อหาปริมาณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ พ.ศ. 2560
(28) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหเพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ พ.ศ. 2560
(29) ประกาศคณะกรรมการวัตถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ จิตและประสาท เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไข ในการทำบัญชี
และควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเขา และการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
(30) ประกาศคณะกรรมการวัตถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ จิตและประสาท เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไข ในการทำบัญชี
และควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเขา และการสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรือประเภท 4
(31) ประกาศคณะกรรมการวัตถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ จิตและประสาท เรือ่ ง กำหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไข ในการตรวจ
หรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้น มีวัตถุออกฤทธิ์อยูในรางกายหรือไม
พ.ศ. 2561
(32) ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์
พ.ศ. 2561
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(33) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กำหนดแบบคำขอรับหนังสือสำคัญ หนังสือ-สำคัญ คำขอรับ
ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
เฉพาะเฮมพ และหนังสือแจงกรณีไมสามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การจำหนาย หรือการใชประโยชน
(34) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นคำขอ
รับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหนาย หรือมีไวในครอบครองซึง่ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ
(35) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอตออายุใบอนุญาต
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
(36) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอืน่ ประกอบการยืน่ คำขออนุญาต
ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
(37) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กำหนดแบบและระยะเวลาสำหรับการรายงานผลการดำเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเขา การสงออก การนำผาน หรือการมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
(38) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง กำหนดแบบการตรวจสอบ วัตถุออกฤทธิก์ รณีนำเขา สงออก
หรือนำผาน
(39) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอยาย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ขาย
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
(40) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหแกไขรายการในใบอนุญาต
วัตถุออกฤทธิ์
(41) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณสวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือ
ลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2561
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2. ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing)

อย. มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหผูประกอบการปฏิบัติอยางถูกตอง ไมเบี่ยงเบนไปจากที่ไดรับ
อนุญาตไว โดยดำเนินการสุมตรวจสถานที่ประกอบการ สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อตรวจสอบทั้งดานกายภาพ
และคุณภาพ รวมทัง้ ตรวจสอบขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑสขุ ภาพทีเ่ ผยแพรถงึ ผูบ ริโภคผานสือ่ ทุกประเภท โดยไดกำหนด
แนวทางรวมดำเนินการเพื่อลดและขจัดปญหาการกระทำฝาฝนกฎหมาย (Compliance Policy) กำหนดผลิตภัณฑ
ที่เปนปญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงมาตรการดำเนินการเมื่อพบการฝาฝนกระทำผิดกฎหมาย และในกรณีที่พบ
การกระทำฝาฝนกฎหมาย อย. จะดำเนินการกับผูก ระทำผิดตามอำนาจของกฎหมายทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ไดมกี ารเรงรัดปรับปรุง
กฎหมายดานผลิตภัณฑสุขภาพใหทันสมัยอยูเสมอ โดยมีการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้
ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ฉลาก โฆษณา และสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ

ผลการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ ฉลาก โฆษณา และสถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ป พ.ศ. 2561 พบวา ผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไดมาตรฐานรอยละ 91.30 ฉลาก ไดมาตรฐานรอยละ 99.93 โฆษณา ไดมาตรฐาน
รอยละ 80.07 และสถานประกอบการ ไดมาตรฐานรอยละ 80.42 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4

ผลการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ ฉลาก โฆษณา และสถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ประเภทบร�การ/กระบวนงาน

จำนวนตรวจ

ไดรับผล
ว�เคราะห

เขามาตรฐาน/ถูกตอง ไมเขามาตรฐาน/ไมถกู ตอง
จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

รอผล

1. ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ (รายการ)
1.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ (รายการ)

21,593

19,685

17,972

91.30

1,713

8.70

1,908

225

212

204

96.23

8

3.77

13

2,635

2,098

2,049

97.66

49

2.34

537

74

71

69

97.18

2

2.82

3

17,448

16,478

14,850

90.12

1,628

9.88

970

(5) เครื่องสำอาง

981

633

616

97.31

17

2.69

348

(6) วัตถุอันตราย

230

193

184

95.34

9

4.66

37

366,164

366,164

365,892

99.93

272

0.07

0

121,111

121,111

121,111

100.00

0

-

0

8,343

8,343

8,343

100.00

0

-

0

298

298

296

99.33

2

0.67

0

69,038

69,038

68,842

99.72

196

0.28

0

(5) เครื่องสำอาง

166,450

166,450

166,378

99.96

72

0.04

0

(6) วัตถุอันตราย

924

924

922

99.78

2

0.22

0

(1) เครื่องมือแพทย
(2) ยา
(3) วัตถุเสพติด
(4) อาหาร

1.2 ตรวจสอบฉลาก (รายการ)
(1) เครื่องมือแพทย
(2) ยา
(3) วัตถุเสพติด
(4) อาหาร
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ตารางที่ 4

ผลการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ ฉลาก โฆษณา และสถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ (ตอ)

ประเภทบร�การ/กระบวนงาน
2. ตรวจสอบโฆษณา (รายการ)

จำนวนตรวจ

ไดรับผล
ว�เคราะห

เขามาตรฐาน/ถูกตอง ไมเขามาตรฐาน/ไมถกู ตอง
จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

รอผล

21,445

21,445

17,170

80.07

4,275

19.93

0

88

88

36

40.91

52

59.09

0

3,655

3,655

2,296

62.82

1,359

37.18

0

80

80

50

62.50

30

37.50

0

(4) อาหาร

8,360

8,360

6,000

71.77

2,360

28.23

0

(5) เครื่องสำอาง

9,031

9,031

8,557

94.75

474

5.25

0

(6) วัตถุอันตราย

231

231

231

100.00

0

-

0

6,513

6,513

5,238

80.42

1,232

18.92

0

239

239

239

100.00

0

-

0

1,667

1,667

1,649

98.92

18

1.08

0

500

500

477

95.40

23

4.60

0

(4) อาหาร*

1,337

1,337

1,239

92.67

55

4.11

0

(5) เครื่องสำอาง

2,452

2,452

1,316

53.67

1,136

46.33

0

(6) วัตถุอันตราย

318

318

318

100.00

0

-

0

415,715

413,807

406,272

98.18

7,492

1.81

1,908

(1) เครื่องมือแพทย
(2) ยา
(3) วัตถุเสพติด

3. ตรวจสอบสถานประกอบการ (ราย)
(1) เครื่องมือแพทย
(2) ยา
(3) วัตถุเสพติด

รวมทุกประเภท

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สงป.

เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ เปนหนึง่ ในภารกิจทีส่ ำคัญของ อย. ในการกำกับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเฉพาะภายหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด การดำเนินงานดังกลาวอยูภายใตความรับผิดชอบของศูนย
เฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC) ซึ่งมีบทบาทหนาที่สำคัญ
ในการศึกษาวิจัย พัฒนา และสงเสริมระบบการเฝาระวังความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความเขมแข็ง
และยั่งยืน เปนศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพระดับชาติ บริหารจัดการฐานขอมูลรายงานเหตุการณ
ไมพงึ ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสขุ ภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) และดำเนินการรวมกับเครือขายงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตรวจจับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง (signal detection and
assessment) จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ ประเมินประโยชน/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพอางอิงตามหลักฐานทาง
วิชาการพรอมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงที่พบตอคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ สอบสวนทางระบาดวิทยา
วิเคราะห ประเมินเพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ ง/อันตรายจากการใชผลิตภัณฑสขุ ภาพ แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารกับองคกร
ดานสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาเครือขายการเฝาระวังความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพใหแกบุคลากรทางการแพทยและ
ผูที่สนใจผานสื่อตาง ๆ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

รายงานประจําปี อย. 2561

FDA ANNUAL REPORT 2018

37

รายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไดรบั รายงานเหตุการณไมพงึ ประสงคจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพในฐานขอมูล Thai Vigibase ตัง้ แตป พ.ศ. 2527 - 2561 และสามารถนำมาวิเคราะหไดรวมทัง้ สิน้ 784,863 ฉบับ
(ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ ป พ.ศ. 2561 ไดรับรายงานฯ ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 26,197 ฉบับ (ภาพที่ 3)


ภาพที่ 3 จํานวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่าง ปี ค.ศ. 1984 - 2018 (ก.ย.)
จําแนกตามปีปฏิทิน

ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไดสง รายงานอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา (Adverse
Drug Reaction: ADR) ใหองคการอนามัยโลกอยางตอเนื่อง ปจจุบันประเทศไทยไดรับการจัดอันดับคุณภาพของรายงาน
ที่คะแนน 0.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 (ภาพที่ 4) เชน ผลิตภัณฑสุขภาพไดแก ยา มีรายงานประเภทรายแรง
ไมรายแรง ยาที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก Ceftriaxone, Ibuprofen, และ Enalapril กลุมผลิตภัณฑยาหลักที่มี
รายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก general antiinfectives systemic, musculo-skeletal system และ cardiovascular
system และเหตุการณไมพงึ ประสงคแยกตามระบบอวัยวะทีพ่ บสูงสุด 3 อันดับแรก คือ skin and appendages disorders,
body as a whole - general disorders และ metabolic and nutritional disorders เครือ่ งมือแพทย การรายงานผล
การทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย และรายงานผลอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค การดำเนินการแกไข
เพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย เปนตน

38

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

ภาพที่ 4 คะแนนคุณภาพของรายงาน ADR ของประเทศไทยในฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ รายงานอาการไมพึงประสงคที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวน 62,631 ฉบับ จำแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑไดดังนี้
ตารางที่ 5

รายงานอาการไมพึงประสงคที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภท
ยา
เครื่องมือแพทย
อาหาร
เครื่องสำอาง
วัตถุอันตราย

จำนวนรายงาน (ฉบับ)
37,315
25,294
14
7
1

การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใชยา
จากรายงานในฐานขอมูลศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ของคูยา-ADR ตรวจจับสัญญาณ
อันตรายจากการใชยาสำหรับมนุษย (signal detection) และการประเมินสัญญาณอันตรายจากการใชยาสำหรับมนุษย
ทางคลินิก (signal assessment)
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การจัดการความเสี่ยงดานยา
ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝาระวัง
อันตรายจาการใชยาสำหรับมนุษย ไดรวบรวมและประเมินประโยชนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑยา โดยอางอิงตาม
หลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเปนมาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการสือ่ สารขอมูลความเสีย่ ง รวมทัง้ รวบรวมและประเมินประโยชนและความเสีย่ งของผลิตภัณฑยา จำนวน 6 เรือ่ ง
เชน การกำหนดขอความคำเตือนของยาสมุนไพรฟาทะลายโจร ยากลุม ﬂuoroquinolone กับอาการไมพึงประสงค
ชนิดรายแรง การเพิ่มคำเตือนของยา Gadolinium-based Contrast Agents (GBCAs) และยา diacerin เปนตน


การพัฒนาระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานเครื่องมือแพทย (Medical Device Vigilance)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยหรือ
ผลอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค และรายงานการดำเนินการแกไข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร มีผเู ขาอบรมจำนวนรวม 189 คนจาก 130 บริษทั
- จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อใชสำหรับผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยกรณีการเพิ่มขอความในจดหมายขาว HPVC
Safety News เมื่อไดรับรายงาน FSCA ฉบับสุดทาย เพื่อใชเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในการพิจารณาความครบถวนของ
การดำเนินการกรณีเรียกคืนผลิตภัณฑในประเทศไทยภายหลังจากไดรับรายงาน การดำเนินการแกไขเพื่อความปลอดภัย
ในการใชเครื่องมือแพทยฉบับสุดทายจากผูประกอบการ และปรับปรุงขอความในจดหมายขาว HPVC Safety News
เพื่อแสดงสถานะลาสุด
- พัฒนาระบบการรายงานปญหาจากการใชเครื่องมือแพทยโดยใช IMDRF terminologies เพื่อพัฒนา
การเก็บขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคใหเปนสากล และสามารถนำขอมูลรายงานมาวิเคราะหทางสถิติไดงาย สงผลใหเกิด
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- จัดทำคูมือแนวทางสำหรับผูประกอบการในการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยและ
ผลอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคและการรายงานการดำเนินการแกไขเพื่อความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทย
ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพรแนวทางการรายงานปญหาจากการใชเครื่องมือแพทยเปนภาษาสากล
- ประชาสัมพันธระบบรับรายงานปญหาจากการใชเครื่องมือแพทยไปยังบุคลากรทางการแพทย เพื่อสราง
ความรวมมือการรายงานปญหาจากการใชเครื่องมือแพทยของวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน นักเทคนิคการแพทย พยาบาล และ
เภสัชกร เปนตน


การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนขอมูลความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก
- จดหมายขาว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง จำนวน 47 ฉบับ
- จัดทำวารสารขาวสารดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ จำนวน 4 ฉบับ
- สรุปขาวความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพประจำวัน จำนวน 265 เรื่อง จำแนกเปนยา 128 เรื่อง อาหาร
72 เรื่อง เครื่องมือแพทย 61 เรื่อง และเครื่องสำอาง 4 เรื่อง
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- แลกเปลี่ยนขอมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) จำนวน
267 รายการ จำแนกเปนยา 65 รายการ อาหาร 40 รายการ และเครื่องสำอาง 162 รายการ
- แลกเปลี่ยนขอมูลเตือนภัยกับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) (Japan)
โดยเปนขอมูลยาทั้งหมดจำนวน 7 รายการ
- ขอมูลเตือนภัยขององคการอนามัยโลก (WHO International Alert) โดยเปนขอมูลยาทั้งหมดจำนวน
4 รายการ
- บริการขอมูลขาวสารเกีย่ วของกับ Adverse Events ใหผปู ระกอบการและบุคลากรทางการแพทย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก อย. รวม 111 ฉบับ แบงเปนผูประกอบการ 50 ฉบับ และหนวยงานภาครัฐ 61 ฉบับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ จำนวน 10 ระบบยอย
การจัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย. ดำเนินการเฝาระวัง รับเรื่องรองเรียน รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
เพื่อแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานผลิตภัณฑสุขภาพของผูบริโภคอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล สรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูบริโภค
ตารางที่ 6

จํานวนเรื่องรองเรียนผานชองทางรับเรื่องรองเรียนของ อย.
ชองทางรับเร�่องรองเร�ยน
จดหมาย/หนังสือ
สายดวน 1556
อินเทอรเน็ต
มาดวยตนเอง
โทรศัพท
ตู ปณ. 1556
รวม

จำนวน (เร�่อง)
337
508
1,303
246
147
14
2,555

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
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ตารางที่ 7

41

จํานวนเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

ยา
อาหาร
เครื่องมือแพทย
เครื่องสำอาง
วัตถุอันตราย
วัตถุเสพติด
อื่น ๆ
รวม

จำนวนเร�่องรองเร�ยน (เร�่อง)
528
1,280
106
473
52
20
96
2,555

รอยละ
20.66
50.10
4.15
18.51
2.04
0.78
3.76
100

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

ตารางที่ 8

ประเด็นเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับ
ประเด็นรองเร�ยน
1 การโฆษณาอาหาร
2 การโฆษณายา

3

การโฆษณาเครื่องสำอาง

4

ฉลากอาหาร

5

สงสัยคุณภาพอาหาร

จำนวน (เร�่อง)
รายละเอียด
717
การโฆษณาอาหารเกินจริง โฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต
276
การโฆษณาขายยาเกินจริง
การโฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต
การโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ต
254
การโฆษณาเครื่องสำอางเกินจริง
การโฆษณาผิดวัตถุประสงคการเปนเครื่องสำอาง
216
การรองเรียนฉลากอาหาร ไมระบุ วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ
ฉลากไมมีเลขสารบบอาหาร เลขสารบบอาหารปลอม
206
การรองเรียนคุณภาพอาหาร พบสิ่งแปลกปลอมเสียกอนวันหมดอายุ
มีสารปนเปอน สงผลกระทบตอรางกาย เชน รับประทานแลวทองเสีย
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
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3. ระบบพั ฒนาศักยภาพผูบ
้ ริโภคและให้ความรูส
้ ส
ู่ าธารณะ (Consumer Empowerment)

อย. ตระหนักวาการใชมาตรการควบคุมตามกฎหมายเพียงอยางเดียวไมสามารถบรรลุเปาหมายที่จะคุมครอง
ผูบริโภคใหปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได จึงเรงพัฒนาศักยภาพของผูบริโภคใหรูจักพิทักษสิทธิประโยชนของตนเอง
รณรงคสรางความรูความเขาใจใหรูจักเลือกซื้อ และสามารถแยกแยะสิ่งที่สมประโยชนตอการบริโภค รวมทั้งกระตุนใหมี
การรวมมือชวยกันเฝาระวังไมใหเกิดปญหาในการบริโภค โดยการเผยแพรประชาสัมพันธความรูท ถ่ี กู ตองผานทัง้ สือ่ สาธารณะ
และสื่อที่ผลิตโดยหนวยงานเอง นอกจากนี้ยังมีโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการรณรงคปลูกฝงเยาวชนและ
ประชาชนใหเกิดจิตสำนึกในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและคนรอบขางอยางตอเนือ่ ง โดยมีการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้
่ วกับการเลือกซือ
้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
ประชาสัมพั นธ์ให้ความรูเ้ กีย

โดยในป พ.ศ. 2561 อย. ไดเพิ่มชองทางการเผยแพรความรูในรถประจำทางสาธารณะปรับอากาศ
(BUS Media) ซึง่ จะวิง่ พรอมกันตัง้ แตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยมีเสนทางการเดินรถ
ระหวางกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 7 สาย รวม 30 คัน
ตารางที่ 9

สรุปการเผยแพรประชาสัมพันธความรูผานสื่อประเภทตาง ๆ
สื่อ

โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
วารสาร Smart Life by อย.
วารสาร Smart Biz by อย.
วารสารอาหารและยา
จุลสารภายใน Oryor Society
เว็บไซต oryor.com
Oryor Smart Application
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
งานแถลงขาว
ชุดนิทรรศการ
Bus Media

จำนวนที่เผยแพร
เร�่อง
24
10
3
3
3
29
6
180
126
183
32
3

ครั้ง
38
30
5
3
3
4
12
451
315
304
236
479
37
183
78
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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8

เปดประตูสู อย. FDA THAI HERB
การติดตามเฝาระวังสารออกฤทธิ์
ตอจ�ตและประสาทชนิดใหม
(NPS New Psychoactive Substances)
ของประเทศไทย

4

ผลระยะยาวของยา
Proton Pump Inhibitors

หมุนไปกับ
โลกผลิตภัณฑสุขภาพ

7

Vol.24 No.3 September-December 2017

15

ทัศนคติและการปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร�่องการกำหนดเกี่ยวกับ
สถานที่อุปกรณและว�ธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
ในสถานที่ขายยาแผนปจจ�บันตามกฎหมาย
วาดวยยาพ.ศ. 2557 ในจังหวัดมุกดาหาร

การศึกษาคุณภาพเคร�่องสำอาง
ผสมสมุนไพรของ เขตสุขภาพที่ 9

การสำรวจปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจ
และพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเคร�่องสำอางของประชาชน
ในจังหวัดตาก

12

40

ปก

เปดประตูสู อย. หลักเกณฑว�ธีการที่ดี
ในการนำหร�อสั่งผลิตภัณฑสุขภาพ
เขามาในราชอาณาจักร

โกรทแฟคเตอร
(Growth factor)
กับความงาม

72

9

12

การพัฒนามาตราการเพ�่อยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยของนมโรงเร�ยน
อยางยั่งยืนโดยประยุกตใช
15
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

มรดกว�ชาการ

76

จากรุนสูรุน

สถานการณและการจัดการ
ดานความปลอดภัยของเคร�่องสำอาง
ในจังหวัดสุโขทัย

61

77
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4
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การศึกษาสถานการณการใหบร�การ
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เพื่อจัดการปญหาการใช�สเตียรอยด
ที่ไมเหมาะสมในชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

67

หมุนไปกับ 15
โลกผลิตภัณฑสุขภาพ
มรดกว�ชาการ

จากรุนสูรุน

79

FDA JOURNAL

FDA JOURNAL

FDA JOURNAL

ที่มา: เว็บไซตวารสารอาหารและยา http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/index.php

รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง

โครงการชุมชนสุขภาพดี (HEALTH FOR ALL)
โครงการชุมชนสุขภาพดี (HEALTH FOR ALL) เปนโครงการที่ตอยอดจากการดำเนินโครงการ
อยาหลงเชื่องาย (ธีม : จิตอาสาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการ
ตอยอดงานจิตอาสาใหเปนระบบมากขึ้น มุงเนนใหมีการดำเนินงานในรูปแบบของเครือขาย เพื่อให
คนในชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได โครงการดังกลาวมีเปาหมายในการสงเสริมใหคนในชุมชน
เกิดการบริโภคอาหารสำเร็จรูป กึง่ สำเร็จรูปอยางเหมาะสม เนนการอานและใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก เชน สัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ในการลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) โดย
ดำเนินการในรูปแบบเครือขาย มีการผสมผสานกิจกรรมในแตละพื้นที่ และทุกชุมชนนำศักยภาพเดนดานทรัพยากรบุคคล
มาใชในการดำเนินงานโครงการ


ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

สำหรับจังหวัดที่เขารวมโครงการเปนจังหวัดนำรองครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ มีจำนวน 4 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสระบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาพที่ 5 จังหวัดสระบุรี ฝ่ายปกครองให้ความสําคัญ ร่วมผลักดัน ลงมือปฏิบัติด้วยกัน

ภาพที่ 6 จังหวัดลําปาง ภาคประชาชนเข้มแข็ง ร่วมมือกันเป็นทีมหมอครอบครัว
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ภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มผู้พิทักษ์รักษ์สุขภาพ ใช้ศักยภาพของแกนนํา อย. น้อย

ภาพที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีมพี่ เลี้ยงเข้มแข็ง รวมตัวขับเคลื่อนในลักษณะแม่ข่าย
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และนอกจากดำเนินการในจังหวัดนำรองทั้ง 4 จังหวัดแลว อย. ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของทีมจิตอาสาทั้ง 6 ทีม
ทีด่ ำเนินงานในโครงการอยาหลงเชือ่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยางตอเนือ่ ง โดยสนับสนุนงบประมาณลงพืน้ ทีใ่ หกำลังใจ
รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของทีมจิตอาสา
ภาพที่ 9 การดําเนินงานของทีมจิตอาสา

ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ

ทีมจิตอาสากุดชุมพัฒนา สงเสริมชุมชนสุขภาพดี
จังหวัดยโสธร

ทีมกุดขอนแกนอาสาพัฒนาชุมชน ไมหลงกลโฆษณา
จังหวัดขอนแกน

ทีมโรงพยาบาลสรางสรรค อย. สรางเสริม
จังหวัดเพชรบูรณ

ทีม อส.คบ. ชอนสมบูรณ
จังหวัดลพบุรี

ทีมจิตอาสาโมคลาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการชั่งใจกอนใชยา ลดภัยรายเชื้อดื้อยา ปวงประชาสุขภาพดี
ปจจุบนั ปญหาการดือ้ ยาตานจุลชีพของเชือ้ แบคทีเรียไดทวีความรุนแรง
และมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง ทำใหยาตานจุลชีพทีใ่ นอดีตเคยใชไดผล กลับใชไมไดผล
อย. ตระหนักถึงวิกฤตปญหาเชื้อดื้อยาดังกลาว จึงจัดทำโครงการ “ชั่งใจกอนใชยา ธีม....
ลดภัยรายเชื้อดื้อยา ปวงประชาสุขภาพดี” เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการใชยาอยางปลอดภัย ตระหนักถึงอันตรายจากการใชยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ และ
ใหประชาชนใชยาอยางสมเหตุผล ไมวา จะเปนยาปฏิชวี นะหรือยาแกปวดกลุม เอ็นเสด (NSAID)
โดยกิจกรรมหนึ่งในโครงการคือ การผลิตขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธผาน BUS Media
จำนวน 3 แบบ ไดแก
ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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ภาพที่ 10 โปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพั นธ์โครงการชั่งใจก่อนใช้ยาฯ ผ่าน BUS Media จํานวน 3 แบบ
แบบที่ 1 ยาปฏิชีวนะ
ใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย

แบบที่ 2 โรคนีห
้ ายเองได้
กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

แบบที่ 3 ใช้ยาปฏิชีวนะพรํา่ เพรือ
่
ตกเป็นเหยือ
่ “เชือ
้ ดือ
้ ยา”

โดยจะติดโปสเตอรภายในรถโดยสารประจำทางสาธารณะทีม่ เี สนทางเดินรถตนทางถึงปลายทางระหวางกรุงเทพฯ
และเขตปริมณฑลใหครอบคลุมมากทีส่ ดุ จำนวน 7 สาย รวม 30 คัน ไดแก สาย ปอ.29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรงั สิต) –
หัวลำโพง สาย ปอ.40 ลำสาลี – สายใตเกา สาย ปอ.27 มีนบุรี – อนุสาวรียชัยฯ สาย ปอ.203/1 อตก. – สนามหลวง
สาย ปอ.522 รังสิต – อนุสาวรียชัยฯ สาย ปอ.558 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซ็นทรัลพระราม 2 และสาย ปอ.18/1
ทาอิฐ – อนุสาวรียชัยฯ ซึ่งจะเริ่มวิ่งพรอมกันตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนระยะเวลา 3 เดือน
โดย อย. หวังวาผูโดยสารรถประจำทางสายดังกลาวจะไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตองสมเหตุผล
โดยสามารถสแกน QR CODE บนโปสเตอรใดโปสเตอรหนึ่ง ก็จะไดรับขอมูลทั้ง 3 แบบเก็บไวในโทรศัพท สำหรับเปดอาน
ขอมูลไดตลอดเวลา และสงตอขอมูลไปยังคนรอบขางใหรถู งึ อันตรายจากการใชยาปฏิชวี นะและการใชยาอยางสมเหตุผลได
นอกจากนี้ ยังไดจัดทำสาระขอมูลที่เปนประโยชนใหประชาชน
มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการใชยาปฏิชวี นะอยางปลอดภัย ไมเกิดเชือ้ ดือ้ ยา
และจัดทำสกูปที่มีเรื่องราวของผูที่ใชยาแกปวดกลุมเอ็นเสด (NSAID) อยาง
พร่ำเพรื่อและไมสมเหตุผล จนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด โดยสอดแทรกเนื้อหา
ในรายการโทรทัศน ไดแก รายการเรื่องจริงผานจอ ชอง 7 ออกอากาศเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และรายการจำอวดหนาจอ ชอง Workpoint
ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค,
รายการเรื่องจริงผานจอ ชอง 7
ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ตลอดจนจัดทำ Motion
Infographic เรื่อง ยาปฏิชีวนะหากใชผิดเกิดวิกฤตเชื้อดื้อยา เผยแพรทาง
สถานีโทรทัศน ทางเคเบิ้ลทองถิ่น และทาง YouTube FDA Channel
ตลอดจนจัดทำสปอตวิทยุ เรื่อง ถูกโรค ปลอดภัย...ชั่งใจกอนใชยาปฏิชีวนะ
เผยแพรทาง FM 95 ลูกทุงมหานคร และผลิตโปสเตอรและสติกเกอร
สุญญากาศ สำหรับเผยแพรในโรงพยาบาลและรานขายยาทั่วประเทศ
ซึง่ สือ่ ตาง ๆ เหลานี้ เปนสวนหนึง่ ในการชวยลดปญหาภัยรายแรงจากเชือ้ ดือ้ ยา
ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค,
และรณรงคใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล
รายการจำอวดหนาจอ ชอง Workpoint
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โครงการ อย.นอย
โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย
หางไกลโรค NCDs (อย.นอย)

อย. ไดเล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่อยูในวัยเรียน ซึ่งเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการทำกิจกรรม
ที่สรางสรรคและเปนผูที่มีศักยภาพในตัวเอง จึงไดริเริ่มจัดทำโครงการ อย.นอย ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2556 ในโรงเรียนนำรอง
5 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน อย.นอย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ และสามารถ
เลือกซื้อ เลือกบริโภค ไดอยางปลอดภัย
ในป พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ที่มุงหวังใหคนไทยมีอายุเฉลี่ย 80 ป มีสุขภาพดีถึงอายุ 72 ป จากขอมูล
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2559 พบวาคนไทยเสียชีวิตจาก
กลุม โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง (NCDs) จำนวน 349,090 คน เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 8,687.5 คนตอป
ซึ่งโรคดังกลาวสามารถปองกันไดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ที่สำคัญพฤติกรรมหนึ่ง ไดแก การรับประทานอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม ดังนั้น
ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
เพื่อใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว โครงการ อย.นอย จึงไดเริ่มนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ไปใชไปในโรงเรียน อย.นอย จำนวน
441 โรงเรียน และผลจากการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากกวากอนการทดลอง และพบวารอยละ 84.2
(เปาหมายรอยละ 70) ของนักเรียน อย.นอย (กลุมเปาหมาย) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
ไมติดตอเรื้อรัง โดยนักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
ที่ถูกตองเพิ่มขึ้นรอยละ 16.5 ดังนั้น ในป พ.ศ. 2561 ไดขยายผลการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ไปใชในโรงเรียน อย.นอย ตอเนื่อง
จากป พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0
ในรูปแบบที่เปนประโยชนและนาสนใจ
ไปใชประกอบการเรียนการสอนเพิม่ ขึน้ ดวย

ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์

อย. มีการเผยแพรความรูออนไลนผานสื่อหลัก 3 กลุมชองทาง ดังนี้
เว็บไซต ประกอบดวย 2 เว็บไซตหลัก ไดแก
(1) เว็บไซต oryor.com เปนเว็บไซตหลัก
ที่รวบรวมสื่อออนไลนเกือบทั้งหมดไวในรูปแบบ Digital Library
ทำใหผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลไดงาย จัดเปนเว็บไซตที่รวม
องคความรูเ กีย่ วกับการเลือกซือ้ เลือกใชผลิตภัณฑสขุ ภาพทีม่ ากทีส่ ดุ
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการใชงานผาน
คอมพิวเตอรและมือถือได


ที่มา: เว็บไซต เช็ก ชัวร แชร (sure.oryor.com)

ที่มา: เว็บไซต oryor.com

(2) เว็บไซต เช็ก ชัวร แชร (sure.oryor.com) เปนเว็บไซต
ที่มีวัตถุประสงคในการแกไขปญหาผูบริโภคจากการไดรับขอมูล
ขาวสารที่มีการสงตอกันในสังคมออนไลนที่ไมถูกตอง โดยผูบริโภค
สามารถตรวจสอบ (เช็ก) ขอมูลทีถ่ กู ตองผานชองทางที่ อย. จัดทำขึน้
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความถูกตองของขอมูล (ชัวร) และสามารถ
สงตอขอมูลใหกับบุคคลอื่นตอไป (แชร)

แอปพลิเคชัน ปจจุบนั มีจำนวน 3 แอปพลิเคชันทีป่ ระชาชนสามารถดาวนโหลดได ซึง่ สามารถรองรับ
การทำงานทั้งระบบ iOS และแอนดรอยด (Android) ไดแก
(1) Oryor Smart Application เปนแอปพลิเคชันแรกของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ไดรบั ความนิยม
เปนอันดับ 1 ในตารางแอปพลิเคชันยอดนิยม หมวดสุขภาพและการออกกำลังกาย ของทัง้ App store และ Play store
นอกจากนี้ยังไดรับรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัล ไดแก รางวัลกิตติคุณสัมพันธสังขเงิน และรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
(2) แอปพลิเคชัน อย. เช็ก ชัวร แชร เปนอีกชองทางในการใหขอมูลขาวสารที่มีการสงตอกัน
ในสังคมออนไลนที่ถูกตองแกผูบริโภค


ที่มา: แอปพลิเคชัน อย. เช็ก ชัวร แชร

ที่มา: Oryor Smart Application
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(3) แอปพลิเคชัน อย. ตรวจเลข เปนแอปพลิเคชันลาสุดที่จัดทำขึ้น
เพื่อบริการประชาชนที่ตองการตรวจสอบเลข อย. ของผลิตภัณฑสุขภาพที่มีอยูในทองตลาด
ทั้ง อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย และวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุข ซึ่งมีจุดเดนในการสามารถตรวจเลขได 3 วิธี คือ จากกลองถายรูป จากเสียง
หรือจากการพิมพ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชงานตาม ความตองการของผูใชแตละราย
นอกจากนี้ยังสามารถสงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอีกดวย
ที่มา: แอปพลิเคชัน อย. ตรวจเลข

Social network อย. ไดเปดชองทางการสื่อสารในสังคมออนไลน ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลความรู
ที่นาสนใจใหอยูในรูปแบบที่เขาใจงายและสงตรงถึงผูใชงานเปนประจำ โดยทุกชองทางการการสื่อสารสามารถดาวนโหลด
หรือใชบริการไดฟรีทุกที่ ทุกเวลา จำนวน 5 รูปแบบ ไดแก
(1) LINE (@fdathai) ซึ่งมีระบบ chatbot ที่ใหบริการหลากหลาย ทั้งการสงขอมูลและขาวสาร
สงตรงถึงผูบริโภคทุกวัน พรอมขอมูล เช็ก ชัวร แชร สามารถใชงานไดงาย ไมสิ้นเปลืองอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังสามารถ
ใชตรวจเลข อย. และรองเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพไดอีกดวย


ที่มา: LINE (@fdathai)

(2) FACEBOOK (facebook.com/fdathai) เปนชองทางสำหรับการสือ่ สารสองทาง (Two-way
communication) ทีส่ ะดวกทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั สามารถตรวจสอบเลข อย. และรองเรียนเกีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพไดอกี ดวย
(3) TWITTER (twitter.com/fdathai) เปนชองทางการสื่อสารที่เนนเนื้อหาที่สั้นและกระชับ
ผูบริโภคสามารถเขาใจเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว

ที่มา: FACEBOOK (facebook.com/fdathai)

ที่มา: TWITTER (twitter.com/fdathai)
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(4) YOUTUBE (youtube.com/fdathai) เปนชองทางการสื่อสารเพื่อตอบโจทยผูบริโภค
ที่ไมสะดวกในการอานขอความหรือเนื้อหา โดยผูบริโภคสามารถเขาดูคลิปวิดีโอใหความรูที่มีมากมายกวา 400 คลิป
ผานชองทางนี้ได
(5) INSTAGRAM (instagram.com/fdathai) เปนชองทางการสื่อสารที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่ชอบดูรูปภาพมากกวาการอานบทความหรือชมคลิปวิดีโอ

ที่มา: YOUTUBE (youtube.com/fdathai)

ที่มา: INSTAGRAM (instagram.com/fdathai)

4. ระบบส่งเสริมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Promotion)

อย. สงเสริมใหผปู ระกอบการทัง้ รายเล็กและรายใหญมกี ารพัฒนาปรับปรุงสถานทีผ่ ลิตใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กำหนด โดยผลิตภัณฑที่ผลิตมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ปราศจากสารปนเปอน มีขอความในฉลาก
ที่ครบถวน มีการโฆษณาที่ถูกตองใหขอมูลครบถวนตามความเปนจริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีคุณธรรม
ในการประกอบกิจการ ซึ่งเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการไดรับโอกาสทางการแขงขันมากขึ้น สงเสริมการเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้
4.1 การยกระดับมาตรฐาน
พั ฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนด้วยมาตรฐาน Primary GMP

จากการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากของชุมชน เพื่อกาวเขาสู Thailand 4.0 ในการสรางโอกาส สรางรายได และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ โดยมุงมั่นสงเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนใหได Primary GMP โดย
ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารแปรรูปพรอมจำหนาย หรือ Primary GMP ซึง่ มีผลบังคับใชแลวตัง้ แตวนั ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อีกทัง้ ผลักดัน
ใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขาย เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทย ในการสงเสริม
การผลิตอยางครบวงจร และไดมีการพัฒนาผูประกอบการ Primary GMP อยางบูรณาการกันจนถึงปจจุบันไปแลวกวา
6,200 ราย ซึ่งจากการดำเนินงานในป พ.ศ. 2560 อย. ไดพัฒนาตนแบบสถานประกอบการแมขาย จำนวน 54 แหง
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

จาก 50 จังหวัด โดยมุงพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรูที่เปนตัวอยางที่ดี สามารถถายทอดความรูแกสถานประกอบการอื่นที่ยัง
ไมไดรับอนุญาตใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ Primary GMP และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2561 ดังนี้
 การอบรมเสริมสรางองคความรูใหแกเจาหนาที่เพื่อเปนที่ปรึกษามืออาชีพและผูประกอบการแมขาย
จำนวน 3 หลักสูตร ไดแก
1. การอบรมพัฒนามาตรฐานการตรวจประเมินแกเจาหนาที่ระดับจังหวัดและอำเภอทุกเขตบริการ
สุขภาพทั่วประเทศ จำนวน 8 ครั้ง
2. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เครือขาย
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile Unit for Food Safety)
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ฯ ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล
ISO 19011:2011
 การคัดเลือกผูประกอบการเพื่อพัฒนาเปนตนแบบสถานประกอบการแมขาย ป พ.ศ. 2561 จำนวน
54 แหง จาก 50 จังหวัด โดยดำเนินการรวมกับหนวยงานการศึกษาทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าคในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ทดสอบตลาด และผลิตภัณฑทผ่ี า นการพัฒนาจะตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพกับบริษทั หองปฏิบตั กิ ารกลางผลิตภัณฑอาหาร จำกัด
และผลการพัฒนาถูกสงตอไปยังสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อผลักดันตอยอดในเชิงธุรกิจ
 การลงพื้นที่ใหคำปรึกษาการพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอม
จำหนายกลุมเปาหมายตามเกณฑ Primary GMP และการจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร
ณ สถานทีผ่ ลิตของสถานประกอบการลูกขาย จำนวน 77 แหง จาก 56 จังหวัด รวมกับศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการดำเนินงานพบวาสถานประกอบการมีคะแนนการตรวจประเมินหลังการพัฒนาเพิม่ ขึน้ จำนวน
41 แหง คิดเปนรอยละ 53.25
 การจัดกิจกรรมมอบรางวัล “PRIMARY GMP AWARD 2018” และประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม
ของตนแบบสถานประกอบการแมขายผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพรอมจำหนายขนาดกลางและขนาดยอม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมอบโลรางวัลแมขายดีเดน จำนวน 8 ราย และ
มอบประกาศนียบัตรแกแมขาย จำนวน 46 แหง และการเสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม การจัด
งานนี้นับเปนการตอยอดการดำเนินงานในป พ.ศ. 2561 อยางเปน
ที่มา: ไทยรัฐ
รูปธรรม โดยมุงการสงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนที่ไดมาตรฐาน
ใหเขาสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนนวัตกรรมอาหารมากขึ้น และ
ยังสรางขวัญกำลังใจและเปนเกียรติประวัตแิ กผปู ระกอบการทีต่ ง้ั ใจ
ทำดี คิดคน สรางสรรคการผลิตอาหารที่เปนการเพิ่มทางเลือก
ใหแกผูบริโภค โดยคำนึงถึงประโยชน ความปลอดภัย และคุณภาพ
มาตรฐาน เพือ่ ใหผลิตภัณฑอาหารชุมชนไทยกาวไกลสูส ากล ผลักดัน
เศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศชาติใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ตอไป
ที่มา: rubberplasmedia
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โครงการพั ฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยรัฐบาลมีนโยบายดานการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ 6.16 การพัฒนาวัตถุดบิ และกระบวนการผลิตใหมคี ณ
ุ ภาพ ไดมาตรฐาน ขอ 6.17 เพิม่ ขีดความสามารถของผูป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเพิม่ องคความรูใ นดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร นโยบายดานการสงเสริม
บทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน ขอ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ
ประกอบกับนโยบายในปจจุบันของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนเพื่อกาวเขาสู Thailand 4.0
ในการสรางโอกาส สรางรายได และเพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาสถานทีผ่ ลิตและผลิตภัณฑ ซึง่ อย. โดยกองสงเสริม
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น เปนหนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนากลุมผูผลิต
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน (OTOP) ใหมีความรู ความสามารถ ในกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ใหคงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยตอผูบริโภค
อย. โดยกองสงเสริมงานคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพในสวนภูมภิ าคและทองถิน่ รวบรวมและ
ศึกษาผลวิเคราะหตวั อยางทีไ่ มผา นมาตรฐาน ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 และกำหนดเปาหมายทีจ่ ะพัฒนากลุม ผูผ ลิตหรือ
กลุมวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน (OTOP) ซึ่งมีผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน (OTOP)
ประเภทอาหาร ในชวงป พ.ศ. 2558 - 2560 ผานมาตรฐานไมถึงรอยละ 95 ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10

ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ลำดับ

ชนิดตัวอยาง

ผลิตภัณฑ

1.

สัตวน้ำแปรรูป

อาหาร

124

110

17 88.71

162

133

29 82.10

121

99

22 81.82

2.

เครื่องแกง

อาหาร

75

67

8 89.33

97

86

11 88.66

104

94

10 90.38

3.

น้ำพริก

อาหาร

218

210

8 96.33

226

196

30 86.73

190

175

15 92.11

4.

เครื่องดื่ม

อาหาร

72

67

5 93.06

112

107

5 95.54

118

114

4 96.61

รวม

ผาน ไมผาน % ผาน รวม

ผาน ไมผาน % ผาน รวม

ผาน ไมผาน % ผาน

ที่มา: กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น

จากตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน (OTOP) ประเภทอาหาร ในชวงป พ.ศ.
2558 - 2560 พบวา ผลิตภัณฑที่มีผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานไมถึงรอยละ 95 ไดแก ผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป
เครื่องแกง น้ำพริก และเครื่องดื่ม เรียงตามลำดับ จึงไดวางแผนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนในเรื่อง
การตรวจสอบดานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสขุ ภาพชุมชน โดยกลุม เปาหมายหลักเปนผลิตภัณฑสตั วนำ้ แปรรูป เครือ่ งแกง
น้ำพริก ซึ่งจัดเปนกลุมเสี่ยงที่มีผลการตรวจวิเคราะหไมถึงรอยละ 95 และการพัฒนาองคความรูใหกับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ
สุขภาพชุมชนกลุมเสี่ยง
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การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน กำหนดกิจกรรมหลักใน 2 เรื่อง ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้
(1) การตรวจสอบดานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน กำหนดเปาหมายการเก็บตัวอยาง
700 รายการ ประกอบดวย
 ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง ไดแก สัตวน้ำแปรรูป (ปลารา ปลาสม กุงจอม หอยดอง) น้ำพริก (อาหาร
สำเร็จรูปพรอมบริโภคทันที) เครื่องแกง (อาหารพรอมปรุง) เครื่องดื่ม
 ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ยาสมุนไพร เครื่องสำอางผสมสมุนไพร และวัตถุอันตราย
ตารางที่ 11

ผลการวิเคราะหตัวอยาง

ประเภทผลิตภัณฑ
อาหาร
ยาสมุนไพร
เครื่องสำอางผสมสมุนไพร
วัตถุอันตราย
รวม

เปาหมาย
(ตัวอยาง)
152
5
12
4
173

จำนวนตัวอยาง
ผลการตรวจ
ที่ไดรับผลว�เคราะห ผาน (ตัวอยาง) ไมผาน (ตัวอยาง)
152
152
152
5
5
5
12
12
12
4
4
4
173
173
173

รอยละที่ผาน
70.08
61.54
86.37
60
72.06

ที่มา: กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น

(2) การพัฒนาองคความรูใหกับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
จากการศึกษา รวบรวม ขอมูลผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
(OTOP) โดยมุงเนนการรวบรวมและศึกษาผลวิเคราะหตัวอยางที่ไมผานมาตรฐาน กลุมเปาหมายในการพัฒนาองคความรู
ไดแก กลุมผูผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป เครื่องแกง และน้ำพริก เนื่องจากมีผลตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานนอยที่สุด
3 ลำดับ และพบวาผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพมาตรฐานมีสาเหตุจากการพบเชื้อจุลินทรียกอโรค หรือพบการใชปริมาณ
วัตถุเจือปนอาหารเกินกวาที่กฎหมายกำหนด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการแกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
ที่ไมผานคุณภาพมาตรฐาน มีกลุมผูผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป เครื่องแกง และน้ำพริกเขารับการอบรม จำนวน 52 คน
และเจาหนาทีส่ ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 46 คน โดยอบรมใหความรูใ นเรือ่ งกระบวนการศึกษาวิจยั เพือ่ แกไขปญหา
(กลุม ผลิตภัณฑอาหารประเภทปลารา ปลาสม น้ำพริก พริกแกงเผ็ด เครือ่ งดืม่ ) การพัฒนาผลิตภัณฑสขุ ภาพชุมชนใหมคี ณ
ุ คา
บนพื้นฐานของความปลอดภัยตอผูบริโภค การใชวัตถุเจือปนอาหาร และศึกษาการใชชุดทดสอบเบื้องตนสำหรับการตรวจ
ความสะอาดของอาหารและมือ วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยากรจากสำนักอาหาร อย. ผลการอบรมพบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต ทั้งดานมาตรฐานสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต การแสดงฉลากผลิตภัณฑ และ
กระบวนการแกไขปญหาผลิตภัณฑตกมาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งวัดผลจากการประเมินผูเขารับการอบรมฯ ตามแบบประเมิน
ความรูก อ นและหลังการอบรม (Pre–test และ Post-test) โดยมีจำนวนผูเ ขารับการอบรมทีไ่ ดคะแนนเพิม่ ขึน้ หลังการอบรม
รอยละ 92.86

รายงานประจําปี อย. 2561
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ยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางเพื่ อการแข่งขันในระดับสากล

นับตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา อย. ไดมีนโยบายสงเสริมใหผูผลิตเครื่องสำอางมีสถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน สงผลใหเครื่องสำอางที่ผลิตไดมีความปลอดภัยตอผูบริโภค มีคุณภาพดี
สม่ำเสมอ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได จึงไดจัดทำหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิตเครื่องสำอางขึ้นเพื่อใชในประเทศ
ตอมาในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยไดลงนามในความตกลงที่จะปรับกฎระเบียบดานเครื่องสำอาง
ใหสอดคลองกันในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน (Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory
Scheme : AHCRS) ซึ่งกลุมประเทศสมาชิกไดเห็นชอบใหนำแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN
Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice : ASEAN GMP) มาบรรจุไวในบทบัญญัติเครื่องสำอาง
อาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : ACD) เปนแนวทางใหประเทศสมาชิกอาเซียนนำไปปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเครือ่ งสำอาง
ที่ผลิตในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนมีคุณภาพดี สม่ำเสมอ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
อย. โดยกลุม กำกับดูแลเครือ่ งสำอางหลังออกสูต ลาด ไดดำเนินการตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง
สถานทีผ่ ลิตเครือ่ งสำอางตามแนวทางวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตเครือ่ งสำอางแลว จำนวน 205 แหง โดยมีเงือ่ นไขวาผลการตรวจ
ประเมินตองไมพบขอบกพรองวิกฤต (critical defect) และกรณีทพ่ี บขอบกพรองสำคัญ (major defect) หรือขอบกพรอง
เล็กนอย (minor defect) ผูผลิตตองดำเนินการแกไขขอบกพรองใหเรียบรอยกอน รวมทั้งไดจัดทำคูมือการตรวจประเมิน
เพื่อใหเจาหนาที่ทำงานไดดวยมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากสถานที่ผลิตเครื่องสำอางสวนใหญสามารถรักษาระบบคุณภาพ
และปฏิบัติไดสอดคลองตามแนวทางฯ ไดเปนอยางดี หนังสือรับรองจึงมีอายุ 3 ป หากตองการตออายุหนังสือรับรอง
จะตองยื่นคำขอตออายุลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน แตไมเกิน 180 วัน กอนวันที่หนังสือรับรองจะหมดอายุ จึงจะไดรับ
การตออายุ อนึ่ง กรณีที่สถานที่ผลิตนั้นไมสามารถรักษาระบบการผลิตตาม ASEAN GMP ไวได อย. จะดำเนินการพักใช
หรือเพิกถอนหนังสือรับรองนัน้ ตอไป และเพือ่ ใหกระบวนการตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิตเครือ่ งสำอางตามแนวทางวิธกี ารทีด่ ี
ในการผลิตเครือ่ งสำอางมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อาศัยอำนาจตามคำสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสขุ ภาพ
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกประกาศ เรือ่ ง คาใชจา ยทีจ่ ะจัดเก็บจากผูย น่ื คำขอ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ยกระดับมาตรฐานธุรกิจการจัดการแมลงในประเทศไทยด้วยความรับผิดชอบต่อคน
และสิ่งแวดล้อม

ตามแผนยุทธศาสตร อย. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ มีกลยุทธและมาตรการสงเสริมให
ผูป ระกอบการรับผิดชอบตอการประกอบการของตนเองใหมมี าตรฐานและความปลอดภัย (Self-Regulation) และสงเสริมให
กลุม ผูป ระกอบการ เชน สมาคม ชมรม มีการกำกับดูแลกันเองตามแนวทางปฏิบตั หิ รือเกณฑจริยธรรม (Code of conduct)
ทีก่ ลุม ผูป ระกอบการกำหนดขึน้ ดวยกันเอง ดังนัน้ เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตรดงั กลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย. โดย
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สำนักควบคุมเครือ่ งสำอางและวัตถุอนั ตราย จึงดำเนินการจัดทำเกณฑจริยธรรมของผูใ ชรบั จางเพือ่ จัดการแมลงและสัตวอน่ื
รวมกับสมาคมผูประกอบการใชรับจางเพื่อจัดการแมลง จำนวน 4 สมาคม ไดแก สมาคมผูประกอบกิจการกำจัดแมลง
สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง และสมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ ซึ่งเกณฑจริยธรรมดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจการจัดการแมลงในประเทศไทย เพื่อแนะนำการปองกันกำจัดแมลงและสัตวอื่น
อยางถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบตอคนและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูใชรับจางเพื่อจัดการแมลง
และสัตวอื่นจะตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือและรักษามาตรฐานทางจริยธรรมอยางสม่ำเสมอ เนื้อหาเกณฑประกอบดวย
หัวขอเกี่ยวกับขอบเขตและนิยาม หลักการ การโฆษณา ผูปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑและความรับผิดชอบ
ของผูใ ชรบั จางเพือ่ จัดการแมลงและสัตวอน่ื การบริหารจัดการขอรองเรียน และมาตรการลงโทษ โดยทัง้ 4 สมาคมเห็นชอบ
ที่จะนำเกณฑจริยธรรมดังกลาวไปปฏิบัติภายในสมาคมตอไป
4.2 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากผลงานวิจัย

มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และจดทะเบียนเครื่องมือแพทย เพื่อใหเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมมีคุณภาพและความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 และมีความสอดคลองกับ
กลุมประเทศอาเซียน และสากล ดำเนินการโดยการจัดอบรมและใหคำปรึกษาแกอาจารย นักประดิษฐ และนักวิจัย
ณ มหาวิทยาลัย ขอนแกน จังหวัดขอนแกน เมือ่ วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จากการจัดอบรมดังกลาวพบวา ผูเ ขารวมอบรมใหความสนใจ
เปนอยางมาก และการใหคำปรึกษาเฉพาะรายสามารถทำใหอาจารย นักประดิษฐ หรือนักวิจยั ไดรบั คำแนะนำอยางละเอียด
และครบถวนวา ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการวิจัยนั้นเขาขายอยูในการกำกับดูแลของ อย. รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร
ในการขอขึ้นทะเบียน
โครงการความร่วมมือระหว่าง อย. กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
พั ฒนาเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือแพทยนวัตกรรมในประเทศไทย ตลอดจนการเตรียม
เอกสารวิชาการในการขึ้นทะเบียน ทำใหเกิดเครื่องมือแพทยนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย โดยการ
จัดทำรางมาตรฐานเครือ่ งมือแพทยนวัตกรรม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก ชุดตรวจพยาธิใบไมตบั จากปสสาวะ ชุดตรวจสาร
พันธุกรรมการแพยาคารบามาซีพนี ชุดตรวจแลมปเคมีไฟฟาเพือ่ การตรวจเชือ้ วัณโรค ชุดตรวจทีเ่ กีย่ วของกับการติดเชือ้ ซิกา
จัดประชุม Matching ระหวางผูประกอบการและนักประดิษฐนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และมีระบบ
Fast track สำหรับผูป ระกอบการผลิตนวัตกรรม ซึง่ เปนการเรงรัดการตรวจสถานประกอบการผลิตเครือ่ งมือแพทยนวัตกรรม
เพื่อใหสามารถออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตไดอยางรวดเร็ว
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4.3 การส่งเสริมการผลิตในประเทศ
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสถานประกอบการ

อย. จัดใหมีโครงการสงเสริมจริยธรรม
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อเชิดชูเกียรติ
และเปนกำลังใจใหแกสถานประกอบการที่ดำเนินงาน
อยางมีคุณภาพ และเปนการกระตุนใหผูประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑสขุ ภาพใหไดมาตรฐานและปลอดภัยตอผูบ ริโภค
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแก
สถานประกอบการรายอื่น จึงไดจัดพิธีมอบรางวัล อย.
ควอลิตี้ อวอรด ป พ.ศ. 2561 อยางยิ่งใหญ ใหแก
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไดแก อาหาร ยา
เครือ่ งสำอาง เครือ่ งมือแพทย วัตถุอนั ตรายทีใ่ ชในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนที่ผาน
หลักเกณฑ คือมีการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อจำหนาย
ในประเทศที่ไดคุณภาพ หากเปนผูประกอบการผลิตเพื่อ
สงออกตองมีการจำหนายในประเทศดวย โดยมีระยะเวลา
ประกอบการติดตอกันอยางนอย 5 ป มีการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานดวยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพ
มาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตใหผลิตภัณฑทอ่ี อกสูท อ งตลาด
มีคุณภาพ ที่สำคัญไมเคยถูกดำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือ
ถูกตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ยอนหลังเปนเวลา 2 ป
(นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองตอผูบริโภค
(Customer Relations) และประกอบการดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม

ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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สำหรับป พ.ศ. 2561 นี้ อย. ไดเพิ่มโลรางวัลสำหรับผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป
เพือ่ เพิม่ ความพิเศษใหแกผตู ง้ั ใจปฏิบตั ติ นอยูใ นคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนือ่ งสม่ำเสมอ ซึง่ สถานประกอบการทีผ่ า นเกณฑ
คัดเลือกไดรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ในป พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 66 แหง ประกอบดวย รางวัลโลเกียรติยศ
สำหรับผูประกอบการที่ไดรับรางวัลตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป จำนวน 21 แหง และรางวัลโลเกียรติยศประจำปอีก 45 แหง
จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ ดังนี้
 รางวัลตอเนื่อง 3 ปขึ้นไป
ประเภทผล�ตภัณฑ
อาหาร

จำนวน
(แหง)
8

ผูประกอบการ
1. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จำกัด

5. บริษัท ยาคอบส ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จำกัด

2. บริษัท ชายนอยฟูด จำกัด

6. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด 7. บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จำกัด
4. บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จำกัด

ยา

2

1. บริษัท โปลิฟารม จำกัด

2. บริษัท ยูเมดา จำกัด

เครื่องสำอาง

6

1. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่

4. บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จำกัด

แอนด เฮลท แคร จำกัด
2. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

5. บริษัท อินเตอร เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จำกัด

3. บริษัท ปวีณมล จำกัด

6. บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอนเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือแพทย

3

1. บริษัท โนวา เมดิค จำกัด

3. บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส จำกัด

2. บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุอันตรายที่ใช
ในบานเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข

2

1. บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด
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 รางวัลประจำป
ประเภทผลิตภัณฑ
อาหาร

ยา

เครื่องสำอาง

จำนวน
(แหง)
10

10

5

ผูประกอบการ
1. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จำกัด
2. บริษัท คุณเกขนมหวาน จำกัด

7. บริษัท วังนอย เบเวอเรช จำกัด

3. บริษัท ไทยโอซูกา จำกัด

8. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ำมันพืช จำกัด

9. บริษัท อายิโนะโมะโตะเชลส (ประเทศไทย) จำกัด

5. บริษัท ไมเนอร ชีส จำกัด

10. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

1. บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด

6. บริษัท ยูนีซัน จำกัด

2. บริษัท บางกอก แล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด

7. บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จำกัด

3. บริษัท ไบโอแลป จำกัด

8. บริษัท อวยอันโอสถ จำกัด

4. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำกัด

9. องคการเภสัชกรรม

5. บริษัท มิลลิเมด จำกัด

10. องคการเภสัชกรรมธัญบุรี

1. บริษัท การกัวร แล็บ จำกัด

4. บริษัท สกิน อินทิเมท จำกัด

2. บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จำกัด

5. บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
เครื่องมือแพทย
วัตถุอันตรายที่ใช
ในบานเรือนหรือ

4
4

1. บริษัท โพสเฮลทแคร จำกัด

3. บริษัท เอ็ม.อี. นิคคิโซ จำกัด

2. บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

4. บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด

1. บริษัท เคมเฟค จำกัด

3. บริษัท สแตนดารด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

2. บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ทางสาธารณสุข

 สถานประกอบการทีไ่ ดรางวัลมากกวา 2 ประเภทผลิตภัณฑ มีจำนวน 1 แหง เปนสถานประกอบการดานเครือ่ งสำอาง
และวัตถุอันตราย คือ บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จำกัด
 สถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน มีจำนวน 11 แหง ไดแก
1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถตี ำบลน้ำเกีย๋ น จังหวัดนาน
7. วิสาหกิจชุมชนแมหวาปลาราบอง จังหวัดรอยเอ็ด
2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก
8. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑกลวยแปรรูปแมอารักษ
จังหวัดหนองคาย
(บริษทั ภาลักษณเจริญ จำกัด) จังหวัดตาก
3. วิสาหกิจชุมชน กลุม บานสวนลูกแชมป จังหวัดอุทยั ธานี 9. วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง จังหวัดอำนาจเจริญ
4. วิสาหกิจชุมชนกลุม แมบา นเกษตรทาศาลา จังหวัดลพบุรี 10. วิสาหกิจชุมชนกลุม แมบา นเกษตรกรบานบกหองสรางสรรค
จังหวัดกระบี่
5. วิสาหกิจชุมชนกลุม นองแชมปนำ้ วาทอง จังหวัดสมุทรสงคราม
11. วิสาหกิจชุมชนกลุม แปรรูปผลิตภัณฑชมุ ชนบานนาออก
6. วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสงขลา
ทัง้ นี้ อย. ไดจดั ใหมพี ธิ มี อบรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอรด อยางตอเนือ่ ง เพือ่ เปนขวัญและกำลังใจแกผทู ำดี
เพื่อใหคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูประกอบการรายอื่นตอไป
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่ งมือแพทย์ เพื่ อสนับสนุน
โครงการสํารวจและพั ฒนาห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบด้านเครือ
และรองรับการพั ฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย

อย. โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย ไดดำเนินโครงการดังกลาวมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 3 ซึ่งในปนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลหองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องมือแพทยประเภท IVD (In vitro diagnostic) และ
พิจารณาศักยภาพหรือรายการความสามารถในการใหบริการทดสอบของหองปฏิบัติการ IVD ในประเทศไทย ซึ่งคาดวา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีระบบฐานขอมูลเครือขายหองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องมือแพทยที่เชื่อมโยงขอมูล
สวนตาง ๆ ไดแก ขอมูลผูประกอบการ (ขอมูลดานความตองการทดสอบ: demand) ขอมูลหองปฏิบัติการ (ขอมูลดาน
การใหบริการทดสอบ: supply) ขอมูลเครื่องมือแพทยและรายการทดสอบ (ตาม Essential principles) และขอมูล
รายการทดสอบตามมาตรฐานสากลตาง ๆ (ISO, EN, ASTM, MEDDEV) ที่ครบถวนสมบูรณ เพื่อใหผูประกอบการผลิต
สามารถสืบคนและทราบวาเครื่องมือแพทยแตละชนิดตองทดสอบอะไรตามมาตรฐานใด และทดสอบในหองปฏิบัติการใด
5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

อย. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ ดวยการมุง เนนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนา
จูงใจและกำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมุงสูเปาหมายพันธกิจขององคกร โดยมีการดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้
จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0)

อย. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลดานผลิตภัณฑสุขภาพ (HR-HPs 4.0)
ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 มิติ 17 ปจจัยของสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของ อย. เปนหลัก โดยสำนักงาน ก.พ.
ใหความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษยเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดนำเครื่องมือสำหรับใชประเมินผลสำเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และสงเสริมใหสวนราชการดำเนินการ
จัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ
5 มิติ ประกอบดวย
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มา: http://kmfda.fda.moph.go.th/KM/planhr.php
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน
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จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ 26 ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงาน
ภาพรวมทั้ง 5 มิติ คิดเปนรอยละ 92.21 และมี 2 โครงการเปนโครงการการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่ไมไดนำมาวัด
เปนคาคะแนนตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 มิติ 17 ปจจัย ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ สรุปภาพรวมแตละมิติได ดังนี้
 มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
ประกอบดวย 5 โครงการ 7 ตัวชี้วัด โดยโครงการ Career Path & Succession Planning มีผล
การดำเนินงาน รอยละ 40 เนื่องจากโครงการอยูในระหวางการขออนุมัติ สวนโครงการอื่น ๆ เปนไปตามคาเปาหมายคือ
รอยละ 100 ภาพรวมของผลการดำเนินงานมิติที่ 1 รอยละ 77.14 คิดเปน 15.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวย 4 โครงการ 8 ตัวชี้วัด โดยโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลใน DPIS ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจของขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั สำรวจไดรอ ยละ 68.18 อยูใ นระดับ 4 และ โครงการประกันคุณภาพการฝก
อบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุม คาของการฝกอบรม มีผลการดำเนินรอยละ 80 เนือ่ งจากอยูใ นระหวางการรวบรวม
ผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ สวนโครงการอื่น ๆ เปนไปตามคาเปาหมายคือรอยละ 100 ภาพรวม
ของผลการดำเนินงานมิติที่ 2 รอยละ 92.50 คิดเปน 18.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวย 4 โครงการ 7 ตัวชี้วัด โดยโครงการประเมินผลความพึงพอใจตอนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชีว้ ดั รอยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
มีผลการดำเนินงาน รอยละ 60 เนื่องจากผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลอยูใน
ระดับ 3 (รอยละ 71.39) สวนโครงการอื่น ๆ เปนไปตามคาเปาหมายคือ รอยละ 100 ภาพรวมของผลการดำเนินงาน
มิติที่ 3 รอยละ 80.00 คิดเปน 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
 มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวย 3 โครงการ 3 ตัวชี้วัด โดยทุกโครงการมีผลการดำเนินงานเปนไปตามคาเปาหมาย
รอยละ 100 คิดเปน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน
ประกอบดวย 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด โดยโครงการมีผลการดำเนินงานเปนไปตามคาเปาหมาย
รอยละ 100 คิดเปน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
พั ฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร

อย. ไดพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรองคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายขององคกร ในการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบตั กิ ารงานคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมทีเ่ ปนประโยชนตอ การดำเนินงานคุม ครองผูบ ริโภค ดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรู หลักสูตรการจัดทำแผนผังองคความรูและรายงาน
การจัดการความรู ระหวางวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน กรุงเทพมหานคร ผูเขารวม
อบรม 36 คน
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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2. โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ดานการวิจยั และการจัดการความรู ประกอบดวย
(1) หลักสูตรวิจัยเบื้องตน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมอบรม 13 คน และหลักสูตรวิจัยเบื้องตน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 16 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี ผูเ ขารวมอบรม 20 คน (2) หลักสูตรการทำงานวิจยั
จากงานประจำ (Routine to Research: R2R) ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 4
ผูเขารวม 46 คน และครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไมดา แกรนด ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ผูเขารวม
อบรม 17 คน (3) หลักสูตรการเขียนบทคัดยอเพื่อการนำเสนอผลงาน วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม
กองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค อาคาร 5 ชัน้ 6 ผูเ ขารวมอบรม 26 คน (4) หลักสูตรการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation
Skills) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผูเขารวมอบรม 50 คน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูป ระเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพืน้ ฐานของ อย. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เปนหลักสูตรการประเมินเอกสารวิชาการขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเปนกระบวนการ
ทีส่ ำคัญในการพิจารณาทะเบียนตำรับผลิตภัณฑเพือ่ ใหมน่ั ใจวาเปนตำรับทีส่ มควรไดรบั อนุญาตใหจำหนาย ดังนัน้ เจาหนาที่
ตองใชความรูแ ละความเขาใจในกระบวนการประเมินเอกสารคำขอของผลิตภัณฑสขุ ภาพ ชือ่ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ผูประเมินภายในระดับพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรม 2 ชวง ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูเขารวม
โครงการ 31 คน ณ โรงแรมชินามอน เรสซิเดนท กรุงเทพมหานคร และชวงที่ 2 ภาคปฏิบตั ิ ระหวางวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 ณ อย. ผูเ ขารวมโครงการ 16 คน มีผผู า นเกณฑเปนผูป ระเมินภายในของ อย. จำนวน 11 คน สรุปประเมินผล
การฝกอบรมฯ ภาพรวมอยูในระดับดี - ดีมาก
4. โครงการอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐาน
(Basic - knowledge) สำหรับผูปฏิบัติงานในดานกำกับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ (Post-marketing Task) ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เปนหลักสูตรเพือ่ เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากร
ในการเตรียมความพรอมใหมคี วามรูแ ละทักษะในการปฏิบตั งิ าน
และเปนผูนำ/ผูเชี่ยวชาญ ดำเนินการจัดอบรมระหวางวันที่
18 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน
จังหวัดนนทบุรี ผูเขารวมอบรม 27 คน สรุปประเมินผล
การฝกอบรมฯ ภาพรวมอยูในระดับดี - ดีมาก

ที่มา: แฟมภาพกลุมวิจัยและจัดการความรู

รายงานประจําปี อย. 2561

FDA ANNUAL REPORT 2018

63

5. โครงการประชุมวิชาการประจําเดือนศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร มีการจัดประชุม
จํานวน 6 เรื่อง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561 ไดแก Rational Antibiotic Use in Common
Infectious Diseases, โรคติดเชือ้ จากสัตวสคู น (Zoonotic diseases), โรคกลามเนือ้ ออนแรง ALS ดวยศาสตรการแพทย
แผนไทย, มะเร็งปากมดลูก ยุค 4.0, โรคนํ้าในหูไมเทากัน (Meniere’s disease) และ Anti-aging Nutraceuticals
จํานวนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE) รวม 12.5 หนวยกิต ผูเขาประชุมรวม 740 คน นอกจากนี้
ยังใหการรับรองกับสถาบันในเครือขายในและนอก อย. รวม 14 เรือ่ ง จํานวนหนวยกิตการศึกษาตอเนือ่ งทางเภสัชศาสตร
(CPE) รวม 170.75 หนวยกิต ผูเขาประชุมรวม 1,101 คน และไดผลิตบทความวิชาการเพื่อเผยแพรแกสมาชิก จํานวน
4 เรื่อง จํานวนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE) รวม 11 หนวยกิต
พั ฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

อย. ไดพฒ
ั นาบุคลากรมีผลสัมฤทธิส์ งู ในองคกร ภายใตโครงการ HiPPS ดวยกลไกการพัฒนาทีห่ ลากหลาย
ผานกรอบ iEAF ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. การวางแผน/แนวทางการพัฒนาระบบ HiPPS ของ อย. โดยในป พ.ศ. 2558 - 2560 ไดประกาศ
และนำเอากรอบ EAF กรมระยะ 3 ปมาใชเปนครั้งแรก เพื่อเปนแผนที่นำทางการพัฒนาขาราชการ HiPPS ไปสูตำแหนง
เปาหมายทั้งสายวิชาการและสายบริหาร
2. การกำกับติดตามผลการพัฒนาขาราชการ HiPPS โดยปจจุบนั มีขา ราชการในระบบ HiPPS รุน ที่ 3 - 12
รวมทั้งสิ้น 12 คน ที่มีตำแหนงเปาหมายสอดคลองกับการพัฒนาตนเองตามกรอบ iEAF และมีผลการกำกับติดตามอยูใน
ระดับดีเดนและดีมาก ทั้งนี้ มีขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงลาศึกษาตอตางประเทศจำนวน 3 คน และลาติดตามคูสมรส
จำนวน 1 คน
การส่งเสริมและพั ฒนาการจัดการความรู้

อย. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ สงเสริมกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู การบูรณาการ
การสรางความผูกพัน ความรวมมือกันภายในองคกร ตลอดจนการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมาย มีการกำหนดการพัฒนาระบบการจัดการความรูของ อย. เปน 7 ขั้นตอน ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและ
แสวงหาความรู การจัดการความรูใ หเปนระบบ การประมวลและกลัน่ กรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลีย่ น
เรียนรู และการเรียนรู โดยเจาหนาที่ของ อย. ไดจัดการความรูในคน (Tacit Knowledge) ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
8 เดือน (พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561) รวมทั้งสิ้น 37 เรื่อง และไดจัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการรวม 17 เรื่อง
ซึ่งผลงานกิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกกลุม เผยแพรในคลังความรู KM ของ อย. ที่เว็บไซต http://planfda.
fda.moph.go.th/newplan/newkm/ มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจตอการดำเนินงานการจัดการความรูป ระจำป
ในดานตาง ๆ อาทิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน/องคกร บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูใน
หนวยงาน/องคกร การมีสว นรวม การสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการแลกเปลีย่ นเรียนรู จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูข ององคกร
การใหเงินรางวัลจูงใจแกผปู ฏิบตั งิ านจัดการความรู และองคความรูท ส่ี รางขึน้ วาสามารถนำไปใชประโยชนได ทัง้ นี้ มีการมอบ
รางวัลและเกียรติบัตรใหกับผูแทนของหนวยงานในที่ประชุมกรมเพื่อเปนขวัญและกำลังใจ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561
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ที่มา: แฟมภาพกลุมวิจัยและจัดการความรู

พั ฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุก

อย. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดอยางเปนระบบ โดยให
ความสำคัญในเรื่องการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและกอใหเกิด
ความผูกพันตอองคกร ซึง่ จะสงผลโดยตรงตอการเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร การเพิม่ ผลิตภาพและขีดสมรรถนะ
ของสวนราชการ โดยไดจัดทำแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของ อย. ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก (1) ปจจัยดานสุขภาพ
กายดี : Happy Body (2) ปจจัยดานผอนคลายดี : Happy Relax (3) ปจจัยดานสังคมดี : Happy Society (4) ปจจัย
ดานการเงินดี : Happy Money และ (5) ปจจัยดานการงานดี : Happy Work-life จำนวน 8 ตัวชี้วัดและ 8 โครงการ/
กิจกรรม ผลจากการดำเนินงานตามแผน พบวา สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100
ทั้งนี้ ผลการสำรวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร อย. ปรากฎผลดังนี้
1. คาเฉลีย่ ความสุขแยกตามมิตแิ ตละดาน ผูต อบแบบสำรวจสวนใหญมคี า คะแนนความสุข 50.00 - 74.99
จัดอยูในกลุม “Happy : มีความสุข” ดังนี้ ดานจิตวิญญาณดี : Happy Soul คิดเปนรอยละ 68.96 รองลงมาคือดาน
สุขภาพกายดี : Happy Body คิดเปนรอยละ 66.35 ดานน้ำใจดี : Happy Heart คิดเปนรอยละ 65.72 ดานครอบครัวดี :
Happy Family คิดเปนรอยละ 64.37 ดานใฝรดู ี : Happy Brain คิดเปนรอยละ 63.65 ดานการงานดี : Happy Work-life
คิดเปนรอยละ 61.47 ดานสังคมดี : Happy Society คิดเปนรอยละ 58.37 ดานการเงินดี : Happy Money คิดเปน
รอยละ 56.21 และดานผอนคลายดี : Happy Relax คิดเปนรอยละ 54.17
ภาพที่ 11 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุขแยกตามมิติแต่ละด้าน
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2. คาเฉลีย่ ความผูกพันแยกตามมิตคิ วามผูกพันตอองคกร ผูต อบแบบสำรวจสวนใหญมคี า คะแนนความสุข
50.00 - 74.99 จัดอยูใ นกลุม “Happy : มีความสุข” มีคะแนนคาเฉลีย่ ความผูกพันรวมเฉลีย่ รอยละ 64.60 โดยสวนใหญ
จัดอยูใ นมิตพิ ยายามสรางสิง่ ทีด่ ใี หกบั องคกร : Strive คิดเปนรอยละ 69.06 รองลงมาคืออยากอยูก บั องคกร : Stay คิดเปน
รอยละ 62.94 และพูดถึงองคกรในแงดี : Say คิดเปนรอยละ 61.80 ผลการสำรวจคาเฉลีย่ ความผูกพันแยกตามหนวยงาน
คิดเปนรอยละ 64
ภาพที่ 12 ผลการสํารวจค่าเฉลี่ยความผูกพั นแยกตามมิติความผูกพั นต่อองค์กร

พยายามสรางส��งที่ดี
ใหกับองคกร

พ�ดถึงองคกรในแงดี
Strive, 69.06

Say, 61.80

Stay, 62.94

อยากอยูกับองคกร

6. ระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information
Management)

อย. ไดมีการปฏิรูปการปฏิบัติงาน โดยปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและ
อำนวยความสะดวกใหกบั ผูป ฏิบตั งิ าน ผูป ระกอบการ และประชาชน โดยมีการพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดอบรมใหความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับระบบงานใหแกเจาหนาที่ อย. และเจาหนาทีส่ ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทัว่ ประเทศ
ซึ่งมีการดำเนินงานตาง ๆ ที่สำคัญดังนี้
่ น
การประชุมโครงการเตรียมความพร้อมการพั ฒนาแพลทฟอร์มสําหรับการแลกเปลีย
ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

อย. จัดประชุมโครงการเตรียมความพรอมการพัฒนาแพลทฟอรมสำหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เมือ่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ซึง่ บริษทั กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำโครงการพัฒนาแพลทฟอรมสำหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเล็งเห็นวา อย. เปนหนวยงานที่มีความพรอมทางดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ ยังไดรบั การกำหนดใหเปนหนวยงานนำรองของประเทศไทย 4.0 โดย อย. ไดเชิญผูท เ่ี กีย่ วของ
เขารวมประชุม ประกอบดวย ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสุราษฎรธานี รวมทัง้ ผูป ระกอบการ จำนวนทัง้ สิน้
75 คน ในการจัดประชุมดังกลาวมีการอภิปรายในประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
1) ความเปนมาของโครงการ เปาหมาย ความตองการ และรูปแบบของแพลทฟอรมการแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2) แนวทางการพัฒนา Counter Service ภายใตโครงการเน็ตประชารัฐ
3) แนวทางการเชื่อมโยงการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแบบ Host to Host Submission
ซึ่งผูประกอบการสามารถสงคำขอใบอนุญาต ใบรับจดแจง ใบจดทะเบียน ใบแจงรายละเอียด ใบรับแจงรายการละเอียด
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบรับรองการประเมิน รวมทั้งรายงานตาง ๆ ผานแพลทฟอรมที่พัฒนาขึ้นของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาที่ อย. โดยไมตอ งเดินทางมาดวยตนเอง เปนการชวยอำนวยความสะดวกใหแกผปู ระกอบการ
ในดานเอกสาร และลดคาใชจายในการเดินทาง รวมทั้งการมอบอำนาจใหแกเจาหนาที่
โครงการด้านระบบสารสนเทศและด้านเครือข่ายประจําปี พ.ศ. 2561

ในป พ.ศ. 2561 อย. โดยศูนยขอมูลและสารสนเทศ ไดจัดทำโครงการดานระบบสารสนเทศและดาน
เครือขาย โดยมีโครงการตาง ๆ ดังนี้
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด รองรับนโยบาย Thailand 4.0

2

โครงการพัฒนาระบบสำหรับการจัดทำบัญชีรายรับรายจายและตนทุนยาแหงชาติ (National Drug Account)

3

โครงการพัฒนาระบบสำหรับการจัดการและเฝาระวังคุณภาพยา

4

โครงการพัฒนาระบบสำหรับนำเขาขอมูลจัดเก็บเอกสารดานยาและเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

5

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรูเพื่อประเมินตนเองของสถานประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดยอมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-learning)

6

โครงการพัฒนา Mobile Surveilance Application การตรวจสอบเฝาระวังมาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ
ในสวนภูมิภาคและทองถื่น

7

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการขอมูลในสื่อออนไลนที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน
(Web Crawler)

8

โครงการจัดหาอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ

9

โครงการจางพัฒนาระบบการยื่นคำขอและออกหนังสือรับรองสถานประกอบการเครื่องสำอาง

10

โครงการพัฒนาระบบ MESHlog Mobile Application

11

โครงการพัฒนาระบบคิวเพื่อรองรับการใหบริการที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
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ส่วนที่ 3
ผลงานเด่น
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ผลจากการดําเนินงานต่าง ๆ ของ อย. ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ อย. ในการปรับระบบการทํางานตามคําสั่ง คสช.
ที่ 77/2559 นํามาซึง
่ ความสําเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรมในการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
ดังต่อไปนี้

อย. 4.0 จบงานค้าง สร้างนวัตกรรม มุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ

จากการที่รัฐบาลเดินหนาขับเคลื่อนอนาคตประเทศตามวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตในประเทศใหมีความคลองตัวมากขึ้น แตจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจทำใหปริมาณคำขออนุญาตเพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เทา สงผลใหการพิจารณาอนุญาตไมทันตอความตองการของ
ภาคธุรกิจ อย. ซึง่ เปนหนวยงานทีอ่ อกใบอนุญาตใหแกผปู ระกอบการผลิตภัณฑสขุ ภาพตองประสบกับปญหาทีเ่ ปนอุปสรรค
ตอการออกใบอนุญาต ทั้งปญหาจำนวนบุคคล องคกร ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารมีไมเพียงพอ ปญหา
คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญที่ทำการประเมินเอกสารมีอัตราที่ไมเหมาะสมกับความรูความสามารถที่ใชในการพิจารณาอนุญาต
และในการเรงรัดใหประเมิน และแหลงเงินทีจ่ า ยคาตอบแทนมาจากเงินงบประมาณแผนดินเพียงแหลงเดียว ดังนัน้ รัฐบาล
ไดใชอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 เขามาชวยแกปญ
 หา
ดังกลาว ซึ่งจากการที่ อย. นำระบบใหมของกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ มาใชตั้งแต
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบนั สามารถแกปญ
 หาดังกลาวอยางประสบความสำเร็จ โดยมีผเู ชีย่ วชาญและองคกร
ผูเ ชีย่ วชาญภายนอกมาชวยประเมินเอกสารวิชาการเพิม่ ขึน้ และมีแหลงเงินรายไดทจ่ี ดั เก็บจากผูย น่ื คำขอมาเปนคาตอบแทน
ผูเ ชีย่ วชาญในอัตราทีเ่ หมาะสม ทำใหสามารถพิจารณาอนุมตั แิ ละอนุญาตไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ ประชาชนสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานไดหลายประเภท เปนทางเลือกในการสงเสริมสุขภาพอนามัยไดมากยิ่งขึ้น เชน มียาสามัญ
ที่มีคุณภาพมาตรฐานหลายประเภท ในการรักษาโรค เนื่องจากมีการอนุญาตทะเบียนไดรวดเร็ว และไดประโยชนจาก
ราคายาที่ลดลง รวมทั้งเกิดการเขาถึงการรักษาโรคไดหลายแนวทาง

ที่มา: มติชนออนไลน

ที่มา: Media – oryor.com

ผลของการดำเนินงานตลอด 1 ป นำมาซึ่งการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ดังนี้
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ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของกระบวนงานทั้งหมดลงเฉลี่ยรอยละ 20 โดยกระบวนงาน

พิจารณาผลิตภัณฑสุขภาพเปาหมาย สามารถลดระยะเวลาลงไดรอยละ 20 – 56
ตารางที่ 12

กระบวนงานที่ปรับลดระยะเวลา
กระบวนงาน

ยา
การจดแจงเภสัชเคมีภัณฑ
การขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับมนุษย
การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม
การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตเพื่อสงออก
การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม
อาหาร
การขออนุญาตผลิตภัณฑเสริมอาหาร
การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑอาหาร
วัตถุอันตราย (กรณีเคยรับข�้นทะเบียน)
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑกำจัดแมลงและสัตวแทะ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคและซักผาขาว
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทำความสะอาดและผลิตภัณฑลบคำผิด
เคร�่องมือแพทย
การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตนำเขาเครื่องมือแพทย ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 กรณีเครื่องมือแพทยใหม
การขอแจงรายการละเอียดผลิตและแจงรายการละเอียดนำเขาเครื่องมือแพทยตาม
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 กรณีเครื่องมือแพทยใหม
การออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเขาเครื่องมือแพทย กรณีไมตองตรวจสถานที่
วัตถุเสพติด
การขอตออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 (กรณีไมใชยาใหม)
การขอแกไขทะเบียนตำรับและหนังสือรับรองผลิตภัณฑ (กรณีสงผูเชี่ยวชาญ)

เดิม (วันทำการ)

ใหม (วันทำการ)

7
350
320
45
280

5
280
230
20
220

35
5

28
4

75
75
45

60
60
35

250

200

250

200

15

12

141
80

105
60

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2561). การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 77/2559
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟคแอนดดีไซน

ลดขั้นตอนและเอกสารที่ซํ้าซ้อน

ลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารที่ยื่นขออนุญาต โดยปรับปรุงแบบตรวจสอบคําขอ (Checklist) ใหสอดคลองกับคูมือสําหรับประชาชน
นําระบบ SKYNET มาพั ฒนาการบริการ ซึง่ เปนระบบอิเล็กทรอนิกสทยี่ น
ื ยันตัวตนดวย OpenID

ระบบคอมพิวเตอรจะเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ เชน กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมศุลกากร เปนตน
โดยไมมีการจํากัดคิวในการยื่นขออนุญาตทุกผลิตภัณฑ มีระบบใหคําปรึกษา ระบบการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบ
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ความถูกตองของเอกสารตาม Checklist ซึง่ จะชวยลดระยะเวลาและเกิดความถูกตองในการเตรียมเอกสารเพิม่ ขึน้ มีระบบ
ตรวจสอบติดตามเรื่องที่ยื่นขออนุญาต มีการกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสามารถกํากับระยะเวลาการทํางาน
ของทั้งเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ มีการนําระบบ
e-Submission มาใชในการอํานวยความสะดวกในการยืน่ คําขออนุญาต โดยเปดใหบริการ 138 กระบวนงาน และจะพัฒนา
ใหครบถวนทุกกระบวนงานภายในป พ.ศ. 2562 รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบยื่นคําขออนุญาตในแบบ Host to Host
Submission ที่ผูประกอบการสามารถจัดทําและสงคําขออนุญาตจากระบบ BackOfﬁce ของบริษัทมาให อย. ได
เพิ่ มช่องทางการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Payment) ผาน Mobile Banking,
Internet Banking, ATM, CDM และเปดใหบริการชําระเงินขามธนาคาร (Cross-bank Bill Payment) ซึ่งผูย่ืนคําขอ
สามารถชําระเงินไดกบั ธนาคารทีเ่ ขารวมโครงการถึง 11 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคาร CIMB ธนาคาร UOB
และธนาคาร MIZUHO
ปรับปรุงคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน

เพือ่ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนการอนุญาต โดยได
จัดทําหนังสือคูมือประชาชนสําหรับผูประกอบการ 4 เลม ประกอบดวย เลมที่ 1 สําหรับผูประกอบการดานอาหารและ
การนําเขาสงออกผลิตภัณฑสุขภาพ เลมที่ 2 สําหรับผูประกอบการดานยาและวัตถุเสพติด เลมที่ 3 สําหรับผูประกอบการ
ดานเครื่องมือแพทย และเลมที่ 4 สําหรับผูประกอบการดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ซึ่งทุกเลมมี QR Code สําหรับ
เขาถึงขอมูลทีม่ รี ายละเอียดมากขึน้ เชือ่ มโยงกับขอมูลทีไ่ ดจดั ทําและเผยแพรทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังจัดทําหนังสือ
คูมือประชาชนสําหรับผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงชองทางในการติดตอ อย. การเขาถึงขอมูลขาวสารของ อย. และ
การรองเรียนแจงเบาะแสการกระทําความผิด
ตารางที่ 13

จํานวนกระบวนงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ และจํานวนคูมือประชาชน
หนวยงาน

สำนักยา
สำนักอาหาร
สำนักดานอาหารและยา
กองควบคุมเครื่องมือแพทย
กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
- ดานเครื่องสำอาง
- ดานวัตถุอันตราย
กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ
รวม

จำนวนกระบวนงาน

จำนวนคูมือประชาชน

63
170
15
61
30

63
166*
15
60*
23*

12
47
5
403

11*
46*
-*
384

* กระบวนงานที่ไมมีคูมือประชาชน เปนกระบวนงานใหคำปรึกษาและกระบวนงานที่อยูระหวางดำเนินการจัดทำคูมือ
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2561). การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 77/2559
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟคแอนดดีไซน
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จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นการเฉพาะ

ซึ่งจัดระบบการใหคําปรึกษาเปน
2 สวน คือ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ โดยประชาชนสามารถเขารับบริการไดทันที และการให
คําปรึกษาทีต่ อ งมีการเตรียมการ ตองมีการเตรียมขอมูลหรือเชิญผูเ ชีย่ วชาญมารวมใหคาํ ปรึกษา เชน การศึกษาวิจยั ทางคลินกิ
การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรม โดยจะมีระบบนัดหมายลวงหนา ซึ่งจากการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ ทําใหสามารถขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑสขุ ภาพนวัตกรรมและสมุนไพรได 21 รายการ ประกอบดวย ยาเคมี
ที่วิจัยและผลิตในประเทศ ยาเคมีทดแทนการนําเขาที่วิจัยและผลิตในประเทศ ยาชีววัตถุที่วิจัยและผลิตในประเทศ ซึ่งเพิ่ม
โอกาสในการเขาถึงยาที่สําคัญของประชาชน เชน ยาโรคตับอักเสบซี ยาตานไวรัส HIVs ยาโรคมะเร็งเตานม เปนตน
ชวยลดคาใชจายดานยาลงมากกวา 6,500 ลานบาท
ปรับปรุงการให้บริการ ที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จใหเปน Smart Counter Service

เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ผูยื่นคําขออนุญาตสามารถยื่นได
ทุกชองทาง โดยไมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ เพื่อลดการรอคอยของผูมาใชบริการ ตลอดจนใหคําปรึกษาออนไลน
(Consultation e-Service) เพื่อใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ
ปฏิบัติงานเชิงรุก เฝ้าระวังและปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ อย. ในดานการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่จำหนายสูทองตลาด สำหรับทุกป
ไดมแี ผนปฏิบตั กิ ารสุม ตรวจผลิตภัณฑตา ง ๆ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ คุม ครองความปลอดภัยแกผบู ริโภค จนนำไปสูก ารดำเนินคดี
กับหลายผลิตภัณฑที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งในรอบ 5 ปที่ผานมามีการดำเนินคดีมาแลวประมาณ 400 ราย มูลคาของกลาง
กวา 300 ลานบาท โดย อย. มีการทำงานเชิงรุกในการปราบปรามผูกระทำผิดกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพอยางชัดเจน
แมวาจะมีผูประกอบการรายใหมที่มาจดแจงยื่นขอ อย. จำนวนมากเจาหนาที่ อย. ก็ไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ในการลงไป
สุมตรวจสอบผลิตภัณฑ จนนำมาสูปฏิบัติการกวาดลางแหลงผลิตและการขยายผลจับกุมของทางเจาหนาที่ตำรวจในที่สุด
อยางเชนกรณีการตรวจจับผลิตภัณฑเครื่องสำอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมายที่อยูในความสนใจของประชาชน
ไดแก
การเข้าจับกุมเครือข่ายบริษัท เมจิก สกิน จํากัด โดย อย. ไดดาํ เนินการออกคําสัง่ ระงับการผลิต
สวนของผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่จดแจง จํานวน 227 รายการ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่ไดจดแจงไว พบวา
ไมมสี ภาพการผลิตและไมพบเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ รวมทัง้ สารเคมีและบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชในการผลิตเครือ่ งสําอาง
แตอยางใด อย. จึงออกประกาศใหระงับการผลิตและขายเครื่องสําอางทุกรายการ รวมทั้งมีคําสั่งเพิกถอนใบรับจดแจง
เครื่องสําอาง และมีคําสั่งเรียกเก็บคืนเครื่องสําอางเพื่อดําเนินการทําลายตอไป

ที่มา: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ที่มา: phenkhao
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จากเหตุการณดงั กลาว ทําให อย. กําหนดมาตรการดําเนินการทางกฎหมายโดยการจัดการเชิงระบบ นํารูปแบบ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาทดลองใชและขยายผล “เฝาระวัง 4 ดาน 6 มิต”ิ ซึง่ จากการเขาตรวจสอบ ดําเนินคดีเครือ่ งสําอางเมจิก สกิน
อย. ไดขยายผลตรวจสอบเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายในแหลงกระจายสินคารายใหญ ไดแก ตลาดใหม
ดอนเมือง โดยไดสนธิกาํ ลังรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ ดําเนินการตรวจจับดําเนินคดี
ผูฝ า ฝนกฎหมายทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของ อย. รวมทัง้ สิน้ 186 คดี มีของกลางรวม 248,382 รายการ คิดเปนมูลคาสูงถึง
90,193,800 บาท พรอมทัง้ กําหนดแนวทางการขยายผลไปยังแหลงผลิตเครือ่ งสําอางฝาฝนกฎหมายและแหลงกระจายสินคา
แหงอื่นอีกอยางตอเนื่อง
การตรวจจับผลิตภัณฑ์ เอเชีย สลิม (Asia Slim) โดย อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ เอเชีย สลิม (Asia Slim) ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและเคยตรวจพบมีการผสมสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ ซึง่ สารไซบูทรามีนถือเปนวัตถุออกฤทธิต์ อ จิตและประสาท
ประเภทที่ 1 จากการตรวจสถานทีจ่ าํ หนาย 4 แหง ในจังหวัดนครราชสีมา พบผลิตภัณฑเอเชีย สลิม ผลิตภัณฑเสริมอาหารอืน่ ๆ
และเครือ่ งสําอางทีแ่ สดงฉลากไมถกู ตอง ไดยดึ ของกลางเพือ่ ดําเนินคดีมลู คามากกวา 2 ลานบาท พิจารณาดําเนินคดี 5 ขอหา
คือ จําหนายอาหารที่มีการแสดงฉลากไมถูกตอง จําหนายอาหารปลอม จําหนายเครื่องสําอางที่แสดงฉลากไมถูกตอง
จําหนายเครือ่ งสําอางปลอม และจําหนายเครือ่ งสําอางทีใ่ ชฉลากซึง่ ทําใหเขาใจผิดในสาระสําคัญ และหากผลวิเคราะหพบวา
มีการผสมสารไซบูทรามีน ก็จะดําเนินคดีขายผลิตภัณฑที่ผสมวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ประเภทที่ 1 มีโทษจําคุก
4 - 20 ป ปรับ 400,000 - 2,000,000 บาท

ที่มา: SpringNews Network

ที่มา: MThai News

อย. มีระบบตรวจสอบที่ดําเนินงานอยางเขมแข็ง ตั้งแตการสุมตรวจ การสรางเครือขายกับเพจชื่อดัง ไดแก
Drama-addict ดอกจิก หมอแล็บแพนดา เปนเรือ่ ง และขาวใหญไทยแลนด การสรางเครือขายกับกลุม ผูบ ริโภค และทีส่ าํ คัญ
มีระบบประเมินกลุม เสีย่ ง โดยหากพบผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึง่ มีการแตกไลนมาจดแจงยืน่ ขออนุญาตผลิตภัณฑในชือ่ อืน่ ๆ
โดยผูย นื่ ขออนุญาตเปนบุคคลคนเดียว จะตัง้ ขอสังเกตถึงความผิดปกติ และนําไปสูก ารตรวจสอบโรงงาน ตลอดจนการจับกุม
ผูป ระกอบการทีก่ ระทําผิดกฎหมาย และถึงขัน้ นําไปสูก ารเพิกถอนผลิตภัณฑ เพือ่ มิใหมกี ารผลิตสินคาทีผ่ ดิ กฎหมาย ทําให
ผูบริโภคไดรับอันตราย รวมทั้งดําเนินการจัดการกับผูผลิตที่ขอเลขที่อนุญาตผลิตภัณฑไวลวงหนาโดยไมมีการผลิตจริง
และนําไปใชในทางที่ผิดใหผูอื่นสวมเลข อย. แทน
อย. ยึดมั่นในการทําหนาที่คุมครองผูบริโภค ปฏิบัติงานตรวจสอบดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัด
หากพบผลิตภัณฑใดปฏิบัติไมถูกตอง จะดําเนินคดีกับผูกระทําผิดทุกราย เพื่อมิใหประชาชนไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑ
และผูจําหนายโดนหลอกลวงอีกตอไป
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สถิติการเฝาระวังและปราบปรามผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทผลิตภัณฑ
ยา
อาหาร
เครื่องสำอาง
วัตถุอันตราย
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ยาเสพติด

จำนวนการจับกุมและ จำนวนผูกระทำผิด
ดำเนินคดี (ครั้ง)
(ราย)
29
67
173
3
1

253,730
703,156
266,062
4,179
160

จำนวนของกลาง
(รายการ)

คิดเปนมูลคา
(ลานบาท)

19,063,220
116,658,200
91,418,300
10,000
80,000

29
67
173
3
1

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ที่มา: ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

่ งจากอาหาร เพื่ อสุขภาพ
ออกประกาศคุมเข้มไขมันทรานส์ หยุดภาวะความเสีย
คนไทยห่างไกลโรค

การออกกฎระเบียบเปนเครื่องมือหนึ่งของ อย. ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และคุมคาสมประโยชน ดังเชนกรณี “อาหารที่มีไขมันทรานส” ที่เกิดจากการใชน้ำมันที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางสวน (Partially Hydrogenated Oils) ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนวา เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โดยในป พ.ศ. 2559 อย. ไดรวมกับ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชงบประมาณ
ของสำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องคการมหาชน)
ดำเนินโครงการประเทศไทยปลอดไขมันทรานส สำรวจ
ขอมูลปริมาณไขมันทรานสในผลิตภัณฑนำ้ มันและไขมัน
และผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งจัดประชุมหารือรวมกับ
ผูประกอบการไขมันและน้ำมัน และผูประกอบการ
ผลิตภัณฑอาหาร เพื่อหาแนวทางในการลดหรือพัฒนา
ที่มา: ไทยรัฐ
สูตรผลิตภัณฑซึ่งไมใชน้ำมันที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวน ซึ่งผูผลิตน้ำมันและไขมันยืนยันถึงความเปนไปได
ในการปรับสูตรและกระบวนการผลิตน้ำมันและไขมันโดยใชกระบวนการผสมน้ำมัน (Oil Blending) แทน และผูผลิต
ผลิตภัณฑอาหารไดพัฒนาและปรับปรุงสูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร โดยไมใชน้ำมันที่ผานกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางสวนแลว
จากการติดตามศึกษาและแกไขปญหาไขมันทรานสรว มกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน
หารือรวมกับอาจารยดานโภชนาการจากมหาวิทยาลัยและภาคสวนตาง ๆ อยางใกลชิดมาโดยตลอด อย. จึงไดกำหนด
มาตรการควบคุมและกำกับดูแลไขมันทรานสในผลิตภัณฑอาหาร โดยเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

74

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 388/2561
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กำหนดให
น้ำมันที่ผานกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวน
และอาหารที่มีน้ำมันที่ผานกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางสวนเปนสวนประกอบ เปนอาหาร
ที่หามผลิต นำเขา หรือจำหนาย รวมถึงการผลิต
เพื่อการสงออกดวย ซึ่งจะมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป และ
ภายหลังจากที่ประกาศฯ มีผลใชบังคับ อย.
จะดำเนินการตรวจสอบเฝาระวัง ณ สถานที่ผลิต
สถานที่นำเขา หรือสถานที่จำหนายอยางเขมงวด
เพือ่ เปนการคุม ครองสุขภาพประชาชน ลดจำนวน
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่มา: เทศบาลตำบลเขาพนม จ.กระบี่
ฉบับนี้ อย. ไดมีการติดตามและดำเนินการแกไข
ปญหาอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากเปนปญหาทีท่ ว่ั โลกใหความสำคัญ โดยองคการอนามัยโลกไดถอื เปนวาระรวมกันของทุกประเทศ
ในการหาแนวทางแกไข ซึง่ ไขมันทรานสเปนไขมันไมอม่ิ ตัว สามารถพบไดทง้ั ในธรรมชาติ เชน ผลิตภัณฑทม่ี าจากสัตวเคีย้ วเอือ้ ง
นม เนย ชีส และ เนื้อสัตว และจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวนลงในน้ำมันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง นอกจากนี้
ยังพบไดในอาหารสำเร็จรูปที่มีเนยเทียมหรือเนยขาวเปนสวนประกอบ เชน โดนัททอด พัพ พาย เพสตรี เคก คุกกี้ เวเฟอร
เปนตน ซึง่ อันตรายจากไขมันทรานสกค็ อื ทำใหระดับโคเลสเตอรอลรวม โคเลสเตอรอลชนิดไมดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด
เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีผลใหระดับโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ลดลง เปนการเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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2 ตุลาคม 2560 ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทยปย ะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานวิชาการและการวิจัยพัฒนา ระหวาง
อย. กับ บริษทั สยามไบโอไซเอนซ จำกัด โดยมีนายแพทยวนั ชัย สัตยาวุฒพิ งศ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายแพทยสุรโชค ตางวิวัฒน
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พรอมดวยคณะผูบ ริหารบริษทั
สยามไบโอไซเอนซ จำกัด รวมลงนาม เพือ่ พัฒนานวัตกรรมศึกษาวิจยั พัฒนา
เพือ่ การผลิตวัตถุเสพติดทีห่ มดสิทธิบตั ร ทดแทนการนำเขา ประหยัดงบประมาณ
ของประเทศ เพิ่มการเขาถึงยาของผูปวยใหทั่วถึงมากขึ้น

ทีม่ าภาพ: เว็บไซตสยามรัฐ และเว็บไซตผจู ดั การออนไลน
21 พฤศจิกายน 2560 นายแพทยสรุ โชค ตางวิวฒ
ั น รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับสมาคมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีสวนเกี่ยวของกับนวัตกรรมและการอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
โดยเนนคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ
บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เปนไปตามหลักการทางวิชาการ
เพื่อยกระดับและผลักดันผลิตภัณฑอาหารไทยสูระดับนานาชาติ
ตอบโจทยเศรษฐกิจยุค 4.0

ทีม่ าภาพ: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
ธันวาคม 2560 อย. เดินสายลงพื้นที่ตามหางตาง ๆ สงเสริมสนับสนุน

การจัดกระเชาดวยผลิตภัณฑอาหารที่แสดงสัญลักษณ โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกระเชา
ที่จําหนายในทองตลาดเปนกระเชา ที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอผูบริโภค
พรอมใหความรูแ กผปู ระกอบการทีจ่ าํ หนายกระเชาของขวัญทุกแหงในการเลือก
ผลิตภัณฑที่แสดงสัญลักษณดังกลาวบรรจุในกระเชาจําหนายใหแกผูบริโภค

ทีม่ าภาพ: เว็บไซตมติชนออนไลน และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
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16 – 18 มกราคม 2561 อย. รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑของสถานประกอบการแมขาย
ที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary
GMP) ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรท กรุงเทพมหานคร เพื่อให
ผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
พัฒนาทั้งดานคุณภาพ ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มผลิตผล
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ OTOP ไทยไปสูตลาดโลก

ทีม่ าภาพ: เว็บไซต สวทช. และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค

24 มกราคม 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ปยะ รองนายกรัฐมนตรี

พรอมดวย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานและ
การพัฒนาศักยภาพองคกรของ อย. เผยถึงความสําเร็จงานของ อย.
ทัง้ ในดานการเพิม่ ประสิทธิภาพงานบริการและสงเสริมผูป ระกอบการ
รวมทัง้ การคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ นําไปสูก ารพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

ทีม่ าภาพ: เว็บไซต Youtube, Facebook กระทรวงสาธารณสุข และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
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31 มกราคม 2561 นายแพทยธวัช สุนทราจารย ผูช ว ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมระดับชาติ

วาดวยการดื้อยาตานจุลชีพ ครั้งที่ 1 พรอม นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
คณะผูบริหาร รวมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทยนําไปสูการปฏิบัติ
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดยมีผเู ขารวมประชุมประมาณ 200 คน
ทีม่ าภาพ: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
อย. ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพั งงา นําคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบ
ในท้องถิน
่ แม่บา้ นอืน
่ ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ
่ ทีไ่ ด้มาตรฐาน Primary GMP และเป็นศูนย์เรียนรูใ้ ห้แก่กลุม
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวไกลสู่ครัวโลก ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศพั ฒนาไปสู่ Thailand 4.0

1 กุมภาพั นธ์ 2561 ดูงาน ณ กลุมแมบานเกษตรกรบานปริง ตําบลนบปริง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเปนกลุมแมบาน

ตนแบบ Primary GMP

3 กุมภาพั นธ์ 2561 ดูงาน ณ กลุม นํา้ พริกเจนอ ง ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ ทุง จังหวัดพังงา ซึง่ เปนตนแบบสถานประกอบการ

แมขาย ป พ.ศ. 2560 ที่ไดรับรางวัล Primary GMP Award 2017 และกําลังตอยอดนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาผลิตเปน
อาหารนวัตกรรม สรางงาน สรางคน สรางรายได ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

ทีม่ าภาพ: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
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8 กุมภาพั นธ์ 2561 อย. เขารับรางวัลองคกรทีม่ คี วามเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ

2560 จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ดานการเบิกจายระดับดีเดน จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยเปนหนวยงานระดับกรมเพียงกรมเดียวในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับรางวัลในระดับดีเดน อันแสดงใหเห็นวาการดําเนินการบริหารงบประมาณของ อย. คํานึงถึง
หลักของประสิทธิภาพ โปรงใส คุมคา และประหยัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทีม่ าภาพ: เว็บไซต medhubnews.com และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค

มีนาคม 2561 อย. จัดใหมีโครงการชั่งใจกอนใชยา รณรงคการใชยาอยางสมเหตุสมผล แกวิกฤตปญหาเชื้อดื้อยา หลังพบ

ผูเ สียชีวติ จากเชือ้ ดือ้ ยาประมาณปละ 38,000 คน ซึง่ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ใหความสําคัญและรวมเปน
พรีเซ็นเตอรในการรณรงค โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธโปสเตอรที่มีนายกรัฐมนตรีเปนพรีเซ็นเตอรผานหลายชองทาง
เชน สื่อผาน BUS Media เผยแพรในรถประจําทางสาธารณะปรับอากาศ จํานวน 7 สาย รวม 30 คัน ตั้งแตเดือนมีนาคม
สิน้ สุดเดือนพฤษภาคม 2561 ใหสาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดเผยแพรโปสเตอรตอ ไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
หวังใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สูสังคมสุขภาพดี
ทีม่ าภาพ: Facebook กระทรวงสาธารณสุข และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
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26 เมษายน 2561 อย. เปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ Thailand-Japan Symposium ครัง้ ที่ 5 ณ โรงแรมเรดิสน
ั บลู พลาซา

กรุงเทพฯ ดวยความรวมมือกับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุน ซึ่งผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย ผูป ระกอบการยาและเครือ่ งมือแพทยทมี่ าจากประเทศไทยและญีป่ นุ รวมทัง้ เจาหนาที่ อย. และเจาหนาที่
PMDA โดยมุง หมายใหเกิดการแลกเปลีย่ นขอมูลการกํากับดูแลผลิตภัณฑยาและเครือ่ งมือแพทยใหทนั สมัย พรอมทัง้ แนวปฏิบตั ิ
ที่เปนเลิศ กอใหเกิดประโยชนทางการคา เกิดการจับคูธุรกิจระหวางสองประเทศ เปนการสงเสริมภาคธุรกิจ และสรางความ
เขมแข็งในงานคุมครองผูบริโภค
ทีม่ าภาพ: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค

พฤษภาคม 2561 เจาหนาที่ อย. ภายใตการอํานวยการของ

นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยวนั ชัย สัตยาวุฒพิ งศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทยพลู ลาภ ฉันทวิจติ รวงศ รองเลขาธิการฯ เภสัชกรสมชาย
ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการฯ และ เภสัชกรประพนธ อางตระกูล
ทีป่ รึกษา อย. สนธิกาํ ลังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปูพรมปฏิบตั กิ ารเขม
ลงพื้นที่ตรวจตลาดใหมดอนเมือง กวาดลางผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย 154 ราน จากจํานวนรานคาที่ตรวจคน 192 ราน
พบอาหาร เครือ่ งสําอาง ผิดกฎหมายจํานวนมาก ยึดของกลางรวมกวา 250,000 ชิน้ มูลคากวา 100 ลานบาท พรอมดําเนินคดี
เจาของรานทันที
ทีม่ าภาพ: เว็บไซตไทยรัฐ, เว็บไซต SpringNews และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
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1 มิถน
ุ ายน 2561 อย. จัดพิธมี อบโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคณ
ุ ณ หองประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาคาร 4 ชั้น 6 ใหกับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเดนในการขยายผลการใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในงาน "รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรม ขยายกวางไกล สรางเด็กไทยหางไกลโรค NCDs” เพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจใหกบั เครือขาย อย.นอย ทีส่ นับสนุนและรวมมือกับ อย. ในการ
ดําเนินงาน รวมแรงรวมใจ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน

ทีม่ าภาพ: สยามรัฐ และแฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
25 มิถุนายน 2561 นายแพทยธวัช สุนทราจารย ผูชวยรัฐมนตรีประจําประทรวงสาธารณสุข เปนประธานเผาทําลาย

ยาเสพติดใหโทษของกลาง ครั้งที่ 48 ณ ศูนยบริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดย อย. รวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด และศูนยบริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดใหมีการทําลายยาเสพติดใหโทษ
ของกลางกวา 6,322 กิโลกรัม จาก 7,245 คดี มูลคากวา 13,697
ลานบาท ซึ่งของกลางทั้งหมดไดถูกนํามาเผาทําลายดวยวิธี
Pyrolytic Incineration เปนการเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู มาก ไมตาํ่ กวา
850 องศาเซลเซียส จะทําใหเกิดการสลายตัวของโมเลกุล
กลายเปนคารบอนในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไมกอใหเกิด
มลพิษในอากาศและสิ่งแวดลอม

ทีม่ าภาพ: สํานักขาว ที นิวส จ.พระนครศรีอยุธยา
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1 สิงหาคม 2561 นายแพทยวน
ั ชัย สัตยาวุฒพิ งศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข

สงมอบยาตําราหลวงจากองคการเภสัชกรรม จํานวน 500 ชุด ใหแกหนวยงาน Food and Drug Department
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนําไปชวยเหลือพี่นองประชาชนลาว ผูประสบเหตุอุทกภัยจากการเกิดรอยแตก
บริเวณสันเขื่อนเซเปยน-เซนํ้านอย แขวงอัตตะปอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีม่ าภาพ: แฟมภาพกองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค

นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเปดงานกิจกรรม
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหมของตนแบบสถานประกอบการแมขายผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
ขนาดกลางและขนาดยอม (Primary GMP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พรอมแถลงขาวความสําเร็จ “กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อาหาร ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
(Strong/Regular Level) ป 2561” พรอมพิธมี อบรางวัลกิจกรรม
“PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแมขา ยนวัตกรรมอาหาร”
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
20 สิ งหาคม 2561

ทีม่ าภาพ: ไทยรัฐ, rubberplasmedia และ phototech magazine thailand
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ส่วนที่ 5
ก้าวที่ 45 ของ อย.
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จากการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 44 ปีทผ
่ี า่ นมา อย. ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นองค์กรหลัก
ในการคุ้มครองและดูแลประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านนานาวิกฤตและโอกาสในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีพัฒนาการด้านการดําเนินงานและ
เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ หลากหลายเรื่องราว ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมานับเป็นแรงผลักดัน
ให้ อย. เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
ก้าวที่ 45 ของ อย. จึงเป็นก้าวย่างทีต
่ อ
้ งปรับเปลีย
่ นให้เท่าทันกับความเปลีย
่ นแปลง
ของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลก โดยยังคงยึดมั่นในจุดมุ่งหมายที่จะดําเนินการปกป้อง
และคุม
้ ครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ พร้อมกับการปรับเปลีย
่ น
บทบาทการทํางานในมิติท่ีลึกและรอบด้านมากขึ้นเพิ่ มเติมจากมิติทางด้านสาธารณสุข นั่นคือ
บทบาทในการพั ฒนาผู้ประกอบการให้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีการดําเนินการ
อย่างรวดเร็ว เพื่ อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทันต่อความต้องการและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการพั ฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีขอบเขตและทิศทาง
การดําเนินงานต่อไป ดังนี้

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพนวัตกรรม การใช้สมุนไพร และการวิจย
ั ทางคลินก
ิ
เพื่ อทดแทนการนําเข้า

อย. มุงพัฒนานวัตกรรมกระบวนการพิจารณาอนุญาตและระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหทันตอ
การแขงขันของตลาดโลก แตยงั คงไวซง่ึ การคุม ครองผูบ ริโภค จึงไดตง้ั “กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสขุ ภาพ”
ขึน้ เปนการภายใน เพือ่ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 สงเสริมผลิตภัณฑสขุ ภาพนวัตกรรม และสงเสริมการวิจยั ทางคลินกิ
ดวยกลไกสำคัญในระบบการพิจารณาอนุญาต ไดแก
การบริการอนุญาตคําขอที่สามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (Smart Counter Service)

เปนดานหนาในการใหบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการดำเนินงาน เริ่มดำเนินการในป พ.ศ. 2561 สำหรับผลิตภัณฑ
เครื่องมือแพทยและผลิตภัณฑยา เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก และสามารถติดตามงานคำขออนุญาต/
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑไดอยางเปนปจจุบัน ทำใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน
ขยายขอบขายงานครอบคลุมทุกผลิตภัณฑสุขภาพภายในป พ.ศ. 2562
การบริหารจัดการปัญหาการอนุญาตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

เปนการพัฒนาระบบตนแบบการพิจารณาและอนุญาตผลิตภัณฑวิจัยและนวัตกรรม อันเนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑที่มีปญหาการอนุญาต/ขึ้นทะเบียน หรือผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม ไมมีแนวทางรองรับ หรือแนวทางรองรับ
ในปจจุบนั ไมชดั เจน จึงจำเปนตองพัฒนาแนวทางเพือ่ รองรับกรณีดงั กลาว ประกอบดวยกระบวนการในการพิจารณาอนุญาต
และหลักเกณฑแนวทางในการอนุญาต
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การก่อสร้างอาคารศูนย์การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากการที่ อย. ไดรบั มอบนโยบายจากรัฐบาลใหดำเนินการปฏิรปู กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ใหมคี วามสะดวกรวดเร็ว เพิม่ บทบาทดานการสงเสริมการประกอบการ โดยเฉพาะกลุม SMEs และผูป ระกอบการรายใหม
(Startup) รวมถึงสงเสริมการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑสขุ ภาพทีเ่ ปนนวัตกรรมใหไดรบั การอนุญาตมากขึน้ เพือ่ ใหประชาชน
มีโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑใหม ๆ ไดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสงออกตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อย. จึงได
วางแผนกอสรางอาคารศูนยการใหบริการดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ โดยคาดวาจะเริม่ กอสรางไดในป พ.ศ. 2562 เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
การใหบริการสำหรับผูประกอบการในการมายื่นขออนุญาต รับคำปรึกษา รับการอบรม และอื่น ๆ ประกอบดวย
 ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
 ศูนยใหคำปรึกษา มีหองใหคำปรึกษาแยกเปนสัดสวน และมีหองพิจารณาแบบแปลน
 ลานจัดนิทรรศการ
 หองสมุด
 หองฝกอบรมคอมพิวเตอร
 หองเปรียบเทียบปรับ
 หองประชุมขนาดตาง ๆ ตั้งแต 20 ที่นั่ง จนถึง 200 ที่นั่ง
 หองทำงานผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และเจาหนาที่
 ธนาคาร รานถายเอกสาร รานเครื่องดื่มและของวาง
ภาพที่ 13 แบบจําลองอาคารศูนย์การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การปรับโครงสร้างองค์กร

จากมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด 4.0
ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม
เห็นชอบในหลักการให อย. ปรับปรุงโครงสรางรองรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑสมุนไพรและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองตอ
นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศในการสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศโดยใชนวัตกรรม รวมถึงนโยบายในการสงเสริม
สนับสนุนการผลิตและใชสมุนไพร ใหเปนทีย่ อมรับในระดับสากลและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดย อย. เสนอขอจัดตัง้
2 หนวยงาน คือ กองผลิตภัณฑสมุนไพร และกองผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมและการบริการ (เปลี่ยนแปลงมาจากกอง
สงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ)
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กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการประกอบการดานผลิตภัณฑสมุนไพร โดยมีภารกิจดังนี้
 การพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
 การประเมินความเสี่ยง อนุมัติ/อนุญาต
 การพัฒนาผูประกอบการ สนับสนุนการวิจัย การตลาด
 การเฝาระวัง ปองปราม และบังคับใชกฎหมาย
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

เพื่อสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนนวัตกรรม วิจัยพัฒนาในประเทศ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีภารกิจดังนี้
 ศูนยบริการอนุญาตแบบเขาและออก ณ จุดเดียว
 ศูนยใหคําปรึกษาการอนุญาตและการวิจัย
 การจัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการประเมิน จัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑสุขภาพที่วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ทั้งนี้ คาดวาเมื่อมีการจัดตั้ง 2 หนวยงานดังกลาวแลว ประชาชนจะสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขภาพที่จําเปน
และมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึน้ ไดรบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะดวกรวดเร็วขึน้ ผลิตภัณฑสขุ ภาพไดรบั การยกระดับ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑสุขภาพ ลดการพึ่งพา
ผลิตภัณฑจากตางประเทศ
การเพิ่ มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
่ ออนไลน์
เชิงรุก ทางสือ

เนื่องดวยการวางรากฐานของประเทศเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด 4.0 และปจจัยการพัฒนาทาง
ดาน e-Logistic และ e-Payment ประกอบกับการสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศโดยใชนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ
พิจารณาอนุญาตและระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหทันตอการแขงขันของตลาดโลก ทำใหผูประกอบการสามารถ
ผลิตสินคาที่เปนนวัตกรรมไดอยางมากมาย แตเนื่องจากปจจุบันพบปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย
ทางสือ่ ออนไลนอยางแพรหลาย ดังเชนการขายสินคาปลอมและสินคาเลียนแบบ หรือการโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะโออวดเกินจริง
ผานสื่อสังคมออนไลนและ e-Commerce เปนตน ซึ่งไมเปนธรรมกับผูประกอบการที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
ดังนั้น อย. จึงไดจัดทำโครงการจางเหมาบริการตรวจสอบและเฝาติดตามการเผยแพรขอมูลโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
ทางสือ่ สังคมออนไลนและเว็บไซตมารเก็ตเพลสขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย
โดยดักจับสัญญาณเสียง ภาพ และขอความทางสือ่ ออนไลน แลวนำขอมูลทีไ่ ดมาบริหารจัดการเพือ่ ดำเนินการกับผูก ระทำผิด
แบบเครือขาย ซึง่ ประโยชนทไ่ี ดรบั คือ สามารถตรวจพบและแกไขปญหาไดเร็วขึน้ สงผลใหผบู ริโภคปลอดภัยและผูป ระกอบการ
สามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม
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ภาพที่ 14 เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพเชิงรุก ทางสือ
่ ออนไลน์

การพั ฒนาและขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อส่งเสริมการพั ฒนาศักยภาพผู้บริโภค

จากกระแสขาวเกีย่ วกับผลิตภัณฑสขุ ภาพผิดกฎหมายในป พ.ศ. 2561 ทีผ่ า นมา สงผลใหประชาชนเกิดความ
ตืน่ ตัวในการดูแลตนเองมากยิง่ ขึน้ ในเรือ่ งของการเลือกซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพประเภทตาง ๆ แตจากการตรวจสอบ
ยังคงพบเห็นผลิตภัณฑสขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมายวางขายตามทองตลาด และมีการโฆษณาทีอ่ วดอางสรรพคุณเกินจริง ไมวา จะเปน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารทีอ่ วดอางลดความอวน/รักษาโรค ผลิตภัณฑยาแผนโบราณทีล่ กั ลอบใสยาแผนปจจุบนั อวดอางรักษาโรค
ทีร่ ฐั มนตรีประกาศหามโฆษณา ผลิตภัณฑเครือ่ งสำอางทีผ่ สมสารหามใชทโ่ี ฆษณาเกินกวาความเปนเครือ่ งสำอาง ซึง่ พบมาก
ในสวนภูมภิ าค เนือ่ งจากประชาชนสามารถซือ้ หาผลิตภัณฑ เหลานัน้ ไดโดยงายในชุมชนตาง ๆ และจากการเรขายตามบาน
ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสื่อตาง ๆ ไดอยางแพรหลาย สะดวก และรวดเร็ว
ทำใหผบู ริโภคเขาถึงโฆษณาผลิตภัณฑสขุ ภาพเกินจริงไดงา ย เมือ่ ผูบ ริโภคหลงคลอยตามคำโฆษณาชวนเชือ่ ทำใหตดั สินใจซือ้
หรือบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายที่ไมไดคุณภาพ หรือผลิตภัณฑลักลอบใสสารอันตรายตาง ๆ ไดงาย
และจากรายงานประจำป พ.ศ. 2560 พบวาในระหวางป พ.ศ. 2555-2559 สำนักโรคไมตดิ ตอ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พบการเสียชีวิตของประชากรไทยดวยโรคไมติดตอสำคัญ 5 โรค และอัตราตายกอนวัยอันควร
จากโรคไมติดตอสำคัญ 5 โรค เพิ่มขึ้นทุกป โดยโรคที่สัมพันธกับการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสม ไดแก
โรคหลอดเลือดสมอง โดยในป พ.ศ. 2555 พบอัตราตายกอนวัยอันควร (อายุ 30-69 ป) 33.4 ตอแสนประชากร และในป
พ.ศ. 2559 เพิม่ เปน 45.3 ตอแสนประชากร สำหรับโรคเบาหวาน ในป พ.ศ. 2555 พบอัตราตายจากโรคเบาหวานประมาณ
12.5 ตอแสนประชากร สวนในป พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นถึง 22.3 ตอแสนประชากร และเมื่อพิจารณาอัตราตายกอนวัยอันควร
(อายุ 30-69 ป) จากโรคเบาหวานพบวาเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยป พ.ศ. 2555 พบอัตราตายประมาณ 13 ตอแสนประชากร
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และป พ.ศ. 2559 เพิม่ เปน 20.6 ตอแสนประชากร นอกจากนีย้ งั พบวาอัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ โดยในป
พ.ศ. 2555 พบนอยกวา 6 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2559 พบเทากับ 12.2 ตอแสนประชากร และอัตราตายกอนวัย
อันควร (อายุ 30-69 ป) เพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2555 พบนอยกวา 4 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2559 เพิ่มเปน 7.4
ตอแสนประชากร ดังนั้นการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรังของประชาชนจึงเปนสิ่งจำเปนที่ตองดำเนินการ
อยางเรงดวน เพราะนอกจากจะชวยใหเกิดผลดีตอสุขภาพประชาชนแลว ยังชวยลดภาระคาใชจายที่ภาครัฐตองเสียจาก
การรักษาโรคดังกลาวดวย
จากขอมูลดังกลาวขางตน อย. จึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดำเนินงานเพือ่ สงเสริมใหประชาชนลดปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
อยางตอเนื่อง โดยมุงพัฒนาศักยภาพและองคความรูใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและ
เหมาะสม รวมถึงพัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของเพือ่ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใตแผนงานยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) และยุทธศาสตรของ อย. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งเปนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มุงเนนการดำเนินงานในรูปแบบเครือขาย
โดยมีการปรับกลยุทธใหชุมชนในพื้นที่มีอิสระในการดำเนินงาน มากขึ้น ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผานมา อย.
ดำเนินการใหแกนนำจาก บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล (บวร.ร.) รวมมือกัน เพื่อสรางชุมชนที่สามารถดูแลตนเองใหมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารทีถ่ กู ตอง โดยสามารถใชกระบวนการหรือกิจกรรมใดก็ไดในการไปถึงเปาหมายรวมกัน
การออกแบบวิธีแกปญหาขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ ไมใชรูปแบบกิจกรรมที่ อย. เปนผูกำหนดให จากการทำกิจกรรมดังกลาว
พบวากลุมเปาหมายในชุมชนมีการเลือกซื้ออาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อประโยชนในการลด
หวานมันเค็มเพิ่มขึ้น โดยจากเดิมกลุมเปาหมายรอยละ 31.5 ไมเคยใชประโยชนจากสัญลักษณดังกลาวในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหาร หลังจากดำเนินงานแลวกลุม เปาหมายทุกคนใชประโยชนจากสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ในการเลือกซือ้ อาหาร และรอยละ 61.6 สวนใหญเลือกซือ้ อาหารทีม่ สี ญ
ั ลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และกอน
ดำเนินกิจกรรมกลุม เปาหมายรอยละ 43.2 มักมีการเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการจากฉลากโภชนาการเกือบทุกครัง้
หลังดำเนินกิจกรรมพฤติกรรมดังกลาวสูงขึ้นเปนรอยละ 65.1 ซึ่งผลลัพธที่ไดสงผลดีตอการลดโรคไมติดตอเรื้อรังของ
ประชาชนในชุมชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย. จึงจัดทำโครงการ “เครือขายชุมชนรวมใจ ปองกันภัยผลิตภัณฑสุขภาพ”
โดยตอยอดแนวคิดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหคนในชุมชนรวมกันสรางเครือขายชุมชน เพื่อชวยกันจัดการหรือ
ปองกันปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ชุมชนในแตละพื้นที่นั้นประสบอยู โดยออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบท
ในชุมชนตามกำลังและความสามารถของคนในชุมชน เนือ่ งจากคนในชุมชนเองจะเขาใจและเขาถึงปญหาดานสุขภาพของ
ชุมชนตนเองเปนอยางดี โครงการนี้มุงใหทุกภาคสวนในชุมชนพึ่งพาชวยเหลือกันและกัน รวมกันเปนพลังจิตอาสา และ
ดำเนินกิจกรรมภายใตวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง เพื่อสรางชุมชนที่สามารถดูแลตนเองใหมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีถ่ กู ตอง มีสขุ ภาพแข็งแรงและปลอดภัย ปองกันภัยผลิตภัณฑสขุ ภาพ ไมหลงเชือ่ โฆษณาผลิตภัณฑสขุ ภาพ
โออวดเกินจริง ไมใชยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด ยาชุด หรือยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตำรับยา ไมใชผลิตภัณฑ
เครือ่ งสำอางทีม่ สี ว นผสมของสารหามใช การลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หรือประเด็นปญหาการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพอื่น ๆ ที่พบในชุมชน ซึ่งจะเอื้อประโยชนใหเกิดผลดีตอสุขภาพของบุคคลในชุมชนอยางยั่งยืน
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ในสวนของโครงการ “เด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกล NCDs (อย.นอย)” นัน้ ในป พ.ศ. 2562 อย. จะรวมมือ
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ ขยายเครือขาย อย. นอยเปน 3,000 โรงเรียน โดยดำเนินการจัดอบรมในกรุงเทพมหานคร
จำนวน 200 โรงเรียน จัดอบรมในสวนภูมภิ าคจำนวน 2,800 โรงเรียน เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเยาวชน
ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป โดยขยายผลการใช
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน เพือ่ ใหเกิดประโยชนกบั สถานศึกษา ครู
และนักเรียน อย.นอย
สำหรับการใหความรูผานสื่อออนไลน ไดแก Mobile application, Social network และเว็บไซต นั้น
อย. มีความตั้งใจที่จะผลิตเนื้อหาที่เปนประโยชน เขาใจงาย ดึงดูดความสนใจและตรงตามความตองการของผูบริโภค
ผลิตองคความรูในรูปแบบของสื่อที่หลากหลาย และมีการโฆษณาประชาสัมพันธชองทางการเผยแพรสื่อดังกลาว เพื่อให
ผูบริโภครูจักและสามารถติดตามหาความรูเพิ่มเติมไดสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อใหสื่อที่ผลิตขึ้น สามารถเขาถึงผูบริโภค
ในวงกวางขึ้น และเปนการใหองคความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพของผูบริโภคในรูปแบบเชิงรุก โดยในแตละป อย. ไดผลิตสื่อ
เกี่ยวกับองคความรูใหม ๆ หรือประเด็นปญหาใหม ๆ เพื่อใหความรูที่ถูกตองแกผูบริโภคอยางตอเนื่อง ซึ่งประโยชนจาก
การเผยแพรขอมูลความรูผานสื่อ Mobile application, Social network และเว็บไซต ดังกลาว จะมีสวนชวยสนับสนุน
การคุม ครองผูบ ริโภคตามวัตถุประสงคของ อย. เพือ่ ใหผบู ริโภคมีความรู ความสามารถทีจ่ ะคุม ครองตัวเองและครอบครัว
ในการเลือกซือ้ เลือกใชผลิตภัณฑสขุ ภาพไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย ถูกตอง คุม คา และมีสว นสำคัญอยางยิง่ ในการพัฒนา
ประชากรทัง้ ประเทศ ใหมคี วามรู ความเชีย่ วชาญ พรอมนำประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0 อยางมีคณ
ุ ภาพ ผานโครงการ
“สรางความรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอยางยั่งยืน”
ในสวนของการดูแลสุขภาวะของเจาหนาที่ อย. จากการศึกษาขอมูลดานสุขภาพในป พ.ศ. 2561 พบวา
กลุมคนวัยทำงานมีภาวะอวน รอยละ 37.5 กิจกรรมทางกายไมเพียงพอ รอยละ 57.4 (ขอมูลจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข) ซึ่งภาวะดานสุขภาพดังกลาว เปนสวนหนึ่งที่สามารถนำไปสูภาวะเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
ทำให อย. นำแนวคิด Health literacy มาปรับใชเพื่อยกระดับภาวะสุขภาพของเจาหนาที่ โดยการสรางเสริมสุขภาพดวย
การใหองคความรู เพิม่ การใชขอ มูลขาวสารดานสุขภาพใหเกิดพลังการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค ดวยการใหความรู
ดานการใชประโยชนจากฉลากผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม และสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ
เปนตัวชวยสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในปริมาณทีเ่ หมาะสมตอรางกาย มีกจิ กรรมทีส่ รางความตระหนัก
ใหเจาหนาที่รูถึงภัยสุขภาพที่มาพรอมกับอาหารหวาน มัน เค็มที่ไมเหมาะสม รณรงครานคาในโรงอาหารใหมีเมนูสุขภาพ
ปรุงอาหารหวาน มัน เค็มในปริมาณทีเ่ หมาะสม พรอมทัง้ จำหนายสินคาทีม่ สี ญ
ั ลักษณทางเลือกสุขภาพ จัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพใหมีรางกายแข็งแรงสมวัย เพื่อใหเจาหนาที่มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เปนแบบอยางองคกรสุขภาพดี และมี
ความผาสุกในองคกร ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ดำเนินงานภายใต โครงการ “อย.รวมใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สูกรมสุขภาพดี
(อย. Fit & Firm)” โดยมุงหวังใหเจาหนาที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม
มีความรูปองกันตนเองและคนใกลชิดใหหางไกลจากโรคไมติดตอเรื้อรัง สงผลใหมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
เปนแรงกำลังสำคัญในการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหประชาชนชาวไทย
มีสุขภาพดี กาวสูสังคมสุขภาพดีถวนหนาตอไป
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อย. ตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงและโอกาสในการนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใชในการบริหารจัดการและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน จึงไดจัดทำแผนยุทธศาสตร อย. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของไทย
(ICT Smart Thailand 2020) รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2560-2569 (eHealth Strategy) ทั้งนี้ อย. ไดขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ อาทิเชน
การปรับปรุงระบบเครือขายภายในขององคกร การพัฒนาระบบ e-Service สำหรับผูป ระกอบการ การเฝาระวังผลิตภัณฑ
สุขภาพ การใหความรูกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใชงาน โดยพัฒนาใหมีโครงสรางและ
มาตรฐานขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการจัดทำ
สถาปตยกรรมองคกร
2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความครอบคลุม ความรวดเร็ว ความถูกตอง ความทันสมัย ความเชื่อมโยง
ความนาเชือ่ ถือ ความสามารถในการเขาถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีสว นรวมในกระบวนการขอมูล ความปลอดภัย
และการรักษาความลับ เชน การนำเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทำหนาที่บันทึกบัญชีและการทำธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นมาประยุกตใช เพื่อใหบุคคลสามารถใชขอมูลธุรกรรมดิจิทัลรวมกันได และกลุมของขอมูลนี้สามารถสงตอไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวของไดทั้งหมด เสมือนเปนหวงโซ (Chain) โดยจะทราบวาใครเปนเจาของและมีสิทธิเขาถึงขอมูล
3. มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมศุลกากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุมครองผูบริโภค
4. พัฒนาระบบขอมูลเพือ่ ประโยชนในการสือ่ สารและการจัดการ เชน ระบบขอมูลเพือ่ การจัดการ (Management Information System: MIS) ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร (Decision Support System:
DSS) ตลอดจนพัฒนาชองทางการสื่อสารและการเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ
5. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายใหครอบคลุมอยางเหมาะสม
และตอเนื่อง
6. พัฒนาบุคลากรเพือ่ ใหมคี วามรูค วามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน และสงเสริม
ใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
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รายงานทางการเงิน

92

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ

งบสุทธิ

การสำรองเง�น

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

คงเหล�อ

แผนงบประมาณ บูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ผลผลิตที่ 1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ และสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติด
5,121.21
23,136,900.00
23,131,778.79
งบดำเนินงาน
5,121.21
23,136,900.00
23,131,778.79
รวม
แผนงบประมาณ บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ผลผลิตที่ 1 โครงการสงเสริมผูประกอบการและการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแขงขัน
3.68
21,005,800.00
21,005,796.32
งบดำเนินงาน
1,000,000.00
1,000,000.00
งบรายจายอื่น
3.68
22,005,800.00
22,005,796.32
รวม
แผนงบประมาณ บูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผลผลิตที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะพรอมจำหนาย สำหรับผูประกอบการผลิตอาหาร
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
33,866.83
13,158,600.00
13,124,733.17
งบดำเนินงาน
896,000.00
896,000.00
งบลงทุน
33,866.83
14,054,600.00
14,020,733.17
รวม
แผนงบประมาณ บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ผลผลิตที่ 1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด
16,358,800.00
16,256,986.47 101,813.53
งบดำเนินงาน
450,000.00
450,000.00
งบรายจายอื่น
16,808,800.00
16,706,986.47 101,813.53
รวม
แผนงบประมาณ พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการไดรับการกำกับดูแลและตรวจสอบใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด
281,233,200.00
2,384,203.36 278,708,843.51 140,153.13
งบดำเนินงาน
35,176,500.00
1,558,000.00
33,618,500.00
งบลงทุน
5,099.15
10,488,200.00
10,483,100.85
งบรายจายอื่น
ผลผลิตที่ 2 ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
10,877.54
75,197,900.00
259,382.25
74,927,640.21
งบดำเนินงาน
0.01
52,700.00
52,699.99
งบลงทุน
ผลผลิตที่ 3 ผูประกอบการไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการประกอบการสามารถแขงขันได
167.11
5,988,600.00
5,988,432.89
งบดำเนินงาน
1,044,600.00
1,044,600.00
งบรายจายอื่น
409,181,700.00
4,201,585.61 404,823,817.45 156,296.94
รวม
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รายการ

งบสุทธิ

การสำรองเง�น

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

แผนงบประมาณ ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ
ผลผลิตที่ 1 โครงการพัฒนากลไกและความรวมมือระหวางประเทศดานการกำกับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพในภูมิภาค
16,000,000.00
15,999,317.63
งบดำเนินงาน
10,000,000.00
10,000,000.00
งบลงทุน
385,400.00
385,400.00
งบรายจายอื่น
26,385,400.00
26,384,717.63
รวม
แผนงบประมาณ ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
ผลผลิตที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อสงเสริมสุขภาพเชิงรุก
20,000,000.00
19,970,229.09
งบดำเนินงาน
4,000,000.00
3,999,800.00
งบลงทุน
1,879,000.00
1,879,000.00
งบรายจายอื่น
25,879,000.00
25,849,029.09
รวม
แผนงบประมาณ บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
319,370,728.75
- 319,370,728.75
งบบุคลากร
22,937,200.00
22,936,933.36
งบดำเนินงาน
342,307,928.75
- 342,307,662.11
รวม
รวมทั้งสิ้น
319,370,728.75
- 319,370,728.75
งบบุคลากร
495,017,000.00
2,643,585.61 492,050,691.44
งบดำเนินงาน
50,125,200.00
1,558,000.00
48,566,999.99
งบลงทุน
15,247,200.00
15,242,100.85
งบรายจายอื่น
879,760,128.75
4,201,585.61 875,230,521.03
รวมทั้งสิ้น
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682.37
682.37

29,770.91
200.00
29,970.91

266.64
266.64
322,722.95
200.01
5,099.15
328,022.11
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หนวย : บาท)
2561

(หนวย : บาท)
2560

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

239,692,839.58
23,250.00
6,041,672.36
4,122,639.83
249,880,401.77

68,701,403.99
0.00
7,766,335.14
3,356,249.63
79,823,988.76

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

202,983,649.35
32,534,389.20
235,518,038.55
485,398,440.32

212,554,262.64
44,189,797.61
256,744,060.25
336,568,049.01
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(หนวย : บาท)
2561

(หนวย : บาท)
2560

15,910,789.47
5,114,658.52
4,283,952.25
25,309,400.24

19,055,301.92
4,837,121.00
6,731,770.45
30,624,193.37

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

2,478,660.35
4,000,000.00
6,478,660.35
31,788,060.59
453,610,379.73

3,897,185.49
4,000,000.00
7,897,378.86
38,521,378.86
298,046,670.15

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม
องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธิสวนทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

164,902,700.20
288,707,679.53
453,610,379.73

164,902,700.20
133,143,969.95
298,046,670.15

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้เงินโอนและรายการเงินอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(หนวย : บาท)
2561

(หนวย : บาท)
2560

รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได

972,513,548.95
219,878,241.00
4,066,104.65
3,433,396.05
1,199,891,290.65

996,356,307.33
19,939,240.00
10,815,076.42
3,943,617.03
1,031,054,240.78

คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาบำเหน็จบำนาญ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ

369,148,186.73
122,252,435.98
24,402,143.00
402,866,687.17
30,104,067.00
18,435,451.23
68,960,972.81
6,567,140.00
782,264.62
1,043,519,348.54
156,371,942.11
156,371,942.11

347,164,104.66
106,151,869.00
22,679,154.27
398,100,606.68
22,379,449.94
18,224,170.36
77,963,225.35
343,533.54
669,697.49
993,675,811.29
37,378,429.49
37,378,429.49
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วิเคราะห์งบการเงิน

1. การวิเคราะหตามวิธีอัตรารอยละของแนวโนม (TREND ANALYSIS)
การวิเคราะหตามวิธีรอยละของแนวโนมจะวิเคราะห โดยใชป พ.ศ. 2560 เปนฐาน คือ เปนรอยละ 100
ทุกรายการ แลวเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนรายการเดียวกันวามีแนวโนมเปนอยางไร
1) โครงสรางเงินลงทุน วิเคราะหจากสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ จากป
พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปฐานจากรอยละ 100 เปนรอยละ 144.22 ในป พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) สินทรัพยหมุนเวียนจากป พ.ศ. 2560 รอยละ 100 มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ โดยในป พ.ศ. 2561 รอยละ
313.04 ซึ่งเหตุที่แนวโนมเพิ่มขึ้นมาจากบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จากรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 เปน
รอยละ 348.89 ในป พ.ศ. 2561
1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 91.73 ในป
พ.ศ. 2561 เหตุที่มีแนวโนมลดลง เกิดจากการตัดจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน
2) โครงสรางทางการเงิน วิเคราะหจากหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียนและสินทรัพยสุทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1) หนี้สินหมุนเวียน มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 82.65 ในป
พ.ศ. 2561 โดยบัญชีที่มีแนวโนมลดลง ไดแก บัญชีเจาหนี้ระยะสั้น และบัญชีเงินรับฝากระยะสั้น
2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 82.04 ในป
พ.ศ. 2561 โดยมีเพียงบัญชีเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงคือ บัญชีเจาหนี้เงินโอนและรายการเงินอุดหนุนระยะยาว
2.3) สินทรัพยสุทธิ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 152.19 ในป
พ.ศ. 2561 พิจารณาพบวามีรายได(สูง) กวาคาใชจายสะสมที่เพิ่มขึ้น
3) ผลการปฏิบัติงานของ อย. ในป พ.ศ. 2561 มีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ โดยแยกพิจารณาดังนี้
3.1) ดานรายได ประกอบดวย 2 แหลง คือ รายไดจากรัฐบาลและรายไดจากแหลงอื่น โดยรายไดจาก
รัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 97.61 ในป พ.ศ. 2561 สวนรายไดจาก
แหลงอื่นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ยกเวนบัญชีรายไดจากการอุดหนุนและบริจาค และรายไดอื่น
3.2) ดานคาใชจาย ประกอบดวย คาใชจายจากการดำเนินงาน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 100 ในป
พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 105.02 ในป พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญชีที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือบัญชีคาใชจายจากการอุดหนุน
และบริจาค รองลงมาคือบัญชีคาวัสดุและบัญชีคาใชจายอื่น
2. การวิเคราะหตามวิธีอัตรารอยละของแนวโนม (COMMON SIZE)
การวิเคราะหอัตรายอสวนตามแนวดิ่งจากงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยใหดานสินทรัพยรวมเทากับ
รอยละ 100 และสวนเปรียบเทียบประกอบของสินทรัพยรวมใหเปนอัตรารอยละของสินทรัพยรวม ขณะที่ดานหนี้สินและ
สินทรัพยสุทธิก็จะวิเคราะหในทำนองเดียวกัน ในสวนของผลการปฏิบัติงานจะวิเคราะหจากงบแสดงผลการดำเนินงาน
โดยใหรายไดจากการดำเนินงานเทากับ 100 แลวเทียบคาใชจายจากการดำเนินงาน ใหเปนอัตรารอยละของรายไดจาก
การดำเนินงาน
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1) โครงสรางเงินลงทุน โดยวิเคราะหจากสินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียน
1.1) สินทรัพยหมุนเวียน ตลอดทั้ง 2 ป มีการเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 23.72 ป พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น
ในป พ.ศ. 2561 รอยละ 51.48 รายการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ คือ บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สวนบัญชีอน่ื
มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน อัตราสวนตามแนวดิ่งมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากป พ.ศ. 2560 เทากับ
รอยละ 76.28 เปนรอยละ 48.52 ในป พ.ศ. 2561 สาเหตุจากการจัดซื้อครุภัณฑนอยลง
2) โครงสรางทางการเงิน โดยวิเคราะหจากหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน และสินทรัพยสุทธิ
2.1) หนี้สินหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากป พ.ศ. 2560 รอยละ 9.10 เปนรอยละ 5.21 ในป
พ.ศ. 2561 หากพิจารณาเปนรายตัวพบวาบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือบัญชีเจาหนี้ระยะสั้น
2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงลดลงเพียงเล็กนอยจากรอยละ 2.35 ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ
1.33 ในป พ.ศ. 2561
2.3) สินทรัพยสุทธิ เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 88.55 ในป พ.ศ. 2560 และเพิ่มเปนรอยละ 93.45 ในป
พ.ศ. 2561 รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ บัญชีรายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม ซึ่งเปนผลสะสมของรายไดที่สูงกวา
คาใชจายสุทธิในแตละป
3) ผลการปฏิบัติงานของ อย. จากการวิเคราะหยอสวนตามแนวดิ่งจะใหรายไดจากการดำเนินงานรวมป
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 100 ซึ่งพิจารณาดังนี้
คาใชจายเปลี่ยนแปลงจากป พ.ศ. 2560 รอยละ 96.37 ลดลงในป พ.ศ. 2561 รอยละ 86.97 โดย
คาใชจายที่ลดลงมากที่สุดคือคาใชสอย
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นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปี อย.
ประธานคณะทํางาน

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รองประธานคณะทํางาน

นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ

ผูอำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

คณะทํางาน

เลขานุการกรม
ผูอำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย
ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
ผูอำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ผูอำนวยการกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
ผูอำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ผูอำนวยการสำนักดานอาหารและยา
ผูอำนวยการสำนักยา
ผูอำนวยการสำนักอาหาร
หัวหนากลุมกฎหมายอาหารและยา
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการศูนยขอมูลและสารสนเทศ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอำนวยการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ผูอำนวยการกองผลิตภัณฑสมุนไพร
ผูอำนวยการกองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ
ผูอำนวยการศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
จัดทําโดย

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
82/24 ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2590-7285, 0-2590-7269
http://planfda.fda.moph.go.th/newplan/Puremedia10/2018/
พิ มพ์ เผยแพร่
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