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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และมาตรา 17 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
เห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองปฏิทินงบประมาณ โดยใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องตน (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร          
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ใหสอดคลองกับ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย      
ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยเชื่อมโยงจากแผนระดับชาติ กระทรวง และแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติด (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงถือเปนแผนพัฒนา           
ในระยะ 5 ป 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนการกําหนดจังหวะ
ของการพัฒนาในแตละป และเปนกาวเดินท่ีมาจากการเห็นเปาหมายในอนาคตรวมกันหรือวิสัยทัศน            
ท่ีวา “องคการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย 
และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุมครองสุขภาพของประชาชน” ซ่ึงสงผลใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี
มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถดูแลตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงผูประกอบการสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีโอกาสในการแขงขันในระดับสากล 
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บทที่ 1 บทนํา 
  

1. ความเปนมา 
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25501 ตราไว ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2550 เปนปท่ี 62 ในรัชกาลปจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี 1 บทท่ัวไป 
ไดระบุหนาท่ีท่ีรัฐบาล ดังนี้ 

มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอ
รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหา และอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง 

มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือแสดงมาตรการ                
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายท่ีจําเปนตอ     
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 25462 
ใหไว ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐได
ระบุหนาท่ีท่ีรัฐบาลและสวนราชการตองดําเนินการ ดังนี้ 

มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ                    
ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน       
การลวงหนา  

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน
ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ  

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา          
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

เ ม่ือคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
 

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เลม 124 ตอนที่ 47 ก. ตราไว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550. 
2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546. เลม 120 ตอนที่ 100 ก. ใหไว ณ วันที่ 9 ตุลาคม

2546. 
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สํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวัน                  
นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตามวรรคหนึ่งแลว               
ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ท่ีจะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินนั้น 

มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ใหจัดทําเปนแผนสี่ป   
โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ 
อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคล                 
ท่ีจะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรตาง ๆ ท่ีตองใชระยะเวลา                 
การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 
สี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ัง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให
สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับ                
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

เม่ือสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 17 ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณ และ สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกันกําหนด 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการท่ีตองจัดทําตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

มาตรา 18 เ ม่ือมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ                    
ของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ งตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ                
ไปดําเนินการอยางอ่ืน ซ่ึงมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมท่ีมิไดกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กันแลว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีงานหรือภารกิจใด    
ไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการ
ตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอ่ืนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดท่ีจะตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผนการ
บริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายท้ัง 2 ฉบับกําหนด สํานักงานคณะกรรมการอาหาร              
และยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึน 
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2. วัตถุประสงคของแผน 
2.1 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2.3 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคการใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร     

ท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผล 

3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผน 
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฉบับนี้มีขอมูลสําคัญท่ีศึกษา 1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมตรี)                
2) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ 
น.พ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) 5) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และ 6) ผลการวิเคราะหสถานการณท้ังภายในและภายนอกองคกร 

4. นโยบายและแผนการดําเนินงานสําคัญ (ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
4.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)3 

ตามท่ี นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 
12 กันยายน 2557 โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุใหรัฐบาลมีหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดิน 
ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ        
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทหลักในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

ขอ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
- ขอ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาทตาง 
ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับ       
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และจัดการ
ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 

ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
- ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว

จึงมารักษา สรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลางปรับระบบการจางงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม 
ในการจางบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใช
ทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย 
3 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557. 
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ขอ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการ

ตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจน         
ลดข้ันตอนของกระบวนการดานธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วข้ึน พรอมท้ัง
แสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออก ซ่ึงครอบคลุมถึงการคาชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน 

- ขอ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองคความรู ในดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับ
โครงสรางกลไก การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพ
ท่ีชัดเจน ท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 

ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
- ขอ 7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคม
ขนสงและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมท้ังการสนับสนุนการใชประโยชนจาก     
ความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใชบังคับแลว เรง
ขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญตอสินคาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับ
กฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดข้ันตอนตาง ๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาค           
ท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดใน
ท่ีสุด 

- ขอ 7 .2  พัฒนาศักยภาพในการแข ง ขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ             
โดยสอดคลองกับขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิต
ตาง ๆ ท่ีเปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได 
รวมท้ัง สามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวง
โซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยได
เขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืน ในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตท่ี
ผูประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึงชวยใหประเทศไทยมีฐาน         
การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดตาง ๆ ไดมากข้ึน ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก และเปน
การชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ขอ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน     
และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรก              
ใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก 
และบานคลองใหญ ซ่ึงจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานไดอยาง       
มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

- ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุก ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซ่ึงจะจัดตั้ง
ตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม  ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณ
แบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด   
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอ       
การบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรง
ดําเนินการ 

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

3.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอ
สุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีการคัดกรอง
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูท่ีหลากหลาย จัดบริการ  
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตท่ีเขาถึงไดงาย และกํากับควบคุมการเผยแพร     
ชุดขอมูลสุขภาพท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

3.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพ                     
ของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน                   
การสงเสริม  การเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนท่ี
กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสงเสริม
การทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลง
ทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน 
ไดอยางยั่งยืน 

3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค                
การผลิตและบริการ 

- ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดย 

- พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล 

- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและ  
ความปลอดภัย 

- พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบัน      
เพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

- สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม  
เกิดความคุมคา 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล (ปรับวิธีการดําเนินการแบบประชารัฐ จัดใหมีกระบวนการ
และชองทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย การวางระบบ
สารสนเทศ การใหบริการผานระบบดิจิทัล) 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม 
และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 9  
การพัฒนาภาค เมือง  
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

3.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
3.3.2 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพ้ืนท่ีเปาหมายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนท่ี ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส โดย 

1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  จัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ 
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตรท่ี 10 
ความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

3.7 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ ระหวางภูมิภาค       
โดยมีบทบาทท่ีสรางสรรคเพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวาง
ประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอํานาจตาง ๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค  
3.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง     
ในทุกดาน 

 

 



 7 

4.3 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรชาติ  
ระยะ 20 ป 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับ อย. 

1. ดานการสรางความสามารถ   
     ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรกระทรวงท่ี 2 : 
Service Excellence 
Strategies 
แผนงานท่ี 6 ประเทศไทย 4.0 
และเทคโนโลยีทางการแพทย 
- พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและ
เทคโนโลย ี
• โครงการพัฒนาดาน

สาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย  

 
 
 
 
 
 
 
- รอยละของยากลุมเปาหมาย     
ท่ีผลิตหรือนําเขาเพ่ือทดแทน
ยาตนแบบเพ่ิมข้ึน 
- รอยละรายการยาและ
เครื่องมือแพทยท่ีไดรับการ   
ข้ึนทะเบียน 

2. ดานการพัฒนาและเสริมสราง 
     ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรกระทรวงท่ี 1 : 
P&P Excellence Strategies 
แผนงานท่ี 3 ลดปจจัยเสี่ยง         
ดานสุขภาพ 
- สงเสริมความปลอดภัยดาน
อาหาร 

• โครงสงเสริมและพัฒนา 
ความปลอดภัยดานอาหาร 
 
 
 
 
 
- คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

• โครงการคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ
สุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

- รอยละของผลิตภัณฑอาหาร
สดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย 
- รอยละของประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
(เฉพาะอาหาร) 

 

 

- รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ     
ท่ีไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
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4.4 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปยะสกล                  
สกลสัตยาทร)4 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ป ยะสกล สกลสัตยาทร)                
ไดมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขไว 8 ขอ เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เก่ียวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 ขอ ดังนี้ 

ขอ 3 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหประชาชนทุกกลุมวัย เพ่ือปองกัน       
ความเสี่ยงตอสุขภาพและคุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหคนไทยมีโอกาสไดรวมคิด 
รวมนํา รวมทํา และรวมรับผิดชอบดวย เปนการอภิบาลแบบเครือขาย เอ้ืออํานวยระบบสุขภาพแหงชาติ        
เชื่อมประสานทุกภาคสวนเขาดวยกัน 

ขอ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานทุกระดับท้ังการบริหารการเงิน     
การคลัง การบริหารกําลังคน และการบริหารขอมูลสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือใหพลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 

ขอ 5 ใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ท้ังความรู ทักษะ การผลิต การใช 
การสรางขวัญกําลังใจ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  

ขอ 7 เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข        
เพ่ือประสิทธิผลท่ีดีตอสุขภาวะของประชาชน 

4.5 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหหนวยงาน 

ของรัฐนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหนวยงาน และใชเปนเครื่องมือ             
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ     
เปนการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศในระยะยาวตอไปยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร มีสวนท่ีเก่ียวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 3 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและการตางประเทศ 
1.5 การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
2.2 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2.9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.14 การพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
3.3 การพัฒนาดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเช ิงรุก 

5. กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

4 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) วันที่ 24 สิงหาคม 2558. 



แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรร 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

แผนงาน แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

    แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา

ผลประโยชน์ชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน 
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวง
สาธารณสุข
4 Excellence

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเปน็เลิศ 
(People Excellence )

 เป้าหมาย
การให้บริการ
กระทรวง

2. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

4. ประชาชนเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

เป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น
 วัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตาม

วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย

สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับการส่งเสริม

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิต
นวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ของสถานประกอบการ

ระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีความสอดคล้อง
กับระดับภูมิภาคและสากล

 ประชาชนได้รับประโยชน์มาตรการ
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ

ปลอดภัย

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

   ผู้ประกอบการสามารถยกระดับ    
มาตรฐานการประกอบการและ
มีความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการภาครัฐ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
บริการหน่วยงาน

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
จําเป็น มีระบบการควบคุมและป้องกัน

ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมาย
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

  จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมหรือ
  ส่งออกได้รับการอนุญาตไม่น้อยกว่า

  30 ตํารับ (ยา 15 ตํารับ  
เครื่องมือแพทย์ 11 ตํารับ 

และอาหาร 4 ตํารับ)

ร้อยละ 50 ของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด
กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการผลิต
และการแสดงฉลากตามเกณฑ์

ระดับความสําเร็จของการนําผล
ความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนา
ระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(ระดับ 5)

      ร้อยละ 70 ของผู้บริโภค
มีความพึงพอใจต่อมาตรการส่งเสริม

สุขภาพของ อย.

ร้อยละ 85 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.

ร้อยละ 82.5 ของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

 ร้อยละ 80 ของสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนา ยกระดับและได้รับ      
 การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของ
รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ภาครัฐ

กลยุทธ์หน่วยงาน พัฒนาระบบการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และ
สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด

ส่งเสริมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ
อาหารในกลุ่มวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP

 ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถ
ยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถ

ในการแข่งขัน

สนับสนุนและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสถานประกอบการ

พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค

กําหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุกด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ 
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้       
 สามารถยกระดับมาตรฐานและ        มี

ความสามารถในการแข่งขัน

สนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลผลิต/โครงการ    โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสาร
ตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไป

ตามกฎหมาย

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย 

สําหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
และการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การประกอบการและความสามารถ
ในการแข่งขัน

  โครงการสนับสนุนและพัฒนา
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) 

ผักและผลไม้สด

โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการกํากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค

 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
ได้รับการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการประกอบการสามารถ

แข่งขันได้

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริม

สุขภาพเชิงรุก

ตัวชี้วัดผลผลิต/ 
โครงการ

1. ร้อยละ 98 ของผู้รับอนุญาตวัตถุ
เสพติดดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
2. ร้อยละ 100 ของรายงานวัตถุเสพติด
ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบ
แก้ไขหรือถูกดําเนินการตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์

จํานวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้าง
นวัตกรรมหรือส่งออกสามารถดําเนินกา

รขอขึ้นทะเบียนตํารับ ไม่น้อยกว่า 32 ราย   
(ยา 20 ราย เครื่องมือแพทย์ 10 ราย 

และอาหาร 2 ราย)

จํานวนสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สดที่ได้รับการพัฒนา 77 แห่ง

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่มี
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 กิจกรรม

1. จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต
ให้แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ  
50 ผลิตภัณฑ์
2. ร้อยละ 70 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและ
ตระหนักถึงปัญหาต่อสุขภาพ

1. ร้อยละ 99 ของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
2. ร้อยละ 98 ของคําขออนุญาต
สถานประกอบการได้รับการพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
3. ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ร้อยละ 99 ของฉลากมีความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
5. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับ
การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

ร้อยละ 90 ของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของ
รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ภาครัฐ

6. ร้อยละ 99 ของสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กําหนด
7. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
8. ร้อยละ 100 ของการโฆษณา
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับ
การจัดการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

   3. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน



กิจกรรม ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น
ที่เป็นวัตถุเสพติด

พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs)

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์

สุขภาพได้

 พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กําหนด

พัฒนากลไกและความร่วมมือ
ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ที่มีมาตรฐานระดับสากล

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เชิง

รุก

1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ก่อนออกสู่ตลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานประกอบการก่อนอนุญาต
ให้มีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

1. ผลิตสื่อองค์ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม จํานวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น
ได้รับการควบคุม 26,500 รายการ

จํานวนสถานประกอบการผลิตอาหาร
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับ
การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 117 แห่ง

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
ระบบการให้คําแนะนําและสนับสนุนนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่วิจัยและผลิตในประเทศ ลดลง    ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามระยะเวลา
ที่กําหนด เมื่อเทียบกับคําขอประเภทเดียวกัน

 จํานวนจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
  ผักและผลไม้สดได้รับการสํารวจและ

ประเมินความพร้อม 77 จังหวัด

1. จํานวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค 4 ฉบับ
 (ยา 1 ฉบับ เครื่องมือแพทย์ 1 ฉบับ อาหาร
 1 ฉบับ และเครื่องสําอาง 1 ฉบับ)
2. จํานวนครั้งที่มีการประชุมร่วมระดับ
ทวิภาคีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 ครั้ง

1. จํานวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
แสดงสัญลักษณ์โภชนาการกลุ่มอาหารที่
ขยายขอบข่าย 1 ฉบับ
2. จํานวนเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา 
3 เครือข่าย

1. จํานวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 536,362 รายการ
2. จํานวนการพิจารณาอนุญาต
สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
24,480 ราย
3. จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบ 24,340 รายการ     
4. จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบ 20,000 รายการ
5. จํานวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบ 321,600 รายการ
6. จํานวนสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบ 6,835 ราย

  จํานวนสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ

การพัฒนา 135 ราย

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
ของรายการค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินการภาครัฐ
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บทที่ 2 การวิเคราะหสถานการณ 
  

หลังจากทราบนโยบายรัฐบาล ทิศทางของแผนในระดับชาติและแผนในระดับกระทรวงแลว สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดนํากรอบแนวทางฯ ดังกลาว มาใชวิเคราะหสถานะขององคกรเพ่ือประกอบ           
การทบทวนยุทธศาสตรใหเชื่อมโยงและสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกเหนือจากการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวแลว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไดวิเคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอกองคกร   
เพ่ือจะไดทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมมีลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด กอใหเกิด
โอกาสและขอจํากัดตอองคกรอยางไรบาง เพ่ือใชประกอบการเสนอของบประมาณใหสอดคลองกัน โดยใช
เครื่องมือ PEST + HCP Analysis ในการวิเคราะหปจจัยภายนอก และ McKinsey 7S ในการวิเคราะหปจจัย
ภายใน โดยมีผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

1. สถานการณภายนอกท่ีกระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

1.1 ดานการเมือง (Political Component) 

1.1.1 นโยบายรัฐบาล3 ท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย 
ขอ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

- ขอ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาท    
ตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนา
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และจัดการ
ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 

ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
- ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว

จึงมารักษา สรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลางปรับระบบการจางงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม   
ในการจางบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใช
ทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย 

ขอ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจน        
ลดข้ันตอนของกระบวนการดานธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วข้ึน พรอมท้ัง
แสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออก ซ่ึงครอบคลุมถึงการคาชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน 
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- ขอ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองคความรู ในดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับ
โครงสรางกลไก การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพ 

ท่ีชัดเจน ท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 

ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
- ขอ 7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคม
ขนสงและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมท้ังการสนับสนุนการใชประโยชนจาก     
ความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใชบังคับแลว เรง
ขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญตอสินคาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับ
กฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดข้ันตอนตาง ๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาค           
ท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดในท่ีสุด 

- ขอ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดย
สอดคลองกับขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิต       
ตาง ๆ ท่ีเปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได 
รวมท้ัง สามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวง
โซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยได
เขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืน ในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตท่ี
ผูประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึงชวยใหประเทศไทยมีฐาน         
การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดตาง ๆ ไดมากข้ึน ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก และเปน
การชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ขอ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน     
และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรก              
ใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก 
และบานคลองใหญ ซ่ึงจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานไดอยาง       
มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

- ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุก ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซ่ึงจะจัดตั้ง
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ตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม  ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณ
แบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ

และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอ        
การบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรง
ดําเนินการ 

1.1.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข4 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ปยะสกล สกลสัตยาทร)        

ไดมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขไว 8 ขอ เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 เก่ียวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 ขอ ดังนี้  

ขอ 3 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหประชาชนทุกกลุมวัย เพ่ือปองกัน       
ความเสี่ยงตอสุขภาพและคุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหคนไทยมีโอกาสไดรวมคิด 
รวมนํา รวมทํา และรวมรับผิดชอบดวย เปนการอภิบาลแบบเครือขาย เอ้ืออํานวยระบบสุขภาพแหงชาติ        
เชื่อมประสานทุกภาคสวนเขาดวยกัน 

ขอ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานทุกระดับท้ังการบริหารการเงิน      
การคลัง การบริหารกําลังคน และการบริหารขอมูลสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือใหพลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 

ขอ 5 ใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ท้ังความรู ทักษะ การผลิต      
การใช การสรางขวัญกําลังใจ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  

ขอ 7 เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข      
เพ่ือประสิทธิผลท่ีดีตอสุขภาวะของประชาชน  

1.1.3 นโยบายและระบบการจัดสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategic Performance based budgeting: SPBB) ท่ีเปนการพิจารณางบประมาณจาก
ยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงภารกิจและงบประมาณไปสูยุทธศาสตรระดับชาติได ซ่ึงการเสนอ
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีผานมาไดเสนอขอภายใตยุทธศาสตรระดับชาติ        
3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ทั้งนี้ สถิติยอนหลัง 10 ป พบวา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับการจัดสรรงบประมาณอยูท่ี 620 ลานบาท ในป 2550 ถึง 864 
ลานบาท ในป 2560 รายละเอียดตามภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 งบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับจัดสรร ป 2550 – 2560 

จําแนกตามงบรายจาย5 

หากพิจารณางบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับจัดสรร เม่ือเทียบตอ
หัวประชากรท่ีตองคุมครอง พบวา อยูท่ีประมาณ 13.23 บาทตอคน (864.17 ลานบาท/ประชากร 65.28    
ลานคน6) ซ่ึงเม่ือเทียบกับองคกรท่ีมีการดําเนินการใกลเคียงกัน เชน USFDA ไดรับจัดสรรงบประมาณ         
ดานการคุมครองผูบริโภคตอหัวประชากรประมาณ 512 บาทตอคน (4.70 Billion US7/323.44 million 
of people8) สูงกวาประเทศไทยถึง 39 เทา 

จากระบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยถือวาเปนขอจํากัดของหนวยงานเนื่องจาก
งบประมาณเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ ในการท่ีจะทําใหการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจาก
ภาพท่ีปรากฏ พบวา งบดําเนินงานมีแนวโนมลดลง ทําใหสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาท่ีไมสามารถกํากับดูแลผลิตภัณฑไดอยางท่ัวถึง ผูประกอบการจึงมีชองทาง            
ในการกระทําผิดกฎหมาย ท้ังลักลอบผลิต นําเขา จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

1.1.4 เสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล 
ความไมแนนอนทางการเมืองเปนจุดออนหลักของประเทศไทยในชวงท่ีผานมา รัฐบาลท่ีมี

เสถียรภาพจะมีสวนอยางยิ่ง ท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศไปอยางรวดเร็วและเกิดความตอเนื่อง เปนผลดีท้ัง   
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม แตสําหรับประเทศไทยแลว ในระยะเวลา 82 ป นับแตมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองเปนระบบประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลไทยมีจํานวนถึง ๖1 ชุด โดยมีวาระ
เฉลี่ยเพียงประมาณ ๑ ป ๔ เดือน รัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพจะสามารถบริหารประเทศไดอยางราบรื่นจนครบวาระ
๔ ป จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหประเทศชาติพัฒนา 
 

 

5 ขอมูลงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป  2549-2559. กลุมนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ.              
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 

6 จํานวนประชากรไทย ณ วันที ่28 เมษายน 2559. มิเตอรประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
7 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM482758.pdf 
8 United States Census Bureau. U.S. and World Population Clock. 28 Apr 2016. 
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หากพิจารณาถึงรัฐบาลชุดปจุบันเปนชุดท่ี 61 ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม 1 6พระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี     
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2557 1 6 ภายหลัง 1 6รัฐประหาร 1 6ในนาม 1 6คณะรักษาความสงบแหงชาติ 1 6และแตงตั้งพลเอก 1 6

ประยุทธ จันทรโอชา 1 6 เปน 1 6นายกรัฐมนตรี 1 6ตาม 1 6พระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 255716 โดยลําดับ9 และในสวนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปลี่ยนแปลงท้ังรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ชวยวาการฯ ทําใหคณะรัฐมนตรีท่ีข้ึนมาบริหารงานเพียงวาระสั้น ๆ ทําประโยชนใหแกประเทศชาติไดไมมาก
นัก ถือวาเปนความออนแอของรัฐบาล ซ่ึงจะนําประเทศเขาสู “การเมืองไรเสถียรภาพ” ปจจัยดังกลาว         
มีผลกระทบอยางสูงตอการตัดสินใจของตางชาติ ท่ีจะเขามาลงทุนหรือพัฒนาดานอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศไทย 

หากมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขบอยครั้ง มีผลให
นโยบายสําคัญท่ีมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ อาจไมมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะมีผลกระทบตอการประชุมราชการท่ีมีรัฐมนตรีเปนประธาน หรือ
กระทบตอกระบวนการออกกฎหมาย ท้ังในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง             
ท่ีเกิดความลาชา เชน หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล กฎหมาย ท่ีถูกเสนอไวแลวในรัฐบาลเดิม บางข้ันตอนจะถูก
สงกลับมายังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงยืนยันกฎหมายดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง มีผลใหไมสามารถออกกฎหมาย
มาใชบังคับไดตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

1.1.5 ทิศทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศไทย10

สามารถสรุปเปน 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. กลไกขับเคล่ือนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น การขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน

ใหเกิดข้ึนไดอยางจริงจังและตอเนื่องจาเปนตองมีกลไกรับผิดชอบหลัก เม่ือพิจารณาจากโครงสราง            
การบริหารราชการของไทยในปจจุบัน เห็นวา กลไกสําคัญท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ไดแก สานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน (สกถ.) 

2. โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโครงสรางการบริหารงาน ตามหลักการ    
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ “จังหวัดปกครองตนเอง” เพราะเปนไปตามหลัก          
การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยเปนการลดบทบาทหรือยุบเลิกหนวยงานราชการสวนภูมิภาคบางสวน 

3. อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอใหมีการยกรางกฎหมายใหม    
ท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสมบูรณชัดเจนมากท่ีสุด 

4. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงสรางประเภทรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม 

5. สภาทองถิ่น ปรับจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินมีสัดสวนเทียบเคียงมาจากจํานวนประชากร
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแทนของประชาชนไดอยางแทจริง 

6. การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับบทบาทของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ิมบทบาทของสภาพลเมืองหรือประชาชนในการทําหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

 
9 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61. วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี. 26 ตุลาคม 2557. 
10 http://www.nmt.or.th. สรุปทิศทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย. วันที่ 13 กุมภาพันธ 

2558.  

http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%93%E0%B9%91_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%93%E0%B9%91_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%92%E0%B9%94_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%92%E0%B9%94_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97
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7. การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจสูทองถ่ินและ
การปกครองทองถ่ินควรตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังในระดับการมีสวนรวม
และคุณภาพการมีสวนรวม โดยสงเสริมใหประชาชนเขามามี สวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ในการบริหารงานท้ังตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวและนอกเหนือจากท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว 

ขอเสนอแนะในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1. ขอเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานความรวมมือจาก สถานีอนามัย และ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนเครือขาย และยกระดับเปนพ้ืนท่ีตัวอยาง     

เพ่ือสรางตนแบบการจัดการท่ีดีใหกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน ควรใหขอมูลประชาชนเก่ียวกับเรื่อง

ผลิตภัณฑสุขภาพ อาจมีการสงเสริมความรูใหกอนท่ีจะดําเนินการ 
4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําเกณฑมาตรฐานของทองถ่ินเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
5) การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปดกวางใหองคกรพัฒนาตาง ๆ 

หรือบริษัทเอกชนท่ีมีศักยภาพดานการจัดการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงตองทํางานเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ          

ดานขอมูล 
7) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีตลาดกลาง หรือศูนยกลางสินคาผลิตภัณฑ

สุขภาพของทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหคนในทองถ่ินมีโอกาสเลือก และเขาถึงผลิตภัณฑสุขภาพปลอดภัยอยางท่ัวถึง 
2. ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูกําหนดนโยบายจะตองมีการเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ
เขาดวยกัน ขณะเดียวกันหนวยงานสาธารณสุขในระดับภูมิภาคเปนหนวยปฏิบัติงาน คือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพราะฉะนั้นกระทรวงฯ ตองทําสองบทบาท แตในอนาคตเม่ือมีการกระจายอํานาจเต็มรูปแบบอาจจะ
เหลือเพียงการกําหนดนโยบาย การติดตามและการบังคับใชกฎหมาย สวนการปฏิบัติการจะไปอยูกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงอยูในภูมิภาคจะตองมีการปรับบทบาทตอไปดวย
เชนกัน 

3. ขอเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1) กระตุน ผลักดัน สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน             

ในการนํากฎหมายท่ีไดมีการบัญญัติไวแลว มาบังคับใชในการควบคุมใหเกิดความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในระดับชุมชนอยางจริงจัง รวมท้ัง ออกเทศบัญญัติ ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ิมเติมและมีความทันสมัย       
เพ่ือใชเปนกลไกในการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

2) สนับสนุนใหสถานศึกษาในทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักสูตร
การเรียนรูดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยใหกับเยาวชน 

3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีมุงเนนใหชุมชน       
มีสวนรวมในการแกไขปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยนําปญหาของชุมชนมาเปนโจทยสําหรับการวิจัย 
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4) กําหนดมาตรการระดับนโยบายและกลไกการบังคับใชเพ่ือควบคุมการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพ อาทิ ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา โดยตองมีมาตรการในการอนุญาต       
การตรวจสอบ การดําเนินการกับผูละเมิดมาตรการอยางเครงครัด  

5) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการเผยแพรประชาสัมพันธเ ก่ียวกับ             
การจัดการดานผลิตภัณฑสุขภาพปลอดภัย ตลอดจนอันตรายจากความเสี่ยงตาง ๆ โดยการพัฒนาระบบขอมูล
ตองไดรับการสนับสนุนขอมูลจากแหลงขอมูลของหนวยงานตางๆ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห และ
จัดทําใหเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีใหประชาชนเขาถึงขอมูลและนําขอมูลมาใชในการวางแผนและ
ตัดสินใจอยางถูกตอง 

6) พัฒนากลไกความรวมมือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของภาคีเครือขาย   
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรพัฒนาตาง ๆ โดยการเปดใหเกิดเปนเวที
สาธารณะอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีการถอดบทเรียนการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค การกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ระดับพ้ืนท่ี การผลักดันเชิงนโยบาย และประเด็นท่ีภาคีเครือขายตองการจัดใหมีข้ึน เพ่ือใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูอยางสรางสรรค ควบคูกับการแลกเปลี่ยนประสบการณใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน โดยเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูควรกระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ 

อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานระดับพ้ืนท่ี ท่ี
จะตองดําเนินการรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง ควรมีกลไกในการสรางเครือขายท่ีมี      
ความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกัน
และกันควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐ และถึงแมวาหนวยงานสวนกลางจะมีการถายโอน
งบประมาณในการดําเนินงานไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตหากไมมีการใหคําแนะนําหรือแนวทางท่ี
ชัดเจน รวมถึง องคความรูตาง ๆ ลงไปดวย อาจจะทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงตองมีการสนับสนุน
ดานวิชาการ บุคลากรอยางตอเนื่อง ซ่ึงบทบาทดังกลาวมีท้ังหนวยงานสวนกลางท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย  
กํากับดูแลใหมีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และยังมีหนวยงานในภูมิภาค ตั้งแตระดับจังหวัด โดยเฉพาะผูวา
ราชการจังหวัดมีบทบาทสําคัญมาก เพราะถาเจาของพ้ืนท่ีไมแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการผลักดัน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังหลายอาจจะมีความยอหยอนและไมใหความสนใจกับการคุมครองผูบริโภค            
ดานผลิตภัณฑสุขภาพได 

1.2 ดานเศรษฐกิจ (Economic Component) 

1.2.1 นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ขอ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ขอ ๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจ

รับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจนลดข้ันตอนของ
กระบวนการดานธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วข้ึน พรอมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออก ซ่ึงครอบคลุมถึงการคาชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน 

ขอ ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจน ท้ังใน
ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 
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1.2.2 รายไดประชากร 
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 255811 ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ต้ังแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จากครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล จํานวนประมาณ 52,000 ครัวเรือน พบวา ครัวเรือนท่ัวประเทศ มีรายไดเฉลี่ย
เดือนละ 26,915 บาท และมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 21,157 บาท โดยเปนคาอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 
มากท่ีสุด รอยละ 33.7 (ซ่ึงในจํานวนนี้เปนคาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลรอยละ 0.7) โดยตั้งแตป 2548 ถึง 
2559 รายไดและคาใชจายเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ คือรายไดเพ่ิมจาก 17,787 บาท เปน 26,915 บาท           
และคาใชจายฯ เพ่ิมจาก 14,311 บาท เปน 21,157 บาท ตามลําดับ 

จากผลการสํารวจรายไดขางตนมีงานวิจัย12 ท่ีแสดงใหเห็นวา รายไดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ รวมท้ัง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจะแตกตางกันตามลักษณะประชากร 
ไดแก เพศ อาชีพ รายได และระดับการดูแลสุขภาพ แตไมแตกตางกันตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาและสถานะสุขภาพ 

1.2.3 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ/ประชาคมอาเซียน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสําคัญท่ีสงผลกระทบตอระบบการคุมครองผูบริโภค13  คือการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับพหุภาคี รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบเปนภาวะคุกคามตอการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยตรง 
ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับกลุม-เขตเสรีทางการคามากข้ึน ท้ังในดานจํานวนของ
กลุมการตกลงการคาเสรีท่ีเขารวมเปนสมาชิกท่ีผานการเจรจาขอตกลงการคาเสรีเรียบรอยแลวและอยูใน
ระหวางกระบวนการเจรจา  และดานความครอบคลุมกิจกรรมทางการคา เชน WTO APEC RCEP เปนตน โดย
วัตถุประสงคของการรวมกลุม-เขตเสรีทางการคาเกลานี้ มีความมุงเนนเพ่ือเพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิม
การไหลเวียนปริมาณสินคาและบริการในประเทศสมาชิก ซ่ึงท่ีผานมาประเทศไทยมีแนวโนมการนําเขา
ผลิตภัณฑสุขภาพสูงข้ึน14  โดยในป 2559 มีการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 1,728,035 รายการ รวม
เปนมูลคา 429,454.77 ลานบาท เพ่ิมข้ึนถึง 4 เทาตัวเม่ือเทียบกับป 2550 และเพ่ิมข้ึน 0.5 เทาตัวเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2555 

จากความรวมมือทางเศรษฐกิจสงผลใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของการเฝาระวังการนําเขา
สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ และเกิดการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ แบบบูรณาการ แตอาจพบปญหา
คุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ท้ังจากประเทศเพ่ือนบานและผานการขนสงท้ังทางทะเลและทาง
อากาศเพ่ิมข้ึน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรปรับกฎระเบียบใหสอดคลองกับสากล 
(Harmonization) เพ่ือนําไปสูการยอมรับซ่ึงกันและกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and 
Certification) ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ ปรับตัวในการการจัดการกับผลิตภัณฑ ระบบและกลไกใหเทาทัน
ตางประเทศและเฝาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัยและยับยั้งผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัยไดทันสถานการณ   

ความรวมมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งไดแก ประชมคมอาเซียน เปนการรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
ตอรองและขีดความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียงและในเวทีระหวางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ
ตลอดจนเปนหนวยงานท่ีเปนผูแทนประเทศไทยในการเจรจา ภายใตขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการคาเสรีอาเซียน  

11 ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2558. สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2558. 
12 อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค. การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540. 
13 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559. 
14 สํานักดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559. 
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จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตามขอตกลงภายใตอาเซียน และเพ่ือความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน 
ภายใตขอตกลงตาง ๆ ท้ังแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ท้ัง 3 เสา โดยแตละเสาเก่ียวของกับงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเก่ียวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เสา ประเด็นที่เกี่ยวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic 
Community) 

- การขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี 
- การอํานวยความสะดวกทางการคา  
- การจัดตั้ง ASEAN Single Window  
- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical Barrier to 

Trade : TBT)  
- มาตรการสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) 
- การปรับประสานกฎระเบียบ กระบวนการตามกฎหมายในการควบคุม

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตและนําเขามาจากตางประเทศใหมีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยและสอดคลองกับความตกลงอาเซียน 

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political and Security 
Community) 

- ยาเสพติดและการควบคุมสารตั้งตน 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community) 

- ความปลอดภัยของอาหาร  
- การพัฒนาทางดานเภสัชกรรม รวมถึงการใชยาอยางเหมาะสม 
- การดื้อยาตานจุลชีพ  

นอกจากนี้ขอตกลงใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เชน  
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
เปนประเด็นท่ีควรนํามาใชเพ่ือประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพ่ือกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑสุขภาพ และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑสุขภาพ 
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนไปตามแนวโนมขอตกลงทางการคาท่ีจะเกิดตอไปในอนาคต 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงตองมีการปรับและพัฒนาการทํางานใหเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เชน พัฒนาระบบงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาท่ีและภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
สรางความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ มาตรฐานดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสอดคลองกับอาเซียนใหแกทุกภาคสวน 
รวมท้ัง ปรับขอกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ท่ีสามารถรองรับ      
การดําเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอตกลงของอาเซียนและบริบทของประเทศไทย  

1.2.4 ปริมาณและมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ยา18

15 
ปริมาณการผลิตยารักษาและปองกันโรคในไตรมาสท่ี 3 ป 2559 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน ขยายตัวดีข้ึน เนื่องจากมีปริมาณการผลิตยาเกือบทุกชนิดเพ่ิมข้ึน ยกเวนในสวนของยา
แคปซูลและยาผง สําหรับปริมาณการจําหนายยาในประเทศขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
คอนขางมาก ในภาพรวมอุตสาหกรรมยาในไตรมาสนี้ขยายตัวไดดี เนื่องจาก ตลาดยาในประเทศเริ่มฟนตัว   

 
15 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 3 ป 2559 (กรกฎาคม – กันยายน 2559) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.  

พฤศจิกายน 2559. 
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ประกอบกับตลาดตางประเทศการขยายตัวท่ีดีข้ึน สําหรับมูลคาการนําเขายาในไตรมาสนี้เ ม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน ปรับตัวดีข้ึน เนื่องจาก ตลาดยาในประเทศมีแนวโนมการขยายตัวท่ีดีตั้งแตชวงตนปท่ีผานมา 

แนวโนมปริมาณการผลิตยารักษาหรือปองกันโรคในไตรมาสท่ี 4 ป 2559 มีแนวโนม
ปรับตัวดีข้ึน จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดยาท้ังในและตางประเทศมีแนวโนมการขยายตัวท่ีดี 
เชนเดียวกับปริมาณการจําหนายยารักษาหรือปองกันโรคในประเทศท่ียังมีแนวโนมการขยายตัวไดดีตอเนื่อง
จากไตรมาส 3 โดยเฉพาะในสวนของยาน้ําและยาเม็ดท่ีมีการตอบรับท่ีดีจากท้ังตลาดโรงพยาบาลของรัฐและ
รานขายยา สําหรับการสงออก คาดวา จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ยกเวนบรูไน) มี
แนวโนมตองการใชยาจากไทยมากข้ึน รวมถึงอินโดนีเซียซ่ึงเปนประเทศสมาชิก PIC/S กอนหนาไทย           
ในไตรมาสท่ี 3 มีมูลคาการนําเขายาจากไทยสูงจนติด 1 ใน 10 อันดับแรกของตลาดสงออกท่ีสําคัญของไทย 
ซ่ึงคาดวา นาจะเปนผลมาจากการท่ีไทยไดเปนสมาชิก PIC/S เม่ือเดือนสิงหาคม 2559 ประกอบกับ
ผูประกอบการไทยหันมาใหความสําคัญกับการแสวงหาตลาดใหมในตางประเทศมากข้ึน การสามารถเขาสู
ตลาดอินโดนีเซียไดมากข้ึน จึงถือเปนสัญญานท่ีดีในการขยายตลาดสงออกสินคายาของไทยใหครอบคลุมกลุม
ประเทศอาเซียนรวมถึงโลกไดมากข้ึนในอนาคต 

 อาหาร15 

ในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2559 ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 2.07 เนื่องจากสินคาสําคัญมีการผลิตเพ่ิมข้ึนตามความตองการ
บริโภคท้ังในและตางประเทศ สวนการสงออกในภาพรวมปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
สินคาสงออกสําคัญมีการชะลอคําสั่งซ้ือจากประเทศผูนําเขา และระดับราคาท่ีปรับลดลง รวมถึงคาเงินบาทท่ี
แข็งคาข้ึน  

แนวโนมการผลิตและการสงออกในภาพรวมของป 2559 คาดวาจะชะลอตัวเล็กนอย 
จากปกอน แมจะมีปจจัยบวกในหลายสินคา เชน สินคาไกแปรรูป มีคําสั่งซ้ือจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน สินคา
ประมงท่ีไดรับผลดีจากสหรัฐฯ รวมถึงสินคากุงท่ีมีสถานการณการผลิตกุงไทยฟนตัวจากโรค EMS ประกอบกับ
รัฐบาลใชมาตรการกระตนเศรษฐกิจแบบเรงดวน มาตรการชวยเหลือทางการเงินใหกับ SMEs และมาตรการ
เรงรัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการกระตุนการทองเท่ียวท่ีสงผลตอ        
การบริโภคอาหารในประเทศ แตดวยปจจัยลบ เชน ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวใน
ทิศทางท่ีชะลอตัวจากผลกระทบ Brexit ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของประเทศคูคา คาเงินบาท การแขงขัน    
ดานราคา และการชะลอคําสั่งซ้ือ เปนตน  

 เครื่องมือแพทย16 

เครื่องมือแพทยเปนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีความสําคัญตอระบบสาธารณสุข โดยสํานัก
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันพลาสติก  กลาวถึงสถานการณของประเทศไทยในการนําเขาและ
สงออกเครื่องมือแพทยรายป 2558  โดยนําเขาเปนมูลคา 665 ลานดอลลารสหรัฐ เปนอันดับท่ี 36 ของโลก  
และสงออกเปนมูลคา 1,895 ลานดอลลารสหรัฐ  เปนอันดับท่ี 27 ของโลก  และคาดการณวาจะมีมูลคาการ
นําเขาและสงออกจะเพ่ิมข้ึนทุกป  เนื่องจากคาใชจายดานสุขภาพและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนทุกป    โดยสัดสวน
คาใชจายดานสุขภาพตอคาใชจายดานครัวเรือนท้ังหมด (GDP) เฉลี่ยประมาณ 6%  และโครงสรางอายุของ
ประชากรไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณคือเปนสังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 
20 ของประชากรท้ังหมดในป 2593 ทําใหมีความตองการใชเครื่องมือแพทยเพ่ิมมากข้ึน    

 

 
16 กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
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 เครื่องสําอาง 
มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕55 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕917 

มีดังนี้ 

ตารางท่ี 2  มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕55 – ๒๕๕9 

ป พ.ศ.  
มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

FOB Value (ลานบาท)  
๒๕๕๕ ๕๙,๐๗๒.๔๔ 

๒๕๕๖ ๕๗,๓๒๒.๒๗ 

๒๕๕7 ๕๗,๕๑๕.๑๙ 

๒๕๕8 ๕๖,๒๑๗.๑๙ 

๒๕๕๙ ๕๗,๙๖๓.๔๑ 

มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๕5 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕917 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 3  มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕55 - ๒๕59 

ป พ.ศ. มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
CIF Value (ลานบาท) 

๒๕๕๕ ๒๐,๙๒๗.๔๘ 

๒๕๕๖ ๒๔,๘๑๒.๑๒ 

2557 ๒๕,๔๖๓.๖๐ 

๒๕๕8 ๓๐,๙๒๑.๗๙ 

๒๕๕๙ ๓๕,๕๒๑.๐๔ 

 วัตถุอันตราย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการรวบรวมปริมาณการผลิตและสงออก            

วัตถุอันตรายตั้งแตป พ.ศ. 2555 ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต 
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองเพ่ือใชรับจางซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ.2555 กําหนดใหผูผลิต ผูสงออก วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 ตองแจง
ปริมาณการผลิต/สงออก ในรอบปปฏิทิน ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปถัดไป โดยแจง ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือแจงทางไปรษณีย หรือแจงผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงประกาศฯ ดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป      
สวนปริมาณการนําเขามีการรวบรวมบันทึกขอมูลโดยสํานักดานอาหารและยา ขอมูลปริมาณการผลิต นําเขา 
สงออก ประจําป พ.ศ. 2557 - 2559 จากระบบสารสนเทศโลจิสติกส18 สรุปไดดังตารางท่ี 1 ซ่ึงพบวาปริมาณ
การประกอบการเก่ียวกับวัตถุอันตรายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

17 www.customs.go.th. สถิติ-นําเขาสงออก กรมศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ๓๓.๐๓ ๓๓.๐๔ ๓๓.๐๕ ๓๓.๐๖ ๓๓.๐๗ 
18 ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันที่ 23 มกราคม 2560. 

http://www.customs.go.th/
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ตารางท่ี 4 ปริมาณการผลิต นําเขา สงออก วัตถุอันตราย ป พ.ศ. 2557 - 2559 (ตัน) 

ประเภทรายงาน ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 

ปริมาณการผลิต  1,897,530.50 2,679,676.52 2,989,408.02 

ปริมาณการนําเขา  1,469,225.08 1,511,510.27 1,049,334.55 

ปริมาณการสงออก  154,436.59 667,172.57 1,389,983.17 

ผลรวมท้ังหมด 3,521,192.17 4,858,359.35 5,428,725.74 

มูลคาการนําเขา สงออกผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในป พ.ศ. 2556 คํานวณจากฐานขอมูลการคา
ระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ19 รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  มูลคาการนําเขา สงออกผลิตภัณฑวัตถุอันตราย ป พ.ศ. 2556 (ลานบาท) 

ประเภทผลิตภัณฑ มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1,164.22 4,922.34 
ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดแมลง 4,969.00 1,044.63 
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค 914.47 54.27 
ผลิตภัณฑอุปโภคอ่ืนๆ 1,575.19 876.30 

รวม 8,622.87 6,897.54 

 วัตถุ เสพติด ท่ีใช ในทางการแพทย  วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจัดหา 

ตารางท่ี 6  กําหนดชนิดและปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 2  

  ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรของประเทศไทยประจําป 20, 21 

ชนิด 
ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 

โควตา ปริมาณการใช โควตา ปริมาณการใช โควตา ปริมาณการใช 

Cocaine 2.0 0.915 2.0 1.020 2.0 0.955 

Codeine 700.0 470.942 700.0 527.021 700.0 498.591 

Diphenoxylate 50.0 - 50.0 5.0 50.0 20.0 
Fentanyl 2.0 0.849 2.0 0.902 2.0 1.158 

Medicinal Opium 1,200.0 540.0 1,200.0 528.48 1,500.0 461.61 

Methadone 100.0 35.284 100.0 37.49 100.0 41.27 

Morphine 250.0 106.792 250.0 97.495 250.0 119.802 

Pethidine 200.0 83.213 200.0 57.851 200.0 61.879 

Remifentanyl - - - - 0.03 - 

Oxycodone - - - - 3.9 - 
 

19 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือ   
ทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557 

20 กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
21 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณการขาย Methadone HCl oral concentrate solution 10 mg/ml 

  และ Methadone 5 mg Tablet21 

ป พ.ศ. 
solution tablet 

จํานวน (มิลลิลิตร) จํานวน (เม็ด) 

2554 2,770,200 72,630 

2555 34,280,000 94,800 

2556 3,727,000 86,900 

2557 4,085,000 88,800 

ตารางท่ี 8 ปริมาณการนําเขาตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ท่ีมีสวนผสม โคเดอีน 

  ในป พ.ศ. 2555-255720  

ตํารับยาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท 3  

ท่ีมีสวนผสมโคเดอีน 

ปริมาณนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูป (กิโลกรัม) 

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 

Codeine 51.9628 82.7098 76.2718 
 

 ตารางท่ี 9  ปริมาณการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

   ในป พ.ศ. 2555-255720 

ชื่อวัตถุออกฤทธิ ์

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

Alprazolam 51.000 4.887 20.020 0.0003 35.020 0.000253 

Amobarbital 20.000 - 100.000 - 60.000 0.000001 

Barbital - 1,180.030 - 1,216.519 - 1,308.840 

Bromazepam - 1.081 - 5.138 - 2.118 

Buprenorphine - 0.000000001 - - - 0.000001 

Butalbital - 0.00001 - - - 0.000001 

Chloral hydrate 325.000 - - - 200.000 - 

Chlordiazepoxide 379.650 0.000003 89.000 0.000578 84.550 0.000365 

Clobazam - 7.931 - 3.934 - 3.934 

Clonazepam 85.100 12.129 31.000 7.953 71.000 13.670 

Clorazepate 269.500 0.00173 163.240 0.00250 269.500 0.000866 

Diazepam 606.700 0.00040 405.000 0.00105 650.000 0.000458 

Ephedrine - 0.00053 44.297 0.00290 - 0.00238 

Estazolam - 0.000001 - - - - 
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ตารางท่ี 9 ปริมาณการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

  ในป พ.ศ. 2555-2557 (ตอ)20 

ชื่อวัตถุออกฤทธิ ์

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

Flunitrazepam - 0.752522 - 0.75180 - 0.75102 

Flurazepam - 0.000051 - - - 0.000001 

Ketamine - 15.48905 - 7.65190 - 9.84278 

Loprazolam - 0.00005 - - - - 

Lorazepam 169.120 0.00090 240.000 0.00130 173.000 0.00065 

Medazepam 7.000 - 7.000 - 7.000 - 

Methylphenidate - 207.846 3.497 196.641 - 184.924 

Midazolam - 24.250 - 32.422 - 24.079 

Nimetazepam - - - 0.00002 - - 

Nitrazepam - 0.501 - 1.002 - 1.503 

Nordazepam - 0.00035 - 0.00012 - 0.00160 

Oxazepam - 0.00005 - 0.00002 - 0.000003 

Pentazocine 3.000 - - - - 0.0005 

Pentobarbital - 80.546 - 27.350 - 99.343 

Phenmetrazine - - - - - - 

Phenobarbital 3,615.700 2.932 1,598.480 0.00022 2,281.000 4.550 

Phentermine - 229.604 - 17.270 - 133.268 

Pinazepam 10.000 0.0002 15.000 - 40.000 0.0013 

Pipradrol - 0.000015 - - - - 

Potassium 
bromide 

25.000 - 1.500 - 0.500 - 

Prazepam - - - - 5.030 0.0015 

Pseudoephedrine - 0.00086 - 0.00382 - 0.00077 

Secobarbital - 0.00001 - - - 0.000001 

Temazepam - 0.000004 - 0.00002 - 0.000003 

Tofisopam - 49.850 - 25.000 - 25.000 

Triazolam - 0.00220 - - - - 

Zaleplon - 0.000002 - - - - 
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ตารางท่ี 9 ปริมาณการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

  ในป พ.ศ. 2555-2557 (ตอ)20 

ชื่อวัตถุออกฤทธิ ์

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
นําเขา

ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
(กิโลกรัม) 

Zolpidem - 6.410 - 8.001 - 8.000 

Zopiclone - 0.000001 - - - - 

ตารางท่ี 10 ขอมูลการออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีนเขามาในราชอาณาจักร20 

ป พ.ศ. 
จํานวน 
(ราย) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 

ผลิตยา อาหาร วิเคราะห/วิจัย รวม 

2554 7 44 4,421.00 261,150.00 0.20044 265,571.20044 

2555 8 65 13,920.00 321,650.00 0.50000 335,570.50000 

2556 8 63 11,390.00 261,050.00 0.01060 272,440.01060 

2557 7 67 8,040.00 378,702.00 0.01060 386,742.01060 

1.3 ดานสังคม (Sociocultural Component) 

1.3.1 พฤติกรรม คานิยม ทัศนคติในการบริโภค 
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 90.2 มีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพอยางถูกตอง และรอยละ 82.8 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยการประเมินผลโครงการท่ีผานมา22

 ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการ      
ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพในสวนท่ีเปนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในทุกกลุมผลิตภัณฑ ท้ังผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง ยา เครื่องมือแพทย 
ตลอดจนวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน เชน การใหความรูเก่ียวกับการอานฉลากและการใชประโยชน        
จากอาหาร ฉลากโภชนาการ และฉลากหวานมันเค็ม การงด ลด และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร          
ท่ีมีรสชาติ หวาน มัน เค็ม มากเกินไปเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด การใหความรูเก่ียวกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือไมใหตก    
เปนเหยื่อของสินคาท่ีโฆษณาอวดอางเกินจริง การใหความรูเก่ียวกับการเลือกซ้ือยาท่ีถูกตอง หลีกเลี่ยงการซ้ือ
ยาชุด ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน ท่ีมักผสมยาสเตียรอยด รวมท้ังการเลือกซ้ือและการใชสินคาเครื่องมือแพทย
และวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนอยางปลอดภัยซ่ึงในการเผยแพรความรูดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดมีการทําการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานและการวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 
อยางตอเนื่องและใชผลจากการวิจัยรวมท้ังจากขอมูลเชิงประจักษ มาทําการวางแผนโดยมีสวนรวมของผูเก่ียวของ                
22 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. รายงานการวิจัยเร่ืองการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. 2559. 
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ในการกําหนดประเด็นและเนื้อหาของขอมูลขาวสารท่ีจําเปน ตรงกับความตองการและตรงกับปญหาพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน มีการกําหนดชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือใหครอบคลุมท้ังประชาชนท่ัวไป 
โดยผานทางสื่อสารมวลชนตางๆ เชน โทรทัศท อินเตอรเน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน ในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    
โดยผานทางสื่อกิจกรรม เชน การจัดรถเคลื่อนท่ี กิจกรรม อย. นอย จึงทําใหขอมูลขาวสารท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร เขาถึงประชาชนในทุกเพศ ทุกกลุมวัย อีกท้ังประชาชนสามารถเลือกสรร 
และคนหาขอมูลขาวสารในชองทางท่ีตนสะดวก อีกท้ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพมาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหประชาชน      
สวนใหญมีความรู เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพและมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง        
กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 82.8 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง โดยอันดับแรก
คือ “หลังการฉีดพนผลิตภัณฑกําจัดแมลง ทําความสะอาดมือใหสะอาด” คิดเปนรอยละ 67.5 (ปฏิบัติเปน
ประจํารอยละ 46.3 ปฏิบัตินอย รอยละ 21.2) สวนพฤติกรรมทางลบท่ีกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง อันดับแรกคือ “ซ้ือชุดยา ยาลูกกลอน หรือยาแผนโบราณอ่ืนๆ จากรถเรหรือ       
แผงลอย ท่ีขายตามวัดหรือตลาดนัด” คิดเปนรอยละ 82.4 (ไมเคยปฏิบัติ รอยละ 64.8 ปฏิบัติบางครั้ง 
17.5) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาผานสื่อตางๆ มุงใหความรูกับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย จึงทําใหกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันไดรับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพไมแตกตาง
กัน กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางกัน โดยมีประเด็นนาสนใจท่ี
พบคือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 41-50 ป มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตองมากกวากลุมตัวอยาง
ท่ีมีอายุ 11-20 ป และมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 21-30 ป เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 11-20 ป มีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องดังกลาวนอยกวากลุม
อ่ืนๆ สอดคลองกับจากผลการศึกษาท่ีผานมา22 ท่ีเปนเชนนี้ เพราะวาอายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมี          
ความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม การวิจัยทางจิตวิทยา พบวา เม่ือคนมีอายุมากข้ึนโอกาสท่ีคน
จะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงจะนอยลง อีกท้ัง ในชวงอายุ 41-50 ป เปนวัยผูใหญท่ีมักใหความสนใจในเรื่อง
สุขภาพมากข้ึน จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางจากวัย 11-20 
ปและ 21-30 ป 

1.3.2 ปญหายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท20 
สภาพของเศรษฐกิจและสังคมโลกในปจจุบัน พบวาประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคม 

การเมืองท่ีดี ตลอดจนถึงประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ตางไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติด 
เนื่องจากความรวดเร็วของการสื่อสาร การคมนาคมขนสงจากแหลงกําเนิดไปสูพ้ืนท่ีตาง ๆ ปญหายาเสพติด
ชนิดเดิม ๆ เชน เฮโรอีน กัญชา แอมเฟตามีนและอนุพันธ ยังคงมีสถานการณการลักลอบผลิต ขาย และเสพ      
อยูท่ัวทุกมุมโลก เฮโรอีนยังมีการลักลอบเสพในประเทศพมา มาเลเซีย และเวียตนามเปนสวนใหญ ยามาหรือ
ยาบามีการเสพในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซียและไทย สวนกัญชาพบวามีการลักลอบเสพท่ัว ๆ ไป แตขอมูล
จากฝายปรามพบวา แนวโนมการลักลอบคากัญชาในประเทศไทยมีปริมาณท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงไมตางจากพืช
กระทอม กรณีของวัตถุออกฤทธิ์ สวนใหญเปนการลักลอบนําวัตถุออกฤทธิ์ท่ีใชในทางการแพทยไปใชในทางท่ีผิด 
เชน เคตามีน มิดาโซแลม อัลปราโซแลม เฟนเทอรมีน ขอมูลจากองคการสหประชาชาติแจงวา มีสารออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทชนิดใหมกระจายไปในหลายประเทศท่ัวโลก มีจํานวนรายการของสารออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทชนิดใหมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไมก่ีป บางรายการนั้น ประเทศไทยไดมีการประกาศ
ควบคุมเปนยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ไปกอนแลว เชน กระทอม เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
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ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ คีตามีน เปนวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๒ ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมถึงการควบคุมยาในกลุม Synthetic 
cannabinoids เชน JWH-073, JWH-018  Synthetic cathinones (Bath salts) เชน mephedrone, 
Methylone และยังมีการติดตามสารออกฤทธิ์ชนิดใหมอยูเสมอ เพ่ือการควบคุมท่ีทันสถานการณ สภาพปญหา
ของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในเขตภูมิภาคอาเซียนพบวา ปญหาการลักลอบคาไดขยายตัวออกไปอยางมาก 
ข้ันตอนและวิธีการซับซอนมากข้ึน กลุมผูคาระหวางประเทศมีการใชผูหญิงในการนํายาเสพติดลักลอบเขา
ประเทศมากข้ึน กลุมผูคาภายในประเทศมีการนําวิธีทางการตลาดเขามาใชในการขายยาเสพติด กลุมผูเสพมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัวในอายุท่ีลดต่ําลง 

อยางไรก็ดี การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปดเสรีการคาดานบริการของ
อาเซียน ประกอบกับนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย อาจทําใหมีความเสี่ยงของ
การไหลเขา - ออกระหวางประเทศของผลิตภัณฑวัตถุเสพติดท่ีผิดกฎหมายมากข้ึน มีการใชวัตถุเสพติดในทาง
การแพทยท่ีเพ่ิมข้ึนและอาจเกิดการลักลอบนําไปใชในทางท่ีผิดมากข้ึน 

สําหรับประเทศไทยการควบคุมตัวยาและสารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติดมีระบบการควบคุมท่ี
เขมงวดรัดกุม ในข้ันตอนของการขออนุญาตและการตรวจสอบการใช ไดมีความพยายามในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหมีความเชื่อมโยงในภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ตรวจสอบ เฝาระวังในสวนภูมิภาค และผูประกอบการ ปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมายใหทันสถานการณ 
ปญหาของวัตถุเสพติดในประเทศมีแนวโนมของความรุนแรงท่ีสูงข้ึน ดังปรากฏตามขอมูลการตรวจรับวัตถุ 
เสพติดท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจนของสถานตรวจพิสูจนท่ีสงมาเก็บรักษา ณ คลังยาเสพติดใหโทษของกลาง 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ตารางท่ี 11  ปริมาณวัตถุเสพติด/จํานวนคดีท่ีรับเขาคลังของกลางในแตละป 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 
2558 

(ม.ค. - มี.ค.) 
1. ปริมาณวัตถุเสพติด 

ที่ตรวจรับในแตละป 
(กิโลกรัม) 

4,300.88 6,183.87 7,780.37 14,419.17 9,237.73 3,730.39 

2. จํานวนคดีที่ตรวจรับ 
ในแตละป (คดี) 

42,803 59,015 76,739 74,798 78,858 24,597 

ตารางท่ี 12  ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ท่ีตรวจรับ ตั้งแตป 2555 - 2558 

ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ 
ป พ.ศ. 2555 

(ก.ก.) 
ป พ.ศ. 2556 

(ก.ก.) 
ป พ.ศ. 2557 

(ก.ก.) 
ป พ.ศ. 2558 (ก.ก.) 

(ม.ค. - มี.ค.)  
1. ซูโดอีเฟดรีน 5,390 5,416 3,586 2,736 

2. คีตามีน 452 394 320 322 

3. ซูโดอีเฟดรีน+ไทรโปรลิดนี 236 428 428 497 

4. ไดอาซีแพม 219 209 209 175 

5. อัลปราโซแลม 43 42 41 40 

6. อีเฟดรีน - - 49 46 

7. คาทีน+คาทโีนน - 435 497 540 

ปริมาณฯ ตรวจรับ 558/421 คดี 208/178 คดี 201/540 คดี 13.6/134 คดี 
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ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชงิยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ดังนี้  
1. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหเอ้ือตอการดําเนินงานควบคุม  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหรองรับปริมาณงานท่ี

เพ่ิมข้ึน 
3. การเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย เพ่ือใหการควบคุมกํากับมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.4 ดานเทคโนโลยี (Technological Component) 

1.4.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ23 

จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย
(ICT Smart Thailand 2020) ซ่ึงมีเปาหมายดังนี้ 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ท่ีกระจายอยางท่ัวถึง ประชาชน
สามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ัวไป 

2. มีทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีปริมาณท่ีเพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ          
สูเศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง
พัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางานและดํารงชีวิต
ประจําวัน และบุคลากร ICT มีความรูความสามารถและทักษะในระดับสากล 

3. เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรค) ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ยกระดับความพรอมดาน ICT โดยรวมของประเทศในการประเมินวัดระดับระหวาง
ประเทศ 

5. เพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

6. ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

จากแนวคิดเบื้องตนของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital 
Economy) ซ่ึงไดใหคํานิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล “เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร (ICT) เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา     
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม   
อ่ืน ๆ สงผลตอการพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนาของคนในสังคม และการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึน” ซ่ึงหนวยงาน
ตองวางโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดาน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure เพ่ือรองรับ Digital 
Economy และ AEC 

ดังนั้น ทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงตอไปคงตอง
ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2558 – 2561       
ซ่ึงแผนแมบทฯ ดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย (ICT Smart Thailand 2020) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – 2561) รวมท้ังสอดรับกับแนวคิดเบื้องตนของ
คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อีกดวย อาทิเชน การปรับปรุง 
 
23 ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
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ระบบเครือขายภายในของสํานักงาน การพัฒนาระบบ e-Service สําหรับผูประกอบการ การเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพ และใหความรูกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ดังนี้  

1. บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลท่ีเหมาะสม และตอบสนองตอการใชงาน โดยพัฒนาให
มีโครงสรางและมาตรฐานของขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนมาตรฐานเดียวกัน           
ซ่ึงสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความครอบคลุม รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย เชื่อมโยง 
นาเชื่อถือ สามารถเขาถึง ตรวจสอบ มีสวนรวมในกระบวนการขอมูล ความปลอดภัย และการรักษาความลับ 

3. มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด         
กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคุมครองผูบริโภค 

4. พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการสื่อสารและการจัดการ เชน ระบบขอมูลเพ่ือ
การจัดการ (MIS) ระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร (Decision Support System) และ
พัฒนาชองทางการสื่อสารและการเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ 

5. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายให
ครอบคลุมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

6. พัฒนาบุคลากรเ พ่ือให มีความรูความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหเกิดการใช ICT ในการปฏิบัติงาน 

1.5 ดานส่ิงแวดลอม (Environment Component) 24 
1) การนําเขาสารเคมีจากตางประเทศ 

- จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป ๒๕๕๗ พบวา ในชวงป ๒๕๕๓ -
๒๕๕๗ ประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีสูงเฉลี่ยประมาณ ๗.๖๕ ลานตันตอป และเปนประเทศท่ีมีการนําเขา
สารเคมีสูงเปนลําดับตน ๆ ในกลุมประเทศอาเซียน สารเคมีเหลานี้ ถูกนําไปใชในภาคอุตสาหกรรม             
ภาคการเกษตร ภาคสาธารณสุข (ยา อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน     
หรือทางสาธารณสุข) และอ่ืน ๆ (ทางการวิจัยและในหองปฏิบัติการ เปนตน) ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีระบบ
การควบคุมกํากับดูแลสารเคมีครอบคลุมท้ังวงจรชีวิตของสารเคมี เพ่ือลดผลกระทบจากการใชตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

- ปจจุบันกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับสารเคมี คือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ และมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการควบคุมสารเคมีดวยกฎหมายดังกลาวเปนแบบ negative list 
คือ ควบคุมตามบัญชีรายชื่อ หากไมไดอยูในรายการ สามารถนําเขาหรือผลิตไดโดยไมตองจดแจง ข้ึนทะเบียน 
หรือขออนุญาต สารเคมีท่ีถูกนําเขาหรือผลิตเหลานี้เม่ือนําไปใชท่ีไมถูกตอง อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมเพราะไมถูกติดตาม ตรวจสอบ หรือควบคุม 

- ประเทศไทยยังไมมีการจัดทําทําเนียบสารเคมีแหงชาติ จึงไมมีขอมูลสารเคมีท่ีอยูใน
ประเทศวา มีจํานวนแคไหนอยางไร สงผลใหการควบคุมและจัดการสารเคมีของประเทศเปนไปอยางไม
ครอบคลุม มีชองวางในการดําเนินงาน ในอนาคตหากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยอาจถูก
ใชเปนฐานการผลิตสารเคมีอันตราย หรือใชเปนทางผานของสารเคมีอันตรายหรืออาจมีการนําเขาสารเคมี
อันตรายและสินคาดอยคุณภาพท่ีมีสารเคมีอันตรายเจือปนเขามาในประเทศมากข้ึน 

 
24 ศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
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จากการวิเคราะหการจัดการสารเคมีในตางประเทศ พบวา กฎหมายการจัดการสารเคมี
ในประเทศตาง ๆ เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต เวียดนาม เปนตน มีการควบคุมแบบ 
positive list หากสารเคมีท่ีจะนําเขาหรือผลิตข้ึนมาใหม ถาไมอยูในรายการสารเคมีจะถูกควบคุมในลักษณะท่ี
เปน REACH-Like คือ การจดแจง (Notification) ลงทะเบียน (Registration) ประเมิน (Evaluation) อนุญาต 
(Authorization) และการเขมงวด (Restriction) นอกจากนี้ประเทศเหลานี้ ยังมีทําเนียบสารเคมีของประเทศ 
ทําใหสามารถติดตามตรวจสอบ เม่ือสารเคมีนั้นไดถูกนําเขามาในประเทศ สงผลใหประเทศดังกลาวมีการจัดการ
สารเคมีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความม่ันใจ และสิ่งแวดลอมปลอดภัย 

2) การใชยาปฏิชีวนะในยาสัตว 
- ในชวงท่ีผานมา อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเพ่ือการบริโภคมีการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว มูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เชน กุง ไก ปลา จัดอยูในลําดับตน ๆ ของโลก นอกจาก
เทคโนโลยีท่ีผูผลิตจะนํามาใชในกระบวนการเลี้ยงสัตวแลว ยังไดพ่ึงพาการใชยา โดยเฉพะยาปฏิชีวนะและ
สารเคมีอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมผลการผลิต ลดระยะเวลาการเลี้ยง และลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ยาปฏิชีวนะท่ีใช
ในสัตว สวนใหญเปนยาปฏิชีวนะในกลุมเดียวกับท่ีใชในมนุษย เชน กลุม Tetracyclines กลุม Macrolides 
(Erythromycin, Lincomycin) กลุม Penicillin กลุม Sulfonamide และกลุม Fluoroquinolones 
นอกจากนี้ยังเปนยาปฏิชีวะท่ีไมใชในมนุษย เชน Enrofloxacin 

- ปจจุบันการกํากับดูแลยาปฏิชีวนะในยาสัตวกอนออกสูทองตลาดและหลังจากออกสู
ทองตลาด เชน ผลิต นําเขา และขายอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ภายใตพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ สวนการนํายาปฏิชีวนะในยาสัตวไปใชทาง    
การเกษตร อยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงจะใชรวมกับ
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.๒๕๔๕     
เปนตน 

- การนํายาปฏิชีวนะมาใชในสัตวอยางไมถูกตองและเกินความจําเปน กอใหเกิด            
การตกคางของยาในเนื้อสัตว รวมท้ังผลิตภัณฑสัตว เชน น้ํานม ไข เปนตน ทําใหเกิดผลกระทบและอันตรายตอ
ผูบริโภค เชน การดื้อยา การแพยา อาการขางเคียงของยา รวมท้ังผลกระทบการปนเปอนยาในสิ่งแวดลอม    
ในดินและในแหลงน้ํา สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของประเทศและสูญเสียโอกาสการสงออก เพราะไม
สอดคลองกับขอกําหนดของประเทศคูคา เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เปนตน 

ในอนาคตความตองการการใชยาปฏิชีวนะท่ีใชในสัตวมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน          
สวนหนึ่งมาจากกระแสความตองการอาหารเพ่ือบริโภค และนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศใหประเทศไทย      
เปนครัวของโลก ทําใหเกษตรกรใหความสําคัญกับสารเคมี รวมท้ัง ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตวเปนลําดับตน ๆ 

ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ดังนี้  

1. จัดทําทําเนียบสารเคมีแหงชาติ (National Chemical Inventory) เพ่ือรวบรวมรายชื่อ
สารเคมีท้ังหมดท่ีมีอยูในประเทศไทย (ผลิตและนําเขา) เปนฐานสําหรับการจัดการสารเคมีของประเทศใหเปน
ระบบครอบคลุมท้ังสารเคมีท่ีมีอยูเดิมและสารเคมีท่ีจะถูกผลิตหรือนําเขามาใหม เพ่ือสามารถนําไปใชประโยชน
เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

2. ปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมีของประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย โดยนําหลักการประเมินความเสี่ยงมาใชในการควบคุมสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เพ่ือใหสามารถ
ทบทวนรายชื่อสารเคมีหรือวัตถุอันตราย หรือยกเลิกรายชื่อสารเคมีหรือวัตถุอันตรายท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
และตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม 



 
 

31 

3. จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการยาปฏิชีวนะในยาสัตว เพ่ือบูรณาการระหวางกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเสริมการทํางานซ่ึงกันและกันไดตลอดหวงโซ เพ่ือลดหรือจํากัด
การใชยาปฏิชีวนะในยาสัตว ลดผลกระทบตอมนุษยและการตกคางสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันเปน           
การเสริมสรางศักยภาพความสามารถการสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวของประเทศ 

4. ศึกษาวิจัยการตกคางของยา รวมท้ังยาปฏิชีวนะในยาสัตว เพ่ือเปนขอมูลสําหรับ       
การพัฒนาการควบคุมดูแลยาปฏิชีวนะในยาสัตวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

1.6 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (Legal Component) 

ตารางท่ี 13 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับภายนอกท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออกหรือเจาของ

กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2556 

คุมครองสิทธิผูบริโภค โดยใหมีอํานาจหนาท่ี          
ในการกํากับ ดูแล ผูประกอบธุรกิจมิใหละเมิด
สิทธิผูบริโภค และประสานการปฏิบัติงานของ
สวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหการคุมครองผูบริโภค
มีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง  ใหผูบริ โภคมีสิทธิ
รองเรียน เพ่ือขอชดเชยความเสียหายละเมิดสิทธิ 

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

2. พระราชบัญญัติความลับ 
ทางการคา พ.ศ. 2545 

ปองกันมิให เ กิดการกระทําอันไม เปนธรรม       
ในการประกอบธุรกิจ โดยใหผูควบคุมความลับ
ทางการคาใชมาตรการท่ีเหมาะสมดูแลรักษา
ความลับทางการคา มิใหเกิดการละเมิดสิทธิ    
ในความลับทางการคาของผูอ่ืน 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ.2522 แกไขเพ่ิมเติมโดย 
พรบ.สิทธิบัตร (ฉบับ22ท่ี22 2) และ 
พรบ.สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2542 

คุ ม ค ร องทรั พย สิ นทา งปญญา ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ         
การประดิษฐคิดคน การออกแบบผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดแก เจาของ
สิทธิบัตรแตเพียงผู เดียว โดยสิทธิดังกลาวนี้    
จะมีอยูภายในระยะเวลาชวงหนึ่งเทานั้น 

กรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย 

4. พระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 

สงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเก่ียวกับ
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และการรับรอง
เก่ียวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต 
คุณภาพหรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินคา หรือ
การรับรองเก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของบริการ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

5. พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2550  

กําหนดให มีธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ซ่ึงหมวด
ท่ี 8 ของธรรมนูญดังกลาวกําหนดใหผูบริโภค
ตองไดรับการปกปองและคุมครองสิทธิของผูบริโภค  

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออกหรือเจาของ

กฎหมาย 
6. พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
พ.ศ.2551 

กําหนดให มีคณะกรรมการอาหารแหงชาติ    
เปนองคกรหลักในการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับอาหารใน 4 มิติ ไดแก 
ดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร 
ความม่ันคงดานอาหาร และอาหารศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

7. พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 

การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ  
ของรัฐ เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง 
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได  
โดยถูกตองกับความเปนจริง โดยมีขอยกเวนอัน
ไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารท่ีหากเปดเผยและจะเกิดความเสียหาย
ตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน 

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

8. พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ประกอบ ด ว ย  5  หลั ก ก า ร สํ า คั ญ  ไ ด แ ก        
หลักคุณธรรม หลักเปนธรรม หลักความรู
ความสามารถ หลักผลงาน และหลักความสมดุล 
ระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน โดยมุงเนน
ใหขาราชการเปนผูรอบรู  รูลึก เพ่ือเปนแรง  
ผลักดันท่ีสําคัญตอความสําเร็จขององคกรสราง
คุณคา มุ งผลผลิตและผลลัพธ  และมุ ง เนน
ประชาชน 

สํานักงาน ก.พ. 

9. พระราชบัญญัติ11ความรับผิด
ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ.2551 
(Product Liability Law) 

คุมครองผูบริโภคโดยกําหนดใหผูประกอบการ
ตองรับผิดชอบตอผู เสียหายในความเสียหาย   
อันเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย และใหภาระ กา
รพิสูจนเปนของผูผลิตสินคา กฎหมายนี้ จึงมีผล
ใหผูประกอบการตองระมัดระวัง ในการผลิตและ
ขายสินคา และยกมาตรฐานของสินคาให มี
คุณภาพเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค 

สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

10. พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
2551 

คุมครองผูบริโภคซ่ึงไดรับผลกระทบจากการซ้ือ
สินคาและบริการท่ีไมปลอดภัย และถูกเอา
เปรี ยบจาก เจ าของ กิจการ ท่ี มุ งหวั ง กํ า ไ ร           
ในการขายสินคาใหมีโอกาสเขาถึงความยุติธรรม
ไดโดยสะดวกยิ่งข้ึน ตลอดจนสงเสริมจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและปองปรามผูประกอบ
ธุรกิจท่ีไมสุจริต 

สํานักงานศาลยุติธรรม 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออกหรือเจาของ

กฎหมาย 
11. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ 

กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ สําหรับ
การ ดํ า เนิ น ง านทา งปกครอ ง เ พ่ื อ ให ก า ร
ดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย       
มีประสิทธิภาพในการใชบัง คับกฎหมายให
สามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวย 
ความเปนธรรมแกประชาชน อีกท้ังยังเปน 
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

12. พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใหสามารถพ่ึงตนเองและตัดสินใจ   
ในกิจการของตนเองไดมากข้ึน และตอง มี      
การจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง    
สวนภู มิภาค และสวนทองถ่ินให มีขอบเขต 
อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

13. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย 
การเชื่อมโยงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ 
การนําเขา การสงออก 
การนําผานและโลจิสติกส 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เ พ่ื อ ให ส อดคล อ ง กับความตกลง  ว า ด ว ย        
การอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (Agreement to 
Establish and Implement the ASEAN 
Single Window) จึงจําเปนตองจัดใหมีระบบ
การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว 
(National Single Window) และกําหนดให
การขอและการออกใบอนุญาต ใบรับรองหรือ
เอกสารอ่ืนใดเก่ียวกับการนําเขา การสงออก 
การนําผานและโลจิสติกส สามารถดําเนินการได
ในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงกําหนดให
ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ผู มี ห น า ท่ี พิ จ า ร ณ า                      
ออกใบอนุญาตใหกับผูนําเขา สงออก นําผานฯ 
จั ด ใ ห มี ร ะ บ บ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ ก นิ ก ส             
เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสฯ 

นายกรัฐมนตรีรักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออกหรือเจาของ

กฎหมาย 
14. พระราชบัญญัติการอํานวย   
ความสะดวกในการขนสงขาม
พรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพ่ือเปนการสงเสริมการคาระหวางประเทศและ
เปนการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศ
เก่ียวกับการอํานวยความสะดวก ในการขนสง
ขามพรมแดน ซ่ึงวางกรอบความรวมมือในการให
เจาหนาท่ีสามารถดําเนินพิธีการรวมกันในพ้ืนท่ี
เดียวกัน จึงกําหนดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับดําเนินพิธี
การรวมกัน และกําหนดหลักเกณฑกลางสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐบาลไทยและเจาหนาท่ีของ
รัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง เพ่ือดําเนิน
พิธีการในพ้ืนท่ีดังกลาว 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง,  
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ,  
รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
คมนาคม, 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

15. พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

เปนกฎหมายกลางท่ีกําหนดข้ันตอนและระยะ 
เวลาในการพิจารณาอนุญาต เนื่องจากกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตบางฉบับไมไดกําหนด
ไว ทําใหเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่น    
คํ า ขออนุญาตดํ า เ นิ นกา รต า ง  ๆ  ซ่ึ งห าก         
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับแลว ผูอนุญาต 
ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนไวดวย 

นายกรัฐมนตรีรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

1.7 สถานการณสภาวะสุขภาพของคนไทยในแตละกลุมวัย (Health Component) 25 
กลุมเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป)/สตรี 
สาเหตุการเสียชีวิตของมารดาจากสาเหตุทางตรง (Direct cause) ท่ีสามารถปองกันได     

รอยละ 56.6 โดยสาเหตุ 5 อันดับแรก คือ การตกเลือด รอยละ 30.4 รองลงมาเปนความดันโลหิตสูง รอยละ 
17.4 น้ําคร่ําอุดตันในกระแสเลือด รอยละ 13.0 การติดเชื้อในกระแสเลือด รอยละ 11.6 และการแทง     
รอยละ 10.1 26 อัตราสวนการตายของมารดา ในป 2555 เทากับ 17.6 ตอการเกิดมีชีพแสนคน และ
เพ่ิมข้ึน ในป 2556 เทากับ 22.3 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ซ่ึงยังสูงกวาเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ 
(MDGS) ท่ีกําหนดใหลดอัตรามารดาตาย เหลือ 18 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. 2558 ซ่ึงแสดงวา 
 

25 ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บขอมูลกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข. พฤศจิกายน 2558. 

26 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2558 คณะที่ 1. 
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แมตายยังเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศ สําหรับสถานการณสงเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ป พบวา มีปญหา
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 9.0 ใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ไมเกินรอยละ 7 การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดพบ 25.6 ตอเด็กเกิดมีชีพพันคน      
ใน พ .ศ. 2555 การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว พบรอยละ 47.5 ใน พ.ศ. 2555 รวมท้ังปญหาพัฒนา    
การของเด็ก พบวา เด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) มีพัฒนาการปกติลดลงจาก รอยละ 71.7 ใน พ.ศ. 2542 เปนรอย
ละ 70.3 ใน พ.ศ. 2555 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 81.8 และผลการคัดกรองเด็กท่ีอายุ 
9,18,30 และ 42 เดือน ดวยเครื่องมือ DSPM จําานวน 75,832 คน พบวา มีพัฒนาการสมวัย 64,464 
คน คิดเปนรอยละ 85.01 สงสัยลาชา 11,368 คน คิดเปนรอยละ 14.99 

กลุมเด็กวัยเรียน (5 – 14 ป) 
ประเทศไทยในกลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง

ในทุกสาเหตุ ท้ังโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตตอประชากรแสนคน (ป พ.ศ. 2548 – 2557) อยู
ในชวง 6.8 - 11.5 และมีจํานวนการเสียชีวิต เฉลี่ยปละ 1,177 คน อัตราปวยตาย (Case Fatality Rate) 
จากการจมน้ํา เทากับรอยละ 37.2 กลุมประชากรท่ีเสี่ยง ไดแก เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซ่ึงมีสัดสวน           
การเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงถึงรอยละ 30 ของทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูง
กวาเพศหญิง ประมาณ 2 เทาตัว เด็กไทยมีพัฒนาการและ IQ ต่ํากวามาตรฐานสากล โดยใน พ.ศ. 2554 
พบวาเชาวนปญญา (IQ) เด็กไทยอายุ 6 - 12 ป มีคะแนนสติปญญาเฉลี่ยเทากับ 98.6 ต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐานสากลเล็กนอย (IQ=100) และพบวา ยังมีเด็กกลุมท่ีมีปญหาระดับสติปญญาบกพรอง (IQ < 70) อยู
รอยละ 6.5 เม่ือเทียบกับมาตรฐานสากล คือไมควรเกิน รอยละ 2 และมีชองวางของสติปญญาระหวางกลุมท่ีมี
สติปญญาดีกับกลุมท่ีมีปญหาสติปญญามาก นอกจากนี้เด็กไทยอายุ 6 - 11 ป มีความฉลาดทางอารมณเทากับ 
45.12 ซ่ึงจัดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติ (50 - 100) 

นักเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน โดยมีการชั่งน้ําหนัก - วัดสวนสูงเด็กนักเรียน จํานวน 
2,089,440 คน พบเด็กท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน จํานวน 206,214 คน คิดเปนรอยละ 9.9 ผลการดําเนิน 
ในป 2558 พบภาวะเริ่มอวนและอวนในเด็กวัยเรียนในภาพรวม 

กลุมเด็กวัยรุน/นักศึกษา (15 – 21 ป) 
การดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน 15 - 24 ป เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 21.6 ใน พ.ศ. 2544       

เปนรอยละ 23.7 ใน พ.ศ. 2554 หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 9.5 อายุเฉลี่ยท่ีดื่มสุรา 20.3 ป และมีสัดสวนการดื่ม
หนักมากกวากลุมอายุอ่ืน ๆ และความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุนเปนรอยละ 22.4 โดยวัยรุนชาย สูบบุหรี่
สูงกวาเพศหญิง 17.2 เทา (รอยละ 39.5 และ 2.3 ตามลําดับ) อายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่เทากับ 15.3 ป    
และเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบทุกวันและประมาณ 3 ใน 4 มีอาการติดบุหรี่ และมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน โดยพบวา อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีอายุนอยลงจาก 15-16 ป ใน พ.ศ. 
2545 - 2552 เปนอายุ 12 - 15 ป ใน พ.ศ. 2554 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กนําไปสูปญหา       
การ “ทอง แทง ท้ิง” และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ิมสูงข้ึน การตั้งครรภของวัยรุนไทยในชวง 14 ป ท่ีผาน
มาเพ่ิมสูงข้ึน 1.4 เทาจาก 39.1 ตอประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2541 เปน 51.2 ตอประชากร 1,000 
คน ใน พ.ศ. 2556 มีแมอายุต่ํากวา 20 ป 133,176 คน หรือรอยละ 16.6 ของแมทุกกลุมอายุ และมีเด็ก
กําพราถูกทอดท้ิง 88,730 คน และอัตราโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุนและเยาวชนอายุ 15-24 ป    
เพ่ิมสูงข้ึนเกือบ 2 เทาจาก 46.2 ตอประชากร 100,000 คน ในพ.ศ. 2547 เปน 95 ตอประชากร 
100,000 คน ใน พ.ศ. 2556 
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กลุมวัยทํางาน (15 – 59 ป) 
ประชากรวัยทํางานปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรังมากข้ึน โดยในชวง 4 ปท่ีผานมา           

(2554 – 2557) อัตราตายดวยโรคไมติดตอ (NCD) ท่ีสําคัญ พบวา อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ    
ในทุกกลุมอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบป พ.ศ. 2554 - 2557 เทากับ 22.47 23.45 26.91 และ 
27.83 ตามลําดับ และอัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวย CHD เปรียบเทียบปพ.ศ. 2553 - 2556 
เทากับ 397.24 412.70 427.53 และ 435.18 ตามลําดับ และอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยในป 2554 -2555 พบวา ทุก ๆ ชั่วโมงมีคนไทยตองตายจากอุบัติเหตุทางถนนกวาวันละ 65 คน และ
จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในแตละวันมีผูบาดเจ็บกวา 3,600 
คน ตองนอนโรงพยาบาลวันละ 400 กวาคน พิการปละเกือบ 6,000 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจปละเกือบ 3 
แสนลานบาท (โดยคิดมูลคาความสูญเสีย กรณีเสียชีวิต 5,315,556 บาท/ราย พิการ 6,167,061 บาท/
ราย บาดเจ็บ admit 147,023 บาท/ราย และบาดเจ็บเล็กนอย 34,761 บาท/ราย หมายเหตุ : ยังไมบวก
อัตราเงินเฟอ คิดปละ 4%) ซ่ึงปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียปสุขภาวะของ คนไทย 5 อันดับ
แรก เครื่องดื่มแอลกอฮอล, บุหรี่/ยาสูบ, HT, ไมสวมหมวกนิรภัยและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง จากขอมูล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ป 2557 พบวา ความชุกของผูสูบบุหรี่รอยละ 20.7 และ
ความชุกของผูดื่มสุรา รอยละ 32.3 

กลุมผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) และผูพิการ 
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปนสังคม

ผูสูงอายุอยางสมบูรณใน พ.ศ. 2568 ป พ.ศ. 2557 ไทยมีประชากรผูสูงอายุ 10,014,699 คน คิดเปน    
รอยละ 14.9 ของประชากรท้ังหมดของประเทศ และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 29 ของประชากรท้ังหมด             
ในป พ.ศ. 2577 ในขณะท่ีดัชนีผูสูงอายุก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 47.7 ใน พ.ศ. 2550 เปน 60.8 ใน พ.ศ. 
2554 นอกจากนี้ยังพบวา อัตราสวนเก้ือหนุนผูสูงอายุมีแนวโนมลดลงจาก 6.3 ใน พ.ศ. 2550 เหลือ 5.5 
ใน พ.ศ. 2554 รวมท้ังยังพบอีกวา อัตราสวนพ่ึงพิง วัยสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจากรอยละ 16 ใน พ.ศ. 
2550 เปนรอยละ 18.1 ใน พ.ศ. 2554 สังคมไทยเปนสังคมผูสูงอายุ มีประชากรรวม 64.5 ลานคน เปน
กลุมผูสูงอายุ 60 ป ข้ึนไป 9.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.57 ของประชากรรวม จากการสํารวจภาวะ
ผูสูงอายุไทย ป 2556 พบวา ผูสูงอายุไทยมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละ 26 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมาย
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติท่ีตั้งไวรอยละ 30 การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคสงผลใหผูสูงอายุไทยมี
ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหลายประการ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ภาวะน้ําหนักเกินและอวน พบความชุกสูงถึงรอยละ 43 
ในเพศชาย และรอยละ 50 ในเพศหญิง โดยปจจัยปองกันท่ีสําคัญ ไดแก การออกกําลังกายเปนประจํา      
จากการคัดกรองเพ่ือจําแนกกลุมผูสูงอายุตามภาวะพ่ึงพิงและประเมินความจําเปนดานการสนับสนุนบริการ
และจัดบริการดานสุขภาพและสังคมจํานวน 6,394,022 ราย จําแนกเปนกลุมติดเตียง รอยละ 1.4       
กลุมติดบาน รอยละ 19.48 และกลุมติดสังคม รอยละ 79.12  

การดูแลคนพิการ (ขาขาด ) จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีใหบริการเชิงรุกแกคนพิการขาขาด 
โดยใหบริการอุปกรณ เครื่องชวยไดรับบริการใหบริการผลิตแขน - ขาเทียมแกคนพิการ ซอมแซมกายอุปกรณ 
และ ใหบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการอ่ืน ๆ ตามสวนภูมิภาคใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช แมฮองสอน 
ชลบุรี พิจิตร ลาปาง) รวมท้ังสิ้น 717 ราย และออกเอกสารรับรองความพิการและจดทะเบียน รวมท้ังสิ้น 
105 ราย 
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1.8 สถานการณการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) 

1.8.1 ดานอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการโครงการความปลอดภัยอาหาร (Food 

safety) มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัย
อาหาร ซ่ึงแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภทตามวิธีวิเคราะห ไดแก การเฝาระวัง โดยการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ และการตรวจวิเคราะหโดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน (Test kit) โดยมีผล       
การดําเนินงานสรุปได ดังนี้ 

1) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ณ สถานท่ีผลิตและสถานท่ีจําหนาย

เพ่ือเฝาระวังโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ โดยผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 -
255727 รายละเอียดตามตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14  ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหารโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 

จํานวน
ผลิตภัณฑท่ีสุม
เก็บตัวอยาง
(ตัวอยาง) 

จํานวน 
ผลวิเคราะห
(ตัวอยาง) 

ผลการตรวจวิเคราะห 

เปนไปตามมาตรฐาน 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/ 

พบขอบกพรอง 
ตัวอยาง รอยละ ตัวอยาง รอยละ 

2555 4,001 3,857 3,299 85.53 558 14.47 

2556 4,411 4,244 3,711 87.44 533 12.56 

2557 4,319 4,083 3,526 86.36 557 13.64 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการเฝาระวังความไมปลอดภัยอาหาร โดยสุมเก็บ
ตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จํานวน 4,319 ตัวอยาง ไดรับผลวิเคราะห 4,083 ตัวอยาง
พบวา มีผลิตภัณฑท่ีสุมตรวจไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 557 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 
13.64 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง ไดดังนี้ 

การดําเนินงานดานเคมี โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหแยกตามชนิดสาร 
เรียงลําดับความไมปลอดภัยท่ีพบมากท่ีสุดตามลําดับ ดังนี้ 

- วัตถุเจือปนอาหารไมเปนไปตามกฎหมาย โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการแรกคือ       
การใชวัตถุกันเสียในชนิดของอาหารท่ีไมอนุญาตใหใช เรียกวา “ผิดมาตรฐาน” โดยพบการใชกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกในผลิตภัณฑไสกรอกไก ไสกรอกหมู และหมูยอ เปนตน ประการท่ีสอง คือ การใชวัตถุกันเสียใน
ปริมาณท่ีสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด เรียกวา “เกินมาตรฐาน” ท้ังท่ีเกิดจากความจงใจเติมเพ่ือมุงหวังทางการคา
และเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีไมไดมาตรฐานโดยวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีการใชไดแก การใชสารใหความหวาน 
สารกันเสียและสีผสมอาหารเกินปริมาณท่ีกําหนด โดยผลิตภัณฑอาหารพ่ีพบการใชวัตถุเจือปนอาหารไมถูกตอง 
ไดแก เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ผัก ผลไมและผลิตภัณฑ แปงและผลิตภัณฑ (เสนกวยเตี๋ยว) 
เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่มเปนตน 

 
27 สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558. 
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- สารท่ีมีฤทธิ์เปนยาท่ีมีการปลอมปนในผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยพบการเติมสาร 
Sildenafil ซ่ึงใชในการรักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ และการเติมสาร Sibutramine ซ่ึงเปนยาท่ีใช
ในการลดความอวนลงในผลิตภัณฑเสริมอาหารและกลาวอางสรรพคุณ ซ่ึงอาจสงผลใหผูบริโภคมีความเสี่ยงตอ
การไดรับวัตถุเจือปนอาหารเกินระดับความปลอดภัยและเปนอันตรายได  

- ยาปฏิชีวนะท่ีมีการการตกคางในเนื้อสัตว ไดแก ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) โดยพบ
ยาปฏิชีวนะดังกลาวใน เนื้อสัตวและเครื่องใน เชน กุง หมู ไก เปนตน  

- โลหะหนักท่ีปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ตะก่ัว และแคดเม่ียม โดยผลิตภัณฑ
ท่ีพบการปนเปอนโลหะหนักดังกลาว ไดแก ชาสมุนไพร สาหรายปรุงรสพืชผักและผลไมแหง 

การดําเนินงานดานจุลินทรีย จากผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ พบวา ปญหาดาน
จุลินทรียท่ีสําคัญ ไดแก การปนเปอนเชื้อ Escherichia coli, B.cereus, Salmonella spp. และ 
Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท นม น้ําบริโภค น้ําแข็งหลอด/ซอง 
และอาหารก่ึงสําเร็จรูป ซ่ึงอาจเกิดจากกระบวนการผลิต การขนสงและการเก็บรักษาท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

การดําเนินงานดานคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ จากผลการตรวจวิเคราะห
ผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ ไดแก นมโค นมปรุงแตง และผลิตภัณฑนม โดยมีปริมาณ
โปรตีนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑเกลือบริโภคที่มีปริมาณไอโอดีนไมไดมาตรฐาน
ตามกฎหมายกําหนด 

2) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารตรวจวิเคราะหโดยการใชชุดทดสอบเบ้ืองตน         
(Test kit) 

หนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile unit) ไดดําเนินการสํารวจและ
เฝาระวังสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร ณ แหลงจําหนายอาหาร ไดแก ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอรมา
เก็ต รานอาหารฟาสฟูดส ศูนยอาหาร และสถานท่ีจําหนายอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ โดยแบงการตรวจวิเคราะหออก 2 
สวน คือ การตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางเคมีของอาหาร ไดแก สารปนเปอนหลัก 6 ชนิด, แอฟลาทอกซิน, 
น้ํามันทอดซํ้า ฯลฯ และการตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางจุลินทรียของอาหาร โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน 
(Test Kit) โดยผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหารโดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

จํานวน 
ผลวิเคราะห 
(ตัวอยาง) 

ผลการตรวจวิเคราะห 

เปนไปตามมาตรฐาน ไมเปนไปตามมาตรฐาน/พบขอบกพรอง 

ตัวอยาง รอยละ ตัวอยาง รอยละ 

2555 171,220 162,730 95.04 8,490 4.96 

2556 175,313 167,202 95.37 8,111 4.63 

2557 173,505 166,000 95.67 7,505 4.33 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสํารวจและเฝาระวังสถานการณ ความปลอดภัย        
ดานอาหาร ณ แหลงจําหนายอาหารท่ัวประเทศ โดยเก็บตัวอยางอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะห โดยการใชชุด
ทดสอบเบื้องตน (Test kit) จํานวน 173,505 ตัวอยาง ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 
7,505 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.33 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน
หรือพบขอบกพรอง ไดดังนี้ 

การตรวจสอบความปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิด เปนการตรวจวิเคราะหสาร
ปนเปอน 6 ชนิดท่ีเจือปนในอาหาร ไดแก ยาฆาแมลง  สารบอแรกซ สารเรงเนื้อแดง ฟอรมัลดีไฮด สารกันรา 
สารฟอกขาว และ แอลฟาทอกซิน จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารป 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- การตกคางของยาฆาแมลงในตัวอยางอาหาร โดยตัวอยางประเภทเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑท่ีตกมาตรฐาน คือ ปลาเค็ม ตัวอยางผลิตภัณฑผักและผลไมท่ีตกมาตรฐาน คือ ใบบัวบก สาลี่ 

- การปลอมปนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยางปลาหมึกกรอบ 
พริกหยวก 

- การปลอมปนของสารกันราในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยางหนอไมดองเหลือง 
หนอไมปบ องุนดอง เตาเจี้ยว ปลารา 

- การปลอมปนของบอแรกซในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยาง เนื้อเค็ม ลูกชิ้นเอ็น
เนื้อ แปงปรุงอาหาร ทอดมันดิบ ทอดมัน (สุก)  

- การตกคางของสารเรงเนื้อแดงในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยาง เนื้อวัว 
- การปลอมปนของสารฟอกขาวในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยาง หนอไมดอง

เหลือง 
การตรวจวิเคราะหทางเคมี โดยสารเคมีท่ีตรวจวิเคราะห ไดแก แอลฟาทอกซิน น้ํามัน

ทอดซํ้า กรดแรอิสระ ปริมาณกรดน้ําสม สีสังเคราะห ความกระดาง ความเปน กรด-ดาง ปริมาณคลอรีน 
ปริมาณของแข็งท้ังหมด ไนเตรดและฟลูออไรด ความเปนกรด-ดางของหนอไมปบ จากผลการทดสอบอาหาร
พบวา มีการสารปลอมปนความเปนกรด-ดางของหนอไมปบในผลิตภัณฑมากท่ีสุด 

การตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย 6 ชนิด หนวยเคลื่อนท่ีฯ ทําการเก็บตัวอยางอาหาร
ตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย ไดแก Total Plate Count, Coliforms, E. coli, Yeast, Mold และ S. aureus 
โดยมีตัวอยางท่ีตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางจุลินทรียในภาพรวมท้ังประเทศ พบอาหารท่ีมีการปนเปอน
เชื้อจุลินทรียไมเขามาตรฐาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ Coliforms, E. coli, Total Plate 
Count, Mold,Yeast และ S. aureus และพบวาเชื้อจุลินทรียท่ีมีการปนเปอนมากท่ีสุด คือ Coliforms 

3) การดําเนินงานดานสถานประกอบการ 
จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

ไมผานเกณฑมาตรฐานตามเกณฑ GMP ป พ.ศ. 2555 - 2557 จําแนกผลการตรวจออกเปนสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีนําเขา และสถานท่ีจําหนาย28 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 16 

 

 

 

 

 
28 สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557. 
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ตารางท่ี 16 ผลการควบคุม ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑ ท่ีกฎหมายกําหนด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

จํานวนสถาน
ประกอบการ 

(แหง) 

ผลการตรวจสถานประกอบการ 

เปนไปตามมาตรฐาน 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/

พบขอบกพรอง 

แหง รอยละ แหง รอยละ 

2555 1,340 1,337 99.78 3 0.22 

2556 1,567 1,560 99.55 7 0.45 

2557 1,448 1,447 99.93 1 0.07 

  จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร 1,448 แหง พบวาไดคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 1,447 แหง คิดเปนรอยละ 99.93 ไมผานมาตรฐาน รอยละ 0.07 โดยมีสาเหตุมาจาก
สถานท่ีผลิตไมไดมาตรฐานตามเกณฑหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) 

4) การดําเนินงานดานโฆษณา 
การสื่อสาร การโฆษณาหรือการกระจายขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภคและการตลาดท่ี

หลากหลาย เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ และพฤติกรรมของผูบริโภค ปจจุบัน การโฆษณา
และสื่อสารสนเทศ ชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก จนกลายเปนกลไกสําคัญ ในการสราง
ตลาดดวยกลยุทธตาง ๆ ท่ีเขาถึงผูบริโภคไดงาย รวดเร็วและท่ัวถึง ยิ่งทําใหผูมีความเสี่ยง จากการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารท่ีไมจําเปนหรือไมสมประโยชนมากข้ึน ผูประกอบการบางรายท่ีขาดจริยธรรม ใชวิธีการ
โฆษณาโออวด สรรพคุณอาหารท่ีเปนเท็จ กลาวอางเกินจริง หรือนําเสนอขอมูลบางสวนท่ีไมผาน               
การกลั่นกรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหลอกลวงผูบริโภค ผานชองทางตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ เชน 
การขายตรง เคเบิ้ลทีวี สื่อวิทยุชุมชน และทางสื่ออินเตอรเน็ต โดยผลการดําเนินงานตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑอาหาร มีรายละเอียดตามตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17  ผลการดําเนินงานตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวนโฆษณา

(รายการ) 

ผลการตรวจสอบโฆษณาอาหาร 

ถูกตองตามกฎหมายกําหนด ไมถูกตองตามกฎหมายกําหนด 
รายการ รอยละ รายการ รอยละ 

2555 9,317 8,921 95.75 396 4.25 

2556 9,747 8,995 92.28 752 7.72 

2557 8,901 8,000 89.88 901 10.12 
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จากผลการเฝาระวังการโฆษณาอาหาร ปงบประมาณ 2557 สามารถดําเนินการได 
8,901 รายการ พบโฆษณาอาหารท่ีถูกตองจํานวน 8,000 รายการ คิดเปนรอยละ 89.99 และโฆษณา ไม
ถูกตองจํานวน 901 รายการ คิดเปนรอยละ 10.12 มีสาเหตุมาจากการโฆษณาท่ีไมไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การโฆษณาเปนเท็จ โดยการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพและ
สรรพคุณอาหารอันเปนเท็จ ทําใหผูบริโภคเกิดการหลงเชื่อตามมาตรา 41 

โดยสื่อท่ีทําการเฝาระวังประกอบดวย หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ ทีวี แผนพับ 
อินเตอรเน็ตและอ่ืน ๆ โดยสื่อท่ีพบการโฆษณาไมถูกตองมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก นิตยสาร อินเตอรเน็ต
และเคเบิ้ลทีวี ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑท่ีพบปญหามากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รองลงมาคือ เครื่องดื่ม  

5) การดําเนินงานดานฉลาก 
ฉลากอาหาร (food labelling) ความหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 

194 เรื่อง ฉลากอาหาร พ.ศ. 2543 ใหคํานิยามของฉลากอาหารวาหมายถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย
หรือขอความใด ๆ ท่ีแสดงไวท่ีอาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของภาชนะท่ีบรรจุอาหาร (รวมถึง แผนพับและ
ฉลากคอขวด) โดยกําหนดใหอาหารทุกชนิดท่ีผูผลิตไมไดเปนผูขายอาหารนั้นใหกับผูบริโภคโดยตรงตองแสดง
ฉลากบนภาชนะบรรจุ โดยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารท่ีเก่ียวของ28                 
มีรายละเอียดตามตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18  ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลากและเอกสารท่ีเก่ียวของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-  

 2557 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 

จํานวนฉลาก 
ท่ีไดรับการตรวจสอบ 

(รายการ) 

ผลการตรวจวิเคราะห 

เปนไปตามมาตรฐาน 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/ 

พบขอบกพรอง 
รายการ รอยละ รายการ รอยละ 

2555 12,717 12,067 94.89 650 5.11 

2556 9,465 9,079 95.92 386 4.08 

2557 12,008 11,825 98.48 183 1.52 

 

ปงบประมาณ 2557 สามารถดําเนินการได 12,008 รายการ พบผลิตภัณฑทาง
กายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารท่ีเก่ียวของถูกตองจํานวน 11,825 รายการคิดเปนรอยละ 98.48 และ
ผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารท่ีเก่ียวของไมถูกตองจํานวน 183 รายการ คิดเปนรอยละ 
1.52 โดยสาเหตุท่ีตกมาตรฐาน 5 อันดับแรก ไดแก 

1. การแสดงฉลากไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 194 เรื่อง ฉลาก 
โดยประเด็นท่ีพบมากท่ีสุดคือ ฉลากท่ีไมมีการแสดงขอความเปนภาษาไทย ไมระบุชื่อท่ีตั้งของผูผลิตและนําเขา 
การไมแสดงเลขสารบบอาหาร ไมแสดงสวนประกอบ/แสดงสวนประกอบไมครบ ผลิตภัณฑท่ีพบขอบกพรอง 
ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันที  
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2. การแสดงฉลากไมตรงกับฉลากท่ี อย.อนุญาตใหใช ผลิตภัณฑท่ีพบขอบกพรองมาก
ท่ีสุด คือน้ํานมถ่ัวเหลืองฯ ซอสในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

3. การใชเลขสารบบปลอม ผลิตภัณฑท่ีพบขอบกพรองมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร  

4. ไมแสดงฉลากอาหาร ผลิตภัณฑท่ีพบขอบกพรองมากท่ีสุด คืออาหารสําเร็จรูป          
ท่ีพรอมบริโภคทันที  

5. การแสดงขอความอวดอางสรรพคุณบนฉลาก ผลิตภัณฑท่ีพบขอบกพรองมากท่ีสุด 
คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

6) การดําเนินคด ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร              

มีกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแล คือ พระราชบัญญัติอาหาร ป พ.ศ. 2522 โดยรวมกับตํารวจกองบังคับ      
การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ในการจับกุมและดําเนินคดีกับผูกระทํา
ผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร ซ่ึงผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด และผลการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดมีรายละเอียดตามตารางท่ี 19 และตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 19  ผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวนผูกระทําความผิด  

(ราย) 
มูลคาการเปรียบเทียบปรับ 

(บาท) 
2555 567 3,910,300 
2556 787 5,704,100 
2557 903 6,263,800 

ตารางท่ี 20  ผลการสงสํานวนรองทุกขเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนสํานวนรองทุกขเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
(ราย) 

2555 242 
2556 204 
2557 355 
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1.8.2 ดานยา29 
สถานการณและสภาพปญหาการใชยาในประเทศไทย ในภาพรวมของประเทศคาใชจายดาน

ยามีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับคาใชจายดานสุขภาพ ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลทําใหปริมาณการใชยาเพ่ิมสูงข้ึน
ประกอบดวย การท่ีคนไทยเขาถึงยามากข้ึนจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ สวนปจจัยท่ีมีผลทําใหยาราคา
เพ่ิมข้ึน ไดแก ยาใหมและยาท่ีมีสิทธิบัตร และการข้ึนราคายาตามสถานะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามท่ีสําคัญท่ีสุด
คือการใชจายดานยาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเกิดจากการใชยาอยางไมเหมาะสม เกินความจําเปน และกระบวนการตลาดท่ี
ขาดจริยธรรม โดยพบการบริโภคยาอยางไมเหมาะสมและเกินความจําเปนในทุกๆระดับ ท้ังการใชยาใน
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน การใชยาในชุมชนโดยเฉพาะยาท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ยาตานจุลชีพ ยาส
เตียรอยด ยาชุด เปนตน เนื่องจากการใชยาเปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธกับระบบสาธารณสุขอ่ืนๆโดยอาจเปน
สาเหตุของปญหา หรือเปนผลท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนไดเชนกัน การใชยาจึงเปนเรื่องท่ีตองพิจารณาปจจัยหลาย
สวนท่ีเขามาเก่ียวของ และแกปญหาอยางเปนระบบ ท้ังการข้ึนทะเบียน การควบคุมการกระจายยา และการใช
ยาในสถานพยาบาลและชุมชน ตลอดจนถึงปจจัยตางๆท่ีมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูสั่งใชยาและ
ประชาชน 

แนวโนมในอนาคต 
แนวโนมในอนาคตดานการใชยาและการเขาถึงยาของกลุมผูบริโภคจะใหความสําคัญในเรื่อง 

การผลิตองคความรูดานการคุมครองผูบริโภค (อย. คือ กรมวิชาการ) , การสงเสริมการพ่ึงพาตนเองและสราง
ความม่ันคงทางยา , การเขาถึงขอมูลยาเพ่ือสนับสนุนความเทาทันดานสุขภาพ , การมีกฎระเบียบดานการ
คุมครองผูบริโภคท่ีเทาทันความกาวหนาเทคโนโลยี , สรางกลไกการคุมครองผูบริโภคยาท่ีเทาทันตอ
สถานการณ เปนตน 

แนวโนมในอนาคตเรื่องความม่ันคงทางยา แนวโนมจะเปนในลักษณะคือ มีการสงเสริมการ
วิจัย พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศ , มีการลดคาใชจายยาในระบบสาธารณสุขของชาติ , 
สงเสริมการพ่ึงพาตนเองและสรางความม่ันคงทางยา เปนตน  

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
กลยุทธในเรื่องการใชยาและการเขาถึงยาของกลุมผูบริโภค เชน การมีระบบการเฝาระวัง

สืบสวน สอบสวนในโลก Digital Economy = Smart regulation , การควบคุมการกระจายยา และ 
มาตรฐานการขนสงยา , การจัดการยา เพ่ือเขาถึงในสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข , การสื่อสารขอมูลดาน
ยา ผานเครือขายความรวมมือในโลก Social Network , การควบคุมการโฆษณา โดยใชกลไกเสริมพลังของ
ภาครัฐ(Co-Regulation) , ปรับโครงสรางองคกร Small & Lean , RE positioning อย. ใหเปน สถาบันทาง
วิชาการ สรางองคความรู , ความรวมมือระหวางประเทศ ในดานการพัฒนาหลักเกณฑในการกํากับดูแล
เทคโนโลยีใหม การประเมินเทคโนโลยี เปนตน 

กลยุทธในเรื่องความม่ันคงทางยา เชน การประเมินความคุมคาเทคโนโลยี (บัญชียาหลัก
แหงชาติ) , การกํากับดูแลท่ีเอ้ือตอการเกิดนวัตกรรมยาจากสมุนไพร/ ยาท่ีผลิตในประเทศ เพ่ือทดแทน     
การนําเขา (รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในการใช) , สงเสริมผลิตภัณฑยา เพ่ือปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ 
บนฐาน Self medication, มีระบบใหคําปรึกษา ยาระหวางการวิจัยพัฒนา , การจัดการระบบสิทธิบัตร     
และทรัพยสินทางปญญา , การกํากับดูแลและสงเสริม กระบวนการวิจัยทางคลินิก (ดึงดูดการลงทุน และ    
การถายทอดเทคโนโลยี) , การสงเสริมอุตสาหกรรมยา ยาจําเปนจากวัตถุดิบในประเทศเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
เปนตน 
29 สํานักยา สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
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1.8.3 ดานเครื่องมือแพทย16 
1) สถานการณผลิตภัณฑ 

การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานเครื่องมือแพทย การเปลี่ยนแปลงท้ังท่ีเปนผลดีหรือ
ปจจัยเสริมหรืออาจกอใหเกิดปญหาอุปสรรคและมีผลกระทบตองานคุมครองผูบริโภค ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีมี
การผสมผสานของเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน เชน Biomedical Engineering, Material Technology, 
Nanotechnology มีผลทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย มีความคาบเก่ียวระหวางผลิตภัณฑมากข้ึน 
เชน เครื่องมือแพทยท่ีมีการใสสวนประกอบของยาเขาไปดวย, ผลิตภัณฑสําหรับฆาเชื้อไดตั้งแตผิวหนังมนุษย 
เครื่องมือแพทยรวมถึงพ้ืนผิววัตถุตาง ๆ และผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยท่ีมีการใชรวมกับเครื่องสําอางหรือยา 
หรือผลิตภัณฑท่ีใชหองปฏิบัติการตางๆ ดังนั้นจึงตองอาศัยความรูและเทคโนโลยีของบุคลากรหลากหลาย
วิชาชีพในการปฏิบัติงานรองรับเครื่องมือแพทยท่ีมีอยู แตปจจุบันมีขอจํากัดภาครัฐทําใหไมสามารถท่ีจะจัดหา
บุคลากรท้ังปริมาณและความเชี่ยวชาญเฉพาะมากํากับดูแลหรือจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอกท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาดานการแพทย 

(2) มีการพัฒนาและประดิษฐเครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทยท่ีประยุกตตาม
หลักการทางการแพทยเพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน และผูบริโภคสามารถนําไปใชไดดวยตนเองท่ีบานท้ังดาน
สุขภาพหรือความงาม กอใหเกิดการใชเครื่องมือแพทยอยางไมเหมาะสมและเกิดอันตรายจากการใชเครื่องมือ
แพทยอยางไมถูกตอง เชน การใชคอนแทคเลนสแฟชั่น เปนตน  

(3) กระแสแฟชั่นการใชผลิตภัณฑบางชนิดไดระบาดสูในกลุมวัยรุนจนถึงวัยกลางคน เชน 
การใชไหมในการยกกระชับผิวหนัง เชน ใบหนา ลําคอ หนาอก ฯลฯ ในการลดริ้วรอยและผิวหนังท่ีหยอน
คลอยใหเรียบตึง หรือการใชเครื่องสักบริเวณใบหนา เชน การสักบริเวณค้ิว ขอบปาก ขอบตา เพ่ือความ
สวยงาม  หรือการนําเครื่องมือจัดฟนมาใชในการจัดฟนแฟชั่น 

(4) การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยกอนออกสูตลาด (Pre-Marketing) 
ทําใหมีปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนการกํากับดูแลดานผลิตภัณฑกอนออกสูตลาด   
(Pre-Marketing) เพ่ือใหสอดคลองกับ AEC และสากล โดยปจจุบันมีการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย
ในลักษณะเปนเฉพาะชนิดหรือเฉพาะประเภท แตหากมีการปรับเปลี่ยนการกํากับดูแลตาม AEC และสากลแลว 
จะมีลักษณะเปนการกํากับดูแลตาม classification ของเครื่องมือแพทยซ่ึงข้ึนกับความเสี่ยงและความปลอดภัย
ของเครื่องมือแพทย สงผลใหปริมาณ ประเภท และชนิดของผลิตภัณฑ และเอกสารประกอบคําขอซ่ึงตอง
จัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) เพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและระหวางอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้  CSDT  เปนรูปแบบการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือแสดง
หลักการสําคัญและหลักฐานแสดงความสอดคลองตามหัวขอตางๆ  และตรงตามกฎกระทรวงเก่ียวกับการแจง
รายการละเอียดและการขออนุญาตเครื่องมือแพทย  สงผลใหงานการพิจารณาการขอใบอนุญาต และใบรับแจง
รายการละเอียดจะเพ่ิมมากข้ึนเปนอยางมากเชนเดียวกัน ในขณะท่ีจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบในงานพิจารณา
การขอใบอนุญาต และใบรับแจงรายการละเอียดเครื่องมือแพทยมีนอยมากและไมเพียงพอเม่ือพิจารณาจาก
ปริมาณงานท่ีจะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหไมสามารถดําเนินงานพิจารณาใบอนุญาตและใบรับแจงรายการละเอียด
เครื่องมือแพทยใหแลวเสร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูประกอบการสวนใหญท่ีมายื่นคําขอมีความรู 
ความเขาใจ และศึกษาในขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยท่ีมายื่นคําขอนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอกสารขอกําหนดดานสมรรถนะการทํางานและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย (CSDT) ทําใหไมสามารถ
อธิบายขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยท่ีมายื่นคําขอตอเจาหนาท่ีผูรับคําขอได เชน หลักการทํางาน 
ลักษณะเฉพาะของเครื่อง สวนประกอบ ขอมูลทางการแพทยของเครื่อง ความเสี่ยงและอันตรายท่ีอาจจะ
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เกิดข้ึนจากเครื่อง การปองกันอันตราย ฯลฯ ทําใหสรางภาระงานเพ่ิมข้ึนอยางมากแกเจาหนาท่ีผูพิจารณา 
เจาหนาท่ีไมสามารถทําหนาท่ีพิจารณาความถูกตองครบถวนของเอกสารท่ียื่นคําขอ แตตองมาใชเวลาทําหนาท่ี
อธิบาย ใหคําปรึกษาและผูประกอบการเก่ียวกับเครื่องมือแพทยนั้นแทนผูประกอบการ  

 (๕) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Re-Process) ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึน
ใหม โดยเนนใหมีการทํางานเปนระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน เอ้ือใหผูประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส ไดแก การจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย การอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย 
และการตออายุใบอนุญาตเครื่องมือแพทย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ  

(6)  การขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารดานสมรรถนะการทํางานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย (CSDT) โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานในการตรวจสอบและวิเคราะหดานคุณภาพ
มาตรฐานของเครื่องมือแพทย เนื่องจากผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วทางเทคโนโลยี จําเปนตองมีหนวยงานและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในหลายสาขาวิชาชีพ จึงไดมีการ
ปรับปรุงอัตราคาตอบแทนแกหนวยงานและผูเชี่ยวชาญดังกลาวใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบ  

(7) ในการเฝาระวังคุณภาพเครื่องมือแพทยหลังออกสูตลาดยังไมครอบคลุมเครื่องมือ
แพทยในทุกประเภท เนื่องจากหองปฏิบัติการท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมสามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือแพทยทุกประเภทได ประกอบกับมาตรฐานของเครื่องมือแพทยยังคงมีประกาศฯ เพียงบางประเภท 
เชน ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม ถุงบรรจุโลหิต เลนสสัมผัส เปนตน จึงไดมีการสํารวจและพัฒนา
หองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องมือแพทย เพ่ือสนับสนุนและรองรับการเฝาระวังคุณภาพเครื่องมือแพทย 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมดานเครื่องมือแพทยของไทย 

(8) จากการติดตามเฝาระวังสถานประกอบการดานเครื่องมือแพทยพบวาผูประกอบการ
โฆษณาเพ่ือวัตถุประสงคดานการคา ใชกลยุทธการตลาดมากเกินไป ทําใหผูบริโภคท่ีรักสวยรักงาม หรือไมเทา
ทันตอการโฆษณาตอเปนเหยื่อการโฆษณาได 

(9) บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมีไมเพียงพอกับ
ภาระรับผิดชอบปริมาณงานในปจจุบันและอนาคตอันใกลท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวนมาก อันจะสงผลตอ     
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย ซ่ึงเปนพันธกิจหลักของกองควบคุมเครื่องมือแพทย จึงได
มีการถายโอนภารกิจงานประเมินเครื่องมือแพทยกอนออกสูตลาดเปนเอกสารในรูปแบบ CSDT และ         
การรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) ใหหนวยงาน
ภายนอก 

(๑๐) สืบเนื่องจากประเทศไทยไดไปลงนามความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย 
(AMDD: ASEAN Agreement on Medical Device Directive) เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สงผลให 
จําเปนตองเรงรัดดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตกลงดังกลาวและปฏิบัติตามหลักการสากล ตลอดจนเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการคาเสรี เพ่ิมการ
คุมครองความปลอดภัยผูบริโภคใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผูประกอบการสามารถปรับตัวและ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขันได รวมถึงการใหสัตยาบันตอเลขาธิการอาเซียนเพ่ือใหมีผลผูกพันตอไป 

สถานการณปญหาดังกลาวมีความเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน อาทิเชน สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ. )  สํ านั กงานคณะกรรมการข าราชการพลเรื อน (กพ. ) 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนตน ดังนั้น ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน
เครื่องมือแพทยจึงมีความจําเปนท่ีตองมีการทํางานเชิงบูรณาการ โดยความรวมมือระหวางหนวยงานท่ี
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เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ใหทันตอสถานการณ ประชาสัมพันธขอมูลท่ี
ถูกตองแกประชาชน โดยเฉพาะการมุงเนนการใหขอมูลโดยตรงตอกลุมวัยเรียนทุกระดับ เพ่ือใหไดรับทราบ
ขอมูลท่ีถูกตองอยางครอบคลุมทุกระดับ โดยจะตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

2) ผูประกอบการเครื่องมือแพทย 
ปจจุบันมีผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยท่ีมายื่นคําขอจดทะเบียนสถานประกอบการ

ไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประมาณ ๓,60๕ ราย เปนผูนําเขา ๓,๐๐๗ ราย และผูผลิต
เครื่องมือแพทย ๕๙๘ ราย โดยผูผลิตในประเทศสวนใหญเปนผูผลิตระดับเล็กจนถึงระดับกลาง โดยมี
เทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก ประกอบกับผูประกอบการดานเครื่องมือแพทย ไมมีความรู ความเขาใจเรื่อง
เครื่องมือแพทย และกฎระเบียบตางๆ เก่ียวกับเครื่องมือแพทยทําใหเจาหนาท่ีตองใชเวลอธิบายในการเตรียม
เอกสารในรูปแบบ CSDT 

3) ผูบริโภค 
สังคมไทยมีการบริโภคขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความตองการใชเครื่องมือ

แพทยอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน โดยเฉพาะสินคาเพ่ือสุขภาพ ลดความอวน ความสวยงามหรือเพ่ิม
ความสุขทางเพศ มีผลใหมีการประกอบธุรกิจท่ีมีการแขงขันดานการโฆษณาหรือสงเสริมการขายสูงและ
หลากหลายรูปแบบ เชน การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต การโฆษณาขายตรงอุปกรณเครื่องมือแพทยบางประเภท 
เชน ท่ีโออวดเกินจริง การสาธิตการใชเครื่องมือแพทยท่ีแอบแฝงการโฆษณาโออวดเกินจริง ในการวินิจฉัย 
บําบัด บรรเทาหรือรักษาโรค ท่ีนําไปสูการซ้ือสินคาไปใชดวย และจากกระแสสังคมของความตองการ          
ดานความสวยงามมีสูง มีผลใหมีการลักลอบนําเครื่องมือแพทยท่ียังไมมีหลักฐานสนับสนุนดานประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยเพียงพอเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดมีการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 อยางตอเนื่อง ซ่ึงผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทํา
ความผิด รายละเอียดตามตาราง 21 

ตารางท่ี 21  ผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 255๗ – 255๙ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนผูกระทําความผิด มูลคาการเปรียบเทียบปรับ(บาท) 
255๗ 95 2,384,500 
2558 93 1,666,000 
255๙ 74 1,025,500 

 
1.8.4 ดานเครื่องสําอาง 

ดานงาน Pre - marketing 
ปจจุบันการประกอบการดานเครื่องสําอางเพ่ิมมากข้ึน  จากขอมูลการพิจารณาคําขอจดแจง

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางปริมาณงานการพิจารณารับแจงเครื่องสําอาง  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 
เพ่ิมมากข้ึนทุกป รายละเอียดตามตารางท่ี 2230 

 
 
 
 

30 ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานเคร่ืองสําอาง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕60. 
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ตารางท่ี 22  การพิจารณารับแจงเครื่องสําอางควบคุมของสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 ป ๒๕๕5 ป ๒๕๕6 ป ๒๕๕7 ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕๙ 

การพิจารณาคําขอจดแจง
เครื่องสําอางควบคุม
(สวนกลาง) 

๑๐๗,๘๓๐ ๑๒๒,๘๖๓ ๑๒๕,๖๖๑ 88,181 107,254 

การพิจารณาคําขอจดแจง
เครื่องสําอางควบคุม 
(สวนภูมิภาค) 

5,085 5,990 6,326 6,477 9,893 

ขอมูลจํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนกลาง ในปงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ รายละเอียดตามตารางท่ี 2330 

ตารางท่ี 23  จํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕9 

ประเภทการแจง 
ป พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕9 

รวม 

สถานท่ีนําเขา 721 396 367 1,013 1,053 3,550 
สถานท่ีผลิต 1,117 1,124 1,801 4,175 5,228 13,445 

รวม 1,838 1,520 2,168 5,188 6,281  

ขอมูลจํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ –๒๕๕9 รายละเอียดตามตารางท่ี 2430 

ตารางท่ี 24  จํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕9 

ประเภทการแจง 
ป พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ป พ.ศ. 
๒๕๕9 

รวม 

สถานท่ีนําเขา 44 47 44 60 75 270 

สถานท่ีผลิต 495 361 399 1,126 1,480 3,861 

รวม 539 408 443 1,186 1,555  

สภาพปญหาในปจจุบันท่ีพบคือ ผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต/นําเขาเครื่องสําอางมี
จํานวนมาก การรับจดแจงดวยระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาระบบอัตโนมัติซ่ึงเปนระบบการประมวลผลการ
พิจารณาคําขอจดแจงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหการรับจดแจงเครื่องสําอางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
โปรงใส และใหบริการรับจดแจงโดยไมจํากัดจํานวนคําขอ แตปญหาท่ีพบคือ ถึงแมวาไดมีการจัดทําคูมือการ
พิจารณาการจดแจงเครื่องสําอางเพ่ือใหผูประกอบการใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอใหถูกตองแลว ยัง
พบวาเครื่องสําอางท่ีผานการจดแจงดวยระบบอัตโนมัติบางรายการมีคําท่ีใชเปนสวนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอาง
เปนไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปนคําท่ีไมเหมาะสมกับวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอรไมสามารถกลั่นกรองไดท้ังหมด 

แนวโนมในอนาคต 
ผูสนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต/นําเขาเครื่องสําอางมีเพ่ิมข้ึน การใชระบบ           

E-Submission ประมวลผลคําขอจดแจง และออกใบรับจดแจงเครื่องสําอางโดยอัตโนมัติ ในขณะท่ีระบบไม
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สามารถคัดกรองคําท่ีเปนไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปนคําท่ีไม
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทําใหมีเครื่องสําอางท่ีผานการจดแจงดวยระบบอัตโนมัติมีคําท่ีใชเปน
สวนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอางเปนไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปน
คําท่ีไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพ่ิมมากข้ึน 

ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
ปรับระบบ E-Submission โดยเพ่ิมข้ันตอนใหเจาหนาท่ีพิจารณาชื่อการคาและ            

ชื่อเครื่องสําอางกอนท่ีจะออกใบรับจดแจงเครื่องสําอาง 
ดานงาน Post - marketing 
เนื่องจากการประกอบการผลิต นําเขา และจําหนายเครื่องสําอางมีจํานวนมาก ในขณะท่ี

อัตรากําลังเจาหนาท่ีมีจํานวนจํากัด การดําเนินงานกํากับดูแลผลิตภัณฑหลังออกสูตลาดของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจึงใชวิธีการสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑท่ีมีความเสี่ยง ท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค           
และการตรวจสอบสถานประกอบการเก่ียวกับเครื่องสําอาง จะเลือกจากลําดับความสําคัญของสภาพปญหา      
โดยใหความสําคัญกับเรื่องรองเรียน และกรณีพิเศษเปนลําดับแรกในการตรวจสอบ สภาพปญหาในปจจุบันท่ี
พบคือ อัตรากําลังเจาหนาท่ีมีจํานวนจํากัด ไมสอดคลองกับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน  มีผูประกอบการท่ีจดแจงไมตรง
ตามจริง เชน ผลิตภัณฑใสสารหามใช  สูตรสวนประกอบ/สาระสําคัญไมตรง  การดําเนินการกับผูกระทําฝาฝน
กฎหมายตองใชประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ แจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานซ่ึงไมใช
พระราชบัญญัติในความรับผิดชอบโดยตรง ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนในการปฏิบัติงาน การเพิกถอนเลขท่ี
จดแจงยุงยากตองใชกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ขณะท่ีจดแจงไดงาย เจาหนาท่ีไม
สามารถไปตรวจสอบสถานท่ีผลิต/นําเขากอนจดแจง รวมท้ังการเก็บตัวอยางไมครอบคลุม 

แนวโนมในอนาคต 
- สถานประกอบการผลิต นําเขา และจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
- ลักษณะการประกอบการดานเครื่องสําอางมีความซับซอนมากข้ึน 
- สื่อโฆษณามีหลากหลาย มากมาย ยากแกการเฝาระวังการโฆษณาอยางท่ัวถึง 
- ผูประกอบการบางสวนไมมีจริยธรรม ไมมีความรู เนื่องจากการจดแจงเครื่องสําอาง         

ทุกรายการ ซ่ึงแตละผลิตภัณฑมีความปลอดภัยและความเสี่ยงตางกัน สถานท่ีผลิตไมมีการผลิตจริง มีการซ้ือ
เครื่องสําอางเปน Bulk มาแบงบรรจุ อาศัยการตลาด ผูแบงบรรจุไมมีความรู ขายได ขายกําไรมาก ไมสนใจวามี
สารหามใช หลอกลวงผูบริโภค การตรวจจับดําเนินคดียุงยากซับซอน ผูประกอบการไมใหความรวมมือ           
ในการตรวจคน ยึด อายัด มีการฟองรองพนักงานเจาหนาท่ี 

- กรณีจดแจงไมตรงตามจริงการดําเนินคดีตองใชประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงพนักงาน
เจาหนาท่ีไมชํานาญ อาจเกิดปญหาตอไป 

 พระราชบัญญัติใหมอาจจะชวยใหสถานการณดี ข้ึนบาง การจดแจงอัตโนมัติอํานวย            
ความสะดวกผูประกอบการควรจะตองเพ่ิมกําลังเจาหนาท่ีในการ Post  marketing ท้ังในสวนของสูตร
สวนประกอบ ใหความรูผูบริโภคและผูประกอบการให มีความรู  ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม             
การปรับเปลี่ยนคานิยมความสวยงามจากภายใน พัฒนาการตรวจสอบผาน IT ซ่ึง Social Network ปจจุบัน
เด็กวัยรุน ผูบริโภคท่ีหลงเชื่อการบอกตอผาน NET IDOL เพ่ือนฝูง ญาติ พ่ีนอง การสั่งซ้ือผาน web site ตางๆ  
ราคาถูกถึงราคาแพง แตมีสารหามใช การสุมตัวอยางสงวิเคราะหนาจะเปนภาระของผูประกอบการควบคูกับ
เจาหนาท่ีไปสุมเก็บตัวอยาง ในแตละปใหสงผลวิเคราะหเครื่องสําอางท่ีผลิต/นําเขา รายงานการผลิต/นําเขา/
ขายจริงในแตละป เนื่องจากจํานวนรายการท่ีจดแจงปริมาณสูงมากใกลลานรายการ แตผลิต/นําเขาจริงนาจะ
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ไมถึงครึ่ง รวมถึง การนําเขางาย ไมมีการรับรองสูตรสวนผสม/สถานท่ีผลิตในตางประเทศวามีจริงหรือไม ตรง
ตามท่ีจดแจงหรือไม ตรวจสอบไมได  

ระบบงานกําหนดมาตรฐาน 
สภาพปญหาในปจจุบันท่ีพบ คือ มาตรฐาน หลักเกณฑ กฎระเบียบเก่ียวกับผลิตภัณฑและ

สถานประกอบการเครื่องสําอางมีความหลากหลายและการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การศึกษา ติดตามขอมูล  
การประเมินความเสี่ยง กําหนดมาตรการกํากับดูแลเพ่ือใหมีการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ีและผูประกอบการใหมีความรู   
ความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ จําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวนและใชทรัพยากรจํานวนมาก 

แนวโนมในอนาคต 
- การเจรจาตอรอง พิจารณาหลักเกณฑ มาตรฐาน กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับเครื่องสําอาง

ภายใตความตกลงระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
- การกําหนดกฎระเบียบสําหรับบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตร ไดแก พัฒนาบุคลากรทีมเจรจาและเสริมสรางความรู

ความเขาใจแกเจาหนาท่ีและผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ 

1.8.5 ดานวัตถุอันตราย 
1) ดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เปนผลิตภัณฑท่ีมีขอบเขตการใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข อาทิเชน ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอ่ืน ซ่ึงมีการใชอยางแพรหลายใน
ชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑจึงมีความหลากหลายท้ังชนิดและรูปแบบ จากการพัฒนาของเทคโนโลยี และเพ่ือการ
แขงขันทางการคา ซ่ึงอุตสาหกรรมดานวัตถุอันตรายมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมปลาย
น้ําของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อยางไรก็ตาม พบวา ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอ่ืน ไมไดถูกกําหนดใหเปนสินคาสําคัญนํารองในการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน แตเม่ืออาเซียนมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจและเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ยอม
สงผลกระทบตอสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมี
แนวโนมจะไดรับประโยชนจากการเปดตลาดไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยมีการสงออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน
มาก ขณะท่ีผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอ่ืน อาจไมไดรับผลกระทบ
มากนัก ในดานผลกระทบดานกฎระเบียบท่ีสงผลตอการคุมครองผูบริโภค พบวากฎหมายคุมครองผูบริโภคของ
แตละประเทศมักไมไดระบุขอกําหนดดานการสงออก จึงอาจทําใหเกิดการสงผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีไมได
คุณภาพมายังประเทศไทย จึงตองเพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมมาตรฐานสินคานําเขารวมถึงความเขมงวดใน 
การสงผานสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน31 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากํากับดูแลผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท้ังการผลิต 
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองเพ่ือใชรับจาง โดยมีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนจํานวน 5,271 
รายการ จําแนกเปนทะเบียนผลิต 4,118 รายการ ทะเบียนนําเขา 1,153 รายการ32 และมีการติดตามเฝา
ระวังคุณภาพผลิตภัณฑหลังออกสูตลาดอยางตอเนื่อง สรุปผลการเฝาระวังผลิตภัณฑวัตถุอันตรายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  2557 - 2559 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจํานวน 160 รายการ ไดรับผลวิเคราะห ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
31 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือ

ทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557.
 

32 ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันที่ 26 มกราคม 2560. 
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จํานวน 111 รายการ   ผลการตรวจวิเคราะหเขามาตรฐาน จํานวน 102 รายการ คิดเปนรอยละ 91.89 ใน
จํานวนผลิตภัณฑท่ีไมเขามาตรฐาน จํานวน 9 รายการ เปนกรณีท่ีปริมาณสารสําคัญไมเปนไปตามมาตรฐาน 
จํานวน 6 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑกําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว (แชมพู จุมอาบ ฉีดพน) จํานวน 3 
รายการ ผลิตภัณฑทาไลแมลง จํานวน 1 รายการ ผลิตภัณฑกําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว (หยดหลัง) 
จํานวน 1 รายการ และผลิตภัณฑทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑฆาเชื้อ จํานวน 1 รายการ และกรณีท่ีผลทดสอบ
ประสิทธิภาพไมผาน จํานวน 3 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑกําจัดลูกน้ํายุง 

ตารางท่ี 25  ผลการเฝาระวังผลิตภัณฑวัตถุอันตรายโดยสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

จํานวนผลิตภัณฑท่ีสุม
เก็บตัวอยาง 

จํานวนผลวิเคราะห 
(ตัวอยาง) 

ผลการตรวจวิเคราะห 
เขามาตรฐาน รอยละ 

2557 189 150 146 97.33 

2558 161 73 65 89.04 

2559 160 111 102 91.89 

สถานการณผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน พบวาผลิตภัณฑทําความสะอาดผสมน้ําหมักชีวภาพท่ีผลิตใน
ชุมชน ไมสามารถแจงขอเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือข้ึนทะเบียนเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ได 
เนื่องจากผูผลิตไมทราบชื่อสารท่ีเปนสารสําคัญและปริมาณสารสําคัญ ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลพบวาผลิตภัณฑ
ประเภทนี้มีความเปนอันตรายต่ํา จึงมีการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือยกเวนการควบคุมผลิตภัณฑ       
ทําความสะอาดท่ีมีเอ็นไซมเปนสาระสําคัญหรือมีชิ้นสวนพืชเปนสวนประกอบโดยอยูระหวางข้ันตอน           
การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

นอกจากประเด็นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑแลว สถานการณปญหาเก่ียวกับวัตถุอันตรายสวนใหญ
เปนการนําผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนไปใชผิดวัตถุประสงค อาทิเชน การนําผลิตภัณฑไปใชทาง   
การเกษตร การนําไปใชฆาตัวตาย จึงยังตองติดตามเฝาระวังและใหความรูแกผูใชผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

2) ดานสถานประกอบการ 
ผูประกอบการผลิตวัตถุอันตรายมีจํานวน 524 ราย และผูประกอบการนําเขาวัตถุ

อันตราย มีจํานวน 562 ราย33  จากการตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2559 พบวาเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รอยละ 100 รายละเอียดดังตารางท่ี 2634   

ตารางท่ี 26  ผลการเฝาระวังสถานประกอบการดานวัตถุอันตรายโดยสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ.  
 2557– 2559 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวนสถาน

ประกอบการท่ีตรวจ 
ผลการตรวจ 

ถูกตอง รอยละ 
2557 354 354 100.00 

2558 261 261 100.00 

2559 293 293 100.00 
 

 

33 ขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ งานบริการขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพผานอินเทอรเน็ต ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559. 
34 ขอมูลจากรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของงานกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (รายงาน พอย. 02) ประจําเดือนกันยายนของทุกป. 
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ในการพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายเพ่ือใช
รับจางจัดการแมลงและสัตวอ่ืน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพ่ือใชรับจาง พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หรือชนิดท่ี ๓ 
ไวในครอบครองเพ่ือใชรับจาง ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพ่ือใชรับจางท่ีผานการอบรมตาม
หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา และในป          
พ.ศ. 2558 มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพ่ือใชรับจาง   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงขอกําหนดในการเขารับการอบรมหลักสูตรตอเนื่องความรูผูควบคุมการใช
วัตถุอันตรายเพ่ือใชรับจาง จากเดิมทุก 3 ป เปนทุก 5 ป เนื่องจากพบวาในระยะ 3 ป วิทยาการ                
ดานการจัดการแมลงและสัตวอ่ืนมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก จึงสมควรปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคตอ
การประกอบการ 

3) ดานฉลากและการโฆษณา 
การแสดงฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายและการโฆษณาผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในสื่อ

หลายชองทาง ไดแก ทางหนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซตตาง ๆ พบวามีการแสดง
สรรพคุณของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสําอาง เชน ผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไลยุง แสดง
ขอความท่ีมีความหมายหรือสื่อความหมายวาผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไลยุง ชวยถนอมมือ ถนอมผิวและ
บํารุงผิว หรือขอความอ่ืนท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภคและทํา
ใหผูบริโภคขาดความระมัดระวังในการใชจนอาจไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายดังกลาวได ซ่ึง        
การโฆษณาวัตถุอันตรายไมตองขออนุญาตกอนทําการโฆษณาแตใชอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมกํากับดูแลไมใหมีการโฆษณาท่ีเปนเท็จโออวดเกินจริง ดังนั้น จึงควรมี     
การเฝาระวังฉลากและโฆษณาอยางตอเนื่อง 

4) ดานการดําเนินคดี 
การดําเนินคดีเก่ียวกับวัตถุอันตรายอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีหลักการครอบคลุมถึงวัตถุท่ีมีความเปนอันตรายอยูในตัวสูง เชน วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ  
วัตถุกัมมันตรังสี ดังนั้น บทบัญญัติเพื่อควบคุมปองกันการกระทําความผิด จึงมีการกําหนดบทลงโทษไวสูง 
ซ่ึงอาจไมสอดคลองกับความเปนอันตรายของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข       
จํานวนเรื่องการพิจารณาทางคดีเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 - 2559 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 335 ซึ่งเปนกรณีที่มาจากเรื่องรองเรียน การไม    
ขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑไมมีประสิทธิภาพ และการแสดงฉลากท่ีไมถูกตอง รวมท้ังกรณี  
ผลวิเคราะหไมผานมาตรฐาน 
ตารางท่ี 27 จํานวนเรื่องการพิจารณาทางคดีเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข          

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนเรื่องพิจารณาทางคดี 

2557 58 
2558 69 
2559 93 

 

 

35 ขอมูลจากกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557.
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จากสถานการณดังกลาวขางตนมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนา ดังนี้  
1. ทบทวนปรับปรุง และพัฒนากฎหมายดานวัตถุอันตรายใหทันตอสถานการณ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2. พัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอนุญาตดานวัตถุอันตราย 
3. สรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑเพ่ือมาตรฐานดานคุณภาพและ

ความปลอดภัย รวมท้ังจัดหาหนวยตรวจวิเคราะหเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 
4. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในการขออนุญาตและการปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ        

ดานวัตถุอันตราย โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย รวมถึงพัฒนาความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี
และการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

5. สรางเครือขายการดําเนินงานดานการกํากับดูแลท้ังในประเทศและในอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลกฎหมาย กฎระเบียบระหวางประเทศ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลในประเทศ 

6. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนประสบการณกับภาคเอกชนอยางใกลชิด (Public-Private 
Partnership) และติดตาม/ประสานขอมูลกับผูประกอบการในการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
รูปแบบใหม 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีกํากับดูแลวัตถุอันตรายใน
ประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ังฐานขอมูลทางดานวิชาการเพ่ือเผยแพรใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย 

8. สรางและพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินดานวัตถุอันตราย  

1.8.6 ดานวัตถุเสพติด 
แผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการ

มุงเนนการพัฒนาระบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ และควบคุมตัวยาและสารตั้ง
ตนท่ีเปนวัตถุเสพติดมิใหมีการรั่วไหลออกนอกระบบไปสูระบบการผลิต และการลักลอบคายาเสพติดใหมีการ
ควบคุมเขมสารตาง ๆ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ซ่ึงระบุสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชในการผลิตยาเสพติด ๒๓ 
รายการ ในจํานวนนี้เปนสารท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ     
พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ แลว ๑๕ รายการ และใน
กรอบระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใหเนนการควบคุมอยางเขมงวดสารตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ซ่ึงมีการใชใน
ประเทศไทย ๖ ชนิด ไดแก Acetic anhydride, Anthranilicacid, Ephedrine, Ergometrine , Ergotamine 
และ Pseudoephedrine 

การคุมครองผูบริโภคดานวัตถุเสพติดจะตองดําเนินการใหมีผลิตภัณฑวัตถุเสพติดท่ีมี    
ความปลอดภัย เพียงพอใชในประเทศ และไมเกิดการรั่วไหลออกนอกระบบ ผูประกอบการดานวัตถุเสพติด ณ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ มี ๕,๖๔๙ ราย (นับซํ้าผูมีใบอนุญาตมากกวา ๑ ประเภท) มีการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับท่ีมีวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท ๔ จํานวน ๑๑๘ ตํารับ ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
จํานวน ๓๙ ตํารับ สําหรับวัตถุตํารับท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดหาเพ่ือใหบริการแก
สถานพยาบาลท่ัวประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนดชนิดและปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษ
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ในประเภท ๒ ในทางการแพทย และวิทยาศาสตรของประเทศไทยประจําป ๒๕๕๘ Cocaine ๒.๐ กิโลกรัม 
Codeine ๗๐๐.๐ กิโลกรัม Diphenoxylate ๒๕.๐ กิโลกรัม Fentanyl ๒.๐ กิโลกรัม Medicinal Opium 
๑,๕๐๐กิโลกรัม Methadone ๑๐๐.๐ กิโลกรัม Morphine ๒๕๐.๐ กิโลกรัม Pethidine ๒๐๐.๐ กิโลกรัม  
Remifentanyl ๐.๐๗ กิโลกรัม Oxycodone ๘.๐ กิโลกรัม  Tapentadol ๑๑๐.๐ กิโลกรัม 

การควบคุมสถานการณการแพรระบาดของยาแกหวัดสูตรผสม Pseudoephedrine และ
วัตถุออกฤทธิ์ Alprazolam กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศยกระดับการควบคุมยาแกหวัดสูตรผสม 
Pseudoephedrine และ Alprazolam เปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน 
๒๕๕๕ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามลําดับ จากการกําหนดมาตรการขายท่ีเขมงวด และตรวจสอบเฝาระวัง
รานขายยาอยางตอเนื่อง พบการกระทําความผิด และดําเนินคดี ๒ และ ๔ รายตามลําดับ 

แนวโนมในอนาคต 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปดเสรีการคาดานบริการของอาเซียน

ประกอบกับนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย อาจทําใหมีความเสี่ยงของผลิตภัณฑ
ท่ีไหลเขา ออกระหวางประเทศมากข้ึน มีการใชวัตถุเสพติดในทางการแพทยท่ีเพ่ิมข้ึน และอาจเกิดการลักลอบ
นําไปใชในทางท่ีผิด มากข้ึน อีกท้ังความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบัน ยังมีผลกระทบ
อยางมากตอการควบคุมวัตถุเสพติด เนื่องจากเกิดการเรียนรูในการใชยา หรือผลิตสารเสพติดชนิดใหมๆ ข้ึน
ทดแทนการใชวัตถุเสพติดท่ีมีการควบคุมแลว 

ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหเอ้ือตอการดําเนินงานควบคุม  
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหรองรับปริมาณงานท่ี

เพ่ิมข้ึน 
3. การเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย 

ตารางท่ี 28  ผลการดําเนินงานดานวัตถุเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 254-2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. งบประมาณดาํเนินการ 
(บาท) 

๘,๙๓๗,๗๐๐ ๑๐,๓๘๑,๙๐๐ ๑๔,๙๖๐,๖๖๗ ๑๓,๗๘๐,๒๙๕.๕๐ 

แผนงานปองกันฯ  
ดานยาเสพติด 

- ๗,๙๗๘,๗๐๐ ๑๒,๔๖๖,๓๗๗ ๙,๗๒๗,๑๐๐ 

แผนงานพฒันา 
ดานสาธารณสุข 

- ๒,๔๐๓,๒๐๐ ๒,๔๙๔,๒๙๐ ๓,๙๒๒,๑๐๐ 

รับโอนจากงบกลาง    ๑๓๑,๐๙๕.๕๐ 
รอยละการใชจาย ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๙๙ ๙๙.๙๙ 

๒. แกไขกฎหมาย (ฉบับ) ๘ ๑๕ ๑๒ ๑๙ 
ยาเสพติด ๔ ๙ ๖ ๑๑ 
วัตถุออกฤทธิ์ ๑ ๔ ๖ ๕ 
การปองกันการใชสาร
ระเหย 

๑ ๒ - - 

อ่ืนๆ 
 

๒ - - ๓ ฉบับ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๓. ตรวจสอบควบคุม 
การนําเขา ณ ดาน (คร้ัง) 

๑๓๓ ๑๐๘ ๑๐๕ ๑๐๓ 

ปริมาณ (กิโลกรัม) ๔,๙๖๑,๗๑๕.๘๑ ๓,๗๐๑,๒๒๙.๙๒ ๔,๓๒๓,๔๐๕ ๓,๗๖๔,๖๖๗.๘๔ 
๔. ตรวจสอบสถาน

ประกอบการที่ไดรับ
อนุญาต (คร้ัง) 

๓๙๓ ๔๗๑ ๔๕๓ ๔๖๘ 

(แหง) ๑๑๙ ๑๗๓ ๑๕๔  
พบการกระทําผิด ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

๕. การตรวจสอบขอมูล 
การกระจาย 

    

พบขอมูลที่มีความผดิปกติ
และมีการกระทําผิด 

๗๒รายการ  
๒๙ แหง  
(ไมนบัซ้ํา) 

๔๓ รายการ ๒๐ 
แหง  

(ไมนบัซ้ํา) 

๓๗ รายการ 
๑๑ แหง  
(ไมนบัซ้ํา) 

๑๐รายการ  
๖ แหง (ไมนับซ้าํ)  

๖. ตรวจสอบการใชยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๔ (คร้ัง) 

๒๓๔ ๒๖๒ ๒๘๗  ๓๓๑ 

การกระทําผิด ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 
๗. ตรวจสอบเฝาระวงั

สถานพยาบาล (แหง) 
๑๐๐ ๗๘ ๔๗ ๕๐ 

พบการกระทําผิด (แหง) ไมพบ ๒ ๓ ๑๖ 
๘. เร่ืองรองเรียน (เร่ือง) ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๑๓ 
๙. ตรวจสอบผลิตภัณฑทาง

กายภาพ (ฉลาก เอกสาร  
ที่เก่ียวของ) (รายการ) 

 ๒๖๐ ๑๗๖ ๑๘๒ 

การกระทําผิด  ไมพบ ไมพบ ไมพบ 
๑๐. ตรวจสอบโฆษณา 

(รายการ) 
๑๘๒ ๑๘๐ ๑๘๖ ๒๘๖ 

พบการกระทําผิด ไมพบ ไมพบ ไมพบ ๔ 
๑๑. ตรวจสอบผลิตภัณฑทาง

หองปฏิบัติการเฝาระวัง 
(ตัวอยาง) 

๑๕๑ ๑๐๗ ๑๐๕ ๘๐ 

ไดรับผลวิเคราะห 
(ตัวอยาง) 

๙๓ ๘๑ ๘๑ ๗๓ 

ตกมาตรฐาน (ตัวอยาง) ๑ ๕ ๓ ๒ 
เขามาตรฐานรอยละ ๙๘.๙๒ ๙๓.๘๒ ๙๖.๓ ๙๗.๒๖ 
กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน 
(ตัวอยาง) 

  ๑๖ ๑๔ 

ตกมาตรฐาน (ตัวอยาง)   ๑๖ ๓ จาก ๘ 
เขามาตรฐานรอยละ 
 

  ๐ ๖๒.๕๐ 

๑๒. พิจารณาอนุญาต ๑,๒๒๘ ๑๘๙ ๑๔๖ ๙๒ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ดานผลิตภัณฑ (คําขอ) 
รอยละการทันกําหนดเวลา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๓. พิจารณาอนุญาต 
ดานสถานประกอบการ 
(คําขอ) 

๑,๗๒๓ 
 

๑,๗๓๑ ๑,๘๒๖ ๑,๖๘๓ 

รอยละการทันกําหนดเวลา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๑๔. พิจารณาอนุญาตหนังสือ

รับรองเก่ียวกับสารตั้งตน 
(คําขอ) 

  ๗๐๕ ๖๕๗ 

ทันเวลา   ๑๐๐ ๑๐๐ 
๑๕. การดําเนินการตาม

อนุสัญญาระหวางประเทศ 
(คําขอ) 

  ๑,๗๓๕ ๑,๙๕๒ 

รอยละการทันกําหนดเวลา    ๑๐๐ ๑๐๐ 
๑๖. เผาทําลายยาเสพติด        

ใหโทษของกลาง (คร้ัง) 
๒ ๑ ๑ ๑ 

ปริมาณ (กิโลกรัม) ๓,๒๔๗.๒๑ ๒,๗๕๕.๖๙ ๓,๓๖๓.๔๖ ๓,๐๙๔.๑๕ 
 คร้ังที่ ๑ 

๒,๔๒๖.๐๕ 
   

 
 คร้ังที่ ๒   

๘๒๑.๒๑ 
   

จํานวนคดี (คดี)  ๑,๐๒๓ ๒,๕๘๔ ๒,๙๑๑ 
๑๗. ผลสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
(รอยละ) 

๗๗.๒๐ ๗๕.๐๗ ๗๘.๗ ๗๓.๕๖ 

คาเปาหมายของ อย. 
(รอยละ) 

๘๒.๐ ๗๕.๐ ๗๖.๐ ๗๗.๐ 

 

ตารางท่ี 29  ขอมูลผูประกอบการวัตถุเสพติด 
ผูประกอบการ  จํานวน (ราย) 

1. ผูประกอบการผลิต  
1.1 ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 43 
1.2 ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 62 

2. ผูประกอบการนําเขา  
2.1 นําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 3 12 
2.2 นําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 4 20 

2.2.1 นําเขา Acetic anhydride 18 
2.2.2 นําเขา Anthranilic acid  3 

2.3 นําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 54 
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3. ผูประกอบการสงออก  
3.1 สงออกยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 22 
3.2 สงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 34 

4. ผูประกอบการจําหนาย  
4.1 จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2  

4.1.1 หมวด ก. (มอบอํานาจให สสจ)  602 
4.2.2 หมวด ค. (อย.)  524 

4.3 จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 684 
4.4 ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 1,006 

5. ผูประกอบการครอบครอง  
5.1 ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4  
(สสจ+กทม) 2,419 
5.2 ครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 167 

       ขอมูล ณ มิถุนายน 2558 

ตารางท่ี 30  ขอมูลการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑวัตถุเสพติด 

การขึ้นทะเบียน 
จํานวน 
(ตํารับ) 

ผลิต นําเขา วัตถุเสพติดในตํารับ 

ทะเบียนวตัถุตํารับ 118 111 7  
- ทะเบียนตาํรับที่มี                  
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 

3 2 1 Amobarbital/Pentazozine/ 
Pentobarbital 

- ทะเบียนตาํรับที่มวีัตถุ 
ออกฤทธิ์ในประเภท 4 

115 109 6 Bromazepam/Chlordiazepoxide/ 
Clobazam/Clonazepam/ 
Clorazepate/Diazepam/Lorazepam 
/Medazepam/Phenobarbital/ 
Pinazepam/Tofizopam 

- ทะเบียนตาํรับยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท 3 

39 37 2 Codeine แกปวด (12 ตํารับ) 
Codeine แกไอ (16 ตํารับ) 

    Opium (10 ตํารับ) 
Diphenoxylate (1 ตํารับ) 

ขอมูล ณ มิถุนายน 2558 

1.9 การเทียบเคียง (Benchmarking) 

1.9.1 ผลการดําเนินงานเทียบเคียง 

ดานวัตถุเสพติด 

สถานการณการนํายาติดตัวของผูปวย 
เนื่องจากกฎกระทรวงฯ เริ่มใชเม่ือป 2552 ตอมาในป 2554 เริ่มทําเว็บไซดใหขอมูล

เก่ียวกับกฎหมายดังกลาว ท่ีชาวตางชาติสามารถสืบคนขอมูลได และมีแบบฟอรมให download และมี FAQ 
ใหขอมูลเบื้องตน มีท่ีอยูอีเมลเพ่ือใหตอบขอซักถาม และมีหนังสือขอใหประชาสัมพันธเรื่องกฎหมายและ      
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เว็บไซดไปยังกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือใหแจงไปยังสถานทูตไทยในตางประเทศทุกประเทศ ทําใหมีการขอ
ใบอนุญาตเพ่ิมข้ึน 3 เทาจากปท่ีผานมา 

จํานวนนักทองเท่ียวข้ึนอยูกับสถานการณทางการเมืองของประเทศ ดังนั้น จะเห็นวาการมี
เหตุการณไมสงบภายในประเทศในชวงป 2554-2555 จํานวนการขอใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนไมมาก ในป 2556 
และ 2557 จํานวนใบอนุญาตไมเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับสถานการณทางการเมืองท่ีวิกฤต มีการประกาศกฎ
อัยการศึก ตอมาในชวงปลายป 2557 ตนป 2558 แมวาจะมีกฎอัยการศึก แตสถานการณทางการเมือง
ม่ันคงข้ึน ไมมีการกอเหตุความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศ จํานวนนักทองเท่ียวจึงเพ่ิมข้ึนมาก เพียงแค 
4 เดือน ก็มีผูขอใบอนุญาตถึง 113 ราย ถาเหตุการณทางการเมืองยังคงเปนเชนนี้ คาดวาป 2558 จะมี      
การขอใบอนุญาตมากกวา 350 ราย 

สําหรับการประมาณการในปตอไป หากสถานการณทางการเมืองปกติไมมีตอสู กัน
ภายในประเทศ มีการประสานความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนมากข้ึน จะมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
มาก และปริมาณยาท่ีขอเพ่ือนําติดตัวเขามาจะนานข้ึน (มากกวา 30 วัน)  เนื่องจากจะเปนการเดินทางเท่ียว
หลายประเทศในแถบนี้ ตอการเดินทางออกนอกประเทศของตนในแตละครั้ง นอกจากนี้จํานวนนักทองเท่ียวท่ี
ขอใบอนุญาต ยังข้ึนกับการรับรูขอมูลกฎหมายของไทย โดยเปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนนักทองเท่ียวจาก
สหรัฐอเมริกาขอใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนมากในป 2558 เนื่องจากการรับรูเรื่องกฎหมายเก่ียวกับยาติดตัวเพ่ิมมาก
ข้ึน สืบเนื่องจากอีเมลท่ีมีการสอบถามมาจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขสหรัฐขอทราบขอมูลกฎหมายดวย ซ่ึงคาดวา
บุคคลเหลานี้ ก็คงจะนําเพ่ือนําไปเผยแพรแกบุคคลท่ีเก่ียวของทราบ ซ่ึงก็จะทําใหผูปวยท่ีอาจไมทราบกฎหมาย
มากอนแตตองใชยา ทราบขอมูลจากเจาหนาท่ี นอกจากอเมริกาแลวก็ยังมีอีเมลจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข
มาเลเซียสอบถามมาดวย จึงเห็นวา หากการรับรูขอมูลเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศท่ีมีผูเดินทางเขามามาก แตยังมี
การขออนุญาตนอยเพราะไมทราบกฎหมายไทย หากมีการรับรูกฎหมายประเทศไทยท่ีกวางขวางข้ึน และ
กฎหมายยังไมมีการปรับปรุง คาดวาตอไปอาจมีการขออนุญาตจํานวนมากกวา 1000 ราย ตอป เปนสัดสวน
กับตัวเลขของนักทองเท่ียว และการรับรูกฎหมายท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน โดยมีสถิติขออนุญาตนํายาติดตัวเขา
ประเทศของผูปวย ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2558 ดังนี้  

ตารางท่ี 31 สถิติการขออนุญาตนํายาติดตัวเขาประเทศของผูปวย 

ป พ.ศ. จํานวน (ฉบับ) 
2552 3 

2553 33 

2554 91 

2555 116 

2556 201 

2557 201 

2558 (มค.-11 พค.58) 113 

 

เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับการออกใบอนุญาตใหนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๒ กรณีผูปวยนําติดตัวเขามาในราชอาณาจักร กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงไดเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีผลการเทียบเคียง ดังนี้  
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ตารางท่ี 32 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานวัตถุเสพติด  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คูเทียบ ผลการดําเนินงาน/ GAP Analysis ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- ประเด็นการเปรียบเทียบ: การออกใบอนุญาตให
นําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ กรณีผูปวยนํา
ติดตัวเขามาในราชอาณาจักร 
ไทย - การนํายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ติดตัว   
เขามาในราชอาณาจักร จะตองยื่นคําขออนุญาตในทุก
กรณี และใหเพดานการนํายาติดตัวเขามาได ใน
ปริมาณการใชไมเกินการใช 
ในระยะเวลา ๑ เดือน ซ่ึงทําใหเกิดความไมสะดวก 
เปนอุปสรรคตอการเดินทางทองเท่ียวของผูปวย 
ออสเตรเลีย - ปริมาณการนําติดตัว เพ่ือใชรักษา
ตนเองในระยะเวลา ๙๐ วัน ไมตองขออนุญาต โดยให
ใชหนังสือรับรองแพทยเปนหลักฐานตอเจาหนาท่ี 

เสนอแกไขกฎกระทรวง         
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูปวยท่ีเดินทางระหวางประเทศท่ี
ประสงคจะนํายาเสพติดใหโทษ    
ในประเภท ๒ ติดตัว เพ่ือใชรักษา
เฉพาะตัว โดยดําเนินการภายใต
บทบัญญัติตามท่ีพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษพ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนด โดยเทียบเคียงกับ
แนวทางของประเทศออสเตรเลีย 

ดานเครื่องมือแพทย 
กองควบคุมเครื่องมือแพทยจะมุงเนนเทียบเคียงกับ Health Sciences Authority (HSA) 

ประเทศสิงค โปร  โดยจะเปลี่ยนรูปแบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยกอนออกสูตลาด              
เปนการควบคุมตามกลุมความเสี่ยง (Risk Based Classification) โดยผลิตภัณฑท่ีมีความเสี่ยงสูงจะถูกควบคุม
เปนเครื่องมือแพทยท่ีตองไดรับอนุญาต ตามมาตรา 6 (1) เครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงปานกลางและ     
ความเสี่ยงต่ําบางรายการจะถูกควบคุมเปนเครื่องมือท่ีตองแจงรายการละเอียด ตามมาตรา 6 (2) ซ่ึงจะตองยื่น
เอกสารในรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) และเครื่องมือแพทยความเสี่ยงต่ํา
บางรายการจะถูกควบคุมในระดับการจดแจงเครื่องมือแพทย (Listing) ใหสอดคลองกับประเทศสิงคโปรท่ีมี   
การควบคุมเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยง ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระดับ คือ Class A , B, C และ D โดย 
Class A เปนเครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด และ Class D เปนเครื่องมือแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุด 
หนวยงาน HSA ของประเทศสิงคโปรมีขอกําหนดใหผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยยื่นเอกสารในรูปแบบ 
Common Submission Dossier Template (CSDT) ในการข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทย ซ่ึงขอกําหนดของ
เอกสารจะข้ึนกับกลุมความเสี่ยงของเครื่องมือแพทยนั้น ๆ สําหรับเครื่องมือแพทย  ในกลุมความเสี่ยงปานกลาง
ถึงสูง (Class B, C และ D) ตองยื่นเอกสาร CSDT ตอ HSA กรณี Class A ท่ีเปนผลิตภัณฑปราศจากเชื้อหรือ 
measuring device ตองเตรียมเอกสาร CSDT เก็บไวท่ีบริษัทเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการตรวจ แตไมตองยื่น
ตอ HSA และมีขอยกเวนการเตรียมเอกสารตามรูปแบบ CSDT สําหรับเครื่องมือแพทยบางกลุม เชน เครื่องมือ
แพทย Class A ไมปราศจากเชื้อหรือไมเขาขายเปน measuring device เนื่องจากเปนเครื่องมือแพทยท่ีมี
ความเสี่ยงต่ํามาก ประเทศไทยจึงเห็นควรมีการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยกอน
ออกสูตลาดเพ่ือใหการควบคุมและกํากับดูแลเครื่องมือแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
ควบคุมเครื่องมือแพทยในระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล โดยเริ่มจากผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยท่ีมี 
ความเสี่ยงต่ําซ่ึงแตเดิมตองยื่น Certificate of Free Sale ประกอบการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบ        
การนําเขาเครื่องมือแพทย เปนการจดแจงเครื่องมือแพทย (Listing) ผานระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการจัดทํา
กฎหมายเก่ียวกับการจัดกลุมเครื่องมือแพทย เ พ่ือควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยให มี
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ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ท้ังเครื่องมือแพทยท่ีใชสําหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย [In 
vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices และเครื่องมือแพทยท่ีมิใชเครื่องมือแพทยสําหรับการวินิจฉัย
ภายนอกรางกาย (Non In vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices] ตามระดับความเสี่ยงตอบุคคลและ
สาธารณสุขจากความเสี่ยงระดับต่ําไปความเสี่ยงระดับสูง  

ดานเครื่องสําอาง 
การเทียบเคียง(Benchmarking)ดานเครื่องสําอาง  มุงเทียบเคียงการพัฒนาดานการกํากับ

ดูแลคุณภาพเครื่องสําอางตามขอตกลงกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตามบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน 
(ASEAN Cosmetics Directive) ซ่ึงการกํากับดูแลเครื่องสําอางกอนออกสูตลาด ผูประกอบการตองมาจดแจง
กอนวางตลาด โดยผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองผลิตจากสถานท่ีผลิตท่ีมีมาตรฐานตามหลักเกณฑASEAN GMP 
มีการจัดทําขอมูลผลิตภัณฑ (Product Information File) เก็บไว ณ สถานประกอบการ เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ภาครัฐตรวจสอบเม่ือรองขอ ในขอมูลผลิตภัณฑ (Product Information File) มีการกําหนดใหจัดทําการ
ประเมินความปลอดภัยของเครื่องสําอางท่ีผลิตหรือนําเขา (Cosmetic Safety Assessment) ดวย 

จากขอตกลงกลุมประเทศอาเซียนเม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยไดมีการนํา
บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEANCosmetics Directive) ลงสูการปฏิบัติของแตละประเทศ ดังนั้น 
จึงมีความกาวหนาของการนําบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetics Directive) ลงสู       
การปฏิบัติ  ในปงบประมาณ 2558-2559 กลุมควบคุมเครื่องสําอางไดมีการกําหนดกระบวนงานท่ีจะ
เทียบเคียง 4 กระบวนงาน คือ 

1. การพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎระเบียบ ประกาศฯ ใหทันสมัยและสอดคลองกับอาเซียน 
๒. การประเมินความปลอดภัยของเครื่องสําอาง (Safety Assessment) 
3. พัฒนาสถานประกอบการดานผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหสอดคลองตาม ASEAN GMP Guideline  
4. พัฒนาระบบการจดแจงเครื่องสําอางอัตโนมัติ 

ตารางท่ี 33  ผลดําเนินงานเทียบเคียงดานเครื่องสําอาง 4 กระบวนงาน ในปงบประมาณ 2558 - 2559 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

(1) การพัฒนา ปรับปรุง แกไข
กฎระเบียบ ประกาศฯ ใหทันสมัย
และสอดคลองกับอาเซียน 

4 ฉบับ ตุลาคม 2557 
– 30 กันยายน 
2559 

- ประกาศกระทวงสาธารณสุข  
(1) วาดวยการกําหนดสารหามใช 
เปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง (1,387 รายการ) 
(2) วาดวยสารท่ีอาจใชเปน
สวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(156 รายการ)  
(3) วาดวยสีท่ีใชเปนสวนนผสม    
ในเครื่องสําอาง (156 รายการ) 
(4) วาดวยสารปองกันแสงแดด    
ในเครื่องสําอาง (๓๐ รายการ) 
(๕) วาดวยวัตถุกันเสีย  
(5๗รายการ) 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 

(2) การประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องสําอาง (Safety Assessment) 

1 ครั้ง - วันท่ี 15 ธ.ค. 
57 และ 22 
ธ.ค.57 
 
 
- วันท่ี 14 
ธันวาคม 
2558 

- การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 
การประเมินความปลอดภัย 
(Safety Assessment) และขอมูล
ผลิตภัณฑ(Product Information 
File : PIF) 
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 
แนวทางการประเมินความ
ปลอดภัยในเครื่องสําอางผสม
สมุนไพร (Safety Evaluation of 
Botanical ingredients in 
Cosmetic ) 

(3) พัฒนาสถานประกอบการดาน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหสอดคลอง
ตาม ASEAN GMP Guideline 
 

100 ราย 1 ตุลาคม 
2557 – 30 
กันยายน 
2559  

- 161 ราย 

(4) พัฒนาระบบการจดแจง
เครื่องสําอางอัตโนมัติ 

1 ระบบ 1 ตุลาคม 
2558 – 30 
กันยายน 
2559  
(รอบ 12 เดือน) 

- พัฒนาใหมีการบริการจดแจง
เครื่องสําอาง (ผลิตภัณฑเดี่ยว) 
ดวยระบบอัตโนมัติ 

 
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนาดานการกํากับดูแลคุณภาพเครื่องสําอาง

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ควรมีการดําเนินการตอเนื่องในชวง 5 ปถัดไป (ตั้งแตป 2560 – 2564) จึงไดมี
การกําหนดกระบวนงานท่ีจะเทียบเคียง 4 กระบวนงาน ดังนี้ 
 1. การพัฒนา ปรับปรุง แกไข กฎระเบียบ ประกาศฯใหทันสมัยและสอดคลองกับขอตกลง
กลุมประเทศอาเซียนอยางตอเนื่อง 
 - ปรับปรุงรายการสารใหสอดคลองกับอาเซียน 
 2. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานเครื่องสําอางใหมีความรับผิดชอบตอการประกอบการ
ของตนเองและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 
 3. พัฒนาสถานประกอบการดานผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหสอดคลองตาม ASEAN GMP 
Guideline อยางตอเนื่อง 
 4. พัฒนาระบบการจดแจงเครื่องสําอางอัตโนมัติใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

แนวโนมในอนาคต 
ประเทศไทยจําเปนตองกาวไปพรอมกับความเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา สํานักควบคุม

เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (กลุมควบคุมเครื่องสําอาง) จึงไดจัดทําเปาหมาย (Functional Goals) เพ่ือ      
การพัฒนากระบวนการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลดังกลาว ดังนี้ 
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 1. พัฒนากระบวนการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการสามารถ
แขงขันในระดับสากล 

ดานวัตถุอันตราย36, 37 

การกํากับดูแลวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีผานมามีการดําเนินการโดย
อางอิงตามขอกําหนดตาง ๆ เชน WHO และ WHO/FAO ตอมาเพ่ือเปนการพัฒนาระบบการกํากับดูแลวัตถุ
อันตรายใหสามารถเทียบเคียงกับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย จึงไดจัดทําโครงการศึกษาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑเคมี
สําหรับผูบริโภคของหนวยงาน US EPA เพ่ือพัฒนาศักยภาพการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายท่ีใชใน
บานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย  โดยดําเนินการศึกษาระบบการดําเนินงานของ United States 
Environmental Protection Agency (US EPA) ในสวนท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยเฉพาะผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวอ่ืน พรอมท้ังวิเคราะหชองวาง
เปรียบเทียบกับการดําเนินงานของประเทศไทยท้ังในดานโครงสราง การดําเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ สมรรถนะของบุคลากร และศักยภาพของผูประกอบการ รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แนวทางการดําเนินการเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขให
สามารถเทียบเคียงกับ US EPA ได จากนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
อันตรายไดนําขอเสนอจากโครงการดังกลาวมาวิเคราะหความเปนไปไดในการปฏิบัติและจัดทําแผน           
การเทียบเคียงการพัฒนากระบวนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายในระยะ 10 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2567) ประกอบดวยกิจกรรมในดานการเพ่ิมบทบาทและสมรรถนะการกํากับดูแลวัตถุอันตราย อาทิเชน     
การอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑและเกณฑการทดสอบ
ประสิทธิภาพ การปรับโครงสรางและการจัดองคกรภายใน โดยมุงศึกษาในเรื่องการกระจายอํานาจเพ่ิมเติมและ
การศึกษากลไกการทบทวนทะเบียน การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากร การเสริมสรางความรู
และความเขมแข็งใหแกผูประกอบการและประชาชน และการพัฒนาระบบฐานขอมูล และเริ่มดําเนินการตาม
แผนโดยมีการทบทวนแผนทุกปเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี
การปรับแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจากขอมูลผลการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย ซ่ึงมี
การเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

จากผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
1. เพ่ิมบทบาทและสมรรถนะการกํากับดูแล ควรมีการปรับบทบาท เนนการบังคับใช

กฎหมาย เพ่ิมเติมบทบาทภารกิจในดานการกําหนดกลไกการทบทวนการข้ึนทะเบียนและจัดทําเครือขาย
สนับสนุนการทํางานอยางเปนทางการ โดยอาจกําหนดใหเปนคณะกรรมการรวม และใหการสนับสนุน      
ดานงบประมาณหรือการสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ 

 
 
 
 

36 รายงานโครงการศึกษาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑเคมีสําหรับผูบริโภคของหนวยงาน US EPA เพื่อพัฒนาศักยภาพการคุมครองผูบริโภค   
ดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556. 

37 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557. 
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2. พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากร ควรมีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ระบบงานและเนน
การบูรณาการท้ังภายในและภายนอก โดยจัดทําแผนงานพัฒนาบุคลากรและบุคลากรเครือขายใหชัดเจน 
เสริมสรางความรูดานวัตถุอันตรายใหกับเจาหนาท่ี รวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

3. เสริมสรางความรูและความเขมแข็งใหแกผูประกอบการและประชาชน ควรมีการให
ความรู/ขอมูลกับประชาชน โดยจัดทําเปนคูมือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุกเรื่องท่ีเก่ียวของ เชน ฉลาก 
เครื่องหมาย อย. เปนตน สงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายผูประกอบการหรือประชาชน เพ่ือให มี              
การแลกเปลี่ยนความรูและความตระหนักมากข้ึน รวมท้ังพิจารณาใหการสนับสนุนผูประกอบการท่ีใช
เทคโนโลยีหรือผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 4. พัฒนาระบบฐานขอมูล  ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการกํากับดูแล การประมวลผลขอมูล และนําขอมูลมาใชในการบริหาร  

5. ปรับโครงสรางและการจัดองคกรภายใน  ควรมีการปรับโครงสรางและการจัดการองคกร
ภายในโดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยงานและพิจารณาถึงการจัดสรรหนาท่ีใหเหมาะสมกับแนวทาง    
การกํากับดูแลใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ังบูรณาการกระบวนงานภายในองคกรใหสอดคลองกัน และดําเนินการใหมี
หนวยงานสนับสนุนเพ่ิมเติม ไดแก หนวยทดสอบประสิทธิภาพ หนวยทบทวนขอมูลการข้ึนทะเบียน หนวย
บังคับใชกฎหมาย 

6. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการและผลิตภัณฑในประเทศโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย การสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรม พัฒนาความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีระหวางผูประกอบการ และพัฒนาสมรรถนะ      
ดานการวิจัยและการปฏิบัติการ  

ดานดานอาหารและยา 

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนากระบวนการ
ดานกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงสํานักดานอาหารและยาดําเนินการโดยเทียบเคียงระบบ     
การกํากับดูแลการนําเขาผลิตภัณฑอาหาร ณ ดานอาหารและยากับแนวทางการตรวจสอบการนําเขา/สงออก
และออกใบรับรองดานอาหารของ Codex Committee on Food Import and Export Inspection and 
Certification Systems (CCFICS) ตามแนวทางท่ี CAC/GL 47-2003: Guidelines for Food Import 
Control Systems ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติฯ ท่ีองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ องคการการคา
โลก และนานาประเทศใหการยอมรับ 
 ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ สํานักดานอาหารและยาไดวิเคราะหชองวาง (GAP Analysis) ของระบบ
การตรวจสอบการนําเขาฯ ณ ปจจุบัน กับแนวทางปฏิบัติของ CCFICS พบชองวางในการพัฒนาในหลาย ๆ 
ประเด็น ท้ังท่ีสามารถพัฒนาไดทันที และท่ีตองใชเวลาและ/หรือองคความรูในการพัฒนา ซ่ึงสํานักดานอาหาร
และยาไดดําเนินการพัฒนาชองวางดังกลาว ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

1) แนวทาง : นําหลักการวิเคราะหความเสี่ยงมาใชสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ในการตรวจสอบเอกสาร การสุมตัวอยางตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐาน เปนตน 
สํานักดานอาหารและยาไดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑอาหารดานจุลินทรียในเบื้องตนโดยใชผลการตรวจ
วิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางพัฒนาการกําหนดมาตรการการตรวจสอบฯ ตามความเสี่ยง    
ซ่ึงจะดําเนินการตอไป 
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2) แนวทาง : กฎหมายและข้ันตอนการดําเนินงานมีการกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส    
สํานักดานอาหารและยาไดจัดทําคูมือประชาชนในการใหบริการของสํานักดานอาหารและยา ซ่ึงจัดทําเสร็จสิ้น
แลว 18 ฉบับ เผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเว็บไซต    
สํานักดานอาหารและยา นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรเอกสารเก่ียวกับการยื่นแจงรายละเอียดหรือขออนุญาต
นําเขาฯ เปนภาษาอังกฤษ และเผยแพรท่ีเว็บไซตสํานักดานอาหารและยาดวยเชนกัน 

3) แนวทาง : ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสมํ่าเสมอท่ัวประเทศ สํานักดานอาหารและยาไดมี      
การทบทวนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี (SOP) เปนประจําทุกป และมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติมใหทันสมัย
และครอบคลุมทุกกระบวนงานท่ีสําคัญ  

4) แนวทาง : กําหนดเกณฑการตัดสินใจหลังการตรวจสอบการนําเขาฯ วาจะเปนไปในกรณีใด 
เชน การยอมรับ การแจงใหทราบถึงการปฏิเสธ โดยเปลี่ยนการใชผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนอ่ืนแทนการบริโภค
ของมนุษย การแจงใหทราบถึงการปฏิเสธ โดยมีคําสั่งใหทําลาย เปนตน สํานักดานอาหารและยาไดพัฒนา
เกณฑ/แนวทางการตัดสินใจกรณีการยอมรับ/ปฏิเสธสินคา เพ่ือเปนแนวปฏิบัติของเจาหนาท่ีดานอาหารและยาแลว 

5) แนวทาง : ระบบควบคุมการนําเขาอาหารควรมีระบบการจัดการเอกสาร/ขอมูล ดังตอไปนี้ 
เชน โครงสรางองคกร ขอมูลการปนเปอนอาหาร ขอมูลการดําเนินงานตางๆ ขอมูลการตรวจสอบอาหาร    
เปนตน สํานักดานอาหารและยาไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลกรณีการอายัด/ถอนอายัดสินคา เพ่ือใช
ติดตามการดําเนินงานและเปนขอมูลในการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพนําเขาตอไป 

ท้ังนี้ ชองวางท่ีอยูระหวางดําเนินการเนื่องจากเปนกิจกรรม/โครงการตองอาศัยเวลาและ
ผูเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดระบบท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไดแก การใชการวิเคราะห
ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการการตรวจสอบการนําเขา (เชน การตรวจเอกสาร การสุมตัวอยาง เปนตน)  
และชองวางท่ียังคงมีอยู เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานไดคอนขางยาก ตองอาศัยนโยบายหรือใชทรัพยากร
จํานวนมาก ไดแก การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนระบบคุณภาพของโดยผูประเมินภายนอก 
และการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม   

1.10 ความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.10.1 ความพึงพอใจและความตองการ 

1.10.1.1 ผูรับบริการ38,39
 

จากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของผูมารับ
บริการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.5975 คิดเปนรอยละ 71.95) ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ อย. อยูในระดับพึงพอใจ
มาก  มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.4250 (รอยละ68.50) เรื่องท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การ
ตรวจสอบ เฝาระวัง ผลิตภัณฑ สถานประกอบการ (รอยละ 71.79) และนอยท่ีสุด คือ การอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพ (รอยละ 68.35) โดยความพึงพอใจตอการใหบริการในดานตางๆ ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก (รอยละ 71.78) ทุกดานไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงดานท่ี
ไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืนๆ คือ ดานขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับงานที่มารับบริการท่ี อย.จัดให 

 
 
 

38 รายงานการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ. 2559. 
39 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559. 
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(รอยละ 73.11) รองลงมาเปนดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี (รอยละ 72.73) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอม  (รอยละ 71.41) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ (รอยละ 69.85)  ตามลําดับ 
สําหรับ ประเด็นท่ีผูรับบริการไมพึงพอใจและควรเรงปรับปรุง ไดแก การไมรักษาเวลาในการใหบริการ การใช
ถอยคําและน้ําเสียงท่ีไมสุภาพของเจาหนาท่ี ความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีและมาตรฐานการตรวจสอบท่ีไม
เหมือนกัน ในสวนของชองทางการสื่อสารท่ีกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 เคยใชติดตอกับ อย. 3 อันดับแรก 
คือ อันดับ ๑ การติดตอดวยตนเอง ณ สํานัก/กอง (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 72.29) อันดับ ๒ เว็บไซต
ของ อย.  (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 70.87) และอันดับ ๓ การติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 69.40) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service Center) ซ่ึงเปนหนวยบริการดานหนาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมี         

การสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการ

ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง สรุปดังนี้ 

 สํารวจความพึงพอใจผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 

อันไดแก การใหบริการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย สวนรับ

ชําระคาธรรมเนียม และประชาสัมพันธบริการบัตรคิว ระหวางวัน ท่ี ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙               

แจกแบบสอบถามผูมารับบริการ รวมท้ังสิ้น ๓๐๐ ใบ ไดรับคืน ๑๙๗ ใบ ผลการสํารวจความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูใน ระดับ พอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๙  คิดเปนรอยละความพึงพอใจ  ๗๓.๙๐ 

โดยมีความพึงพอใจ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอ         

สิ่งตอบแทน, สินบน หรือหาประโยชนในทางมิชอบ มีคาเฉลี่ย ( X ) มากท่ีสุด = ๔.๐๙ หรือรอยละ ๘๑.๘๓        

ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก  

สถานท่ีมีความสะอาด เรียบรอย มีสัดสวนการใหบริการแยกชัดเจน มีคาเฉลี่ย 

( X ) = ๔.๐๓ หรือรอยละ ๘๐.๖๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

๑. ดานการใหบริการ : ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความซ่ือสัตยสุจริต         
ในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, สินบน หรือหาประโยชนในทางมิชอบ ความพึงพอใจอยูในระดับ 
พอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ ๔.๐๙ หรือคิดเปนรอยละ ๘๑.๘๓  

รองลงมาคือ การบริการตามลําดับกอน – หลัง ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) 

เทากับ ๔.๐๑ หรือคิดเปนรอยละ ๘๐.๒๐  

๒. ดานสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก : ความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ สถานท่ีมีความสะอาด เรียบรอย มีสัดสวนการใหบริการแยกชัดเจน ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก     
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ ๔.๐๓ หรือคิดเปนรอยละ ๘๐.๖๑ 

รองลงมาคือ การใหบริการกดบัตรคิว ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก      

มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ ๓.๙๐ หรือคิดเปนรอยละ ๗๘.๐๗  
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โดยผูรับบริการไดมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นแยกตามรายหัวขอ สรุปดังนี้ 

• ส่ิงท่ีประทับใจ 
 ผูรับบริการประทับใจการบริการตามลําดับกอน-หลัง ไมลัดคิว ความรวดเร็ว
ของการใหบริการ  เม่ือถึงคิว ยิ้มแยม เปนกันเอง ใหความชวยเหลือตอบคําถามและแนะนําขอมูลไดชัดเจน 
การใหบริการ  บัตรคิว เจาหนาท่ีประชาสัมพันธใหการตอนรับและใหแนะนําดี เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส 
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหใชบริการ 

• ความคาดหวังในงานบริการของศูนยบริการฯ  
 ผูรับบริการมีความคาดหวังในงานบริการของศูนยบริการฯ ในเรื่อง         

การพิจารณาเอกสารควรมีความรวดเร็ว ถูกตอง มากข้ึน งานออกเร็วกวานี้ การนัดหมายรับเอกสารชากวา
เม่ือกอน ควรนัดรับเอกสารใหเร็วกวานี้ ควรยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมไดมากกวา ครั้งละ ๑ คําขอ การให
ขอมูลคําแนะนําท่ีชัดเจน ถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานเดียวกัน อยากใหเจาหนาท่ีใหบริการดวยความยิ้มแยม
แจมใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ ใหการตอนรับและชวยเหลือ มีความรู และใจบริการมากกวานี้ 
ควรเพ่ิมเจาหนาท่ีใหมากข้ึน เพ่ือใหบริการรวดเร็วยิ่งข้ึน ควรขยายสถานท่ีใหกวางขวางข้ึน ทางเดิน ชอง
เคานเตอรใหกวางขวางข้ึน เพ่ิมท่ีนั่งรอใหมากข้ึน  

• ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ 
  ผูรับบริการไมประทับใจตอการใหบริการในเรื่อง ความลาชาในการ

พิจารณาตรวจเอกสาร ระบบการจองคิวทางเว็บไซตของสํานักอาหาร ไมสามารถจองไดเลย ปรับปรุงดวน การ

จองคิวยื่นคําขอผลิตภัณฑเสริมอาหาร เขา ๑๐ โมง ระบบลมทุกที การใหขอมูลและการตรวจสอบเอกสารของ

เจาหนาท่ี ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เจาหนาท่ีพูดจาไมดี ใชน้ําเสียงกระแทก เวลาตอบคําถาม ไมยิ้มแยม

แจมใส  ไมมี Service Mind ท่ีดี ไมเต็มใจใหบริการ เจาหนาท่ี ผูใหบริการมีไมเพียงพอ ควรเพ่ิมเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีควรเขาปฏิบัติงานใหตรงเวลา ควรมีเครื่องพิมพดีดภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพ่ิมเติม โดยแตละ

เครื่องสามารถพิมพได ๒ ภาษา และรักษาปรับปรุงใหใชไดครบทุก function ของเครื่อง คอยดูแลไมใหหมึก

จาง หรือชํารุด สถานท่ีคับแคบ พ้ืนท่ีการยื่นเอกสารนอย และท่ีนั่งรอไมเพียงพอ ควรขยายพ้ืนท่ีใหบริการ       

การใหบริการ Internet มีเครื่องนอยไป อยากใหมีเพ่ิมข้ึน เคานเตอรกรอกเอกสารกินพ้ืนท่ีมาก ไมคอยสะดวก 

บางครั้งไมพอใช ระบบ e-Logistic ลมบอย ทําใหไมสะดวกในการยื่นคําขอฯ 

• ขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  
ผูรับบริการมีขอเสนอแนะใหศูนยบริการฯ ปรับปรุงการใหบริการในเรื่อง 

ฝายใหคําแนะนํารอนานมาก ควรยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมไดมากกวา ครั้งละ ๑ คําขอ การพิจารณา
ตรวจเอกสารควรใหเร็วข้ึน การตรวจพิจารณาเอกสารไมมีมาตรฐานเดียวกัน การใหขอมูล คําแนะนําทาง
โทรศัพท ติดตอยากมาก ควรเพ่ิมเจาหนาท่ีผูใหบริการใหมากกวานี้ เพ่ือรองรับผูมาใชบริการ และเพียงพอกับ
ปริมาณงานท่ีไดรับ ควรมีการอบรมและปรับปรุงการใหบริการ มารยาท การพูดจาของเจาหนาท่ี อบรม
เจาหนาท่ีใหมีความรู และมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ิมเครื่องพิมพดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษใหมากข้ึน และให
สามารถพิมพไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเครื่องเดียวกัน เคานเตอรสําหรับกรอกเอกสาร สูงเกินไป 
แออัด ไมเหมาะกับพ้ืนท่ีท่ีคับแคบมาก สถานท่ีคับแคบ ทําใหท่ีนั่งรอไมเพียงพอ ควรขยายใหกวางขวาง เปน
สัดสวน  เพ่ิมพ้ืนท่ีนั่งทํางานใหมากกวานี้ ขอเพ่ิมจุดบริการ Internet 
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1.10.1.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย40 
จากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจตอการติดตอ
ประสานงานของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.6421   เทียบเปนรอยละ 72.84) ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับ         
การดําเนินงานของ อย. อยูในระดับพึงพอใจมาก  มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.5992  (รอยละ 71.98) เรื่องท่ี
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก การตรวจสอบ เฝาระวัง การโฆษณา (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.7551 รอยละ 75.10) และการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสถานประกอบการ (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.7517 รอยละ 75.03) และนอยท่ีสุด คือ การอนุญาตสถานประกอบการ (รอยละ 68.53) โดย        
ความพึงพอใจตอการติดตอประสานงาน ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก (รอยละ 72.84) ทุกประเด็นไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ประเด็นท่ีไดรับ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกวาดานอ่ืน ๆ คือ ความสุภาพและกิริยาทาทางหรือน้ําเสียงของเจาหนาท่ี
ประสานงาน (รอยละ 74.80) รองลงมาเปนดานความรูความสามารถของเจาหนาท่ีประสานงาน (รอยละ 
73.23) และความหลากหลายของชองทางในการติดตอประสานงาน(รอยละ 73.07)ตามลําดับ สําหรับ
ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอมูลขาวสารท่ี อย. จัดใหซ่ึงเก่ียวของกับงานท่ีมาติดตอ (รอยละ 
71.70) สําหรับประเด็นท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย ไมพึงพอใจและควรเรงปรับปรุง ไดแก เจาหนาท่ีทํางานลาชา 
การตอบคําถามไมชัดเจน การใชถอยคําและน้ําเสียงท่ีไมสุภาพของเจาหนาท่ี และข้ันตอนการติดตอกับ
เจาหนาท่ีท่ีคอนขางยุงยาก ในสวนของชองทา.การสื่อสารท่ีกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 เคยใชติดตอ
ประสานงานกับ อย. 3 อันดับแรก คือ อันดับ ๑ โทรศัพทสายตรงถึงหนวยงานภายใน อย. (มีความพึงพอใจคิด
เปนรอยละ 71.38) อันดับ ๒ Call Center 1556 (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 62.05) และอันดับ ๓ 
เว็บไซตของ อย. (มีความพึงพอใจ คิดเปน     รอยละ 58.57) 

1.10.1.3 ประชาชน (ผูบริโภค) 
การอภิปรายผลการวิจัยกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 87.3) รับรูชองทาง

การเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสื่อโทรทัศน และสื่อ
อินเตอรเน็ตมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีผานมา22 ท่ีพบวาสื่อโทรทัศนเปนสื่อ
กลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากสื่อ
โทรทัศน และสื่ออินเตอรเน็ต เปนสื่อท่ีเขาถึงประชาชนไดอยางงาย กวางขวาง สะดวกสบายในการใชงาน ไม
จํากัดรูปแบบของขอมูล กลาวคือในการนําเสนอขอมูลขาวสารเปนไดท้ังภาพ,เสียงและขอความท่ีเปนตัวอักษร 
มีคาใชจายถูกเม่ือคิดอัตราตอหัว รวมท้ังเปนสื่อท่ีอยูในความทรงจําไดดี จึงทําใหประชาชนมีการรับรูและมี
ความพึงพอใจในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จากสื่อโทรทัศนและสื่ออินเตอรเน็ตมากท่ีสุด กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 84.3) มีความพึงพอใจตอ      
การดํ า เนิน งานของสํ านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ในภาพรวม โดน มีความพึงพอใจ                    
ดานการประชาสัมพันธ รอยละ 90.1 การดําเนินงานท่ีผานมาท่ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวโนมสูงข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแล จับกุมและดําเนินการ
ทางกฎหมายตอผูผลิต และผูประกอบการท่ีเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ผานทางสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ทําให
กลุมตัวอยางมีการรับรูเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการคุมครอง 

 
40 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ผูบริ โภคสูง ข้ึน สวนความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธจากผลการวิจัยพอขอมูลท่ีสอดคลองกับ             
การประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา กลาวคือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในสัดสวนท่ีสูงมาอยาง
ตอเนื่องโดยตลอด 

1.10.2 ขอรองเรียน41 

ในปจจุบันสภาพปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพไดทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
จากหลายสาเหตุ ไดแก ๑) ประชาชนมีทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมถูกตองหรือไม
เหมาะสม เชน เด็กนักเรียน/วัยรุนมีการบริโภคยาอยางผิดวัตถุประสงค ซ่ึงมีการใชยาแกไอ หรือยาแกปวด     
ทรามาดอล โดยซ้ือยาเหลานี้จากรานขายยาท่ีไมมีเภสัชกรหรือซ้ือตามอินเทอรเน็ต ๒) ผูประกอบการ/           
ผูประกอบวิชาชีพขาดจรรยาบรรณหรือขาดความรับผิดชอบตอสังคม เชน การทําฉลากเพ่ือหลอกลวง ใหเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญของผลิตภัณฑ หรือการสวมทะเบียนผลิตภัณฑของผูอ่ืน ๓) การพัฒนาชองทางการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภคได
อยางรวดเร็ว ประกอบกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ มีผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีหลากหลาย เชน อาหาร ยา เครื่องสําอาง ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาวตองอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ
เพ่ือสงเสริมการขาย ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ท่ีมีความหลากหลาย ซํ้าซอน และการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย
เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเรื่องรองเรียนมีปริมาณมาก และมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ยากตอการดําเนินการ  
สืบหาตัวผูกระทําผิด เชน การรองเรียนการขายสินคาผาน Social media เปนตน ในสวนของการบังคับใช
กฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อย. พบมีบทกําหนดโทษต่ํา ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย ยินดีเสียคาปรับเพราะคุมคากับผลประโยชนท่ีจะไดรับ เชน การโฆษณาอาหารโดยไมขออนุญาต โทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท เปนตน สําหรับผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑของ อย. ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 35 – 37  

1) สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ 
ตารางท่ี 34 ผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลิตภัณฑ จํานวน (ครั้ง) 
อาหาร ๖๓๙ 
ยา ๓๖๖ 
เครื่องสําอาง ๒๐๑ 
เครื่องมือแพทย ๙๔ 
วัตถุอันตราย ๓๒ 
ยาเสพติด ๔๒ 
อ่ืน ๆ ๙๐ 

รวม ๑,๔๖๔ 
 

 

 
41 ศูนยจัดการเร่ืองรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกีย่วกับผลิตภณัฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
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2) สถิติผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ 

ตารางท่ี 35 สถิติผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 

  ๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ 

  จํานวน ดําเนินการ รอยละ จํานวน ดําเนินการ รอยละ จํานวน ดําเนินการ รอยละ 

สํานัก สว. ๑๔๖ ๑๔๕ ๙๙.๓ ๑๘๐ ๑๓๐ ๗๒.๒ ๑๘๐ ๑๑๗ ๖๕.๐ 

สํานัก อ. ๒๙๙ ๒๙๕ ๙๘.๗ ๑๘๔ ๑๓๕ ๗๓.๔ ๑๘๓ ๑๓๒ ๗๒.๑ 

สํานัก ย. ๑๘๗ ๑๖๔ ๘๗.๗ ๒๐๖ ๙๙ ๔๘.๑ ๑๗๓ ๖๗ ๓๘.๗ 

กอง พ. ๑๑๒ ๙๐ ๘๐.๔ ๕๕ ๑๕ ๒๗.๓ ๘๒ ๔๕ ๕๔.๙ 

กอง ต. ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐ ๒๗ ๒๗ ๑๐๐.๐ ๔๒ ๒๙ ๖๙.๐ 

สํานักดานฯ ๗ ๗ ๑๐๐.๐ ๙ ๘ ๘๘.๙ ๑๓ ๙ ๖๙.๒ 

ศปป. ๗๓ ๗๑ ๙๗.๓ ๐ ๐ ๐.๐ ๐ ๐ ๐.๐ 

ศูนยขอมูลฯ ๑ ๑ ๑๐๐.๐ ๑ ๑ ๑๐๐.๐ ๑ ๑ ๑๐๐.๐ 

กอง ช. ๒ ๒ ๑๐๐.๐ ๑ ๐ ๐.๐ ๑ ๑ ๑๐๐.๐ 

กอง คบ. ๑๙ ๑๙ ๑๐๐.๐ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐ ๔๑ ๒๘ ๖๘.๓ 

กลุมเงินทุนฯ ๓ ๓ ๑๐๐.๐ ๐ ๐ ๐.๐ ๐ ๐ ๐.๐ 

กลุม น. ๓ ๓ ๑๐๐.๐ ๕ ๕ ๑๐๐.๐ ๐ ๐ ๐.๐ 

สล. ๖ ๖ ๑๐๐.๐ ๓ ๓ ๑๐๐.๐ ๓ ๒ ๖๖.๗ 

ศูนย OSSC ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐ ๘ ๘ ๑๐๐.๐ ๙ ๖ ๖๖.๗ 

กอง พศ.* ๗๓ ๗๓ ๑๐๐.๐ ๔ ๔ ๑๐๐.๐ ๓ ๒ ๖๖.๗ 

ศรป.** ๐ ๐ ๐.๐ ๓๖๖ ๒๕๘ ๗๐.๕ ๔๙๕ ๒๗๒ ๕๔.๙ 

สรุปการดําเนินงานโดย อย. ๑,๐๖๑ ๗๐๕ ๖๖.๔ ๑,๒๒๖ ๗๑๑ 
 

๕๘.๐ 
 

หนวยงาน  
  

๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ เม.ย. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙ 

จํานวน ดําเนินการ รอยละ จํานวน ดําเนินการ รอยละ จํานวน ดําเนินการ รอยละ 

สสจ. ๓๒๒ ๒๐๑ ๖๒.๔ ๒๙๑ ๑๔๕ ๔๙.๘ ๓๕๒ ๓๕๒ ๑๐๐.๐ 

กทม. ๙๗ ๖๓ ๖๔.๙ ๘๑ ๕๖ ๖๙.๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐.๐ 

สคบ. ๑๔ ๑๔ ๑๐๐.๐ ๙ ๙ ๑๐๐.๐ ๙ ๙ ๑๐๐.๐ 

อื่น ๆ *** ๖๗ ๖๗ ๑๐๐.๐ ๕๑ ๕๑ ๑๐๐.๐ ๘๒ ๘๒ ๑๐๐.๐ 

สรุปการดําเนินงานโดยหนวยงานอ่ืน ๔๓๒ ๒๖๑ ๖๐.๔ ๕๒๘ ๕๒๘ ๑๐๐.๐ 

รวม ๑,๔๕๓ ๑,๒๔๖ ๘๕.๘ ๑,๔๙๓ ๙๖๖ ๖๔.๗ ๑,๗๕๔ ๑,๒๓๙ ๗๐.๖ 

ขอมูลถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2559 
หมายเหตุ : 
* หมายถึง กอง พศ. ชี้แจงขอซักถาม ใหขอมูลการประชาสัมพนัธ 
**  หมายถึง ผลดาํเนินการ ศรร. รวมกับ ศปป. (ตัง้แตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
*** หมายถึง หนวยงานอ่ืน ๆ เชน สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สภาวชิาชีพ กรมการคาภายใน 

เปนตน 
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3) สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทางการรองเรียน 

ตารางท่ี 36  สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทางการรองเรียน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชองทางการรองเรียน จํานวน (ครั้ง) 

จดหมาย/หนังสือ 384 

โทรศัพท 489 

อินเทอรเน็ต 346 

มาเอง 235 

ตู ปณ. 1556 9 

โทรสาร 1 

รวม 1,464 

  ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 

   แนวโนมของจํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของ อย. มีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนมากข้ึนอีกดวย ซ่ึงเปนผลมาจาก
สภาพปญหาในปจจุบันท่ีเปนอยู ท้ังในดานความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอจํากัดดานกฎหมาย     
ท่ีเก่ียวกับสื่อหรือชองทางการโฆษณา ทําให อย. ไมสามารถดําเนินการกับผูกระทําผิดไดอยางเด็ดขาดและ 
ครบวงจร เชน การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางโทรทัศนดาวเทียม วิทยุชุมชน จําเปนตองประสานสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพ่ือระงับสื่อ
โฆษณาหรือปดชองโทรทัศนท่ีมีปญหาดังกลาว เปนตน และเรื่องรองเรียนเรื่องหนึ่งท่ีพบมีการกระทํา         
ผิดกฎหมายหลายบท และเก่ียวของหลายหนวยงาน ทําใหการดําเนินการตองมีการประสานงานระหวาง
หนวยงานหลายหนวย เชน การรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีใชในคลินิกหรือสถานพยาบาล ซ่ึง         
ผูรองเรียนประสงคเรียกรองคาเสียหาย ตองการใหตรวจสอบผลิตภัณฑ โฆษณาสถานพยาบาลและแพทย      
ท่ีทําการรักษาดวย จะตองประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เปนตน ซ่ึงในสวนการดําเนินการดังกลาวจะตองใช       
ระยะเวลานานในการดําเนินการจนสิ้นสุด 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับการปกปองและคุมครองสุขภาพของ
ประชาชน ในการดําเนินการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนดานผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. ดําเนินไปดวย     
ความเรียบรอย รวดเร็ว ทันตอสถานการณและมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยนั้น ควรมีการดําเนินการท้ังเชิงรุกและเชิงรับอยางครบวงจร ดังนี้  

๑) เชิงรุก : เนนติดอาวุธใหประชาชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองได                
โดยการรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง ใหความรูและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถท่ีจะรูเทาทันสถานการณของรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน การโฆษณาผานทาง Social media ตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคให
สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตน เชน การตรวจสอบฉลาก การตรวจสอบเลขทะเบียนยา เปนตน    
ดวยตนเองได  
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๒) เชิงรับ : ควรเพ่ิมอัตรากําลังของเจาหนาท่ีใน อย. ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอตอ
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และพัฒนาเจาหนาท่ีใหมีศักยภาพท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน พรอมท้ังปลูกฝง
คานิยมการใหบริการท่ีดีแกเจาหนาท่ี ตลอดจนการบูรณาการบังคับใชกฎหมายระหวางหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กองบังคับการปราบปรามคุมครองผูบริโภค 
(บก.ปคบ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เปนตน   

นอกจากนี้ควรสงเสริมและสรางความสัมพันธท่ีดีตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียควบคูกันไปดวย เชน การมอบรางวัลใหกับผูประกอบการท่ีมีความประพฤติดีและปฏิบัติอยูภายใตกฎหมาย
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการจัดทําสื่อเพ่ือการสื่อสารระหวางหนวยงานในการท่ีจะสราง
ความเขาใจอันดีระหวางกัน เปนตน 

2. สถานการณภายในท่ีกระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

2.1 โครงสรางองคการ (Structure) 
2.1.1 การปรับโครงสรางองคการ 

โครงสรางและการแบงสวนราชการ42 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีภารกิจเก่ียวกับการปองกันและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซ่ึงลวน
ถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพโดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรม
การบริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูลทางวิชาการท่ีมีหลักฐาน เชื่อถือไดและมีความเหมาะสมเพ่ือใหประชาชนได
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยและสมประโยชน โดยแบงสวนราชการออกเปน 4 สํานัก 5 กอง            
1 สํานักงาน ไดแก สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักอาหาร สํานักยา สํานักดานอาหาร      
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมเครื่องมือแพทย กองแผนงานและวิชาการ กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน และสํานักงานเลขานุการกรม โดยมี
หนวยงานท่ีไดรับการจัดตั้งอยางเปนทางการ ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหารและกลุมตรวจสอบภายใน 

ในทางปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเปนตองปรับโครงสรางภายใน       
โดยการจัดตั้งหนวยงานข้ึน เพ่ือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน43 ไดแก 

1) กลุมกฎหมายอาหารและยา มีหนาท่ีพิจารณาปรับปรุง แกไข ตรวจสอบและยกราง
จดหมาย ระเบียบ คําสั่ง กฎหรือขอบังคับตาง ๆ และพิจารณาดําเนินการทางคดีตามกฎหมายท่ีอยูใน          
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีหนาท่ีในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานยาเสพติดของประเทศ 

3) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนเฉพาะ เพ่ือการบริการ
จัดการดานการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จแกผูมาติดตอขออนุญาตเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพทุกประเภทยกเวน
วัตถุเสพติด 

4) ศูนยขอมูลและสารสนเทศ มีหนาท่ีในการจัดหาพัฒนาบริหารจัดการ บํารุงรักษา ระบบ
ขอมูลและสารสนเทศ รวมท้ังระบบคลังขอมูล ฐานขอมูลและคลังความรูท่ีเก่ียวกับภารกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
42 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552. 
43 เอกสารคําชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงสวนราชการ. มีนาคม 2558. 
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5) ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) มีหนาท่ีเปนหนวยงานประสานการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินการบังคับใชกฎหมายดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ เกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนศูนยประสานงานการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางครบวงจร เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและการบังคบใชกฎหมายท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

6) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (ศปท.) จัดตั้งข้ึนตามนโยบายรัฐบาลท่ีให
ความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ทําหนาท่ีปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต ยุติธรรม ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบใหตนเอง 

7) สํานักงานนํารองประเมินผลิตภัณฑและข้ึนทะเบียนตํารับและผลิตภัณฑสุขภาพ         
จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการนํารองในการประเมินผลิตภัณฑ ใหคําแนะนําในการข้ึนทะเบียนตํารับยาวิจัยและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร และนําระบบตนแบบการข้ึนทะเบียนตํารับยาวิจัยและผลิตภัณฑสมุนไพรสูการปฏิบัติ 

8) สถาบันสงเสริมวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ มีบทบาทภารกิจ ดังนี้ 
 8.1 สงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเปนนวัตกรรมและใหคําแนะนําผูประกอบการในการ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีวิจัยพัฒนาในประเทศ
ไทย เชน ยา อาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง เปนตน 

 8.2 ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตทะเบียนตํารับยาท่ีมีการวิจัยพัฒนาในประเทศ
ไทย และยาท่ีเปนนวัตกรรม โดยดําเนินการครบวงจรตั้งแตการใหปรึกษา/คําแนะนํา การอนุญาตผลิตและ
นําเขายาเพ่ือการวิจัย การพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยา การอนุมัติทะเบีนตํารับยา การแกไขทะเบีบน
ตํารับยา รวมท้ัง การพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาแบบ e-submission ตลอดกระบวนการ 

 8.3 พัฒนานโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ แนวทางวิชาการและแนวทาง
กระบวนการท่ีจําเปนในการอนุญาตหรือประเมินคําขอข้ึนทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเปนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑท่ีวิจัยพัฒนาในประเทศ 

 8.4 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.2 ยุทธศาสตรองคการ (Strategy) 
จากกรอบยุทธศาสตรการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงแผน 11      

(พ.ศ. 2555 – 2559) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดเปาหมายท่ีกําหนดไวยุทธศาสตร      
4 ดาน ไดแก 1) พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมระดับสากล         
2) พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 3) ควบคุมตัวยา   
และสารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติด 4) พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) 
ซ่ึงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว พบวา บางตัวชี้วัดไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบกับ
สถานการณภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน รัฐบาลกําหนดเปาหมายของประเทศท่ีจะมุงสู 
ประเทศไทย 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม สงผลใหการกําหนดยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเปาหมายของรัฐบาล ทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตองทบทวนสถานการณ และกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานใหม โดยให
ความสําคัญกับการสงเสริมผูประกอบการใหมากข้ึน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ    
โดยไมขัดกับขอกฎหมาย สวนงานควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพและความปลอดภัยยังคง
ตองดําเนินการตอเนื่องจากแผนฉบับเดิม แตเพ่ิมเติมในสวนของการพัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแลใหเปน
มาตรฐานสากล การสรางเสริมความเขมแข็งในระบบการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ การบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง การสงเสริมใหผูประกอบการรับผิดชอบตอการประกอบการของตนเอง การสรางและพัฒนา
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เครือขายใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง เปนตน โดยสรุปยุทธศาสตรการดําเนินงานในชวงตอไป มีท้ังหมด 4 
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) Pre–marketing ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง 2) Post–marketing 

ท่ี เขมงวด 3) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 4) เทียบเคียงกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพ                 
5) Self Declaration, Self Regulation 6) ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนดําเนินงานแทน 7) พัฒนาและ
ขยายเครือขายงาน คบส. และ 8) บูรณาการการจัดการปญหาดานงาน คบส. ในระดับมหภาคและพ้ืนท่ี 

2.2.2 พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค 
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) พัฒนาสื่อองคความรูและชองทางการสื่อสาร 2) พัฒนาฐานขอมูล      

องคความรู 3) สรางความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4) สงเสริมผูบริโภคใหรูสิทธิ หนาท่ี            
5) พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของ และ 6) พัฒนาความรวมมือกับสื่อมวลชน 

2.2.3 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสดานการแขงขัน 
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการดานการขออนุญาตและ

มาตรฐาน การผลิต นําเขา และกระจาย 2) พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา 3) มีฐานขอมูลท่ีจําเปน และเขาถึง
ไดงาย 4) สงเสริมการประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขายหนวยงาน     
ท่ีเก่ียวของ 6) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสงเสริมการประกอบธุรกิจ และ 7) พัฒนาคุณภาพงานบริการ 

2.2.4 พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง 
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 2) e-Government            

3) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (Technical competency, Career path, Succession plan, 
Regulatory Science, นิติกรจังหวัด, ทีมเจรจา และ Internal Reviewer) และ 4) พัฒนาเปนองคการแหง
การเรียนรู (สรางวัฒนธรรม LO, KM, งานวิจัยและนวัตกรรม) 

2.3 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 37  ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดาน ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  
พันธกิจ 1. การควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคลองกับสากล 
2. กลวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ 
ท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย สรางความรู 
ความเขาใจและสงผลใหผูบริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ       
ท่ีถูกตองและเหมาะสม 
3. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ       
เพ่ือยกระดับมาตรฐานและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 

1. มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภค รวมถึงมีอํานาจในการบังคับ
ใชกฎหมาย 
2. ผานการตรวจประเมินและไดรับ 
การรับรองใหเขาเปนสมาชิก PICs 
3. มีเครือขายงานและความรวมมือ           
ดานงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพมาชวยในการดําเนินงาน 
4. เปนแหลงขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ของประเทศ 
5. มีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
ในการประชาสัมพันธความรูสูผูบริโภค 
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ดาน ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  
ปฏิบัติการ 1. การปรับหรือลดข้ันตอนการพิจารณา

อนุญาตใหมีความรวดเร็วและถูกตอง 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการและ         
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. การพัฒนาระบบ IT ใหทันสมัย รองรับ      
การปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต และ
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายใน
และภายนอกประเทศ 
4. บริหารจัดการองคการอยางคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัด            
ดานบุคลากรและงบประมาณ 

1. มีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
(OSSC) 
2. มีศูนยการฝกอบรมผูประกอบการกอน
ยื่นขออนุญาต (มูลนิธิ อย.) 
3. มีการมอบอํานาจและกระจายไปยัง
หนวยงานในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

การเตรียมการเชิงรุกเพ่ือปองกันผลกระทบ     
ทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อันเปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 

มีหนวยงานและชองทางท่ีหลากหลาย         
ในการรับฟงความคิดเห็น/ขอรองเรียนจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

บุคลากร 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเปน
ระบบสอดคลองกับสถานการณและ
ขอจํากัดดานอัตรากําลัง 
2. การพัฒนาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน        
ของบุคลากรกับองคกร 
3. การสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
หลักจริยธรรม 

1. องคกรใหความสําคัญและใหการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
2. มีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น เพ่ือปองกันและปราบปราม        
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง 
คุมครองจริยธรรม 

2.4 ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System) 

2.4.1 ระบบงาน Pre-marketing 
เปนการพิจารณากลั่นกรอง คุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมไดมาตรฐานของสถานท่ีท่ีประกอบธุรกิจ กอนอนุญาตให
เปนผูประกอบการดําเนินการผลิต นําเขา หรือจําหนายในประเทศ รวมท้ัง พิจารณาความเหมาะสมของขอมูล
ท่ีจะโฆษณาหรือเผยแพรใหแกผูบริโภค ผูเก่ียวของ หรือประชาชน ตามท่ีกฏหมายกําหนด โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดในการคุมครองผูบริโภค 

2.4.2 ระบบงาน Post-Marketing 
1) การตรวจสอบ เฝาระวัง ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานท่ีประกอบกิจการ เพ่ือให

ผูประกอบการปฏิบัติอยางถูกตอง ไมเบี่ยงเบนไปจากท่ีไดรับอนุญาตไว โดยดําเนินการสุมตรวจสอบ          
สถานประกอบการ สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือตรวจสอบท้ังดานกายภาพและคุณภาพ รวมท้ัง
ตรวจสอบการเผยแพรขอมูลขาวสารผลิตภัณฑสุขภาพในสื่อทุกประเภท 

2) การควบคุม กํากับ ดูแลการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก ยา อาหาร เครื่องสําอาง 
เครื่องมือแพทย วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษและสารระเหยใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดถูกตองตามกฎหมาย มีคุณภาพ และความปลอดภัย และไดจัดตั้งดานในการตรวจสอบ       
การนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพท่ัวราชอาณาจักร แบงเปนดานสวนกลางและดานสวนภูมิภาค รวมท้ังสิ้น ๔4 แหง 
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพัฒนาระบบคุณภาพของงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพข้ึน เพ่ือใหมีมาตรฐานระบบการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได โดยจัดทําเปนเอกสาร
ระบบคุณภาพของกระบวนงานตาง ๆ มีการตรวจประเมินติดตามจากผูตรวจประเมินภายในและภายนอก 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกระบวนการท่ีวางไว 

2.4.3 ระบบงานกําหนดมาตรฐาน 
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาผลิตภัณฑสุขภาพมีความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตอยาง

ตอเนื่อง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดมากข้ึนโดยเฉพาะผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับดานความสวยงาม 
และมีผลิตภัณฑหลายประเภทไดถูกพัฒนาใหใชงานงายข้ึน จึงสามารถนํามาใชดวยตนเองได (Home Use) 
กอใหเกิดปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางไมถูกตอง เหมาะสม มีการใชอยางฟุมเฟอย เกินความจําเปน 
ประกอบกับปจจุบันมีการเปดเสรีทางการคา ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี และท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย
อยางมาก คือ การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป ค.ศ. 
๒๐๑๕ ซ่ึงไดมีการเจรจาความตกลงทางดานการคาเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Products) เพ่ือใหกฎ 
ระเบียบ มีความสอดคลองกันในกลุมประเทศ ASEAN รวม ๔ ประเภท คือ ยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง 
และผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพร รวมถึง ภาครัฐมุงเนนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชนใหมีความรวดเร็ว และเปนธรรม โดยการตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีความจําเปนตองดําเนินการปรับแกไขกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน ใหมีความสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีไดมี
การเจรจาตกลงกันท้ังในระดับภูมิภาค ASEAN และระดับสากล รวมถึง ตองพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับสากลมากข้ึน และการออกกฎหมายตาง ๆ ยังตองปฏิบัติตามหลัก Good Regulatory 
Practice: GRP) อีกดวย โดยตองคํานึงถึงผลกระทบตอภาคสวนท่ีเก่ียวของ และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนตองปรับบทบาทหนาท่ีและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของตาง ๆ ใหสามารถ
รองรับการเปลี่ยนดังกลาวขางตนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การถายโอนภารกิจใหแกหนวยงานภายนอก           
เพ่ือรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน การจัดตั้ง Private Organization เพ่ือรองรับงานดานการประเมิน
ผลิตภัณฑใหกับ อย. เปนตน รวมท้ัง ตองมุงเนนการพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจาหนาท่ีของกลุมกําหนด
มาตรฐาน ซ่ึงรับผิดชอบงานดานกฎ ระเบียบ ใหมีความสามารถท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน ความรู              
ดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะทางดานการเจรจาตอรองระหวางประเทศ  

2.4.4 ระบบการพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ40, 44, 45 

พันธกิจดานการพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพดําเนินการโดยหนวยงานหลัก 2 หนวยงาน 
ไดแก 

๑. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค มีหนาท่ีพัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ัง มีการสงเสริมใหผูบริโภคมีศักยภาพ
รูจักปกปองและเรียกรองสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย โดยการเผยแพรความรูและสราง
ความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังพัฒนา 

 
 

44 http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/about_us.php
 

45 http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/upload_file/information/20140512-103605-20140512103605.pdf 
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เครือขายการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน โครงการ อย.นอย, โครงการอาหาร
ปลอดภัย, โครงการอยาหลงเชื่องาย, โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และโครงการพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค ฯลฯ 

2. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ินมี
หนาท่ีพัฒนาเครือขายและสนับสนุนงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในสวนภูมิภาคและ
ทองถ่ิน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพัฒนาชองทางเผยแพรความรูและสราง        
ความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปองและเรียกรอง
สิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย ผานทางสื่อท่ีทันสมัย คือ Oryor Smart Application ซ่ึงเปน
สื่อแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทําใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลความรูไดอยางรวดเร็ว สามารถตรวจสอบเลขจดแจง
เครื่องสําอาง รวมท้ัง สามารถรองเรียนผานแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดอยางสะดวกสบาย ท้ังนี้ อย. จะพัฒนา
ฐานขอมูลเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบเลขสัญลักษณ อย. ใหครบทุกผลิตภัณฑในอนาคต 

ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ 
ไดดังนี้ 

1. อย. ควรสรางฐานขอมูลเชิงวิชาการเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ี อย. เปนผูดูแล
รับผิดชอบ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงความรูในฐานขอมูลดังกลาวได 

2. อย. ควรสนับสนุนใหเครือขายระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน ไดแก สาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    
มีบทบาทในการเปนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหเขาถึงประชาชน รวมท้ัง
ผลักดันใหสถานศึกษาท้ังระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเปนแหลงในการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพใหกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา มีความรูและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

2.5 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style) 

2.5.1 แนวทางการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารกําหนดทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสนับสนุน

นโยบายและแผนการดําเนินงานสําคัญตั้งแตระดับชาติจนถึงกระทรวง มุงเนนพัฒนาองคการใหมีบริบททันกับ
สถานการณกับปจจุบันและใหความสําคัญกับการวางแผนการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนางานใหเกิด    
ความสมดุล ท้ังการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และการสงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และมีความสามารถในการแขงขัน เพ่ือเปน      
การสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหไปสูประเทศไทย 4.0 จึงมีแนวทางการพัฒนาท่ีมุงเนนภาคบริการใหแก
ผูประกอบการ ลดข้ันตอน Pre-Marketing ดวยการปรับกฎระเบียบ การกํากับดูแลตามความเสี่ยง หาก
ผลิตภัณฑสุขภาพใดมีความเสี่ยงต่ํา ใหมีการข้ึนทะเบียนอยางรวดเร็ว พรอมกับจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษา
ผูประกอบการสามารถแขงขันในธุรกิจไดทันตอเวลา อันจะทําใหเกิดการเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจของประเทศ 
พรอมท้ัง พัฒนาระบบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพใหเข็มแข็งยิ่งข้ึนดวยมาตรการเขมงวดในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑท่ีผลิต นําเขา จําหนาย รวมท้ัง การโฆษณา หากมีการกระทําผิดกฎหมายใหดําเนินคดีอยางเครงครัด 
นอกจากนี้ ใหประสานความรวมมือกับเครือขายการคุมครองผูบริโภค ตอบสนองการรับเรื่องรองเรียนและให
ขอมูลท่ีถูกตองแกผูบริโภคไดทันทวงที กรณีพบผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัยในทองตลาด ซ่ึงท้ังหมดนี้จะ
ขับเคลื่อนไปพรอมกันเพ่ือเดินหนาเศรษฐกิจประเทศไทย 
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2.5.2 การสรางบรรยากาศภายในองคการ 
จากผลการสํารวจปจจัยแหงความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปไดวา ปจจัยดานความผาสุกท่ีบุคลากร
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน คิดเปน
รอยละ 60.85 โดยสรุปประเด็นท่ีพึงพอใจสูงสุด ไดแก เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติภารกิจ หนาท่ีและผลงาน และผูปฏิบัติงานและเพ่ือนรวมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

สําหรับปจจัยดานความผาสุกท่ีบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพึงพอใจ
นอยท่ีสุด คือ ปจจัยดานการเสริมสรางแรงจูงใจ คาตอบแทนและสวัสดิการ คิดเปนรอยละ 50.39 โดยสรุป
ประเด็นท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก บุคลากรยังไมพอใจกับเงินเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรใน
สายอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีวุฒิการศึกษาเหมือนกัน และรายได คาตอบแทน และสวัสดิการท่ีไดรับในปจจุบันมีความยัง
ไมเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู 

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรใหความสําคัญและพัฒนากิจกรรมท่ี
สนับสนุนความผาสุกของบุคลากร คือ ปจจัยในการเสริมสรางแรงจูงใจ คาตอบแทน และสวัสดิการ จะเห็นวา
ปจจัยท่ียังเปนปญหาและเปนสิ่งท่ีบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความพึงพอใจนอยท่ีสุดและ
ใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ รายได คาตอบแทน และสวัสดิการ ซ่ึงเม่ือเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ ท่ี
วุฒิการศึกษาเหมือนกัน   

2.6 บุคลากรภายในองคการ (Straff) 

2.6.1 อัตรากําลัง46 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอัตรากําลังตามโครงสรางท้ังสิ้น 1,469 คน 

ประกอบดวย ขาราชการ 768 อัตรา ลูกจางประจํา 31 คน พนักงานราชการ 104 คน และลูกจางเหมา 566 คน 
 

 จํานวนบุคลากรในแตละหนวยงาน รายละเอียดตามภาพท่ี 3 
 
 
 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 

ภาพท่ี 3 อัตรากําลังจําแนกรายหนวยงาน 
46 สํานักงานเลขานุการกรม (ขอมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 

กอง คบ, 48 

กอง ต., 55 

สล., 40 

กอง พ., 45 

กอง ช., 58 

กอง พศ. 27 

สํานัก สว., 96 
สํานักดานฯ, 69 

สํานักยา, 182 

สํานักอาหาร, 108 

ตสน., 3 

กพร., 3 

กลุม น., 16 

เลขาธิการ, 1 

รองเลขาธิการ, 3 
ผูทรงคุณวุฒิ, 2 

ผูเชี่ยวชาญ, 3 
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- ระดับของขาราชการ ประเภทบริหาร 4 คน คิดเปนรอยละ 0.61 ประเภท
อํานวยการ 10 คน คิดเปนรอยละ 1.53 มีขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการมากท่ีสุด 
518 คน คิดเปนรอยละ 62.05 รองลงมาเปนระดับชํานาญการพิเศษ 134 คน คิดเปนรอยละ 19.50 
ระดับเชี่ยวชาญ 12 คน คิดเปนรอยละ 1.84 ระดับทรงคุณวุฒิ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.30 และมีขาราชการ
ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงานมากท่ีสุด 83 คน คิดเปนรอยละ 13.36 รองลงมาเปนระดับ     
และระดับอาวุโส  5 คน คิดเปนรอยละ 0.76 

- อัตราการสูญเ สียบุคลากร จํ านวนผู เก ษียณอายุราชการของสํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 เปน 10 คน, 21 คน และ 25 คน 
ตามลําดับ และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยคาดวาอีกประมาณ 6 – 10 ปขางหนา จะมีขาราชการเกษียณอายุ
ประมาณ 170 คน คิดเปนรอยละ 26.89 ของขาราชการท้ังหมด 

2.6.2 วุฒิการศึกษา46 
ขาราชการสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 315 คิดเปนรอยละ 

49.84 ระดับปริญญาโท จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 40.19 ต่ํากวาปริญญาตรี 37 คน คิดเปนรอยละ 
5.85 และปริญญาเอก 26 คน คิดเปนรอยละ 4.11 จะเห็นไดวา ขาราชการสวนใหญมีระดับการศึกษาตั้งแต
ปริญญาตรีข้ึนไป ซ่ึงสงผลตอภาพรวมการปฏิบัติงานขององคกรและสามารถมอบหมายงานท่ีมีความทาทาย   
ซ่ึงผลใหองคกรบรรลุพันธกิจของ อย. ไดมากข้ึน แตขาราชการประเภทท่ัวไป สายสนับสนุนมีระดับการศึกษา
สูงสุดอยูในระดับ ปวช./ปวส. ทําใหมีความรูความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะหหรือการทํางานในเชิง
ระบบไมมากนัก รวมท้ัง ขาราชการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศบางราย
มีคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซ่ึงสงผลตอการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิและ
ความกาวหนาในอาชีพ 

2.6.3 การบริหารทรัพยกรบุคคล (HRM) 
มีการจัดทําฐานขอมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพ่ือใช

เปนขอมูลในการบริหารจัดการเก่ียวกับขาราชการและลูกจางประจําระดับกรม 8และ 8สามารถออกรายงาน 8       
เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคค 8 เชน รายงานโครงสรางตําแหนง รายงาน      
ความเคลื่อนไหว รายงานเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน ซ่ึงฐานขอมูลโปรแกรม DPIS เปนฐานขอมูลหลักเก่ียวกับ
ประวัติขาราชการและลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใชเปนขอมูล          
ในการตัดสินใจของฝายบริหาร วางแผน และการบริหารทรัพยากรบุคคล แตการใชงานฐานขอมูลโปรแกรม 
DPIS สวนใหญเปนฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) สวนฐานขอมูลดานการพัฒนาบุคลากร 
(HRD) จะอยูในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA) ทําใหฐานขอมูล HRM แยกออกจาก HRD จึงอาจสงผลกระทบ
ตอการวิเคราะหงานทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขององคกร 

2.6.4 การพัฒนาบุคลากร (HRD) 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โดยถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา และเปนรากฐานสําคัญตอการสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับ
องคกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีความมุงม่ันพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยาง
มืออาชีพ ท่ีพรอมปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานอยางบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเตรียมความพรอมบุคลากร    
บนหลักสมรรถนะ (Competency) ไดแก  
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๑) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) จํานวน ๕ รายการ ท่ีถูกนํามาบูรณาการเขา
ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ซ่ึงเชื่อมโยงเปาหมาย    
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน และตัวบุคคลเขาดวยกัน สําหรับประกอบการประเมินเลื่อน
ข้ัน เงินเดือน 

๒) สมรรถนะดานเทคนิค (Technical Competencies) โดยจัดทําข้ึนตามกลุมงานท่ีมี
หนาท่ีความรับผิดชอบใกลเคียงกัน (Job Family) จํานวนท้ังสิ้น ๑๑ กลุมงาน ดังนี้ (๑) กลุมงานกํากับดูแล
ผลิตภัณฑกอนออกสูทองตลาด (๒) กลุมงานกํากับดูแลผลิตภัณฑหลังออกสูทองตลาด (๓) กลุมพัฒนาระบบ 
(๔) กลุมกําหนดมาตรฐาน (๕) กลุมงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน (๖) กลุมงานดานการจัดการ ธุรการ 
และประสานงาน (๗) กลุมงานดานบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน (๘) กลุมงานดานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ (๙) กลุมงานดานกฎหมาย (๑๐) กลุมงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๑) กลุมงาน             
ดานทรัพยากรบุคคล  

โดยสมรรถนะดังกลาว ถือไดวาเปนทักษะพึงประสงคท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน             
ในแตละตําแหนง สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานฯ ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะดานเทคนิค
ของบุคลากร และเตรียมการนําผลการประเมินท่ีไดรับ มาจัดทํา Profile ของบุคลากร ท่ีจะนําไปใชใน
กระบวนการท่ีเก่ียวของ ไดแก การพัฒนาบุคลากรท่ีเปนไปตามความตองการ หรือ Competency gap ท่ี
แทจริง การประเมินศักยภาพบุคลากรเพ่ือนําไปสูเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ หรือการพิจารณาเลื่อน
ข้ัน เลื่อนตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนไป เปนตน 

นอกจากการดําเนินการจัดทําสมรรถนะข้ึนมาแลว สํานักงานฯ ไดดําเนินการพัฒนาแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path Model) รวมถึงหลักเกณฑการบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ 
ท้ังสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ท่ี
บุคลากรสามารถเห็นสายความกาวหนาและแนวทางการพัฒนาตามขีดความสามารถท่ีองคกรมุงหวัง ตลอดจน
ความรู ทักษะ และความสามารถท่ีตองพัฒนา เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสําหรับการเติบโตตําแหนง
งานในอนาคต 

โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ จะทําให อย. ม่ันใจไดวาบุคลากร มี
ความสามารถเรียนรูในการปรับตัว และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเปนมืออาชีพตามสภาพแวดลอม
หรือบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของ อย. มีความสอดคลองเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร ภารกิจในอนาคตกับสมรรถนะประจําตําแหนงของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ       
การขับเคลื่อนภารกิจในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของ อย. 
ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4 กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(Conceptual Framework in Personal Development Plan of FDA) 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.7 ความรู ความสามารถขององคการ (Skill) 

2.7.1 ทักษะดานการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ 
- ดาน Pre-Marketing 

เปนทักษะในการพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก ความสามารถ             
ในการอธิบายข้ันตอน และวิธีการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพหรือสถานประกอบการหรือการโฆษณา 
และสามารถใชองคความรู เครื่องมือ หรืออุปกรณในการพิจารณาอนุญาตไดอยางถูกตอง เหมาะสม ครบถวน
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีเก่ียวของ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงงาน             
การพิจารณาอนุญาต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

- ดาน Post-Marketing 
เปนทักษะในการเฝาระวังตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีจําหนายในทองตลาดวามีประสิทธิภาพ

และถูกตองตามกฎหมายหรือไม โดยการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑตามแผนหรือเรื่องรองเรียน/กรณีพิเศษ             
เพ่ือตรวจวิเคราะหปริมาณสารสําคัญและทดสอบประสิทธิภาพ การตรวจสอบฉลากและโฆษณา การตรวจ
สถานประกอบการ การดําเนินการเรื่องรองเรียน และการประมวลหลักฐาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการตรวจ
สถานประกอบการเพ่ือใหอนุญาตและตออายุใบอนุญาต และการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตามเกณฑ GMP 

 

ปจจัยนําเขา (Input) 
    

 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ  
(Outcome) 
 

บุคลากร 
มีความเปนมือ
อาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

นโยบายการปฏิรูป 
 

 

แผนยุทธศาสตร อย. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

แนวโนมการพัฒนารองรับ
การเปล่ียนแปลงภารกิจ 

ท่ีสําคัญในปจจุบัน 
และอนาคต 

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

นโยบายดาน HRP 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

๑. พัฒนาสมรรถนะหลัก 
 

๓. พัฒนาขีดสมรรถนะเรงดวน อื่นๆ  
เชน ยุทธศาสตรเรงดวนหรือตาม
นโยบายผูบริหาร หรืองานพิเศษ 
ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงฯลฯ 

๕. ประเมินสมรรถนะบุคลากร 
เพ่ือจัดทํา Profile บุคลากร หรือระบุ  

Competency Gap สําหรับการ
 

๒. พัฒนาสมรรถนะดานเทคนิค 

๔. พัฒนาแผนเสนทางความกาวหนา 
ในสายอาชีพ สายงานหลัก 

และสายงานสนับสนุน 

 

๑. แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan) 

 

๒. แผนพัฒนาบุคลากร 
   โดยวิธีการฝกอบรม  
   ท่ีวิเคราะหบนพ้ืนฐาน

 
 

๓. แผนขอรับการจัดสรรทุน
รัฐบาลเพ่ือศึกษาตอและ
อบรม (ตางประเทศ) 

 
 
๔. รายชื่อบุคลากรท่ีมี

สมรรถนะ/คุณสมบัติ
เหมาะสมตามตําแหนง 

 ท่ีวาง 
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2.7.2 ทักษะดานการเผยแพรประชาสัมพันธ 
การเผยแพรประชาสัมพันธเปนเครื่องมือสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในการสื่อสารขอมูลความรูและขาวสารความเคลื่อนไหวดานผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ไปถึงตัวผูบริโภค ซ่ึงหัวใจ
ของการดําเนินงานดังกลาวอยูท่ีความถูกตองของขอมูลเปนสําคัญ การสื่อสารออกไปยังผูบริโภคอยางรวดเร็ว
และทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน รูปแบบ สีสันของสื่อ ชองทางหลากหลายท่ีเอ้ือตอการสื่อสารและเขาถึงขอมูล 
รวมถึงการใชสื่อท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ก็นับเปนปจจัยหลัก ๆ ในการดึงดูดผูบริโภค 

ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็วและมี          
ความหลากหลาย มีปจจัยพ้ืนฐานรองรับในการใชเทคโนโลยี ทําใหประชาชนไดรับความสะดวดและเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมากข้ึน และมีผูประกอบการจํานวนมากท่ีใชเครือขายสังคม และอินเตอรเน็ตเปน
ชองทางในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาของตน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรใช
ประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ ซ่ึงจะสามารถจูงใจใหผูบริโภคติดตามขอมูล
ขาวสารและใชขอมูลใหเปนประโยชนมากข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการสํารวจโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผาน
เทคโนโลยีดังกลาวดวย เพ่ือจะใดใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน กํากับติดตามและเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมได
มาตรฐานและการโฆษณาท่ีเกิดจริง 

2.7.3 ทักษะดานการเจรจาและความรวมมือระหวางประเทศ14 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทท่ีสําคัญในงานภารกิจตางประเทศ ในฐานะ
ท่ีเปนผูแทนประเทศไทยในการเจรจาตามขอตกลง รวมถึงเปนผูประสานงานในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ
ท่ีสําคัญหลายคณะ ซ่ึงจะตองนําผลขอตกลงมาสูการปฏิบัติ เชน การแกไขกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนด      
ตาง ๆ อีกท้ัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความจําเปนตองพัฒนามาตรฐานกฎระเบียบ และ       
การทํางานใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีชั้นสูง ความพรอมในดานหลักการและกลยุทธของ
การเจรจาตอรอง จึงกลายเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับผูท่ีไปเขารวมการเจรจาในเวทีระดับนานาชาติ อยางไรก็ตาม
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศ ซ่ึงเปนบุคลากรหลักในทีมเจรจาของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาลวนเปนนักวิชาการ ซ่ึงทักษะในการเจรจาตอรองอาจยังไมเขมแข็ง หากเทียบกับนานาชาติ 
รวมท้ัง ทักษะการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจยังไมสามารถ
เทียบเทาในระดับสากล อีกท้ัง ภาษาท่ีใชในขอบท สนธิสัญญาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย จึงนับเปน
จุดออนของทีมเจรจาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดังนั้น การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของทีมเจรจาใหมีความพรอมท้ังองคความรู
ดานวิชาการและทักษะในการเจรจา จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหทีมเจรจา
เปนทีมท่ีเขมแข็ง มีความพรอมและศักยภาพเพียงพอตอปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะเปนผูแทนประเทศไทย           
ในการเจรจาตามขอตกลง รวมถึง การประสานงานและมีความรวมมือกับหนวยงานอาหารและยาของประเทศ
ตาง ๆ จึงควรมีนโยบายท่ีจะพัฒนาสรางทีมเจรจา ในการพัฒนาสรรหาบุคลากรท่ีมีความตั้งใจ และพรอมท่ีจะ 
ปฏิบัติภารกิจเปนทีมเจรจา โดยจัดการอบรมพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญท้ังในงานวิชาการ ความรู ทักษะท่ี
จําเปนในการเจรจาตอรอง และประสานความรวมมือระหวางประเทศ ดวยการคัดเลือกบุคลากรเหลานี้           
โดยการทดสอบผูท่ีผานเกณฑการคัดเลือกจะตองเขารวมหลักสูตรตาง ๆ ท่ีกําหนด และมีคุณสมบัติผานเกณฑ
ท่ีกําหนด กอนท่ีจะออกไปสูเวทีการฝกปฏิบัติจริง ซ่ึงสมาชิกท่ีไดรับการคัดเลือกเปนทีมเจรจาจะตองไดรับ      
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การแสดงผลงาน ทักษะการเขียนท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ รวมถึง ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติสากลตาง ๆ เพ่ือให
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ทราบเทคนิคทางการสื่อสาร การโนมนาวและกลยุทธการเจรจาตอรองท่ีดีท่ี สามารถนําไปปรับใชในการเจรจา
ตอรองในเวทีสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.6.5 ทักษะดานการวางแผนและการบริหารจัดการ 
จากขอมูลบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 พบวา            
มีนักวิเคราะหนโยบายและแผนเพียง 20 คน คิดเปนรอยละ 3.22 ของบุคลากรท้ังหมด โดยดํารงตําแหนงอยู
ท่ีกองแผนงานและวิชาการ 17 คน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 คน ดังนั้น จึงตองอาศัยเภสัชกรและ
นักวิชาการอาหารและยามาทํางานดานการวางแผนและการบริหารจัดการแทนนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ซ่ึงมีจํานวนไมเพียงพอโดยใชวิธีการ Training และฝกปฏิบัติใหบุคลากรดังกลาวมีความรู ความเขาใจและ
ทักษะดานการวางแผนใหมากข้ึน เพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

2.8 คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคการ (Core Value) 

2.8.1 คานิยมของ อย.47 
คานิยมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร        

การพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดไววา PROTECT ซ่ึงการขับเคลื่อนคานิยมในชวงแผนท่ีผานมา พบวา       
ยังไมมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อีกท้ัง กระทรวงสาธารณสุขไดมีการกําหนดคานิยมของเจาหนาท่ีกระทรวง
สาธารณสุขท่ีวา MOPH ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงทบทวนคานิยมของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใหม ใหสอดคลองกับคานิยมของกระทรวงสาธารณสุขท่ีวา 

 

“MOPH” “Thai FDA” 
M Mastery  เปนนายตัวเอง Thai Thai Value ซ่ือสัตย ออนนอมถอมตน 
O Originality เรงสรางสิ่งใหม F Focus on People มุงผลประชาชน 
P People Centered Approach  ใสใจประชาชน  D Dependable ฝกตน เปนท่ีพ่ึงพา 
H Humility ถอมตนออนนอม A Advancement พัฒนาอยางตอเนื่อง 

การกําหนดคานิยมเปนแนวคิดรวมของบุคลากรในองคกรวา ควรมีพฤติกรรมรวมท่ีจะ
ปฏิบัติงานอยางไร ใหสอดคลองและผลักดันยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ัง สะทอนใหเห็นวา สํานัก/
กอง/กลุม จะสงเสริมพฤติกรรมในคานิยมอยางไร โดยตองมีการหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการแตละ
องคประกอบ ดังนั้น การมีแผนสื่อสารคานิยม มีกิจกรรมสงเสริมหรือขับเคลื่อนคานิยมสูการปฏิบัติ จะชวยให
คานิยมรวมกลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยธรรมชาติ 

2.9 วิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ  

2.9.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของ อย. 
ทําใหทราบถึงเปาหมายและวิธีการทํางานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค และเปน        

สวนสําคัญในการบริหารจัดการองคกรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยในป 2558 - 2559 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับท้ังผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน สรุปไดดังนี้ 
 

 

 

47 การประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คร้ังที่ 9/2559. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559. 
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วิสัยทัศน 

“องคการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุมครองสุขภาพของประชาชน” 

คําอธิบายวิสัยทัศน : 
องคการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการท่ีมีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพ่ือใหภาคสวน         

ท่ีเก่ียวของ มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือระบบคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล มีระบบ         
การประเมินผลิตภัณฑสุขภาพท่ี มีประสิทธิภาพ เชน การมีผูประเมินภายใน ท่ีมีความเชี่ยวชาญ                 
ดานการประเมินผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ รวมถึง การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

กํากับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง และสงเสริม ใหผลิตภัณฑสุขภาพ       
และการประกอบการ ท้ังกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล 

ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน    
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

เพ่ือการคุมครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
และปลอดภัยตอสุขภาพ มีองคความรูในการเลือกซ้ือ เลือกใช ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง เหมาะสม รวมถึง
ไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ  

พันธกิจ 
1. ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล         

รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล 
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ         

ท่ีถูกตองและเหมาะสม 
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล 
จากพันธกิจไดบอกหนาท่ีหลักหรือพันธะสัญญาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ท่ีควรปฏิบัติอยูในปจจุบัน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว โดยแตละพันธกิจไดกําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนอง         
ความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ัง พันธกิจท่ีกําหนดข้ึนยังแสดงใหเห็น
วา ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความแตกตางจากหนวยงานอ่ืนอยางชัดเจน 

 2.10 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

2.10.1 ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจาย 

1) ระดับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 

ตารางท่ี 38 ผลการดําเนินงานระดับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน  

เปาหมายการใหบริการ 
หนวยงาน 

ตัวชี้วดั 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
1. ระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ

สุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 
 

- รอยละของคําขอผลิตภัณฑสุขภาพ     
ท่ีผานการพิจารณาตามขอตกลงอาเซียน 

รอยละ 98.36 
(รอยละ 90) 
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เปาหมายการใหบริการ 
หนวยงาน 

ตัวชี้วดั 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
2. บุคลากรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โปรงใสปราศจากการทุจริต  
สงผลใหทุกภาคสวนไดรับการบริการท่ีดี  
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นศรทัธา 
ตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

- ระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

3. ผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 

- รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่น 
ตอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ 
การรับรองจาก อย. 

รอยละ 82.60 
(รอยละ 95) 

4. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

- รอยละของผูบริโภคมีพฤติกรรม      
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

รอยละ 82.8 
(รอยละ 82.5) 

5. ตัวยา เคมีภัณฑ และสารต้ังตนท่ีเปน     
วัตถุเสพติดไดรับการควบคุมใหมีการใช
ตามวัตถุประสงคและเปนไปตาม
กฎหมาย 

- รอยละของผูรับอนุญาตท่ีตรวจพบวา 
กระทําผิดเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑและ
สารต้ังตนไดรับ 
การดําเนินการตามกฎหมาย 

รอยละ 100 
(รอยละ 100) 

2) ระดับผลผลิต 

ตารางท่ี 39 ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต 

ผลผลิต ตัวชี้วดั 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
1. โครงการสรางเสริมระบบการควบคุมกํากับ

ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลอง 
กับขอตกลงอาเซียน 

- จํานวนผูประกอบการท่ีสามารถ
ปรับตัวไดตามขอตกลงอาเซียน 

176 ราย 
(160 ราย) 

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางกลไก
การปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

- รอยละของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร     
และยาผานเกณฑการประเมิน         
คุณคุณธรรมและความโปรงใส         
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานท่ีมีอยูแลว 

รอยละ 100 
(รอยละ 100) 

3. ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบ         
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

1. รอยละของคําขออนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการพิจารณา
อนุญาตแลวเสร็จ ภายในเวลา 
ท่ีกําหนด 

รอยละ 98.36 
(รอยละ 98) 

 2. รอยละของคําขออนุญาต 
สถานประกอบการไดรับการพจิารณา
อนุญาตแลวเสร็จภายในเวลา           
ท่ีกําหนด 

รอยละ 95.70 
(รอยละ 98) 
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ผลผลิต ตัวชี้วดั 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
 3. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 99.71 
(รอยละ 99.7) 

 4. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ        
ท่ีตรวจพบวาไมไดรับอนุญาตไดรับ
การติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

รอยละ 100 
(รอยละ 80) 

 5. รอยละของสถานประกอบการ   
ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ        
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ท่ีกําหนด  

รอยละ 98.85 
(รอยละ 98.8) 

 6. รอยละของสถานประกอบการ   
ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีตรวจพบวา
ไมไดรับอนุญาตไดรับการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย 

รอยละ 95.45 
(รอยละ 80) 

7. รอยละของโฆษณาท่ีตรวจพบวา   
ไมถูกตองไดรับการดําเนินการตาม
กฎหมาย 

รอยละ 100 
(รอยละ 100) 

4. ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีถูกตอง 

- รอยละของผูบริโภคมีความรู 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

รอยละ 90.2 
(รอยละ 90) 

5. ผูรับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ  
และสารต้ังตนปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 

1. รอยละของผูรับอนุญาตวัตถุเสพติด
ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย 

รอยละ 100 
(รอยละ 98) 

2. รอยละของรายงานวัตถุเสพติด      
ท่ีไมตรงกับขอเท็จจริงไดรับ 
การตรวจสอบแกไขหรอืถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

รอยละ 100 
(รอยละ 100) 

3) ระดับกิจกรรม 
ตารางท่ี 40 ผลการดําเนินงานระดับกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
1. พัฒนาระบบการควบคุม กาํกบัดูแล

ผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองกับขอตกลง
อาเซียน 

- จํานวนกฎระเบียบท่ีไดรับ             
การปรับปรุงใหสอดคลองกับขอตกลง
อาเซียน 

8 ฉบับ 
(8 ฉบับ) 

2. สงเสริมสนับสนุนการนํากลไกการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูการปฏิบัติ 

- ระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
ในการดําเนินการของหนวยงาน  

ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

3. สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร เพื่อธํารงไว
ซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

- รอยละความพึงพอใจของบุคลากร   
ตอคุณภาพชีวิต 

รอยละ 68 
(รอยละ 68) 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
4. พิจารณากล่ันกรองผลิตภัณฑสุขภาพ    

กอนออกสูตลาด 
- จํานวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ  

579,690 รายการ 
(432,347 
รายการ) 

5. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน          
ของสถานประกอบการกอนอนุญาต        
ใหมีการประกอบการ 

- จํานวนการพิจารณาอนุญาต 
สถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ  

25,329 ราย 
(24,150 ราย) 

6. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐาน     
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ        
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

- จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ     
การตรวจสอบ  

885,963 รายการ 
(777,330 
รายการ) 

7. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐาน       
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ      
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

- จํานวนสถานประกอบการ 
ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ          
การตรวจสอบ  

6,378 ราย 
(5,635 ราย) 

8. พัฒนาสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

- จํานวนสถานประกอบการ           
ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ          
การพัฒนา  

193 ราย 
(130 ราย) 

9. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน - จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพและสถาน 
ท่ีผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนท่ีไดรับ
การพัฒนา  

1,587 รายการ/
1,411 ราย 

(1,800 รายการ/
1,800 ราย) 

10. การบูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ 1. จํานวนทะเบียนตํารับยาไดรับ       
การพิจารณาทบทวน 

2 กลุม 
(2 กลุม) 

2. จํานวนระบบการกระจายยา          
ท่ีเหมาะสม 

1 ระบบ 
(1 ระบบ) 

11. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการการบริการ 
และการปฏิบัติงานของ อย. 

1. จํานวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใหบริการแบบ web 
service  

1 ระบบ 
(1 ระบบ) 

2. รอยละของความพึงพอใจ
ผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละ 64.32 
(รอยละ 70) 

12. สนับสนุนครัวไทยสูโลก 
 

- รอยละของสินคาอาหารตนนํ้าและ
สถานท่ีผลิตอาหารไดมาตรฐาน 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 50 
(รอยละ 50) 

13. พัฒนาดานอาหารและยาเพื่อรองรับ   
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- จํานวนหองปฏิบัติการดานอาหาร
และยาปาดังเบซาร  

1 แหง 
(1 แหง) 

14. ผลิตส่ือองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ
เพื่อเผยแพร 

- จํานวนเรื่องครั้งท่ีผลิตส่ือ 
เพื่อประชาสัมพันธ  

385 เรื่อง/950 ครั้ง 

(336 เร่ือง/623คร้ัง) 

15. รณรงคใหผูบริโภคมคีวามรูการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

- จํานวนโครงการท่ีรณรงคใหผูบริโภค
รับรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีถูกตอง 

4 โครงการ 
(4 โครงการ) 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
16. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑและสารต้ังตน 

ท่ีเปนวัตถุเสพติด 
- จํานวนตัวยา เคมีภัณฑและสารต้ังตน
ไดรับการควบคุม  

26,222 รายการ 
(19,000 รายการ) 

2.10.2 ผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร  
2.10.2.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 41 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
1. รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการรับรอง 

จาก อย. 
รอยละ 82.60 
(รอยละ 95) 

2. รอยละของผูบริโภคมีพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง รอยละ 82.8 
(รอยละ 82.5) 

3. รอยละของผูรับอนุญาตท่ีตรวจพบวากระทําผิดเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ        
และสารต้ังตน ไดรับการดําเนินการตามกฎหมาย 

รอยละ 100 
(รอยละ 100) 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ระดับ 3 (ระดับ 5) 

5. จํานวนจังหวัดนํารองท่ีมีการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

76 จังหวัด 
(76 จังหวัด) 

6. ระดับความสําเร็จของการเทียบเคียงการพัฒนากระบวนการดานการกํากับดูแล 
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

7. รอยละของผูบริโภคมีความรูเกีย่วกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง รอยละ 90.2 
(รอยละ 90) 

8. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 71.95 
(รอยละ 78) 

9. รอยละของจํานวนกฎระเบียบท่ีไดรับการปรับปรุงพัฒนาตามแผน รอยละ 113.95 
(รอยละ 100) 

10. จํานวนกฎระเบียบท่ีมีการนํา GRP มาใชในการพัฒนา ปรับปรุง 5 ฉบับ 
(5 ฉบับ) 

11. ระดับความสําเร็จของการถายโอนภารกิจดานงาน คบส. ใหภาคเอกชน    หรือ
หนวยงานอื่นๆ 

ระดับ 4.37 
(ระดับ 5) 

12. รอยละของเทศบาลมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 60.16 
(รอยละ 40) 

13. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการควบคุมพืชแฮมพ ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

14. ระดับความสําเร็จของวัตถุเสพติดท่ีจําหนายทุกรายการมีคุณภาพ 
ผานมาตรฐานท่ีกําหนด 
 

ระดับ 5 
(ระดับ 5) 
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ตัวช้ีวัด 
ผลงานป 2559 

(เปาหมาย) 
15. ระดับความสําเร็จของการใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการของกลาง

วัตถุเสพติด 
ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายงานคุมครองผูบรโิภค 
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

17. ระดับความสําเร็จในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในการดําเนินงาน คบส. 

ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

18. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบการนําองคกร ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

19. รอยละความสําเร็จของการบรรลุตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร รอยละ 78.26 
(รอยละ 95) 

20. ระดับความสําเร็จของการจัดการกระบวนการ ระดับ 5 
(ระดับ 5) 

21. จํานวนองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีสรางขึ้น 28 เรื่อง 
(23 เรื่อง) 

22. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามหลักเกณฑประกันคุณภาพ  
การฝกอบรมของ อย. 

ระดับ5 
(ระดับ 5) 

23. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน HR Scorecard รายป ระดับ 4 
(ระดับ 5) 

2.10.2.2 ผลการดําเนินงานตามโครงการเชิงยุทธศาสตร  
โครงการเชิงยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 

โครงการมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 42 ผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับ โครงการเชิงยุทธศาสตร 
ผลการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัด 

(รอยละ) 
1 โครงการพัฒนาระบบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ

สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 
75 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 100 

3 โครงการควบคุมตัวยาและสารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติด 100 

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะองคกรสูความเปนเลิศ 
(High Performance Organization) 

100 
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2.11 กฎหมายท่ี อย. รับผิดชอบ 9 ฉบับ และอนุสัญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ 

2.11.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของประเทศไทย ถือเปนกฎหมายฉบับท่ีมีการใชมา

อยางยาวนาน ท่ีผานมามีการปรับแกไขเพียงเล็กนอยเทานั้น สงผลใหกฎหมายฉบับนี้ลาหลังอยางมาก                
เม่ือเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยดานตาง ๆ ในชวงท่ีผานมา สงผลใหไมสามารถดูแลและ
คุมครองประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอความปลอดภัย และการเขาถึงยาของประชาชน 
ดวยเหตุนี้ท่ีผานมาจึงมีการรวมตัวเพ่ือราง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหมข้ึน  

แนวโนมอนาคต 
1. สัดสวนยาท่ีนําเขาจากตางประเทศเม่ือเทียบกับยาท่ีผลิตในประเทศไทยเพ่ิมมาก

ข้ึน สงผลตอการพ่ึงพาตนเองของชาติ. 
2. การเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสูระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ กอใหเกิด

ความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวางผู ท่ีไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกับผูท่ีไดรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจนอย ความเหลื่อมล้ําดังกลาวนี้ กอใหเกิดปญหาการเขาถึงยาของประชาชน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดจาก
ความขัดแยงในสังคมท่ีไมพึงปรารถนาหลายประการ 

3. การเพ่ิมข้ึนของมูลคาการบริโภคยา เกิดจากราคายาท่ีสูงข้ึน เนื่องจากการมี
สิทธิบัตร การท่ีคนไทยเขาถึงยามากข้ึน จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ แตท่ีสําคัญท่ีสุดเกิดจากการใช
ยาอยางไมเหมาะสม เกินความจําเปนและกระบวนการตลาดท่ีขาดจริยธรรม รวมท้ัง การท่ีคนไทยมีอายุยืนข้ึน
และมีโรคเรื้อรังมากข้ึน 

4. พฤติกรรมการนํายาไปใชในทางท่ีไมเหมาะสมในกลุมวัยรุน เยาวชน เชน           
ยาทรามาดอล และ ยาน้ําแกไอ ขยายวงเพ่ิมมากข้ึน 

5. สื่อดิจิทัลกําลังมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากข้ึนจากแพลตฟอรม
ดิจิทัลหลากหลาย ถือเปนปจจัยสําคัญมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในยุคนี้ รวมท้ัง 
สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนดวิธีคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตแทบจะทุกกิจกรรมจะมีสื่อ
ดิจิตอลเขามามีบทบาทแทบท้ังสิ้น 

ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ คือ ปรับกฎหมายใหเทาทันสถานการณปจจุบัน สามารถจัดการปญหาในระบบยา โดยเนนการจัดการ
ปญหารการโฆษณา ปญหาการลักลอบนํายาไปใชในทางท่ีไมเหมาะสม รวมท้ัง ตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรม    
ดานยาของชาติ ลดการพ่ึงพายานําเขาจากตางประเทศ พัฒนายาแผนไทย เปนทางเลือกท่ีดีสําหรับผูบริโภค 
พ่ึงตนเองได เหลือพอสงออก นอกจากนั้น ยังคงตองเนนเรื่องของการเขาถึงยาจําเปนไดของประชาชน เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 

2.11.2 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ตราข้ึนเพ่ือควบคุม

การผลิต การขาย นําเขา สงออก การนําผานหรือการมีไวในครอบครองท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 
มิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของบุคคลและสังคม สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท  ค.ศ. ๑๙๗๑ ตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528, พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 และ 
พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 โดยมีการปรับปรุงขอบัญญัติตาง ๆ                
ใหเหมาะสม เชน หลักเกณฑ วิธีการ อํานาจหนวยงานและบทลงโทษ เปนตน 
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2.11.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ตราข้ึนเพ่ือใหการควบคุมยาเสพติดให

โทษและการปราบปรามเปนไปโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคลองกับอนุสัญญา
เดี่ยวระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ ตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 4 ฉบับ 
ไดแก พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528, พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2530,     
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยมี
การปรับปรุงขอบัญญัติตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันตอสถานการณ เชน บทลงโทษ ปรับปรุงคํานิยามใหชัดเจน 
ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม อํานาจของหนวยงาน และการกําหนดมาตรการตาง ๆ เปนตน 

2.11.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ(ราง) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. …48 
เปนกฎหมายท่ีคุมครองผูบริโภคดานอาหาร โดยการควบคุมดูแล การผลิต ขาย นําเขา

หรือสงออกอาหาร ดวยการใหอํานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง เพ่ือกําหนดคุณภาพ
และเง่ือนไขการผลิตเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร รวมท้ัง เง่ือนไขการโฆษณา เพ่ือปองกันการหลอกลวง
ผูบริโภค ซ่ึงตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปนอันมาก 
เชน พฤติกรรมการบริโภค การเรียกรองสิทธิในการคุมครองผูบริโภค แหลงขอมูลท่ีมีความหลากหลายและ
เขาถึงผูบริโภคอยางรวดเร็ว การโฆษณากลาวอางท่ีไมถูกตอง การแขงขันของตลาดการคาเสรีท่ีจําเปนตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขกติกาสากล รูปแบบอาหารและเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ รากฏการณใหม ๆ ของการเกิด
โรค เชน โรควัวบา ไขหวัดนก รวมท้ัง ขอจํากัดของภาครัฐ ท้ังดานอํานาจหนาท่ี งบประมาณ กําลังคน       
องคความรูของบุคลากร ชองวางและความซํ้าซอน ในการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมท้ัง ระบบ   
ท่ีไมยืดหยุนทําให พ.ร.บ. อาหารฉบับปจจุบัน ไมเอ้ือตอการควบคุมและคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคได
อยางมีประสิทธิผลเพียงพอ 

ดังนั้น ตองมีการปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
ในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคของภาครัฐ เพ่ิมความคลองตัวของผูประกอบการ และเพ่ิมความ
ปลอดภัยและความเชื่อม่ันของผูบริโภค โดยสาระในการปรับปรุงกฎหมายตองเพ่ิมและปรับความหมาย  
ของคําตาง ๆ ใหครอบคลุมและรัดกุมตอการดําเนินงาน เชน ภาชนะบรรจุ กระจายงานใหองคกรรัฐหรือเอกชน
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (เชน การถายโอนภารกิจ
การตรวจประเมินสถานประกอบการใหกับหนวยงานเอกชนท่ีมีความสามารถมีระบบงานท่ีนาเชื่อถือตามหลัก
สากล) เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบอาหารนําเขาท่ีดานอาหารและยา เพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
โฆษณาอาหาร กําหนดใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบในการมีระบบควบคุมโดยใหมีระบบควบคุมตนเอง 
(self-control) รับผิดชอบการตรวจพิสูจนความปลอดภัยของอาหารตามหลักการWho did Who Pay และ
ปรับปรุงบทลงโทษใหเหมาะสม 

ในสวนของกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับดานอาหาร ปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2551 ซ่ึงมี
เนื้อหาในการควบคุมท่ีครอบคลุมการผลิตในข้ันตน (Primary Production) ไวดวยแลวซ่ึงกฎหมายดังกลาวจะ
เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานทัดเทียมสากล
เสริมสรางความสมบูรณในโครงสรางกฎหมายได แตอยางก็ตามเนื่องจาก พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. 2551 ท่ีดูแลสินคาเกษตร สวนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดูแลผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงมี
ความใกลชิดกันในหวงโซอาหาร ซ่ึงอาจเกิดความความซํ้าซอนในการตีความทางกฎหมายได 
48 วริพัสย อารีกุล, สายันต รวดเร็ว และ อมรพันธ ลูกอินทร. 2551. แนวคิดและสาระสําคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ. 
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2.11.5 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 9 

กุมภาพันธ 2551 เพ่ือใหมีคณะกรรมการอาหารแหงชาติเปนองคกรหลักในการดําเนินการหรือจัดการ     
ดานอาหารในทุกมิติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสานและบูรณาการงบประมาณและ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการดานอาหารในทุกมิติท้ังภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยใหมีอํานาจหนาท่ี         
ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความม่ันคงดานอาหาร 
และอาหารศึกษา รวมท้ังจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยดานอาหารตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหการบริหารจัดการ     
ดานอาหารในภาพรวมของประเทศใหมีความเปนเอกภาพคณะกรรมการอาหารแหงชาติไดมีการประชุมครั้งท่ี 
1/2552 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 ซ่ึงมีมติเห็นชอบหลักการกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

1) ยุทธศาสตรคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร 
2) ยุทธศาสตรความม่ันคงดานอาหาร 
3) ยุทธศาสตรอาหารศึกษา 

และแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย เพ่ือศึกษาขอมูล
นโยบายและยุทธศาสตรดานอาหาร และจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทยอยางมี
สวนรวม และไดนําเขารับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมาปรับกรอบยุทธศาสตรการจัดการ        
ดานอาหารของประเทศไทย เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานตอไป 

2.11.6 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 
พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 ไดถูกแกไขเพ่ิมเติมและ            

ตราพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ข้ึน โดยมี  
การปรับปรุงบทกําหนดโทษ และองคประกอบของคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย ตอมาไดมี         
การปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดปองกัน   
การใชสารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงขอบัญญัติตาง ๆ ใหเหมาะสม เชน 
การใหอํานาจรัฐมนตรีในการวางระเบียบเก่ียวกับการบําบัดรักษา การใหโอกาสผูใชสารระเหยสมัครใจเขารับ
การบําบัดรักษาและยกเลิกบทบัญญัติ ท่ีเก่ียวกับการบังคับรักษา การคุมครองเด็ก องคประกอบของ
คณะกรรมการ บทลงโทษ เปนตน 

2.11.7 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัต ิ 

บางประการไมเหมาะสมกับสถานการณ และสภาพปญหา ประกอบกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตอง
เปลี่ยนแปลงระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางใหเปนระบบเดียวกัน คือระบบการแจงรายละเอียดเครื่องสําอาง
กอนท่ีจะผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง  ดังนั้นจึงไดดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ....  
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายเครื่องสําอางใหสอดคลองกับระบบดังกลาว อันเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล นอกจากนี้ เพ่ือเปนการปรับปรุงมาตรการ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ท้ังในดานการหามผลิต นําเขาหรือขาย
เครื่องสําอางบางประเภท การกําหนดวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง การกําหนดมาตรฐานของ
สถานท่ีผลิตเครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ การรายงานขอมูลเก่ียวกับเครื่องสําอาง และมาตรการในการควบคุม
ฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอาง มาตรการควบคุมเครื่องสําอางท่ีไมปลอดภัย เครื่องสําอางปลอม และ
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เครื่องสําอางท่ีผิดกฎหมาย ใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค รวมท้ัง ปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตรา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ในอนาคตควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องสําอางใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันและสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล 

2.11.8 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 253549, 50  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสม เพ่ือปองกันและระงับอันตรายท่ีอาจมีแกบุคคล  
สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม โดยกําหนดการควบคุมวัตถุอันตรายออกเปน ๔ ชนิด ตามความจําเปนแก     
การควบคุม ปจจุบันมีหนวยงานท่ีอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จํานวน ๗ 
หนวยงาน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ 
มีอธิบดีและผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นและคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ  

ในการดําเนินการดานการควบคุมวัตถุอันตรายและการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตาง ๆ และมี
อํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ปจจุบันมี
คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งท้ังหมด ๑๗ คณะ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  
เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมาก
ยิ่งข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ การปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย การกําหนดอายุและการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓         
การกําหนดอายุและการตออายุใบรับแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ การอนุญาตใหมีการนําเขาหรือมีไว
ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การยกเลิก
อํานาจจับกุมของพนักงานเจาหนาท่ี และการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม  ดังนั้น ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา  
หนวยงานผูรับผิดชอบจึงไดมีการทบทวนขอมูลการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และการปรับปรุงแกไขขอกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ ใหสอดคลองตามบทบัญญัติของกฎหมาย และดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบอ่ืน ใหมี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยางตอเนื่อง อาทิเชน การทบทวนขอมูลเพ่ือปรับระดับการควบคุมวัตถุอันตราย
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑและเสนอออกประกาศเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ควบคุมเฉพาะสารเคมีหรือวัตถุท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดวาเปนวัตถุอันตรายเทานั้น แมวาวัตถุหรือสารเคมี
อ่ืนใด ๆ จะมีลักษณะหรือสมบัติเปนไปตามความหมายของคําวา “วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ก็ตาม หากไมไดรับการประกาศใหเปนวัตถุอันตรายโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมก็จะไมอยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  สารเคมีอีกจํานวน
มากท่ียังไมถูกควบคุมภายใตกฎหมายฉบับนี้ อาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคล สัตว พืช หรือสิ่งแวดลอม  
การประกาศกําหนดวาสารเคมีหรือวัตถุใดเปนวัตถุอันตราย หนวยงานควบคุมดูแลจะตองมีขอมูลดานตาง ๆ 
ของสารเคมีหรือวัตถุนั้นมากเพียงพอ ซ่ึงภาระนี้จะตกแกหนวยงานควบคุมท่ีตองหาขอมูลดานตาง ๆ จึงเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหมีสารเคมีหรือวัตถุจํานวนมากท่ีมีสมบัติเปนวัตถุอันตรายแตไมไดรับการควบคุม ขณะท่ีหลาย 
49 สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558 
50 http://www.iei.or.th/ns-project_read-dir-Mzc=-proj_id-NDk=.htm 
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ประเทศท่ัวโลก ไดแก ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน หรือแมแต
ประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เชน ประเทศมาเลเซีย หรือ ประเทศ
เวียดนาม เปนตน ไดกําหนดใหผูประกอบการตองยื่นขอมูลดานตาง ๆ แกหนวยงานบริหารจัดการสารเคมี ซ่ึง
เปนการลดภาระของหนวยงานราชการรวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมอีกดวย การท่ีประเทศคูคาของ
ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมสารเคมีของตนใหเขมงวดมากข้ึน เพ่ือปกปองประชาชนและ
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ จึงอาจทําใหมีการยายฐานการผลิตวัตถุอันตรายมาสูประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 
ในอาเซียน หากประเทศไทยไมมีกฎหมายท่ีเทาเทียมกับประเทศตาง ๆ ก็อาจทําใหประเทศไทยเปนแหลง     
การผลิตวัตถุอันตราย โดยไมมีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจเพ่ิมผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักควบคุมวัตถุอันตรายจึงมี            
การดําเนินการศึกษาและจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... เพ่ือพัฒนาระบบ         
การควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตรายท่ีครอบคลุมสารเคมีไดท้ังระบบ เพ่ือใหสอดคลองกับสากล รวมถึง      
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการแกไขปรับปรุงใน
ประเด็นเก่ียวกับ การนําเขา การสงออก การนําผาน องคประกอบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ศูนยขอมูลวัตถุ
อันตรายแหงชาติ การแกไขและเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายโดยพนักงานเจาหนาท่ี การผลิต นําเขา หรือมีไว
ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ กรณีท่ีใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ        
เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย และการกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมายพนักงาน
เจาหนาท่ีของหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูมีอํานาจดําเนินการเปรียบเทียบความผิดเก่ียวกับการโฆษณาวัตถุ
อันตรายได 

จากสถานการณดังกลาว เพ่ือใหการกํากับดูแลวัตถุอันตรายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตอง
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการทบทวนและพัฒนาบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเพ่ือปรับระดับการควบคุมวัตถุ
อันตรายใหเหมาะสมกับสถานการณ และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกระบวนการ
ออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.11.9 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
ปจจุบันประเทศไทยไดมีพันธกรณีภายใตความตกลงในกรอบประชาคมอาเซียน โดยได

มีการลงนามในความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย ASEAN Agreement on Medical 
Device Directive (AMDD) ไปแลว เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 และจะมีผลใชบังคับเม่ือแตละประเทศ
สมาชิกไดใหการรับรองหรือใหสัตยาบัน เพ่ือใหกฎหมายอนุวัติการตามพันธกรณีดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย ตองดําเนินการออกกฎระเบียบหรือปรับแก
กฎหมายท่ีบังคับใชอยูแตยังไมสอดคลองกับความตกลงอาเซียนฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหแลวเสร็จ 

การท่ีประเทศไทยไดทําความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทยสงผลให
ตองมีการจัดระดับและควบคุมเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยงเพ่ือใหสอดคลองกับสากล ตลอดจนอํานวย     
ความสะดวกในดานการคาระหวางกลุมประเทศอาเซียนและนานาประเทศ ซ่ึงกฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบัน 
คือ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ยังไมอาจรองรับความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติ
เครื่องมือแพทยไดอยางครอบคลุม ประกอบกับบทกําหนดโทษและอัตราโทษเดิมยังไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบัน 
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ในปงบประมาณ 2558 – 2559 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได
ดําเนินการปรับแกพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551  โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้  

1. ปรับปรุงบทนิยามคําวาเครื่องมือแพทย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับ
สากลและขอตกลงอาเซียน วาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย และเพ่ิมบทนิยามคําวา “อุปกรณเสริม” และคํา
วา “ผูจดแจง” เพ่ือใหสอดคลองกับสากล 

2. เพ่ิมเติมการจัดระดับของเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยงและแกไขระยะเวลายื่นคํา
ขอตามความเหมาะสม โดยใชอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ 

3. แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจเรียกเก็บ
คาใชจายในการตรวจสอบและควบคุมผูประกอบการใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

4. กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจเรียกเก็บคาปวยการ
กรณีท่ีมีผูขอใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ในการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย รวมท้ังกรณีท่ี    
ผูจดแจงขอความเห็นเก่ียวกับฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยท่ีตนผลิตหรือนําเขา และใหนําไปใชใน
กิจการท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะ โดยไมตองนําสงคลังและมิใหถือวาเปนรายไดแผนดิน  

5. แกไขเพ่ิมเติมหนาท่ีของผูประกอบการในการจัดทําบันทึกขอรองเรียน  
6. แกไขเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือแพทย ณ ดานตรวจสอบเครื่องมือแพทยเฉพาะ

กรณีนําเขา 
7. แกไขกรณีการโฆษณาเครื่องมือแพทยตอผูประกอบวิชาชีพหรือบุคลากร

สาธารณสุข ไมตองขออนุญาต 
8. ปรับปรุงบทกําหนดโทษ เพ่ือบังคับแกการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับผูจดแจง

และการจัดระดับของเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยง รวมท้ัง แกไขอัตราโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน  

2.11.10 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ จํานวน 9 ฉบับ ไดแก 
1. The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 

1972 Protocol Amending the single Convention on Narcotic Drugs, 1961 
2. The Convention on Psychotropic Substances, 1971 
3. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitute, 1981 
4. The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances, 1988 
5. Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme 
6. กฎระเบียบและหลักปฏิบัติภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก (World Trade 

Organization : WTO) ไดแก 
6.1 ความตกลงว าด วยการใชมาตรการสุขอนา มัยและสุขอนา มัย พืช 

(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS) 
6.2 ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางการคา (Agreement on Technical 

Barrier to Trade : TBT) 
6.3 ความตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา (Agree on 

Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) 
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7. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับ
สารเคมีอันตราย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and 
Pesticides in International Trade) 

8. อนุสัญญาสตอกโฮลมว าด วยสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน (Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants : POPs) 

9. ระบบสากลวาดวยการจําแนกประเภทและการติดฉลากเคมีภัณฑ (Globally 
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS) 
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพองคการ 

เม่ือวิเคราะหขอมูลปจจัยท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีสงผลตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดทําการประเมินศักยภาพองคกรโดยใช 
0SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 0 เพ่ือประเมินวา องคกรมีจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคตอการพัฒนาอยางไร เพ่ือทราบสถานะขององคกร และเปนขอมูลประกอบการกําหนดทิศทาง
องคกรและยุทธศาสตร โดยมีผลการประเมินสรุปไดดังนี้51 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดออน (Weaknesses) 

โครงสรางองคกร (Structure)/รูปแบบการบริหาร
(Style)/ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

โครงสรางองคกร (Structure)/รูปแบบการบริหาร
(Style)/ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

S1. เครื่องหมาย อย. ไดรับความเชื่อม่ันจากผูบริโภค 
S2. มี เ ค รื่ อ ง มื อ / วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ท่ี เ พี ย ง พ อ                 

ในการปฏิบัติงาน 
S3. เปนศูนยรวมของขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ เชน 

ขอมูลทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ และขอมูล 
ADR 

W1. ฐานขอมูลและระบบ IT ไมสอดคลองกับ    
ความตองการของลูกคาและ User 

W2. ร ะบ บกา รติ ด ต าม แล ะปร ะ เ มิ นผล ไม มี
ประสิทธิภาพ 

W3. อย.ไมมีหนวยงานในสวนภูมิภาค 

ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy)/คานิยมรวม 
(Share value) 

ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy)/คานิยมรวม 
(Share value) 

S4. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเปนประจําปทุกป 
เพ่ือใหทันตอสถานการณ 

W4. การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบั ติยังไม
ครอบคลุมทุกกลยุทธ/มาตรการ  

W5. แผนงาน/โครงการ ของ อย. ไมสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะสวน
ภูมิภาค) 

บุคลากร (Staff)/ทักษะของบุคลากร (Skill) บุคลากร (Staff)/ทักษะของบุคลากร (Skill) 

S5. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ (เชิงเทคนิควิชาการ) 
ในงานท่ีรับผิดชอบ 

S6. อย. มีศักยภาพในการประสานความรวมมือ          
ในการปฏิบัติงาน 

W6. ระบบกา รบ ริ ห า รทรั พย าก รบุ คคล ไม มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

51 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมเงินทุน 1 (ชั้น 6) อาคารเงินทุนหมุนเวียน ยาเสพ
ติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

การเมือง (Political) การเมือง (Political) 

O1. น โ ยบ าย รั ฐ บ าลและน โ ยบ าย รั ฐ มนตรี มี           
ความชัดเจน ในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ จึงเปนโอกาสใหไดรับ            
การสนับสนุนใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จ 

T1. การบริหารร าชการแผนดิ นของประ เทศ                    
ไม มี เส ถียรภาพ ทํา ใหการปฏิบัติ งานของ
หนวยงานขาดความตอเนื่อง และกฎหมาย
ระหวางหนวยงานมีความซับซอน ขาดการบูรณาการ
รวมกัน 

T2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนยังไม มี                  
ความพรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจ                
ดานการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
รวมถึงงานคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
ยังกระจายไมถึงระดับลาง 

เศรษฐกิจ (Economic) เศรษฐกิจ (Economic) 

O2. การเปดประชาคมอาเซียน และการเปดเสรี
ทางการคา เปนโอกาสสําหรับ อย. ดังนี้ 
1) ปรับกฎระเบียบและการดําเนินการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองกับอาเซียน และ
เปนสากลมากข้ึน 
2) เปนโอกาสของผูประกอบการในการขยาย
การตลาด เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจไดมากข้ึน และ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหประเทศไดมากข้ึน 

T3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน สงผลให  
ผลิตภัณฑสุขภาพมากข้ึน เกิดปญหาผลิตภัณฑ
สุขภาพมากข้ึน และผูประกอบการขาดความรู
และความรับผิดชอบในการพัฒนาการผลิต 
ผลิตภัณฑสุขภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย  
รวมถึงปญหาการโฆษณาเกินจริง 

สังคม (Sociological) สังคม (Sociological) 

O3. มี เครื อข ายการดํ า เนินงาน คบส .  รวมถึ ง          
ภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง รวมท้ังมีการประสาน       
ความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังภายในและ
ตางประเทศเพ่ือพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

O4. สรางองคความรูนําไปสูสังคมฐานความรู (KB)        
ท่ีสามารถเขา ถึงได ทุกระดับ ทําใหสั งคมมี       
ความเขมแข็ง มีความรู คิดวิเคราะหตัดสินใจ 
เลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพไดดวยตนเอง 
(ประชาขนเขาถึงไดงาย 

T4. กฎหมายท่ีใชควบคุมยังไมทันสมัย มีความซํ้าซอน 
และขาดการบูรณาการ 

T5. คานิยมและพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไปตาม
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
สงผลใหเกิดปญหาในการเลือกซ้ือ หรือเลือกใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพในทางท่ีผิด 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

เทคโนโลยี (Technological) เทคโนโลยี (Technological) 

O5. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ชวยให   
การดําเนินงานดานสารสนเทศมีความนาเชื่อถือ
และสงเสริมใหทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมี
ผลในทางกฎหมาย (e-Government และ        
e-Business) 

O6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารทําใหผูบริโภค ผูประกอบการ และ
หนวยงานภาครัฐสามารถเขาถึง และเชื่อมโยง
ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

T6. เทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการแกปญหา
เปนไปในเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

 



 

 
 

๙๘ 
 

บทที่ 4 ทิศทางและยุทธศาสตร 
จากผลการประเมินศักยภาพองคการ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ในบทท่ีผานมา ไดนํามา

กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรขององคการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงค                 
ผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธและมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน 
 

ทบทวนทิศทางองคกรและยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
องคการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการท่ีมีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพ่ือใหภาคสวน

ท่ีเก่ียวของ มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือระบบคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล มีระบบ         
การประเมินผลิตภัณฑสุขภาพท่ี มีประสิทธิภาพ  เชน การมีผูประเมินภายใน ท่ีมีความเชี่ยวชาญ                 
ดานการประเมินผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ รวมถึง การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

กํากับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง และสงเสริม ใหผลิตภัณฑสุขภาพ       
และการประกอบการ ท้ังกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล 

ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน    
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

เพ่ือการคุมครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ และปลอดภัยตอสุขภาพ มีองคความรูในการเลือกซ้ือ เลือกใช ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง 
เหมาะสม รวมถึงไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ 

2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร 
2.1) ภารกิจตามกฎหมาย42 

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเก่ียวกับ          
การปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซ่ึงลวนถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
ผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูล
ทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย
และสมประโยชน โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติด    
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
(3) เฝาระวัง กํากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ สถานประกอบการและ         

การโฆษณา รวมท้ัง ผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบความปลอดภัยดานสารเคมีของประเทศ
และเปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองคกรระหวางประเทศดานสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวัง 

องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุมครองสุขภาพของประชาชน 

 



 

 
 

๙๙ 
 

ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบริโภค             

ดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4) สงเสริม และพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ัง เพ่ือใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพ่ือปกปองสิทธิของตนได 
(5) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการมีสวนรวม

ของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ 
(6) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือใหงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ       

เกิดประโยชนตอสุขภาพของประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาติ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือตามท่ีรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.2) พันธกิจเพ่ือการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 

1. ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพให มี คุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล         
รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล 

2. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตองและ
เหมาะสม 

3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล 

3. คานิยม 
  “Thai FDA” 
 Thai (Thai Value)   ซ่ือสัตย ออนนอมถอมตน 

F (Focus on People) มุงผลประชาชน 
D (Dependable)  ฝกตน เปนท่ีพ่ึงพา 
A (Advancement)  พัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. เปาประสงค ภายใน 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย  
2. ประชาชนสามารถดูและตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
3. ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และมีโอกาสในการแขงขัน            

ในระดับสากล 

5. ผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง 
1. ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
3. ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ สามารถแขงขันได 
4. องคการมีระบบการบริหารจัดการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

6. ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1. พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค 
3. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสดานการแขงขัน 
4. พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง 



 

 
 

๑๐๐ 
 

 
 
 
 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร  : ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพ และ
ไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร : 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร หนวยวัด 
ผลงาน 

ที่ผานมา 
(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อม่ัน
ตอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ 
การรับรองจาก อย.  

รอยละ 82.6 
(95) 

95 96 97 98 99 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล และสงเสริม ผลิตภัณฑสุขภาพใหไดมาตรฐาน         
และเอ้ือตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
มาตรการ 
1. พัฒนาระบบการควบ คุม และ กํ า กั บดู แล  ผลิ ตภัณฑ สุ ขภาพก อนออกสู ตลาด                    

(Pre – marketing Control) ใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสอดคลองหรือเปนท่ียอมรับในระดับสากล ภายใตแนวคิดการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดย 

1.1 ทบทวนกระบวนการ เพ่ือปรับหรือลดข้ันตอนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง 
1.2 จัดกลุ มผลิตภัณฑสุขภาพตามความเสี่ ยง เ พ่ือควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพ               

ตามความเสี่ยง 
1.3 พัฒนาระบบประเมินผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการควบ คุ ม  และ กํ า กั บดู แลผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพหลั ง ออกสู ต ล าด                   
(Post - marketing Control) อยางเขมงวด 

2.1 จัดการผลิตภัณฑสุขภาพ สถานประกอบการ และโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย โดยใช
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครองอยางเขมงวด 

2.2 พัฒนาระบบการ กํา กับ  ดูแล  ตรวจสอบ เฝ าระวั ง  ติ ดตาม เตื อนภั ย            
(Post Marketing Alert System) ท่ีรวดเร็ว และเชื่อมโยงเครือขายท้ังในและ
ตางประเทศ 

2.3 สร า งความ เข มแ ข็ งด านการตรวจสอบ  เ ฝ า ระวั ง  ผลิ ตภัณฑ สุ ขภาพ                 
ตามแนวชายแดน 

3. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหทันตอ
สถานการณและสอดคลองสากล 

3.1 จัดทํา และปรับปรุงกฎหมายใหทันสถานการณ เพ่ือการคุมครองผูบริโภค         
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและสอดคลองกับสากล 

3.2 พัฒนาระบบการออกกฎหมายใหเปนมาตรฐานตามหลักสากล โดยใชแนวทาง       

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 



 

 
 

๑๐๑ 
 

ของ Good Regulatory Practice (GRP) 
4. ยกระดับกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

4.1 พัฒนากระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 
4.2 เทียบเคียงกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพกับหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ             

ในระดับสากล (Benchmarking/Best Practice) 
 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหผูประกอบการรับผิดชอบตอการประกอบการ*ของตนเองใหมีมาตรฐาน           
และความปลอดภัย  
มาตรการ 
1. 6สงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูใช และผูบริโภค โดยตองรับรอง

คุณภาพ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑสุขภาพของตนเอง (Self Declaration) 
2. สงเสริมใหผูประกอบการรวมกันกํากับ ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกันเองใหมีมาตรฐานและ      

ความปลอดภัย (Self Regulation) กอนท่ีจะผลิต นําเขาหรือจําหนาย 
* การประกอบการ หมายถึง การผลิต นําเขา หรือจําหนาย ผลิตภัณฑสุขภาพ และใหรวมถึง

การโฆษณาดวย 

กลยุทธท่ี 3 ถายโอนภารกิจ*งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและ    
ภาคสวนอ่ืน 
* การถายโอนภารกิจ หมายถึง การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหหนวยงานภาครัฐและ         

ภาคสวนอ่ืน ประกอบดวย 
1. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหหนวยงานภาครฐั ประกอบดวย 

1.1 การมอบอํานาจ คือ มอบอํานาจท่ีตนเองมีอยูใหหนวยงานอ่ืนรับไปดําเนินการ      
เชน ภายในสวนราชการ ภายในกระทรวง นอกกระทรวง และสวนภูมิภาค เปนตน 

1.2 การกระจายอํานาจ คือ การโอนภารกิจไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการแทน 

2. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหเอกชนดําเนินการแทน เชน Outsourcing (การถายโอน
งานท่ีมิใชงานหลักใหเอกชนดําเนินการแทน) และ Contracting out (การวาจาง
เอกชน) เปนตน 

3. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหภาคประชาสังคมดําเนินการตามความสมัครใจ (จิตอาสา) 

กลยุทธท่ี 4 สรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ           
รวมท้ังประสานความรวมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ เฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
1. พัฒนาศักยภาพของเครือขายงานคุมครองผูบริ โภคดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีอยู               

ใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง สามารถกํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ขยายเครือขายงานการดําเนินงานคุมครองผูบริ โภคดานผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ิมข้ึน               

ท้ังในระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด และประเทศ 
3. บู รณาการการจั ดการปญหาด านงานคุ มครองผู บริ โภคด านผลิ ตภัณฑ สุ ขภาพ                       

ท้ังในระดับมหภาค และในระดับพ้ืนท่ี ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลางและ        
สวนภูมิภาค 



 

 
 

๑๐๒ 
 

 

 
 
 
 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร  : ผูบริโภคมีความรู และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
โดยนําองคความรูมาใช เ พ่ือการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน          
และสังคมได  

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร : 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร หนวยวัด 
ผลงาน 

ที่ผานมา 
(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. รอยละของผูบริโภค
กลุมเปาหมายมีความรูเก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

รอยละ 90.2 
(90) 

90 90.5 91 91.5 92 

2. รอยละของผูบริโภค
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

รอยละ 82.8 
(82.5) 

82.5 83 83.5 84 84.5 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 
มาตรการ 
1. พัฒนาสื่อองคความรูท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
2. พัฒนาประสิทธิภาพชองทางการสื่อสารท่ีมีอยูใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย 
3. พัฒนาฐานขอมูลองคความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย 

สามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว  
 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตองและเหมาะสม 
มาตรการ 
1. สรางความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคใหถูกตอง 
2. สงเสริมผูบริโภคใหรูสิทธิ หนาท่ี สามารถรองเรียนเม่ือไดรับความเสียหายจากการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพ และมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค 
มาตรการ 
1. พัฒนาเครือขายภาคประชาชนดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีมีอยู       

ใหมีความเขมแข็ง (เชน อย. นอย, อสม.) และมีศักยภาพในการดําเนินงาน 
2. ขยายเครือขายภาคสวนท่ีเก่ียวของดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
3. พัฒนาความรวมมือกับสื่อมวลชน เ พ่ือสรางความเขมแข็งการคุมครองผูบริ โภค               

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค 



 

 
 

๑๐๓ 
 

 
 
 
 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร ผูประกอบการมีการประกอบการ ท่ี ย่ัง ยืน มีความสามารถ              
ในการสรางนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร : 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร หนวยวัด 
ผลงาน 

ที่ผานมา 
(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

รอยละของสถานท่ีผลิต 
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมาย
ไดรับการพัฒนา ยกระดับและไดรับ       
การรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

รอยละ  - 80 80 85 90 95 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถในการแขงขัน 
มาตรการ 
1. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานมาตรฐานการผลิต นําเขา และกระจายผลิตภัณฑสุขภาพ 

โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
2. พัฒนาขีดความสามารถการขออนุญาตของผูประกอบการ 
3. 6พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา6แกผูประกอบการและผูวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเกิดนวัตกรรม

ของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสอดคลองกับกฎหมาย 
4. จัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีจําเปน และเขาถึงไดงาย สําหรับการประกอบธุรกิจ

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
5. สงเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ              

ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
6. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถ

ของผูประกอบการ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพงานบริการใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใสและเปนธรรม 
มาตรการ 
1. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
2. ปรับปรุงงานบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และเกิดประสิทธิภาพ        

ในการปฏิบัติราชการ 
3. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ โดยนําระบบคุณภาพมาใช 
4. พัฒนาผูใหบริการใหมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันและ       

มีจิตบริการ 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการ

ของหนวยงานภาครัฐ และใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสดานการแขงขัน 

 



 

 
 

๑๐๔ 
 

 

 

 
 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการ

องคการท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร หนวยวัด 
ผลงาน 

ที่ผานมา 
(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

ระดับ 5 
(5) 

5 5 5 5 5 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ (International Strategy) ดานการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
มาตรการ 
1. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
2. พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานผลิตภัณฑสุขภาพในเวทีระดับอาเซียน 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาใหเปนองคการอิเล็กทรอนิกส (e - Government) 
มาตรการ 
1. จัดทําสถาปตยกรรมองคการของ อย. อิเล็กทรอนิกส 
2. พัฒนากระบวนการทํางานขององคการใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริการและการปฏิบัติงาน 
2.2 พัฒนาฐานขอมูลและคลังความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถสนับสนุนเปาหมายขององคการ 
มาตรการ 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรตาม Technical competency  
และ Career path  

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูดาน Regulatory Science 
1.3 พัฒนาศักยภาพนิติกรจังหวัดใหสามารถดําเนินงานคุมครองผูบริโภค             

ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมอบอํานาจใหตามกฎหมาย 
1.4 พัฒนาทีมเจรจาใหมีศักยภาพและทักษะในการเจรจาตอรองเก่ียวกับขอตกลง 

กฎระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

1.5 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี อย. ใหเปนผูประเมินภายใน (Internal Reviewer) 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง 



 

 
 

๑๐๕ 
 

2. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรใหเกิดความเชื่อม่ันตอองคการ 
2.1 สรรหาและรักษาบุคลากรใหมีความผูกพันกับองคการ 
2.2 พัฒนาระบบการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
2.3 สงเสริมจริยธรรมของบุคลากร 
 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 
มาตรการ 
1. สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO)  
2. พัฒนาการจัดการความรู และงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคการ นําไปสู        

การแขงขันในระดับอาเซียน 
2.1 พัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู 

(Knowledge Management) 
2.2 สงเสริมใหองคการผลิตงานวิจัย เพ่ือใชเปนองคความรูดานการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
2.3 สงเสริม สนับสนุนการสรางนวัตกรรมในองคการ 



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ ระบบการควบคุมและ 1. ร้อยละของคําขอ 99 99 99.5 100 100 1. พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแล

การควบคุม กํากับดูแล กํากับดูแลผลิตภัณฑ์ อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด

และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพมีประสิทธิภาพ ได้รับการพิจารณาอนุญาต (Pre - marketing Control) ให้มีประสิทธิภาพ

ให้ได้มาตรฐานและเอื้อต่อ ได้มาตรฐาน เป็นที่ แล้วเสร็จภายในเวลา  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การส่งเสริมเศรษฐกิจ ยอมรับของสากล ที่กําหนด และนวัตกรรมและสอดคล้องหรือเป็นที่

ของประเทศ 2. ร้อยละของคําขอ 98 98.5 99 99.5 100 ยอมรับในระดับสากล ภายใต้แนวคิด

อนุญาตสถานประกอบการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ได้รับการพิจารณาอนุญาต  1.1 ทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับหรือ 1. โครงการพัฒนาแนวทางการกําหนด  - 0.3000 0.3000 กองควบคุม

แล้วเสร็จภายในเวลา ลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้ เครื่องมือแพทย์

ที่กําหนด เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

2. โครงการทบทวนแจ้งรายการละเอียด 0.0200  -  - กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เครื่องมือแพทย์

เพื่อกายภาพบําบัดตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2539

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 0.3000 10.0000 4.4280 สํานักอาหาร

การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาด 

4. โครงการร่วมตรวจสถานที่ผลิต 0.1837 0.2500 0.4645 สํานักควบคุม

วัตถุอันตรายกับ สสจ. เครื่องสําอาง

และวัตถุอันตราย

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย. (เป้าหมาย = ร้อยละ 96)

บทที่ 5
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว ต้องจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้ และเข้าใจ และกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย เพื่อบ่งชี้ว่า 

                  การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยหลังจากกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง ประเด็นยุทธศาสตร์ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยข้อมูลสําคัญสําหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)โครงการ/กิจกรรม



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทาง 0.6794  -  - สํานักควบคุม

การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เครื่องสําอาง

สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และวัตถุอันตราย

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ 0.0240 0.0480 0.0480 สํานักควบคุม

เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กําจัดแมลง เครื่องสําอาง

และทําความสะอาด และวัตถุอันตราย

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการ 1.8000 1.9056 1.9056 กอง คบ.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค

 1.2 จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพตามความเสี่ยง 1. โครงการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 0.4624  -  - กองควบคุม

เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพตามความเสี่ยง การทํางานผ่านระบบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

(Listing) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ

มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ํา

1.3 พัฒนาระบบประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1. โครงการจัดตั้งสํานักตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์  - 39.6466 39.6466 กลุ่มพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพ สุขภาพในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ระบบบริหาร

3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 95 96 97 98 99 2. พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแล

สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (Post - marketing Control) อย่างเข้มงวด

ที่กําหนด   2.1 จัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ 1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย 1.4600 3.9500 6.4940 สํานักควบคุม

4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 50 60 70 80 100 และโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยใช้มาตรการ ด้านเครื่องสําอาง เครื่องสําอาง

สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง ทางกฎหมายและมาตรการทางปกครอง และวัตถุอันตราย

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างเข้มงวด 2. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยนมโรงเรียน  -  -  - สํานักอาหาร

ที่กําหนด ตลอดห่วงโซ่ และหลักสูตรทบทวนความรู้
5. ร้อยละของสถานประกอบการ 50 60 70 80 100 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนม

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชนิดพาสเจอร์ไรส์และชนิดยูเอชที

ที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐาน 3. โครงการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย  -  -  - สํานักอาหาร

ตามเกณฑ์ที่กําหนด นมโรงเรียนและพัฒนาการกํากับดูแลตลอดห่วงโซ่

6. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัย 0.1000  -  - สํานักอาหาร

ตามแนวชายแดนมีคุณภาพ 80 80 80 80 80 นมโรงเรียนตลอดห่วงโซ่ ปี 2560

มาตรฐานตามเกณฑ์ 5. โครงการทําลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง 0.3500  - 5.0000 ศรป.

ที่กําหนด ที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ ปี 2561
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ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 80 100 100 100 100 6. โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลปัญหา  - 5.6000 ไม่ได้ตั้งคําขอ ศรป.

สุขภาพที่ได้รับอนุญาต โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุ งบประมาณ

แต่ปฏิบัติไม่เป็นไป กระจายเสียงสื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

ตามกฎหมายได้รับ ระยะที่ 5 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

การจัดการ 7. โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 0.0900 0.5000 2.0000 ศรป.
8. ร้อยละของสถานประกอบการ 80 100 100 100 100 สุขภาพทางสื่อโทรทัศน์

ที่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติ 8. โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 0.0900 0.2000 0.2000 ศรป.

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย สุขภาพทางสื่อวิทยุ

ได้รับการจัดการ 9. โครงการเช่าใช้บริการสนับสนุนงานเฝ้าระวัง 0.5000 1.0000 0.5000 ศรป.

9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 100 100 100 100 100 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก FDA

สุขภาพที่ตรวจพบว่า 10. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง 0.0950 2.5000 ไม่ได้ตั้งคําขอ ศรป.

ไม่ได้รับอนุญาต ได้รับ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ งบประมาณ

การติดตามตรวจสอบ 11. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการผลิต  - 0.1000 0.1000 สํานักอาหาร

ให้เป็นไปตามกฎหมาย เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา

10. ร้อยละของสถานประกอบการ 100 100 100 100 100 ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 12. โครงการจัดทําแนวทางและหาสาเหตุ  -  -  - สํานักอาหาร

ที่ตรวจพบว่า ไม่ได้รับ เพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียนไม่ผ่านมาตรฐาน

อนุญาตได้รับการติดตาม 13. โครงการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 0.6500 1.0342 1.0342 กองควบคุม

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

กฎหมาย (Good Distribution Practice for Medical Device)
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11. ร้อยละของฉลาก 99 99 99.5 100 100   2.2 พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ 1. โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 1.9000 2.7648 2.7648 กอง คบ.

มีความถูกต้องตามที่ได้รับ เฝ้าระวังติดตาม เตือนภัย (Post Marketing พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคฯ

อนุญาตจาก อย. Alert System) ที่รวดเร็ว และเชื่อมโยง 2. โครงการติดตามและประเมินผล 0.6268  -  - กองควบคุม

12. ร้อยละของการโฆษณา 100 100 100 100 100 เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ การกํากับดูแลเฮมพ์ วัตถุเสพติด

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและ  - 0.9528 0.9528 กอง คบ.

กฎหมายได้รับการจัดการ ควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

13. ร้อยละของผู้บริโภค 95 96 97 98 99 ในส่วนภูมิภาค 

มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ 4. โครงการสัมมนาพัฒนาการควบคุมดูแลและ 0.2890 0.3000 0.2890 สํานักด่าน

สุขภาพที่ได้รับการรับรอง เฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าตัวยาและสารตั้งต้น อาหารและยา

จาก อย. ที่เป็นวัตถุเสพติด

5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  - 0.8000 ไม่ได้ตั้งคําขอ กองควบคุม

การเฝ้าระวังความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ เครื่องมือแพทย์

APR

6. โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน 0.3636 0.5000 0.3812 สํานักด่าน

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา อาหารและยา

7. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานด่าน 0.1658 0.2000 0.3747 สํานักด่าน

อาหารและยา อาหารและยา

8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง 0.4100 3.9000 3.9104 กองแผนงาน

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และวิชาการ

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

หมายเหตุ :  ในปี 2560 เป็นกิจกรรมย่อย

ภายใต้ "การพัฒนาระบบการติดตาม

เหตุการณ์ไม่ถึงประสงค์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

9. โครงการจัดทําทําเนียบสารเคมีที่มีอยู่ของ 1.4830 1.4830 1.2260 กองแผนงาน

ประเทศ (TECI) เล่มที่ 2 (สารผสม) และวิชาการ

10. โครงการจัดทําทําเนียบรายการสารเคมี  -  - กองแผนงาน

ที่มีอยู่ในประเทศ สําหรับที่มีสารเคมีในผลิตภัณฑ์ และวิชาการ
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11. โครงการประเมินความสําเร็จการดําเนินงาน 0.5377 0.5377 ไม่ตั้งคําขอ กองแผนงาน

ของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. 2559 - งบประมาณ และวิชาการ

2561) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564)

12. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะปลาย  - 0.8000 0.5400 กองแผนงาน

(พ.ศ. 2562 - 2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และวิชาการ

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4

(พ.ศ. 2555 - 2564)

13. โครงการประเมินความสําเร็จการดําเนินงาน  -  - กองแผนงาน

ของแผนปฏิบัติการระยะปลาย (พ.ศ. 2562 - และวิชาการ

2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) 

14. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ  -  - กองแผนงาน

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2574) และวิชาการ

15. โครงการจัดประชุมเพื่อการจัดการสารเคมี 0.2990  - กองแผนงาน

(National Conference on Chemical และวิชาการ

Management)

16. ข่าวสารความปลอดภัยด้านสารเคมี 0.0630 0.0630 0.0638 กองแผนงาน

และวิชาการ

17. โครงการพัฒนาการกํากับดูแล  - 1.8000 ไม่ได้ตั้งคําขอ สํานักอาหาร

อาหารหลังออกสู่ตลาด งบประมาณ

18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง  - 1.3870 2.2662 สํานักอาหาร

กฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายอาหาร

19. โครงการพัฒนาทีมคุ้มครองผู้บริโภค  - 2.4360 2.4360 กอง คบ.

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอําเภอ 

20. โครงการพัฒนาศักยภาพ  - 1.8120 1.8120 กอง คบ.

ด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 

ตาม พ.ร.บ.และกฎหมายของ อย.
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21. โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่  - 0.9060 0.9060 กอง คบ.

งาน คบส. ในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

22. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย 2.3520 3.3864 3.3864 กอง คบ.

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในส่วนภูมิภาค 

23. โครงการสัมมนาพัฒนาแนวทาง 1.4460 1.5000 1.6000 กองแผนงาน

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และวิชาการ

สุขภาพ ปี 2560 

24. โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 1.1500  -  - กองแผนงาน

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรอง และวิชาการ

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

25. โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  - 2.7648 2.7648 กอง คบ.

และภัยสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

  2.3 สร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบ 1. การพัฒนาความร่วมมือ 0.1000 0.2000 0.2036 สํานักด่าน

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแนวชายแดน การอํานวยความสะดวกทางการค้า อาหารและยา

ชายแดนไทย - ประเทศเพื่อนบ้าน

14. ร้อยละของจํานวน 100 100 100 100 100 3. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

กฎระเบียบที่ได้รับ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การปรับปรุง พัฒนาตามแผน ให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องสากล

15. ร้อยละความสําเร็จ 60 60 60 60 60   3.1 จัดทํา และปรับปรุงกฎหมายให้ทัน

ของการนํา GRP มาใช้ สถานการณ์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 1. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 4.1080 5.5000 5.5000 สํานักควบคุม

ในการพัฒนาปรับปรุง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสอดคล้องสากล เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. เครื่องสําอาง เครื่องสําอาง

แต่ละกฎระเบียบหรือ และวัตถุอันตราย

การแก้ไขประเด็นปัญหา 2. โครงการกําหนดแนวทางการออกนโยบาย 0.1934  -  - กองควบคุม

16. จํานวนกฎระเบียบ 5 5 5 5 5 แห่งชาติด้านเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

ที่ได้รับการปรับปรุงให้ 3. โครงการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบาย  - 0.6500 0.6500 กองควบคุม

สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค แห่งชาติด้านเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการประชุมระดมสมองกําหนด 0.2680  -  - กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์ที่โฆษณาโดยตรงต่อ เครื่องมือแพทย์

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความเห็นชอบ

ในการโฆษณาจาก อย.

5. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 0.0400  -  - กองควบคุม

ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

6. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีรายชื่อ 0.4000  -  - สํานักควบคุม

วัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ บัญชี 4.3 เครื่องสําอาง

รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม และวัตถุอันตราย

7. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต  - 0.0500 0.0500 กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์สําหรับผู้ประกอบการผลิต เครื่องมือแพทย์

รายย่อย (SME)

8. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อรองรับ  - 0.5500 0.5500 กองควบคุม

การดําเนินงานตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข)

  3.2 พัฒนาระบบการออกกฎหมาย 1. โครงการพัฒนากฎระเบียบของสํานักงาน 0.2000 0.2000 0.6000 กองแผนงาน

ให้เป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยใช้ คณะกรรมการอาหารและยาให้สอดคล้องตาม และวิชาการ

แนวทางของ GRP หลักปฏิบัติที่ดีตามหลักสากล (GRP) 

2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบวัตถุอันตรายโดยใช้ 0.0050 0.0100 0.0266 สํานักควบคุม

หลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ เครื่องสําอาง

ของกลุ่มอาเซียน (GRP) และวัตถุอันตราย

17. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 4. ยกระดับกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์

ของการปรับปรุง พัฒนา สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

จากผลการเทียบเคียง   4.1 พัฒนากระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์

สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

  4.2 เทียบเคียงกระบวนการควบคุม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล (Benchmarking/Best Practice)
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถ 1. ร้อยละของสถานประกอบการ 80 85 90 95 100 1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบ

รับผิดชอบต่อการประกอบการ รับผิดชอบต่อ ที่ได้รับการตรวจสอบมีระบบ ต่อลูกค้า/ผู้ใช้ และผู้บริโภค โดยต้องรับรอง

ของตนเองให้มีมาตรฐานและ การประกอบการ การจัดการเกี่ยวกับ คุณภาพความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ความปลอดภัย ของตนเอง ความรับผิดชอบปัญหา ของตนเอง (Self Declaration)

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันกํากับ

ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเองให้มีมาตรฐาน

และความปลอดภัย (Self Regulation) 

2. จํานวนกลุ่มผู้ประกอบการ 3 4 5 6 7 ก่อนที่จะผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย

ที่มีการดําเนินการกํากับดูแล กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเองตาม (สะสม) (สะสม) (สะสม) (สะสม)

แนวทางปฏิบัติ 

(Code of conduct) 

กลยุทธ์ที่ 3 : ถ่ายโอนภารกิจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 1. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 1. โครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอํานาจ  - 3.7006 3.7006 กอง คบ.

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ในการดําเนินงาน ของการถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

สุขภาพไปให้หน่วยงานภาครัฐ งานด้านคุ้มครองผู้บริโภค อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคส่วนอื่น ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ 2. โครงการถ่ายโอนภารกิจการกํากับ  -  -  - สํานักอาหาร

หน่วยงานอื่นดําเนินการแทน ดูแลอาหารหลังออกสู่ตลาดให้หน่วยงานอื่น

3. การถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับ GMP 0.0095  -  - สํานักควบคุม

วัตถุอันตราย เครื่องสําอาง

และวัตถุอันตราย
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างและพัฒนา เครือข่ายการดําเนินงาน 1. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 5 1. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายงานคุ้มครอง 1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  - 8.2593 4.8485 กองแผนงาน

เครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครอง คุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาเครือข่าย ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่ให้มี เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ และวิชาการ

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค ความเข้มแข็งและต่อเนื่อง สามารถกํากับดูแล สุขภาพระดับชาติ 

รวมทั้งประสานความร่วมมือ ได้รับการพัฒนาให้มี ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยฝึกอบรม 0.4000  -  - สํานักอาหาร

ในการดําเนินงานตรวจสอบ ความเข้มแข็ง สามารถ และหลักสูตรอบรมด้านเกณฑ์ของกฎหมาย

เฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ ปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ 2. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 อาหาร 

ในการสร้างกระบวนการมี 2. ขยายเครือข่ายงานการดําเนินงาน 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบ 0.3160 0.3160 ไม่ตั้งคําขอ กองแผนงาน

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ งบประมาณ และวิชาการ

ส่วนเสียในการดําเนินงาน ทั้งในระดับชุมชนอําเภอ จังหวัด และประเทศ ที่เป็นสารเคมี 

คุ้มครองผู้บริโภค 3. บูรณาการการจัดการปัญหา

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพทั้งในระดับมหภาค และในระดับพื้นที่

3. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง

ของการดําเนินงานคุ้มครอง และส่วนภูมิภาค

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพในระดับเขต



ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : 

60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภคมีความรู้ 1. ร้อยละของผู้บริโภค 90 90.5 91 91.5 92 1. พัฒนาสื่อองค์ความรู้ 1. โครงการผลิตเนื้อหาและ 1.5000 2.0000 2.0000 กองพัฒนา

ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจในการบริโภค กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบประเมินความรู้เพื่อใช้ใน ศักยภาพผู้บริโภค

ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมนู E-learning 

ที่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง 2. โครงการผลิตสื่อ Animation 1.5000 2.0000 9.0000 กองพัฒนา

2. ร้อยละของผู้บริโภค 70 70.5 71 72.5 80 สําหรับเวปไซต์ และ Oryor Smart ศักยภาพผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อ Application 

องค์ความรู้ที่ อย. ประชาสัมพันธ์ 2. พัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง 1. โครงการประชาสัมพันธ์ Oryor 2.0000  -  - กองพัฒนา

การสื่อสารที่มีอยู่ให้เข้าถึงประชาชน Smart Application, Website และ ศักยภาพผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย Social Media

3. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ 1. โครงการเฝ้าระวังและรวบรวม 1.0000 2.0000 4.0000 กองพัฒนา

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้มี ข้อมูลบนเครือข่าย Social Media ศักยภาพผู้บริโภค

ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ 2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ 0.9000  -  - ศรป.

เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ให้บริการสายด่วน อย. 1556 (KM)

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ผู้บริโภคมีพฤติกรรม 1. ร้อยละของผู้บริโภค 82.5 83 83.5 84 84.5 1. สร้างความตระหนัก 1. โครงการอาหารปลอดภัย 5.5000 20.0000 18.0000 กองพัฒนา

มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศักยภาพผู้บริโภค

สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม สุขภาพที่ถูกต้องและ การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริโภคของผู้บริโภคให้ถูกต้อง 2. โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 4.0000 21.0000 10.0000 กองพัฒนา

เหมาะสม ที่ถูกต้อง ศักยภาพผู้บริโภค

3. โครงการ อย.น้อย 16.0000 29.0000 45.0000 กองพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค

4. โครงการส่งเสริมการใช้ยา 2.5774  - 4.6760 สํานักยา

ปลอดภัยในชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้บริโภคมีความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง โดยนําองค์ความรู้มาใช้เพื่อการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้

มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

1. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (เป้าหมาย = ร้อยละ 90.5)

2. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (เป้าหมาย = ร้อยละ 83)

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

งบประมาณ (ล้านบาท)มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ร้อยละของจํานวน 98 98 98 98 98 2. ส่งเสริมผู้บริโภคให้รู้สิทธิ หน้าที่ 1. โครงการพัฒนาข้อร้องเรียน 0.0900 0.2000 0.2000 ศรป.

ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค สามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ ข้อเสนอแนะ

ได้รับการแก้ไขภายในระยะ ความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 2. โครงการจัดทําคู่มือการร้องเรียน  -  -  - ศรป.

เวลาที่กําหนด สุขภาพและมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง (ฉบับประชาชน) ปี 2560

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. โครงการประชุมเครือข่าย 0.3500 0.7500 ไม่ได้ตั้งคําขอ ศรป.

การดําเนินงานเรื่องร้องเรียนและ งบประมาณ

งานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4. โครงการถอดบทเรียนการจัดการ 0.3480 0.3500 1.3000 ศรป.

ปัญหาร้องเรียนและโฆษณา ปี 2561

5. โครงการพัฒนาระบบการบริการ  - 1.1425 1.1425 ศรป.

ทางโทรศัพท์เลขหมาย 1556

(งบลงทุน)

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและขยาย เครือข่ายภาคประชาชน 1. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 5 1. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 1. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม 1.2000 2.0000 1.8000 กองพัฒนา

เครือข่ายภาคประชาชนและ ได้รับการพัฒนา การพัฒนาเครือข่าย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของประชาชนในการดําเนินงาน ศักยภาพผู้บริโภค

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ให้มีศักยภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่ ให้มี ของ อย.

ศักยภาพผู้บริโภค ในการดําเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความเข้มแข็ง (เช่น อย. น้อย, อสม.) 

2. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 และมีศักยภาพในการดําเนินงาน

ในการสร้างกระบวนการ 2. ขยายเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนเสียในการดําเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คุ้มครองผู้บริโภค 3. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชน 1. โครงการพัฒนาเครือข่าย 2.0000 5.0000 6.0000 กองพัฒนา

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครอง การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ศักยภาพผู้บริโภค

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการสามารถ 1. ร้อยละของสถานที่ผลิต 80 80 85 90 95 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานที่ 5.5470 12.0810 12.0810 กอง คบ.

ผู้ประกอบการให้สามารถ ยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ด้านมาตรฐานการผลิต นําเข้า และ ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

ยกระดับมาตรฐาน การประกอบการ ได้รับการพัฒนา ยกระดับ กระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถแข่งขัน และได้รับการรับรอง กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ 2. โครงการพัฒนาต้นแบบ 13.4756  -  - สํานักอาหาร

ในระดับสากล ตามมาตรฐานที่กําหนด ขนาดเล็ก สถานประกอบการแม่ข่ายสําหรับ

ผู้ประกอบการการผลิตอาหาร

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

สู่สากล

3. โครงการยกระดับคุณภาพ  - 7.0000 15.5100 สํานักอาหาร

มาตรฐานด้านโภชนาการของ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจําหน่าย (Primary GMP)

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพของ 0.2000  -  - สํานักอาหาร

สถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูป

ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย

(Primary GMP) ปี 2560

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ยกระดับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด (เป้าหมาย = ร้อยละ 80)

วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการพัฒนารูปแบบของแผน 0.3000  -  - สํานักอาหาร

การจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

ต้นแบบ สําหรับสถานที่ผลิตอาหาร

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ระยะที่ 2

6. โครงการพัฒนาศักยภาพของ 0.5000  - 1.1406 สํานักอาหาร

ผู้ประกอบการและติดตามการสร้าง

ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน

7. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  - 12.5000 ไม่ได้ตั้งคําขอ สํานักอาหาร

และผู้ประกอบการเพื่อการจัดการ งบประมาณ

ด้านความปลอดภัยอาหาร

8. โครงการยกระดับคุณภาพและ 1.6388 1.8172 1.8172 กอง คบ.

มาตรฐานบริการสาธารณสุข

เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองผุ้บริโภค

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

9. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 0.8000  -  - กองควบคุม

การผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้อง เครื่องมือแพทย์

กับระบบ ISO 13485
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  - 1.6000 1.6000 กองควบคุม

ผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องระบบ เครื่องมือแพทย์

คุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี

ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ฉบับปรับปรุง

11. โครงการพัฒนาศักยภาพ  - 0.4000 ไม่ได้ตั้งคําขอ กองควบคุม

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ เครื่องมือแพทย์

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์

12. โครงการกําหนดมาตรฐาน 0.0700  -  - กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

13. โครงการกําหนดมาตรฐาน  - 0.3900 0.3900 กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์ เพื่อการสนับสนุน เครื่องมือแพทย์

นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 4.3457 5.5000 5.5000 สํานักควบคุม

การผลิตและส่งเสริมการพัฒนา เครื่องสําอาง

เครื่องสําอางให้เป็นศูนย์กลาง และวัตถุอันตราย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ

ในระดับสากล

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  -  -  - สํานักควบคุม

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจ เครื่องสําอาง

สถานประกอบการเครื่องสําอาง และวัตถุอันตราย

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  -  -  - สํานักควบคุม

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เครื่องสําอาง

ให้ได้ตามแนวทางวิธีการที่ดีใน และวัตถุอันตราย

การผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN 

GUIDELINE FOR COSMETIC GOOD 

MANUFACTURING PRACTICE)

17. โครงการประชุมสัมนาประกอบการ  -  - 0.5732 สํานักควบคุม

เครื่องสําอางเรื่อง การพัฒนา เครื่องสําอาง

สถานประกอบการ ตามแนวทางวิธีการ และวัตถุอันตราย

ที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN 

GUIDELINE FOR COSMETIC GOOD 

MANUFACTURING PRACTICE)

18. โครงการศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0.6000 1.0000 1.0000 กองแผนงาน

ที่มีความสามารถในการแข่งขันของ และวิชาการ

ประเทศไทย



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

2. ร้อยละความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 2. พัฒนาขีดความสามารถ 1. โครงการประชุมสัมมนา 0.4801 0.4801 0.4801 สํานักควบคุม

ของผู้ประกอบการที่ได้รับ การขออนุญาตของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย เครื่องสําอาง

การพัฒนาและยกระดับ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย และวัตถุอันตราย

คุณภาพมาตรฐาน วัตถุอันตราย ปี 2560

2.โครงการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบ 0.1200  -  - กองควบคุม

CSDT สําหรับน้ํายาล้างไต เครื่องมือแพทย์

๓. โครงการสํารวจและเตรียม - 0.7469 0.7469 กองควบคุม

ความพร้อมในการนําร่องประเมิน เครื่องมือแพทย์

เอกสารวิชาการเครื่องมือแพทย์ที่

จัดเตรียมโดยใช้ Common Submission

Dossier Template (CSDT)

๔. โครงการประชุมระดมสมอง - 0.1029 0.1029 กองควบคุม

เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ เครื่องมือแพทย์

ความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์
กลุ่มวัสดุฝังในทางศัลยกรรมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล

ประกอบการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน

เครื่องมือแพทย์ตามความตกลง 

ของอาเซียนด้านเครื่องมือแพทย์

ประจําปีงบประมาณ 2561



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ - 0.5242 0.5242 กองควบคุม

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ เครื่องมือแพทย์

มีศักยภาพในการจัดเตรียมเอกสาร สําหรับ

เครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common 

Submission DossierTemplate 

(CSDT)

๖. โครงการความร่วมมือระหว่างอย. - 0.3802 0.3802 กองควบคุม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสถาบัน

มาตรวิทยา ในการปรับระดับการควบ

คุมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง

หลอดเลือดดําแบบอัตโนมัติ (Infusion 

pump analyzer)ให้สอดคล้องกับ

สากล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

7. โครงการอบรมมาตรฐานด้านไฟฟ้า - 0.2750 0.2750 กองควบคุม

เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

3. จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 20 25 30 40 50 3. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา ๑. โครงการนําร่องส่งเสริมงานวิจัย 0.1200  -  - กองควบคุม

ที่เข้าสู่ระบบให้คําปรึกษา รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ แก่ผู้ประกอบการและผู้วิจัยและพัฒนา เครื่องมือแพทย์เพื่อต่อยอด เครื่องมือแพทย์

ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพที่สอดคล้องกับกฎหมาย 2. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย  - 0.4000 0.4000 กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์เพื่อเตรียมเอกสาร เครื่องมือแพทย์

วิชาการในการขึ้นทะเบียน

และต่อยอดเชิงพาณิชย์
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

4. จัดทําระบบสารสนเทศและ 1. โครงการจัดทําระบบรายงาน  -  -  - สํานักอาหาร

ฐานข้อมูลที่จําเป็น และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการจัดการด้านมาตรฐานอาหาร

สําหรับการประกอบธุรกิจ และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. โครงการพัฒนาระบบ  -  -  - ศูนย์ข้อมูล

Host - to - Host Submission และสารสนเทศ

3. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลนําเข้า  -  -  - ศูนย์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับ NSW และสารสนเทศ

4. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 5 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด 1. โครงการสํารวจและพัฒนา 0.2405 0.5000 0.5000 กองควบคุม

การพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์

ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ ด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับ

ของผู้ประกอบการ การดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรม

ด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย ปี 3

5. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 6. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบ 1. พัฒนาด่านอาหารและยาในเขต 0.1000 0.2000 0.5000 สํานักด่าน

ในการสนับสนุน ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขต เศรษฐกิจพิเศษ อาหารและยา

ผู้ประกอบการในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 2. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 0.1100 0.1100 ไม่ตั้งคําขอ สํานักด่าน

เศรษฐกิจพิเศษ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานกับกรมศุลกากรผ่านระบบ งบประมาณ อาหารและยา

National Single Window

3. โครงการพัฒนาการตรวจสอบ  - 2.9400 2.9400 สํานักด่าน

และรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ อาหารและยา

ด่านอาหารและยา

4. จัดช่องทางพิเศษการพิจารณา  -  - กองผลิตภัณฑ์

อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยกเว้นกอง ต.)

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

5. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 0.0173  -  - สํานักควบคุม

ด้านวัตถุอันตราย เพื่อมอบอํานาจให้ เครื่องสําอาง

พนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่มีเขต และวัตถุอันตราย

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่เป็น

ผู้พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์และสถานที่

ผลิตวัตถุอันตรายในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และแนวทางการดําเนินการ

ต่าง ๆ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

6. จัดทําคู่มือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ กองผลิตภัณฑ์

สุขภาพเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ (ยกเว้นกอง ต.)

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 ผลิตภัณฑ์)

7. จัดทําทําเนียบเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้งคําขอ สํานักด่าน

ผู้ประสานงาน งบประมาณ อาหารและยา

กองผลิตภัณฑ์

(ยกเว้นกอง ต.)

8. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ 0.2500 0.2500 0.2508 สํานักด่าน

ของเจ้าหน้าที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาหารและยา

กองผลิตภัณฑ์

(ยกเว้นกอง ต.)
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ 1. ร้อยละของจํานวน 100 100 100 100 100 1. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย

งานบริการให้มีความรวดเร็ว ด้านการพิจารณาอนุญาต กฎระเบียบที่ได้รับ เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปรับปรุง พัฒนาตามแผน

มีความรวดเร็ว ได้มาตรฐาน 2. ร้อยละความสําเร็จของ 60 60 60 60 60

และเป็นธรรม การนํา GRP มาใช้

ในการพัฒนาปรับปรุง

แต่ละกฎระเบียบหรือการแก้ไข

ประเด็นปัญหา

3. จํานวนกฎระเบียบ 5 5 5 5 5

ที่ได้รับการปรับปรุง

ให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค

4. ร้อยละของคู่มือประชาชน  - 100 100 100 100 2. ปรับปรุงงานบริการให้สอดคล้อง

ที่เป็นเป้าหมายลดระยะเวลา กับความต้องการของประชาชน

แล้วเสร็จลงได้ไม่น้อยกว่า และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ร้อยละ 10 ราชการ

4. ร้อยละความพึงพอใจ 75 77 79 81 83 3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0.5500 0.6000 0.6000 กลุ่มพัฒนา

ของผู้รับบริการ โดยนําระบบคุณภาพมาใช้ ของผู้รับบริการจากสํานักงาน ระบบบริหาร

4. พัฒนาผู้ให้บริการให้มีความรู้ คณะกรรมการอาหารและยา

ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเป็น 2. โครงการพัฒนาการสร้าง 0.0900 0.1000 0.1910 กลุ่มพัฒนา

มาตรฐานเดียวกันและมีจิตบริการ นวัตกรรมการบริการ ระบบบริหาร

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

คณะการให้บริการประชาชน 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการของ

หน่วยงานภาครัฐ และให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการดําเนินงาน ระบบกํากับดูแล 1. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 1. พัฒนาความร่วมมือระหว่าง 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือ 0.4770 0.6000 0.9150 กองแผนงาน

ระหว่างประเทศ (International ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ ของการนําผลความร่วมมือ ประเทศ ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ระหว่างประเทศ และวิชาการ

Strategy) ด้านการกํากับดูแล การพัฒนาด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศมาใช้ สุขภาพ 2. โครงการความร่วมมือระหว่าง 0.7000  - สํานักอาหาร

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความสัมพันธ์ พัฒนาระบบการกํากับดูแล ประเทศด้านการกํากับดูแล

ระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร 

3. โครงการจัดประชุม ASEAN 0.9000  - สํานักอาหาร

2. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 ACCSQ on Traditional Medicines

ของ อย. ในการมีบทบาท and Health Supplements Product

เชิงรุกและ/หรือเป็น lead Working Group (ASEAN ACCSQ

Country TMHSPWG) ครั้งที่ 26

และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการประเมินและติดตาม 0.4000 0.6000 0.6000 กองแผนงาน

ความสําเร็จของการนําข้อตกลง และวิชาการ

ระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นํา 1. โครงการดําเนินงานและกํากับ 0.3000 0.3500 0.3500 กองแผนงาน

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวที ติดตามให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และวิชาการ

ระดับอาเซียน ด้านต่างประเทศของ อย.

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (เป้าหมาย = ระดับ 5)

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการองค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาให้เป็นองค์การ อย. เป็นองค์การ 1. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 1. จัดทําสถาปัตยกรรมองค์การ 1.  โครงการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรม  - 1.0000 ไม่ตั้งคําขอ ศูนย์ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ (e- Government) อิเล็กทรอนิกส์ ของการจัดทําสถาปัตยกรรม ของ อย. อิเล็กทรอนิกส์ องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ และสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ องค์กร 2. พัฒนากระบวนการทํางานของ 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ 4.0840 14.6188 14.6188 ศูนย์ข้อมูล

องค์การให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน และสารสนเทศ

2. ร้อยละของการปรับ 20 30 40 50 60   2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.0000  -  - กองแผนงาน

ระบบการปฏิบัติงานของ เอื้อต่อการบริการและการปฏิบัติงาน งานพัฒนาบุคลากร และวิชาการ

อย. ให้อยู่ในรูปแบบ   2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและคลัง 3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร 0.5000  -  - กอง คบ.

อิเล็กโทรนิกส์ ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ข้อมูลประวัติพนักงานเจ้าหน้าที่

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (Office Profile 

Management)

4. โครงการการนําสถาปัตยกรรม 0.1000  - สํานักอาหาร

ข้อมูลและระบสารสนเทศองค์ความรู้

มาใช้ในการพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ

ของกลุ่มงาน Post - Marketting

5. โครงการจัดหาโปรแกรมประยุกต์  - 0.2500 0.2500 กอง คบ.

เพื่องานติดตามประเมินผล

บนแผนที่ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

6. โครงการพัฒนา Mobile  - 5.0000 5.0000 กอง คบ.

Surveilance Application 

การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐาน

สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

7. โครงการพัฒนาระบบ  - 4.0000 4.0000 กองควบคุม

สารสนเทศเพื่อให้บริการเกี่ยวกับ วัตถุเสพติด

วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

8. โครงพัฒนาระบบการขึ้น  - 19.7736 ไม่ตั้งคําขอ สํานักยา

ทะเบียนตํารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ

ผ่านเว็บบราวเซอร์ รองรับมาตรฐาน

eCTD 4.0 เพื่อส่งเสริมการค้าเสรี

ตามเศรษฐกิจอาเซียน

9. โครงการพัฒนาระบบตรวจ  - 7.0000 ไม่ตั้งคําขอ สํานักยา

ประเมินสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน งบประมาณ

PIC/S แบบอิเล็กทรอนิกส์

10. โครงการพัฒนาระบบสําหรับ  - 3.0000 ไม่ตั้งคําขอ สํานักยา

การจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพยา งบประมาณ

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรองรับ

การค้าเสรีในเศรษฐกิจอาเซียน

11. โครงการพัฒนาระบบสําหรับ  - 3.0000 ไม่ตั้งคําขอ สํานักยา

การจัดทําบัญชีรายจ่ายและต้นทุน งบประมาณ

ยาแห่งชาติ (National Drug

 Account) เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

การเข้าถึงยา การผลิตยา และ

การจัดทําแผนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมยา และพัฒนาศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศ

ในเขตเศรษกิจอาเซียน
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ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

12. โครงการพัฒนาระบบสําหรับ  - 4.0000 ไม่ตั้งคําขอ สํานักยา

นําเข้าข้อมูล จัดเก็บเอกสารด้านยา งบประมาณ

และเผยแพร่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับเศรษกิจ

อาเซียน

13. โครงการพัฒนาระบบ Cloud  - 2.0000 2.0000 ศูนย์ข้อมูล

Storage เพื่อรองรับระบบ และสารสนเทศ

ความมั่นคงปลอดภัยของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

14. โครงการปรับปรุงระบบรักษา  - 2.5000 3.5000 ศูนย์ข้อมูล

ความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์ และสารสนเทศ

วงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค (IP Camera)

15. โครงการพัฒนาระบบ  - 0.5000 ไม่ตั้งคําขอ กองแผนงาน

สารสนเทศ "ทําเนียบสารเคมีที่มีอยู่ งบประมาณ และวิชาการ

ในประเทศไทย (Thailand Existing

Chemicals Inventory)"

16. โครงการพัฒนาระบบ  - 5.0000 ไม่ตั้งคําขอ กองแผนงาน

สารสนเทศศูนย์เฝ้าระวัง งบประมาณ และวิชาการ

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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เชิงกลยุทธ์

17. โครงการพัฒนาบุคลากร  - 0.2500 0.2136 ศูนย์ข้อมูล

เพื่อให้มีความรู้ด้าน ICT และสารสนเทศ

18. โครงการเชื่อมโยงข้อมูล  -  -  - ศูนย์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงาน และสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

19. โครงการจัดทํา Multiple  - 5.0000 ไม่ตั้งคําขอ ศูนย์ข้อมูล

Active Site งบประมาณ และสารสนเทศ

20. โครงการปรับปรุงระบบ  -  -  - ศูนย์ข้อมูล

Back Office และสารสนเทศ

21. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล  -  -  - ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารสําหรับประชาชน (Internet และสารสนเทศ

of thing สําหรับประชาชน)

22. โครงการพัฒนาระบบ Big Data  -  -  - ศูนย์ข้อมูล

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสารสนเทศ

23. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ  - 5.0000 6.0000 ศูนย์ข้อมูล

อัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการ และสารสนเทศ

ข้อมูลในสื่อออนไลน์ที่มีความเสี่ยง

ต่อสุขภาพของประชาชน

24. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ  -  -  - สํานักอาหาร

เพื่อการจัดการด้านมาตรฐานอาหาร

และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร

25. โครงการเชื่อมโยงระบบฐาน  -  -  - สํานักอาหาร

ข้อมูลและเครือข่ายของสํานักอาหาร

26. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 0.2000  -  - สํานักอาหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับ

ระบบ National Single Window

27. โครงการจัดทําเหมืองข้อมูล  - 2.0000 ไม่ตั้งคําขอ สํานักอาหาร

องคค์วามรู้สํานักอาหาร งบประมาณ

28. โครงการจัดทําเอกสาร  - 1.0000 ไม่ตั้งคําขอ

อิเลคทรอนิคส์ (E - book) สํานักอาหาร งบประมาณ สํานักอาหาร
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เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการบริหาร บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 1. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรบุคคลให้สามารถ เป็นมืออาชีพ เป็นที่ ของการพัฒนาบุคลากร เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับ

สนับสนุนเป้าหมายขององค์การ ยอมรับในระดับสากล ให้มีความเชี่ยวชาญ สากล

  1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพ 1. โครงการสัมมนา พ.ร.บ. ที่อยู่ 0.3108  -  - กลุ่มกฎหมาย

บุคลากรตาม Technical ในความรับผิดชอบของ อย. อาหารและยา

Competency และ Career path

  1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี

ความรู้ด้าน Regulatory Science

  1.3 พัฒนาศักยภาพนิติกรจังหวัด 1. โครงการอบรมกฎหมายที่อยู่ภายใต้  - 0.0036 0.0036 กลุ่มกฎหมาย

ให้สามารถดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลของ อย. ผ่านทางระบบ video อาหารและยา

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มอบอํานาจ teleconference

ให้ตามกฎหมาย 2. โครงการอบรมกฎหมายที่อยู่ภายใต้  -  -  - กลุ่มกฎหมาย

การดูแลของ อย. ให้แก่นิติกรจังหวัด อาหารและยา

  1.4 พัฒนาทีมเจรจาให้มีศักยภาพ 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 0.2000 0.2500 0.2500 กองแผนงาน

และทักษะในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเจรจา และวิชาการ

ข้อตกลง กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการดําเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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  1.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อย. 1. โครงการพัฒนาการตรวจประเมิน  - 0.9528 0.9528 กอง คบ.

ให้เป็นผู้ประเมินภายใน สถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี

(Internal Reviewer) ในการผลิตเพื่อรองรับอมาตรฐานสากล

และอาเซียน

2. โครงการอบรมทบทวนความรู้ 0.0964  -  - กองควบคุม

ผู้ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนตํารับ วัตถุเสพติด

วัตถุเสพติด ปี 2560

3. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน 1.6833 1.6000 1.6000 สํานักควบคุม

ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการ เครื่องสําอาง

ผลิต วิธีการนําเข้าเครื่องสําอาง และวัตถุอันตราย

4. โครงการสร้างเสริมและพัฒนา 0.0787 0.0800 0.0800 กองควบคุม

ศักยภาพบุคลากรในองค์ความรู้ เครื่องมือแพทย์

วิชาการเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

2. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 2. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้

ของการพัฒนาระบบบริหาร เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์การ

ทรัพยากรบุคคล   2.1 สรรหาและรักษาบุคลากร 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 0.4611 0.5000 0.4530 ศปท.

ให้มีความผูกพันกับองค์การ และขวัญกําลังใจแก่บุคลากร

ในการดํารงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม

และความโปร่งใส

2. การบริหารอัตรากําลังบุคลากร สํานักงาน

ของ อย. เลขานุการกรม

3. การพัฒนาระบบการบริหาร สํานักงาน

ผลการปฏิบัติงาน (Performance เลขานุการกรม

Management System : PMS)

4. การพัฒนามาตรฐาน สํานักงาน

กระบวนงานด้านบริหารงานบุคคล เลขานุการกรม

(SOP)

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สํานักงาน

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน เลขานุการกรม

เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ

เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ

เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ

เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ
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  2.2 พัฒนาระบบการสืบทอด

ตําแหน่ง (Succession Plan)

  2.3 ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 0.0639 0.0650 0.1600 ศปท.

จริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์

ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2. โครงการศึกษาดูงานต้นแบบ 0.0818  - 0.2800 ศปท.

เพื่อพัฒนาระบบงานตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการพัฒนาระบบงานและ 0.0759  -  - ศปท.

เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่

ให้ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

4. โครงการสร้างความเข้าใจ 0.0936 0.0980 0.1000 ศปท.

ในระบบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินการของ

หน่วยงานและพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงานที่มีอยู่แล้ว

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0.4296 0.0780 0.5314 ศปท.

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ - 0.1070 0.1070 กองควบคุม

จริยธรรมตามระเบียบ และวินัย เครื่องมือแพทย์

ข้าราชการเพื่อเป็นหน้าที่ของรัฐ

ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง



60 61 62 63 64 ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ตัวชี้วัด มาตรการและแนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) งบประมาณ (ล้านบาท)กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาเป็นองค์การ องค์การได้รับการพัฒนา 1. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 5 1. สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็น 1. โครงการพัฒนาองค์กร 0.0760 0.1000 ไม่ได้ตั้งคําขอ กลุ่มพัฒนา

แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และยกระดับ การเป็นองค์กร องค์การแห่งการเรียนรู้ แห่งการเรียนรู้ (LO) งบประมาณ ระบบบริหาร

ให้มีสมรรถนะสูง แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 2. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยน  - 1.1892 1.1892 กอง คบ.

เรียนรู้ถอดบทเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ชุมชน และ อย.ควอลิตี้ อวอร์ท 

3. โครงการสัมมนาถอดบทเรียน 0.3550 0.7500 ไม่ได้ตั้งคําขอ กองพัฒนา

การทํางานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ งบประมาณ ศักยภาพผู้บริโภค

ผู้บริโภค

4. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 0.4220 0.5000 0.4900 กลุ่มพัฒนา

จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ อย. ระบบบริหาร

5. การบริหารระบบคุณภาพ 1.4897 1.0000 1.1740 กองแผนงาน

ตามมาตรฐานสากล และวิชาการ

6.โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร - 0.2550 0.2500 กองควบคุม

ด้านระเบียบการพัสดุ การเงินการคลัง เครื่องมือแพทย์

สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. ระดับความสําเร็จของ 5 5 5 5 5 2. พัฒนาการจัดการความรู้ 

การพัฒนาระบบการจัดการ และงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ความรู้และวิจัย ขององค์การนําไปสู่การแข่งขัน

ในระดับอาเซียน

  2.1 พัฒนาองค์การไปสู่องค์การ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 0.0503  -  - สํานักควบคุม

แห่งการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ การกํากับดูแลด้านเครื่องสําอาง (KM) เครื่องสําอาง

การจัดการความรู้ (Knowledge และวัตถุอันตราย

Management)

  2.2 ส่งเสริมให้องค์การผลิตงานวิจัย

เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมในองค์การ



แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนวิสัยทัศน์ 

1. ควบคุม และกํากับดูแลผลติภณัฑ์สขุภาพใหม้ีคุณภาพ ปลอดภยั และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
    และสอดคล้องกับสากล
2. พัฒนาผู้บรโิภคใหม้ีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบรโิภคผลติภณัฑ์สุขภาพทีถู่กต้องและเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผูป้ระกอบการใหม้ีความสามารถทางการแข่งขนัในระดับสากล

พันธกิจ 

พ
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นา

อง
คก์
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ยุทธศาสตร์ที่  
พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้

ให้แก่ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาและยกระดับองค์การ

ให้มีสมรรถนะสูง 

พัฒนาศักยภาพใหผู้บ้รโิภค
มีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สขุภาพทีถู่กตอ้ง 

พัฒนาเปน็องค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

พัฒนาการบรหิารทรัพยากรบคุคล พัฒนาใหเ้ปน็องค์การอิเลก็ทรอนกิส์ 
(e-Government) 

พัฒนาการดําเนนิงาน
ระหว่างประเทศ
 (International 

Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน 

โปร่งใสและเปน็ธรรม

ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความสําเร็จตามแผนยทุธศาสตร์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา   

ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการ สามารถแข่งขันได้ 

ส่งเสริมใหผู้บ้รโิภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุภาพทีถู่กตอ้งและเหมาะสม

องค์การมีระบบการบริหารจัดการ
ที่เป็นทีย่อมรับในระดับสากล

ผู้บริโภคไดร้บัความปลอดภยั
จากการบรโิภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ

ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์สขุภาพทีถู่กตอ้ง 

พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ
ให้สามารถยกระดับมาตรฐาน              

และมีความสามารถในการแข่งขนั 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
รับผิดชอบต่อการประกอบการ

ของตนเอง

ถ่ายโอนภารกจิ
งานคุม้ครองผู้บริโภค
ไปให้หน่วยงานภาครัฐ

และภาคส่วนอืน่

สร้างและพฒันาเครือข่าย
การดําเนนิงานคุม้ครองผู้บริโภค 
รวมทั้งประสานความร่วมมือ

การดําเนนิงานตรวจสอบเฝ้าระวัง 

พัฒนาและขยายเครือข่าย   
ภาคประชาชนและภาคสว่น

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

พัฒนาระบบการควบคมุ 
กํากับดแูล และส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ



 

 ๑๓๕ 

บทที่ 6 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2561 
 

จากนโยบายและทิศทางการดําเนินงานท่ีกลาวมาแลวขางตน สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดกําหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับ เพ่ือใหการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมและสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรอบวงเงินคําของบประมาณ ประจําป 2560 - 2561 จําแนกตามงบรายจาย 

งบรายจาย ป 2560 (ไดรับจัดสรร) ป 2561 (คําของบประมาณ) 

รวมท้ังส้ิน 864,173,600 996,462,600 

1. งบบุคลากร 271,696,200 292,802,300 

2. งบดําเนินงาน 503,404,300 628,501,500 

3. งบลงทุน 77,819,000 50,467,300 

4. งบเงินอุดหนุน - - 

5. งบรายจายอ่ืน 11,254,100 24,691,500 

2. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ตัวช้ีวัด และงบประมาณ ประจําป 2561 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน  996,462,600 

1. ตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติด
ไดรับการควบคุมใหมีการใชตามวัตถุประสงค และ
เปนไปตามกฎหมาย 

 24,848,900 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานประกอบการ  
ท่ีไดรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครอง 
ซ่ึงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน มีระบบการควบคุม
และปองกันตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

รอยละ 100  

2. สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในกลุม Primary 
GMP ไดรับการสงเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 14,054,600 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผลิตภัณฑอาหาร 
ท่ีผลิตโดยผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) กลุมเปาหมายมีมาตรฐาน 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 80  

   
   
   



 

 ๑๓๖ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

3. ระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ      
มีความสอดคลองกับระดับภูมิภาคและสากล 

 43,700,000 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการนํา 
ผลความรวมมือระหวางประเทศมาใชพัฒนาระบบ 
การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 

ระดับ 5  
 

4. ประชาชนไดรับประโยชนมาตรการสงเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก 

 59,014,000 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูบริโภค 
มีความพึงพอใจตอมาตรการสงเสริมสุขภาพของ อย. 

รอยละ 70  

5. ผูบริโภคไดรับการคุมครองดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี 
    คุณภาพปลอดภัย 

 368,588,300 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูบริโภคมีความ
เชื่อม่ันตอผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการรับรองจาก อย.  

รอยละ 85   

6. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ   
ท่ีถูกตอง 

 98,263,600 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูบริโภค
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ท่ีถูกตอง 

รอยละ 82.5  

7. ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน          
การประกอบการและมีความสามารถในการแขงขัน 

 8,105,100 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานท่ีผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายท่ีไดรับการรับรอง 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

รอยละ 75  

8. ผูประกอบการมีศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมหรือ
สงออกผลิตภัณฑสุขภาพและสามารถสรางโอกาส   
ในการแขงขัน 

 41,094,600 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพ
นวัตกรรมหรือสงออกไดรับการอนุญาต 

ไมนอยกวา30 ตํารับ 
(ยา 15 ตํารับ 
เครื่องมือแพทย    
11 ตํารับ และ
อาหาร 4 ตํารับ) 

 

   

   



 

 ๑๓๗ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

9. ผูประกอบการไดรับการสนับสนุนและพัฒนา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ของสถานประกอบการ 

 18,348,800 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานท่ีผลิตผัก 
และผลไมสดกลุมเปาหมายมีมาตรฐานการผลิต 
และการแสดงฉลากตามเกณฑ 

รอยละ 50  

10 เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ  320,444,700 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการเบิกจายของ 
รายการคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ 

รอยละ 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๓๘ 

3. แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัดและงบประมาณ ประจําป 2561 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน  996,462,600 

แผนงาน 1 : แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม 
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

 24,848,900 

ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑและ     
สารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย 

 24,848,900 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละผูรับอนุญาตวัตถุเสพติดดําเนินการถูกตอง

ตามกฎหมาย 

 
รอยละ 98 

 

- รอยละของรายงานวัตถุเสพติดท่ีไมตรงกับ
ขอเท็จจริงไดรับการตรวจสอบ แกไขหรือถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

รอยละ 100  

กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ และสารตั้งตน 
ท่ีเปนวัตถุเสพติด 

26,500 รายการ  24,848,900 

แผนงาน 2 : แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

 14,054,600 

ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอาหารท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 
สําหรับผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) 

 14,054,600 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
- รอยละของผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิตโดย

ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม 
(SMEs) กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหเปนไป      
ตามเกณฑ 

 
รอยละ 100 

 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร  
ในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

117 แหง 14,054,600 

แผนงาน 3 : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือ
ดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ 

 43,700,000 

ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ในภูมิภาค 

 43,700,000 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีมีความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

 
3 กิจกรรม 

 

   
   



 

 ๑๓๙ 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

กิจกรรม : พัฒนากลไกและความรวมมือดานการกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 

1. กฎระเบียบท่ีไดรับ
การปรับปรุงให
สอดคลองกับ
ขอตกลงภูมิภาค   
4 ฉบับ           
(ยา 1 ฉบับ 
เครื่องมือแพทย    
1 ฉบับ อาหาร     
1 ฉบับ และ   
เครื่องสําอาง         
1 ฉบับ) 

2. การประชุมรวม
ระดับทวิภาคี 
ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ  2 ครั้ง 

43,700,000 

แผนงาน 4 : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา 
ดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 59,014,000 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑสุขภาพ   
เพ่ือสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 59,014,000 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนผลิตอาหารท่ีไดรับอนุญาตใหแสดง

สัญลักษณทางเลือกเพ่ือสุขภาพ  

 
50 ผลิตภัณฑ 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
- รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูเรื่อง

เชื้อดื้อยาและตระหนักถึงปญหาตอสุขภาพ  

 
รอยละ 70 

 

กิจกรรม : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

1. จํานวนหลักเกณฑ 
เง่ือนไขและวิธีการ
แสดงสัญลักษณ
โภชนาการกลุม
อาหารท่ีขยาย
ขอบขาย 1 ฉบับ 

2. จํานวนเครือขายท่ี
เขามารวมในการ
รณรงคใหความรู
เรื่องเชื้อดื้อยา       
3 เครือขาย 

59,014,000 

   



 

 ๑๔๐ 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

แผนงาน 5 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

 474,957,000 

ผลผลิต : ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบใหมีมาตรฐาน 
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 368,588,300 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพไดรับ

การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
รอยละ 99 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของคําขออนุญาตสถานประกอบการไดรับ

การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
รอยละ 98 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบ

ไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
รอยละ 95 

 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของฉลากมีความถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
รอยละ 99 

 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีตรวจพบวาไมไดรับ

อนุญาตไดรับการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

 
รอยละ 100 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

 
รอยละ 99 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีตรวจพบวาไมไดรับอนุญาตไดรับ 
การติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย 

 
รอยละ 100 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
- รอยละของ16การโฆษณาดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
16ท่ีผิดกฎหมายไดรับการจัดการ 

 
รอยละ 100 

 

   

   



 

 ๑๔๑ 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

กิจกรรม : 
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑสุขภาพ 

กอนออกสูตลาด 

 
536,362 รายการ 

 
177,867,800 

2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ 
สถานประกอบการกอนอนุญาตใหมีการประกอบการ 

24,480 ราย 5,213,200 

3. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย 

24,340 รายการ 170,741,900 

4. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 

6,835 ราย 14,765,400 

5. ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

20,000 รายการ 0 

6. ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

321,600 ราย 0 

ผลผลิต : ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีถูกตอง 

 98,263,600 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
- รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความรูเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

 
รอยละ 90 

 

กิจกรรม : 
1. ผลิตสื่อองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือเผยแพร 

 
374 เรื่อง/433 ครั้ง 

 
29,573,700 

2. รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีถูกตอง 

4 โครงการ 68,689,900 

ผลผลิต : ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการและมีความสามารถในการแขงขัน 

 8,105,100 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
- รอยละของความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีไดรับ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

 
รอยละ 80 

 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
ใหมีความสามารถในการแขงขัน 

135 ราย 8,105,100 

   

   

   

   

   

   

   



 

 ๑๔๒ 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

แผนงาน 6 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

  41,094,600 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมผูประกอบการและการวิจัย 
พัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบการและ
ความสามารถในการแขงขัน 

 41,094,600 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพสรางนวัตกรรม

หรือสงออกสามารถดําเนินการขอข้ึนทะเบียนตํารับ 

 
ไมนอยกวา 32 ราย 

(ยา 20 ราย   
เครื่องมือแพทย      
10 ราย และ     
อาหาร 2 ราย)  

 

กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการให
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสงออกผลิตภัณฑสุขภาพได 

1. ผูประกอบการมี
ความพึงพอใจตอ

ระบบการใหคําแนะนํา
และสนับสนุน

นวัตกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 

2. ระยะเวลาของ   
การอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีวิจัยและผลิต

ในประเทศลดลง     
ไมนอยกวารอยละ 30 

ตามระยะเวลา         
ท่ีกําหนด เม่ือเทียบกับ
คําขอประเภทเดียวกัน 

41,094,600 

แผนงาน 7 : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ   
การผลิตภาคเกษตร 

  18,348,800 

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานท่ีผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด 

 18,348,800 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
- จํานวนสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด

ท่ีไดรับการพัฒนา 

 
77 แหง  

 

กิจกรรม : พัฒนาสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ 
ผลไมสดตามเกณฑท่ีกําหนด 

77 จังหวัด 18,348,800 

   



 

 ๑๔๓ 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
และหนวยนับ 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

แผนงาน 8 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ   320,444,700 

ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐพัฒนา 
ดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 320,444,700 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
- รอยละของการเบิกจายของราชการ คาใชจาย 

ในการดําเนินการภาครัฐ 

 
รอยละ 100  

 

กิจกรรม : คาใชจายบุคลากรภาครัฐดานการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

เบิกจายไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

รอยละ 100 

320,444,700 

 
 



 

 

 



4. กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น 996,462,600 292,802,300 628,501,500 50,467,300 0 24,691,500

แผนงาน 1  : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

24,848,900 0 24,848,900 0 0 0

ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น

ที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย

24,848,900 0 24,848,900 0 0 0

กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น

ที่เป็นวัตถุเสพติด

24,848,900 0 24,848,900 0 0 0

แผนงาน 2  : แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

14,054,600 0 13,158,600 896,000 0 0

ผลผลิต: โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายสําหรับผู้ประกอบการผลิต

อาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

14,054,600 0 13,158,600 896,000 0 0

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร

ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

14,054,600 0 13,158,600 896,000 0 0



แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน 3  : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้าน

ต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

43,700,000 0 25,000,000 10,000,000 0 8,700,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค

43,700,000 0 25,000,000 10,000,000 0 8,700,000

กิจกรรม : พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกํากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ

ที่มีมาตรฐานระดับสากล

43,700,000 0 25,000,000 10,000,000 0 8,700,000

แผนงาน 4  : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

59,014,000 0 50,000,000 4,000,000 0 5,014,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

59,014,000 0 50,000,000 4,000,000 0 5,014,000

กิจกรรม : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์

สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

59,014,000 0 50,000,000 4,000,000 0 5,014,000



แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน 5 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน

474,957,000 0 428,858,200 35,571,300 0 10,527,500

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการ

กํากับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ที่กําหนด

368,588,300 0 323,759,500 35,516,300 0 9,312,500

กิจกรรม :

1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด 177,867,800 0 158,816,700 16,051,100 0 3,000,000

2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ

สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ

5,213,200 0 5,213,200 0 0

3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 170,741,900 0 146,691,400 17,738,000 0 6,312,500

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 14,765,400 0 13,038,200 1,727,200 0 0

ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไป

ตามกฎหมาย

0 0 0 0 0 0

6. ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย 0 0 0 0 0 0



แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ถูกต้อง

98,263,600 0 98,208,600 55,000 0 0

กิจกรรม :

1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่ 29,573,700 0 29,518,700 55,000 0 0

2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ถูกต้อง

68,689,900 0 68,689,900 0 0 0

ผลผลิต : ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน

การประกอบการและมีความสามารถในการแข่งขัน

8,105,100 0 6,890,100 0 0 1,215,000

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถ 8,105,100 0 6,890,100 0 0 1,215,000

ในการแข่งขัน

แผนงาน 6 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 41,094,600 0 41,094,600 0 0 0

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและการวิจัยพัฒนา

เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถใน

การแข่งขัน

41,094,600 0 41,094,600 0 0 0

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

41,094,600 0 41,094,600 0 0 0



แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน 7 : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต

ภาคเกษตร

18,348,800 0 17,898,800 0 0 450,000

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต 

(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

18,348,800 0 17,898,800 0 0 450,000

กิจกรรม : พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) 

ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กําหนด

18,348,800 0 17,898,800 0 0 450,000

แผนงาน 8 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 320,444,700 292,802,300 27,642,400 0 0 0

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนา

ด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

320,444,700 292,802,300 27,642,400 0 0 0

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

320,444,700 292,802,300 27,642,400 0 0 0



 

๑๔๙ 
 

บทที่ 7 การติดตามและประเมินผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวง และยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงการนํานโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหบรรลุ
เปาหมายจําเปนตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ท่ีสามารถสะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดได 
และทุกปท่ีผานการกํากับติดตามและประเมินการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา       
ถูกขับเคลื่อนภายใตคณะทํางานกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซ่ึงมีรองเลขาธิการเปนประธาน และผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุมจากทุกหนวยงานเปนคณะทํางาน ฯ 
รวมกําหนดแนวทาง ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลผลการดําเนินงาน 
และรายงานผลความกาวหนา ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมท้ัง เสนอแนะปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร รวมท้ัง สื่อสาร
ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. จัดทําแผนกํากับติดตามและประเมินผล เพ่ือใหผูบริหารและเจ าหนา ที ่ใช เป น คู ม ือ             
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ตัวชี้วัด ขอบเขต 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ชองทางการรายงานผลงาน เปนตน 

2. ติดตามความกาวหนาตามแผนกํากับฯ  
3. จัดทํารายงานสรุปความกาวหนา เสนอท่ีคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาวิเคราะหปญหาและ

ขอเสนอแนะ เปนรายไตรมาส 

4. นําผลการพิจารณา และขอเสนอแนะใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง/แกไข หรือพัฒนา    

การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และปรับแผนยุทธศาสตรในปตอไป รายละเอียดตามภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 ระบบการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร อย. 
 

โครงการ/KPI 

แผนยุทธศาสตรประจําป 

แผนยุทธศาสตร 4 ป 

ถายทอดสูสาํนัก/กอง/กลุม 

กองแผนงานและวิชาการ 
สรุปผลทุก 3 เดือน 

ประเมินผลโดยกองแผนงาน  
และวิชาการรายป 

ผูบริหาร/คณะกรรมการ 
บริหารยุทธศาสตรฯ 

ประเมินแผนโดยหนวยงาน
ภายนอกทุก 2 ป 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

นโยบายรัฐบาล/แผนบริหาร 
ราชการแผนดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

แผนบริหารราชการ/ปฏิบัติการ
กระทรวง 

สถานการณปจจุบัน 
การวิเคราะห SWOT 
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19. รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภค   

ดานวัตถุอันตรายท่ีใช ในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา. 2557. 

20. กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
21. กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/
http://www.customs.go.th/
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22. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. 
2559. 

23. ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558 
24. ศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร      

และยา. 2558. 
25. ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บขอมูลกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559. สํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. พฤศจิกายน 2558. 
26. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2558 คณะท่ี 1. 
27. สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558. 
28. สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 
29. สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
30. ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานเครื่องสําอาง ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕60. 
31. รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภค 

ดานวัตถุอันตรายท่ีใช ในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา. 2557. 

32. ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันท่ี 26 มกราคม 2560. 
33. ขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ งานบริการขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพผานอินเทอรเน็ต ณ วันท่ี 22 

มิถุนายน 2559. 
34. รายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของงานกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (รายงาน พอย. 02) 

ประจําเดือนกันยายนของทุกป. 
35. ขอมูลจากกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาดสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย   

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557. 
36. รายงานโครงการศึกษาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑเคมีสําหรับผูบริโภคของหนวยงาน US EPA            

เ พ่ือพัฒนาศักยภาพการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556. 

37. รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภค      
ดานวัตถุอันตรายท่ีใช ในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา. 2557. 

38. รายงานการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ.2559.  
39. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร              

และยา. 2559.  
40. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารละยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
41. ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา. 2559. 
42. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 

2552. 
43. เอกสารคําชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงสวนราชการ.มีนาคม 2558. 
44. http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/about_us.php 

http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/about_us.php
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45. http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2 / upload_file/information/2 0 1 4 0 5 1 2 -1 0 3 6 0 5 - 
            20140512103605.pdf. 

46. สํานักงานเลขานุการกรม (ขอมูล ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
47. การประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งท่ี 9/2559. วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559. 
48. วริพัสย อารีกุล, สายันต รวดเร็ว และ อมรพันธ ลูกอินทร. 2551. แนวคิดและสาระสําคัญในการปรับปรุง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก      
ในพระบรมราชูปถัมภ. 

49. สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558 
50. http://www.iei.or.th/ns-project_read-dir-Mzc=-proj_id-NDk=.htm 
51. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วันท่ี 5-6 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมเงินทุน 1 (ชั้น 6) อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 

http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/upload_file/information/20140512-103605-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2020140512103605.pdf
http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/upload_file/information/20140512-103605-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2020140512103605.pdf
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