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บทที่ 1 บทนํา 
  

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

พุทธศักราช 2550 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 1 บททั่วไป 
ไดระบุหนาที่ที่รัฐบาล ดังน้ี 

มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดน้ีเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอ
รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหา และอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง 

มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการ                
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ     
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 25462 
ใหไว ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐได
ระบุหนาที่ที่รัฐบาลและสวนราชการตองดําเนนิการ ดังนี้ 

มาตรา 9 กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ                    
ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี  

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน       
การลวงหนา  

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

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

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา          
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
 

 

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

2546. 
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สํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวัน                  
นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตามวรรคหนึ่งแลว               
ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ท่ีจะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินนั้น 

มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ใหจัดทําเปนแผนสี่ป   
โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 
อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคล                 
ที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใชระยะเวลา                 
การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 
สี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให
สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับ                
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณ และ สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกันกําหนด 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

มาตรา 18 เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ                    
ของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ งตามที่ กําหนดในแผนปฏิบัติ ราชการ                
ไปดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กันแลว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใด    
ไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการ
ตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผนการ
บริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับกําหนด สํานักงานคณะกรรมการอาหาร              
และยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึน 
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2. วัตถุประสงคของแผน 
2.1 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2.3 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคการใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร     

ที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผล 

3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผน 
ศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทท่ีเก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับ

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมีขอมูลสําคัญที่ศึกษา 1) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 2) นโยบายของรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมตรี) 3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 4) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562        
5) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 6) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
(ศ.คลินิคเกียรตคิุณ น.พ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) และ 7) ผลการวิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกองคกร 

4. นโยบายและแผนการดําเนินงานสําคัญ (ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
4.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยทุธ จันทรโอชา)3 

ตามที่ นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 
12 กันยายน 2557 โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดิน 
ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ        
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทหลักในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
- ขอ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง 
ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับ       
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และ
จัดการปญหาอื่น ๆ ท่ีเชื่อมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ
การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 

ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
- ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว

จึงมารักษา สรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม 
ในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใช
ทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย 
3 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557. 
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ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการ

ตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจน         
ลดข้ันตอนของกระบวนการดานธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมท้ัง
แสวงหาตลาดที่มศีกัยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออก ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 

- ขอ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรู ในดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับ
โครงสรางกลไก การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพ
ที่ชัดเจน ท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 

ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
- ขอ 7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคม
ขนสงและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจาก     
ความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรง
ขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับ
กฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดข้ันตอนตาง ๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาค           
ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดใน
ที่สุด 

- ขอ  7 .2  พัฒนาศักยภาพในการแข งขันของผู ประกอบการไทยทุกระดับ             
โดยสอดคลองกับขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิต
ตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได 
รวมทั้ง สามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวง
โซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยได
เขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่น ในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตที่
ผูประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐาน         
การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปน
การชวยเหลอืประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ขอ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน     
และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
และสิ่ งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรก              
ใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก 
และบานคลองใหญ ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง       
มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงท่ีคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

- ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุก ท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม  ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ
แบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด   
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 11 การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ

และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอ       
การบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรง
ดําเนินการ 

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

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

3.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอ
สุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีการคดักรอง
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรยีนรูที่หลากหลาย จัดบริการ  
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตท่ีเขาถึงไดงาย และกาํกับควบคมุการเผยแพร     
ชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

3.3 การเสริมสรางศักยภาพชมุชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชพี                     
ของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน                   
การสงเสริม  การเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นท่ี
กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสริม
การทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนที่มีแหลง
ทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน 
ไดอยางย่ังยืน 

3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค                
การผลิตและบริการ 

- ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดย 

- พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล 

- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและ  
ความปลอดภัย 

- พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบัน    
เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

- สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

3.1 ปรบัปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม  
เกิดความคุมคา 
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล (ปรับวิธีการดาํเนินการแบบประชารฐั จัดใหมีกระบวนการ
และชองทางสื่อสารกับประชาชนในรปูแบบที่หลากหลาย การวางระบบ
สารสนเทศ การใหบริการผานระบบดิจิทัล) 
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.6 ปฏิรปูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม 
และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 9  
การพัฒนาภาค เมือง  
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
3.3.2 พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพ้ืนท่ีเปาหมายเขตพัฒนา

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

1) สงเสรมิและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  จัดใหมีศูนยบรกิารเบ็ดเสร็จที่มีอํานาจในการอนุมัติ 
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่  

ยุทธศาสตรที่ 10 
ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

3.7 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ ระหวางภูมิภาค       
โดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวาง
ประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอํานาจตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  
3.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง     
ในทุกดาน 
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4.3 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรชาติ  
ระยะ 20 ป 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(ดานสาธารณสุข) ป 2561 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับ อย.  
ป 2561 

ยุทธศาสตรชาติที่ 3  
ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 1 : 

Promotion prevention  
Protection Excellence)  
(สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 
แผนงานที่ 3 : การปองกัน 
ควบคมุโรคและลดปจจัยเสี่ยง 
ดานสุขภาพ 

 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยดานอาหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. รอยละของผลิตภัณฑ
อาหารสดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย (รอยละ 75) 

 โครงการคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและบรกิาร
สุขภาพ 

2. รอยละของผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบ
ไดมาตรฐานตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด (รอยละ 96) 

ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 2 : 
Service Excellence 
(บริการเปนเลิศ) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)  

 โครงการปองกันและควบคุม
การดื้อยาตานจลุชีพและการใชยา
อยางสมเหตุสมผล  

 
 
 
 
 
3. รอยละของโรงพยาบาลที่ใช
ยาอยางสมเหตุสมผล (RDU) 
 
(RDU ขั้นที่ 1 :รอยละ 80) 
(RDU ขั้นที่ 2 : รอยละ 20) 

4. รอยละของโรงพยาบาลมี
ระบบจัดการการดื้อยาตานจลุ
ชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
(รอยละ 70) 
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ยุทธศาสตรชาติ  
ระยะ 20 ป 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(ดานสาธารณสุข) ป 2561 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับ อย.  
ป 2561 

ยุทธศาสตรชาติที่ 4 
ดานการสรางโอกาสความเสมอ
ภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 4 : 
Governace Excellence 
(บรหิารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 
แผนงานที่ 14 : การพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมดานสขุภาพ  

 โครงการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย 

 
 
 
 
 
5. รอยละของยากลุมเปาหมาย
ท่ีผลิตหรือนําเขา เพื่อทดแทน
ยาตนแบบเพิ่มข้ึน 
(รอยละ 10)  
6. รอยละของรายการยาและ
เครื่องมือแพทยที่ไดรับ 
การขึ้นทะเบียน (รอยละ 28) 

4.4 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปยะสกล                  
สกลสัตยาทร)4 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ปยะสกล สกลสัตยาทร)                
ไดมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว 8 ขอ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 
2560 ดังนี้ 

ขอ 1 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) เนนการสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน คณะกรรมการประกอบดวยนายอําเภอเปน
ประธาน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการและผูวาราชการจังหวัดเปนที่ปรึกษา เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
บูรณาการงบประมาณกรมกองตาง ๆ เพ่ือประสทิธิภาพและความคลองตัวในการทํางาน 

ขอ 2 วัณโรค เปนปญหาสําคัญระดับโลกของไทย โดยเฉพาะผูตองขัง มีอัตราปวยสูงกวา
ประชาชนท่ัวไป 10 เทา ตั้งไวแกปญหาภายใน 20 ป 

ขอ 3 คลินิกหมอครอบครัว PCC ตองขับเคลื่อนตอไป โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป 2560  
ที่ใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลดีเกิดข้ึนทั้งลดปวย ลดตาย 
ลดแออัด โดยความรวมมือกับราชวิทยาลยัเวชศาสตรครอบครัว 

ขอ 4 One day Surgery เริ่มดําเนินการแลว ประหยัดรายจาย อยูโรงพยาบาลสั้นลง ลด
ภาระงาน 

ขอ 5 การพัฒนากําลังคน ไดตําแหนงแลวแตตองเอาความรับผิดชอบไปดวย ถาไมรับผิดชอบ
ก็อาจตองเอาตําแหนงคืน เพราะผูนํา คือ ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร และที่สําคัญคนทํางานตองมี
ความสุข 

ขอ 6 Green & Clean Hospital เราทําไดจาก buttom up อาหารที่ประชาชนปวย ตอง
ปลอดภัย สะอาด ดึงทุกสวนใหมีสวนรวม  

ขอ 7 โรงพยาบาลประชารัฐ ทําใหเปนรูปธรรมชัดเจน ประโยชนจะเกิดขึ้นอยางมหาศาล 
ขอ 8 การเงินการคลังหนวยบริการ ตองใหความสําคัญ ผูบริหารตองใสใจ ป 60วิกฤตระดับ 

7 ลดลงพอสมควร 
4 

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอรฺ               
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร. 
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4.5 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหหนวยงาน 

ของรัฐนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหนวยงาน และใชเปนเครื่องมือ             
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ     
เปนการวางรากฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวตอไปยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร มีสวนที่เก่ียวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 3 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
1.6 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติด 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

3.4 แผนงานยุทธศาสตรสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
3.7 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

5. กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

แผนฯ 12 ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสราง

ความมั่นคงแหงชาติเ

พื่อการพัฒนา

ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

 ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานการสรางความเปนธรรมและ

ลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรจัดสรร

งบประมาณ พ.ศ. 

2562 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการแกไขปญหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 

และสรางการเติบโต

จากภายใน

แผนงานตาม

ยุทธศาสตรจัดสรร

แผนงานบูรณาการปองกัน 

ปราบปราม และบําบัดรักษา

ผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

และพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม

ใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน)

ยุทธศาสตร 20 ป

กระทรวงสาธารณสุข 

 4 Excellence

ยุทธศาสตรที่ 3 บคุลากรเปนเลิศ 

(People Excellence)

 เปาหมายการ

ใหบริการกระทรวง 1. ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี

4. ประชาชนเขาถึงบริการทาง

การแพทยและสุขภาพอยางท่ัวถึงและ

เปนธรรม

เปาหมาย

การใหบริการ

หนวยงาน

ตัวยา เคมีภณัฑ และสารตั้งตน

ท่ีเปนวัตถุเสพติดไดรับ

การควบคุมใหมีการใชตาม

วัตถุประสงค และเปนไปตามกฎหมาย

สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

 ในกลุม Primary GMP

 ไดรับการสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ

ผูประกอบการมีศักยภาพ

ในการผลิตนวัตกรรมหรือสงออก

ผลิตภณัฑสุขภาพและสามารถ

สรางโอกาสในการแขงขัน

 ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี

จากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

ผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑสุขภาพ

ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั

ผูบริโภคมีพฤติกรรม

การบริโภค

ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีถูกตอง

ผูประกอบการสามารถยกระดับ

มาตรฐานการประกอบการ

มีความสามารถในการแขงขันและ

สามารถสรางนวัตกรรม

เพื่อเปนคาใชจาย

ในการดําเนินการภาครัฐ

ตัวชี้วัดเปาหมาย

บริการหนวยงาน

  รอยละ 100 ของ

สถานประกอบการ  

มีการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และ

สารตั้งตนใหอยูในระบบ

การควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด

รอยละ 80 ของผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิตโดย

ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) กลุมเปาหมายมี

มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

  จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม

หรือสงออกไดรับ

การอนุญาตไมนอยกวา 40 ตํารับ

 (ยา เครื่องมือแพทย ผลิตภณัฑ

สมุนไพรสงเสริมสุขภาพ เชน อาหาร

และเครื่องสําอางท่ีระบุสรรพคณุ

สงเสริมหรือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ)

1. รอยละ 71 ของผูบริโภคมีพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่

เหมาะสมจากมาตรการสงเสริมสุขภาพ

เชิงรุก     

2. รอยละ 100 ของรายการผลิตภณัฑ

สุขภาพท่ีมีรายงานวา

ไมปลอดภยัจากการใชไดรับ

การจัดการ

3. รอยละ 60 ของผักและผลไมสด

ณ สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจ)ุ 

เปาหมายมีความปลอดภัย

รอยละ 20 ของผลิตภัณฑสุขภาพกลุม

เสี่ยงท่ีไมไดมาตรฐานลดลง

รอยละ 82.5 ของผูบริโภค

มีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีถูกตอง

1. รอยละ 20 ของมูลคา

การผลิตยามุงเปา เม่ือเทียบกับ

มูลคาการนําเขา

2. รอยละ 20 ของรายการยา

มุงเปาท่ีสามารถสงออกได

3. รอยละ 20 ของมูลคา

ผลิตภณัฑอาหารกลุมเปาหมายที่

สามารถสงออกได

รอยละ 100 ของการเบิกจายของ

รายการคาใชจาย

ในการดําเนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการทางการแพทยเปนเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัยใหเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

   3. ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 2. ประชาชนไดรับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน
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แผนงานตาม

ยุทธศาสตรจัดสรร

แผนงานบูรณาการปองกัน 

ปราบปราม และบําบัดรักษา

ผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

และพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม

ใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน)

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน

กลยุทธหนวยงาน พัฒนาระบบการควบคุมตัวยา

เคมีภณัฑ และสารตั้งตน

ท่ีเปนวัตถุเสพติด

สงเสริมสินคาและบริการของ

ผูประกอบการอาหารในกลุมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีเขาขายตาม

เกณฑ Primary GMP

 ใหไดคุณภาพมาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

ใหสามารถยกระดับมาตรฐาน และมี

ความสามารถในการแขงขัน

สงเสริมสุขภาพเชิงรุก

ดานการคุมครองผูบริโภค

พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล

ผลิตภณัฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผูบริโภคใหมี

ศักยภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง

ได ในการบริโภคผลิตภณัฑ

สุขภาพ

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการให

สามารถยกระดับมาตรฐาน

มีความสามารถในการแขงขัน 

และสามารถสรางนวัตกรรม

สนับสนุนการดําเนินงาน

ดานการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ผลผลิต/ โครงการ     โครงการควบคุมตัวยา

 เคมีภณัฑและสารตั้งตน

ท่ีเปนวัตถุเสพติด

ใหเปนไปตามกฎหมาย

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานดาน

โภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร

ท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย สําหรับ

ผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)

โครงการสงเสริมผูประกอบการและ

วิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การประกอบการและความสามารถ

ในการแขงขัน

โครงการสงเสริมสุขภาวะของ

ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพ

ผลิตภณัฑสุขภาพและสถาน

ประกอบการไดรับการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่

กําหนด

ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑสุขภาพ

ท่ีถกูตอง

ผูประกอบการไดรับ

การพัฒนาใหมีศักยภาพ

ในการประกอบการสามารถ

แขงขันได และสรางสรรคนวัตกรรม

 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี

ตัวชี้วัดผลผลิต/ 

โครงการ

รอยละ 100 ของรายงานการรับจาย

วัตถุเสพติดท่ีพบวามี

ความผิดปกติไดรับ

การตรวจสอบ แกไขหรือดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

รอยละ 100 ของผลิตภัณฑอาหาร

ท่ีผลิตโดยผูประกอบการ

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) กลุมเปาหมาย

ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ

จํานวนผูประกอบการที่มีศักยภาพ

สรางนวัตกรรมหรือสงออก

สามารถดําเนินการขออนุญาต

 ขึ้นทะเบียน จดแจง หรือแจง

รายละเอียด ไมนอยกวา 25 ราย

 (ยา  เครื่องมือแพทย ผลิตภณัฑ

สมุนไพรสงเสริมสุขภาพ เชน อาหาร

และเครื่องสําอางท่ีระบุสรรพคณุ

สงเสริมหรือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ)

1. รอยละ 70 ของผูบริโภคมีความรู

ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

เหมาะสมจากมาตรการสงเสริมสุขภาพ

เชิงรุก

(มาตรการ Healthier choice, RDU,

 AMR, เตือนภยั โฆษณา)

2. รอยละ 60 ของสถานท่ีผลิตผักและ

ผลไมสดกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา

ผานเกณฑ

1. รอยละ 99 ของคําขออนุญาต

ผลิตภณัฑสุขภาพไดรับ

การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายใน

เวลาท่ีกําหนด

2. รอยละ 98 ของคําขออนุญาต

สถาน-ประกอบการไดรับ

การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายใน

เวลาท่ีกําหนด 

3. รอยละ 95 ของผลิตภัณฑ

สุขภาพ ที่ไดรับการตรวจสอบ

ไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด

4. รอยละ 99.5 ของฉลากมี

ความถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด

5. รอยละ 100 ของผลิตภัณฑสุขภาพ

ท่ีตรวจพบวาไมไดรับอนุญาตไดรับ

การติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม

กฎหมาย

รอยละ 90 ของผูบริโภคมี

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีถูกตอง

รอยละ 70 ของผูประกอบการท่ี

ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ

ผานการประเมินหรือรับรอง

สมรรถนะ       

2. ระดับความสําเร็จของการ

สงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพของไทย

ใหเปนท่ียอมรับและเอื้อตอการ

แขงขัน (ระดับ 5)

รอยละ 100 ของการเบิกจายของ

รายการคาใชจาย

ในการดําเนินการภาครัฐ

6. รอยละ 100 ของสถานประกอบการ

ผลิตภณัฑสุขภาพถูกตองตามกฎหมาย

7. รอยละ 100 ของสถานประกอบการ

ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีตรวจพบวา

ไมไดรับอนุญาตไดรับการติดตาม

ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย 

8. รอยละ 100 ของการโฆษณาดาน

ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมายไดรับ

การจัดการ
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แผนงานตาม

ยุทธศาสตรจัดสรร

แผนงานบูรณาการปองกัน 

ปราบปราม และบําบัดรักษา

ผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

และพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม

ใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน)

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน

กิจกรรม  ควบคุมตัวยา เคมีภณัฑ และสารตั้ง

ตนท่ีเปนวัตถุเสพติด

พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร

ในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการใหสามารถผลิต

นวัตกรรมหรือสงออก

ผลิตภณัฑสุขภาพได

1. ขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมสุขภาพ

เชิงรุกดานการคุมครองผูบริโภค

2. พัฒนากลไกและความรวมมือดาน

การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกับ

ประเทศเพื่อนบานและประเทศท่ีมี

มาตรฐานระดับสากล

3. พัฒนาศักยภาพสถานท่ีผลิต (คัด

และบรรจุ) ผักและผลไมสดตามเกณฑ

ท่ีกําหนด

1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ

สุขภาพกอนออกสูตลาด

2. พิจารณาตรวจสอบคณุภาพ

มาตรฐานของสถานประกอบการกอน

อนุญาตใหมีการประกอบการ

3. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพ

มาตรฐานความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑสุขภาพใหเปนไปตาม

กฎหมาย

4. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพ

มาตรฐานความปลอดภยัของสถาน

ประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย

1. สงเสริมความรูผลิตภัณฑ

สุขภาพใหแกผูบริโภคดวยกลไก

การสื่อสาร

2. รณรงคใหผูบริโภคมี

พฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีถูกตอง

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมี

ความสามารถ

ในการแขงขัน และสรางสรรค

นวัตกรรม

2. พัฒนาความตกลงการยอมรับ

รวมในผลิตภัณฑสุขภาพกับนานา

ประเทศ

คาใชจายบคุลากรภาครัฐ

ดานการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม จํานวนตัวยา เคมีภณัฑ และ

สารตั้งตนไดรับการควบคมุ

 26,500 รายการ

จํานวนผลิตภัณฑอาหารของสถาน-

ประกอบการกลุมเปาหมายไดรับ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ใหผานตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด

 26 ผลิตภณัฑ

1. รอยละความพึงพอใจของ

ผูประกอบการตอระบบ

การใหคําแนะนําและสนับสนุน

นวัตกรรม

ไมนอยกวารอยละ 80

2. ระยะเวลาของการอนุญาต

ผลิตภณัฑสุขภาพท่ีวิจัยและผลิตใน

ประเทศ ลดลงไมนอยกวา

รอยละ 30 ตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด เมื่อเทียบกับคําขอประเภท

เดียวกัน

1. จํานวนเครือขายที่รวมผลักดัน

มาตรการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก

อยางตอเนื่อง 11 เครือขาย

(พศ.10, ยา1)

2. รอยละ 100 ของสถานท่ีผลิตผัก

และผลไมสดกลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาตามแผนท่ีกําหนด

1. จํานวนการพิจารณาอนุญาต

ผลิตภณัฑสุขภาพ 972,910 รายการ

2. จํานวนการพิจารณาอนุญาต

สถานประกอบการดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ 27,330 ราย

3. จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพ

ท่ีไดรับการตรวจสอบ 19,540 รายการ

4. จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ไดรับการตรวจสอบ 20,680 รายการ

5. จํานวนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ไดรับการตรวจสอบ 321,600 รายการ

6. จํานวนสถานประกอบการ

ดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ

การตรวจสอบ 5,090 ราย

1. จํานวน 367 เรื่อง/ 443 ครั้ง

ท่ีผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพันธ 

2. จํานวนโครงการที่รณรงค

ใหผูบริโภครับรูเกี่ยวกับการ

บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ถูกตอง 4 โครงการ

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการ

พัฒนาความสามารถ 200 ราย 2. 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ความตกลงการยอมรับรวมใน

ผลิตภณัฑสุขภาพกับนานาประเทศ

 (ระดับ 5)

รอยละ 100 ของการเบิกจาย

ของรายการคาใชจาย

ในการดําเนินการภาครัฐ

หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

กอง ต.  สํานักดานฯ สํานักอาหาร สํานักยา  สสผ. สํานักยา  สํานักอาหาร  กอง พศ.     สํานักยา  สํานักอาหาร  กอง พ.  

สํานัก สว. กอง ต. สํานักดานฯ

กอง พศ. สํานักยา  สํานักอาหาร  

กอง ช. (ศปท.)

สล.
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บทที่ 2 การวิเคราะหสถานการณ 
  

ในการวางแผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดวิเคราะหบริบทแวดลอมที่มี
ผลตอการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเชื่อมโยงตั้งแตยุทธศาสตรชาติระยะยาว แผนพัฒนา
ประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนในระดับกระทรวง รวมถึงได ทบทวนสถานการณทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอกองคการ สํารวจความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และวิเคราะห
ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาาหารและยา เพื่อจะไดทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมมีลักษณะ
อยางไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด กอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอองคกรอยางไรบาง เพื่อใช
ประกอบการเสนอของบประมาณใหสอดคลองกัน โดยใชเครื่องมือ PEST + HCP Analysis ในการวิเคราะห
ปจจัยภายนอก และ McKinsey 7S ในการวิเคราะหปจจัยภายในโดยมีผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

สถานการณภายนอกที่กระทบตอการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

1. การเมืองและกฎหมาย (Political law) 

1.1 นโยบายรัฐบาล3 ที่เก่ียวของกับสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย 
ขอ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

ขอ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคง      
ทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และ               
การเสริมสราง ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไข
ขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให
ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรม
ขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคบัใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการ
ปญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 

ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว จึงมา

รักษาสรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน          
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม          
ในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากร
และบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย 

ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดข้ันตอนของ
กระบวนการดานธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 
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ขอ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับโครงสรางกลไก           
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจน ท้ังใน
ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม         
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 

ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
ขอ 7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและ

ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและ
โทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทาง   
การคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยายการจัดทํา
ขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใหความสําคัญตอสินคาที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับกฎเกณฑการคาและระบบ
พิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวย         
ความสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดในที่สุด 

ขอ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคลองกับ
ขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรี
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได รวมทั้ง สามารถดําเนิน
ธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐาน          
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย             
เพื่อขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก และเปนการชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน      
ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ขอ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขาย
การคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและ         
การลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และ                 
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับ
ดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ 
ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพ             
และรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิง
รุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดินทางเขามายัง
สวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดนิทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบพัฒนา



 15

หนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 11 การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ

กฎหมายอื่น ๆ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใชกลไกของ
หนวยงานเดิมที่มอียู และระดมผูทรงคณุวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ 

1.2 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข4 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเ กียรติคุณ น.พ. ปยะสกล สกลสัตยาทร)                
ไดมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว 8 ขอ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 
2560 ดังนี้  

ขอ 1 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) เนนการสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน คณะกรรมการประกอบดวยนายอําเภอเปนประธาน/
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการและผูวาราชการจังหวัดเปนที่ปรึกษา เกิดข้ึนท่ัวประเทศ               
บูรณาการงบประมาณกรมกองตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการทํางาน 

ขอ 2 วัณโรค เปนปญหาสําคัญระดับโลกของไทย โดยเฉพาะผูตองขัง มีอัตราปวยสูงกวาประชาชน
ทั่วไป 10 เทา ตั้งไวแกปญหาภายใน 20 ป 

ขอ 3 คลินิกหมอครอบครัว PCC ตองขับเคลื่อนตอไป โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป 2560 ที่ใหมี
แพทยเวชศาสตรครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลดีเกิดขึ้นทั้งลดปวย ลดตาย           
ลดแออัด โดยความรวมมือกับราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัว 

ขอ 4 One day Surgery เร่ิมดําเนนิการแลว ประหยัดรายจาย อยูโรงพยาบาลสั้นลง ลดภาระงาน 
ขอ 5 การพัฒนากําลังคน ไดตําแหนงแลวแตตองเอาความรับผิดชอบไปดวย ถาไมรับผิดชอบก็อาจ

ตองเอาตําแหนงคืน เพราะผูนํา คือ ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร และที่สําคัญคนทํางานตองมีความสุข 
ขอ 6 Green & Clean Hospital เราทําไดจาก buttom up อาหารท่ีประชาชนปวย ตองปลอดภัย 

สะอาด ดึงทุกสวนใหมีสวนรวม  
ขอ 7 โรงพยาบาลประชารัฐ ทําใหเปนรปูธรรมชัดเจน ประโยชนจะเกิดขึ้นอยางมหาศาล 
ขอ 8 การเงินการคลังหนวยบริการ ตองใหความสําคัญ ผูบริหารตองใสใจ ป 60วิกฤตระดับ 7 ลดลง

พอสมควร 

1.3 ความคาดหวังจากภาคการเมือง 
หัวขอเรื่อง : รัฐบาลคาดหวังใหงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ชวงระยะเวลาที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานที่รัฐบาลคาดหวัง         

ในฐานะหนวยงานตัวอยางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพ โดยนายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่ง ม.44 มาชวยใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเครื่องมือ     
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามเปาหมายของรัฐบาล ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพไดเปนอยางดี สามารถพิจารณางานคางไดจนหมด และใหบริการไดอยาง
รวดเร็วขึ้น งานใหม ๆ ที่เขามาก็อนุมัติไดตามคูมือประชาชน ซึ่งถือเปนผลการดําเนินงานที่ชัดเจน รองรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สงเสริมใหชุมชน ผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมพัฒนาผลิตภัณฑมาตรฐาน ที่สามารถจําหนายไดทั้งในและตางประเทศ 
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1.4 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายนอกท่ีกระทบตอการดําเนินงาน 

ยาเสพติด
5 

หัวขอเรื่อง : กฎหมายที่อยูในการดูแลของ อย. 3 ฉบับ เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ       
วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหย จะถูกยกเลิกและรวบรวมเขาไปไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด สําหรับ         
การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางฯ นําไปกําหนดเปนบทบัญญัติใน พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

1. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ และการดําเนินการตามกฎหมายแตละ
ฉบับเปนหนาท่ีและอํานาจของหลายองคกร ทําใหการบังคบัใชกฎหมายไมมีความสอดคลองกัน อีกทั้งบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รัฐบาลจึงมีนโยบายใหรวบรวม
กฎหมายดังกลาวจัดทําเปนประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชนในการอางอิงและใชกฎหมายที่จะรวมอยู
ในฉบับเดียวกันอยางเปนระบบ พรอมปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน โดย
กฎหมายที่อยูในการดูแลของ อย. ท่ีจะถูกยกเลิกและรวบรวมเขาไปไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด มี ๓ 
ฉบับไดแก  

๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม  
๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓) พระราชกาํหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
ขณะนี้รางประมวลกฎหมายยาเสพติดอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา คาดวาจะแลวเสร็จในเวลาไมนานนี้ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อ
พิจารณาตอไป 

๒. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหจัดทําประมวลกฎหมายยาเสพติด และยกเลิกกฎหมายที่อยู               

ในการดูแลของ อย. ๓ ฉบับ ดังนั้น การดําเนินการเก่ียวกับของกลางที่เปนยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์และ
สารระเหย ซึ่งเดิมบัญญัติ ไวในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงตองนําไปกําหนดเปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
๑) ในการจัดทํารางประมวลกฎหมายยาเสพติดและการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดียาเสพติด อย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดมีสวนในการจัดทํารางฯ และการประชุม/ชี้แจงตอหนวยงานที่
เก่ียวของทุกครั้งอยางตอเนื่อง เพื่อใหบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์และ
สารระเหย รวมทั้ง การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับเดิมและเหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถใชประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และปองกันการนําไปใชในทางท่ีไมถูกตองอันอาจนําไปสูปญหาการติดยาเสพติด 
ซึ่งบ่ันทอนสุขภาพของประชาชนและกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

๒) อย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ไดเตรียมการรางกฎหมายลูกไวรองรับประมวลกฎหมายยา
เสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อใหกระบวนการควบคุมการอนุญาต การ
ดําเนินการเก่ียวกับของกลาง ฯลฯ ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 
 

5 http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general 
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อาหาร
6 

หัวขอเรื่อง : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการนํา เขา  – สงออกสินคา เกษตรและอาหาร โดยเสนอใหแก ไขกฎหมาย 2 ฉบับ                   
คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอเรื่อง การแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ   
การนําเขา – สงออกสินคาเกษตรและอาหาร (รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่...) พ.ศ....)       
ตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องเขาประชุมคณะรัฐมนตรี 

- รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี        
มีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับรางพระราชบัญญัติมาตรฐานในเรื่องนี้ไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหไดขอยุติกอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. จัดเตรียมทาทีหรือขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเขา – 

สงออกสินคาเกษตรและอาหาร โดยการบูรณาการการทํางานรวมกัน แทนการแกไขกฎหมาย 
2. สรางเครือขายหรือทําความเขาใจกับผูที่เก่ียวของเกี่ยวกับผลกระทบจากการแกไขกฎหมาย       

ทั้งสองฉบับ เชน การขออนุญาตนําเขาอาหารจาก 2 หนวยงาน  

เครื่องมือแพทย 
หัวขอเรื่อง : การแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย เพื่อใหมาตรการควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย

สอดคลองตามขอตกลงอาเซียน (AMDD) 
การที่ประเทศไทยไดลงนามใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเปนความตกลงดาน

เครื่องมือแพทย (ผลิต นําเขา ขายและโฆษณา) ของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศในพ.ศ.2557 เพื่อพัฒนา
มาตรการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหมีมาตรฐานทัดเทียมและสอดคลองกัน ทําให อย. ตองเปลี่ยนแปลงการ
กํากับดูแลเครื่องมือแพทยในประเทศไทยใหสอดคลองกับขอตกลงดังกลาว โดยการกําหนดเครื่องมือแพทยตาม
ระดับความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบตอการสาธารณสุข ปรับลดมาตรการควบคุมการสงออก
เครื่องมือแพทย ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เก่ียวของ บทกําหนดโทษ และอัตราคาธรรมเนียมให
เหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อเปนการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหกับ
การดําเนินกิจการเครื่องมือแพทยยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตินี้ 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ขณะนี้ อย. ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยฉบับแกไข โดยสาระสําคัญเพิ่มเติมจาก

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน บทนิยาม การกําหนดกลุมเครื่องมือแพทยหรือแบงเครื่องมือ
แพทยตามระดับความเสี่ยง การปรับลดมาตรการสงออกเครื่องมือแพทย เปนตน เพื่อใหกระบวนงานตาง ๆ 
สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอตกลงอาเซียน (AMDD) 

2. สรางเครือขายและทําความเขา ใจกับผู ท่ี เกี่ยวของ เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูประกอบการเครื่องมือแพทย เก่ียวกับผลกระทบจากการแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับขอตกลงอาเซียน 

 
 

 
 
 
6 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0503/34090 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560. 
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2. เศรษฐกิจ (Economic) 

2.1 นโยบาย Thailand 4.0
7, 8, 9 

หัวขอเร่ือง : อย. 4.0 ขับเคลื่อนดวย ม.44 เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ   

นโยบาย Thailand 4.0 เปนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศใหสามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือหนึ่งในหนวยงานนํารองที่จะขับเคลื่อนประเทศสู 4.0       
ตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะปลดล็อกระบบราชการแบบเดิม ดวยการลดข้ันตอนการขึ้นทะเบียนกับผลิตภัณฑ
ที่มีความเสี่ยงนอย เพื่อใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจและเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภค ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเขมขน 
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาดที่ไมมีคุณภาพ โดยใชคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ (มาตรา 44) เปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนากลไกการพิจารณาอนุญาตใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ ตองปฏิรูประบบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรกุและระบบสื่อสารท่ีเขาถึงประชาชน  

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
เพื่อสนองตอนโยบายประเทศไทย 4.0 อย. ตองเรงปรับปรุง 2 สวนที่สาํคัญ ไดแก 
1. โครงสรางองคกรและบุคลากร โดยตองปรับตัวใหเกิดความยืดหยุนและความคลองตัว              

ในการบริหารงาน บุคลากร และงบประมาณ เชน พัฒนาบคุลากรตาม Competency ที่กําหนด เปดโอกาสให
การศึกษาตอในระดับปริญญาโท/เอก ท้ังในประเทศและตางประเทศในสาขาคกรตองการ และกําหนดใหมี    
การหมุนเวียนงานเพื่อใหเกิดความรอบรูรอบดาน และการวางตัวผูสืบทอดตําแหนงในระดับบริหารเพ่ือใหเปน
ผูบรหิารที่ดีในอนาคต 

2. พัฒนาระบบงานใหทันสมัย โดยดําเนินการ 1) Smart Regulation พัฒนากฎหมายใหทันตอ
สถานการณและสอดคลองสากล 2) Smart Consumer สรางศักยภาพผูบริโภคใหรู เทาทันสื่อ               
(Media Literacy) และรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Literacy) 3) Smart Entrepreneur การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตดวยการย่ืนผานระบบ E-submission ใหครอบคลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพทั้ง 6 กลุม และ 4) Smart Information จัดทําระบบเพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ใหทันสมัย เขาถึงงาย 

2.2 ความรวมมือระหวางประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา 
10, 11, 12, 13 

หัวขอเรื่อง : ความรวมมือระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ เปนกระบวนการท่ีสามารถเพิ่ม           
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา ชวยขยายโอกาสในการแขงขันตอผูประกอบการ อยางไรก็ตามการไหลเวียน
ปริมาณสินคาที่มากข้ึนอาจสงผลใหพบปญหาคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่ง อย. จําเปนตอง
ปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 

 

 

7 ประยุทธ “ลุยพัฒนาประเทศสูยุคไทยแลนด 4.0” 

8 ดร.สุวิทย เมษินทรีย “ประเทศไทย 4.0” สรางเศรษฐกิจใหม. 
9 บทสัมภาษณรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ) ตอผูแทนนิตยสาร Green Life Plus. 2560. 
10 ผลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2558. สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2558. 

11 อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค. การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540. 

12 สํานักดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559. 

13 ศนูยความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558. 
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การรวมตัวทางเศรษฐกิจท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระดับพหุภาคี รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนท่ีเพ่ิมขึ้น สงผลกระทบตอการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยตรง ประเทศ
ไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวของกับกลุม/เขตเสรีทางการคามากขึ้น ทั้งในดานจํานวนของกลุมความตกลง
การคาเสรีที่เขารวมเปนสมาชิก ท่ีผานการเจรจาขอตกลงการคาเสรีเรียบรอยแลวและอยูในระหวางกระบวนการ
เจรจา และดานความครอบคลุมกิจกรรมทางการคา เชน ความตกลงภายใตองคการการคาโลก (WTO) โดย
ความตกลงภายใต WTO ที่เกี่ยวกับ อย. ไดแก ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical 
Barrier to trade : TBT) มาตรการสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS), TRIPs 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) โดยลาสุดประเทศไทยไดใหสัตยาบันยอมรับ
การแกไขพิธีสารมาราเกช เพื่อผนวกความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation 
Agreement: TFA) เขาเปนสวนหนึ่งของความตกลงองคการการคาโลก (WTO) เพื่อมุงเนนการลดข้ันตอนพิธี
การดานศุลกากรตาง ๆ และลดระยะเวลาที่ใชในดานพิธีการเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวมทั้ง สรางความชัดเจน
ในดานระเบียบพิธีการใหมีความโปรงใสและเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้น ยังมีการรวมกลุมในระดับ
ภูมิภาค อาทิ ASEAN, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) และ RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) ซึ่งมีสมาชิก คือ อาเซียน 10 ประเทศ และจีน ญี่ปุน เกาหลีใต 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) ดังนั้น วัตถุประสงคของการรวมกลุมเขตเสรีทางการคาเหลานี้ จึงมี         
ความมุงเนนเพื่อเพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการไหลเวียนปริมาณสินคาและบรกิารในประเทศสมาชิก ซึ่ง
ที่ผานมา ประเทศไทยมีแนวโนมการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพสูงขึ้น โดยในป 2559 มีการนําเขาผลิตภัณฑ
สุขภาพ จํานวน 1,728,035 รายการ รวมเปนมูลคา 429,454.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 4 เทาตัวเมื่อเทียบ
กับป 2550 และเพิ่มขึ้น 1.5 เทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 

จากความรวมมือทางเศรษฐกิจสงผลใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของการเฝาระวังการนําเขาสงออก
ผลิตภัณฑสุขภาพ และเกิดการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ แบบบูรณาการ แตอาจพบปญหาคุณภาพ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งจากประเทศเพื่อนบานและผานการขนสงทั้งทางทะเลและทางอากาศ
เพิ่มขึ้น ดังน้ัน อย. ควรปรับกฎระเบียบใหสอดคลองกับสากล (Harmonization) เพื่อนําไปสูการยอมรับซึ่งกัน
และกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ 
ปรับตัวในการการจัดการกับผลิตภัณฑ ระบบและกลไกใหเทาทันตางประเทศและเฝาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัย
และยับยั้งผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยไดทันสถานการณ 

ความรวมมือที่สําคญัอยางหนึ่ง ไดแก ประชาคมอาเซียน เปนการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและ
ขีดความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียงและในเวทีระหวางประเทศ อย. จึงมี            
ความจําเปนตองดําเนินการตามขอตกลงภายใตอาเซียน และเพื่อความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน 
ภายใตขอตกลงตาง ๆ ทั้งแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสา โดยแตละเสาเก่ียวของกับงานของ อย. 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเก่ียวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เสา ประเด็นที่เกี่ยวของกบังานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic 
Community) 

- การขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี 
- การอํานวยความสะดวกทางการคา 
- การจัดตั้ง ASEAN Single Window 
- การปรับประสานกฎระเบียบ กระบวนการตามกฎหมายในการควบคุม 

ผลิตภัณฑสขุภาพที่ผลิตและนําเขามาจากตางประเทศใหมีคุณภาพมาตรฐานและ 
ความปลอดภัยและสอดคลองกับความตกลงอาเซยีน 
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เสา ประเด็นที่เกี่ยวของกบังานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political and 
Security Community) 

- ยาเสพติดและการควบคุมสารตั้งตน 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural 
Community) 

- ความปลอดภัยทางอาหาร 
- การพัฒนาทางดานเภสัชกรรม รวมถึงการใชยาอยางเหมาะสม 
- การดื้อยาตานจุลชีพ 

นอกจากนี้ขอตกลงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เชน           
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม       
เปนประเด็นที่ควรนํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงนโยบายของ อย. เพื่อกําหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อให
เปนไปตามแนวโนมขอตกลงทางการคาที่จะเกิดตอไปในอนาคต 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
อย. ตองมีการปรับและพัฒนาการทํางานใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เชน พัฒนาระบบงาน 

รวมถึงพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยตอบริบทที่เปลี่ยนไป เชน การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  
และเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ รวมถึงภาคสวน และเครือขายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสรางความรู ความเขาใจ
ในกฎระเบียบ มาตรฐานดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสอดคลองกับอาเซียนใหแกทุกภาคสวน รวมทั้งประเมิน
สถานการณดานผลติภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อวางแผนยุทธศาสตรเชิงรุกสําหรับการปรับขอกําหนด มาตรฐาน 
กฎระเบียบการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ท่ีสามารถรองรับการดําเนินการใหเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 

3. สังคม (Sociocultural) 

3.1 โครงสรางอายุของประชากร
14, 15, 16 

หัวขอเรื่อง : การเขาสูสังคมสงูวัยตองมีการพัฒนาสินคาและบริการใหเขากับพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชากรสูงวัย  

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โครงสรางประชากร
ของประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต ป ๒๕๕๘ 
และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดสวน
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งปจจุบัน ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 
66,115,914 คน และตั้งแตตนป 2560 มีประชากรเกิดใหม 582,762 คน ประชากรตาย 442,114 คน 
ทําใหมีประชากรเพิ่มขึ้น 140,648 คน และประชากรที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 11,458,608 คน 

จากการที่ประชากรไทยมีอายุสูงวัยมาก มักมาพรอมกับความเสี่ยงจากปญหาโรคภัยไขเจ็บ ไดแก 
โรคหัวใจ โรคเก่ียวกับกระดูก โรคเก่ียวกับ จิตประสาท และปญหาในการยอยอาหาร สินคาและบริการดาน
สุขภาพที่จําเปนสําหรับ ผูสูงอายุจึงเก่ียวของกับการรักษาโรค อาทิ ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย 
นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมีความตองการใชผลิตภัณฑท่ีบํารุงสุขภาพมากขึ้น อาทิ วิตามิน และอาหารเสริมสุขภาพ
อีกทั้งยังมีแนวโนมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคสินคาอาหารท่ีดีตอสุขภาพ ยิ่งไปกวานั้น สําหรับกลุม 
 

14 จํานวนประชากรไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560. มิเตอรประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
15 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สํานักนายกรฐัมนตรี. 2559. กรุงเทพฯ. 
16 EXIM E – News. สังคมผูสุงอายุกับโอกาสธุรกิจที่รออยู. สวนวิจัยธุรกิจ 1 ฝายวิจัยธุรกิจ. มิถุนายน 2557.  
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ผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูง พบวาสินคาเกษตรอินทรียเปนสินคาที่มีความตองการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผูสูงอายุมักมี
ความกังวลถึงความปลอดภัยของอาหารคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผูบริโภควัยอ่ืน การพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนอง               
ความตองการของกลุมผูสูงอายุ โดยสวนใหญเนนการแกปญหาขอจํากัดดานรางกายของผูสูงอายุ เขน เปน
ผลิตภัณฑที่ใชงานงายไมซับซอน บรรจุภัณฑสินคาอุปโภคบริโภคที่ตัวอักษรใหญ มีข้ันตอนการใชงานงาย ไม
ซับซอน เปนตน ซึ่งเปนโอกาสของผูประกอบการในการเตรียมความพรอมและพัฒนาผลิตภัณฑรองรับสังคม
ผูสูงอายุ 

การแปลงประชากรเขาสูสังคมสูงวัย จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาดแนวโนมเพิ่มข้ึน และมี
ผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ขอจํากัดดานบุคลากร อย. ที่ ไมเพียงพอ                   
ขาดความหลากหลายในวิชาชีพ ทําใหการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพไมครอบคลุมและเทาทันตอผลิตภัณฑ
สุขภาพที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยี 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
อย. ควรใหความสําคัญหรือมีนโยบายเชิงรุกตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชาการ การสงเสริม

นวัตกรรมทางสุขภาพ (Innovation for Health) และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Health Products) ท่ีมีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ รวมถึงควรพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญใหกับบุคลากร            
เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

3.2 คานิยมและทัศนคติในการบริโภคของประชาชน 17, 18, 19 , 20, 21 

หัวขอเรื่อง : การพัฒนาความรูแกประชาชนตองอาศยัการสื่อสารใหประชาชนเขาถึงผานชองทางตาง 
ๆ เนื่องจากการสื่อสารสงผลตอการรับรู คานิยม และทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางมาก  

สังคมสมัยใหมเปนสังคมที่ขาวสารขอมูลมีบทบาทอยางมาก (information society) รวมท้ัง            
การสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลอยางมหาศาลตอผูรับสาร ดังนั้น สถานะและบทบาทของการสื่อสารจึงแยกกัน         
ไมออกและกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกับวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน การสื่อสารจึงเปนผูสรางสรรค/ผูกลั่น 
(generator) วัฒนธรรมของสังคม ประกอบกับวัฒนธรรมตางชาติที่กําลังหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง โดยมีเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร ไดแก การสื่อสาร ซึ่งสงผลตอการรับรู คานิยม และทัศนคติของ
ผูบรโิภคเปนอยางมาก ซึ่งจากการพัฒนาระบบการตลาดท่ีพัฒนาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ที่ขายความคิด 
รสนิยม ความเชื่อ โดยเฉพาะการกระจายขาวสารท่ีแสดงออกมาในรูปแบบ ขาวสาร ความบันเทิงที่ผูบริโภค
เขาถึงไดงาย ทําใหสงผลตอการแสดงออก การตัดสินใจและทัศนคติตาง ๆ ท่ีแสดงออกในสังคมน้ัน ๆ 

Google เปดผลสํารวจพฤติกรรม “อะไรมีผลตอการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคของคนไทย” ไดทํา           
การสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคจากกลุมตัวอยาง 4,000 ครัวเรือน แบงเปนในกรุงเทพฯ 45% และ
ตางจังหวัด 55% โดยพบวา คนไทยใหความสนใจหาขอมูลตลอดเวลากอนตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 

 ผูบริโภคไทยไดรับขอมูลขาวสารที่ดีขึ้นกวาเดิม ผูบริโภคไปรานดวยจุดประสงคที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สินคาที่ตองการซื้อ โดย 61% เห็นวาการใชสมารทโฟนทําใหศึกษาขอมูลสินคาไดกอนตัดสินใจซื้อ 

 ผูบรโิภคไทยเปดรับฟงความคิดเห็น ขณะที่หาขอมูลสินคาที่สนใจ โดย 58% พบวาเขาคนพบแบ
รนดใหม ๆ ในระหวางการหาขอมูล ถือเปนขาวดีนักการตลาดในการสรางอิทธิพลตอผูบริโภค 

 
17 ผลสํารวจพฤติกรรม “อะไรมีผลตอการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของคนไทย” โดย GOOGLE  ณ7/9/2017. 
18 พฤติกรรมการบริโภคจากรายงานสุขภาพคนไทย 2559. สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย. 
19 โครงการสํารวจความเชื่อม่ันของผูบรโิภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560. 
20 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
21 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหรืออาหารกันแน (https://www.doctor.or.th/article/detail/2318). 
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 สื่อออนไลนมีอิทธิพลตอผูบริโภค โดย 80% คนหาขอมูลผานสื่อออนไลน 

 Search Engine มีอิทธิพล โดย 85% คนหาขอมูลผาน Search Engine 

 วิดีโอมีผลตอการเลือกแบรนดดวยเชนกัน 95% ทําใหผูบริโภคมีผลในเชิงบวกมากขึ้น 
จากการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการบริโภคตามกลุมอายุหรือเจนเนอเรชันของผูบริโภคของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา เจนวายเปนกลุมที่มีสัดสวนคาใชจายตอรายไดนอยที่สุด 
หากเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอ่ืนในชวงเวลาท่ีอายุเทากัน (26 - 30 ป) สัดสวน คาใชจายตอรายไดของ      
เจนวายอยูที่รอยละ 51 ซึ่งนอยกวาเบบี้บูมเมอรและเจนเอ็กซท่ีรอยละ 67 และ 69 ตามลําดับ สะทอนใหเห็น
วารายไดของเจนวายเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีรวดเร็วกวารายจาย เมื่อพิจารณาในลักษณะการใชจายของเจนวายมี   
ความแตกตางจากเบบี้บูมเมอรและเจนเอกซ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายดานอาหารที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น อยาง
ชัดเจนในกลุมเจนวาย กลุมเบบี้บูมเมอรและเจนเอกซใชจายดานอาหารที่รอยละ 46 และ 40 ของ คาใชจาย
ทั้งหมด ในขณะที่เจนวายสัดสวนคาใชจายดานอาหารสูงถึงรอยละ 77 ซึ่งสาเหตุที่คาใชจายดานอาหารเพิ่มข้ึน
สูง เชนนี้ คาดวาดวยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตสมัยใหมทําใหการปรุงอาหารเองนอยลง ในขณะที่
มีการรับประทาน อาหารนอกบานหรือการซื้ออาหารสําเร็จมากขึ้น คาใชจายดานอาหารจึงสูงตามไปดวย 
นอกจากน้ีเปนที่นาสังเกตวา คนในชนบทเริ่มมีคาใชจายการรับประทานอาหารนอกบานและซื้ออาหารสําเร็จ
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูที่อาศัยในเขตเมืองกับผูที่อาศัยในเขตชนบทท่ีลดนอยลง 
และรูปแบบการจับจายใชสอยในปจจุบันมีชองทางท่ีหลากหลายมากขึ้นกวาในอดตี โดยเฉพาะเมื่อมีอินเทอรเน็ต 
การซื้อของออนไลนจึงเปนรูปแบบใหมในการเลือกซื้อของและเปนชองทางที่เปนที่นิยมในกลุมเจนวายเปนพิเศษ 
การสํารวจ พบวาเจนวายรอยละ 38 ซื้อสินคาออนไลนอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน ในขณะที่เจนเอกซและเบ
บี้บูมเมอรเพียงรอยละ 23 ท่ีมีพฤติกรรมเชนนั้น นอกจากนี้เจนวายรอยละ 42 จะอานรีวิวสินคาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ ในขณะที่เจนเอกซและ เบบี้บูมเมอรอานรีวิวนอยกวาที่รอยละ 33 และ 23 ตามลําดับ อีกทั้งจาก
ผลการสํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบวากลุมตัวอยางมีคานิยม ทัศนคติตอผลิตภัณฑ
สุขภาพในปจจุบันในระดับมากที่สุดอันดับแรก ในเรื่อง “ผลิตภัณฑสุขภาพที่เลือกซื้อเลือกใชตองมีความสมบูรณ
ของบรรจุภัณฑ ตองไมบุบ แตก หัก บิ่น หรือฉีกขาด” คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมาคือ “เลือกซื้อเลือกใช
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเครื่องหมายสัญลักษณท่ีรับรองโดย อย. เพราะเชื่อถือไดวาผลิตน้ันมีความปลอดภัย” คิด
เปนรอยละ 34.5 สวนคานิยม ทัศนคติตอผลิตภัณฑสุขภาพในระดับมาก อันดับแรก คือ “เลือกซื้อเลือกใช
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการรับประกันความพึงพอใจหลังการใช หรือการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑสุขภาพ
นั้น ๆ” คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาคือ “เลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเครื่องหมายสัญลักษณที่
รับรองโดย อย. เพราะเชื่อถือไดวาผลิตนั้นมีความปลอดภัย” คิดเปนรอยละ 44.3 และผลสํารวจความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพก็ยังพบวา พฤติกรรมการซื้อของกลุมตัวอยางผูบริโภคและตราสินคา พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผลิตภัณฑสุขภาพใชเอง คิดเปนรอยละ 75.90 ซึ่งในกลุมดังกลาวนี้เปนผูที่พิจารณา
ฉลากสนิคากอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสุขภาพถึงรอยละ 97.98 โดยสิ่งท่ีพิจารณามากที่สุด คือเครื่องหมาย อย. 
หรือเลขอนุญาตที่กําหนดโดย อย. 

จากสถานการณขางตน จึงอาจบงชี้ไดวาการจะพัฒนาความรูแกประชาชนจําเปนตองอาศัย         
การสื่อสารเพื่อการเขาถึงแตละบุคคลใหแสดงออกถึงความคิดเห็น การเรียนรู การคนควาหาขอมูล จากการใช
สื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ เปนชองทางหลักที่ อย. จะนํามาพิจารณาปรับใชในงานคุมครองผูบริโภคตอไป 

 
 
 
 
 



 23

3.3 การโฆษณาโออวด เกินจริง
22

 
หัวขอเรื่อง : การแขงขันทางการตลาดที่รุนแรง และวิวัฒนาการในการกระทําผิดกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามความกาวหนาของเทคโนโลยีในการสื่อสาร อย. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จําเปนตองบังคับใชกฎหมายและทํางานแบบบูรณาการกันมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารตอผูประกอบการและ
ผูบรโิภคใหตรงกลุมเปาหมายและทั่วถึงเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหเกิดปญญาทางสุขภาพ 

ปจจุบัน ปญหาการโฆษณาโออวดเกินจริงจากสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และโซเชียล
มีเดีย มักพบโฆษณาการกลาวอางเครื่องหมายของ อย. กลาวอางสรรพคุณทางยาชวยบําบัด บรรเทา รกัษา หรือ
ปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน ไต ตา โฆษณาลดน้ําหนัก ผิวขาวใส หรืออวดอาง เปนยา
เสริมสมรรถภาพทางเพศ หรือขยายขนาดอวัยวะเพศ การโฆษณาผลิตภัณฑยาอันตราย ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
อาจมีสวนผสมหรือลักลอบใสตัวยาที่เปนอันตราย ซึ่งผูบริโภคอาจพบผลขางเคียงอยางคาดไมถึง และยังเปน
อันตรายถึงชีวิตได โดยมีผลกระทบตอสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องคาใชจายทางการแพทย สาเหตุ
เน่ืองมาจากการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรง และจากวิวัฒนาการในการกระทําผิดกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วตามความกาวหนาของเทคโนโลยีในการส่ือสาร เชน ทางสื่อโซเชียลมีเดีย โทรทัศนดิจิทัล และ
โทรทัศนดาวเทียม ทําใหกฎหมายที่มีอยูไมทันสมัยและบทลงโทษที่เบา ทําใหผูกระทําผิด  ไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย การตระเตรียมการกระทาํผิดที่มีความซ้ําซอน เปนเครอืขาย ยากแกการตรวจสอบ อีกทั้งการเขาถึงสื่อ
ตาง ๆ ไดงาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่เปดเพจขึ้นมาใหมไดงาย แตดําเนินการระงับโฆษณาไดยากและใช
เวลานาน เนื่องจากปจจัยทางกฎหมายหรือความเชี่ยวชาญของพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบขอมูล
ผูกระทําผิด ทําใหรวบรวมหลักฐานไดยาก อีกสาเหตุหนึ่ง คือ ผูบริโภคเขาไมถึงขอมูลหรือสื่อท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพและผูประกอบการไมทราบหรือเขาไมถึงระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ของ อย. 

จากนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ อย. และแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพนั้น อย. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร หนวยงานภาครัฐ เชน กสทช. บก.ปคบ. สคบ. เปนตน และ
เครือขายภาคประชาชน ในการเฝาระวังตรวจสอบและกํากับดูแลผลิตภัณฑและสื่อดวยดีตลอดมา แตเนื่องดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการกระทําผิดที่มีความซ้ําซอน อย. และหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของตาง ๆ 
จําเปนตองมีการบังคับใชกฎหมายและทํางานแบบบูรณาการกันมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารตอผูประกอบการและ
ผูบริโภคใหตรงกลุมเปาหมายและทั่วถึง เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับผลิตภัณฑผลิตภัณฑสุขภาพที่
ปลอดภัยและมีมาตรฐานตอไป 

ทั้งนี้ เปาหมายตอไป หนวยงานภาครัฐตองรณรงคและหาแนวทางใหผูบริโภคหันมาสนใจสุขภาพของ
ตนเอง ใสใจเรื่องการบริโภค และมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ถูกตอง ดีกวาการไปแกปญหาที่ปลายเหตุ ความรูทาง
สุขภาพตองทําใหเกิดปญญาทางสุขภาพดวย สวนความทันสมัยทําใหผูบริโภคมีความรูพึ่งตนเองได 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. สรา งความเขมแข็งของระบบการกํา กับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้ งทา งดานกฎหมาย               

การปราบปราม มาตรการทางปกครอง รวมถึงมาตรการทางภาษี มาตรการคดีพิเศษ การสงตอและประสานงาน
ภายใน อย. อยางเปนระบบ ถูกตอง ทั่วถึง มีการประเมินผลชดัเจน 

2. สรางเครือขายและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานรัฐและเอกชนใหเหนียวแนน จริงจัง 
และมีประสานการดําเนินงานท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ทนัสมัย 

3. สรางแหลงขอมูล และเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองทางสื่อหรือแหลงขอมูลตางๆ 
เพื่อใหผูบริโภค ผูประกอบการ เครือขายภาคประชาชนและพนักงานเจาหนาภาครัฐ เขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ของ อย. ไดสะดวกและรวดเร็ว 

 
22 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหรืออาหารกันแน (https://www.doctor.or.th/article/detail/2318) 
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4. เทคโนโลยี (Technological) 
4.1 การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี

23, 24
 

หัวขอเรื่อง : เปนยุคของเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานตาง ๆ  

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

1. มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอยางทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดอยางเทาเทียมเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั่วไป 

2 มีทุนมนุษยที่มีคุณภาพมีปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง พัฒนา และใช
ประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทามัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางานและดํารงชีวิตประจําวัน และ
บุคลากร ICT มีความรูความสามารถและทักษะในระดับสากล 

3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค) 
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ยกระดับความพรอมดาน ICT โดยรวมของประเทศในการประเมินวัดระดับระหวางประเทศ 
5. เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม 
6. ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนกัถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
จากแนวคิดเบ้ืองตนของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ซึ่งไดใหคํานิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล “เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ สงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาของคนในสังคม และการจางงานที่เพ่ิมขึ้น” ซึ่งหนวยงานตองวางโครงสรางพื้นฐานท้ังดาน 
Hard Infrastructure  และ Soft Infrastructure เพื่อรองรับ Digital Economy และ AEC 

แนวโนมในอนาคต 
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ภายใตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อย. จะดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สา รสน เทศของสํ านั ก ง านฯ  ต ามแผนแมบท เทคโน โล ยี สา รส น เทศแล ะการสื่ อส า รของ  อย .                      
พ.ศ. 2558 – 2561 ซึ่งแผนแมบทฯ ดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย ICT Smart Thailand 2020) และแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – 2561) รวมท้ังสอดรับกับแนวคิด
เบื้องตนของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อีกดวย เชน        
การปรับปรุงระบบเครือขายภายในของสํานักงานการพัฒนาระบบ e-Service สําหรับผูประกอบการ            
การเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ และใหความรูกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

 
23 นโยบาลของรัฐเก่ียวกับ ICT : http://www.teacher.ssru.ac.th/jarumon_no/file.php/1/week_2_Policy_ICT.pdf 
24 Blockchain & Thailand 4.0 

http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B
8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-
(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9
A.pdf.aspx 
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใชงาน โดยพัฒนาใหมีโครงสราง

และมาตรฐานของขอมูล ของ อย. เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่
เก่ียวของ โดยการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศมีความครอบคลุม ความรวดเร็ว  ความถูกตอง ความทันสมัย            
ความเชื่อมโยง ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการเขาถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีสวนรวมใน
กระบวนการขอมูล ความปลอดภัย และการรักษาความลับ เชน เทคโนโลยี Blockchain ที่สามารถนํา
ประยุกตใช ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีทําหนาที่บันทึกบัญชีและการทําธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น ทําใหขอมูลธุรกรรมดิจิทัล 
สามารถแชรไปยังทกุคนได และกลุมของขอมูลนี้สามารถสงตอ ๆ กันไปยังทุกคนที่เก่ียวของไดเสมือนเปนหวงโซ 
(Chain) โดยจะทราบวาใครเปนเจาของและมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูล 

3. มีการเชื่อมโยงขอมลูกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมศุลกากร กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุมครองผูบริโภค 

4. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อใชประโยชนในการสื่อสารและการจัดการ เชน ระบบขอมูล เพื่อ               
การจัดการ (MIS) ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร (Decision Support System) และ
พัฒนาชองทางการสื่อสารและการเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ  

5. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายใหครอบคลุมอยาง
เหมาะสมและตอเน่ือง 

6. พัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ
สงเสริมใหเกิดการใช ICT ในการปฏิบัติงาน 

5. ส่ิงแวดลอม (Environment) 

5.1 ผลกระทบจากการใชสารเคมี25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

หัวขอเรื่อง : การจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑสุขภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืนยังขาดมุมมองการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

ในชวงท่ีผานมาและแนวโนมในอนาคต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับสารเคมีจะมีบทบาทนําตอ
การกําหนดทิศทางการเติบโตทางอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมสารเคมีเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ         
ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพมุงเนนไปที่มิติความปลอดภัยและประสิทธิภาพตอผูบริโภค ยังขาด
มุมมองดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่กระแสทั่วโลก ใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมมากและถูกหยิบ
ยกขึ้นมาหารือเพื่อการจัดการที่ดี เหมาะสมและย่ังยืนในเวทีของสหประชาชาติ เชน วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2030 (Sustainable Development Goal 2030 : SDGs) หรือยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี 
 

25 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม. 
26 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522. 
27 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522. 
28 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559. 
29 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558. 
30 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551. 
31 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535. 
32 UN Sustainable Development Goal 2030. 
33  Strategic Approach to International Chemicals Management. 
34 WHO Chemical Roadmap to  enhance health sector engagement in the Strategic Approach to International Chemicals 

Management towards to 2020 goal and beyond. 
35 Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutant. 
36  Minamata Convention on Mercury. 
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ระหวางประเทศ(Strategic Approach to International Chemicals Management : SAICM) รวมทั้ง 
WHO Chemical Roadmap to enhance health sector engagement in the Strategic Approach to 
International Chemical sanagement towards to 2020 goal and beyond เปนตน ซึ่งวิถีทางที่จะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน 2030 คือ การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด ตลอด
วงจรชีวิตของสิ่งเหลานั้น ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่ไดตกลงกัน รวมทั้ง ลดการปลดปลอยออกสู
สิ่งแวดลอม ไดแก อากาศ น้ํา และดิน เพื่อลดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  

ปจจุบันการดําเนินงานภายใตกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพที่ อย. รับผิดชอบ เนนการควบคุมที่ตนทาง 
คือ การข้ึนทะเบียน ขณะที่การจัดการกลางทาง คือ การนําไปใช ครอบครองและการขนสง และการจัดการท่ี
ปลายทาง คือ กําจัด บําบัด และทําลายผลิตภัณฑท่ีเหลือใช หรือเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ หรือผลิตภัณฑท่ี
ตองกําจัดทําลายใหสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศและอนุสัญญาสารเคมีที่เก่ียวของ นอกจากนี้ มีงาน
ศึกษาวิจัยในประเทศที่ทําการศึกษาโดยนักวิชาการสาขาตาง ๆ พบวา การตกคางสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในพืช 
ผัก และผลไมในระดับที่ไมปลอดภัยตอการบริโภค พบการสะสมสารเคมีปองกําจัดศัตรูพืชในซีรัมของมารดา
และทารกในครรภอันเนื่องมาจากการตกคางในสิ่งแวดลอม พบการตกคางยาปฏิชีวนะและยาอ่ืน ๆ ใน
สิ่งแวดลอม ในแหลงน้ําตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยาในสิ่งมีชีวิตและทําลายเชื้อจุลินทรีย ท่ีดีใน
สิ่งแวดลอม  

ดังนั้น การจะบรรลุเปาหมายการจัดการสารเคมีและของเสียไดตลอดวงจรชีวิตไดตามเปาหมายของ
สหประชาชาติ จึงจําเปนจะตองดําเนินการในหลายมาตรการ เชน การปรับปรงุกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
ที่มีอยู การศึกษาวิจัย การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
บุคคลากรทุกระดับและทุกภาคสวน การสรางความตระหนักรูในกลุมผูบริโภค เปนตน 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายวาดวยยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และ

วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรอทางสาธารณสุขวัตถุอันตราย ใหสามารถจัดการสารเคมีไดตลอดวงจรชีวิต 
เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเพื่อความปลอดภัยตอคุณภาพชีวิต ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม 

2. เพิ่มการบังคบัใชกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 
3. นําหลักการประเมินความเสี่ยงสารเคมีมาใชในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสู

ทองตลาด 
4. ศึกษาวิจัยผลกระทบการใชผลิตภัณฑสุขภาพตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาต 

รวมทั้งการตอยอดผลงานวิจัยที่มีอยูเพื่อนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสม 
5. สนับสนุนและสงเสริมการนําพืชสมุนไพรและสารธรรมชาติทดแทนสารเคมีในผลิตภัณฑสุขภาพ  
6. รวบรวมองคความรูและหลักฐานวิทยาศาสตรเก่ียวกับสารเคมีและผลกระทบตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปกําหนดนโยบาย 
7. บูรณาการทํางานของ อย. กับหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและตางกระทรวงทั้งในมิติ

แบบองครวมหรือมิติเฉพาะประเด็น 
8. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวนเก่ียวกับเรื่องการจัดการ

สารเคมีที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งผูปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี 
9. สรางความตระหนักรูในกลุมผูบริโภคเก่ียวกับการจัดการสารเคมีท้ังหวงโซชีวิต 
10. นํามติขอตกลงระหวางประเทศหรืออนุสัญญาดานสารเคมีมาดําเนินการในประเทศใหสอดคลอง 
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6. สถานการณสภาวะสุขภาพของคนไทย (Health) 

6.1 ปญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม37, 38 
หัวขอเรื่อง : จากวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดพฤติกรรมบริโภคท่ีไม

เหมาะสม สงผลใหปญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรังมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
บริบทใหมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขภาพ กอใหเกิดปญหา

สุขภาพ และโรคไมติดตอเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมที่ขาด
ความสมดุลของท่ัวโลก และประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจการคาและบริการที่ถูกครอบงําดวยกลไกการตลาดท่ีมุง
แสวงหากําไรเปนสําคัญ และการผันผวนทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง จากปจจัยแวดลอมภายนอก ทําใหสังคม
เกิดความเหลื่อมล้ํา แบบแผนในการดํารงชีวิต และแบบแผนในการบริโภคเปลี่ยนไป เกิดกระแสวัตถุนิยม 
บริโภคนิยมที่มีคานิยมเลียนแบบการบริโภคตามตางชาติ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตผลิตภัณฑที่ไรคุณคาทาง
โภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ไมไดสัดสวน ขาดความสมดุล หรือมองขามคุณคาทาง
โภชนาการ ไมคํานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่นําไปสูภาระโรคตาง ๆ ไดแก การบริโภคอาหารประเภทโปรตีน 
ไขมันสูง และอาหารที่มคีวามเค็ม (เกลือโซเดียม) สูงและหวานมากเกินไป การกินผักผลไมนอย ขาดการออกกําลังกาย 
สิ่งแวดลอมที่มีมลพิษ รวมถึงความเครียดในการดํารงชีวิตในปจจุบัน ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทําใหปญหา
ทางดานสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป จากภาวะทุพโภชนาการเปนภาวะโภชนาการกินและโรคอวนมากขึ้น จากโรค
ติดเชื้อหรือโรคติดตอทั่วไป เปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่สามารถปองกันได ที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงภายใตวิถีชีวิตและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรายงาน
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สอง ป 2560 เก่ียวกับคนไทยมีแนวโนมปวยและตามดวยโรคไมติดตอมากขึ้น 
เน่ืองจากคนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน จากขอมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมพบวา อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 73.28 ป ในป 2552 เปน 75.4 ป ในป 2560 อยางไรก็ตามจากขอมูลองคการ
อนามัยโลกพบวา อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) มีคาต่ํากวา
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด สะทอนใหเห็นวาคนไทยไมไดมีสุขภาพที่สมบูรณตลอดชวงชีวิต แตจะมีชวงเวลาที่
ตองอยูอยางเจ็บปวยหรือพิการ และจากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวา คนไทยมีแนวโนมเจ็บปวยและ
เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้น ซึ่งการออกกําลังกาย และลดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เปนปจจัยสําคัญ         
ที่จะชวยลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตกอนวัยอันควร และชวยใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีตลอดชวงชีวิต รายละเอียด   
ตามภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 สถิติอายุเฉลี่ยของคนไทย 

37 แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563. กระทรวงสาธารณสุข. 
38 รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง 2560. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
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7. สถานการณการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) 

7.1 ดานควบคมุ กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
1) อาหาร 

ผลิตภัณฑ 
จากผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหาร โดยการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ และการใชชุดทดสอบเบื้องตน (Test kit) โดยมผีลการดําเนนิงานสรุปได ดังนี ้
(1) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดําเนินการ โดยสุม

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ณ สถานที่ผลิตและสถานท่ีจําหนายเพื่อเฝาระวังโดยการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  -2560 มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหาร โดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 

จํานวนผลิตภัณฑ 
ที่สุมเก็บตัวอยาง

(ตัวอยาง) 

จํานวน 
ผลวิเคราะห
(ตัวอยาง) 

ผลการตรวจวิเคราะห 

เปนไปตามมาตรฐาน 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/ 

พบขอบกพรอง 
ตัวอยาง รอยละ ตัวอยาง รอยละ 

2558 4,346 4,346 3,697 85.18 643 14.82 

2559 4,548 4,423 3,787 85.62 636 14.38 

2560 4,385 3,339 2,933 87.84 406 12.16 

ขอมูล ณ 11 พฤศจิกายน 2560 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเฝาระวังความไมปลอดภัยอาหารโดยสุมเก็บตัวอยาง 
เพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จํานวน 4,385 ตัวอยาง ไดรับผลวิเคราะห 3,339 ตัวอยางพบวา มี
ผลิตภัณฑที่สุมตรวจไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 406 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 12.16 
โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง ไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐาน จากผลการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร พบผลิตภัณฑท่ีไมเขา
มาตรฐานทางดานเคมี โดยเรียงลําดับผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก กลาวคือ 
น้ําปลา (ไมเขามาตรฐานมากที่สุด), น้ําผึ้ง, เนื้อหมู/เนื้อวัว, เนยแข็ง ผลไม 3 รสอบแหง และพบผลิตภัณฑที่ไม
เขามาตรฐานทางดานจุลินทรีย โดยเรียงลําดับผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก 
กลาวคือ น้ําพริก (ไมเขามาตรฐานมากที่สุด), น้ําผึ้ง, ผลิตภัณฑจากสัตว เชน หมูทุบ หมูสวรรค หมูหยอง, 
เครื่องดื่มชนิดแหง/ผง และอาหารพรอมบริโภคทันที/แชเย็น เชน แซนวิช สลัด ขาวปน ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 3 และ 4 

ตารางที่ 3 ผลการจัดอันดบัผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานทางดานเคมี 
ลําดับ ผลิตภัณฑ สาเหตุที่ไมเขามาตรฐาน 

1 น้ําปลา กรดแอล-กลูตามิค/ไนโตรเจน ไอโอดนี ไนโตรเจนทั้งหมด 

2 น้ําผึ้ง น้ําตาลรีดิวชิ่ง น้ําตาลซูโครส ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟวรัล ไดแอสเตสแอกติวิตี 

3 เนื้อหมู/เนื้อวัว Salbutamol  
4 เนยแข็ง มันเนย 
5 ผลไม 3 รสอบแหง โซเดียมซัยคลาเมต ซัคคาริน กรดเบนโซอิก SO2 

ขอมลู ณ 11 พฤศจิกายน 2560 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดอันดับผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานทางดานจุลินทรยี 

ลําดับ ผลิตภัณฑ สาเหตุทีไ่มเขามาตรฐาน 

1 น้ําพริก B.cereus 

2 น้ําผึ้ง ยีสต 

3 ผลิตภัณฑจากสัตว เชน หมูทุบ หมูหยอง  B.cereus  

4 เครื่องดื่มชนดิแหง/ผง  MPN Coliforms, รา,  B.cereus  

5 อาหารพรอมบริโภคทนัที/แชเย็น เชน แซนวิช B.cercus, L.monocytogenes 
ขอมลู ณ 11 พฤศจิกายน 2560 

 

(2) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารตรวจวิเคราะหโดยการใชชุดทดสอบเบ้ืองตน (Test kit) 
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile unit) ไดดําเนินการสํารวจและเฝาระวังสถานการณ
ความปลอดภัยดานอาหาร ณ แหลงจําหนายอาหาร ไดแก ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอรมาเก็ต รานอาหาร        
ฟาสฟูดส ศูนยอาหาร และสถานท่ีจําหนายอื่นๆ ท่ัวประเทศ โดยแบงการตรวจวิเคราะห ออก 2 สวน คือ            
การตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางเคมีของอาหาร ไดแก สารปนเปอนหลัก 6 ชนิด, อะฟลาท็อกซิน, น้ํามัน
ทอดซ้ํา ฯลฯ และการตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางจุลินทรียของอาหาร โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน        
(Test Kit) โดยผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2558-2560 มีรายละเอียดตามตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหาร ตรวจวิเคราะห โดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน 

(Test kit) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวน 

ผลวิเคราะห 
(ตัวอยาง) 

ผลการตรวจวิเคราะห 

เปนไปตามมาตรฐาน 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/ 

พบขอบกพรอง 
ตัวอยาง รอยละ ตัวอยาง รอยละ 

2558 171,824 163,370 95.08 8,454 4.92 

2559 164,916 153,909 93.33 11,007 6.67 

2560 161,643 155,292 96.07 6,351 3.93 

ขอมลู ณ 11 พฤศจิกายน 2560 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสํารวจและเฝาระวังสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร 
ณ แหลงจําหนายอาหารทั่วประเทศ โดยเก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห โดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน 
(Test kit) จํานวน 161,643 ตัวอยาง ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 6,351 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 3.93 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง 
ไดดังน้ี 

(2.1) การตรวจสอบความปลอดภัยจากสารปนเปอนที่หามใช 6 ชนิด และสารตกคาง              
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สารบอแรกซ ฟอรมาลดีไฮด สารกันรา สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัล
ไฟล) สารเรงเนื้อแดง และยาฆาแมลง จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารป 2560 โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

(2.1.1) การปลอมปนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางอาหาร คิดเปนรอยละ 3.48 
โดยพบ ในตัวอยางปลาหมึก กรอบสไบนาง ปลาทูเคม็ 
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(2.1.2) การตกคางของสารเรงเนื้อแดงในตัวอยางอาหาร คิดเปนรอยละ 2.98 
โดยพบในตัวอยางเนื้อวัว เนื้อหมู  

(2.1.3) การตกคางของยาฆาแมลงในตัวอยางอาหาร คิดเปนรอยละ 1.69 โดย
ตัวอยางผักที่ไมเขามาตรฐาน คือ ใบบัวบก กะเพรา โหระพา ตัวอยางผลไมที่ไมเขามาตรฐาน คือ สม แตงโม สต
รอวเบอรรี่ 

(2.2) การตรวจสอบทางเคมี  โดยสารเคมีที่ตรวจวิเคราะห ไดแก  แอลฟาทอกซิน         
สารโพลาในน้ํามันทอดอาหาร กรดแรอิสระ ปริมาณกรดน้ําสม สีสังเคราะห ความกระดาง ความเปนกรด-ดาง 
ปริมาณคลอรีน ปริมาณของแข็งทั้งหมด ไนเตรดและฟลูออไรด ความเปนกรด-ดางของหนอไมปบ และปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือบริโภค โดยจากผลการตรวจสอบอาหารพบตกมาตรฐานมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 

(2.2.1) ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําดื่มและน้ําแข็ง คิดเปนรอยละ 41.54 โดย
พบมากในตัวอยางน้ําดื่มหยอดเหรียญ และน้ําดื่มบรรจุตู  

(2.2.2) ปริมาณของสีสังเคราะหในตัวอยางอาหาร คิดเปนรอยละ 32.29 ไดแก 
กุงแหง กะป พริกแกง ท้ังน้ี เปนการเก็บตัวอยางในชวงคาบเก่ียวที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 
(พ.ศ.2559) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4 บังคบัใช 

(2.2.3) ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค คิดเปนรอยละ 27.92 โดยพบมาใน
ตัวอยางเกลือปน 

(2.3) การตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย หนวยเคลื่อนที่ฯ ทําการเก็บตัวอยางอาหารตรวจ
วิเคราะหทางจุลินทรีย ไดแก Total Plate Count, Coliforms, E. coli, Yeast, Mold, S. aureus และ 
Salmonella โดยจากผลการตรวจสอบอาหารพบการปนเปอนจุลินทรียมากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก 

(2.3.1) โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform) คิดเปนรอยละ 29.28 พบการปนเปอน
มากที่สุด อาหารพรอมบริโภค 

(2.3.2) ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (TPC) คิดเปนรอยละ 3.80 พบการปนเปอน
มากที่สุดในอาหารพรอมบริโภค 

สถานประกอบการ 
จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดไมผาน

เกณฑมาตรฐานตามเกณฑ GMP ป พ.ศ. 2558-  2560 จําแนกผลการตรวจออกเปนสถานที่ผลิต สถานที่
นําเขา และสถานที่จําหนาย มีรายละเอียดตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการควบคุม ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวนสถาน
ประกอบการ 

(แหง) 

ผลการตรวจสถานประกอบการ 

เปนไปตามมาตรฐาน 
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/

พบขอบกพรอง 
แหง รอยละ แหง รอยละ 

2558 1,367 1,360 99.49 7 0.51 

2559 1,531 1,445 94.88 78 5.12 

2560 1,551 1,453 93.68 91 6.32 

ขอมลู ณ 11 พฤศจิกายน 2560 
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จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 
1,551 แหง พบวาไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 1,453 แหง คิดเปนรอยละ 93.68 ไมผานมาตรฐาน        
รอยละ 6.32 โดยมีสาเหตุมาจากสถานที่ผลิตไมไดมาตรฐานตามเกณฑหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) 

ฉลาก 
ฉลากอาหาร (food labelling) ความหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) 

พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ใหคํานิยามของฉลากอาหาร รูปรอยประดิษฐ 
เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ท่ีแสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึง 
แผนพับและฉลากคอขวด) โดยกําหนดใหอาหารทุกชนิดที่ผูผลิตไมไดเปนผูขายอาหารนั้นใหกับผูบริโภคโดยตรง
ตองแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ซึ่งการแสดงฉลากอาหารนั้นตองโดยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ
ฉลากอาหารและเอกสารที่เก่ียวของ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารที่เก่ียวของ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
จํานวนฉลาก 

ที่ไดรบัการตรวจสอบ 
(รายการ) 

ผลการตรวจสอบฉลาก 

เปนไปตามกฎหมาย ไมเปนไปตามกฎหมาย 
รายการ รอยละ รายการ รอยละ 

2558 9,461 9,434 99.71 27 0.29 

2559 9,588 9,425 98.30 163 1.70 

2560 8,445 8,255 97.75 209 2.25 

ขอมูล ณ 11 พฤศจิกายน 2560 

ปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการได 8,445 รายการ พบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลาก
อาหารและเอกสารที่เก่ียวของถูกตองจํานวน 8,255 รายการคิดเปนรอยละ 97.75 และผลิตภัณฑ             
ทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารท่ีเกี่ยวของไมถูกตองจํานวน 209 รายการ คิดเปนรอยละ 2.25 โดย
สาเหตุที่ไมเปนไปตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การแสดงฉลากไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 367) พ.ศ. 2557 
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยประเด็นท่ีพบสวนใหญ คือ ไมแสดงวันผลิต วันหมดอายุ,         
ไมแสดงช่ือภาษาไทย, ชื่อที่อยูผูผลิต, ขอมูลผูแพอาหาร และไมแสดงสวนประกอบ เปนตน  

2) การแสดงขอความอวดอางสรรพคุณบนฉลากอาหาร 
3) เลขสารบบอาหารไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต  

2) เครือ่งมือแพทย 
ผลิตภัณฑ 
หัวขอเรื่อง : การแบงประเภทเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาเครื่องมือแพทยในอนาคต 
ปจจุบันเครื่องมือแพทยถือเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

เพื่ออนาคตตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยหรือไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) เนื่องจากมูลคา           
การนําเขาเครื่องมือแพทยที่สูงมากในแตละป รัฐบาลจึงมุงเนนสงเสริมการพัฒนาคิดคนวิจัยนวัตกรรมใหม      
ดานเครื่องมือแพทยเพื่อเปนการสงเสริมและลดมูลคาการนําเขาเครื่องมือแพทยใหนอยลง ประกอบกับ       
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ผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยนับวันจะขยายวงกวางเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมาตรการการกํากับดูแลเครื่องมือ
แพทยของไทยจึงตองมีการพัฒนามาตรฐานใหทัดเทียมและสอดคลองกับระดับสากล โดยประเทศไทยไดลงนาม
ใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเปนความตกลงดานเครื่องมือแพทย (ผลิต นําเขา ขายและ
โฆษณา) ของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศในพ.ศ.2557 ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแล
เครื่องมือแพทย โดยจากเดิมเครื่องมือแพทยแบงเปน 3 ประเภทตามนิยามของเครื่องมือแพทยใน
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย  พ.ศ.2551 ไดแก เครื่องมือแพทยทั่วไป, เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการ
ละเอียดและเครื่องมือแพทยที่ตองไดรับอนุญาต ขณะที่ AMDD แบงเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยงและตอง
จัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทั้งนี้กองควบคุมเครื่องมือ
แพทยกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกํากับ
ดูแลและสอดคลองกับ AMDD 

ดังนั้น ในอนาคตทุกหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ผูประกอบการรวมถึง
เจาหนาที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทยตองเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถ
พัฒนา ผลักดันและขับเคลื่อนเครื่องมือแพทยใหมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศตางๆ อันเปนการเพิ่ม
มูลคา ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับสากลได 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. อย. โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดจัดทําเอกสารตาง ๆ เพื่อเปนแหลงขอมูลเบื้องตน                         

ที่ผูประกอบการสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
2. การฝกอบรมเจาหนาท่ีกองควบคุมเครื่องมือแพทย ผูประกอบการ นักวิจัยหรือผูสนใจ      

ในหัวขอการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ CSDT โดยผู เ ช่ียวชาญที่เก่ียวของกับการประเมินเอกสาร             
เครื่องมือแพทย 

สถานประกอบการ 
1. ขอมูลผูประกอบการเครื่องมือแพทย : ปจจุบันมีผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยที่มายื่น

คําขอจดทะเบียนสถานประกอบการไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประมาณ 3,000 ราย เปน
ผูนําเขา 2,500 ราย และผูผลิตเครื่องมือแพทย 500 ราย โดยผูผลิตในประเทศสวนใหญเปนผูผลิตระดับเล็ก
จนถึงระดับกลาง โดยมีเทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก ประกอบกับธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยมี
ความหลากหลายรูปแบบและมีการแขงขันกันมากขึ้น เชน บริการใหเชา ใหยืม ติดตั้ง ซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือแพทยกอใหเกิดผลกระทบตามมา เชน ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ปญหาการรองเรียนบุคคลท่ีเปนคูแขง
ทางดานการคา 

2. การปรับปรุงกระบวนการทํางานในการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ : สืบเนื่องจาก 
อย. ไดเสนอปญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพแกนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทราบและมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศฯ 
เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย พ.ศ.2560 
ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกลาวพบวา 

2.1 ระบบพรีอุส (Privus) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการเพื่อใชสําหรับการคนหาขอมูล
ผลิตภัณฑสุขภาพ การนัดหมายผูประกอบการ ระบบการจายเงิน ฯลฯ ยังไมสมบูรณ สงผลใหการทํางานของ
เจาหนาที่ในกระบวนการรับคําขออนุญาตสถานประกอบการดานเครื่องมือแพทยลาชา รวมถึง ระบบมี       
ความซับซอน การแกไขระบบตองใหโปรแกรมเมอรเปนผูแกไขเทานั้น 
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2.2 การเก็บคาใชจายที่สูง แตการดําเนินงานยังไมเปนไปตามความคาดหวังของ
ผูประกอบการที่คาดหวังวา การดําเนินเพื่อออกใบอนุญาตจดทะเบียนสถานประกอบการจะมีความรวดเร็ว        
มากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากขอ 2.1  

3. การเฝาระวังเครื่องมือแพทย : การเฝาระวังคณุภาพเครื่องมือแพทยหลังออกสูตลาดยังไม
ครอบคลุมเครื่องมือแพทยในทุกประเภท เน่ืองจากหองปฏิบัติการที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถรองรับ          
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแพทยทุกประเภทได ประกอบกับมาตรฐานของเครื่องมือแพทยยังคงมี
ประกาศฯ เพียงบางประเภท เชน ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม ถุงบรรจุโลหิต เลนสสัมผัส เปนตน รวมถึง       
จากการติดตามเฝาระวังสถานประกอบการดานเครื่องมือแพทยพบวา ผูประกอบการมีการใชเครื่องมือแพทยที่
ไมเหมาะสม มีการโฆษณาเพื่อวัตถุประสงคดานการคาใชกลยุทธการตลาดมากเกินไป ทําใหผูบริโภคที่รักสวย       
รักงาม หรือไมเทาทันตอการโฆษณาตกเปนเหยื่อการโฆษณาได 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
- วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาระบบพรีอุส (Privus) อยางตอเนื่องระหวางโปรแกรมเมอรและ

เจาหนาที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทยงานระบบของทุกกลุม รวมถึง เจาหนาที่ตองมีการปรับปรุงการทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การดําเนินคดี 

สังคมไทยมีการบริโภคขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความตองการใชเครื่องมือแพทย
อยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน โดยเฉพาะสินคาเพื่อสุขภาพ ลดความอวน ความสวยงามหรือเพิ่มความสุขทาง
เพศ มีผลใหมีการประกอบธุรกิจท่ีมีการแขงขันดานการโฆษณาหรือสงเสริมการขายสูงและหลากหลายรูปแบบ 
เชน การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต การโฆษณาขายตรง อุปกรณเครื่องมือแพทยบางประเภท เชน ท่ีโออวดเกิน
จริง ในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทาหรือรักษาโรค ที่นําไปสูการซื้อสินคาไปใชดวย และจากกระแสสังคมของความ
ตองการดานความสวยงามมีสูง มีผลใหมีการลักลอบนําเครื่องมือแพทยที่ยังไมมีหลักฐานสนับสนุนดาน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอเพิ่มขึ้น ซึ่งกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดมีการดําเนินคดีตอผูกระทํา
ความผิดอยางตอเน่ือง ซึ่งผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด และผลการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิด รายละเอียดตามตารางที่ 8 และ 9 

 

ตารางที่ 8 ผลการดาํเนินการเปรยีบเทียบปรับผูกระทําความผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนผูกระทําความผิด มูลคาการเปรียบเทียบปรับ (บาท) 

2557 110 2,225,500 

2558 103 1,498,000 

2559 77 979,500 

 

ตารางที่ 9 ผลการสงสํานวนรองทุกขเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนสํานวนรองทุกขเพื่อดําเนนิคดีกับผูกระทําความผิด (ราย) 

2557 20 

2558 15 

2559 10 
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ขอเสนอแนวทางพัฒนาหรือแกไข 
1. สรางความ เขมแข็งของระบบการตรวจสอบเฝ าระวั งผลิต ภัณฑ  เพื่อมาตรฐาน                   

ดานคณุภาพและความปลอดภัย  
2. สรางเครือขายการดํา เนินงานดานการกํา กับดูแล ท้ังในประเทศและในอาเซียน                         

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกฎหมาย กฎระเบีย บระหวางประเทศ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ
ดูแลในประเทศ 

3) เครื่องสําอาง 
ผลติภัณฑ 
ปจจุบันตลาดเครื่องสําอางของประเทศไทยมีการขยายตัวที่ดี มีการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ 

และผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหคําขอจดแจงเครื่องสําอางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป              
ประกอบกับ อย. ปรับปรุงระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานผลิตภัณฑสุขภาพ (e-Logistics) เดิม ใหสามารถใช
งานและใหบริการไดสะดวกมากขึ้น รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและรองรับการใชงานระบบที่เพิ่มขึ้น
โดยเปดใหผูใชสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยาวรวดเร็วผานเครือขายอินเทอรเน็ตจากภายนอก และมี
นโยบายใหระบบจดแจงเครื่องสาํอางเปนระบบรับจดแจงอัตโนมัติ ซึ่งเปนระบบการประมวลผลการพิจารณาคํา
ขอจดแจง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหการรับจดแจงเครื่องสําอางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วโปรงใส และ
สามารถใหบริการรับจดแจงไดโดยไมจํากัดจํานวน แตทั้งนี้ ระบบจดแจงเครื่องสําอางอัตโนมัติผูประกอบการจะ
เปนผูสงขอมูลเขาระบบดวยตนเอง 

สภาพปญกาของการใชระบบ E-Submission ประมวลผลคําขอจดแจงและออกใบจดแจง
เครื่องสําอางโดยอัตโนมัติ พบวา การใหผูประกอบการเปนผูสงขอมูลเขาระบบดวยตนเองนั้น ผูประกอบการตอง
ศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑการพิจารณาจดแจงเครื่องสําอางที่กําหนดไว แตจากการตรวจสอบรายละเอียด
ในใบจดแจงที่ผานระบบอัตโนมัติดังกลาว พบวา บางรายการมีคําที่ใชเปนสวนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอางเปนไปใน
ทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปนคําที่ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ซึ่งการประมวลผลการพิจารณาคําขอจดแจงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งหมดไมสามารถคัดกรอง
การใชคําในลักษณะดังกลาวไดหมดทุกคํา ดังนั้น อย. จึงอนุมัติใหสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ปรับปรุงข้ันตอนการยื่นคําขอจดแจง โดยเพิ่มข้ันตอนใหเจาหนาท่ีพิจารณาในสวนของชื่อเครื่องสําอางกอนที่จะ
ออกใบรับจดแจงเครื่องสําอาง ทั้งนี้ การเปดใชระบบเพื่อใหเจาหนี่พิจารณาในสวนของชื่อการคาและชื่อ
เครื่องสําอางกอนที่จะออกใบรับจดแจงเครื่องสําอาง เริ่มดําเนินเม่ือวันที่ 31 ส.ค. 60  

สถานประกอบการ 
การกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไมมี

ขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานประกอบการเครื่องสําอาง ประกอบกับการขอจดแจงเครื่องสําอางทําได
โดยสะดวก ทําใหผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางมีเปนจํานวนมาก และผูประกอบการเก่ียวกับเคร่ืองสําอางมีจํานวนมาก
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเฝาระวังสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสําอางพบวา สวนหนึ่งมีสภาพสุขลักษณะที่ไม
เหมาะสม ไมมีสภาพเปนสถานที่ผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง อันจะสงผลถึงคุณภาพความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายจึงไดเพ่ิมเติมการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการกํากับควบคุมเครื่องสําอางใหครอบคลุมในทุกดาน เชน การผลิตและการนําเขาเครื่องสําอาง 
สถานที่และเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต เปนตน พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 จึงไดมกีารปรับปรุง
มาตรการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในดานการกําหนดมาตรฐานของ
สถานที่ผลิตเคร่ืองสําอางเพิ่มข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 6 (5) และ (6) ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนํา
ของคณะกรรมการเครื่องสําอาง มีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะสถานที่ผลิต เครื่องมือเครื่องใช  
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อุปกรณการผลิต ภาชนะบรรจุเครื่องสําอาง และสถานที่นําเขาเครื่องสําอาง และประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลตหรือนาํเขาเครื่องสําอาง ดงันั้น สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย จึงได
จัดทํารางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง 
พ.ศ. ... เพื่อใหผูผลิต ผูนําเขาเครื่องสําอาง ใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมสถานที่ผลิต วิธีการผลิต สถานที่
นําเขาและวิธีการนําเขาเครื่องสําอางไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ รางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ดังกลาว ไดผานการรับฟงความคิดเห็น ผานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑวาดวยการผลิต     
การนําเขาและการขายเครื่องสําอาง และในการประชุมคณะกรรมการเคร่ืองสําอาง ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 7 
สิ่งหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตอรางประกาศฯ ตามที่แกไขแลว ดังนั้น ถาประกาศฉบับนี้ออกมามีผล
บังคับใชจะเปนเคร่ืองมือท่ีดีในการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเครื่องสําอาง 

การดําเนินคด ี
เดิมพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ใหอํานาจเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่มี

โทษปรับสถานเดียว แตพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กําหนดใหบรรดา
ความผิดตามพระราชบัญญัตเิครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเปนความผิดท่ีมีจําคุกไมเกิน
หนึ่งป ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑการเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องสําอางไดออก ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง วาดวย
หลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 ทําการดําเนินคดีผูกระทําความผิด
เก่ียวกับเครื่องสําอางดําเนินการไดสะดวกและรวดเรว็ขึ้น 

 

4) วัตถุอนัตราย 
ผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมดานวัตถุ อันตรายเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมเคมี ภัณฑ                  

มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางหลากหลายท้ังชนิดและรูปแบบ จากการพัฒนาของเทคโนโลยี นวัตกรรม และเพื่อ
การแขงขันทางการคา ซึ่งในบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2560 มีผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม 
ไดแก ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท สารทําความสะอาดชีวบําบัดอเนกประสงค 
(ไบโอออรแกนิค) สเปรยสมุนไพรกําจัดไรฝุน39 ดานการนําเขาสงออก พบวา ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง 
ผลิตภัณฑทําความสะอาด ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอ่ืน ไมไดถูกกําหนดใหเปนสินคาสําคัญนํารอง
ในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน แตเมื่ออาเซียนมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจและเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียว ยอมสงผลกระทบตอสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข     
ซึ่งผลิตภัณฑที่มีแนวโนมจะไดรับประโยชนจากการเปดตลาด ไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยมี           
การสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึนมาก ขณะที่ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑฆาเช้ือ และผลิตภัณฑอุปโภคอ่ืน 
อาจไมไดรับผลกระทบ มากนัก ในดานผลกระทบดานกฎระเบียบที่สงผลตอการคุมครองผูบริโภค พบวา 
กฎหมายคุมครองผูบริโภคของแตละประเทศมักไมไดระบุขอกําหนดดานการสงออก จึงอาจทําใหเกิดการสง
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ไมไดคุณภาพมายังประเทศไทย จึงตองเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมมาตรฐานสินคา
นําเขา รวมถึง เขมงวดในการสงผานสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน

40
 

อย. กํากับดูแลผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทั้งการผลิตการนําเขา การสงออก และการมีไวใน
ครอบครองเพื่อใชรับจาง โดยมีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนจํานวน 5,271 รายการ จําแนกเปนทะเบียนผลิต 
4,118 รายการ ทะเบียนนําเขา 1,153 รายการ41 และมีการติดตามเฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑหลังออกสู 
 

39 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2560 สาํนักงบประมาณ. 
40 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือ     

ทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 25570. 
41 ขอมลูจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันท่ี 26 มกราคม 2560. 
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ตลาดอยางตอเนื่อง สรุปผลการเฝาระวังผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในปงบประมาณ พ.ศ.  2558 - 2560 
รายละเอียดตามตารางท่ี 10 ซึ่งรอยละผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานอยูในชวงระหวางรอยละ 89-92 จากผล       
การเฝาระวังผลิตภัณฑในชวง 3 ปท่ีผานมา พบวา ผลิตภัณฑทําความสะอาด/ฆาเชื้อมีแนวโนมไมผานมาตรฐาน
ดานปริมาณสารสําคัญ โดยมีรอยละผลิตภัณฑที่ ไดมาตรฐานในป 2558 รอยละ 79.16 ป 2559               
รอยละ 95.83 และป 2560 รอยละ 87.09 ขณะที่ผลิตภัณฑทาไลแมลงและผลิตภัณฑกําจัดลูกน้ํายุง ที่เคย
สุมตรวจพบผลิตภัณฑที่ไมผานมาตรฐานในป 2558 และ 2559 แตในป 2560 พบวา ผลิตภัณฑที่สุมตรวจ
วิเคราะหมีปริมาณสาระสําคัญและผลทดสอบประสิทธิภาพผานมาตรฐานทุกรายการ สวนผลิตภัณฑอื่นที่สุมพบ
ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานในป 2560 กรณีปริมาณสารสําคัญไมผานมาตรฐาน ไดแก ผลิตภัณฑกําจัดหนูจํานวน 
2 รายการ จาก 9 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 77.78) ผลิตภัณฑกําจัดแมลง/กําจัดปลวก จํานวน 2 รายการ 
จาก 29 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 93.10) ผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดฉีดพนอัดกาซ จํานวน 1 รายการ 
จาก 25 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 96) ผลิตภัณฑกําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว จํานวน 1 รายการ
จาก 20 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 95) และกรณีท่ีผลทดสอบประสิทธิภาพไมผาน ไดแก ผลิตภัณฑกําจัด
แมลงชนิดฉีดพนอัดกาซ จํานวน 5 รายการ จาก 25 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 80) 

นอกจากการสุมตรวจพบผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐาน ยังพบการจําหนายยาจุดกันยุงและ        
ธูปหอมไลยุงที่ไมไดขึ้นทะเบียน มีฉลากเปนภาษาตางประเทศในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน โดยตรวจวิเคราะห
พบสาระสําคัญที่ อย. ไมเคยรับขึ้นทะเบียนมากอนซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงอันตรายตอผูใช 

ตารางที่ 10 ผลการเฝาระวังผลิตภัณฑวัตถุอันตรายโดยสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

จํานวนผลิตภัณฑ 
ที่สุมเก็บตัวอยาง 

จํานวนผลวิเคราะห 
(ตัวอยาง) 

ผลการตรวจวิเคราะห 
เขามาตรฐาน รอยละ 

2558 161 73 65 89.04 

2559 160 111 102 91.89 

2560 203 197 182 92.39 
 

สถานการณผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน พบวาผลิตภัณฑทําความสะอาดผสมน้ําหมักชีวภาพ            
ไมสามารถแจงขอเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือข้ึนทะเบียนเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได เนื่องจากผูผลิต
ไมทราบชื่อสารที่เปนสารสําคัญและปริมาณสารสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลพบวา ผลิตภัณฑประเภทนี้มี           
ความเปนอันตรายต่ํา จึงมีการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเวนการควบคุมผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มี
เอ็นไซมเปนสารสําคัญหรือมีชิ้นสวนพืชเปนสวนประกอบโดยอยูระหวางขั้นตอนการออกประกาศโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  

นอกจากปญหาดานคณุภาพผลิตภัณฑแลว การนําผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนไปใช
ผิดวัตถุประสงค เชน การนําผลิตภัณฑไปใชทางการเกษตร การนําไปใชฆาตัวตาย จึงยังตองติดตามเฝาระวังและ
ใหความรูแกผูใชผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

ในสวนของการแสดงฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายและการโฆษณาผลิตภัณฑวัตถุอันตราย      
ในสื่อหลายชองทาง ไดแก ทางหนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซตตาง ๆ พบวา              
มีการแสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสําอาง เชน ผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไล
ยุง แสดงขอความที่มีความหมายหรือสื่อความหมายวาผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไลยุง ชวยถนอมมือ 
ถนอมผิวและบํารุงผิว หรือขอความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแก
ผูบริโภคและทําใหผูบริโภคขาดความระมัดระวังในการใช จนอาจไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ดังกลาวได ซึ่งการโฆษณาวัตถุอันตรายไมตองขออนุญาตกอนทําการโฆษณา แตใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
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คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมกํากับดูแลไมใหมีการโฆษณาท่ีเปนเท็จโออวดเกินจริง ดังนั้น จึง
ควรมีการเฝาระวังฉลากและโฆษณาอยางตอเนื่อง 

สถานประกอบการ 
ผูประกอบการผลิตวัตถุอันตรายมีจํานวน 524 ราย และผูประกอบการนําเขาวัตถุอันตรายมี

จํานวน 562 ราย
42

 จากการตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
พบวาเปนไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รอยละ 100 ในการพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางจัดการแมลงและสัตวอ่ืน อย. ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ 
ไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางท่ีผานการอบรมตาม
หลักสูตรตามที่ อย. กําหนด ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา และในป พ.ศ. 2558 มีการปรับปรุงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในการเขารับการอบรมหลักสูตรตอเนื่องความรูผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพ่ือใชรับจาง จากเดิมทุก 
3 ป เปนทุก 5 ป เนื่องจากพบวาในระยะ 3 ป วิทยาการดานการจัดการแมลงและสัตวอ่ืนมีการเปลี่ยนแปลงไม
มาก จึงสมควรปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคตอการประกอบการ 

การดําเนินคด ี 
การดําเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ซึ่งมีหลักการครอบคลุมถึงวัตถุที่มีความเปนอันตรายอยูในตัวสูง เชน วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุกัมมันตรังสี 
ดังนั้น บทบัญญัติเพื่อควบคุมปองกันการกระทําความผิด จึงมีการกําหนดบทลงโทษไวสูง ซึ่งอาจไมสอดคลองกับ
ความเปนอันตรายของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข จํานวนเรื่องการพิจารณา
ทางคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 256043 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 11 ซึ่งเปนกรณีที่มาจากเรื่องรองเรียน การไมขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ผลิตภัณฑไมมีประสิทธิภาพและการแสดงฉลากที่ไมถูกตอง รวมท้ัง กรณีผลวิเคราะหไมผานมาตรฐาน 

ตารางที่ 11 จํานวนเรื่องการพิจารณาทางคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข          
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนเรื่องพิจารณาทางคดี 

2558 69 

2559 93 

2560 87 

ขอเสนอแนวทางพัฒนาหรือแกไข  
1. ทบทวนปรับปรุง และพัฒนากฎหมายดานวัตถุอันตรายใหทันตอสถานการณ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. พัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอนุญาตดานวัตถุอันตราย รวมถึง
การสรางและพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินดานวัตถุอันตราย  
 
42 ขอมลูจากระบบสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ งานบริการขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพผานอินเทอรเน็ต ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559. 
43 ขอมูลจากกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 

2560. 
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3. สรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ เพ่ือมาตรฐานดานคุณภาพ
และความปลอดภัย รวมทั้ง สงเสริมใหมีการเฝาระวังเชิงรุกโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ          
เฝาระวัง 

4. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในการขออนุญาตและการปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ  ดาน
วัตถุอันตราย และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงพัฒนาความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีและการ
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

5. สรางเครือขายการดํา เนินงานดานการกํา กับดูแล ท้ังในประเทศและในอาเซียน             
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกฎหมาย กฎระเบียบระหวางประเทศ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ
ดูแลในประเทศ 

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

7. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีกํากับดูแลวัตถุอันตรายใน
ประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งฐานขอมูลทางดานวิชาการเพื่อเผยแพรใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย 

5) วัตถุเสพติด44 

หัวขอ : ปจจุบันพบปญหาการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์  ในกลุมยาลดน้ําหนัก เชน 
Phentermine HClและยานอนหลับ เชน Dormicum Alprazolam แพรระบาดทางเว็บไซต social network 
เปนจํานวนมาก 

ผลิตภัณฑ 
พบปญหาการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมที่มีการลักลอบผลิตและขาย โดยปลอมใหมี

ลักษณะเม็ดยาและบรรจุภัณฑเหมือนของจริง ทั้งนี้ แนวโนมผลิตภัณฑท่ีพบการลักลอบขายในระยะหลัง พบวา
ตัวยาสําคัญท่ีพบเปนตัวยาอื่น ไมใชวัตถุออกฤทธิ์ ซ่ึงคาดวา เกิดจากการที่วัตถุดิบวัตถุออกฤทธิ์ถูกควบคุมกํากับ
ดูแลอยางเขมงวด 

สถานประกอบการ 
พบปญหาการรั่วไหลของวัตถุออกฤทธิ์จากคลินิก สถานพยาบาลตาง ๆ นําออกนอกระบบ     

ไปขายผานทางอินเทอรเน็ต โดยสถานพยาบาลบางแหงใชวิธีจัดทํารายงานการจายวัตถุออกฤทธิ์เปนเท็จ เพื่อนํา
วัตถุออกฤทธิ์ไปขายในตลาดมืด 

การดําเนินคด ี
เนื่องดวย การกระทําผิดเปนการลักลอบขายผานทางอินเทอรเน็ต การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด 

จําเปนตองอาศัยเทคนิค วิธีการในการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิด ซึ่งจําเปนตองใชการประสานงานรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพในการสืบสวน 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
เนื่องดวย ปจจุบันการเขาถึงอินเทอรเน็ต social network สามารถทําไดงาย การโฆษณา        

การลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์จึงแพรหลายไดอยางรวดเร็ว และเปนวงกวางกระบวนการในการสืบคน สอบสวน
เพื่อคนหาตัวผูกระทําความผิดจําเปนตองใชความรวมมือ ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ดังน้ัน 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ควรดําเนินงานในหลาย ๆ ดาน ดังนี้ 

 
 

44 ขอมลูเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการลักลอบขายวัตถุออกฤทธ์ิ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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1. กํากับดูแลสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายทั้งในสวนของบริษัทผูผลิต ผูแทน
ขาย และสถานพยาบาล อยางเขมงวด เพื่อปองกันไมใหมีการรั่วไหลของวัตถุออกฤทธิ์ออกนอกระบบ 

2. ประสานหนวยงานอื่น เชน เจาหนาที่ตํารวจ บช.ปส. เจาหนาที่ตํารวจ ปคบ. เพื่อ
ดําเนินการรวมกันในการสืบสวนดําเนนิคดีกับผูลักลอบขาย และขยายผลถึงผูลักลอบผลิตตอไป 

 

6) ดานผลิตภัณฑนําเขา ณ ดานอาหารและยา 
หัวขอเรื่อง : การตรวจสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพนําเขาตามความเสี่ยง เพื่อสกัดกั้น

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมไดมาตรฐานเขามาจําหนายในทองตลาด 
ปจจุบันมีการคาขายระหวางประเทศ ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของสินคาเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมี

ปริมาณสูง ดังนั้น การนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพก็มีปริมาณที่เพิ่มข้ึนอยางมาก ขณะเดียวกันจํานวนเจาหนาที่ที่มี
อยูอยางจํากัด ไมไดเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีเปาหมายลดตนทุนดานโลจิกติกสของ
ประเทศไทยใหเหลือไมเกิน 12% GDP ในป 2564 และให Logistics Performance Index (LPI) ของไทยอยู
ในอันดับท่ีดีขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อลดคาใชจายในการขนสง และเพิ่มอํานาจในการแขงขันของไทย ดังนั้น อย. 
โดยสํานักดานอาหารและยาตองอํานวยความสะดวกในการนําเขา สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มี
ภารกิจในการสกัดก้ันผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยเขามาในประเทศ จึงไดจัดทําโครงการจัดกลุม
ผูประกอบการที่มีคุณธรรมในการประกอบการ และมีระบบคุณภาพชวยในการเลือกสรรผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีมา
จําหนาย 

ดังนั้น ในอนาคตทุกหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ตองเตรียมความพรอม          
ตอการเปลี่ยนแปลงดัง กลาว เพื่อใหสามารถพัฒนาผลักดันและขับเคลื่อนใหไทยมีขีดความสามารถ               
ในการแขงขันทัดเทียมกับประเทศตางๆ ในระดับสากลได 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. จัดทําเกณฑในการนําสั่งเรื่อง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการนําหรือสั่งผลิตภัณฑสุขภาพ        

เขามาในราชอาณาจักร เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการใชในการพัฒนาในป 2560 และใหสิทธิประโยชนแก
ผูที่ผานการรับรองระบบคุณภาพ 

2. อํานวยความสะดวกผูประกอบการที่นําเขาวัตถุดิบอาหารหรือยา เพื่อนํามาผลิตภัณฑ
สุขภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตไดเปนไปตามมาตรฐานของ อย. โดยไดลดการตรวจสอบหรือเพิ่มชองทางพิเศษให
ผูประกอบการดังกลาว โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 ซึ่งมีผูรวมขอรับการอํานวย         
ความสะดวกอาหาร 230 ราย และยา 176 ราย 

3. อํานวยความสะดวกแกผูรับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ
คราว (อ.12) ทั้งในขั้นตอนการยื่นขออนุญาต โดยใหย่ืนเปน e-submission ตั้งแต 15 มกราคม 2561       
(มีผูประกอบการเขารวม 17 ราย ขอมูลถึง 29 มีนาคม 2561) และลดการตรวจสอบ ณ ดานอาหารและยา 

4. ใหมีการแสดง QR code ในใบยื่นแจงรายละเอียดผลิตภัณฑสุขภาพกอนการนําเขา 
(License per Invoice : LPI) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบการอนุญาตผลิตสุขภาพท่ีนําเขา ซึ่งทั้ง
เจาหนาที่ดานอาหารและยา และเจาหนาที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบไดทันที โดยเริ่มจากเครื่องสําอางต้ังแต
เดือนมีนาคม 2561 

5. จั ดหา อุปก รณ แท็บแล็ ต ใ นกา รตรวจสอบผลิ ตภัณฑ สุ ขภาพ ร วม กับศุ ลก ากร                      
ณ คลังสินคา เพื่อใหสามารถตรวจปลอยสินคาไดทันที 

6. ทําสื่อประชาสัมพันธการตรวจสอบ การเตรียมเอกสาร เพื่อใหผูประกอบการเขาถึงขอมูล
โดยจัดทําเปนคูมือ (QR code) วิดิทัศนสั้น (youtube ) เผยแพรทั้งเว็บไซดของสํานักดานอาหารและยาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
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7. นําระบบคุณภาพเรื่ อง หลัก เกณฑ ท่ีดี ในการนํ าหรือสั่ งผลิตภัณฑสุ ขภาพเขามา              
ในราชอาณาจักร (Good importing practice: GIP) มาใช ใหผูประกอบการสมัคร เมื่อผานการประเมินระบบ
คุณภาพแลว ผูประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนพิเศษในการนําเขาสินคา 

7) ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
45, 46 

หัวขอเรื่อง : การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนประกอบไปดวยการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตและการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน โดยพบปญหา คือ สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ
ตกมาตรฐาน เพื่อแกปญหาดังกลาวหนวยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการเพื่อสนับสนุนดานความรู และเงิน
ลงทุนแกผูประกอบการท่ียังพบปญหา รวมถึงการสนับสนุนผูประกอบการที่ดําเนินการอยางมีคุณภาพ          
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ผลิตภัณฑ 
อย. โดยกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น       

รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ณ สถานที่ผลิตและ
สถานท่ีจําหนายทั่วประเทศ และสงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ัวประเทศ สรุปผลการตรวจวิเคราะหไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 12 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ในป 2557 - 2560 

ผลิตภัณฑ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ป 2560 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60) 

ตรวจ ผาน %ผาน ตรวจ ผาน %ผาน ตรวจ ผาน %ผาน ตรวจ ผาน %ผาน 

อาหาร 1,258 1,185 94.20 1,351 1,298 96.08 1,640 1,531 93.35 1,558 1,348 86.52 

ยา
สมุนไพร 

48 41 85.42 35 25 71.43 47 40 85.11 60 50 83.33 

เครื่อง 
สําอาง 

221 202 91.40 139 115 82.73 226 192 84.96 274 219 79.92 

วัตถุ
อันตราย 

18 11 61.11 27 24 88.89 19 17 89.47 28 22 78.57 

รวม 1,545 1,439 93.14 1,552 1,462 94.20 1,932 1,780 92.13 1,920 1,639 85.36 

ทั้งนี้ ปญหาที่พบในผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน คือ ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนตกมาตรฐานที่กําหนด 
โดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑไดดังน้ี 

1) อาหาร : ชนิดอาหารที่พบวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
(หมูยอ/แหนม/ไสกรอก/ลูกชิ้น) ปลาแปรรูป (ปลาสม/ปลารา/หม่ําปลา/ปลาแดดเดียว) เครื่องแกง (เครื่องแกง
สม/แกงเผ็ด/แกงสมุนไพร/แกงกะทิ) กวยเตี๋ยว (ขนมจีน/เสนใหญ/เสนเล็ก/เสนกวยจั๊บ) น้ําพริก (น้ําพริกหนุม/
แมงดา/เผา/ปลาแห ง/กุ ง เสียบ)  และเครื่องดื่ม (กาแฟ/น้ํ าผัก ผลไม /น้ํ าสมุนไพร/น้ําตาลสด/ชา)                 
โดยตกมาตรฐานดานวัตถุเจือปนอาหาร และเชื้อจุลินทรียกอโรค 

2) ยาสมุนไพร : ชนิดยาสมุนไพรที่พบวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก ลูกประคบ
สมุนไพรยาเม็ดลูกกลอน ยาแคปซูล ยาครีมทาโรคผิวหนัง ยาหอมชนิดผง ยาน้ําสําหรับใชภายใน โดยตก
มาตรฐานดานเชื้อจุลินทรียกอโรค 
45 รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ป 2559. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  
46 ผลวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ป 2557 – 2559. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา.  
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3) เครื่องสําอาง : ชนิดเครื่องสําอางที่พบวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก ผลิตภัณฑ
บวนปาก ผลิตภัณฑยอมผม แปงผสมสมุนไพร ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย ยาสีฟน และผลิตภัณฑขัดผิว              
โดยตกมาตรฐานดานความเปนกรด-ดาง และเชื้อจุลินทรียกอโรค 

4) วัตถุอันตราย : ชนิดวัตถุอันตรายท่ีพบวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก นํ้ายา
อเนกประสงค น้ํายาซักผา และน้ํายาลางจาน โดยตกมาตรฐานดานความเปนกรด-ดาง และเชื้อจุลินทรียกอโรค 

สถานประกอบการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน                 

ในสวนภูมิภาค และรายงานผลการตรวจประเมินมายังระบบรายงาน คบส. ออนไลน โดยมีผลการดําเนินงานใน
ป 2559 ดังนี้ 
ตารางที่ 13 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ในป 2559 

ประเภทผลิตภัณฑ 
จํานวนสถานที่ผลิต 

ที่ดําเนินการตรวจประเมิน 
(แหง) 

ผลการตรวจ 

ผาน (แหง) ไมผาน (แหง) รอยละที่ผาน 

อาหาร 1,472 1,357 115 92.19 

ยาสมุนไพร 18 16 2 88.89 

เครื่องสําอาง 155 152 3 98.06 

วัตถุอันตราย 17 16 1 94.12 

รวม 1,662 1,541 121 92.72 

ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 

ขอเสนอแนวทางพัฒนาฃ 
1. ประสานความรวมมือในการสนับสนนุเงินลงทุนจากหนวยงานอ่ืนใหแกสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ

สุขภาพชุมชนท่ีขาดแคลนเงินลงทุนในการปรับปรุงสถานที่ใหผานตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต 
2. บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหความรูและสรางความตระหนักใหแกผูประกอบการ

ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน 
3. สนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนท่ีดําเนินการอยางมีคุณภาพ และสามารถ

เปนตนแบบที่ดีใหแกผูประกอบการรายอื่นได เชน การมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด  

7.2 ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค47 

หัวขอเรื่อง : กลุมตัวอยางจากการสํารวจสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และความรูดานโฆษณาของผลิตภัณฑนอยที่สุด และกลุมตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เกี่ยวกับการพิจารณาฉลากกอนการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพและ
ปฏิบัตติามที่ฉลากระบุไว 

จากผลการสํารวจความรูและพฤติกรรมดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดําเนินการกิจกรรม และใสกระบวนการเรียนรูเขาไปในแตละ
กลุมเปาหมายที่รณรงค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูชองทางการเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยางนอย 1 ชองทางคิดเปนรอยละ 97.1 สวนใหญรับรูจากสื่อ 
 

 
47 โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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โทรทัศน และสื่ออินเตอรเน็ตคิดเปนรอยละ 88.3 และความพึงพอใจตอชองทางการเผยแพรความรู           
ดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคิดเปนรอยละ 92.4 ซึ่งชองทางที่ไดรับ   
ความนิยมสูงสุด คือ สื่ออินเตอรเน็ต คดิเปนรอยละ 30.8 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 20.5 ในสวน 
ของการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและเครื่องหมายฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญ       
คิดเปนรอยละ 90.3 มีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตองในอันดับตน ๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับ          
การบริโภคอาหาร สวนรายการความรูที่ตอบถูกนอยที่สุด เก่ียวกับการโฆษณาของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน กลูตาไธโอน และยาชุด ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน และหากศึกษาถึงพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 82.5 มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยอันดับแรก คือ การที่ผูบริโภคพิจารณาฉลากกอนการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพและ
ปฏิบัติตามที่ฉลากระบุไว 

7.3 ดานสงเสริมการประกอบการ 

หัวขอเร่ือง : การพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการแขงขันของ
ผูประกอบการ 

ระบบการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑของประเทศไทยไมสามารถตอบสนองตอการพัฒนาของผลิตภัณฑ
สุขภาพในปจจุบันท่ีมีความซับซอนมากขึ้น ทําใหเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณา ภาระงานและเอกสารที่ตอง
ดําเนินการตามขอตกลงอาเซียน สงผลตอประสิทธิภาพในการประเมินการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ นอกจากนี้
ระบบงานยังจําเปนตองพัฒนาใหเอื้อตอการรับขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีการพัฒนาองคความรู
จากงานวิจัยภายในประเทศใหสามารถทําการตลาด เพื่อสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ภายในประเทศ โดยตองมีกลไกในการใหคําปรึกษาและการกําหนดกฎระเบียบใหมีความชัดเจน ยืดหยุน ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถานการณดังกลาวสงผลให 

 เกิดความไมมีประสิทธิภาพในระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑยา และผลิตภัณฑสุขภาพ  

 ทําใหประชาชนไมเขาถึงยาใหมๆ ที่มีความจําเปนไดอยางทันสถานการณ 

 ศักยภาพในการแขงขันดอยกวาประเทศในภูมิภาคอาเซียนเม่ือมีการเปดเสรีอาเซียน 

 ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพขาดการสนับสนุนใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง 
เม่ือพิจารณาจากนโยบายรัฐบาลที่สงเสรมิการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร ชีววัตถุ เครื่องมือ

แพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อความม่ันคงทางยาและวัคซีน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน         
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเขาสูประเทศที่มีรายไดสูง ประกอบกับระบบการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑของประเทศ
ไทยในปจจุบัน พบวาสถานการณท่ีเปนขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยา มีดังน้ี 

๑. ยาแผนโบราณและสมุนไพร ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสนใจในเรื่องยาจากสมุนไพรเปนอยาง
มาก เนื่องจากเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ แตการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรใหไดมาตรฐานสากล จะตอง
มีการพัฒนากระบวนการตาง ๆ มากมาย แมจะไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง แตในบางครั้ง ไมมี
ชองทางการข้ึนทะเบียนที่ชัดเจน สงผลใหขาดหลักเกณฑและแนวทางที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
ยืดหยุนและทันตอการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้น การวิจัยจํานวนมากจึงยังประสบปญหาในการตอยอดใหสามารถ
ตอยอดขึ้นทะเบียนและจําหนายเชิงพาณิชยไดจริงทั้งในประเทศและการสงออก 

๒. ยาชีววัตถุ การผลิตยาชีววัตถุตองลงทุนสูงมาก ขณะท่ียังไมมีระบบและหลักเกณฑการขึ้น
ทะเบียนยาชีววัตถุระหวางการวิจัยที่ชัดเจนท่ีเอื้อตอการวิจัยพัฒนาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อจําหนายได       
ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและเปนที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นยาชีววัตถุมักมีความซับซอนสูงจําเปนตองใช
ความรูความชํานาญเฉพาะในการประเมินใหทันกับเทคโนโลยี ในการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการวิจัย เชน  
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ยาชีววัตถุคลายคลึง (biosimilar) วัคซีน เปนตน สงผลใหตองเรงพัฒนาระบบการประเมิน ตั้งแตหลักเกณฑ    
การประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ ความพรอมของเจาหนาที่และผูประกอบการ 

๓. ยาชื่อสามัญแผนปจจุบันมีการแขงขันสูงและคอนขางรุนแรง การพัฒนานวัตกรรมยาสามัญ 
(follow-on generic innovation) ภายในประเทศ ตองพบกับอุปสรรคปญหาที่สําคัญจากความยืดหยุน          
ในการนํานิยามหรือขอกําหนดที่ใชอยูในปจจุบันไปใชในการปฏิบัติของหนวยงาน จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการ
ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมยาสามัญเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมยาในประเทศ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคญัในการเพิ่มการเขาถึงยาของประชาชน และการควบคุมคาใชจายของระบบประกันสุขภาพ 

๔. เครื่องมือแพทยที่ใชเทคโนโลยีสูงยังคงประสบปญหาในการวิจัยและพัฒนา การนําผลการวิจัย
ไปสูตลาด การขาดแคลนบุคลากร และจําเปนตองพัฒนาหลักเกณฑ แนวทาง กระบวนการการพัฒนาบุคลากร
ทั้งเจาหนาที่และผูประกอบการ จัดระบบการใหคําแนะนําแกผูประกอบการ ใหมีความชัดเจน เหมาะสม ทันกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สอดรับกับสถานการณและความซับซอนของการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะเครื่องมือ
แพทยที่ใชเทคโนโลยี/มีความเสี่ยงสูง 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาหลักเกณฑและแนวทางการขึ้นทะเบียน ที่ชัดเจนและเปนสากล กําหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ และแนวทางท่ีชัดเจนของยาท่ีอยูระหวางการวิจัย การอนุญาตการผลิต/นําหรือสั่งยาเขามา          
ในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองสอดคลองกับขอกําหนด             
ในการขึ้นทะเบียนตํารับยา รวมถึงใชหลักการประเมินประโยชนกับความเสี่ยงตามวิทยาการควบคุมผลิตภัณฑ
สุขภาพในการออกแบบระบบและกําหนดรายละเอียดของระบบ 

๒. การจัดระบบการใหคําปรึกษาระหวางการวิจัยเชิงรุก (proactive consultation) และ  การให
คําปรึกษาระหวางการพิจารณาทะเบียนตํารับยา (proactive concurrent consultation) เพื่อให
ผูประกอบการสามารถปรับปรุงขอมูลที่สําคัญซึ่งจําเปนตองใชระหวางการประเมินประโยชนกับความเสี่ยง 

๓. การปรับกระบวนการทํางาน โดย 
3.1 จัดระดับตามความเสี่ยง (risk-based approach) และความเรงดวน ทั้งตอสาธารณสุข

และประโยชนของผูมสีวนไดเสีย เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 การใชหลัก work sharing ในการพิจารณา โดย 

3.2.1 ใชผลการประเมินขององคกรควบคุมยาท่ีนาเชื่อถือมาใช ในการกําหนดประเด็น
สําคัญตอประโยชนและความเสี่ยงของยา โดยเนนการวิเคราะหปจจัยที่อาจมีความแตกตางในบริบทของไทย 
เชน ความคงสภาพของยา ความแตกตางของอุบัติการณและสาเหตุของโรคในแตละพ้ืนที่ ความแตกตางของ
ประชากรโดยเฉพาะดานพันธุกรรม เปนตน 

3.2.2 จัดกลุมของคาํขอท่ีสามารถประเมินรวมกันไวในการย่ืนคําขอคราวเดียว 
3.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน เชน e-submission, eCTD,           

การขอใหคําปรึกษาและการนัดหมาย เปนตน 
๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียม/คาบริการท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบแบบองครวม โดยพิจารณาอยางรอบดาน ท้ังการเขาถึงยา การคุมครองผูบริโภค       
ตามความเหมาะสมของโครงสรางทางธุรกิจและการลงทุน ตลอดจนการวางระบบใหทบทวนคาธรรมเนียม/
คาบริการในกิจกรรมตาง ๆ ใหทันสมัยจากขอมูลท่ีเกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง 
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8. ความพึงพอใจและความตองการของประชาชน
 

8.1 ความพึงพอใจของประชาชน
47, 48

 
หัวขอเรื่อง : ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อย. คิดเปน            

รอยละ 83.5 โดยมีความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธการใหขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 89.5 และ               
ดานการคุมครองผูบริโภค คิดเปน รอยละ 78.1 และมีความมเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรบัการรับรองจาก 
อย. รอยละ 74.72 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของ อย. พบวา กลุมตัวอยาง      
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อย. ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 83.5 โดยมีความพึงพอใจ                  
ดานการประชาสัมพันธการใหขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 89.5 และดานการคุมครองผูบริโภค คิดเปน     
รอยละ 78.1 และจากผลสํารวจความเชื่อมั่นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย. ที่
สํารวจประชาชนจากกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุน วัยทํางาน และผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลทั่วประเทศในป 2560 พบวา มีความเชื่อม่ันที่รอยละ 74.72 และมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มี
เครื่องหมาย อย. เทานั้น ท่ีรอยละ 89.21 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ อย. ที่ผานมาที่
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธใหม ๆ เพื่อขยับคาความเชื่อมั่นใหสูงขึ้น เพื่อดึงประชาชนเขาสู     
การบริโภคสินคาที่ผานการรบัรองโดย อย. มากขึ้น การสํารวจนี้ยังพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินคาดวย
ตนเองสูงถึงรอยละ 80.41 สวนใหญเปนผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอาง และยารักษาโรค โดยที่ปจจัยสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อ อันดับแรกไดแก ปจจัยเรื่องคุณภาพ สวนราคาและรายไดเปนปจจัยท่ีรองลงมา 
นอกจากนั้นพบวา กอนซื้อจะดูฉลากสินคากอนถึงรอยละ 97.98 โดยจะดูเครื่องหมาย อย. หรือเลขอนุญาต
มากที่สุด สวนวันผลิตหรือวันหมดอายุ และยี่หอผลิตภัณฑ จะดูเปนลําดับรอง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง
รายละเอียดพฤติกรรมการอานฉลากสินคา พบวา เมื่อซื้อครั้งแรกจะอานฉลากไมละเอียดรอยละ 18.33 และ
ไมอานเลย รอยละ 3.03 ประชาชนรูจักเครื่องหมายรับรองของ อย. มากที่สุดคือ อาหาร ยาและเครื่องสําอาง 
สําหรับความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอความนาเชื่อถือขององคการพบวา รอยละ 74.72 เชื่อถือองคการ และ
รอยละ 73.08 เห็นวา อย. เปนหนวยงานท่ีสามารถรองเรียนได ตัวแปรสําคัญท่ีสงผลถึงความเชื่อมั่นตอ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก มาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ (Smart consumer) โดยพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อย. โดยเฉพาะฐานขอมูลผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต สื่อความรูตาง ๆ            
และการติดตอสื่อสารกับเครือขายผูบริโภค มีขอมูลเปนปจจุบัน ในรูปแบบตางๆ เชน เว็บไซต อีเมล สื่อสังคม
ออนไลน และแอพลิเคชั่น พรอมทั้ง พัฒนาทักษะความรูใหกับบุคลากรของ อย. และเครือขายผูบริโภค ให
สามารถทํางานภายใตระบบเทคโนโลยีสามารสนเทศท่ีมีการพัฒนาขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควบคุมและกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพทั้งกอนและหลังสูตลาด โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการทํางานท่ีมีปริมาณมากขึ้น รวมถึง การมุงเนนการทํางานเชิงรุกในสวนของ              
การเฝาระวังที่ดีมากกวาการทํางานในเชิงรับหรือการแกไขปญหา โดยเฉพาะงาน Post Marketing ในกลุม
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอาหารเสริม เพื่อกํากับดูแลใหผลิตภัณฑเหลาน้ีเปนสินคาท่ีไดรับการรับรองวาเปนไป
ตามมาตรฐานที่ อย. รับรองจริง ควรมีสํานักงานฯ และบุคลากรในสวนภูมิภาค สงเสริมงานดานการวิจัยและ
พัฒนาที่ดําเนินการ โดย อย. ใหมากข้ึน รวมทั้ง การเพิ่มชองทางติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) กับผูบริโภค เพื่อใหคําแนะนําในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ และการรับแจงการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑท่ีสงสัยวาผิดกฎหมายประเภทตาง ๆ 
48 รายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผูบรโิภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560, ชลยัพร อมรวัฒนา และคณะ, ศูนยบรกิารวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560. 
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3. พัฒนาองคการสูความเปนเลิศ (Excellence FDA) โดยการผลักดันหนวยงานภายในที่เก่ียวของ
กับการประเมินทางวิชาการ ออกมาจัดตั้งเปนองคกรอิสระเพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินการตาง ๆ 
คลองตัวและเกิดประสิทธิภาพดานตนทุนและรายไดมากขึ้น พรอมทั้งพิจารณาการปรับเปลี่ยนสถานภาพของ 
อย. เปนองคกรอิสระ และดําเนินการแยกสวนงานตางๆ ที่มิใชภารกิจออกจาก อย. โดยกําหนดใหมีกลไกเฉพาะ
ขึ้นมารองรับสวนงานดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ อย. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8.2 ขอรองเรียน49 
หัวขอเร่ือง : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการโฆษณาอาหารเกินจริง/โดย

ไมไดรับอนุญาตสูงที่สดุ รองลงมาคือ การขายยาโดยไมขออนญุาต ขายยาโดยไมมีเภสัชกร ขายยาหมดอายุ ยาชุด 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องรองเรียนเขามารวมทั้งสิ้น 1,519 เรื่อง เปนเรื่องเก่ียวกับ

อาหารสูงถึง 738 ครั้ง คิดเปนรอยละ 48.58 รองลงมาคอื ยา มีเรื่องรองเรยีนเขามา 379 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
24.95 และเครื่องสําอาง มีเรื่องรองเรียนเขามา 240 ครั้ง คิดเปน 15.80 รายละเอียดตามตารางที่ 14 
ตารางที่ 14 สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผลิตภัณฑ จํานวน (ครั้ง) 

อาหาร 738 

ยา 379 

เครื่องสําอาง 240 

เครื่องมือแพทย 67 

ยาเสพติด 33 

วัตถุอันตราย 19 

อ่ืน ๆ 43 

รวม 1,519 

ชองทางที่มีการรองเรียนมากที่สุด คือ อินเทอรเน็ต จํานวน 575 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.85 
รองลงมาคือ จดหมาย/หนังสือ จํานวน 327 ครั้ง คิดเปนรัอยละ 21.53 และสายดวน อย. 1556 จํานวน 
304 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.01 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 15  

ตารางที ่15 สถิติการรับเรื่องรองเรยีนผลติภัณฑสุขภาพผานชองทางการรองเรียน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ชองทางการรองเรียน จํานวน (ครั้ง) 

อินเทอรเน็ต 575 

จดหมาย/หนังสือ 327 

ตู ปณ. 1556 304 

มาเอง 213 

โทรศพัท 87 

ตู ปณ. 1556 ร 13 

รวม 1,519 
 

49 ศูนยเฝาระวังและรบัเรื่องรองเรยีนผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560. 
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ที่ผานมา จากการวิเคราะหขอมูลรองเรียนพบว าประเด็นท่ีผูบริโภคมีการรองเรียนเขามามากเปน 10 
ลําดับแรก รายละเอียดตามตารางที่ 16 

ตารางที ่16 การวิเคราะหขอมูลรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ กรณีรองเรียน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียด 
(ครั้ง) 

1 โฆษณาอาหาร 337 โฆษณาเกินจริง 

โฆษณาไดรับอนุญาตหรือไม 

2 การขายยา1 139 ขายยาโดยไมขออนุญาต ขายยาโดยไมมี
เภสัชกร ขายยาหมดอายุ ยาชดุ 

3 ฉลากอาหาร2 119 ฉลากไมระบุ ว.ด.ป.ที่ผลิต/หมดอายุ 

ฉลากไมมีเลขสารบบอาหาร  

4 โฆษณาขายยาทางเว็บไซต 100 โฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต 

5 โฆษณาเครื่องสําอาง 98 โฆษณาเกินจริง โฆษณาโดยทําใหเขาใจผิด

ในสาระสําคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 

โฆษณารักษาโรคที่ไมไดมจีุดมุงหมาย 

เปนเครื่องสําอาง 

6 สงสัยคุณภาพอาหาร 84 พบสิ่งแปลกปลอม 

ลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

7 โฆษณายา 76 โฆษณาเกินจริง 

โฆษณาไดรับอนุญาตหรือไม 

8 ฉลากเครื่องสําอาง 73 ฉลากไมระบ ุว.ด.ป.ที่ผลิต/หมดอายุ 

ฉลากไมมีเลขจดแจง 

9 อาหารปลอม 42 อาหารปลอมที่มีฉลากเพื่อลวงใหผูบริโภค

เขาใจผิดในเรื่องคุณภาพอาหาร/ 

อาหารแทนั้น 

10 โฆษณาเครื่องมือแพทย  36 โฆษณาไดรับอนุญาตหรือไม 

นอกจากนี้  ยังมีการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทางรองเรียน ประมาณ           
10,000 – 12,000 ราย/ป โดยสวนมากเปนการสอบถามเก่ียวกับ 

1. การประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เชน การขอขึ้นทะเบียน อาหาร ยา การจดแจง
เครื่องสําอาง การขออนุญาตนําเขาอาหาร เปนตน และการขอใหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑสุขภาพ เชน เลขสารบบอาหาร (เลข อย.)/เลขทะเบียนตํารับยา/เลขที่จดแจงเครื่องสําอางถูกตอง
หรือไม เปนตน 

2. การสอบถามหมายเลขโทรศัพทหนวยงานอื่น (อาทิ สคบ. ประกันสังคม กทม. ฯลฯ) และ       
การสอบถามหมายเลขโทรศัพทหนวยงานภายใน (อาทิ สํานักยา อาหาร เครื่องสําอาง ฯลฯ) เพื่อติดตอ
เจาหนาที่กรณสีอบถาม/ติดตามเรื่อง เปนตน 
1 การขายยา หมายถึง การขายยาของรานขายยา รวมทั้ง การขายยาของแผงขายสมุนไพร รถเร รานชํา มินิมารท และหางสรรพสินคาดวย 
2 ฉลากอาหาร หมายถึง ฉลากอาหารทุกประเภท ยกเวน นํ้าดื่ม 
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สถานการณภายในท่ีกระทบตอการดําเนนิงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

1. โครงการสรางองคการ (Structure) 
1.1 โครงการสรางการแบงสวนราชการ 

หัวขอเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการแบงสวนราชการตามกรอบโครงสราง      
การปฏิบัติงานอยางเปนทางการ เปน 4 สํานัก 5 กอง 1 สํานักงาน และ 2 กลุม และหนวยงานที่จัดตั้งภายใน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังตามการแบงสวนราขการภายใน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เลขาธิการฯ (บริหารสูง) 

768 

ระดับ 

จํานวน 

บส 

1 

บต 

3 

ทว 

2 

ชช 

12 

อส 

10 

ชพ 

137 

ปก/ชก

515 

อว 

6 

ปง/ชง 

82 

รวม 

768 

ลูกจางประจํา 

29 

พนักงานราชการ 

104 

รองเลขาธิการ ฯ (นักบริหาร - บต) - 3 

นักวิชาการอาหารและยา (ทว) - 2 

นักวิชาการอาหารและยา (ชช) - 3 

กลุมตรวจสอบภายใน       - 3 

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน 
และปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
สุขภาพ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร   - 3 

สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม) สูง 

96 

สํานักยา 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 

(เภสัชกรรม) สูง 

182 กองควบคุมวัตถุเสพติด 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 

(เภสัชกรรม) สูง 

55 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 

(วิชาการอาหารและยา) สูง 

27 สํานักอาหาร 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 

(วิชาการอาหารและยา) สูง 

108 สํานักดานอาหารและยา 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 

(วิชาการอาหารและยา) สูง 

69  กองแผนงานและ
วิชาการ 

ผูอํานวยการ สูง 

58 

ขอมลู ณ วันที่ 28 พ.ค. 2561 

สํานักงานเลขานุการกรม 
ผูอํานวยการ สูง 

40 

 กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 

ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการอาหารและยา) สูง 

48 

กองควบคุมเครื่องมอืแพทย 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 

(เภสัชกรรม) สูง 

54 

กองสงเสริมการประกอบการ 
     ผลิตภัณฑสุขภาพ 

กองผลิตภัณฑสมุนไพร 
20 1 

 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

กลุมกฎหมายอาหารและยา   16 
16 8 

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 9 

7 

หมายเหต ุ:                 เปนหนวยงานตามกฎกระทรวง 

                               เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใน อยูระหวางขอจัดต้ังเปนหนวยงานตามกฎกระทรวง 

                               เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใน 



 48

1.2 การปรับโครงสรางใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชน จัดต้ังกองสงเสริมการประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพและกองผลิตภัณฑสมุนไพร เปนตน 

หัวขอเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
โดยการจัดตั้งหนวยงานข้ึนเปนการภายใน 2 หนวยงาน ไดแก กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ
และกองผลิตภัณฑสมุนไพร 

จากนโยบายThailand 4.0 ที่นําประเทศไทยไปสูอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาดวยนวัตกรรม               
รวมถึง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสุขภาพมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและใชเทคโนโลยีสมัยใหม มีการสงเสริม
สมุนไพรไทยเพื่อสรางเศรษฐกิจ อย. จึงมีการปรับโครงสรางและการทํางานใหสามารถคุมครองผูบริโภคและ
สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหเทาทันกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดตั้งหนวยงาน         
เปนการภายใน 2 หนวยงาน ไดแก 

1. กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ มีอํานาจหนาที่ เปนศูนยบริการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพและการวิจัยพัฒนา จัดประเภทผลิตภัณฑ และพิจารณาอนุญาตคําขอที่
สามารถใหบริการ ณ จุดเดียว ผลิตภัณฑสุขภาพที่วิจัยและผลิตในประเทศและผลิตภัณฑนวัตกรรม ศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบงานและจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรม สถานที่และกระบวนการผลิต นําเขา ขาย         
การวิจัยทางคลินิกและการโฆษณา เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม สนับสนุน สงเสริม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ ใหสามารถสูตลาดและมีศักยภาพในการแขงขันผานนวัตกรรม รวมถึง ยกระดับ
คุณภาพการใหบริการประชาชนและปรับการดําเนนิงานใหเปนรัฐบาลดิจิตอล 

2. กองผลิตภัณฑสมุนไพร มอํีานาจหนาท่ี ควบคุม กํากับ ดูแล เฝาระวังผลิตภัณฑสมุนไพร สถานที่
และกระบวนการผลิต นําเขา ขายและการโฆษณาผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมาย 
ศึกษา วิจัยและจัดทํามาตรฐานดานผลิตภัณฑสมุนไพร สถานที่และกระบวนการผลิต นําเขา ขาย  การวิจัยทาง
คลินิกและการโฆษณาผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือรองรับนโยบายใหสมุนไพรไทยสรางเศรษฐกิจชาติ แผนแมบท
แหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย และการตราพระราชบญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... และใหมีระบบ
และหลกัเกณฑการอนุาตผลิตภัณฑสมุนไพรที่เหมาะสม เปนสากลและสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑสมุนไพร 

2. ยุทธศาสตรขององคการ (Strategy) 
หัวขอเรื่อง : ยุทธศาสตร อย. ใหความสําคัญกับบทบาท อย. ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหไปสู

ประเทศไทย 4.0 
จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลท่ีใชขับเคลื่อนอนาคตประเทศสูวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

สงผลใหการกําหนดยุทธศาสตรของ อย. ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเปาหมายของรัฐบาล เนนการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ดวยการทํางานเชิงรุกมากกวาเชิงรับเชนที่ผานมา การนําเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช โดยใหความสําคัญกับงานสงเสริมผูประกอบการใหมากข้ึน ตั้งแตการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการเพื่อเขาสูธุรกิจ รวมถึงสงเสริมผูประกอบการใหพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม ซึ่งจะนํามาสู
การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับงานควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพและ          
ความปลอดภัยยังคงตองดําเนินการตอเนื่องจากแผนฉบับเดิม ควบคูไปกับการพัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรม     
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ที่เพิ่มเติมการพัฒนาและสงเสริมใหผูบริโภคใชเครื่องมือตรวจสอบในการเลือก
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบเลขผลิตภัณฑสุขภาพไดดวยตัวเอง ดวยเครื่องมือที่
เขาถึงงาย ไมยุงยาก เพื่อสรางความมั่นใจในการเลือกซื้อและเลือกใชผลิตภัณฑ โดยสรุปยุทธศาสตร                
การดําเนินงานในชวงตอไป มีท้ังหมด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
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1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
3. พัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน 
4. พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง 

3. ระบบงาน (Systems) 
3.1 ระบบควบคุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด (Pre-Marketing) 

หัวขอเรื่อง : อย. ใชมาตรา 44 ปลดล็อกปญหาการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพลาชา 
ระบบควบคุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด (Pre-Marketing) เปนการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ 

มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ  พิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการ
กอนอนุญาตใหผูประกอบการดําเนินการผลิต นําเขา หรือจําหนาย รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมของขอมูล
โฆษณาที่จะเผยแพร ซึ่งปจจุบัน มีผูประกอบการมาขอยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้น สงผลให อย. ไม
สามารถพิจารณาและขึ้นทะเบียนไดทัน ถามองแคผิวเผินเหมือนปญหานี้จะสงผลแคกับผูประกอบการท่ีไม
สามารถวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพไดตามท่ีวางแผนไว แตในความเปนจริงแลว คนไทยทุกคนตางก็ไดรับ
ผลกระทบ เชน คนไทยจําเปนตองใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ดอยคุณภาพ คนไทยจะเจ็บปวยจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมไดมาตรฐาน ความเชื่อมั่นที่คนไทยมีตอ อย. จะลดลง รวมถึง เปนอุปสรรคตอนโยบายเศรษฐกิจที่
สําคญัของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ Startup 

แมวาที่ผานมา อย, จะพยายามลดระยะเวลาและข้ันตอนการพิจารณาลง รวมถึงใหขอจดแจง
เครื่องสําอางผานระบบอัตโนมัติได หรือเปดชองทางเรงดวนสําหรับขึ้นทะเบียน แตก็ยังมีคําขอที่คางอยูอีกเปน
จํานวนมาก เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ประเมินตรวจสอบและตรวจวิเคราะหคําขอผลิตภัณฑสุขภาพไม
เพียงพอ ซึ่งเปนผลมาจากขอจํากัดในการดําเนินงาน ทําใหเห็นวาสาเหตุสําคัญก็คือ การขาดอํานาจใน
ดําเนินงานและการขาดแคลนงบประมาณ จึงควรมีการปรับกฎหมายเพื่อแกไขจุดนี้ เพื่อให อย. พิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเรว็มากขึ้น  

ดังนั้น เพื่อใหแกไขปญหาการใหบริการพิจารณาอนุญาตไดอยางยั่งยืน อย. จึงไดเสนอเสนอแนวทาง
ปญหาแก คสช. ใชอํานาจตามมาตรา 44 แกปญหา โดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ              
ที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่ง อย. จะเรงรัด          
การพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน รวมทั้งการแจงตอผูย่ืน
คําขอจะดําเนินตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558                 
ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดแลวยังเปนการผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพและระบบการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพและทันสมัยย่ิงข้ึน กอใหเกิดประโยชนตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ 

3.2 ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (Post-Merketing) 
หัวขอเรื่อง : อย. มุงเนนทํางานเชิงรุกโดยเพิ่มความเขมแข็งการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพหลังออกสูตลาด (Post -Marketing) 
ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (Post-Merketing) เปนการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให

ผูประกอบการปฏิบัติอยางถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตไว โดยดําเนินการสุมตรวจสถานประกอบการ สุมเก็บ
ตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อตรวจสอบทั้งดานกายภาพและคุณภาพ รวมทั้ง ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ถึงผูบริโภคผานสื่อตาง ๆ ซึ่งที่ผานมา การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพหลังการอนุญาต ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน
จํานวนมาก เกินกําลังของเจาหนาที่ที่จะดําเนินการไดอยางครอบคลุมทั่วถึง รวมท้ัง มีผูประกอบการที่ลักลอบ
ดําเนินการผิดกฎหมาย ทั้งที่มีการขออนุญาต แตฝาฝนกฎหมายในภายหลัง และไมขออนุญาต ปลอมเลข อย. 
รวมถึง การโฆษณาโออวดเกินจริง 
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ดังนั้น งานดานการตรวจสอบเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพหลังไดรับอนุญาต          
จึงเปนภารกิจที่ อย. ตองเพิ่มความเขมแข็ง ประกอบกับรัฐบาลมีเปาหมายในการปฏิรูป อย. ใหเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพในการคุมครองผูบริโภค อย. จึงกําหนดเปาหมายในอนาคต และปรับองคกรใหเหมาะสมพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหผูบริโภค การยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ และสราง
ระบบการอนุญาต รวมทั้ง การตรวจสอบใหสมดุลระหวางการคุมครองผูบริโภคและการสงเสริมผูประกอบการ 
โดยกลยุทธสําคัญที่ อย. มุงเนนดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จนับจากนี้เปนตนไป คือ การทํางานเชิงรุกโดย        
การสรางความเขมแข็งในการเฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่จําหนาย         
ในทองตลาด โดยเฉพาะการสรางความรวมมือกับเครือขายทั้งภาครัฐและประชาชน  

3.3 ระบบสงเสริมผูประกอบการ
50

 
หัวขอเรื่อง : อย. กําหนดภารกิจหลักดานการสงเสริมผูประกอบการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 
จากอดีตจนถึงป 2558 อย. มุงเนนการดําเนินงานหลัก 2 ดาน คือ 1) การควบคุมและกํากับดูแล

ผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล และมีการประกอบการเปนไปตามกฎหมาย และ        
2) การสงเสริมใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและเหมา 
สม และมีการดําเนินงานดานการสงเสริมผูประกอบการอยูบาง เนื่องจากในขณะนั้น เห็นวาไมใชภารกิจหลักของ
หนวยงาน ประกอบการกับภาระงานที่เพิ่มข้ึนตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ผูบรโิภค ที่มีความหลากหลายมากขึ้น  

ในป 2558 – 2559 อย. กําหนดภารกิจหลัก “สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการไดรับ
โอกาสทางการแขงขันมากข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ” ซึ่งเปนภารกิจหลัก
ที่ตองเรงผลักดนัตามนโยบายรัฐบาล ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 แนวทาง คือ 

1) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับและมีความสามารถในการแขงขัน 
2) พัฒนาคุณภาพงานบรกิารใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม  

3.4 ระบบพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (Consumer Empowerment) 
หัวขอเรื่อง : อย. พัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหรูเทาทันผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถดูแลคุมครองตนเอง

และชุมชน โดยการถายทอดองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพใหกับผูบริโภค รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรม       
การบริโภคผลติภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินอยางเปนระบบในการสื่อสารรณรงคเพื่อสราง       
ความเขาใจและความตระหนักเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวของกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในประเด็นตาง ๆ 
พรอมทั้งการขยายผลองคความรู ผานการพัฒนางานสื่อสารการตลาด เชน ชุดองคความรูผลิตภัณฑสุขภาพ     
การจัดการคลังความรู การจัดนิทรรศการ การผลิตสื่อทั้งในรูปแบบทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ และสื่อออนไลน ตางๆ ให
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย และสามารถนํามาเปนเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ เพื่อประกอบ    
การตัดสินใจเลือกซ้ือเลือกใชของผูบริโภค รวมถึง สรางความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายภาคประชาชน เพื่อ
สรางพ้ืนที่ตนแบบหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงในกลุมวัย เชน อย.นอย ทีมจิตอาสา เพ่ือใหเกิดการตอยอด           
การทํางานรวมกับเครือขายและหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ และขยายผลองคความรูผลิตภัณฑสุขภาพ             
เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รายละเอียดตามภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

50. อย. เดินหนาสู 5 ทศวรรษ. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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ภาพที่ 3 ระบบงานพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของ อย. 

3.5 ระบบคณุภาพ 
หัวขอเรื่อง : อย. ไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช และไดรับการรับรองระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงใหเห็นวา องคกรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัฒนที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจาก

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
กระบวนการผลิตตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร ทําใหการติดตอสื่อสารและการแพรกระจายขอมูลขาวสารเปนไปอยางไรพรมแดน มีการพัฒนาอยาง
กาวกระโดดและมีศักยภาพมากขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลและเชื่อมโยงเครือขายไดท่ัวโลก อีกทั้งสภาวะสังคมที่
เปลี่ยนไป สงผลใหวัฒนธรรม คานิยม และทัศนคติในการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป โดยไมคํานึงถึง
ประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑที่จะไดรับ ทําใหตกเปนเหยื่อของสินคาที่ไมไดมาตรฐานและไมปลอดภัย  

จากสถานการณดังกลาวคาดการณวา จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ อย. ที่จะมีโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดปญหาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ หากไมมีระบบมาตรฐาน            
ในการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพที่จะหลั่งไหลเขาสูประเทศ อย. จึงใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพ และนําระบบ
คุณภาพมาใชภายในองคกร เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
พรอมทั้งกระตุนบุคลากรใหเกิดจิตสํานึกเรื่องคุณภาพ ท้ังในดานคุณภาพการใหบริการและคุณภาพของงาน      
ซึ่งจะสงผลใหผูรับบรกิารมีความพึงพอใจ สรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดขึ้นขององคกร ตลอดจนเพิ่มความนาเชื่อถือ
ในระดับนานาชาติ  

อย. ไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช และไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาองคกรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบความตองการของผูรับบริการไดอยางสม่ําเสมอ สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับนานาชาติ 
และเพื่อผลักดันใหระบบการบริหารจัดการคุณภาพเปนระบบที่มีความยั่งยืนและไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป 
อย. จึงยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพตอไป เพื่อการจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงระบบงาน
อยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
กระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหไดมาซึ่งการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นั้น ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนในองคกรทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ลวนมีผลตอสภาพการทํางานและสภาพจิตใจของบุคลากร 
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมบูรณและความตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงมีขอเสนอแนวทางพัฒนาหรือแกไข ดังนี้ 

1. องคกรจะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนและทุกระดับในระดับที่สูงมาก เพราะ
จะตองรวมคิด รวมปฏิบัติ ทบทวน และพัฒนา หากขาดความรวมมือยอมทําใหการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
และตลอดไปทาํไดยากยิ่ง ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงจะตองมุงมั่นใหการสนบัสนุนอยางจริงจัง ตอเนื่อง และเขามามี
สวนรวมในการจัดการคุณภาพโดยรวม 

2. แกไขวัฒนธรรมองคกรเดิม ๆ ทิ้งไป เชน การทํางานตามอําเภอใจ การไมสรางระบบ ไมเปนไร 
ยึดตัวบุคคล ซึ่งวัฒนธรรมที่ขัดแยงตอกระบวนการคุณภาพจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการแกไข เพื่อสราง         
กรอบวัฒนธรรมที่พรอมจะรับตอการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

4. สไตล (Style) 
4.1 แบบแผนหรือพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารระดบัสูง51, 52  

หัวขอเรื่อง : ความเปนผูนํามีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร โดยผูนําจะตองวาง
โครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการเชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดข้ึน 

ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญ         
ในการบริหารจัดการองคกรและมีวิสัยทัศนในการบริหารงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําพาองคกรไปสู    
การเปนองคกรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีแบบแผนและพฤติกรรม         
ในการบริหารงาน ดังนี้  

1. ยึดหลักความถูกตองตามกฎหมายในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ภายใตผลประโยชนของ
สวนรวม 

2. แสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่
เก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางการมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความมั่นใจ ศรัทธา 
และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. ใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ใหกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง              
เชน สงเสริมการปรับองคการใหเปนอิเล็กทรอนิกส (E-Government) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่เปน Digital Economy 

4. สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในองคกรอยางเหมาะสม ใหทันตอการพัฒนาของ
เทคโนโลยีปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

51 นโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (นพ.บุญชัย  สมบูรณสุข). 

52 นโยบายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ). 
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5. บุคลากร (Staff) 
5.1 อัตรากาํลังคน

53
 (การสูญเสีย/ทดแทน/บรรจุ)

 

หัวขอเรื่อง : ภายใน 10 ป ขางหนา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570) สายงานที่จะสูญเสีย
จากการเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก เปนสายงานหลักคือ ตําแหนงเภสัชกรและสายงานนักวิชาการ
อาหารและยา และสายงานสนับสนุนคือ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

ตารางที่ 17 ภาพรวมกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
ลําดับ 
ท่ี  

 
ชื่อตําแหนงในสายงาน 

ประเภทตําแหนง/ระดับตําแหนง 

รวม 

 
% บริหาร อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป 

สูง ตน สูง ตน ทว ชช ชพ ปก/ 
ชก 

อว ปง/
ชง 

1 นักบรหิาร 1 3                 4 0.5% 
2 ผูอํานวยการ     2               2 0.3% 
3 ผูอํานวยการเฉพาะดาน  

(เภสัชกรรม) 
    4               4 0.5% 

4 ผูอํานวยการเฉพาะดาน  
(วิชาการอาหารและยา) 

    4              4 0.5% 

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน             8 12     20 2.6% 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร             2 4     6 0.8% 
7 นักจัดการงานท่ัวไป               7     7 0.9% 
8 นักทรัพยากรบุคคล             3 5     8 1.0% 
9 เจาพนักงานธุรการ                 5 73 78 10.2% 

10 เจาพนักงานพัสดุ                   1 1 0.1% 
11 นักวิชาการพัสดุ              1 2     3 0.4% 
12 นิติกร           1 6 6     13 1.7% 

13 เจาพนักงานการเงินและบัญชี                   8 8 1.0% 
14 นักวิชาการเงินและบัญชี             3 7     10 1.3% 
15 นักวิชาการตรวจสอบภายใน             2      2 0.3% 

16 นักวิชาการเผยแพร             4 8      12 1.6% 
17 เภสัชกร           5 82 375     462 60.2% 
18 นักวิชาการอาหารและยา         2 6 26 90     124 16.1% 

 รวม 1 3 10 0 2 12 137 516 5 82 768 100.0

จํานวนตําแหนงขาราชการท่ีจะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการในชวง 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565) จํานวนมากที่สุด 4 ลําดับ จําแนกตามสายงาน มีรายละเอียดตามตารางที่ 18 และในชวง 5 
ปถัดไป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) มีตําแหนงขาราชการท่ีจะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ 
จํานวนมากที่สุด 3 ลําดับ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 19 

 

ตารางที่ 18 จํานวนตําแหนงขาราชการท่ีจะสูญเสยีจากการเกษียณอายุราชการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จําแนกตามสายงาน 

ลําดับที ่ สายงาน จํานวน (ตําแหนง) 
1 เภสัชกร 20 

2 นักวิชาการอาหารและยา 11 

3 ผูอํานวยการ 5 

4 เจาพนักงานธุรการ 15 
53 ฝายการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม. ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560. 
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ตารางที่ 19 จํานวนตําแหนงขาราชการท่ีจะสูญเสยีจากการเกษียณอายุราชการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จําแนกตามสายงาน 

ลําดับที ่ สายงาน จํานวน (ตําแหนง) 
1 เภสัชกร 39 

2 นักวิชาการอาหารและยา 10 

3 เจาพนักงานธุรการ 21 

จากขอมูลการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการทั้ง 2 ชวง แสดงถึงขอมูลในลักษณะ
เดียวกัน ดังนั้นหากพิจารณาในระยะเวลา 10 ป ขางหนา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570) การสูญเสีย
กําลังคนขาราชการจากการเกษียณอายุราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 20  
 

ตารางที่ 20 จํานวนตําแหนงขาราชการท่ีจะสูญเสยีจากการเกษียณอายุราชการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570 จําแนกตามสายงาน 

ลําดับที ่ สายงาน จํานวน (ตําแหนง) 

1 เภสัชกร 59 

2 นักวิชาการอาหารและยา 21 

3 เจาพนักงานธุรการ 36 

หากพิจารณาขอมูลทั้งหมดแลว จะเห็นไดวาภายใน 10 ป ขางหนา สายงานที่จะสูญเสียจาก          
การเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสายงานหลักคือ ตําแหนงเภสัชกรและสายงานนักวิชาการอาหาร
และยา และสายงานสนบัสนุนคือ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

สําหรับการสูญเสียกําลังคนท่ีเกิดข้ึนที่ผานมา พบวา ในภาพรวม 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 
2560) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสูญเสียกําลังคนรวมทั้งสิ้น 142 คน (เฉลี่ยปละ 28 คน) เหตุผล
ของการสูญเสียเรียงตามลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 21 

 

ตารางที่ 21 จํานวนการสูญเสียกําลังคน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 จําแนกตามเหตุผล 

ลําดับที ่ เหตุผลการสูญเสีย จํานวน (คน) 
1 เกษียณอายุ 80 
2 ลาออก 41 
3 ตาย 1 
4 โอน 20 

หากพิจารณาจากสายงานที่สูญเสียระหวางป  2556 – 2560 พบวามีสายงานที่สูญเสีย                
เรียงตามลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 22 

 

ตารางที่ 22 จํานวนการสูญเสียกําลังคน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 จําแนกตามสายงาน  

ลําดับที ่ สายงาน จํานวน (คน) 
1 เภสัชกร 62 
2 นักวิชาการอาหารและยา 14 
3 ผูอํานวยการ 7 
4 เจาพนักงานธุรการ 30 



 55

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
ควรมีการเตรยีมกําลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียกําลังคน ดังนี้ 
1. วางแผนสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนงที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ (Succession Plan) 

รวมทั้ง วางระบบจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีองคความรูที่รองรับ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและไมขาดชวง 

2. จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับตําแหนงยุทธศาสตร 
3. เพิ่มศักยภาพกําลังคนของ อย. ที่มีอยูปจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนความรู ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ โดยการการปฏิบัติงานที่ตองการทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในภาวะวิกฤติสถานการณท่ีมีความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อใหบุคลากรของ อย. มีความทุมเทและผูกพันตอองคกร 
(Engagement) รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมความสัมพันธและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อดึงดูดและรักษาคนไวในองคกรและลดอัตราการสูญเสียกําลังคนที่มีคุณภาพที่
จะเกิดขึ้น 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังคนทุกประเภทของ อย. ใหสมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน และ
สงเสริมใหมีการนําขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัยและสารสนเทศดานกําลังคน มาใชวิเคราะหประกอบการ      
วางแผนการบริหารและพัฒนากําลังคนอยางเปนรปูธรรม 

6. ความรูความสามารถ (Skills) ตามท่ีองคการตองการ 
6.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะองคการ
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หัวขอเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรของ อย. ควรสอดคลองกับขีดสมรรถนะตามสายงานและใหมี          
การประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ก.พ. จึงไดนําเครื่องมือสําหรับใชประเมินผลสําเร็จ        
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และสงเสริมใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ      
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 มิติ ประกอบดวย มิติท่ี 1 ความสอดคลอง             
เชิงยุทธศาสตร มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ          
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีกรอบในการขับเคลื่อน              
แผนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางใหบุคลากรเปน “คนเกง ดี และมีความสุข 
ใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เพียงพอ และเปนธรรม ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2561 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดปรับและนําแนวทางของสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุข             
มาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานผลิตภัณฑสุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของ อย. 
ทั้งนี้ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล อย. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) จําเปนตองมีการทบทวน
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานผลิตภัณฑสุขภาพ (HR-HPs 4.0)      
พ.ศ. 2561 และวิสัยทัศน “องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ใหมี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน” ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
และยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถสนับสนุน
เปาหมายขององคการ มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ขอ 1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรตาม Technical competency และ Career path  
54 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มีนาคม 2560. 
55 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการนําขีดสมรรถนะและแผนความกาวหนาในสายอาชีพบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใช.

สิงหาคม 2559. 
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การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะสายงาน อย. ไดมีการจัดทําสมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ 
รวม 12 สายงาน ดังนี้ การกํากับดูแลกอนออกสูทองตลาดการกํากับดูแลหลังออกสูทองตลาด พัฒนาระบบ 
กําหนดมาตรฐาน ตรวจราชการและนิเทศงาน วิเคราะหนโยบายและแผน การจัดการและธุรการ ประสานงาน 
สื่อสารและประชาสัมพันธ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และบัญชี การเงิน งบประมาณและ
งานตรวจสอบภายใน แตละสายงานจะมีหลักเกณฑในการประเมินขีดสมรรถนะแตละระดับ ในป พ.ศ. 2559 อย. 
ไดมีการประเมินขีดสมรรถนะขาราชการ (นักวิชาการและพนักงานธุรการ) ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา      
ผลการประเมินพบวา มีขาราชการที่ตองไดรับการพัฒนาเพ่ิม 467 คน คิดเปนรอยละ 80.2 (จากจํานวนท้ังหมด 
582 คน) หากวิเคราะหรายสมรรถนะ พบวา สมรรถนะเชิงเทคนิค 10 อันดับแรก ไดแก เทคโนโลยี การบริหาร
ความเสี่ยง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารขอมูล คุณภาพ ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ ความปลอดภัย 
ระบบคุณภาพ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย และการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 
2560 ขาราชการ (นักวิชาการ) ไดนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จํานวน 287 คน 
จํานวน 645 เรื่อง บุคลากรสามารถพัฒนาไดตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 86 จํานวน 
573 เรื่อง คิดเปนรอยละ 89 ดังนั้น ในป พ.ศ. 2560 อย. มีขาราชการและพนักงานราชการไดรับการบรรจุเปน
จํานวนมาก จําเปนตองไดรับการพัฒนาขีดความสามารถและหลักสูตรที่จัดตองสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดทําแผนการฝกอบรมประจําปของขาราชการ เพื่อเสริมสรางความพรอมและ            
ความคุมคาในการเขารวมฝกอบรม และการประเมินขีดสมรรถนะทางเทคนิคของแตละสายงาน/ระดับ  

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ควรจัดทําขอมูลพื้นฐานของบุคลากรที่จําแนกสายงาน/อายุราชการ ที่เปนปจจุบัน และตรงตาม   

ตนสังกัด เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนางานตามสายงานและสงผลถึงการประเมินขีดสมรรถนะ  
2. การจัดทําหลักสูตร/เนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทงานคุมครองผูบริโภค ควรมีการพัฒนาและ

ประเมินหลักสูตรที่จัด คํานึงตนทุนและผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได  
3. แผนการอบรมประจําปของบุคลากรที่สอดคลองกับขีดสมรรถนะตามสายงาน 
4. การประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรทุก 2 ป  

7. คานิยมของบุคลากร (Shared values) 
7.1 คานิยมของ อย.
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หัวขอเรื่อง : อย. กําหนดคานิยม Thai FDA ที่สอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชเปน             
แนวปฏิบัติรวมของบุคลากร 

ในป 2561 ไดทบทวนคานิยม อย. และเห็นควรใหใชคานิยม Thai FDA ตามที่กําหนดไวใน       
แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ           
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเปนคานิยมที่สอดคลองกับคานิยมของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

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

การกําหนดคานิยมเปนแนวคิดรวมของบุคลากรในองคการวา ควรมีพฤติกรรมรวมในการปฏิบัติงาน
อยางไร ใหสอดคลองและผลักดันยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย โดยตองมีการหนาที่ความรับผิดชอบ              
ในการดําเนินการแตละองคประกอบของคานิยม ดังนั้น การมีแผนสื่อสารคานิยม มีกิจกรรมสงเสริมหรือ
ขับเคลื่อนคานิยมสูการปฏิบัติ จะชวยใหคานิยมรวมกลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยธรรมชาติ 
56 (ราง) แผนยุทธศาสตร อย. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง สําหรับใช           

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564). สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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8. วิสัยทัศนและพนัธกิจของ  
8.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของ อย.
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หัวขอเรื่อง : อย. มีเปาหมาย (วิสัยทัศน) และวิธีการทํางาน (พันธกิจ) ตอเนื่องมาจากป 2561 และ
สอดคลองกับแผนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศนและพันธกิ ทําใหทราบถึงเปาหมายและวิธีการทํางานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการองคกรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยในป 2561 ไดทบทวนทิศทางและยุทธศาสตร
องคการ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งยังคงใชวิสัยทัศน
และพันธกิจตอเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร อย. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป สรุปวิสัยทัศนไดดังนี้ 

“องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
 ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน” 

คําอธิบายวิสัยทศัน : 
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการท่ีมีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อใหภาค

สวนที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือระบบคุณภาพที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบ     
การประเมินผลิตภัณฑสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เชน การมีผูประเมินภายในท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดานการประเมิน
ผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ รวมถึงการนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

กํากับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง และสงเสริม ใหผลิตภัณฑสุขภาพ 
และการประกอบการ ทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาดเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล 

ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยตอสุขภาพ มีองคความรูในการเลือกซื้อ เลือกใช ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง 
เหมาะสม รวมถึงไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ  

พันธกิจ 
1. ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึง            

การประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล 
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและ

เหมาะสม 
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล 

9. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
9.1 ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจาย57, 63 

หัวขอเรื่อง : วิเคราะหเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 

ผลการดําเนินงานและความสามารถในการใชงบประมาณประจําป พบวา อย. มีผลการดําเนินงานที่
บรรลุเปาหมายผลผลิตกิจกรรมในภาพรวม เกินรอยละ 100 และมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 6 
ตุลาคม 2560 ที่รอยละ 99.82 ซึ่งแสดงไดถึง Performance ที่ดีทั้งปริมาณงานและผลการใชเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ประกอบดวย 
5 แผนงาน เปนแผนบูรณาการ 2 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร 2 แผนงาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ       
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ซึ่งไดแก (1) แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (2) แผนงานบูรณาการการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (3) แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สราง
และรักษาผลประโยชนของชาติ (4) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และ (5) 
แผนงานบุคลากรภาครฐั ภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจํานวน 864,173,600 บาท 

เมื่อวิเคราะหในเชิงลึกพบความนาสนใจ 2 ประเด็นคือ (1) การกระจายงบประมาณลงแตละแผนงาน
ไมสมดุล โดยท่ีงบประมาณรอยละ 50 ลงไปที่แผนงานเดียว ไดแก แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา และ
เสริมสรางศกัยภาพคน อยางไรก็ตาม ขณะท่ีทุมงบประมาณจํานวนมากลงในแผนงานน้ี แตผลการใหบริการกรม
ยังไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนวิธีการคํานวณที่ถูกตองนาเชื่อถือตามหลักสถิติมากขึ้น ทํา
ใหคาท่ีไดนั้นลดลงจากป 2558 (รอยละ 99.2) ดังนั้น การกําหนดคาเปาหมายของปถัดไปควรคิดจากฐาน       
ปปจจุบันเพื่อการปรับปรุงและพัฒนายิ่งข้ึน และอาจทุมงบประมาณมากขึ้นเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
สวนงบประมาณอีกรอยละ 34 ไปที่แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) หลายแผนงานไมสามารถสงผลถึงเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดผลการใชงบประมาณภาพรวมและผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการใหบรกิาร ตามตารางที่ 23 

ตารางที่ 23 ผลการใชงบประมาณภาพรวมและผลการดําเนินงานตามเปาหมายการใหบริการ 

แผนงาน 
งบประมาณไดรับ/
ใชจาย (ลานบาท) 

เปาหมายบริการกระทรวง/ผล เปาหมายบรกิารกรม/ผล 

บูรณาการปองกัน ปราบปราม 
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

25.3455/ 

25.3341 

รอยละ ๑๐๐ ของผูผลิต 
นําเขาหรือมไีวครอบครอง    
ตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตน
ทีเ่ปนวัตถุเสพติดม ี

การดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 100/100 

รอยละของสถานประกอบการ
ทีไ่ดรับใบอนุญาตผลิต 
นําเขา หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งสารตั้งตนและเคมี ภัณฑ
จําเปน มีระบบการควบคุม
และปองกันตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด 100/100 

บูรณาการการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

13.4756/ 

13.4756 

สถานประกอบการอาหารใน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ที่เขาขาย
ตามเกณฑ Primary GMP มี
มาตรฐาน 70/85.39 

สถานประกอบการอาหารใน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ที่เขาขาย
ตามเกณฑ Primary GMP มี
มาตรฐาน 70/85.39 

ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือ
ดานตางประเทศ สรางและรักษา
ผลประโยชนของชาติ 

40.0000/ 
40.0000 

- ระดับความสําเร็จของการนํา
ผลความรวมมือระหวาง
ประเทศมาใชพัฒนาระบบ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ 5/5 

57 แผนตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดผูติดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. หนังสือราชการที่ นร 
0716/33041. สํานักงบประมาณ. 2559. 

58 แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการ เรื่อง การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดยอม. หนังสือราชการที่ นร 0714/33150. สํานักงบประมาณ. 2559. 

59 แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. หนงัสือราชการที่ นร 0723/30382. สํานักงบประมาณ. 2559. 
60 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. ในระบบฐานขอมูลแผน/รายงานผล    

การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB-EvMIS). สํานักงบประมาณ. 2560. 
61 สรุปผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามผลิตกิจกรรมเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกันยายน 

2560) ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. เอกสารประกอบการประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 10/2560      
วาระที่ 5.1. กองแผนงานและวิชาการ. 2560. 

62 ผลการใชจายงบประมาณประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560. เอกสารประกอบการประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ครั้งที่ 10/2560 วาระที่ 3.1. สํานักงานเลขานุการกรม. 2560. 

63 แผนปฏิบัติการงานคุมครองผูบรโิภคดานผลติภัณฑสุขภาพ 2560. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559. 
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ตารางที่ 23 ผลการใชงบประมาณภาพรวมและผลการดําเนินงานตามเปาหมายการใหบริการ (ตอ) 

แผนงาน 
งบประมาณไดรับ/
ใชจาย (ลานบาท) 

เปาหมายบริการกระทรวง/ผล เปาหมายบรกิารกรม/ผล 

พื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศกัยภาพคน 

400.0149/ 

400.7743 

- รอยละของผูบริโภคม ี     
ความเชื่อมั่นตอผลติภัณฑ
สุขภาพที่ไดรบัการรับรอง
จาก อย. 95/74.72 

88.0274/ 
85.6650 

- รอยละของผูบริโภค          
ลุม เปาหมายมีพฤติกรรม       
การบริโภคผลิตภัณฑสขุภาพ
ที่ถูกตอง 82.5/82.5 

บุคลากรภาครฐั 297.3102/ 
299.4722 

- เพ่ือเปนคาใชจาย 
ในการดําเนินการภาครัฐ 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ควรกระจายงบประมาณลงในแผนงานอยางสมดุล โดยมีผลผลิตกิจกรรมใหมๆ เปนรูปธรรม 
2. ควรทบทวนเปาหมายการใหบริการของกรมเพื่อนําไปสูเปาหมายการใหบริการกระทรวง ใหแตละ

แผนงานตอบสนองและสงผลถึงเปาหมายกระทรวง 
3. ควรกําหนดคาเปาหมายรอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรอง

จาก อย. ใหมโดยกําหนดจากฐานปปจจุบัน  

9.2 ผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร 
9.2.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร/โครงการเชิงยุทธศาสตร64 

หัวขอเรื่อง : วิเคราะหความสัมพันธของเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการที่
สนับสนุนแตละยุทธศาสตร เพื่อนําเสนอถึงขอมูลความสําเร็จและไมสําเร็จของ performance ที่สงถึงลูกคาในป 
2560 โดยพิจารณาจากการบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรเปนขอบงชี้สําคัญ  

จากวิสัยทศัน อย. ที่วา “องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีคณุภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน” ซึ่งมีความคาดหวังตอ
การบรรลุยุทธศาสตรใน 4 เรื่องไดแก (1) ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ (2) ผูบริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง (3) ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ สามารถแขงขัน
ได และ (4) องคการมีระบบการบริหารจัดการเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมียุทธศาสตรรองรับที่สอดคลอง
กับความคาดหวัง มีรายละเอียดตามตารางที่ 24 
ตารางที่ 24 ความสอดคลองของความคาดหวังและยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ความคาดหวัง ยุทธศาสตร สอดคลอง 

ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ 

พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

√ 

ผูบริโภคมพีฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค √ 
ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน       
การประกอบการ สามารถแขงขันได 

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพ่ือสรางโอกาส
ดานการแขงขัน 

√ 

องคการมีระบบการบริหารจัดการเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง √ 

 

64 แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มกราคม 2560. 
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เม่ือวิเคราะหถึงกลุมลูกคาหลักแลว พบวาสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก ประชาชน 
ผูประกอบการ และตัวองคการ 

อยางไรก็ตาม เพื่อตอบโจทยตอผลการดําเนินงานที่คาดหวังของป 2560 ทั้ง 4 เรื่องพบวา 
สามารถวัดผลไดใน 3 เรื่อง ไดแก (1) ดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองของผูบริโภค               
พบบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวท่ีรอยละ 82.5 (2) การยกระดับมาตรฐานการประกอบการของผูประกอบการ      
ในปนี้ไมสามารถดําเนินการพัฒนายกระดับและไดรับการรับรองมาตรฐานไดตามเปาหมาย โดยดําเนินการได
รอยละ 38.85 จากเปาหมายรอยละ 80 ในขณะที่การจัดการองคการก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ระดับ 5 
ได (ผลที่ระดับ 4) คือไมผานการประเมินและไมไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)             
รายหมวด สวนในเรื่องของผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ พบวายังไมมีตัวชี้วัดและ
เปาหมายใดใด กลาวโดยสรุปไดวา การดําเนินยุทธศาสตรในปนี้ (2560) บรรลุความคาดหวัง 1 ดานคือ 
ผูบรโิภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง ขณะที่ความคาดหวังตวัอื่น ๆ ยังไมสามารถเปนไปตามที่กําหนดไว  

ดังนั้น เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหยุทธศาสตรบรรลุและไมบรรลุเปาหมาย จึงขอวิเคราะห        
ถึงกลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการที่สนบัสนุนแตละยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ได
กําหนดเปาประสงคที่วา ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับในระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ 4 ขอ ไดแก (1) การพัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล และสงเสริม
ผลิตภัณฑสุขภาพใหไดมาตรฐานและเอ้ือตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ (2) การสงเสริมผูประกอบการ
รับผิดชอบตอการประกอบการของตนเองใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย (3) การถายโอนภารกิจงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่น และ (4) การสรางและพัฒนาเครือขาย
การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้ง ประสานความรวมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ
เฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวากลยุทธท่ีกลาวมามีความสอดคลองท่ีสามารถสงผลถึงยุทธศาสตรได 

เมื่อพิจารณาถึง Performance หรือ Outcome ของยุทธศาสตรนี้พบวา ผลที่ออกมาคอนขาง
นากังวล คือ ในปนี้ ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย. รอยละ 74.72 ซึ่ง
ยังหางไกลจากจุดท่ีจะไปถึงท่ีตั้งไวรอยละ 95  

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหไมบรรลุเปาหมายการสรางความเชื่อมั่น ไดแก 
การที่ไมมีโครงการมาสนับสนุนกลยุทธการดําเนินงานอยางเพียงพอ เชน กลยุทธการถายโอนภารกิจงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอ่ืน และกลยุทธการสงเสริมผูประกอบการ
รับผิดชอบตอการประกอบการของตนเองใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งมีอยางละ 1 โครงการเทานั้นที่
รองรับกลยุทธดังกลาว สงผลใหกลยุทธบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดรอยละ 0 และ 50 ตามลําดับ ยกตัวอยางเชน 
ผูประกอบการยังมีระบบการจัดการเก่ียวกับความรับชอบตอปญหาผลิตภัณฑของตนเองเพียงรอยละ 21.48  
 

ตารางที่ 25 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1 

ประเด็น/กลยุทธ ตัวชีว้ัด เปาหมาย ผล บรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตร รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพ    
ที่ไดรับการรบัรองจาก อย. 

95 74.72 X 
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ตารางที่ 26 ความสัมพันธของโครงการและความสําเรจ็ของตัวชี้วัดกลยุทธ ป 2560 ของยุทธศาสตรท่ี 1 

โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบการควบคุม กํากบัดูแล และสงเสรมิผลิตภณัฑสขุภาพ        
ใหไดมาตรฐานและเอื้อตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

  75% 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การกํากับดูแลผลิตภณัฑอาหารกอน
ออกสูตลาด  
2. โครงการประชุมชี้แจงและรับฟง
ความคิดเห็นการทํางานผานระบบ         
จดแจงแพทยทางอิเล็กทรอนิก เพื่อ
รองรบัมาตรการควบคุมเคร่ืองมือแพทย
ความเสี่ยงต่ํา 
3. โครงการพัฒนาระบบการนําเขา - 
สงออกผลิตภัณฑสขุภาพดานชายแดน
ไทย–มาเลเซีย 
4. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดใีนการผลิตเคร่ืองมือแพทย 
5. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรอง  
เพ่ือรองรับการดําเนินงานตาม          
พ.ร.บ. เครื่องสําอาง 
6. โครงการพัฒนากฎระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ใหสอดคลองตามหลักปฏิบัติทีดี่             
ตามหลักสากล (GRP) 
7. โครงการความปลอดภยั            
ดานเครื่องสําอาง  
8. โครงการปรับปรุงขอมลูในระบบ
ฐานขอมลูเฝาระวังโฆษณาผลิตภณัฑ
สุขภาพ (HPAS) 
9. โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบติัการดานอาหารและยา 
10. การพัฒนาระบบการจัดการ           
ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑสขุภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูบริโภค 

1. รอยละของคาํขออนญุาตผลติภัณฑ
สุขภาพไดรับการพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด 
2. รอยละของคําขออนญุาตสถานประกอบการ
ไดรับการพิจารณาอนญุาตแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 

99 
 
 

98 

99.5 
 
 

97.25 

√ 
 
 
X 

3. รอยละผลิตภัณฑสขุภาพที่ไดรับ              
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ 
ที่กําหนด 
4. รอยละของผลติภัณฑสขุภาพทีม่ี             
ความเสี่ยงสูงไดมาตรฐานตามเกณฑ          
ที่กําหนด 

95 
 

50 

91.79 
 

92.52 

X 
 
√ 

5. รอยละของสถานประกอบการ               
ดานผลิตภณัฑสขุภาพที่มีความเสีย่งสูง        
ไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

50 72.84 √ 

6. รอยละผลิตภัณฑสขุภาพตามแนว
ชายแดนมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ        
ที่กําหนด 

80 96.17 √ 

7. รอยละของผลติภัณฑสขุภาพทีไ่ดรับ
อนุญาต แตปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
ไดรับการจัดการ 

80 85.36 √ 

8. รอยละของสถานประกอบการที่ไดรบั
อนุญาต แตปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
ไดรับการจัดการ 

80 100 √ 

9. รอยละของผลติภัณฑสขุภาพทีต่รวจ
พบวา ไมไดรบัอนุญาต ไดรับการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย 

100 100 √ 

10. รอยละของสถานประกอบการ        
ดานผลิตภณัฑสขุภาพที่ตรวจพบวาไมไดรับ
อนุญาต ไดรับการติดตามตรวจสอบให
เปนไปตามกฎหมาย 

100 100 √ 

11. รอยละของฉลากมีความถูกตองตามที่
ไดรับอนุญาตจาก อย.  

99 99.94 √ 

 12. รอยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ผดิกฎหมายไดรับการจัดการ 

13. รอยละของจํานวนกฎระเบียบที่ไดรบั
การปรับปรุงพัฒนาตามแผน 

14. รอยละความสําเร็จของการนาํ GRP  
มาใชในการพัฒนา ปรับปรุงในแตละ
กฎระเบียบ หรือการแกไขประเด็นปญหา 

15. จํานวนกฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง

100 
 

100 
 

60 
 
 

5 

100 
 

85.71 
 

95 
 
 

4 

√ 
 
X 
 
√ 
 
 
X 
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โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

ใหสอดคลองกับขอตกลงภูมิภาค 

16. ระดับความสําเร็จของการปรบัปรุง/
พัฒนางานจากผลการเทียบเคียง 

 
5 

 
5 

 
√ 

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมผูประกอบการรับผดิชอบตอการประกอบการของตนเอง     
ใหมีมาตรฐานและความปลอดภยั 

  50% 

โครงการพัฒนาเครือขายตนแบบ        
การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย
ที่เปนสารเคมี 

17. รอยละของสถานประกอบการที่ไดรบั
การตรวจสอบ มีระบบการจัดการเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบปญหาผลติภัณฑสุขภาพ
ของตนเอง 

80 21.48 X 

 18. จํานวนกลุมผูประกอบการที่มี          
การดําเนินการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
กันเองตามแนวทางปฏิบัต ิ
(code of conduct) 

3 3 √ 

กลยุทธ 3 การถายโอนภารกจิงานคุมครองผูบริโภคดานผลติภณัฑสุขภาพ 
ไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอืน่ 

  0% 

โครงการถายโอนภารกิจเก่ียวกับ GMP 
วัตถอุันตราย 

19. ระดับความสําเร็จของการถายโอน
ภารกิจงานดานคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภณัฑสขุภาพใหหนวยงานอื่น
ดําเนินการแทน 

5 4 X 

กลยุทธ 4 การสรางและพฒันาเครือขายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภณัฑสขุภาพ รวมทั้งประสานความรวมมือในการดําเนนิงานตรวจสอบ 
เฝาระวังใหมปีระสิทธิภาพ 

  67% 

โครงการพัฒนาเครือขายหนวยฝกอบรม 
และหลักสตูรอบรมดานเกณฑของ
กฎหมายอาหาร 

20. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขายงานคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภณัฑสขุภาพ 

5 5 √ 

 21. ระดับความสําเร็จในการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของผูมสีวนได 
สวนเสียในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภณัฑสขุภาพ 

5 5 √ 

 22. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน
คุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสขุภาพ 
ในระดับเขต 

5 3 X 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค ไดกําหนดเปาประสงควา 
ผูบริโภคมีความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยนําองคความรูมาใชเพื่อการดูแลตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได  ซึ่ งมีกลยุทธ  4 ขอ ไดแก  (1) พัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมีความรู              
ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง (2) สงเสริมใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสม (3) พัฒนาและขยายเครอืขายภาคประชาชนและภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ซึ่งพบวาก ลยุทธท่ีกลาวมามีความสอดคลองที่สามารถสงผลถึงยุทธศาสตร 

เมื่อพิจารณาถึง Performance ของยุทธศาสตรนี้พบวา ผลที่ออกมาเปนไปตามที่คาดหวัง      
ไดแก ความรูและพฤติกรรมของผูบริโภคมีความถูกตองรอยละ 90.3 และ 82.5 ตามลําดับ ภายใตกลยุทธ        
ทุกตัวที่ประสบความสําเร็จ มีหลายโครงการท่ีเขามาสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ 
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ตารางที่ 27 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 2 

ประเด็น/กลยุทธ ตัวชีว้ัด เปาหมาย ผล บรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตร 1. รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความรู            
เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพทีถู่กตอง 

90 90.3 √ 

 2. รอยละของผูบรโิภคกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม          
การบริโภคผลิตภัณฑสขุภาพที่ถูกตอง 

82.5 82.5 √ 

 

ตารางที่ 28 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ ป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 2 

โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูบรโิภคใหมีความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภณัฑ
สุขภาพที่ถกูตอง 

  100% 

1. โครงการผลิตสือ่ Animation 
สําหรับเว็บไซตและ Oryor Smart 
Application 

1. รอยละของผูบรโิภคกลุมเปาหมายมี
ความรูเก่ียวกับผลิตภณัฑสขุภาพที่ถูกตอง 
2. รอยละของผูบรโิภคกลุมเปาหมายเขาถึง
สื่อองคความรูที่ อย. ประชาสัมพันธ 

90 
 

70 

90.3 
 

87 

√ 
 
√ 

2. โครงการประชาสัมพันธ Oryor 
Smart Application, Website และ 
Social Media 
3. โครงการรวบรวมองคความรู
ใหบริการสายดวน 1556 (KM) 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหผูบริโภคมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภัณฑสุขภาพทีถู่กตอง
และเหมาะสม 

   

4. โครงการอาหารปลอดภัย 
5. โครงการอยาหลงเชื่องาย 
6. โครงการ อย. นอย 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สื่อสาร
อยางไรใหจับใจผูฟง  

3. รอยละของผูบรโิภคกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑสุขภาพ     
ที่ถูกตอง 
4. รอยละของจํานวนขอรองเรยีนของ
ผูบริโภคไดรับการแกไขภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

82.5 
 
 

98 

82.5 
 
 

98.91 

√ 
 
 
√ 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ  
เพื่อพฒันาศกัยภาพผูบรโิภค 

   

8. โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. 
9. โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนา
ศักยภาพผูบรโิภค 

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขายงานคุมครองผูบริโภค 
ดานผลิตภณัฑสุขภาพ 
6. ระดับความสําเร็จในการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของผูมสีวนได 
สวนเสียในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภณัฑสขุภาพ 

5 
 
 

5 

5 
 
 

5 

√ 
 
 
√ 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน ไดกําหนด
เปาประสงคที่วา ผูประกอบการมีการประกอบการที่ย่ังยืน มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และมีศักยภาพ
ในการแขงขันในระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ 2  ขอ ไดแก (1) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับ
มาตรฐาน และมีความสามารถในการแขงขัน (2) พัฒนาคุณภาพงานบริการใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน 
โปรงใสและเปนธรรม ซึ่งพบวากลยุทธที่กลาวมามีความสอดคลองท่ีสามารถสงผลถึงยุทธศาสตรได 
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เมื่อพิจารณาถึง Performance ของยุทธศาสตรนี้พบวา ไมบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร 
ไดแก รอยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ยกระดับ และไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด ผลงานหางจากเปาหมายประมาณ 1 ใน 3 

ตารางที่ 29 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 3 

ประเด็น/กลยุทธ ตัวชีว้ัด เปาหมาย ผล บรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตร 1. รอยละของสถานท่ีผลิตผลติภัณฑสขุภาพ
กลุมเปาหมายไดรบัการพัฒนา ยกระดับ และไดรับ 
การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 

80 36.64 X 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหไมบรรลุเปาหมายการสรางความเชื่อมั่น ไดแก 
การท่ีไมมีโครงการมาสนับสนุนกลยุทธการดําเนินงานอยางเพียงพอ ขณะเดียวกันการแปลงไปสูการปฏิบัติ          
ในยุทธศาสตรนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนเกี่ยวของ เชน ระยะเวลาของการดําเนินการแกไขกฎหมายที่ตองใหสอดคลองกับ
กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความพรอมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของผูประกอบการที่จะตอง
ยกระดับมาตรฐานสากล หรือแมกระทั่งการบริการของ อย. เองที่ยังไมอาจทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
เทาที่ควร  

ตารางที่ 30 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ ป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 3 

โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับมาตรฐาน 
และมคีวาม สามารถในการแขงขัน 

  60% 

1. โครงการพัฒนาตนแบบ 
สถานประกอบ การแมขายสําหรับ
ผูประกอบการการผลิตอาหารขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) 

1. รอยละของสถานที่ผลิตผลติภัณฑสขุภาพ
กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ยกระดับ 
และไดรบัการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
2. รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการ
ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 
3. จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาสูระบบให
คําปรึกษาดานวิจัยและพัฒนานวตักรรมของ
ผลิตภัณฑสขุภาพ 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขายในการสงเสริมผูประกอบการ 
5. ระดับความสําเร็จในการสนับสนนุ
ผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

75 
 
 

80 
 
 

20 
 
 

5 
 

5 

36.64 
 
 

76.39 
 
 

61 
 
 

5 
 

5 

X 
 
 
X 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมอืแพทย 
ใหสอดคลองกับระบบ ISO 13485 
3. โครงการประชุมสัมมนา
ผูประกอบการวัตถอุันตราย 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถอุันตราย ป 2560 
4. โครงการนํารองสงเสริมงานวิจัย
เคร่ืองมือแพทยเพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย 
5. โครงการสํารวจและพัฒนาหอง 
ปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องมือแพทย
เพ่ือรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาห 
กรรมดานเครื่องมือแพทยของไทย ป 2 
6. โครงการพัฒนาทักษะความรูของ
เจาหนาที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานบรกิารใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใสและ
เปนธรรม  

  50% 

7.โครงการจัดทําประกาศควบคุม
ปริมาณเชื้อจุลินทรยีปนเปอน 
ในยาแผนโบราณ 

6. รอยละของจํานวนกฎระเบียบที่ไดรับ 
การปรับปรุง พัฒนาตามแผน 
 

100 
 
 

85.71 
 
 

X 
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โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

8. โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรม
การบริการ 

7. รอยละความสําเร็จของการนํา GRP มา
ใชในการพัฒนา ปรับปรุง แตละกฎระเบียบ
หรือการแกไขประเด็นปญหา 
8. จํานวนกฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุงให
สอดคลองกับขอตกลงภูมภิาค (ฉบับ) 
9. รอยละของคูมือประชาชนท่ีเปน
เปาหมายลดระยะเวลาแลวเสร็จลงได 
ไมนอยกวารอยละ 10 
10. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

60 
 
 

5 
 
- 
 
 

75 

95 
 
 

4 
 
- 
 
 

74.03 

√ 
 
 
X 
 
- 
 
 
X 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง ไดกําหนดเปาประสงคที่วา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการองคการท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ 
4 ขอ ไดแก (1) พัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ (international strategy) ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ (2) พัฒนาใหเปนองคการอิเลคทรอนิกส (e-Government) (3) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให
สามารถสนับสนุนเปาหมายองคการ และ (4) พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน ซึ่งพบวา กลยุทธที่
กลาวมามีความสอดคลองที่สามารถสงผลถึงยุทธศาสตรได 

เม่ือพิจารณาถึง Performance ของยุทธศาสตรนี้พบวา ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  

ตารางที่ 31 การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ 4  

ประเด็น/กลยุทธ ตัวชีว้ัด เปาหมาย ผล บรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตร ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5 4 X 

ตารางที่ 32 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 4 

โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ (international strategy)  
ดานการกํากบัดแูลผลิตภณัฑสุขภาพ 

  100% 

1. โครงการพัฒนาความรวมมอืระหวาง
ประเทศ 
2. โครงการดําเนินงานและกํากับ
ติดตามใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
ดานตางประเทศของ อย. 

1. ระดับความสําเร็จของการนําผล 
ความรวมมือระหวางประเทศมาใชพัฒนา
ระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
2. ระดับความสําเร็จของ อย. ในการมี
บทบาทเชิงรกุและ/หรือเปน Lead 
Country  

5 
 
 

5 

5 
 
 

5 

√ 
 
 
√ 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาใหเปนองคการอิเลคทรอนกิส (e-Government)   100% 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
งานพัฒนาบุคลากร 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมลู
ประวัติพนักงานเจาหนาท่ีงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
(Office Profile 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร 
4. รอยละของการปรับระบบการปฏิบัติงาน
ของ อย. ใหอยูในรูปแบบอิเลคทรอนิกส 

5 
 

20 

5 
 

55 

√ 
 
√ 
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โครงการ ตัวชีว้ัดกลยุทธ เปาหมาย ผล บรรล ุ

กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบคุคลใหสามารถสนบัสนนุเปาหมาย
องคการ 

  50% 

6. โครงการสัมมนา พ.ร.บ. ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อย. 
7. โครงการอบรมทบทวนความรูผูตรวจ
ประเมินขึ้นทะเบียนตํารับวัตถุเสพติด 
ป 2560 
8. โครงการอบรมผูตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑเบื้องตนของวิธีการผลติ 
วิธีการนําเขาเคร่ืองสาํอาง 
9. โครงการสรางเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองคความรูวิชาการ
เทคโนโลยีดานเคร่ืองมอืแพทย พ.ศ. 
2560 
10. โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในการดํารงไว   
ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
11. การบริหารอัตรากําลังของบุคลากร
ของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 
12. การพัฒนาระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน (Performance 
Management System : PMS) 
13. การพัฒนามาตรฐานกระบวนงาน
ดานบริหารงานบุคคล (SOP) 
14. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
15. โครงการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน
สวนรวม ปองกันผลประโยชนทับซอน 
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิต
พอเพียงตามศาสตรพระราชา  
สูการพัฒนาตน คน งาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
17. โครงการสรางความเขาใจในระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงาน และ
พัฒนาปรับปรงุการดําเนินงานที่มีอยู
แลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญ 
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

5 
 

5 

5 
 

4 

√ 
 
X 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน   50% 
18. โครงการพัฒนาองคกรแหง 
การเรียนรู (LO) 

7. ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหง
การเรียนรู 
8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การจัดการความรูและวิจัย 

5 
 

5 

5 
 

4 

√ 
 
X 
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10. ความเส่ียง 
10.1 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

หัวขอเรื่อง : วิเคราะหและพยากรณความเสี่ยงดานยุทธศาสตรของ อย. เพื่อปองกันอุปสรรคที่
อาจกระทบกับเปาหมายสุดทายขององคกร 

Frigo and Anderson (2011) ไดนิยามความหมายของความเสี่ยงดานยุทธศาสตรไววา หมายถึง 
กระบวนการที่ระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงและความไมแนนอน ท่ีมาเหตุการณภายในและภายนอก ที่
เปนอุปสรรคตอความสามารถในการบรรลุเปาหมายสุดทายขององคกร เพื่อปกปองผูมีสวนไดสวนเสีย และยังมี
อีกหลายสถาบันวิชาการที่ใหนิยามที่สอดคลองกันเชน Insurance Commission of Western Australia 
(2016) นิยามไววา การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรเปนกระบวนการตอเนื่องของการปรับความสามารถ
ภายในขององคการใหรับความเปลี่ยนแปลงตางๆที่ตอบสนองความตองการภายนอกเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคการ 

สําหรับแผนยุทธศาสตร อย. ท่ีกําหนดไวในชวงป 2560-2564 ภายใตกรอบของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ตอบสนองตอนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง อย. มีการตั้งเปาประสงค
และผลการดําเนินงานท่ีคาดหวัง มีรายละเอียดตามตารางที่ 33 

ตารางที่ 33 เปาหมายความคาดหวังของ อย. ป 2560 - 2564 

เปาประสงค ผลงานที่คาดหวัง 
เปาหมาย 

ป 2564 

ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ 
และปลอดภัย 

ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจาก 

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

- 

ประชาชนสามารถดูแลตนเองไดในการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑที่ถูกตอง 

84.5% 

ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน 

การประกอบการ และมีโอกาสในการแขงขัน 

ในระดับสากล 

ผูประกอบการสามารถยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการ สามารถ
แขงขันได 

95% 

 องคการมีระบบบริหารจัดการเปนที่
ยอมรับในระดับสากล 

ระดับ 5 

เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงโดยทั่วไปของยุทธศาสตรของ อย. โดยอางอิงตามหลักการของ Taylor 
(2012) แบงความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อย. ที่ควรใหความสําคัญ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงภายนอก ไดแก สภาพการแขงขันทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ของ
ตลาด สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการไทย ในการยกระดับมาตรฐาน 
การเพิ่มโอกาสทางการแขงขันในธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ และการปรับตัวของผูประกอบการและการทํางานของ อย. 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน ไดแก งบประมาณ และการลงทุนในสวนตาง ๆ ของ อย. ท่ีมองไป
ขางหนา พบวาสามารถตอบสนองตอเปาหมายองคการไดไมเต็มที่ ยกตัวอยางเชน งบประมาณเก่ียวกับ         
การพัฒนาความรูและพฤติกรรมผูบริโภคของป 2560 ประมาณ 75 ลานบาท เทากับงบประมาณสวนนี้ลงไปที่
ประชาชน 1.15 บาทตอป ในขณะที่ สสส. มีงบประมาณปละกวา 200 ลานเฉพาะการออกสื่อโฆษณาและ
รณรงค ซึ่งสังคมรับรูและมีผลกระทบตอทัศนคติและคานิยมของสังคมในวงกวางอยางเปนรูปธรรม เชน เรื่อง
บุหรี่ และเหลา ไมนับรวมประมาณในการสรางเสริมสุขภาพของ สสส. ที่ลงสูประชาชนปละ 4,000 ลานบาท         
โดยตัวเลขในป 2559 พบวามีการดําเนินงานถึง 2,401 โครงการ ในขณะที่ อย. 4 โครงการ 
 
65 Strategic Management, Strategic Finance, April 2011, Mark S. Frigo and Richard J. Anderson, 2011. 
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3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก ภัยพิบัติ ที่จะทําใหการประกอบการของ อย. และเครือขาย 
(สํานักงานสาธารณสุข) หยุดชะงัก เชน ภาวะน้ําทวม เปนตน ดังนั้นตองมีแผนการดําเนินธุรกิจที่ตอเนื่อง       
เพื่อรองรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันจะสงผลตอประชาชนและผูประกอบการ 

4. ความเสี่ยงดานทุนมนุษย ไดแก ความรู จํานวนทีมงาน และการสูญเสียบุคลากรไปทํางานที่
อ่ืน โดยที่ความเสี่ยงสําคัญใน 2 ปจจัยแรกนั้น มีผลตอความสามารถของ อย. โดยตรงที่จะตอบสนองตอ
เปาหมายองคการ เชน จํานวนเจาหนาที่ในการพัฒนาผูประกอบการผลิตทั้งประเทศใหยกระดับจนไดรับ       
การรับรองมาตรฐาน ซึ่งตองใชเจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะทางจํานวนมาก ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการเหลานั้นได ดังนั้น การยกระดับผูประกอบการรอยละ 95 ทั้งประเทศจะตองใชบุคลากรและ
ทีมงานที่สอดรบักับเน้ืองาน 

5 ความเสี่ยงดานโครงสรางทรัพยากร ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศ 
และกฎหมาย ทั้ง 3 ปจจัยนี้ มีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทํางานของ อย. ในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ดาน IT และขอมูลสารสนเทศ (information) ทั้งในดานระบบการทํางานในสํานักงาน ระบบการใหบริการ โดย
ที่ขอมูลขาวสารที่ดีประชาชนตองเขาถึงงายผานระบบ IT และอื่น ๆ ผูประกอบการสามารถใชบริการผานระบบ 
IT ไดทั่วประเทศ การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนในธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ เปนตน ดังนั้น หาก อย. ยังไมมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีพอ และมีขอมูลบริการที่ ไมเพียงพอตอลูกคา จะสงตอความสํา เร็จ               
ดานความปลอดภัยของผูบริโภค ความรูและพฤติกรรมของประชาชน และธุรกิจการประกอบการผลิตภัณฑ
สุขภาพ ที่ตองใชขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ รวมถึงกฎหมายที่ตองทนัสมัยกับความเปลี่ยนแปลง
ในยุคปจจุบัน โดยพบวาบางฉบับลาหลัง เชน พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และ พรบ.อาหาร พ.ศ.2522                 
ซึ่งการคุมครองผูบริโภคและบทลงโทษตาง ๆ ไมสอดรับกับสภาพการณปจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของ
อนาคตในยุคดิจติอล 

6. ความเสี่ยงดานความสัมพันธ ไดแก ชื่อเสียง และเครือขายองคการ ปจจัยเหลานี้มีผล          
ตอความเชื่อมั่นในการทํางานขององคการ เชน หากผูประกอบการไมยอมรับหรือไมเชื่อมั่นตอการทํางานของ 
อย. อาจมีการยายฐานการผลิตไปประเทศอื่นหรือประเทศอื่นอาจไมเลือกลงทุนในประเทศไทย เปนตน 
ตลอดจนหากเครอืขายสาธารณสุขจังหวัดไมขานรับกับนโยบายหรือการทํางานของ อย. จะทําใหมีปญหา ดังนั้น 
อย. จึงตองรักษาภาพลักษณที่ดีขององคการ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับสํานักงานสาธารณสุขเน่ืองจาก 
ไมอยูในสายการบังคับบัญชา รวมถึงเครือขายอื่น ๆ เชน อสม. ชมรมและชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ  

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ในการจัดทําหรือทบทวนยุทธศาสตร  ควรมีการวิ เคราะหความ เสี่ ยง ไปพรอมกัน                

เพื่อการวางแผนและแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมและ          
การประเมินศักยภาพองคการ 

2. ควรพัฒนาทรัพยากรขององคการทั้งหมดภายใน 5 ปใหสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรของ
องคการไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

11. กฎหมายท่ี อย. รับผิดชอบ 9 ฉบับ และอนุสัญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ 
 11.1 พระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 

หัวขอเรื่อง : กฎหมายฉบับนี้ยังไมทันสมัย จึงควรปรับกฎหมายใหเทาทันสถานการณ เพื่อให
สามารถจัดการปญหาในระบบยา 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของประเทศไทย ถือเปนกฎหมายฉบับที่มีการใชมาอยาง
ยาวนาน ที่ผ านมามีการปรับแกไขเพียงเล็กนอยเทานั้น สงผลใหกฎหมายฉบับนี้ลาหลังอยางมาก                
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยดานตาง ๆ ในชวงที่ผานมา สงผลใหไมสามารถดูแลและ 
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คุมครองประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอความปลอดภัย และการเขาถึงยาของประชาชน ดวย
เหตุนี้ท่ีผานมาจึงมีการรวมตัวเพ่ือราง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหมขึ้น  

แนวโนมอนาคต 
1. สัดสวนยาที่นําเขาจากตางประเทศเมื่อเทียบกับยาท่ีผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน สงผล

ตอการพ่ึงพาตนเองของชาติ 
2. การเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสูระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนเปนลําดับ กอใหเกิดความเหลื่อม

ล้ําทางสังคมระหวางผู ท่ีไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกับผูที่ไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจนอย              
ความเหลื่อมล้ําดังกลาวน้ี กอใหเกิดปญหาการเขาถึงยาของประชาชน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดจากความขัดแยงใน
สังคมท่ีไมพึงปรารถนาหลายประการ 

3. การเพ่ิมข้ึนของมูลคาการบริโภคยา เกิดจากราคายาที่สูงขึ้น เนื่องจากการมีสิทธิบัตร การที่
คนไทยเขาถึงยามากขึ้น จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ แตท่ีสําคัญที่สุดเกิดจากการใชยาอยางไมเหมาะสม 
เกินความจําเปนและกระบวนการตลาดท่ีขาดจริยธรรม รวมท้ัง การที่คนไทยมีอายุยืนข้ึนและมีโรคเรื้อรังมากขึ้น 

4. พฤติกรรมการนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสมในกลุมวัยรุน เยาวชน เชน ยาทรามาดอล 
และยาน้ําแกไอขยายวงเพิ่มมากขึ้น 

5. สื่อดิจิทัลกําลังมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้นจากแพลตฟอรมดิจิทัล
หลากหลาย ถือเปนปจจัยสําคัญมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในยุคน้ี รวมท้ัง สื่อดิจิตอลมีอิทธิพล
อยางมากตอการกําหนดวิธีคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตแทบจะทุกกิจกรรมจะมีสื่อดิจิตอลเขามามีบทบาท
แทบทั้งสิ้น 

ดังน้ัน จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ คือ 
ปรับกฎหมายใหเทาทันสถานการณปจจุบัน สามารถจัดการปญหาในระบบยา โดยเนนการจัดการปญหา       
การโฆษณา ปญหาการลักลอบนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสม รวมทั้ง ตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมดานยาของ
ชาติ ลดการพึ่งพายานําเขาจากตางประเทศ พัฒนายาแผนไทย เปนทางเลือกท่ีดีสําหรับผูบริโภค พึ่งตนเองได 
เหลือพอสงออก นอกจากนั้น ยังคงตองเนนเรื่องของการเขาถึงยาจําเปนไดของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมและการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 

 11.2 พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522
66

 
หัวขอเรื่อง : อย. จัดทํารางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ … โดยนําหลักการของคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อปรับระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยอาหาร และ
การพิจารณาอนุญาตใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไมเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเศณษฐกิจของประเทศ 

1. กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารตองอาศัยคําแนะนําหรือความเห็นจากผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตองรับภาระคาใชจายซึ่งเปนคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญแทน      
ผูขออนุญาต 

2. บทบัญญัติเก่ียวกับการกํากับดูแลอาหารบางประการไมสอดคลองกับสถานการณ และไม
สามารถคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงควรปรับแกไขบทบัญญัติใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
เชน การผลิตเพื่อการสงออก การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร และ                
การดําเนินการกับอาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ยึดหรืออายัด 
 
66 แนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560                 

(จากกระทรวงยุติธรรม (2560) แนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
สืบคน 6 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.oja.go.th/TH/const77/) 
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูบริโภค เชน          

การนําลงเว็บไซต การจัดทําประชาพิจารณ 
2. เตรียมขอมูลเพื่อการชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่เก่ียวของ รวมทั้ง การชี้แจงตามขั้นตอน       

การเสนอกฎหมาย เชน การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีการ การจัดทํารางกฎหมาย
ลําดบัรอง 

 11.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 252267 
 ๑๑.๔ พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓68 
 11.5 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 255969 

หัวขอเรื่อง : ยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และนําไป
รวบรวมไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด 

1) รางประมวลกฎหมายยาเสพติด70 
ปจจุ บันกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติดรวมถึง            

การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับและการดําเนินการตาม
กฎหมายแตละฉบับ เปนหนาท่ีและอํานาจของหลายองคกร ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีความสอดคลองกัน 
อีกทั้ง บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รัฐบาลจึงมี
นโยบายใหรวบรวมกฎหมายดังกลาวจัดทําเปนประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชนในการอางอิงและใช
กฎหมายท่ีจะรวมอยูในฉบับเดียวกันอยางเปนระบบ พรอมกับไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ขณะนี้รางประมวลกฎหมายยาเสพติดอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คาดวาจะแลวเสร็จในเวลาไมนานนี้ จากน้ันจะเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป 

กฎหมายที่อยูในการดูแลของ อย. ที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ 
และสารระเหย จะถูกยกเลิกและรวบรวมเขาไปไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด มี ๓ ฉบับไดแก  

๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม  
๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓) พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

๒) รางพระราชบัญญัติวิธีพจิารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
71

 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหจัดทําประมวลกฎหมายยาเสพติด และยกเลิกกฎหมายที่อยูใน

การดูแลของ อย. ๓ ฉบับ ดังน้ัน การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เปนยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิ และ        
สารระเหย ซึ่งเดิมบัญญัติ ไวในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงตองนําไปกําหนดเปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
67 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
68 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
69 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
70 รางประมวลกฎหมายยาเสพติดhttp://www.krisdika.go.th/wps/portal/general 
71 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
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๑. ในการจัดทํารางประมวลกฎหมายยาเสพติดและการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติดอย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด มีสวนในการจัดทํารางฯ และการประชุม/ชี้แจงตอหนวยงาน        
ที่เก่ียวของทุกครั้ง อยางตอเนื่อง เพื่อใหบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ 
และสารระเหย รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับของกลาง เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับเดิมและ
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถใชประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และปองกันการนําไปใชในทางท่ีไมถูกตองอันอาจนําไปสูปญหาการติด
ยาเสพติด ซึ่งบั่นทอนสุขภาพของประชาชนและกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

2. อย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ไดเตรียมการรางกฎหมายลูกไวรองรับประมวลกฎหมาย   
ยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือใหกระบวนการควบคุม         
การอนุญาต การดําเนินการเก่ียวกับของกลาง ฯลฯ ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 11.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 253572 
หัวขอเรื่อง : การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อพัฒนาระบบ       

การควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตรายท่ีครอบคลุมสารเคมีไดทั้งระบบและใหสอดคลองกับสากล 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสม เพื่อปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม โดยกําหนดการควบคุมวัตถุอันตรายออกเปน ๔ ชนิด ตามความจําเปนแกการควบคุม 
ปจจุบันมีหนวยงานท่ีอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จํานวน ๗ หนวยงาน เชน    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ มีอธิบดีและผูแทน
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นและคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ดานการควบคุมวัตถุอันตรายและการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตาง ๆ และมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ปจจุบันมีคณะอนุกรรมการท่ีไดรับ       
การแตงต้ังทั้งหมด ๑๗ คณะ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากยิ่งขึ้น        
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวัตถุอันตราย        
การกําหนดอายุและการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดท่ี ๓ การกําหนดอายุ
และการตออายุใบรับแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การอนุญาตใหมีการนําเขาหรือมีไวในครอบครอง ซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การยกเลิกอํานาจจับกุมของ
พนักงานเจาหนาที่ และการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ควบคุมเฉพาะสารเคมีหรือวัตถุที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดวาเปนวัตถุอันตราย
เทานั้น แมวาวัตถุหรือสารเคมีอ่ืนใด ๆ จะมีลักษณะหรือสมบัติเปนไปตามความหมายของคําวา “วัตถุอันตราย” 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก็ตาม หากไมไดรับการประกาศใหเปนวัตถุอันตรายโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะไมอยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 การประกาศกําหนดวาสารเคมีหรือวัตถุใดเปนวัตถุอันตราย หนวยงานควบคุมดูแลจะตองมีขอมูล       
ดานตาง ๆ ของสารเคมีหรือวัตถุนั้นมากเพียงพอ ซึ่งภาระนี้จะตกแกหนวยงานควบคุมที่ตองหาขอมูลดานตาง ๆ   
ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งทําใหมีสารเคมีหรือวัตถุจํานวนมากที่มีสมบัติเปนวัตถุอันตรายแตไมไดรับการควบคุม ขณะที่  

72 กลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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หลายประเทศทั่วโลก ไดแก ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน หรือ
แมแตประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เชน ประเทศมาเลเซีย หรือ ประเทศ
เวียดนาม  เปนตน ไดกําหนดใหผูประกอบการตองย่ืนขอมูลดานตาง ๆ แกหนวยงานบริหารจัดการสารเคมี     
ซึ่งเปนการลดภาระของหนวยงานราชการรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอีกดวย การที่ประเทศคูคาของ
ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมสารเคมีของตนใหเขมงวดมากขึ้นเพื่อปกปองประชาชนและ
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ จึงอาจทําใหมีการยายฐานการผลิตวัตถุอันตรายมาสูประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 
ในอาเซียนหากประเทศไทยไมมีกฎหมายที่เทาเทียมกับประเทศตาง ๆ ก็อาจทําใหประเทศไทยเปนแหลง       
การผลิตวัตถุอันตรายโดยไมมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจเพิ่มผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
และคุณภาพของสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักควบคุมวัตถุอันตรายจึงมีการศึกษาและจัดทํา 
(ราง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตราย            
ที่ครอบคลุมสารเคมีไดท้ังระบบเพื่อใหสอดคลองกับสากล โดยมีการแกไขปรับปรุงในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย บทบัญญัติสําหรับการนําผาน การนํากลับเขามา และสงกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย 
อายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับการควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขอบท
ยกเวนในการนําวัตถุอันตรายมาใชสําหรับการศึกษา การวิเคราะห การวิจัยและพัฒนา กําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย การเพิ่มบทลงโทษ และการใหบริษัทที่รับประกันภัยสามารถจายคาเสียหาย
เบ้ืองตนใหแกหนวยงานผูรับผิดชอบที่เขาชวยเหลือ เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุเก่ียวกับการขนสงวัตถุอันตรายไดทันตอสถานการณ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแลว           
อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ทบทวนปรับปรงุ และพัฒนากฎหมายดานวัตถุอันตรายใหทันตอสถานการณ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนากลไกเพื่อยกเลิกผลิตภัณฑที่พบวามีปญหาและมีผลกระทบในวงกวาง  
2. ทบทวนและพัฒนาบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายอยางตอเน่ืองเพื่อปรับระดับการควบคุมวัตถุ

อันตรายใหเหมาะสมกับสถานการณ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนที่เ ก่ียวของเพื่อใหกระบวนการออกกฎหมายและ          

การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

11.7 พระราชบญัญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551
73, 74

 
หัวขอเรื่อง : พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายกําหนดใหมีองคกร

กลางเชิงนโยบาย ทําหนาท่ีเสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานอาหารครอบคลุมตลอดหวงโซอาหาร 

ที่ผานมา คณะกรรมการอาหารแหงชาติไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของ
ประเทศไทยฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้ง ใหหนวยงานที่เ ก่ียวของนํากรอบยุทธศาสตร ไปใชเปนแนวทาง            
ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีในสวนที่เกี่ยวของตอไป บัดน้ี กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ไดหมดวาระแลว จึงไดมีการยกรางกรอบยุทธศาสตรการจัดการ
ดานอาหารของประเทศไทยฉบับที่ 2 ข้ึน โดยปรับปรุงตอยอดในแตละยุทธศาสตรฉบับแรกใหเหมาะสมกับ
สถานการณดานอาหารปจจุบัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ และเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน  

 
73 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 31ก  9 กุมภาพันธ 2551 หนา 39-46). 
74 มานิตย ประพันธศลิป, สุวารี เตียงพิทักษ และ สุทธิรักษ จรรยานิทัศน. การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสรางขีดความสามารถของภาค

ชุมชน และภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย เพื่อการจัดการดานอาหารแบบองครวมที่มุงผลปลายทางอยางยั่งยืน. รายงานเสนอตอ
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ธันวาคม 2558. 
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รางกรอบยุทธศาสตรฯ (ฉบับท่ี 2) จึงไดปรับเปนระยะ 20 ป และกําหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมี        
ความม่ันคงดานอาหารและโภชนาการ เปนแหลงอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณคาทาง
โภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลกอยางยั่งยืน” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคงอาหาร (9 กลยุทธ 45 แนวทาง)  
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานคุณภาพและความปลอดภัยอหาร (6 กลยุทธ 35 แนวทาง) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานอาหารศึกษา (5 กลยุทธ 18 แนวทาง) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ  (3 กลยุทธ 11 แนวทาง)  
ทั้งนี้ รางกรอบยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 2 ดังกลาวไดผานความเห็นชอบคณะกรรมการอาหาร

แหงชาติแลวในการประชุมคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 และอยู
ระหวางเตรยีมการนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  

การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรฉบับที่ 1 ที่ผานมา (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ ไดแต งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 3 คณะ เพื่อทําหนาที่ เปนกลไกหลัก                   
ในการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ ไดแก  

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที ่1 คณะกรรมการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ  
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนดานคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดท่ี 3 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อมโยง

ดานอาหารโภชนาการสูคุณภาพชีวิตท่ีดี   
ที่ผานมา คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ ไดถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ         

โดยกําหนดเปนประเด็นขับเคลื่อนสําคัญในแตละยุทธศาสตรซึ่งครอบคลุมมิติความมั่นคงอาหาร คุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารและอาหารศึกษา ท้ังนี้ ในระดับปฏิบัติการไดมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ นําไป
ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคและมี          
การขับเคลื่อนประเด็นที่มีความสําคัญหลายประการ อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรฯ ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 3 คณะดังกลาวที่ผานมา พบปญหาสาํคัญ คือ การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 
ยังมีลักษณะไมเสรมิพลังกันเนื่องจากตางคนตางทํา ซ่ึงมีสาเหตุจาก: 

1) ระบบอาหารมีความซับซอนและมีหนวยงานดําเนินการ ทั้งสงเสริมและกํากับดูแลจํานวน
มาก หากแตการดําเนินงานไมเกิดการบูรณาการการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์รวมกัน อีกทั้งการดําเนินการเปน
แบบแยกสวน ผิดจังหวะเวลา ไมเกิดการเสริมพลังและทําใหไมเกิดผลลัพธในชั้นปลายทางที่ตองการ  

2) เนื่องจาก พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไมไดอํานาจบังคับบัญชา
หนวยงานใด จึงขาดการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่อยางบูรณาการ โดยใชตัวชี้วัด
รวม (Collective Impact KPI) ที่มุงสูเปาหมายเดียวกัน 

3) ไมมีองคกรกลางเปนเจาภาพ ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสูการปฏิบัติใน
พื้นที่ และไมมีแผนปฏิบัติการการบูรณาการที่ชัดเจน (ตัวชี้วัด กรอบงบประมาณ และการประเมินผล) รวมท้ัง         
ขาดฐานขอมูลกลางเพื่อการบริหารยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ควรใหมีการทบทวน พ.ร.บ. คณะกรรมการอาหารแหงชาติ (พ.ศ. 2551) เพื่อใหเปน

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนนุและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานความมั่นคงอาหาร ความปลอดภัย
อาหาร เกษตรกรรมการยั่งยืน การจัดการสารเคมี รวมทั้ง การสงเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 

2. กําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรมและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานแบบไมผลัด 
(Collective Impact-KPI) 
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3. สนับสนุนใหมีการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่  โดยมีแผนปฏิบัติการ            
ที่บูรณาการมุงผลสัมฤทธิ์รวม ใชตัวชี้วัดแบบไมผลัดและวางระบบงบประมาณแบบ collective impact 

4. กําหนดหนวยงานกลางเปนเจาภาพหลัก ใหทําหนาที่บริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางย่ังยืนโดยใช
ฐานขอมูลกลาง 

11.8 พระราชบญัญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ. 2551 
หัวขอเรื่อง : การแกไขรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตรการ

กํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และสอดคลองกับขอตกลง ของกลุมประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ (AMDD) 

เครื่ องมือแพทย ถือเปนหนึ่ งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่ เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ            
เพื่ออนาคตตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยหรือไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) และแนวโนมสังคมไทยใน
ปจจุบันกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหความตองการเครื่องมือแพทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได
ลงนามใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเปนความตกลงดานเครื่องมือแพทย (ผลิต นําเขา 
ขายและโฆษณา) ของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศใน พ.ศ. 2557 ทําใหกองควบคุมเครื่องมือแพทยตองมี
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตรการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและ
สอดคลองกับขอตกลงดังกลาว จึงนําไปสูการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยเพิ่มเติม 

ขณะน้ี คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับท่ี...) พ.ศ..... ตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังน้ี 

1. แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม  
2. กําหนดกลุมเครื่องมอืแพทยหรือเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หรือผลกระทบตอการสาธารณสุขและเพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยดวยการจดแจง 
3. การปรับลดมาตรการควบคุมการสงออกเครื่องมือแพทย 
4. กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการจดแจง 
5. การประเมินเอกสารวิชาการ การตรวจสอบสถานประกอบการ และการตรวจสอบหรือตรวจ

วิเคราะหเครื่องมือแพทย 
6. การตรวจสอบความถูกตองในการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทยและการให

ความเห็นในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย 
7. การโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบการวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข 
8. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณ 
9. บทกําหนดโทษ 
10. อัตราคาธรรมเนียมและบทเฉพาะกาล 
ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
1. เปดรบัฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการ เชน การทํา

ประชาพิจารณ การนําลงเว็บไซต 
2. เตรียมขอมูลชี้แจงทําความเขาใจกับผูท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง การชี้แจงตามขั้นตอนการเสนอ

กฎหมาย เชน การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีการ การจัดทํารางกฎหมายลําดับรอง 
3. อย. โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดกําหนดบทบัญญัติรองรับคําขอ ใบอนุญาตหรือ                

ใบจดแจงรายการละเอียด กฎหมายลําดับรอง ฯลฯ เพื่อใหกระบวนงานตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
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11.9 พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2558 
หัวขอเรื่อง : พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ 2558 เปนการปรับปรุงกฎหมายวาดวย

เครื่องสําอางใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ปรับปรุงมาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค 
และปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2558 ทั้งนี้ โดย
ที่พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการ             
ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตอง
เปลี่ยนแปลงระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางใหเปนระบบเดียวกัน คือ ระบบการแจงรายละเอียดเครื่องสําอาง
กอนที่จผลิตหรือเขาเครื่องสําอาง จึงตองปรับปรุงกําหมายวาดวยเครื่องสําอางใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันและระบบดังกลาว อันเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพ         
ในการแขงขันในระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงมาตรการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค
เก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ทั้งในดานการหามผลิต นําเขาหรือขายเครื่องสําอางบางประเภท การกําหนด
วัตถุประสงคที่หามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง การกําหนดมาตรฐานของสถานท่ีผลิตเครื่องสําอางภาชนะ
บรรจุ การรายงานขอมูลเก่ียวกับเครื่องสําอาง มาตรการควบคุมฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอางและ
มาตรการควบคุมเครื่องสําอางท่ีไมปลอดภัยในการใช เครื่องสําอางปลอม และเครื่องสําอางผิดมาตรฐานใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูบริโภค รวมทั้ง ปรับปรงุบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

11.10 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ75 
หัวขอเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเปนตองปรับขอกําหนด มาตรฐาน 

กฎระเบียบการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ใหสอดคลองกับอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่
เก่ียวของ โดยอยูบนพื้นฐานความเหมาะสม และเอ้ือประโยชนตอการดําเนินการทั้งดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ และการสงเสริมผูประกอบการ  

อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศท่ีลงนามแลวและตองนําไปปฏิบัติ 
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. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufac- turing 

Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products   
7. ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD) 
8. ASEAN Mutual Recognition Arrangements for Bioequivalence Study Reports of 

Generic Medicinal Products 
9. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Inspection and 

Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products 
10. กฎระเบียบและหลักปฏิบัติภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก (World Trade 

Organization : WTO) ไดแก 
 
75 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560.  
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10.1 ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS) 

10.2 ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางการคา (Agreement on Technical Barrier to 
Trade : TBT) 

10.3 ความตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agree on Trade – 
Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) 

10.4 ความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation 
Agreement: TFA)  

11. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตราย 
และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam Convention on 
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in 
International Trade) 

12. อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants : POPs) 

13. ระบบสากลวาดวยการจําแนกประเภทและการติดฉลากเคมีภัณฑ (Globally Harmonized 
System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS) 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของการพัฒนาเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs ) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 15 ป โดยมีเปาหมายที่
เก่ียวของกับสุขภาพ คอื เปาหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพที่ดีในทุกชวงอายุ โดยมีเปาหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจ
ของสํานักงาน ในประเด็นท่ี 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk 
protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and vaccines for all. ที่เนนเรื่องการเขาถึงยาที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และ ราคาที่เหมาะสม 3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and 
illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination. รวมถึง 
เปาหมาย 3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the 
communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, 
provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha 
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing 
countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, 
provide access to medicines for all. ซึ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีน ยาและเวชภัณฑ 
รวมทั้งเทคโนโลยีสุขภาพสาหรับโรคติดตอ และโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีผลตอสุขภาพของประชาชนในประเทศ
ยากจน และประเทศกาลังพัฒนา เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงวัคซีน ยาเวชภัณฑ และเทคโนโลยีสุขภาพ
เหลาน้ีไดอยางถวนหนาในราคาไมแพงเกินไป 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
๑. เนื่องจากการเจรจาความตกลงการคาเสรีมีการขยายขอบเขต รวมถึงรูปแบบท่ีมี

ความกาวหนาของการเปดเสรีมากข้ึน อย. จําเปนตองวิเคราะหผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึง             
การปรึกษาภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการตัดสินใจ กอนการปรับขอกําหนด มาตรฐานกฎระเบียบ           
การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ รวมถึงการยกเลิกกฎระเบียบที่มีความลาหลัง (de-regulation) 
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เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ        
เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ  

๒. การเตรียมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความรูและเขาใจในความตกลงระหวางประเทศนั้น 
ๆเพื่อใหสามารถปรับตัวไดรวมถึงสามารถใชโอกาสในการขยายตลาดการสงออก 

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานใหมีความรูและเขาใจในความตกลงระหวางประเทศ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองตามพันธกรณีดังกลาว 

11.11 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/255976, 77 
หัวขอเรื่อง : คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพดังกลาวมาบัญญัติ จัดทําข้ึนเพ่ือแกไขปญหา
อุปสรรคจากการพิจารณาอนุญาตลาชา ซึ่ง อย. ไดหลักการและแนวทางที่อยูในคําสั่ง คสช. ดังกลาวมาบัญญัติ
ไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพแตละฉบับเพื่อใหมีสภาพบังคับใชเปนกฎหมายไดอยางตอเนื่อง 

ที่ผานมา อย. ไดดําเนินกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหแกผูประกอบการที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ซึ่งตองมีขั้นตอนในการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบ จึงตองใชระยะ
เวลานานในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ 

ในปจจุบันปญหาดังกลาวจึงไดรับการแกไขโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ          
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให อย. และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาท่ีของ อย. ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดนําไปใชเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ทางธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการคาโลก สงผลใหการคุมครองผูบริโภค        
เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาชนสามารถเขาถึงและมีทางเลือกผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพหลากหลาย
ประเภทมากขึ้นดวย ทั้งนี้ คาขึ้นบัญชีที่จัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกร
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ และคาใชจายที่จัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพที่จัดเก็บตามคําสั่งนี้ ใหเปนเงินของ อย. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจการ         
ในอํานาจหนาท่ีของ อย. ที่ไดจัดเก็บโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจายเพื่อวัตถุประสงคตามที่
กําหนดไวในคําสั่งดังกลาว ตอมา ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข        
การรับและจายเงินท่ีจัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อให อย. และหนวยงานที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมายใชเปนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับและจายเงินท่ีจัดเก็บตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงฯ ดังกลาว 

อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวขางตนยอมพบปญหาและอุปสรรค เชน การออกกฎหมาย
ลําดบัรองตามคําสั่ง คสช.ฯ ใหครบถวนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ อาจตองใชระยะเวลาในการจัดทํานาน
พอสมควรเพื่อความรอบคอบ นอกจากนี้ แนวทางการดําเนินการตาง ๆ ของ อย. และหนวยงานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งมีอยูทั่วประเทศอาจมีความเขาใจ ทั้งในปญหาขอกฎหมายและปญหาในทางปฏิบัติ 
 
76 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ รื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
77 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การรับ และจายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
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ไมสอดคลองหรือเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ัง หากมีรัฐบาลใหมเกิดข้ึน คําสั่ง คสช. ดังกลาวจะถูกยกเลิก
ไป ดังน้ัน อย. จึงตองเตรียมความพรอมในการรองรับเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความตอเนื่อง ในการน้ี จึงไดนํา
หลักการและแนวทางที่อยูในคําสั่ง คสช.ฯ มาบัญญัติไวในกฎหมายที่เก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพแตละฉบับเพื่อให
มีสภาพบังคบัใชเปนกฎหมายไดตอไป เปนตน 

ทั้งนี้ แนวโนมในอนาคตคาดวา ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนดังกลาวยอมตองไดรับ         
การพัฒนาและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง เนื่องจากเปนเรื่องที่รฐับาลใหความสําคัญเปนอยาง นอกจากนี้แลวเห็นวา 
เมื่อ อย. และหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถนําเงินที่จัดเก็บไดไปจายไดตามวัตถุประสงคท่ีกฎหมาย
กําหนดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ดังนั้น คาดวา อย. และหนวยงานที่ไดรับมอบหมายยอมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในแตละปลดลงอยางแนนอน รวมทั้ง มีสภาพปญหาในเรื่องของผูเชี่ยวชาญที่คาดวา จะ
ขาดแคลนหรือมีความจําเปนเรงดวน ทั้งน้ี เพื่อใหรองรับการประเมินทางวิชาการสําหรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ ของผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งจะเปนสิ่งท่ีทาทายอยางย่ิงในการดําเนินงานของ อย. 

ขอเสนอแนวทางพัฒนา 
๑. อย. ควรรวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ มาจัดประชุมพูดคุยกันเพื่อหาแนวทาง วิธีการ และวิธี

ปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางตอเนื่อง 
๒. อย. ควรดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองตามคําสั่ง คสช. ดังกลาวใหครบถวน เพื่อใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของคําสั่ง คสช. ดังกลาวอยาง
แทจริง 

๓. อย. เรงดําเนินการผลักดันการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ในเรื่องการนํา
หลักการและแนวทางที่อยูในคาํสั่ง คสช. ดังกลาวมาบัญญัติไวในแตละฉบับเพ่ือใหมีสภาพบังคับใชเปนกฎหมาย
ไดอยางตอเนื่องตอไป 

๔. อย. ตองมีระบบเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ สําหรับผลิตภัณฑ
สุขภาพ ที่กําลังจะเขามาสูประเทศไทย ลวงหนาอยางนอย ๑-๓ ป เพื่อเตรียมการรองรับเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ         
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 

๕. อย. ตองดําเนินการวางแผนรองรับอยางรัดกุม รอบคอบ เก่ียวกับการบริหารจัดการในเรื่อง
การรับและจายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อชวยในการปรับตัว ในกรณี 
ที่จะถูกตัดงบประมาณในแตละปลง รวมทั้ง จัดใหมีระบบการตรวจสอบอยางเขมงวดเพื่อควบคุมการจายให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเกิดการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกรไดอยางยั่งยืน 
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพองคกร 

เมื่อวิเคราะหขอมูลปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรท่ีสงผลตอการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดทําการประเมินศักยภาพองคกร
โดยใช SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ เพื่อประเมินวา องคกรมีจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคตอการพัฒนาอยางไร เพื่อทราบสถานะขององคกร และเปนขอมูลประกอบการกําหนด
ทิศทางองคกรและยุทธศาสตร โดยมีผลการประเมินสรุปไดดังนี้78, 79, 80  

ปจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1. ความนาเชื่อถือขององคการ 
S2. มีกฎหมาย ระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบ      

ทําใหเอ้ือตอการคุมครองผูบริโภค 
S3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ

การควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
S4. มีระบบการพัฒนาผูประกอบการใหสามารถ

ประกอบการไดอยางมีมาตรฐาน  
และมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

S5. ผูนําองคกรมีความมุงมั่น วางแผน กํากับ
ติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1. ทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุก 
W2. กฎหมายลาสมัย บทลงโทษนอย ทับซอน

และยังไมบูรณาการ 
W3. การสื่อสารไมเขาถึงกลุมเปาหมาย  
W4. กระบวนการขออนุญาตไมสามารถใช

มาตรฐานสากลเปนหลักประกัน 
W5. การพัฒนานวัตกรรมในการทํางานยังไม

เพียงพอ ทําใหไมทันตอความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ 

W6. ระบบ IT ยังไมมีประสิทธิภาพ                
(ไมสอดคลองกับกระบวนงาน ไมเสถียร ไม
สามารถเรียกขอมูลได) 

W7. ขอมูลลาสมัย ไมเชื่อมโยง สืบคนยาก และ
ไมมีฐานขอมูลในเชิงคลังความรู 

W8. ระบบฐานขอมูลเลขสัญลักษณยังไม
ครบถวนและไมทันสมัย ไมสามารถ
ตรวจสอบได  

W9. โครงสรางไมยืดหยุน ติดกรอบราชการสง    
ผลใหการดําเนินงานและการประสาน       
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมี
ขอจํากัดและไมคลองตัว 

 

78 การประชุมโครงการทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร อย. วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา. 

79 สรุปการเก็บความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอการปฏิรูประบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ. สถาบันพระปกเกลา. 30 เมษายน 
2561. 

80 การประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอการปฏิรูประบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 ณ ชวาลัน รีสอรท      
จ.นครปฐม.  
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ปจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 W10. บุคลากรมีเฉพาะสาขาเภสัชศาสตรและ
นักวิชาการอาหารและยา ซึ่งดวยภาระงาน
จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย
ในวิชาชีพอื่น  

W11. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานที่
เพิ่มมากขึ้น  

W12. เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

W13. บุคลากรบางสวนยังมี mind set ที่ไม
ตอบสนองหรือทันตอการเปลี่ยนแปลง 

W14. การทํางานรวมกับเครือขายยังไมเขมแข็ง
เนื่องจากมีขอจํากัด เชน อัตรากําลัง 
งบประมาณ และองคความรูเฉพาะดาน 

ปจ
จยั

ภา
ยน

อก
  

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1. นโยบายรฐับาลใหความสาํคัญกับ 
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
จึงเปนโอกาสในการเพิ่มประสทิธิภาพ 
การทํางาน  

O2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การมีสื่อสังคมออนไลน (Social media) ทํา
ใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและสื่อสารไดอยาง
รวดเรว็ 

O3. มีหนวยงานที่มีความพรอมและความเขมแข็ง
ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค             
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ เชน มหาวิทยาลัย
สื่อมวลชน และภาคประชาชน เปนตน  

T1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหเกิด
ผลิตภัณฑนวัตกรรมและผลิตภัณฑใหม ๆ 
ออกสูทองตลาดเพิ่มขึ้น และมี             
ความหลากหลาย สงผลใหเกิดปญหา
ผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้น 

T2. การขยายตัวของปญหาสุขภาพและอิทธิพล
ของการสื่อสารยุคดิจิทัล ทําใหผูบริโภค
เขาถึงขอมูลและสงตอขอมูลที่ไมถูกตองได
งายและรวดเร็ว  

T3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําให        
การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขไมครอบคลุม 
และไมเทาทันสถานการณ 

T4. กระแสโฆษณาโออวด เกินจริงเพิ่มขึ้น 
T5. คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภค

ของผูบริโภคท่ีไมถูกตอง สงผลใหเกิดปญหา
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในทางที่ผิด 

T6. กฎหมายดานงานคุมครองผูบริโภคมีจํานวน
มาก ทับซอนกัน และมีชองวางทางกฎหมาย 

T7. อยูระหวางแรงกดดันดานการคุมครอง
ผูบริโภคและการสงเสริมเศรษฐกิจ 

T8. เครอืขายสวนภูมิภาคยังไมมีความพรอม    
ดานบุคลากรและขอมูล เพื่อทาํหนาที่
สงเสริมผูประกอบการ 

 

 



 

 
 

๘๑
    

บทที่ 4 ทิศทางและยุทธศาสตร 
จากผลการประเมินศกัยภาพองคการ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ในบทท่ีผานมา ไดนํามา

กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรขององคการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงค                 
ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน 

 
 
 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการท่ีมีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อใหภาคสวน

ที่เก่ียวของ มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือระบบคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล มีระบบ         
การประเมินผลิตภัณฑสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เชน การ มีผูประเมินภายในที่มีความเชี่ ยวชาญ                 
ดานการประเมินผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ รวมถึง       
การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 

กํากับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง และสงเสริม ใหผลิตภัณฑสุขภาพ       
และการประกอบการ ทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล 

ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน    
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยตอสุขภาพ มีองคความรูในการเลือกซื้อ เลือกใช ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง 
เหมาะสม รวมถึงไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ 

2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร 
2.1) ภารกิจตามกฎหมาย81 

กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเก่ียวกับ          
การปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งลวนถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
ผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูล
ทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ปลอดภัยและสมประโยชน โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติด    
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

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

การโฆษณา รวมท้ัง ผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบความปลอดภัยดานสารเคมีของประเทศ
และเปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองคกรระหวางประเทศดานสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวัง 
ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
81 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552. 

องคการที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล ดานการกํากบัดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
ใหมีคณุภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน 

 



 

 
 

๘๒
    

(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบริโภค             
ดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(5) สงเสริม และพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมทั้ง เพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพ่ือปกปองสิทธิของตนได 

(6) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการมีสวนรวม
ของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ 

(7) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือใหงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ       
เกิดประโยชนตอสุขภาพของประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาติ 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.2) พันธกิจเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 

1. ควบคุม และกํา กับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล                     
รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล 

2. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง             
และเหมาะสม 

3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล 

3. คานิยม Thai FDA 
Thai (Thai Value)   ซื่อสัตย ออนนอมถอมตน 
F (Focus on People) มุงผลประชาชน 
D (Dependable)  ฝกตน เปนที่พึ่งพา 
A (Advancement)  พัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. เปาประสงค ภายใน 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย  
2. ประชาชนสามารถดูและตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 
3. ผูประกอบการมีมาตรฐานในการประกอบการที่ดี สรางโอกาสในการแขงขันในระดับสากล 

5. ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง 
1. ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีในทองตลาดมีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีประสิทธิผล 
2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
3. ผูประกอบการสามารถประกอบการไดตามมาตรฐาน และสามารถแขงขันได 
4. องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

6. ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 
3. พัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน 
4. พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 

พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากบัดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 
ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน             

เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลงาน  
ป 60 

(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง   
ที่ไมไดมาตรฐานลดลง 

รอยละ - 20 20 20 20 

 

กลยุทธที่ 1 พัฒนากฎหมายดานผลิตภัณฑสุขภาพใหทันตอสถานการณและสอดคลองสากล 

กลยุทธที ่2 พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูตลาด 
(Pre – marketing Control) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธที ่3 พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด  
(Post - marketing Control) อยางเขมงวด 

กลยุทธที่ 4 สรางและพัฒนาเครอืขายการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุมและเขมแข็ง 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีความเขมแข็ง เปนที่ยอมรับ            
ในระดับสากล 

กลยุทธที่ 6 พัฒนากลไกการกํากับดูแลใหผูประกอบการรับผิดชอบตอการประกอบการของตนเอง           
ใหมีคณุภาพ มาตรฐาน 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

๘๔
    

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
 

พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 

ผูบริโภคมีความรู และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยนําองคความรูมา
ใชเพื่อการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลงาน  
ป 60 

(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

รอยละของผูบริโภคมีพฤติกรรม    
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง 

รอยละ 82.5 
(82.5) 

82.5 82.5 83 83.5 

 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูบริโภคใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และรูเทาทันเหตุการณ 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหลงความรู และสื่อความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพใหทันเหตุการณ รวมถึงชองทาง            
ใหผูบริโภคเขาถึงไดงาย 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาและสงเสริมใหผูบริโภคใชเครื่องมอืตรวจสอบในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๕
    

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
 

พัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 

ผูประกอบการมีการประกอบการที่ยั่ ง ยืน มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม              
และมีศกัยภาพในการแขงขันในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลงาน  
ป 60 

(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

รอยละของมูลคาการผลิตยามุงเปา 
เมื่อเทียบกับมูลคาการนาํเขา 

รอยละ - 10 20 20 20 

รอยละของรายการยามุงเปาที่สามารถ
สงออกได 

รอยละ - 10 20 20 20 

รอยละของมูลคาผลิตภัณฑอาหาร
กลุมเปาหมายที่สามารถสงออกได 

รอยละ - - 20 20 20 

 

กลยุทธที่ 1 เตรียมความพรอมผูประกอบการรองรับกฎระเบียบ 
 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหม 
 

 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการรับรองและประเมินสมรรถนะผูประกอบการ 
 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมผูประกอบการใหพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๖
    

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
 

พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 

อย. มีระบบบริหารจัดการองคการที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลงาน  
ป 60 

(เปาหมาย) 

คาเปาหมาย ป พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

ไดรับรางวลัคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

จํานวน - - 1 
หมวด 

3 
หมวด 
(สะสม) 

6 
หมวด 
(สะสม) 

 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานตามเกณฑ PMQA 
 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคการใหเปนองคการอิเล็กทรอนิกส 
 

 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาภาพลักษณขององคการใหเปนที่นาเชื่อถือของประชาชน 

 



    

      การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยหลังจากกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว ต้องจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้ และเข้าใจ และกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์

และค่าเปา้หมาย เพื่อบ่งชี้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยข้อมูลสําคัญสําหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

รวมทั้งสิ้น 165.0489

ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

1. พัฒนาระบบ ระบบการควบคุม ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 1. พัฒนากฎหมายด้านผลิตภัณฑ์ 1.1 ร้อยละของจํานวน 100 1. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการศึกษา 0.6750 สํานักยา

และกลไก และกํากับดูแล สุขภาพกลุ่มเสี่ยง สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์และ กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสําหรับสัตว์และ

การควบคุมกํากับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง สอดคล้องสากล และพัฒนาตามแผน ข้อกําหนดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญ

ดูแลผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ (ค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 20) ของยาใหม่

สุขภาพให้เป็นไป และได้มาตรฐาน 

ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 2. โครงการจัดทําหลักเกณฑ์แนวทาง 1.1559 สํานักยา

สากล ในระดับสากล ปฏิบัติสําหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

ยาที่เป็นเซลล์ ยีนและเนื้อเยื่อ

3. โครงการพัฒนากฎหมายยาเพื่อเพิ่ม 0.9659 สํานักยา

ขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค

รองรับประชาคมเศรษฐกิจโลกและ

ข้อตกลงอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

บทที่ 5

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ล้านบาท (70 โครงการ)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

4. โครงการสํารวจสถานการณ์และทบทวน 1.0000 สํานักอาหาร

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารสกัดที่ใช้

ในอาหารเพื่อรองรับการพัฒนาข้อกําหนด

การเติมสารอาหารและสารสกัด (Fortification)

ในอาหาร (ระยะที่ 1)

5. โครงการสํารวจการได้รับสัมผัสวิตามิน 1.2000 สํานักอาหาร

และแร่ธาตุจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในประชากรไทย (ระยะที่ 2)

6. โครงการศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อน 1.5000 สํานักอาหาร

สารชีวพิษ (Biotoxin) ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเล

7. โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแล 0.0800 สํานักอาหาร

ความปลอดภัยนมโรงเรียนตลอดห่วงโซ่

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 2.2950 สํานักอาหาร

ชี้แจงกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายอาหารของ

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

9. โครงการพัฒนาแนวทางการกําหนด 0.3000 กองควบคุม

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้ เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

10.  โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 5.5000 สํานักควบคุม

เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. เครื่องสําอางและ

เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย

11.  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 0.5856 สํานักควบคุม

เครื่องสําอางในการปฏิบัติตามประกาศ กท.สธ. เครื่องสําอางและ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข วัตถุอันตราย

ในการผลิตหรือนําเข้า พ.ศ. 2562

12.  โครงการส่งเสริมภารกิจการกระจาย 3.7006 กอง คบ.

อํานาจตามกฎหมายให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

13.  โครงการศึกษาจากการบังคับใช้ 1.4325 กองควบคุม

ประมวลกฎหมายยาเสพติดภายใต้บริบท วัตถุเสพติด

การคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นเกี่ยวกับ

เมทแอมเฟตามีน กระท่อม กัญชาและเฮมพ์

14. โครงการกําหนดมาตรฐาน 1.1969 กองควบคุม

ของเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

2. พัฒนาระบบการควบคุม และ 2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 80

กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ คาบเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์

ก่อนออกสู่ตลาด (Pre - marketing สุขภาพจากเทคโนโลยีใหม่

Control) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการพิจารณาจําแนก

สากล และวินิจฉัยตามเวลาที่กําหนด

2.2 ระดับความสําเร็จของ ระดับ 1. โครงการพัฒนาและกํากับดูแล 0.2535 สํานักยา

การพัฒนากระบวนการ 5 การดําเนินการระบบคุณภาพด้านยา

พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

สุขภาพตามเกณฑ์ Good 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 1.9300 สํานักอาหาร

Review Practice การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร

ก่อนออกสู่ตลาด 

3. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 0.7013 กองควบคุม

ระบบการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ให้ เครื่องมือแพทย์

รวดเร็ว และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ

ด้านเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับ

กลุ่มประเทศอาเซียน

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 0.3980 สํานักควบคุม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจ เครื่องสําอางและ

สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน วัตถุอันตราย
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

3. พัฒนาระบบการควบคุม และ 3.1 ระดับความสําเร็จของ ระดับ 1. โครงการการศึกษาความเป็นพิษของ 2.2950 สํานักยา

กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ 5 ยาแผนโบราณซึ่งมีส่วนประกอบของ

หลังออกสู่ตลาด (Post - marketing เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ ธาตุวัตถุที่มีองค์ประกอบของโลหะหนัก

Control) อย่างเข้มงวด สถานประกอบการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 2. โครงการพัฒนาระบบการควบคุม 3.7857 สํานักยา

กํากับร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วย

หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

3.  โครงการพัฒนาระบบการตรวจ 1.5400 สํานักยา

ประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดี

ในการกระจายยา (GDP) และวิธีการปฏิบัติ

ที่ดีในการจัดเก็บยา (GSP)

4.  โครงการสํารวจสถานการณ์ 6.4259 สํานักอาหาร

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่จําหน่ายในท้องตลาด

5.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 0.3156 กองควบคุม

จัดการการเฝ้าระวังความเสี่ยงของ เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์

6.  โครงการพัฒนาการกํากับดูแล 10.8725 สํานักควบคุม

หลังออกสู่ตลาดด้านความปลอดภัยของ เครื่องสําอางและ

เครื่องสําอางแบบบูรณาการ วัตถุอันตราย

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 0.6860 สํานักควบคุม

เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เครื่องสําอางและ

ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

8.  โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 0.2890 สํานักด่าน

ด่านอาหารและยาด้านกํากับดูแลและเฝ้าระวัง อาหารและยา

การลักลอบนําเข้าตัวยาและสารตั้งต้นฯ

9.  โครงการพัฒนาระบบการนําเข้า - 0.2059 สํานักด่าน

ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา

10. โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน 0.1334 สํานักด่าน

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา อาหารและยา

11. โครงการพัฒนาความร่วมมือ 0.2036 สํานักด่าน

การอํานวยความสะดวกทางการค้า อาหารและยา

ชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

12. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ 0.2559 สํานักด่าน

งานด่านอาหารและยา อาหารและยา

13. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 0.1303 สํานักด่าน

ด่านอาหารและยาตามมาตรฐานสากล อาหารและยา

14. โครงการจัดทําตัวชี้วัด ฐานข้อมูล 0.4600 กองแผนงาน

และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และวิชาการ

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5

15. โครงการประเมินความสําเร็จ 0.6620 กองแผนงาน

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และวิชาการ

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4

(พ.ศ. 2555 - 2564)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

16. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.0000 กองแผนงาน

ที่มีความสามารถในการแข่งขันของ และวิชาการ

ประเทศไทย

17. โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ 2.7648 กอง คบ.

สุขภาพและพัฒนาระบบงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคฯ

18. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 1.8120 กอง คบ.

เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์หลังออกสุ่ตลาด

19. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีมคุ้มครอง 2.4360 กอง คบ.

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอําเภอ

20. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ 0.9528 กอง คบ.

การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

21. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบงาน 1.0357 กอง คบ.

คบส. ในส่วนภูมิภาคฯ

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 0.9060 กอง คบ.

เจ้าหน้าที่งาน คบส.ในส่วนภูมิภาค เพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

23. โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตและ 1.8360 กอง คบ.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

24. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 1.8172 กอง คบ.

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

25. โครงการกํากับดูแลการให้บริการ 1.5000 ศรป.

รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

26. โครงการศึกษาดูงานบริการ 0.4400 ศรป.

รับเรื่องร้องเรียนทาง Call center

เพื่อพัฒนาสายด่วน อย. 1556

27. โครงการทําลายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0.5000 ศรป.

ของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ

28. โครงการอบรมให้ความรู้วัตถุเสพติด 1.0000 กองควบคุม

ในสถานพยาบาล วัตถุเสพติด

3.2 ร้อยละของจํานวนโฆษณา ร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาระบบกํากับดูแล 1.7600 ศรป.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ปัญหาโฆษณาฯ สื่ออินเทอร์เน็ตและ

ลดลง สังคมออนไลน์

2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 3.6600 ศรป.

ปัญหาโฆษณาฯ สื่อโทรทัศน์เชิงรุก

3. โครงการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูล 0.8000 ศรป.

โฆษณาฯ สื่อโทรทัศน์เชิงรุก

4. โครงการ "นักสืบไซเบอร์" จัดการ 0.8156 ศรป.

ปัญหาโฆษณาฯ
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

3.3 ร้อยละของสถานประกอบการ 100

ผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้อง

ตามกฎหมาย

3.4 ร้อยละของฉลากผลิตภัณฑ์ 100 1. โครงการศึกษาสถานการณ์ปริมาณ 2.5000 สํานักอาหาร

สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย สารสําคัญและการปลอมปนยาในผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีการแสดงหรืออวดอ้างสรรพคุณ

บนฉลากอาหารหรือทางโฆษณา

4. สร้างและพัฒนาเครือข่าย 4.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี ร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคง 37.1410 สํานักยา

การควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือในการพัฒนา ด้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สุขภาพให้ครอบคลุมและเข้มแข็ง งาน คบส. ในระดับดีเพิ่มขึ้น ในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน

2. โครงการการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 3.5400 สํานักยา

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ 21.0000 สํานักยา

บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา

รองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก

4. โครงการบูรณาการเครือข่ายการประกัน 0.3500 สํานักยา

คุณภาพยาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยา

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยฝึกอบรม 0.4290 สํานักอาหาร

และหลักสูตรอบรมด้านหลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย

6. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน 3.7200 สํานักอาหาร

ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

7. โครงการสํารวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการ 0.5000 กองควบคุม

ทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับ เครื่องมือแพทย์

การดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน

เครื่องมือแพทย์ของไทย ปี 4

8. โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครอง 1.7000 กองแผนงาน

ผู้บริโภคฯ สู่ส่วนภูมิภาค ปี 2563 และวิชาการ

9. โครงการประสานเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวัง 1.8716 กองแผนงาน

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และวิชาการ

10. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 1.0300 กองแผนงาน

เพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 2 และวิชาการ

11. โครงการประชุมวิชาการงาน คบส. 0.8613 กองแผนงาน

และวิชาการ

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย 3.3864 กอง คบ.

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในส่วนภูมิภาค

13. โครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ 2.0219 สํานักอาหาร

ด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการและ

พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เครือข่าย

เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ

14. โครงการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบ 0.4306 กองควบคุม

สารสนเทศ อย. เกี่ยวกับการนําเข้า ผลิต วัตถุเสพติด

และขายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่าง 5.1 ระดับความสําเร็จของการนํา ระดับ 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านการเจรจา 0.2500 กองแผนงาน

ประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลความร่วมมือระหว่าง 5 และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ และวิชาการ

ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ ประเทศมาใช้พัฒนาระบบ

ในระดับสากล การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 1.2500 กองแผนงาน

5.2 ระดับความสําเร็จของ อย. ระดับ ประเทศ และวิชาการ

ในการมีบทบาทเป็นผู้นํา 5

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวที 3. โครงการประเมินและติดตาม 0.8000 กองแผนงาน

ระดับอาเซียน ความสําเร็จของการนําข้อตกลงระหว่าง และวิชาการ

ประเทศไปสู่การปฏิบัติ

4. โครงการพัฒนากฎระเบียบของ อย. 0.6000 กองแผนงาน

ให้สอดคล้องตามหลัก GRP และวิชาการ

6. พัฒนากลไกการกํากับดูแลให้ 6.1 ร้อยละของสถานประกอบการ 90 1. โครงการส่งเสริมจริยธรรม 2.5000 กองพัฒนา

ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ ที่ได้รับการตรวจสอบมีระบบ สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศักยภาพผู้บริโภค

การประกอบการของตนเองให้ การจัดการเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ ความรับผิดชอบปัญหา

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง
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รวมทั้งสิ้น 163.8730

ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

2. พัฒนาผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความรู้ ร้อยละของผู้บริโภค 1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู้ 1.1 ร้อยละของผู้บริโภค ร้อยละ 90 1. โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย ชุมชน 47.0000 กองพัฒนา

ให้มีพฤติกรรม และพฤติกรรม มีพฤติกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ ด้วยนวัตกรรมสู่การพึ่งพาตนเอง และ ศักยภาพผู้บริโภค

การบริโภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และรู้เท่าทันเหตุการณ์ สุขภาพที่ถูกต้อง การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Health for

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพที่ถูกต้อง สุขภาพที่ถูกต้อง 1.2 จํานวนเครือข่ายที่มี เพิ่มขึ้น All : ชุมชนสุขภาพ)

ที่ถูกต้อง โดยนําองค์ความรู้ (ค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 82.5) ความร่วมมือในการพัฒนา 1 เครือข่าย

มาใช้เพื่อการดูแล ผู้บริโภคในระดับดีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 2. โครงการ อย.น้อย 45.0000 กองพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว ปี 2561 ศักยภาพผู้บริโภค

ชุมชน และสังคมได้

3. โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย. 10.4000 กองพัฒนา

สร้างเสริม ศักยภาพผู้บริโภค

4. โครงการชั่งใจก่อนใช้ยา 21.1500 กองพัฒนา

ธีม: มหันตภัยร้าย หากใช้ยาไม่สมเหตุผล ศักยภาพผู้บริโภค

ติดอาวุธทางปัญญา 

5. โครงการต้านภัยร้ายโฆษณาหลอกลวง 20.0000 กองพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค

6. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ 4.2000 กองพัฒนา

ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ศักยภาพผู้บริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

ล้านบาท (12 โครงการ)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

7. โครงการบูรณาการส่งเสริมการใช้ 3.0774 สํานักยา

ยาปลอดภัยในระบบบริการเภสัชกรรม

ปฐมภูมิ

8. โครงการสํารวจและพัฒนาพฤติกรรม 2.2550 กองแผนงาน

และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ และวิชาการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. พัฒนาแหล่งความรู้ 2.1 ร้อยละของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 1% 1. โครงการเตือนภัยผู้บริโภคให้รู้เท่าทัน 7.0300 กองพัฒนา

และสื่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ที่เข้ามาใช้บริการแหล่งความรู้ เมื่อเทียบกับ สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart ศักยภาพผู้บริโภค

สุขภาพให้ทันเหตุการณ์ รวมถึง ของ อย. เพิ่มขึ้น baseline Health Product Protection on

ช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ปี 2561 Medias Literacy)

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 50 2. โครงการจัดประกวดการออกแบบ 2.0000 กองพัฒนา

ผู้บริโภคต่อข่าวสารผลิตภัณฑ์ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สําหรับ ศักยภาพผู้บริโภค

สุขภาพและช่องทางที่เผยแพร่ Social Media

โดย อย.

3. โครงการสํารวจความคิดเห็นและค่านิยม 0.5000 กองพัฒนา

ของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริโภค ศักยภาพผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริโภค 3.1 ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึง เพิ่มขึ้น 1% 1. โครงการสํารวจสถานการณ์และ 1.2606 สํานักอาหาร

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องมือในการเลือกบริโภค เมื่อเทียบกับ พัฒนาการจัดทําฉลากโภชนาการ GDA

ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น baseline

สุขภาพ ปี 2561
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รวมทั้งสิ้น 105.9423

ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

3. พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ 1. ร้อยละของมูลค่า 1. เตรียมความพร้อม 1.1 ร้อยละผู้ประกอบการสามารถ ร้อยละ 95 1. โครงการพัฒนาคุณภาพยา 3.5915 สํานักยา

ให้มีความสามารถ มีการประกอบการ การผลิตยามุ่งเป้า ผู้ประกอบการรองรับ ประกอบการได้ต่อเนื่องภายหลัง แผนโบราณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ในการแข่งขัน ที่ยั่งยืน มีความสามารถ เมื่อเทียบกับมูลค่า กฎระเบียบ การปรับกฎระเบียบใหม่ อาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ในการสร้างนวัตกรรม การนําเข้า ของยาแผนโบราณไทยในตลาดโลก

และมีศักยภาพ (ค่าเป้าหมาย =ร้อยละ 20)

ในการแข่งขัน 2. ร้อยละของรายการ 2. โครงการอํานวยความสะดวก 1.0910 สํานักยา

ในระดับสากล ยามุ่งเป้าที่สามารถ ทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมยา

ส่งออกได้

(ค่าเป้าหมาย =ร้อยละ 20) 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1.2000 กองควบคุม

3. ร้อยละของมูลค่า ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

ผลิตภัณฑ์อาหาร ในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับ

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ เครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common

ส่งออกได้ Submission Dossier Template(CSDT)

(ค่าเป้าหมาย =ร้อยละ 20)

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 5.6970 กองควบคุม

ตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี เครื่องมือแพทย์

ในการกระจายผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution 

Practice for Medical Devices)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ล้านบาท (17 โครงการ)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 2.5000 กองควบคุม

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์

ให้สอดคล้องระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์

ฉบับปรับปรุง

6. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 0.4867 สํานักควบคุม

วัตถุอันตรายให้ดําเนินการตาม เครื่องสําอางและ

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุอันตราย

วัตถุอันตราย

7. โครงการอบรมผู้ประกอบการ 0.1280 สํานักด่าน

นําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา

8. โครงการเตรียมการพัฒนา 1.9000 สํานักอาหาร

ผู้ประกอบการสําหรับการจัดทํา

แผนการจัดการด้านความปลอดภัย

อาหารเพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

2. สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจ 2.1  อัตราการเพิ่มขึ้นของ ร้อยละ 10 1. โครงการยกระดับคุณภาพ 4.0000 สํานัก

ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ อาหาร

ในภาชนะพร้อมจําหน่าย สําหรับ

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร

ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)

3. พัฒนาระบบการรับรอง 3.1 ร้อยละผู้ประกอบการที่ผลิต ร้อยละ 70 1. โครงการสนับสนุนและพัฒนา 10.0000 สํานักอาหาร

และประเมินสมรรถนะ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการประเมิน สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)

ผู้ประกอบการ หรือรับรองสมรรถนะ ผักและผลไม้สด

2. โครงการติดตามการพัฒนา 1.4951 สํานักอาหาร

คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ที่เสริมไอโอดีนและติดตามการสร้าง

ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 5.0000 สํานักควบคุม

การผลิตและส่งเสริมการพัฒนา เครื่องสําอางและ

เครื่องสําอางให้เป็นศูนย์กลาง วัตถุอันตราย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ

ในระดับสากล

4. โครงการการพัฒนายกระดับ 8.7290 สํานักยา

มาตรฐานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ยาภายในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันในระดับสากลและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562

4. ส่งเสริมผู้ประกอบการ 4.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 30 1. โครงการส่งเสริมการจดทะเบียน 0.2600 กองควบคุม

ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจากผลงาน เครื่องมือแพทย์

นวัตกรรม (ยาและเครื่องมือแพทย์) วิจัย

2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม 44.8000 กองส่งเสริม

และบริการอนุญาตสมุนไพร การประกอบการ

ชีววัตถุ ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ความมั่นคง และยั่งยืนของประเทศ

3. โครงการบูรณาการขับเคลื่อน 11.3490 สํานักยา

อุตสาหกรรมยาและสมุนไพรที่มี

ศักยภาพ

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนา 3.7150 สํานักยา

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

การผลิตยาภายในประเทศในการ

รังสรรค์นวัตกรรมด้านยา เพื่อ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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รวมทั้งสิ้น 128.9862

ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562
4. พัฒนาและ อย. มีระบบบริหาร ได้รับรางวัลคุณภาพ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.1 ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 1. โครงการพัฒนา อย.สู๋ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ PMQA 0.5000 ก.พ.ร.

ยกระดับองค์การ จัดการองค์การ การบริหารจัดการ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ของการดําเนินการตาม  ปี พ.ศ. 2562 - 2564

ให้มีสมรรถนะสูง ที่เป็นที่ยอมรับ ภาครัฐ (PMQA) PMQA เกณฑ์ PMQA

ในระดับสากล (ค่าเป้าหมาย = 1 หมวด) 2. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1.9429 กองแผนงาน

และวิชาการ

3. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 0.2000 กองแผนงาน

และวิชาการ

4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกํากับดูแลเครื่องสําอาง (KM) 0.1292 สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ

วัตถุอันตราย

5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ หัวข้อ "เทคนิค 0.4480 ศรป.

การสื่อสารและสังเกตภาษากาย" (KM)

6. โครงการพัฒนากระบวนการและถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ 1.8100 กองพัฒนา

ผู้บริโภค ศักยภาพ

ผู้บริโภค

7. โครงการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 0.2138 กองแผนงาน

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไปสู่การปฏบิัติ และวิชาการ

8. โครงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ 1.1892 กอง คบ.

สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง

ล้านบาท (48 โครงการ)
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562
2. พัฒนาองค์การให้เป็น 2.1 ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 63 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน 11.4350 ศูนย์ IT

องค์การอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้ระบบ

2. โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลักของ อย. 11.9800 ศูนย์ IT

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 2.0000 ศูนย์ IT

4. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการให้บริการแบบ Host to Host 35.0000 ศูนย์ IT

5. โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล 6.0000 ศูนย์ IT

ในสื่อออนไลน์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ระยะที่ 2

6. โครงการพัฒนาระบบการจัดการและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7.0000 ศูนย์ IT

7. โครงการปรับปรุงข้อมูลการนําเข้า ผลิต และ กระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5.0000 ศูนย์ IT

8. โครงการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรของสํานักงานฯ 2.7240 ศูนย์ IT

9. โครงการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนตํารับยาสําหรับ 8.4800 สํานักยา

บริการข้อมูลยาผ่านระบบดิจิทัล

10. โครงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 19.7700 กองส่งเสริม

ผ่านเว็บบราวเซอร์ รองรับมาตรฐาน eCTD 4.0 เพื่อส่งเสริมการค้า การประกอบการ

เสรีตามเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

11. โครงการจัดทําฐานข้อมูลยานําเข้าโดยใช้หลักการบริหาร 0.8190 สํานักด่าน

ความเสี่ยงเพื่อรองรับการทําระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ อาหารและยา

การคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2.2 ร้อยละของการปรับ ร้อยละ 

ระบบการปฏิบัติงานของ อย. 40

ให้อยู่ในรูปแบบของ

อิเล็กทรอนิกส์
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562
3. พัฒนาระบบบริหาร 3.1 ร้อยละความผูกพัน ร้อยละ 67 1. โครงการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร 0.0674 สล.

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบุคลากร

2. โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ 0.6578 สล.

อาหารและยา

3. โครงการส่งเสริมค่านิยมขององค์การและวัฒนธรรมองค์การ 0.0917 สล.

4. โครงการจัดทําแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) 0.0850 สล.

และแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan)

3.2 ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและ 0.4970 กอง ช.

ของการจัดทําเส้นทาง จัดการความรู้

การพัฒนาและฝึกอบรม

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประเมินทะเบียนตํารับยา 0.1589 สํานักยา

พัฒนาจากสมุนไพร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การประเมิน 0.1137 สํานักยา

เอกสารวิชาการเพื่อการอนุญาตโฆษณายา

4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจตราเพื่อรองรับ ASEAN 0.5932 สํานักยา

Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence

Study Reports

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินเอกสารทะเบียนตํารับยา 0.2550 สํานักยา

ด้านพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากการใช้ยาในสัตว์

เพื่อการบริโภคตามแนวทางสากล

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 1.3513 สํานัก

พนักงานเจ้าหน้าที่และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาหาร

ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562
7. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข 1.3457 สํานักควบคุม

ในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง เครื่องสําอางและ

วัตถุอันตราย

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านวัตถุอันตราย 0.0480 สํานักควบคุม

เครื่องสําอางและ

วัตถุอันตราย

9. โครงการพัฒนา Internal Reviewer 0.1446 กองแผนงาน

และวิชาการ

3.3 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 92 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 0.2338 ศูนย์ IT

ได้รับการพัฒนาตาม ด้านสารสนเทศ

แผน IDP

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ 0.1000 กองควบคุม

เครื่องมือแพทย์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจ 0.1400 สํานักควบคุม

สถานประกอบการเครื่องสําอาง เครื่องสําอางและ

วัตถุอันตราย

4. โครงการอบรมเพื่อรองรับความร่วมมือทางการค้าและการขับเคลื่อน 0.2257 สํานักด่าน

เศรษฐกิจ สําหรับเจ้าหน้าที่ด่านฯ อาหารและยา

5. โครงการทบทวนสมรรถนะด้านเทคนิคของ อย. 0.2400 กองแผนงาน

และวิชาการ

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการในงานคุ้มครอง 1.2550 กองแผนงาน

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และวิชาการ
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่า โครงการ/กิจกรรม คําขอ ผู้

ยุทธศาสตร์ ประเด็น ประเด็น เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 ปี 2562
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะนิติกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 0.3592 กลุ่มกฎหมาย

ในการดําเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. อาหารและยา

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ปฏิบัติธรรม) 0.4274 สล.

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ 0.5273 สล.

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ 0.6855 สล.

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 0.5076 สล.

4. พัฒนาภาพลักษณ์ของ 1. ร้อยละของผู้บริโภค ร้อยละ 95 1. โครงการพัฒนาการบริการงานด่านอาหารและยา 0.5928 สํานักด่าน

องค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ หรือประชาชนมีความ อาหารและยา

ของประชาชน เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ

งานของ อย. 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 0.7615 กองส่งเสริม

อย่างมีประสิทธิภาพ การประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ 0.1000 กลุ่มพัฒนา

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบบริหาร

4. โครงการสํารวจความพีงพอใจของผู้รับบริการจาก อย. 0.5800 กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร

5. โครงการพัฒนางานข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 0.2000 ศรป.
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แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธผิล รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกบัสากล
พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑสขุภาพท่ีถูกตองและเหมาะสม
สงเสรมิและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล

พันธกิจ 

พ
ัฒ

นา
อง

คก
าร

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา

พ
คุณ

ภา
พ

บร
ิกา

ร

วิสัยทัศน องคการที่เปนที่ยอมรับในระดบัสากล ดานการกํากับดูแลผลติภัณฑสุขภาพ
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุมครองสุขภาพของประชาชน




เปาประสงค 
ประชาชนไดบรโิภคผลติภณัฑสุขภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย 
      ประชาชนสามารถดูและตนเองไดในการบรโิภคผลิตภณัฑสขุภาพ
      ผูประกอบการมีมาตรฐานในการประกอบการที่ดี สรางโอกาสในการแขงขันในระดับสากล



ยุทธศาสตรที่
พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแล

ผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

1
1

ยุทธศาสตรที่
พัฒนาผูประกอบการ

ใหมีความสามารถในการแขงขัน

3ยุทธศาสตรที่
พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง

2 ยุทธศาสตรที่
พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง

4

ผลลัพธประสิทธิผล : ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

ผลิตภัณฑสขุภาพท่ีมีในทองตลาด

มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมปีระสทิธิผล
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑสขุภาพท่ีถูกตอง

ผูประกอบการสามารถประกอบการ

ไดตามมาตรฐานและสามารถแขงขันได

องคการมีระบบการบรหิารจัดการ

ที่เปนท่ียอมรับในระดับสากล

พัฒนาและสงเสริมใหผูบริโภค

ใชเครื่องมือในการตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑสุขภาพ

สนับสนุนการเขาสูธุรกิจ

ของผูประกอบการรายใหม

พัฒนากฎหมาย

ใหทันตอสถานการณ

และสอดคลองสากล

พัฒนาระบบการควบคมุ 

และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ

กอนออกสูตลาด

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนาระบบการควบคมุ 

และกํากับดแูลผลิตภัณฑสุขภาพ

หลังออกสูตลาดอยางเขมงวด

สรางและพัฒนาเครือขาย

การควบคมุ กํากับดูแล

ผลิตภัณฑสขุภาพ

ใหครอบคลมุและเขมแขง็

พัฒนาความรวมมอื

ระหวางประเทศ

ใหมีความเขมแข็ง

เปนที่ยอมรับในระดับสากล

พัฒนาระบบการรับรอง

และประเมินสมรรถนะ

ผูประกอบการ

สงเสริมผูประกอบการ

ใหพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ

นวัตกรรม

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ PMQA

พัฒนาองคการ

ใหเปนองคการอิเล็กทรอนกิส

พัฒนาระบบบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาภาพลกัษณขององคการ

ใหเปนท่ีนาเชื่อถือของประชาชน

เตรียมความพรอมผูประกอบการ

รองรับกฎระเบียบ

พฒันาแหลงความรูและ

สื่อความรูใหทันเหตกุารณ

รวมถึงชองทางใหผูบริโภค

เขาถึงไดงาย

พัฒนากลไกการกํากับดูแล

ใหผูประกอบการรับผดิชอบ

ตอการประกอบการของตนเอง

ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 

พัฒนาผูบริโภคใหมีความรู           

ความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ

สุขภาพ และรูเทาทันเหตุการณ
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 ๑๑๐ 

บทที่ 6 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป ีพ.ศ. 2562 
 

จากนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้กําหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับ เพ่ือให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กรอบวงเงินคําของบประมาณ ประจําปี 2561 - 2562 จําแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจา่ย ปี 2561 (ไดร้บัจัดสรร) ปี 2562 (คําของบประมาณ) 

รวมทั้งสิน้ 840,710,600 1,562,813,300 

1. งบบุคลากร 280,321,200 317,639,500 

2. งบดําเนินงาน 495,035,500 998,216,500 

3. งบลงทุน 50,125,200 195,062,300 

4. งบเงินอุดหนุน - 330,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 15,228,700 51,565,000 

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และงบประมาณ ประจําปี 2562 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

รวมทั้งสิน้  1,562,813,300 

1. ตัวยา เคมีภณัฑ์ และสารตัง้ตน้ที่เปน็วัตถุเสพตดิได้รบั  
การควบคุมใหมี้การใชต้ามวตัถุประสงค์ และเปน็ไป    
ตามกฎหมาย 

 28,537,200 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการมีการควบคุมตัวยา 
เคมีภัณฑ์ และสารต้ังต้นให้อยู่ในระบบการควบคุมตามที่
กฎหมายกําหนด 

ร้อยละ 100  

2. สถานประกอบการผลติอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รบั  
การส่งเสริมคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

 4,000,000 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตโดย
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 80  

   
   
   
   
   



 ๑๑๑ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

3. ผูป้ระกอบการมีศักยภาพในการผลตินวัตกรรมหรอืส่งออก
ผลติภณัฑ์สุขภาพและสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขนั 

 64,878,000 

ตัวชี้วัด : จํานวนผลิตภัณฑ์สขุภาพนวัตกรรมหรือส่งออก
ได้รับการอนุญาต (ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหารและเคร่ืองสําอางที่ระบุ
สรรพคุณส่งเสริมหรือลดปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพ) 

ไม่น้อยกว่า     
40 ตํารับ 

 

4. ประชาชนมีสุขภาวะทีด่จีากการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพ  202,132,300 
ตัวชี้วัด :  
1. ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
2. ร้อยละของรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีรายงานว่า     

ไม่ปลอดภัยจากการใช้ได้รับการจัดการ 
3. ร้อยละของผักและผลไม้สด ณ สถานทีผ่ลิต (คัดและ

บรรจุ) เป้าหมายมีความปลอดภัย 

 
ร้อยละ 71 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 60 

 

5. ผูบ้ริโภคไดร้บัผลติภณัฑ์สุขภาพทีมี่คณุภาพ ปลอดภัย  725,219,200 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุม่เสี่ยงที่ไม่ได้
มาตรฐานลดลง  

ร้อยละ 20  

6. ผูบ้ริโภคมีพฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สุขภาพ          
ที่ถูกต้อง 

 132,537,200 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกต้อง 

ร้อยละ 82.5  

7. ผู้ประกอบการสามารถยกระดบัมาตรฐานการประกอบการ 
มีความสามารถในการแข่งขนัและสามารถสร้างนวัตกรรม 

 56,743,200 

ตัวชี้วัด :  
1. ร้อยละของมูลค่าการผลิตยามุ่งเป้า เมื่อเทียบกับมูลค่า

การนําเข้า 
2. ร้อยละของรายการยามุ่งเป้าที่สามารถส่งออกได้ 
3. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่

สามารถส่งออกได้ 

 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 20 

 

8. เพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายในการดําเนนิการภาครัฐ  348,766,200 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการภาครัฐ 

ร้อยละ 100  

 

 



 ๑๑๒ 

3. แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ประจําปี 2562 

แผนงาน ผลผลติ กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

รวมทั้งสิน้  1,562,813,300 

แผนงาน 1 : แผนงานบรูณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบําบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 

 28,537,200 

ผลผลติ : โครงการควบคุมตวัยา เคมีภณัฑ์และ     
สารตั้งตน้ทีเ่ปน็วัตถุเสพตดิใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 

 28,537,200 

ตัวชี้วัด :  
- ร้อยละของรายงานการรับจ่ายวัตถุเสพติดที่พบว่า

มีความผิดปกติได้รับการตรวจสอบ แก้ไขหรอืดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

 
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารต้ังต้นที่เป็น
วัตถุเสพติด 

 28,537,200 

ตัวชี้วัด :  
- จํานวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารต้ังต้นได้รับ   

การควบคุม 

 
26,500 รายการ 

 

แผนงาน 2 : แผนงานบรูณาการพฒันาผูป้ระกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชน และพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล 

 4,000,000 

ผลผลติ : โครงการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานด้าน
โภชนาการของผลติภณัฑ์อาหารทีบ่รรจุในภาชนะ
พร้อมจําหน่าย สําหรบัผูป้ระกอบการผลติอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 4,000,000 

ตัวชี้วัด : 
- ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตโดย

ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นไป      
ตามเกณฑ์ 

 
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารใน
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 4,000,000 

ตัวชี้วัด :  
- จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารของสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

 
26 ผลิตภัณฑ์ 

 

   
   
   
   



 ๑๑๓ 

แผนงาน ผลผลติ กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

แผนงาน 3 : แผนงานบรูณาการพฒันาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ 

 84,648,000 

ผลผลติ : โครงการส่งเสริมผูป้ระกอบการและวิจัย
พฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานการประกอบการและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

 64,878,000 

ตัวชี้วัด : 
- จํานวนผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพสร้างนวัตกรรม

หรือส่งออกสามารถดําเนินการขออนุญาต ขึ้นทะเบียน 
จดแจ้ง หรือแจ้งรายละเอียด 

 
ไม่น้อยกว่า 25 ราย 
(ยา เครื่องมือแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

อาหารและ
เครื่องสําอางที่ระบุ

สรรพคุณส่งเสริมหรือ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภาพ) 

 

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสง่ออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 

 64,878,000 

ตัวชี้วัด :  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อระบบ

การให้คําแนะนําและสนับสนุนนวัตกรรม 
- ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ     

ที่วิจัยและผลิตในประเทศลดลงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
เมื่อเทียบกับคําขอประเภทเดียวกัน 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 

แผนงาน 4 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมี 
สุขภาวะทีด่ ี

 202,132,300 

ผลผลติ : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจาก
การบริโภคผลติภณัฑ์สุขภาพ 

 202,132,300 

ตัวชี้วัด : 
- ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้ในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเหมาะสมจากมาตรการส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก (มาตรการ Healthier choice, 
RDU,AMR, เตือนภัยโฆษณา) 

- ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด   
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ 

 
ร้อยละ 70 

 
 
 

ร้อยละ 60 

 

   
   
   



 ๑๑๔ 

แผนงาน ผลผลติ กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

กิจกรรม :  
1. ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก     

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกํากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศที่มี
มาตรฐานระดับสากล 

3. พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)    
ผักและผลไมส้ดตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 202,132,300 

ตัวชี้วัด :  
- จํานวนเครือข่ายที่ร่วมผลักดันมาตรการส่งเสริม

สุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง 
- ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด  

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด 

 
11 เครือข่าย 

(กอง พศ.10,ยา 1) 
ร้อยละ 100 

 

แผนงาน 5 : แผนงานพืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคน 

 914,499,600 

ผลผลติ : ผลติภณัฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
ได้รบัการกํากบัดแูลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ทีก่าํหนด 

 725,219,200 

ตัวชี้วัด :  
- ร้อยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ
การพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

 
ร้อยละ 99 

 

- ร้อยละของคําขออนุญาตสถานประกอบการได้รับ
การพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 98  

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละ 95  
 

- ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละ 99.5  
- ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ร้อยละ 100  

- ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สขุภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100  

- ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการ
ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 
 
 

 

- ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       
ที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 100  



 ๑๑๕ 

แผนงาน ผลผลติ กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

กิจกรรม : 
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออก 

สู่ตลาด 

  
409,002,000 

2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ 
สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ 

 12,556,100 

3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 267,220,100 

4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 36,441,000 

ตัวชี้วัด :  
- จํานวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
972,910 รายการ 

 

- จํานวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ  
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

27,330 ราย  

- จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 19,540 รายการ  
- จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ได้รับ          
การตรวจสอบ 

20,680 รายการ  

- จํานวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับ            
การตรวจสอบ 

321,600 รายการ  

- จํานวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ    
ที่ได้รับการตรวจสอบ 

5,090 ราย  

ผลผลติ : ผูบ้ริโภคได้รบัความรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
สุขภาพที่ถูกตอ้ง 

 132,537,200 
 

ตัวชี้วัด : 
- ร้อยละของผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

 
ร้อยละ 90 

 

กิจกรรม : 
1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วย

กลไกการสื่อสาร 

  
30,020,900 

2. รณรงค์ให้ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

 102,516,300 

ตัวชี้วัด :  
- จํานวนสื่อที่ผลิตเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

 
410 เรื่อง/460 ครั้ง 

 

- จํานวนโครงการที่รณรงค ์ 4 โครงการ  

   

   



 ๑๑๖ 

แผนงาน ผลผลติ กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
และหน่วยนบั 

วงเงินคําขอ
งบประมาณ 

ผลผลติ : ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาให้มีศกัยภาพ
ในการประกอบการสามารถแข่งขันได้ และสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 

 56,743,200 

ตัวชี้วัด : 
- ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สขุภาพ
ผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะ 

 
ร้อยละ 70  

 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 56,743,200 

ตัวชี้วัด :  
- จํานวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนา

ความสามารถ 

 
200 ราย 

 

แผนงาน 6 : แผนงานบคุลากรภาครัฐ   348,766,200 

ผลผลติ : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐัพฒันา 
ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสขุภาพเชิงรุก 

 348,766,200 

ตัวชี้วัด : 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายของราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการภาครัฐ 

 
ร้อยละ 100  

 

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 348,766,200 

ตัวชี้วัด :  
- ร้อยละของการเบิกจ่ายของราชการค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการภาครัฐ 

 
เบิกจ่ายได้ตาม

เป้าหมายที่กําหนด 
ร้อยละ 100 

 

 



4. กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น 1,562,813,300 317,639,500 998,216,500 195,062,300 330,000 51,565,000

แผนงาน 1  : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

28,537,200 0 28,537,200 0 0 0

ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็น

วัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย

28,537,200 0 28,537,200 0 0 0

กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่

เป็นวัตถุเสพติด

28,537,200 0 28,537,200 0 0 0

แผนงาน 2  : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ

เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสู่สากล

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0

ผลผลิต: โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ

ของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายสําหรับ

ผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน 3  : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ

64,878,000 0 64,878,000 0 0 0

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการ

แข่งขัน

64,878,000 0 64,878,000 0 0 0

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้

สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

64,878,000 0 64,878,000 0 0 0

แผนงาน 4  : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข

ภาวะที่ดี

202,132,300 0 147,682,300 54,000,000 0 450,000

ผลผลิต : โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

202,132,300 0 147,682,300 54,000,000 0 450,000

กิจกรรม :

 1. ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค

147,714,800 0 93,714,800 54,000,000 0 0

 2. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์

สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับ

สากล

44,417,500 0 44,417,500 0 0 0

 3. พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้

สดตามเกณฑ์ที่กําหนด

10,000,000 0 9,550,000 0 0 450,000
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

แผนงาน 5 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

914,499,600 0 721,992,300 141,062,300 330,000 51,115,000

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการ

กํากับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

ที่กําหนด

725,219,200 0 555,931,200 120,043,000 330,000 48,915,000

กิจกรรม :

1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด 409,002,000 0 270,242,200 116,577,800 0 22,182,000

2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ

สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ

12,556,100 0 12,556,100 0 0

3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 267,220,100 0 239,647,600 1,879,800 0 25,692,700

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 36,441,000 0 33,485,300 1,585,400 330,000 1,040,300

ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ถูกต้อง

132,537,200 0 131,287,900 1,249,300 0 0

กิจกรรม :

1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการ

สื่อสาร

30,020,900 0 28,771,600 1,249,300 0 0

2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ถูกต้อง

102,516,300 0 102,516,300 0 0 0
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ

ประกอบการสามารถแข่งขันได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

56,743,200 0 34,773,200 19,770,000 0 2,200,000

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถ 56,743,200 0 34,773,200 19770000 0 2,200,000

ในการแข่งขัน

แผนงาน 6 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 348,766,200 317,639,500 31,126,700 0 0 0

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้าน

สาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

348,766,200 317,639,500 31,126,700 0 0 0

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

348,766,200 317,639,500 31,126,700 0 0 0
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บทที่ 7 การติดตามและประเมินผล 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวง และยุทธศาสตรชาติ ซึ่งการนํานโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหบรรลุ
เปาหมายจําเปนตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่สามารถสะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดได 
และทุกปที่ผานการกํากับติดตามและประเมินการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา       
ถูกขับเคลื่อนภายใตคณะทํางานกํากับติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งมีรองเลขาธิการเปนประธาน และผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุมจากทุกหนวยงานเปนคณะทํางาน ฯ 
รวมกําหนดแนวทาง ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลผลการดําเนินงาน 
และรายงานผลความกาวหนา ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้ง เสนอแนะปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
นําเสนอตอผูบริหารเพื่อใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร รวมทั้ง สื่อสาร
ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. จัดทําแผนกํากับติดตามและประเมินผล เพื่อให ผูบริหารและ เจ าหน าที ่ใช เป นคู ม ือ             
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ตัวชี้วัด ขอบเขต 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ชองทางการรายงานผลงาน เปนตน 

2. ติดตามความกาวหนาตามแผนกํากับฯ  
3. จัดทํารายงานสรุปความกาวหนา เสนอที่คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาวิเคราะหปญหาและ

ขอเสนอแนะ เปนรายไตรมาส 

4. นําผลการพิจารณา และขอเสนอแนะใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง/แกไข หรือพัฒนา    

การดาํเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และปรับแผนยุทธศาสตรในปตอไป รายละเอียดตามภาพที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ระบบการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร อย. 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตรและโครงการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําป  

แผนยุทธศาสตร 5 ป 

ถายทอดสูสาํนัก/กอง/กลุม 

กองแผนงานและวิชาการ 
ติดตามความกาวหนา 

และสรุปผลทกุ 3 เดอืน 

ประเมินผลโครงการ 
โดยกองแผนงานและวิชาการ 

คณะกรรมการอํานวยการฯ/ 

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรฯ 

ประเมินแผนโดยหนวยงาน
ภายนอกทุก 2 ป 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

นโยบายรัฐบาล/แผนบริหาร 
ราชการแผนดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
(ดานสาธารณสขุ) 

สถานการณปจจุบัน 
การวิเคราะห SWOT 

 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 
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