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บทท่ี 1 บทน า 
  

1. ความเป็นมา 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25501 ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
ได้ระบุหน้าที่ที่รัฐบาล ดังนี้ 

มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อ
รัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละ
หนึ่งครั้ง 

มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการ                
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ าเป็นต่อ     
การด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25462 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐได้
ระบุหน้าที่ที่รัฐบาลและส่วนราชการต้องด าเนินการ ดังนี้ 

มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                     
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น       
การล่วงหน้า  

(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา          
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ  
 

 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก. ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550. 
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546. เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก. ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม

2546. 
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ส านักงบประมาณร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้ าสิบวัน                  
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว               
ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินนั้น 

มาตรา 14 ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี   
โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคล                 
ที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ระยะเวลา                 
การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผน 
สี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้
ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับ                
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณ และ ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกัน ก าหนด 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

มาตรา 18  เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการ                    
ของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ                
ไปด าเนินการอย่างอ่ืน ซึ่งมีผลท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กันแล้ว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใด    
ไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากด าเนินการ
ต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น หรือมีความจ า เป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับก าหนด ส านักงานคณะกรรมการอาหาร              
และยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์     

ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยมีข้อมูลส าคัญที่ศึกษา 1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 2) นโยบายของรัฐบาล                  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี) 3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 4) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
5) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 6) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และ 7) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร 

4. นโยบายและแผนการด าเนินงานส าคัญ (ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
4.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)3 

ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ        
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามบีทบาทหลักในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

ข้อ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
- ข้อ 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทาง
ทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง 
ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับ       
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหา
ยาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้าม
ชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และ
จัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  การปรับปรุงระบบ
การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
- ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว

จึงมารักษา สร้างกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วม 
ในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
3 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557. 
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ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ข้อ 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการ

ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจน         
ลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้ ง
แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออก ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากขึ้น 

- ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ ในด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรปรับ
โครงสร้างกลไก การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
ที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาค

อาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก     
ความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่ง
ขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  โดยให้
ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึง  การปรับ
กฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษีและการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาค           
ที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุน ของภูมิภาคได้ในที่สุด 

- ข้อ 7 .2  พัฒนาศักยภาพในการแข่ งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ             
โดยสอดคล้องกับข้อตกลง ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ 
รวมทั้ง สามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วง
โซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้
เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืน ในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่
ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐาน         
การผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็น
การช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน     
และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก              
ให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก 
และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

- ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดิน
ทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัว
บุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์
แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด   
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ข้อ 11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ

และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ       
การบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ด าเนินการ 

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและมีการคัดกรอง
พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการ  
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุมการเผยแพร่     
ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ                     
ของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                   
การส่งเสริม  การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่
กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค                
การผลิตและบริการ 

- ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย 

- พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ  
ความปลอดภัย 

- พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน      
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

- ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  
เกิดความคุ้มค่า 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล (ปรับวิธีการด าเนินการแบบประชารัฐ จัดให้มีกระบวนการ
และช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย การวางระบบ
สารสนเทศ การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล) 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
การพัฒนาภาค เมือง  
และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ 

3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนที่ ได้แก ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส โดย 

1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  จัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่มีอ านาจในการอนุมัติ 
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

3.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค       
โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอ านาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง     
ในทุกด้าน 
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) ปี 2562 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับ อย.  
ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงท่ี 1 : 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion prevention  
Protection Excellence)  
แผนงานที่ 3 : การป้องกัน 
ควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ 
 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงท่ี 2 : 
บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)  
 โครงการป้องกันและควบคุม

การดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล  

 
 
 
 
 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) 
 
(RDU ขั้นที่ 1 :ร้อยละ 95) 
(RDU ขั้นที่ 2 : ร้อยละ 20) 

4.4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล                  
สกลสัตยาทร)4 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร)                
ได้มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ 8 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 ดังนี้ 

ข้อ 1 กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน คณะกรรมการประกอบด้วยนายอ าเภอเป็น
ประธาน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
บูรณาการงบประมาณกรมกองต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการท างาน 

ข้อ 2 วัณโรค เป็นปัญหาส าคัญระดับโลกของไทย โดยเฉพาะผู้ต้องขัง มีอัตราป่วยสูงกว่า
ประชาชนทั่วไป 10 เท่า ตั้งไว้แก้ปัญหาภายใน 20 ปี 

 
4 

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอรฺ์               
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร. 
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ข้อ 3 คลินิกหมอครอบครัว PCC ต้องขับเคลื่อนต่อไป โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560  
ที่ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลดีเกิดขึ้นทั้งลดป่วย ลดตาย 
ลดแออัด โดยความร่วมมือกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว 

ข้อ 4 One day Surgery เริ่มด าเนินการแล้ว ประหยัดรายจ่าย อยู่โรงพยาบาลสั้นลง ลดภาระงาน 
ข้อ 5 การพัฒนาก าลังคน ได้ต าแหน่งแล้วแต่ต้องเอาความรับผิดชอบไปด้วย ถ้าไม่รับผิดชอบ

ก็อาจต้องเอาต าแหน่งคืน เพราะผู้น า คือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร และที่ส าคญัคนท างานต้องมีความสุข 
ข้อ 6 Green & Clean Hospital เราท าได้จาก buttom up อาหารที่ประชาชนป่วย      

ต้องปลอดภัย สะอาด ดึงทุกส่วนให้มีส่วนร่วม  
ข้อ 7 โรงพยาบาลประชารัฐ ท าให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล 
ข้อ 8 การเงินการคลังหน่วยบริการ ตอ้งให้ความส าคัญ ผู้บริหารต้องใส่ใจ ปี 60 วิกฤตระดับ 7 

ลดลงพอสมควร 

4.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงาน 

ของรัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ     
เป็นการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไปยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 

5) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.4 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
3.7 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

5. กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามภาพที่ 1 

 

 



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20
 ปี ยทุธศาสตร์ที่ 1 ดา้นความ

มั่นคง

ยทุธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการสร้างการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตร

ตอ่
สิ่งแวดล้อม

แผนฯ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง

ความมั่นคงแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตบิโตที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

ยทุธศาสตร์จดัสรร
งบประมาณ พ.ศ. 
2563

1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมั่นคง
 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการ
เตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร

ตอ่สิ่งแวดล้อม

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบรูณาการปอ้งกัน 
ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิ

ยาเสพตดิ

แผนงานบรูณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สู่สากล

แผนงานบรูณาการการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
(ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

เปา้หมายการ
ให้บริการกระทรวง    ประชาชนไดร้ับบริการและ

ปอ้งกันภยัสุขภาพเพ่ือสนับสนุน
ความมั่นคงของชาติ

ประชาชนไดร้ับบริการสุขภาพ 
การปอ้งกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข บริการสาธารณสุขและปอ้งกัน

ภยัสุขภาพเพ่ือความมั่นคงของชาติ
เปน็เลิศ

บริการสุขภาพที่เปน็มิตรตอ่
สิ่งแวดล้อมเปน็เลิศ

บริหารจัดการเปน็เลิศดว้ย
ธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ อย.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและ

กลไกการควบคุม ก ากับดแูล
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเชิงรุก และเปน็

มาตรฐานสากล (Smart 
Regulation)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพและองค์ความรู้ให้
ผู้บริโภครู้เท่าทันเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (Smart 
Consumer)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางาน
บริการสู่ความเปน็เลิศและ

ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถ
ในการแข่งขัน (Smart Service)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและ
ยกระดบัองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

(Smart Organization)

เปา้หมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

ตัวยา เคมีภณัฑ์ และสารตั้งต้นทีเ่ป็น
 วัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มี

การใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไป
ตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการมีการประกอบการทีย่ัง่ยนื
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับ

สากล

สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุม่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)
 ในกลุม่ Primary GMP ได้รับการส่งเสริม

คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์

ประชาชนได้รับความปลอดภยัจากการ
ใช้สารเคมี

ประชาชนมีสุขภาวะทีด่ีจากการมี
ระบบผลิตภณัฑ์สุขภาพทีเ่ป็นการ

พัฒนาอยา่งยัง่ยนื

ผู้บริโภคได้รับผลิตภณัฑ์สุขภาพทีม่ี
คุณภาพ ปลอดภยั

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีถู่กต้อง

ผู้ประกอบการมีการประกอบการ
ทีย่ัง่ยนื และมีศักยภาพในการ

แข่งขันในระดับสากล

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ภาครัฐ

ตวัชี้วัดเปา้หมาย
บริการหน่วยงาน

  ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ
  ทีพ่บการกระท าผิด ได้รับการจดัการ

  จ านวนผลิตภณัฑ์สุขภาพนวัตกรรม
ได้รับการอนุญาต 85 ต ารับ 

(ยา 70  เครื่องมือแพทย ์11 อาหาร 4)
 สสผ. ส่งรายงาน

ร้อยละ 80 ของผลิตภณัฑ์อาหารทีผ่ลิต
โดยผู้ประกอบการกลุม่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) กลุม่เป้าหมายมี

มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

อัตราการเจบ็ป่วยจากการใช้สารเคมี
ลดลงจากปีทีผ่่านมาร้อยละ 5

1. จ านวนรายการยากลุม่เป้าหมายที่
สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ในประเทศ
 50 รายการ
2. มูลค่าค่าใช้จา่ยยาลดลง 3,000 
ล้านบาทต่อปี

ร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ
กลุม่เสีย่งทีไ่ม่ได้มาตรฐานลดลง

ร้อยละ 83 ของผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สุขภาพทีถู่กต้อง

1. ร้อยละ 20 ของมูลค่าการผลิต
ยามุง่เป้า เมือ่เทียบกับมูลค่าการ
น าเข้า
2. ร้อยละ 4 ของมูลค่าการผลิต
ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีเ่พ่ิมขึน้ (ยา 
อาหาร เครื่องส าอาง พ.)

ร้อยละ 100 ของการเบิกจา่ยของ
รายการค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ

ภาครัฐ

(1)  บรูเสพตดิ (2) บรูอุตสาหกรรม (3)  บรู SMEs (4)  บรู สิ่งแวดล้อม (5) ยทุธ์ (6) พฐ (7) พฐ (8) พฐ (9) บคุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการสู่ความเปน็เลิศและให้ผู้ประกอบการ
มีความสามารถในการแข่งขัน (Smart Service)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดแูลผลิตภณัฑ์สุขภาพเชิงรุก และเปน็มาตรฐานสากล 
(Smart Regulation)

กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ไดอ้ยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งชัน ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพด ีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

บริการทางสุขภาพและผลิตภณัฑ์สุขภาพเปน็เลิศ ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเปน็เลิศ
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แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบรูณาการปอ้งกัน 
ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิ

ยาเสพตดิ

แผนงานบรูณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สู่สากล

แผนงานบรูณาการการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
(ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์หน่วยงาน พัฒนาระบบการควบคุมตัวยา
เคมีภณัฑ์ และสารตั้งต้น

ทีเ่ป็นวัตถุเสพติด

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้สามารถยกระดับมาตรฐาน 
มีความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถสร้างนวัตกรรม

ส่งเสริมสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการอาหารในกลุม่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีเ่ข้า
ข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP ให้ได้

คุณภาพมาตรฐาน

พัฒนาระบบงานวิจยัเพ่ือพัฒนาระบบ
และสร้างนวัตกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพของประเทศ

ส่งเสริมความมัน่คงด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี

พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแล
ผลิตภณัฑ์สุขภาพให้มีประสิทธภิาพ

พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ ในการ

บริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถยกระดับมาตรฐาน

มีความสามารถในการแข่งขัน

สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์

สุขภาพ

ผลผลิต/ โครงการ     โครงการควบคุมตัวยา เคมีภณัฑ์ 
   และสารตั้งต้นทีเ่ป็นวัตถุเสพติด

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ

ประกอบการและความสามารถในการ
แข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภยั
ในผลิตภณัฑ์อาหารทีบ่รรจใุนภาชนะ

พร้อมจ าหน่ายส าหรับผู้ประกอบการผลิต
อาหารขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

โครงการการจัดการสารเคมี โครงการพัฒนาระบบผลิตภณัฑ์สุขภาพ
เพ่ือความมัน่คงของประเทศ

ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสถาน
ประกอบการได้รับการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่

ก าหนด

ผู้บริโภคได้รับความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีถู่กต้อง

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้
มีศักยภาพในการประกอบการ

สามารถแข่งขันได้

 รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ

ตวัชี้วัดผลผลิต/ 
โครงการ

ร้อยละ 98 ของสถานประกอบการ
ทีไ่ด้รับอนุญาตเก่ียวกับตัวยา 

เคมีภณัฑ์ และสารตั้งต้นปฏบิัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย

จ านวนผู้ประกอบการทีม่ีศักยภาพ
สร้างนวัตกรรมสามารถด าเนินการขอ
อนุญาต ขึน้ทะเบียน จดแจง้ หรือแจง้
รายละเอียด 22 ราย (ยา 15 พ 5 
อาหาร 2) (ยา  เครื่องมือแพทย ์

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ เช่น
 อาหารและเครื่องส าอางทีร่ะบุ

สรรพคุณส่งเสริมหรือลดปัจจยัเสีย่งต่อ
สุขภาพ)

ร้อยละ 100 ของสถานทีผ่ลิตโดย
ผู้ประกอบการกลุม่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) กลุม่เป้าหมาย

เป็นไป
ตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด

ร้อยละ 20 ขององค์ความรู้และ
นวัตกรรมมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง

1. จ านวนรายการยาทีม่ีความจ าเป็น
ทีป่ระชาชนเข้าถึงได้ 20 รายการ
2. จ านวนผู้ประกอบการด้านยาที่
ปรับตัวได้ตามข้อตกลงอาเซียน 100 
ราย
3. จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคติดเชือ้
ทางเดินหายใจส่วนบน และอุจจาระร่วง
เฉยีบพลันในสถานพยาบาลได้รับยา
ปฏชิีวนะไม่เกินร้อยละ 20

1. ร้อยละ 99.9 ของค าขออนุญาต
ผลิตภณัฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด
2. ร้อยละ 99.9 ของค าขออนุญาต
สถานประกอบการได้รับการพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด 
3. ร้อยละ 95 ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
4. ร้อยละ 99.9 ของฉลากมีความ
ถูกต้องตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
5. ร้อยละ 100 ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ทีต่รวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับ
การจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ร้อยละ 90 ของผู้บริโภคเข้าถึง
สือ่องค์ความรู้ที ่อย.

ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการที่
ผลิตผลิตภณัฑ์สุขภาพผ่านการ
ประเมินหรือรับรองสมรรถนะ

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ร้อยละ 100 ของการเบิกจา่ยของ
รายการค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ

ภาครัฐ

6. ร้อยละ 99.9 ของสถาน
ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย
7. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ
ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพทีต่รวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจดัการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
8. ร้อยละ 80 ของโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบถูกต้อง
ตามกฎหมาย

กิจกรรม  ควบคุมตัวยา เคมีภณัฑ์ และสารตั้ง
ต้นทีเ่ป็นวัตถุเสพติด

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้สามารถผลิต
ผลิตภณัฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้

พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร
ในกลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs)

พัฒนาการจดัการสารเคมีอยา่งครบวงจร พัฒนาระบบผลิตภณัฑ์สุขภาพให้เกิด
ความมัน่คง

1. พิจารณากลัน่กรองผลิตภณัฑ์
สุขภาพก่อนออกสูต่ลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของสถานประกอบการก่อน
อนุญาตให้มีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย

1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วย
กลไกการสือ่สาร
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ทีถู่กต้อง

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน 

ค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐดา้น
การคุ้มครองผู้บริโภคดา้น

ผลิตภณัฑ์สุขภาพ

(1)  บรูเสพตดิ (2) บรูอุตสาหกรรม (3)  บรู SMEs (4)  บรู สิ่งแวดล้อม (5) ยทุธ์ (6) พฐ (7) พฐ (8) พฐ (9) บคุ
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แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบรูณาการปอ้งกัน 
ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ตดิ

ยาเสพตดิ

แผนงานบรูณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สู่สากล

แผนงานบรูณาการการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
(ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตวัชี้วัดกิจกรรม จ านวนตัวยา เคมีภณัฑ์ และสารตั้งต้น
ทีเ่ป็นวัตถุเสพติดได้รับการควบคุม 

28,000 รายการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการมี
ความ
พึงพอใจต่อระบบการให้ค าแนะน าและ
สนับสนุนนวัตกรรม (สสผ.)
2. ระยะเวลาของการอนุญาต
ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีว่ิจยัและผลิตใน
ประเทศ ลดลง
ร้อยละ 30 ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
เมือ่เทียบกับคู่มือประชาชน (สสผ.)
3. จ านวนโรงงานผลิตวัตถุดิบ
กลุม่เป้าหมายสามารถพัฒนาตาม
แนวทางมาตรฐานสากล 3 แห่ง (ยา)

จ านวนสถานประกอบการกลุม่เป้าหมาย
ทีไ่ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทีก่ฏหมาย

ก าหนด 60 แห่ง

1. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ด้านการ
จดัการสารเคมี 20 องค์ความรู้
2. จ านวนงานวิจยัเก่ียวกับนวัตกรรม
ทดแทนสารเคมี 5 งาน
3. จ านวนกฎหมายการจดัการสารเคมี
ได้รับการพัฒนา 1 ฉบับ

จ านวนระบบผลิตภณัฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับ
การพัฒนา 1 ระบบ

1. จ านวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 940,360 รายการ
2. จ านวนการพิจารณาอนุญาต
สถาน-ประกอบการด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ
23,380 ราย
3. จ านวนผลิตภณัฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับ
การตรวจสอบ 19,010 รายการ
4. จ านวนโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ 10,000 รายการ
5. จ านวนฉลากผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ 318,940 รายการ
6. จ านวนสถานประกอบการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบ
4,630 ราย

1. จ านวน 400 เรื่อง/ 800 ครั้ง
ทีผ่ลิตสือ่เพ่ือประชาสัมพันธ ์
2. จ านวนโครงการทีร่ณรงค์
ให้ผู้บริโภครับรู้เก่ียวกับการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง 4 โครงการ

จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความสามารถ 200 ราย 

ร้อยละ 100 ของการเบิกจา่ยของ
รายการค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ

ภาครัฐ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กอง ต./  ส านักด่านฯ ส านักยา  ส านักอาหาร  กอง พ.  สสผ. ส านักอาหาร กอง ช. (IPCS) ส านักยา  
ส านักอาหาร

    ส านักยา  ส านักอาหาร  กอง พ.  
ส านัก สว. กอง ต. ส านักด่านฯ 

กอง คบ. ศรป.

กอง พศ. ส านักยา  ส านักอาหาร  กอง พ.  
กลุม่ ส.

สล.

(1)  บรูเสพตดิ (2) บรูอุตสาหกรรม (3)  บรู SMEs (4)  บรู สิ่งแวดล้อม (5) ยทุธ์ (6) พฐ (7) พฐ (8) พฐ (9) บคุ
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บทท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  

ในการวางแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้วิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่มี
ผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเชื่อมโยงตั้งแต่ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
ประเทศ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และแผนระดับกระทรวง รวมถึงได้ ทบทวนสถานการณ์ทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์การ สํารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
วิเคราะห์ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาาหารและยา เพ่ือจะได้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมมี
ลักษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดต่อองค์กรอย่างไรบ้าง โดยใช้
เครื่องมือ PEST ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และ McKinsey 7S ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยมีผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

สถานการณ์ภายนอกที่กระทบต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

1. การเมืองและกฎหมาย (Political law) 

1.1 นโยบายรัฐบาล5 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง คือ 

ข้อ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง      
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ               
การเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไข
ข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้
ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรม
ข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการ
ปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  การปรับปรุงระบบการเข้า
เมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้ว  จึงมา

รักษาสร้างกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน          
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วม          
ในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากร
และบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
 
 
 
5 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 
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ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจ

รับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออก ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 

ข้อ 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรปรั บโครงสร้างกลไก           
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งใน
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและ

ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทาง   
การค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทํา
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบ
พิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวย         
ความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุน ของภูมิภาคได้ในที่สุด 

ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับ
ข้อตกลง ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรี
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้ง สามารถดําเนิน
ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน          
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย             
เพ่ือขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน      
ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ข้อ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและ         
การลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และ                 
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสําคัญกับ
ด่านชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ             
และรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน  ปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิง
รุก ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ข้อ 11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ

กฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ลงราชกิจจานุเบกษา 13 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสําคัญกับแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหา
เดิมที่มีอยู่ให้หมดไปอย่างรวดเร้ว เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการเตรียมความพร้อมเผชิญกับ
สภาวะไม่ปกติ หรือภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบทุกระดับ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
หลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสําคัญกับ เกษตรปลอดภัย 
สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ในเรื่องความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร ระบบการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และสร้างความม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักภาพใน
การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อุตสาหกรรมชีวภาพ เพ่ิมสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสําอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการผลิต
เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตเวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์การแพทย์ ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ 
เพ่ือยกระดับการให้บริการ และสร้างความม่ันคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทําการอํานวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุน รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย ปรับบทบาทและ
โอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
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อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่างๆ รวมทั้งพัฒนาภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบรับรอง
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสําคัญกับการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ พัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารด้านสุข
ภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน จนเกิดเป็นทักษะในการจัดการสุขภาวะของตนเอง เช่น            
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีความเหมาะสม การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้มีความสําคัญกับการแก้ไข
กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนการ
บริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็น
รูปธรรม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มี
รายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้ําในด้านคุณภาพ 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับ
การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส ปรับปรุงแบบการดําเนินงาน
ให้มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จครบวงจร มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ เชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ถ่ายโอนภารกิจและกระจายอํานาจในระดับที่เหมาะสม เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้มแข็ง พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง      
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมืออาชีพ บริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม มีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ องค์กรมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 

1.3 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข6 
 นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ได้มอบ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ 8 ข้อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนี้  
ข้อ 1 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน คณะกรรมการประกอบด้วยนายอําเภอเป็นประธาน/
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขานุการและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษา เกิดขึ้นทั่วประเทศ               
บูรณาการงบประมาณกรมกองต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทํางาน 

ข้อ 2 วัณโรค เป็นปัญหาสําคัญระดับโลกของไทย โดยเฉพาะผู้ต้องขัง มีอัตราปุวยสูงกว่าประชาชน
ทั่วไป 10 เท่า ตั้งไว้แก้ปัญหาภายใน 20 ปี 

ข้อ 3 คลินิกหมอครอบครัว PCC ต้องขับเคลื่อนต่อไป โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560            
ที่ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลดี เกิดขึ้นทั้งลดปุวย ลดตาย           
ลดแออัด โดยความร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 

ข้อ 4 One day Surgery เริ่มดําเนินการแล้ว ประหยัดรายจ่าย อยู่โรงพยาบาลสั้นลง ลดภาระงาน 
ข้อ 5 การพัฒนากําลังคน ได้ตําแหน่งแล้วแต่ต้องเอาความรับผิดชอบไปด้วย ถ้าไม่รับผิดชอบก็อาจ

ต้องเอาตําแหน่งคืน เพราะผู้นํา คือ ปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กร และท่ีสําคัญคนทํางานต้องมีความสุข 
 

6 http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/value%20based%20health%20care%20v1.pdf 
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ข้อ 6 Green & Clean Hospital เราทําได้จาก buttom up อาหารที่ประชาชนปุวย ต้องปลอดภัย สะอาด 
ดึงทุกส่วนให้มีส่วนร่วม 

ข้อ 7 โรงพยาบาลประชารัฐ ทําให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล 
ข้อ 8 การเงินการคลังหน่วยบริการ ต้องให้ความสําคัญ ผู้บริหารต้องใส่ใจ ปี 60วิกฤตระดับ 7 ลดลงพอสมควร 
 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25617 

1. ร่วมกันดําเนินงานโครงการจิตอาสา ทําความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และโครงการที่เก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิคนไทยทุกคนมีทีมหมอประจําครอบครัว ให้การรักษาโรคพ้ืนฐาน 
ให้คําปรึกษาปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลทั้งที่บ้าน ที่คลินิกหรือหน่วยบริการ และจัดการเรื่อง การส่งต่อเมื่อ
จําเป็นอย่างเป็นระบบ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้าน รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชนให้สะอาด   
น่าอยู่ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด  ให้เกิดความรู้สึกเป็น 
“โรงพยาบาลของเรา” โดยไม่เน้นการประกวดเพ่ือแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไป
ด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชน ช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

3. เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเข้าถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่สําคัญ 
คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การบาดเจ็บทางสมอง ภาวะช็อค       
ทุกประเภทและทารกแรกเกิด พัฒนาการรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง ตาม  service plan 
สาขาต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลใน
มหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน 

4. เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาโรคประจําตัว ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชนและเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ควรได้รับ
การดูแลตามช่องทางที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินงานของชมรมมีความเข้มแข็ง และจัดการให้มี
โรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ 

5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากสารพิษที่ทําลายสุขภาพ มีช่องทางสื่อสารข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการผ่าน สื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
อย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเช่นการยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยา การยกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร  มาใช้
ในโรงพยาบาล การส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและผู้ใช้บริการใช้บรรจุภัณ ฑ์ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ผลิตกระแสไฟฟูาใน
โรงพยาบาลเพื่อลดต้นทุนการจัดบริการในระยะยาวให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

6. ทําให้คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล เข้าไปมีส่วนบริหารโรงพยาบาลร่วมกันสนับสนุนให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา กระจายอํานาจให้หน่วยงานในพ้ืนที่มีอิสระในการบริหารมากขึ้นเพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ อย่างทันท่วงที โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภายใต้  
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่  
 

 

 

7https://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/subblocks/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8
%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8
%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8
%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.pdf 
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7. จะผลักดันให้มีระบบหลักประกันของชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาบนแผ่นดินไทยมีหลักประกัน
สุขภาพ คนต่างชาติที่มาทํางาน หรือนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองโดยให้มีการซื้อประกันของรัฐได้ เพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลต่างๆ  

8. จะร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หลักคนดีช่วยคนปุวย คนรวยช่วยคนจน ทําให้กองทุน
หลักประกัน มีงบประมาณท่ีเพียงพอและยั่งยืนโดยไม่เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน 

9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ และตําบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ ประสานการดําเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน     
ทุกกลุ่มวัย ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอและตําบล 

10. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมปูองกันวัณโรค การเฝูาระวังโรคระบาด 
การคุ้มครอง ผู้บริโภค การควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมแพทย์แผนไทย การปฏิรูปกําลังคนด้าน
สุขภาพ การปฏิรูปเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน  

11. สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ที่
สัมผัสกับผู้ปุวยโดยตรง เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชนตลอดจนการ
สร้างขวัญกําลังใจและเสริมพลังให้กับพ่ีน้องอาสาสมัครสาธารณสุข ทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ 

1.4 ความคาดหวังจากภาคการเมือง 
หัวข้อเรื่อง : รัฐบาลคาดหวังให้งานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลคาดหวัง          

ในฐานะหน่วยงานตัวอย่างในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกคําสั่ง คสช.ที่ 77/2559 มาช่วยให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามเปูาหมายของรัฐบาล ทําให้ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นอย่างดี สามารถพิจารณางานค้างได้จนหมด และให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น งานใหม่ๆ ที่เข้ามาก็อนุมัติได้ตามคู่มือประชาชน ซึ่งถือเป็นผลการดําเนินงานที่ชัดเจน รองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.4 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายนอกที่กระทบต่อการด าเนินงาน 

1) ผลิตภัณฑ์ยา8, 9, 10 
หัวข้อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายนอกที่กระทบต่อการดําเนินงานของ อย. 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํายา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป          
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 
 ปัจจุบันสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบในเรื่องการรับรอง/ให้ความ
เห็นชอบการนําหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระบวนการคือตรวจสอบเอกสารสําหรับยื่นคํา
ขอการขอหนังสือรับรอง/ให้ความเห็นชอบการนําหรือสั่งสินค้าตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามแบบ
ตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสําหรับคําขอการขอหนังสือ รับรอง/ให้ความเห็นชอบการนําหรือสั่งสินค้า
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้ครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการ
ออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๔๗ โดย  
 

8 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1209126 
9 http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/20171106-PharChem.pdf 
10 http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/VET-02.aspx 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/20171106-PharChem.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/VET-02.aspx
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  - คําขอหนังสือรับรอง การนําหรือสั่ง เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ให้ใช้แบบ ช.ว. 
  - คําขอหนังสือรับรอง การนําหรือสั่ง ยาสําเร็จรูปสําหรับมนุษย์ ให้ใช้แบบ ช.ม. 
  - คําขอหนังสือรับรอง การนําหรือสั่งยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว์ ให้ใช้แบบ ช.ส. ท้ายระเบียบ 
 ซึ่งกระบวนการทั้งหมด คือ การรับรอง/ให้ความเห็นชอบการนําหรือสั่งสินค้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ที่สํานักยารับผิดชอบ แต่แนวโน้มในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จะถ่ายโอนภารกิจมายังสํานักยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเรื่องการอนุญาตเรื่องดังกล่าวด้วย 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
ทั้งนี้ถ้ามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวประกาศออกมาเป็นทางการ ทางสํานักยาได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
กระบวนการรับคําขอ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอดังกล่าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถอนุมัติ
โดยระบบแบบออโต้ นอกจากนี้ยังได้จัดทํารายละเอียดของกฎหมาย คู่มือ ขั้นตอน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
จัดประชุมชี้แจงและอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร11 

หัวข้อเรื่อง : สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรับภารกิจการตรวจสอบการ
นําเข้าสินค้าอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อผู้แทน
เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาผลการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้า 

1. การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร (พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒) ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ที่ประชุมพิจารณาเห็น
ปัญหาการกํากับดูแลสินค้านําเข้าผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยวอาหารกับยาต้องใช้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล
พระราชบัญญัติต่างๆ วินิจฉัยความถูกต้อง ปลอดภัย ณ ด่านนําเข้า และปัญหาการประสานข้อมูลการนําเข้า
ระหว่างกระทรวง จากเหตุการณ์จริง (อาหารปนเปื้อนกัมมันตรังสี) ดังนั้นจึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรหารือในรายละเอียดให้ชัดเจนโดยไม่ต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้โดยใช้
กลไกการถ่ายโอนภารกิจการด าเนินงานภายใต้กฎหมายที่มี 

2. เพ่ือให้เป็นไปตาม รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การนําเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ต้องประเมินผล
การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ
เพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข 
1. เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาผลการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้า

อาหารนําเข้า เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจเตรียมท่าทีหรือข้อเสนอเกี่ยวกับแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกัน แทนการแก้ไขกฎหมาย 

2. เตรียมท่าที และข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้า รวมทั้ง
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของสินค้าอาหารนําเข้าพิกัดอ่ืน 

 
11 รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์  
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3. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์12 
หัวข้อเรื่อง : แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มาตรการควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย์

สอดคล้องตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD) 
ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเป็นความ    

ตกลงด้านเครื่องมือแพทย์ (ผลิต นําเข้า ขายและโฆษณา) ของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ                         
ใน พ.ศ.2557 เพ่ือพัฒนามาตรการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมและสอดคล้องกัน              
ทําให้กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงดังกล่าว โดยการกําหนดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อ
การสาธารณสุข (AMDD: Annex 2, Annex 3, Annex 4) ปรับลดมาตรการควบคุมการส่งออกเครื่องมือแพทย์ 
ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง บทกําหนดโทษ และอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ิมการอํานวยความสะดวกให้กับการดําเนินกิจการ
เครื่องมือแพทย์ยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตินี้ 

  ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
 1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD) เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยมีสาระสําคัญเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น บทนิยาม    
การกําหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือแบ่งเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง เพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตหรือ
นําเข้าเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น เพ่ือให้กระบวนงานต่างๆ สามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD) และนอกจากนั้นเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
เครื่องมือแพทย์ เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง13 
หัวข้อเรื่อง : ผลกระทบจากกฎหมายภายนอกประเทศ  เช่น ASEAN COSMETIC DIRECTIVE 

และผลกระทบจากกฎหมายภายในประเทศ เช่น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปัจจุบันอย.ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จะปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสําอางให้สอดคล้อง
กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  แต่ก็ต้องยึดพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลัก รวมทั้งปรับ
หลักเกณฑ์ วิธีการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นคําขอด้านเครื่องสําอางให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกฯ เช่น จัดทําคู่มือประชาชน 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
อย.ดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสําอาง โดยมีการทบทวน

และปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นสากล 
 
 
 
 
 
 

12 กลุ่มกําหนดมาตรฐาน กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
13 กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องสําอาง สาํนักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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5. หัวข้อเรื่อง : การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะต้องจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎ ระเบียบอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ14, 15 

กลุ่มกฎหมายอาหารและยาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจในการพัฒนาและยกร่างกฎหมาย การเปรียบเทียบปรับ การร้อง
ทุกข์ดําเนินการทางคดี การให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจสอบนิติกรรมสัญญา การบังคับใช้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ได้เล็งเห็นความสําคัญของหลักการจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย และการประเมินผลกระทบของการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Regulatory Impact Analysis : 
RIA) ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินผลที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะออกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดๆ ซึ่งจะต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎ ระเบียบอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบในทุกขั้นตอน ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการตาม มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560       
อันจะนําไปสู่การออกกฎหมายเพียงเท่าท่ีจําเป็น และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ต่อไป  
 แนวโน้มในอนาคตหากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นําหลักการดังกล่าวมาใช้จะ
สามารถลดการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไม่มีความจําเป็น และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ลงได้ ซึ่งจะทําการ
ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรงกับวัตถุประสงค์ สามารถช่วยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และเกิดความคุ้มค่าในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
  จัดให้มีหลักเกณฑ์และแบบการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมายที่ชัดเจน และต้อง
ดําเนินการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย โดยละเอียดทุกครั้งที่จะเสนอกฎหมาย  

2. เศรษฐกิจ (Economic) 

2.1 นโยบาย Thailand 4.016, 17, 18 

หัวข้อเรื่อง : อย. 4.0 เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือหนึ่งในหน่วยงานนําร่องที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ 4.0       
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะปลดล็อกระบบราชการแบบเดิม ด้วยการลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกับผลิตภัณฑ์
ที่มคีวามเสี่ยงน้อย เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจและเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความเข้มข้น 
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดที่ไม่มีคุณภาพ โดยใช้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนากลไกการพิจารณาอนุญาตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้       
ต้องปฏิรูประบบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกและระบบสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน 

 
14 หลักการประเมินผลกระทบของการออกกฎ ระเบียบ (Regulatory Impact Analysis : RIA)  
15 มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
16 ประยุทธ์ “ลุยพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” 

17 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่. 
18 บทสัมภาษณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์) ต่อผู้แทนนิตยสาร Green Life Plus. 2560. 
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ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 
เพ่ือสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 อย. ต้องเร่งปรับปรุง 2 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 
1. โครงสร้างองค์กรและบุคลากร โดยต้องปรับตัวให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัว              

ในการบริหารงาน บุคลากร และงบประมาณ เช่น พัฒนาบคุลากรตาม Competency ที่กําหนด เปิดโอกาสให้
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาค์กรต้องการ และกําหนดให้มี     
การหมุนเวียนงานเพ่ือให้เกิดความรอบรู้รอบด้าน และการวางตัวผู้สืบทอดตําแหน่งในระดับบริหารเพ่ือให้เป็น
ผู้บริหารที่ดีในอนาคต 

2. พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย โดยดําเนินการ 1) Smart Regulation พัฒนากฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์และสอดคล้องสากล 2) Smart Consumer สร้างศักยภาพผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสื่อ               
(Media Literacy) และรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy) 3) Smart Entrepreneur การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้วยการยื่นผ่านระบบ E-submission ให้ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 6 กลุ่ม และ 4) Smart Information จัดทําระบบเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย 

2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา 19, 20, 21 

หัวข้อเรื่อง : ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่สามารถเพ่ิมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า ช่วยขยายโอกาสในการแข่งขันต่อผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามการไหลเวียน
ปริมาณสินค้าที่มากขึ้นอาจส่งผลให้พบปัญหาคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภค คือการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับพหุภาคี รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่
เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบเป็นภาวะคุกคามต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรง ประเทศไทยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม/เขตเสรีทางการค้ามากขึ้น ทั้งในด้านจํานวนของกลุ่มความตกลง
การค้าเสรีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ผ่านการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างกระบวนการ
เจรจา  และด้านความครอบคลุมกิจกรรมทางการค้า เช่น ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดย
ความตกลงภายใต้ WTO ที่เกี่ยวกับ อย. ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical 
Barrier to trade : TBT) มาตรการสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS), TRIPs 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) โดยล่าสุดประเทศไทยได้ให้สัตยาบันยอมรับ
การแก้ไขพิธีสารมาราเกซ เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation 
Agreement: TFA) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) เพ่ือมุ่งเน้นการลดขั้นตอนพิธี
การด้านศุลกากรต่างๆ และลดระยะเวลาที่ใช้ในด้านพิธีการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งสร้างความชัดเจนใน
ด้านระเบียบพิธีการให้มีความโปร่งใสและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้น ยังมีการรวมกลุ่มในระดับ
ภูมิภาค อาทิ ASEAN, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) ซึ่งมีสมาชิก คือ อาเซียน 10 ประเทศ และจีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้  ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเขตเสรีทางการค้าเหล่านี้ จึงมีความมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการไหลเวียนปริมาณสินค้าและบริการในประเทศสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทย 

 
19 กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ. เวทีการเจรจาการค้า. 2562  
20 http://www.dtn.go.th/index.php/forum.html 
21 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2561. 
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ไทยมีแนวโน้มการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีนโยบายให้เตรียมการสําหรับ
การ เข้ าร่ วมความตกลงที่ ครอบคลุมและก้ าวหน้ าสํ าหรับหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิ ฟิก 
(Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership Agreement : CPTPP) ซึ่งปัจจุบันมี
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี เวียดนาม ญี่ปุุน บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  CPTPP เปนความตกลงการคาเสรีที่ครอบคลุมเรื่องตางๆที่หลากหลาย อาทิ การคา
สินคา การคาบริการ การลงทุน การเคลื่อนยายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ พาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน แรงงาน และสิ่งแวดลอม เปนตน 

จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่งผลให้รัฐบาลเห็นความสําคัญของการเฝูาระวังการนําเข้าส่งออก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ แต่อาจพบปัญหาคุณภาพ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งจากประเทศเพ่ือนบ้านและผ่านการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ
เพ่ิมขึ้น ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสากล 
(Harmonization) เพ่ือนําไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and 
Certification) ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ปรับตัวในการการจัดการกับผลิตภัณฑ์ ระบบและกลไกให้เท่าทัน
ต่างประเทศและเฝูาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัยและยับยั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ทันสถานการณ์   

 ความร่วมมือที่สําคัญอย่างหนึ่งได้แก่ ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองและ
ขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจน
เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเจรจา ภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีอาเซียน จึงมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการตามข้อตกลงภายใต้อาเซียน ภายใต้ประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสา โดยแต่ละเสาเกี่ยวข้อง
กับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกี่ยวข้องกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เสา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic 
Community) 

- การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
- การอํานวยความสะดวกทางการค้า 
- ASEAN Single Window 
- การปรับประสานกฎระเบียบ กระบวนการตามกฎหมายในการควบคุม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตและนําเข้ามาจากต่างประเทศให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยและสอดคล้องกับความตกลงอาเซียน 

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political and 
Security Community) 

- ยาเสพติดและการควบคุมสารตั้งต้น 

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural 
Community) 

- ความปลอดภัยทางอาหาร 
- การพัฒนาทางด้านเภสัชกรรม รวมถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสม 
- การดื้อยาต้านจุลชีพ 
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 นอกจากนี้ข้อตกลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เป็น
ประเด็นที่ควรนํามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพ่ือกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามแนวโน้มข้อตกลงทางการค้าท่ีจะเกิดต่อไปในอนาคต 

 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงต้องมีการปรับและพัฒนาการทํางานให้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น พัฒนาระบบงาน รวมถึงพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยต่อบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น 
การดําเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคส่วน และเครือข่ายต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สอดคล้องกับอาเซียน
ให้แก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งประเมินสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
สําหรับการปรับข้อกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่สามารถรองรับการ
ดําเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

3. สังคม (Sociocultural) 

3.1 โครงสร้างอายุของประชากร22, 23, 24 

หัวข้อเรื่อง : การเข้าสู่สังคมสูงวัยต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชากรสูงวัย  

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่  ปี ๒๕๕๘ 
และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วน
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนประชากร 
66,115,914 คน และตั้งแต่ต้นปี 2560 มีประชากรเกิดใหม่ 582,762 คน ประชากรตาย 442,114 คน 
ทําให้มีประชากรเพ่ิมขึ้น 140,648 คน และประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 11,458,608 คน 

จากการที่ประชากรไทยมีอายุสูงวัยมาก มักมาพร้อมกับความเสี่ยงจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ได้แก่ 
โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคเกี่ยวกับ จิตประสาท และปัญหาในการย่อยอาหาร สินค้าและบริการด้าน
สุขภาพที่จําเป็นสําหรับ ผู้สูงอายุจึงเกี่ยวข้องกับการรักษาโรค อาทิ ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์ 
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บํารุงสุขภาพมากขึ้น อาทิ วิตามิน และอาหารเสริมสุขภาพ
อีกท้ังยังมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น สําหรับกลุ่มผู้บริโภค
ที่มีกําลังซื้อสูง พบว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่มีความต้องการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีความกังวล
ถึงความปลอดภัยของอาหารค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้บริโภควัยอ่ืน การพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบสนอง               
ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เน้นการแก้ปัญหาข้อจํากัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  เข่น เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ตัวอักษรใหญ่ มีขั้นตอนการใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 

 
 

22 จํานวนประชากรไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560. มิเตอร์ประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
23 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สํานักนายกรัฐมนตรี. 2559. กรุงเทพฯ. 
24 EXIM E – News. สังคมผู้สุงอายุกับโอกาสธุรกิจที่รออยู่. ส่วนวิจัยธุรกิจ 1 ฝุายวิจัยธุรกิจ. มิถุนายน 2557.  
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การแปลงประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมี
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อจํากัดด้านบุคลากร อย. ที่ ไม่ เ พียงพอ                   
ขาดความหลากหลายในวิชาชีพ ทําให้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ครอบคลุมและเท่าทันต่อผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 
อย. ควรให้ความสําคัญหรือมีนโยบายเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาการ การส่งเสริม

นวัตกรรมทางสุขภาพ (Innovation for Health) และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Health Products) ที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงควรพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร            
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

3.2 ค่านิยมและทัศนคติในการบริโภคของประชาชน 25, 26 

หัวข้อเรื่อง : สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติในการบริโภคของประชาชน  

สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่ข่าวสารข้อมูลมีบทบาทอย่างมาก (information society) รวมทั้งการ
สื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อผู้รับสาร ดังนั้น สถานะและบทบาทของการสื่อสารจึงแยกกันไม่ออก
และกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัฒนธรรม ในสังคมปัจจุบันการสื่อสารจึงเป็นผู้สร้างสรรค์/ผู้กลั่น (generator) 
วัฒนธรรมของสังคม ประกอบกับวัฒนธรรมต่างชาติที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
เครื่องมือสําคัญในการเผยแพร่ ได้แก่ การสื่อสาร ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ ค่านิยม และทัศนคติของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก จากผลสํารวจการรับรู้ข่าวสารการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อไร้สายมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 87.4)     
ซึ่งจากการพัฒนาระบบการตลาดที่พัฒนาทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ที่ขายความคิด รสนิยม คว ามเชื่อ 
โดยเฉพาะการกระจายข่าวสารที่แสดงออกมาในรูปแบบ ข่าวสาร ความบันเทิง ที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ทําให้
ส่งผลต่อการแสดงออก การตัดสินใจ และทัศนคติต่างๆ ที่แสดงออกในสังคมนั้นๆ 

จากงานสัมมนาการถอดรหัสงานวิจัยของบริษัท Y&R ร่วมกับเครือข่าย 9 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย 
ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย สัมภาษณ์กลุ่มคนรุ่น
ใหม่อายุ 18-35 ปี กว่า 13,000 คน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคนกลุ่มนี้นิยมเปิดรับข้อมูลต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต อยู่ในวัยที่กําลังเติบโตขึ้นเป็นกลุ่มที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสูง และมีอิทธิพลต่อธุรกิจ โดยศึกษา
แบบเจาะลึกทั้งทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้สินค้าบริการ และเปิดรับข่าวสารต่างๆ ถึง 16 ประเด็น ได้แก่ 
การเลือกบริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพ ความงามระหว่างชายหญิง นิยามของความรัก ความหรูหรา การเลี้ยงดู
บุตร การศึกษา ความสนใจด้านบันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว แฟชั่น เทคโนโลยี รถยนต์ การบริหารจัดการเงิน  และ
การสื่อสาร พบว่าการถอดรหัสทัศนคติ และค่านิยมร่วมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ Generation Asia ที่โดดเด่น
ของคนไทยด้วยเกณฑ์ทางจิตวิทยา จะมีลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่คือ ต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิต การ
ยอมรับจากสังคม รักอิสระ ตามกระแสการบริโภคใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า หรือที่
เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นทั้งปัจจัยส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกนัก็เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคของคนไทยอีกด้วย 

 
 

25 รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลสมัฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2555 
26 รายงานการถอดรหัสงานวิจยั Thailand Generation Asia 2012 , www.yr.co.th 
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นอกจากนี้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพ 
ก่อให้เกิดสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีขาดความสมดุลของทั่วโลก และประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจการค้าและบริการที่ถูกครอบงํา
ด้วยกลไกการตลาดที่มุ่งแสวงหากําไรเป็นสําคัญ และการผันผวนทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงจากปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก ทําให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ํา และแบบแผนในการดํารงชีวิต และแบบแผนในการบริโภคเปลี่ยนไป 
เกิดกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมที่มีค่านิยมเลียนแบบการบริโภคตามต่างช าติ โดยเฉพาะเรื่องการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่ไร้คุณค่าทางโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้สัดส่วน ขาดความสมดุล หรือ
มองข้ามคุณค่าทางโภชนาการ ไม่คํานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่นําไปสู่ภาระโรคต่างๆ ได้แก่ การบริโภค
อาหารประเภทโปรตีน ไขมันสูง และอาหารที่มีความเค็ม (เกลือโซเดียม) สูงและหวานมากเกินไป การกินผัก
ผลไม้น้อย ขาดการออกกําลังกาย สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ รวมถึงความเครียดในการดํารงชีวิตในปัจจุบัน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น ทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแบบแผนการเจ็บปุวยและตามเปลี่ยนจาก
ภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะโภชนาการกินและโรคอ้วนมากขึ้น จากโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อทั่วไป เป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ที่สามารถปูองกันได้ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงภายใต้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้จัดทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่ เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือเรียกว่าโรควิถีชีวิตแต่สามารถปูองกันได้ และได้กําหนดเปูาหมาย และทิศทาง
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554-2563 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งเน้นถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และระดมพลังทางสังคมเพ่ือปูองกันและขจัดปัญหาดังกล่าว 

3.3 การโฆษณาโอ้อวด เกินจริง27, 28 
หัวข้อเรื่อง : การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง เป็นปัญหาสําคัญในยุคที่มีการพัฒนาการสื่อสารและ

เศรษฐกิจ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันของ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนต้องมีความเข้มแข็ง ทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมการ
บริโภคด้วนตนเอง ก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปดูแล และสื่อออนไลน์เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องทําให้มีการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขาภาพที่ถูกต้อง 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในยุคหลายปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่ประชาชนมีรายได้มาก
ขึ้น โดยเห็นได้จากข้อมูลจากบัญชีประชาชาติของธนาคารโลก พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย 
(GDP) ในปี 2014 มีมูลค่า 407.339 พันล้านบาท และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2017 455.303 
พันล้านบาท เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น จึงทําให้ประชาชนมีความต้องการที่จะมีสุขภาพและอนามัยที่ดี
ขึ้น ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ทั้งด้านความงามและสุขภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ไม่
ว่าจะเป็นสื่อฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม อินเทอร์เน็ตทีวี เช่น ยูทูบ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่าง
ง่ายดายและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย ทําให้ระบบการกํากับดูแลต้องปรับปรุงให้มีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ประกอบกับทัศนคติของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่เติมโตมากับเทคโนโลยี รักสวยรักงาม ใช้ชีวิตแบบเร่งด่วน   
ชอบใช้วิธีทางลัด ยอมเสียเงินเพื่อให้ได้สุขภาพโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีตามหลักวิชาการ เช่น การควบคุมน้ําหนัก ไม่ใช้
วิธีคุมอาหารหรือออกกําลังกาย แต่ใช้วิธีที่รวดเร็ว เช่น การหาผลิตภัณฑ์สูตรที่กินแล้วผอมแทน  เชื่อข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายที่ใช้ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมจึงทําให้เกิดปัญหา
การโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์เกินจริงมากข้ึน 

 
27 The world bank [Internet]. Thailand GDP  [cited  2019 Jan 30]; [about 16.30 p.]. Available from: https://data.worldbank.org/country/thailand?locale=th 
28 สํานักยุทธศาสตร์ สํานกังานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. รายงานผลการสํารวจ

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ในประเทศไทย ปี 2560. [กรุงเทพฯ]: 2560.  



 26 

  สภาพปัญหา 
  เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวด เกินจริงในสื่อ

ต่างๆนั้น พบว่าสาเหตุของปัญหามาจาก 4 ส่วน ดังนี้ 
1. การส่งเสริมการขายและผู้ประกอบการบางส่วนที่ขาดจริยธรรม การขายและการโฆษณาใน

ปัจจุบันนั้น มักใช้บุคคลที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง (Influencer) มาเป็นผู้โฆษณา ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจไม่เคยแม้แต่
ใช้ผลิตภัณฑ์จริง อีกท้ังมักใช้แรงจูงใจในเรื่องของผลประโยชน์ การมีรายได้จํานวนมาก เพ่ือทําให้ตัวแทนอยากมี
ส่วนร่วมในการขายในลักษณะของเครือข่าย รวมไปถึงการลักลอบใส่สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ได้ผลเร็วขึ้น 
จากตัวอย่างที่สําคัญได้แก่กรณี เมจิกสกิน ที่เป็นการโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก    
โดยใช้กลยุทธ์การโฆษณาที่ใช้ดาราชื่อดัง บล็อกเกอร์ Influencer จํานวนมากในการโปรโมทสินค้า รวมถึงการ
ใช้ข้อเสนอแรงจูงใจที่ไม่ใช่แค่การโฆษณาเกินจริง ได้แก่ การใช้วิธีให้ตัวแทนสนใจในการขาย อยากมีรายได้
จํานวนมาก โดยการโชว์ภาพรายได้มหาศาล มีรถหรูหลายคัน ใช้ชีวิตอู้ฟุู ทําให้เกิดแรงจูงใจในการขายสินค้ าที่
มากเป็นพิเศษ ซึ่งความจริงแล้วล้วนเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งการโฆษณาเกินจริง สวมเลข อย. สวม
โรงงาน โกงภาษี ฟอกเงิน นําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงในระบบคอมพิวเตอร์ หรืออีกกรณี ได้แก่ กรณี
ผลิตภัณฑ์ LYN ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีเมจิกสกิน ซึ่งเมื่อรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่อยากผอม  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการลักลอบใส่สารไซบูทรามีน ที่มีฤทธิ์ในการควบคุมความอยากอาหาร ประกอบกับ
การใช้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บางคนในการโฆษณาอีกด้วย จนทําให้มีผู้เสียชีวิต
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2. ระบบการอนุญาต เมื่อสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทําให้สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาต้องเพ่ิมความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ทําให้
ผลิตภัณฑ์ที่ อย. กํากับดูแลบางส่วนต้องมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบ Auto submission ทําให้มี
ผลิตภัณฑ์จํานวนมากมายที่ออกสู่ท้องตลาด การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังออกสู่ตลาดจึงเป็นภาระ
เกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง 

3. ระบบการก ากับดูแลไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในสื่ออินเทอร์เน็ต ในขณะที่ระบบการกํากับดูแลมีข้อจํากัดในหลายประการ เช่น ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และกฎหมายที่ใช้ในการกํากับดูแลยังไม่ครอบคลุมกับการกระทํา
ความผิดบางส่วน การที่ไม่สามารถสืบทราบตัวผู้กระทําความผิด หรือบางเว็บไซต์ที่มีการจดทะเบียนโดเมนอยู่
ต่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ได้ เป็นต้น 

4. ประชาชนไม่มีความรู้ และหลงเชื่อง่าย ไม่ทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงขาดเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง  
  แนวโน้มในอนาคต 

1. เนื่องจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้นมีแนวโน้มการเติบโตและได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในยุค
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้ค้นหาข้อมูล หรือการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากรายงานสถานการณ์มูลค่า                 
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกปี             
ในปี 2557 มีมูลค่า 2 ล้านล้านบาท ปี 2558 มีมูลค่า 2.245 ล้านล้านบาท ในปี 2559 มีมูลค่า 2.560 
ล้านล้านบาท และในปี 2560 พบว่ามีมูลค่าสูงกว่า 2.8 ล้านล้านบาท อัตราการเติบโตมากกว่า 10% ทั้งนี้เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาสูงกว่า 10 ,000 ล้านบาท ซึ่งหากผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเพียงพอหรือไม่มีระบบการกํากับดูแลที่ดีนั้น แน่นอนว่าจะเกิดปัญหาในการกํากับดูแล เช่น การสืบหา
เจ้าของสินค้า ผู้ขาย การส่งต่อสินค้า คุณภาพในการขนส่งหรือการจัดเก็บ เป็นต้น 
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2. ระบบการพิจารณาอนุญาตของอย.  หากต้องใช้วิธีการพิจารณาอนุญาตที่มี ความรวดเร็ว 
จะต้องมีระบบที่ทําให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงต้องมี
การเชื่อมโยงระหว่างระบบการกํากับดูแลก่อนออกสู่ตลาดและระบบการกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด 

3. การแข่งขันทางธุรกิจ และการตลาดจะรุนแรงขึ้น และผู้ประกอบการจะสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่บางครั้งอาจอยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัย เช่น นาโนเทคโนโลยี สเต็มเซลล์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนนั้นเหนือกว่าของคู่แข่ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานและวิธีพิสูจน์ว่าสินค้าที่มีการกล่าวอ้าง
เหล่านั้นใช้เทคโนโลยีต่างๆตามท่ีกล่าวอ้าง หรือมีคุณภาพ คุณประโยชน์ ตามท่ีกล่าวอ้างจริงหรือไม่ 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
  การด าเนินการเชิงป้องกัน 

1. ต้องมีการสร้างเครื่องมือให้ประชาชนในการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตนเองจะเลือกใช้ ว่ามี
ประโยชน์ คุณภาพมาตรฐานสมประโยชน์หรือไม่ เพ่ือเป็นการปูองกันตนเองของผู้บริโภค ได้แก่ การเปิด
ฐานข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณา เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ตนเองบริโภค รวมถึงข้อความที่ใช้ในการโฆษณาว่าเป็นข้อความที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ 
และข้อความที่เป็นคําต้องห้ามในการโฆษณาคืออะไร รวมถึงการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละชนิด ว่ามีคุณลักษณะ ประโยชน์    ข้อห้าม 
รวมถึงข้อแนะนําในการบริโภคอย่างไร  

2. การสร้างความร่วมมือกับสื่อสารมวลชนในการคัดกรองการโฆษณาที่ถูกต้องก่อนที่จะเผยแพร่ 
เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่าง อย. และ เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลส ที่มีการสร้างระบบเพ่ือคัดกรองก่อนทําการ
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งต้องขยายความร่วมมือออกไปให้ครอบคลุมการค้าขายในช่องทางอีคอมเมิร์ซใน
รูปแบบอื่นๆด้วย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก กูเกิล  
  การด าเนินการเพื่อจ ากัดและก าจัดปัญหาอย่างรวดเร็ว 

การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย โอ้อวดเกินจริง เพ่ือมุ่งระงับโฆษณาเหล่านั้นโดยเร็ว ไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภค อาทิเช่น การบูรณา
การระหว่าง อย. และ สํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงในสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ ส่วนกลาง ซึ่งได้มีการขยายโมเดลการทํางานไปทั่วประเทศ เพ่ือการจัดการปัญหาในสื่อวิทยุธุรกิจ
ในต่างจังหวัดและเคเบิลทีวี รวมไปถึงการพิจารณาใช้รูปแบบการดําเนินการแบบเดียวกันเพ่ือจัดการปัญหาในสื่อ
อินเทอร์เน็ตด้วย 
  การด าเนินการเชิงป้องปราม 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ในขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย ควรมี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค โดยมี อย. 
เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหาย                
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ขาดจริยธรรมต้องย้ําคิดก่อนการใส่สารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ หรือส่งเสริมการขายที่
โอ้อวดเกินจริงจนเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
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4. เทคโนโลยี (Technological) 
4.1 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อผลการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1) หัวข้อเรื่อง : ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ยา29 
ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลซึ่งข้อมูลสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค

เข้าถึงข้อมูลต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศได้ง่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ    
จากต่างประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในส่วนของประชาชนนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและสามารถ
เข้าถึง ซื้อหาผ่านทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ เช่น การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง การแชร์ข้อมูลที่ผิด เนื่องจากสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้น แต่อาจเป็นส่งที่ผิด
กฎหมาย หรือยาที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มิติผู้บริโภค: ปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถซื้อขายได้
ทางออนไลน์ ทําให้ผลิตภัณฑ์ยาบางประเภทที่ต้องควบคุมการใช้ยาไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีการปรับระบบการรายงานการกระจายยาให้ครอบคลุม
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งการกระจายยากับผู้ประกอบการ ทั้งสถานพยาบาล ร้านขายยา เป็นต้น  

มิติผู้ประกอบการ: เนื่องจากในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการผลิตยาแผนโบราณ ยังพบว่าศักยภาพและ
มาตรฐานของโรงงานผลิตยาแผนโบราณยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นเท่าที่ควร ดังนั้นสํานักยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแนวทางพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาตนเองได้
มาตรฐานการผลิตเบื้องต้น Fundamental Manufacturing Practice : FMP สําหรับอุตสาหกรรมผลิตยา  
แผนโบราณจําหน่ายในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณเพ่ือให้สามารถ
พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนได้ตาม GMP PIC/S ต่อไป 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์

สุขภาพทั้งในมุมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ดังนั้นทําให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพตนเองและต้องพัฒนาระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับในด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีให้เท่าทันต่อสถานการณ์ รวมถึงทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรมีการให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และอาจเพ่ิมการดําเนินการให้ข้อมูล
ผ่านหน้า Website อย่างรวดเร็วหากเกิดประเด็นปัญหาหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงข้อมูลได ้

2) หัวข้อเรื่อง : แนวทางการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 
Medical Device)30 
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีประเภทปัญญาประดิษฐ์เริ่มมี
การนํามาใช้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมากขึ้นโดยเฉพาะในเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับในปัจจุบัน
มีผู้ประกอบการที่มีความต้องการผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ประเภทปัญญาประดิษฐ์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ      
ซึ่งการอนุญาตผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ประเภทนี้ จําเป็นจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ก่อน ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เท่าทันและมีระบบรองรับ
เทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์ที่จะเข้ามาในประเทศ  
 

 

 

29 http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Post/SitePages/Download.aspx 
30 กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  



 29 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
 1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ 
 2. ออกกฎหมายลําดับรอง เ พ่ือกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence Medical Device)  

 3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์กําลังปรับหลักเกณฑ์การควบคุมเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ 
ให้เป็นไปตามความเสี่ยงและสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียนว่าด้ วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (AMDD)         
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ 

3) หัวข้อเรื่อง : สารใหม่ สารที่มีขนาดอนุภาคเล็ก (nano) รูปแบบใหม่ วิธีใช้ใหม่ สรรพคุณใหม่ ที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ไม่เข้านิยามเครื่องสําอาง13 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแข่งขันกันที่ความแปลก ใหม่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาวิจัยแต่ด้านดี เช่น           
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแทรกซึมลงสู่ผิวชั้นใน และมีการกล่าวอ้างสรรพคุณที่เกินความเป็นเครื่องสําอาง  

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
สมควรมีมาตรการที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างเหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร 

มีฤทธิ์ทางยาอ่อนๆ ไม่จัดเป็นเครื่องสําอาง แต่มีกองสมุนไพรดูแล 
4.2 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี31, 32 

หัวข้อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สํานักงานคระกรรมการอาหารและยา 
ต้องปรับตัวและพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลให้ทันสมัยและทันสถานกรณ์  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง
โทรศัพท์ Smart Phone และ tablet ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
การเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารพ้ืนฐานแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความบันเทิง การรับข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ Mobile Application นับเป็นหัวใจหลักของมือถือ Smart Phone เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
การบริการและข้อมลูต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สํานักงานฯ 
จึงได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Mobile Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
(Anytime Anywhere) สําหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน และการค้นหาตําแหน่งพิกัดร้านขายยาได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้บริโภค
ยังสามารถร้องเรียนเมื่อพบปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. บูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งาน โดยพัฒนาให้มี

โครงสร้างและมาตรฐานของข้อมูล ของ อย. เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศมีความครอบคลุม ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความทันสมัย ความ
เชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย และการรักษาความลับ เช่น เทคโนโลยี Blockchain ที่สามารถนํา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทําหน้าที่บันทึกบัญชีและการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้น ทําให้ข้อมูลธุรกรรมดิจิทัล  

 
 

31 เอกสาร PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
32   http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1% 

E0%B8%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%9A.pdf.aspx 

http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
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สามารถแชร์ไปยังทุกคนได้ และกลุ่มของข้อมูลนี้สามารถส่งต่อๆกันไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ เสมือนเป็นห่วงโซ่ 
(Chain) โดยจะทราบว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 

3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมศุลกากร กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค 

4. พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและการจัดการ เช่น ระบบข้อมูลเพ่ือการจัดการ 
(MIS) ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ (Decision Support System) และพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

5. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายให้ครอบคลุมอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

6. พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ 
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน 
5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 

5.1 ผลกระทบจากการใช้สารเคมี33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

หัวข้อเรื่อง : การจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์สุขภาพในมิติด้านสิ่งแวดล้อม  
ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต สารเคมีเข้ามามีบทบาทสําคัญใน

การพัฒนาประเทศ โดยมีการนําเข้าและผลิตสารเคมีที่เพ่ิมขึ้นทั้งชนิดและปริมาณอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรม
ศุลกากร ปี พ.ศ. 2559 สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าการนําเข้าสูงถึง 460,226.3 ล้านบาท เป็นประเภทสินค้า
นําเข้าอันดับที่ 4 ใน 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าการนําเข้าสูงสุด สารเคมีถูกนํามาใช้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
รวมถึงอุตสาหกรรมสารเคมีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด เครื่องสําอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทําให้มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก สร้างความสะดวกสบาย
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้บริโภค ในขณะที่ประชาชนอีกจํานวนมากยังขาดความห่วงกังวลต่อผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขาดความรู้ และความตระหนัก รวมทั้งงานวิจัยพัฒนาที่รองรับความปลอดภัยสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคยังคงมีจํานวนจํากัด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจํานวนหลายฉบับ มุ่งเน้นการกํากับดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคในมุมมองด้านสุขภาพเป็นหลัก ยังขาดมิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ผ่านมา และกระแสทั่วโลกใน
อนาคตในความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาก และเป็นประเด็นที่ถูกนํามาหารือเพ่ือการจัดการที่ดี เหมาะสม และยั่งยืน       
ในเวทีของสหประชาชาติ เช่น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goal 2030 : SDGs) หรือ
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (Strategic approach to international Chemicals Management : SAICM) 

 
33 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
34 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
35 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
36 พระราชบัญญัติวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 
37 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 
38 พระราชบัญญัติเครื่องมิแพทย์  พ.ศ.2551 
39 พระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ.2535 
40 UN Sustainable Development Goal 2030  
41 Strategic Approach to International Chemicals Management  
42 WHO Chemical Roadmap to  enhance health sector engagement in the Strategic Approach to International Chemicals Management towards to 

2020 goal and beyond   
43 Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutant  
44 Minamata Convention on Mercury  
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รวมทั้งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่มีการพัฒนา WHO Chemical 
Roadmap to enhance health sector engagement in the Strategic Approach to International Chemicals 
Management towards to 2020 goal and beyond เป็นต้น นอกจากนี้ ในหลายประเทศกําลังมีการปรับปรุง
กฎระเบียบและกฎหมายให้เกิดการจัดการสารเคมีไปในทิศทางเดียวกันกับกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมสารเคมีของ
สหภาพยุโรป (The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: REACH) เพ่ือให้กํากับ
ดูแลสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นวิถีทางที่จะนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2030 คือ การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิต ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งลดการ
ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ น้ํา และดิน เพ่ือลดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

ในปัจจุบันการดําเนินงานภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเน้นควบคุมการขึ้นทะเบียนที่ต้นทาง  ในขณะที่การจัดการกลางทาง คือ การนําไปใช้ ครอบครอง และการ
ขนส่ง และการจัดการที่ปลายทาง คือ กําจัด บําบัด และทําลายผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ หรือ เสื่อมคุณภาพ หรือ หมดอายุ 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องกําจัดทําลายให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับ
ความสําคัญมากนัก นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยในประเทศที่ทําการศึกษาโดยนักวิชาการสาขาต่างๆ พบว่ามีการตกค้าง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพืช ผัก ผลไม้ ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค พบการสะสมสารเคมีปูองกันศัตรูพืชในซีรั่ม
ของมารดาและทารกในครรภ์อันเนื่องมาจากการตกค้างในสิ่งแวดล้อม การตกค้างของยาปฏิชีวนะและยาอ่ืน ในสิ่งแวดล้อม 
ในแหล่งน้ําต่าง  ๆซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาในสิ่งมีชีวิตและทําลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในสิ่งแวดล้อม 

การจะบรรลุเปูาหมายการจัดการสารเคมีและของเสียได้ตลอดวงจรชีวิตได้ตามเปูาหมายของสหประชาชาติ     
จึงจําเป็นจะต้องดําเนินการในหลายมาตรการร่วมกัน เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัย การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรทุก
ระดับและทุกภาคส่วน การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้บริโภค เป็นต้น 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข 
1. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ และ

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขวัตถุอันตราย ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางสากล และสามารถ
กํากับควบคุมสารเคมีได้ตลอดวงจรชีวิต เพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยต่อคุณภาพ
ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นการติดตามและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่
ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. นําหลักการประเมินความเสี่ยงสารเคมีมาใช้ในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด 
4. ศึกษาวิจัยผลกระทบการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาต รวมทั้งการ

ต่อยอดผลงานวิจัยที่มีอยู่เพ่ือนําไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม 
5. สนับสนุนและส่งเสริมการนําพืชสมุนไพรและสารธรรมชาติทดแทนสารเคมีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
6. พัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารเคมีภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เป็นระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้มีข้อมูลของประเทศใช้ในการจัดการสารเคมีได้อย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา  

7. รวบรวมองค์ความรู้และหลักฐานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือนําไปกําหนดนโยบาย 

8. บูรณาการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและ
ต่างกระทรวง รวมทั้งทุกภาคส่วน ทั้งในมิติแบบองค์รวม หรือมิติเฉพาะประเด็น 

9. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสารเคมีที่ดี
และเหมาะสม รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 
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10. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีทั้งห่วงโซ่ชีวิต 
11. นํามติข้อตกลงระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาด้านสารเคมีมาดําเนินการในประเทศให้สอดคล้อง 

6. สถานการณ์สภาวะสุขภาพของคนไทย (Health) 

6.1 ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม45 
หัวข้อเรื่อง : ปัญหาสุขภาพหลักที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม คือ 

การเจ็บปุวยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
๑) ภัยคุกคามต่อสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง โรคที่เกิดจากพฤติกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยนับเป็นสาเหตุอันดับต้นของการปุวยและตายของประชากร กล่าวคือ ในช่วงปี ๒๕๔๙ อัตราการปุวยด้วย
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง มีอุบัติการณ์เพ่ิมขึ้นเป็น ๖๑๘.๕, ๑๒๔.๔ และ ๕๘๖.๘ ต่อประชากร
แสนคนตามลําดับ ความเจ็บปุวยจากโรคไร้เชื้อเรื้อรังเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถปูองกันได้  เช่น 
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา สิ่งมึนเมา สารเสพติด รวมทั้งเกิดจากความเครียดและการขาดการออกกําลังกาย 
ในปี ๒๕๔๙ คนไทยที่สูบบุหรี่มีทั้งสิ้นประมาณ ๑๑ ล้านคน เป็นชายไทยที่มีอายุมากกว่า ๑๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ 
๓๘.๘ และหญิงไทยร้อยละ ๒.๖ สูบบุหรี่ มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ ๔๒,๐๐๐ คน หรือวันละ 
๑๑๕ คน ส่วนการบริโภคสุราในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมานั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๔๙ มีจ านวนผู้ดื่มสุรา
หรือเครื่องดื่มมึนเมาทั้งสิ้นประมาณ ๑๕.๙ ล้านคน หากพิจารณาจากพฤติกรรมเสี่ยงร่วมที่เป็นสาเหตุสําคัญของ
การเจ็บปุวยและการตายแล้วการดื่มสุราและการสูบบุหรี่เป็นสองสาเหตุสําคัญที่ต้องเร่งรัดควบคุมให้เข้มข้นมากขึ้น 
นอกจากเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแล้ว การบริโภคสุรานําไปสู่อุบัติเหตุจากเมาแล้วขับซึ่งเป็นสาเหตุการตายใน
ลําดับต้นๆ และนําไปสู่ความรุนแรง ฆาตกรรม ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ และการฆ่าตัวตาย ความแพร่หลายของ
การบริโภคส่วนหนึ่งเกิดจากการสามารถหาซื้อบุหรี่และสุราได้สะดวก เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด 
อิทธิพลจากสื่อมีการโฆษณา ณ จุดขายหรือกระตุ้นการบริโภค การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใน
อัตราที่ต่ํา แต่การรณรงค์ที่ผ่านมามีจุดแข็งที่จําเป็นต้องเสริมให้เข้มแข็ง คือการสร้างค่านิยมใหม่ การรณรงค์
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม การใช้กระบวนการด้านการตลาดเพ่ือสังคม การใช้มาตรการผ่านกระบวนการ
ทางการเมือง กฎหมาย การเรียนการสอน และสื่อมวลชน ตลอดจนการใช้มาตรการด้านภาษีเพ่ือทําให้เหล้าที่มี
แอลกอฮอล์สูงมีราคาสูงขึ้น 

๒) ความเสี่ยงจากการบริโภค องค์การอาหารและการเกษตรของยูเอ็นระบุว่า ในช่วงปี ๒๕๔๑-
๒๕๔๓ ประเทศไทยมีประชากรประสบภาวะหิวโหยถึงร้อยละ ๑๘ ของประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มจํานวนผู้ปุวย
เป็นโรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษเพ่ิมขึ้นจาก ๔.๓๕ ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๑๙ เป็น ๒๑๖.๒๖             
ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๔๙ ทั้งนี้แบบแผนการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คนไทยต้องเสียชีวิตจาก
โรคอันเนื่องจากพฤติกรรมการกินไม่ถูกต้องเหมาะสม ในปี ๒๕๔๗ ถึง ๖๑,๓๒๐ คน ที่ส าคัญ คือ คนไทยบริโภค
น้ าตาลสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวในเวลา ๒๐ ปี โดยเพ่ิมจาก ๑๒.๗ กิโลกรัมต่อคนต่อปีใน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น ๓๒.๒ 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งส่งผลต่อปัญหาโรคในช่องเหงือกและฟัน โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่
มีการบริโภคขนมขบเค้ียวและน้ าอัดลมจนมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันในอัตราสูง โดยในปี ๒๕๔๙ พบปัญหา
ฟันผุในเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ถึงร้อยละ ๔๑.๑ และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาในขณะที่ความปลอดภัยของอาหาร
ยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการเกษตรมากที่สุด  การสร้างความเข้มแข็งของ
นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมต้องมีการ
ดําเนินการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
 
 
45 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554 -2563)      
(แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
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๓) การขาดการออกก าลังกาย สถานการณ์การเล่นกีฬาและการออกกําลังกายของคนไทยดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในอัตราท่ีต่ําเพียงร้อยละ ๓๔.๗ ที่ออกกําลังกายเป็นประจํา เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย 
อังกฤษ และสิงคโปร์ ที่มีอัตราการออกกําลังกายประจํามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด  การที่เยาวชนมี
การออกกําลังกายน้อยลงทําให้ปัญหาโภชนาการเกินเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๔๙ พบปัญหาภาวะโภชนาการ
เกินในเด็กอายุต่ํากว่า ๕ ปี ร้อยละ ๑๐.๖ และคาดว่าในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ๑ ใน ๕ ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรค
อ้วน มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงในเด็กวัยเรียน ๖-๔ ปีในกรุงเทพฯกว่า ๑ แสนคน กินอาหารจานด่วน (Fast Food) 
ทุกวัน และมีอุบัติการณ์การเป็นโรคอ้วนมากกว่าในภาคอ่ืนๆ ประมาณ ๓-๕ เท่า และมีโรงเรียนเพียงไม่เกิน   
ร้อยละ ๔๐ จัดกิจกรรมออกกําลังกายเสริมนอกจากชั่วโมงพลศึกษาเด็กไทยร้อยละ ๖๙ ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทํา
การบ้านหรือเรียนกวดวิชา ใช้เวลาจับเจ่าอยู่หน้าจอโทรทัศน์ร้อยละ ๕๖ ในขณะที่เด็กญี่ปุุนและเวียดนามกว่า
ร้อยละ ๖๐ ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาและออกกําลังกายกลางแจ้ง เด็กและเยาวชนไทยใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นเกม
คอมพิวเตอร์มากกว่าวันละ ๔- ๖ ชั่วโมง เด็กไทยติดเกมต้องจ่ายเงินเฉลี่ย ๗๖๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

๔) อุบัติเหตุ อุบัติเหตุจากการจราจรนําความสูญเสียสู่สังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจปีละ ๑๐๖,๙๙๔-
๑๑๕,๙๓๒ ล้านบาท พิการสะสม ๖๕,๐๐๐ คนในปี ๒๕๔๕ และเสียชีวิตปีละ ๑๔,๐๐๐ คน โดยมีอัตราการตาย 
และการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างคงที่จาก ๒๐.๙๗ และ ๙๑,๖๒๓ 
คนต่อประชากรแสนคนตามลําดับในปี ๒๕๔๕ เป็น ๒๒.๒๗ และ ๑๑๐,๖๘๖ คนต่อประชากรแสนคนตามลําดับ
ในปี ๒๕๔๙ สาเหตุสําคัญจากเมาแล้วขับเพ่ิมขึ้น และผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นิยมสวมหมวกกันน็อคลดลงทําให้เกิด
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ๒ แสนคนต่อป ีและได้รับอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๑๘ คน 

7. สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 

7.1 ผลิตภัณฑ์อาหาร46 
หัวข้อหัวข้อเรื่อง : สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรับภารกิจการตรวจสอบการ

นําเข้าสินค้าอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อผู้แทน
เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาผลการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้า 

1. การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร (พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒) ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมพิจารณาเห็น
ปัญหาการกํากับดูแลสินค้านําเข้าผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยวอาหารกับยาต้องใช้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล
พระราชบัญญัติต่างๆ วินิจฉัยความถูกต้อง ปลอดภัย ณ ด่านนําเข้า และปัญหาการประสานข้อมูลการนําเข้า
ระหว่างกระทรวง จากเหตุการณ์จริง (อาหารปนเปื้อนกัมมันตรังสี) ดังนั้นจึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรหารือในรายละเอียดให้ชัดเจนโดยไม่ต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้โดยใช้
กลไกการถ่ายโอนภารกิจการด าเนินงานภายใต้กฎหมายที่มี 

2. เพ่ือให้เป็นไปตาม รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการ
นําเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ต้องประเมินผลการ
ถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ
เพ่ิมเติม 
 

 
 

46 รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์  



 34 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข 
1. เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาผลการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหาร

นําเข้า เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจเตรียมท่าทีหรือข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกัน แทนการแก้ไขกฎหมาย 

2. เตรียมท่าที และข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าอาหารนําเข้า รวมทั้ง
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของสินค้าอาหารนําเข้าพิกัดอ่ืน  

7.2 ผลิตภัณฑ์ยา47 
หัวข้อเรื่อง : การเพ่ิมประสิทธิภาพและกระบวนการในการตรวจสอบเฝูาระวัง และการกํากับดูแลหลัง

ออกสู่ตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบัน สํานักยา กลุ่มกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ พิจารณาแบบแปลน, การตรวจสอบเฝูา
ระวังปัญหาคุณภาพ, พัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP), งานตรวจประเมิน GMP และ FMP, 
สอบสวนประมวลหลักฐานเกี่ยวกับคดีความผิดตามกฎหมายยา , พิจารณาเรียกเก็บคืนยาที่มีปัญหาและทําลาย
ยาที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา, เฝูาระวังและสืบสวนการกระทําผิดตามกฎหมายยา, งานพัฒนา
ข้อตกลงการยอมรับมาตรฐาน GMP ของยาแผนปัจจุบันในอาเซียน และงานใบอนุญาต เป็นต้น จากสถานการณ์
ปัจจุบันพบว่ามีผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดเป็นจํานวนมาก ดังนั้นบทบาทงานตรวจสอบเฝูาระวังต้องมี
แผนการทํางานให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการปฏิรูปองค์กร ซึ่งในการปฏิรูปองค์กรได้มี

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและกระบวนการในการตรวจสอบเฝูาระวัง และการกํากับดูแล
หลังออกสู่ตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ดังกล่าวได้ อันจะเป็นการประกันความเชื่อมั่นต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านยาให้กับประชาชนต่อไป  

7.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง23 
1) หัวข้อเรื่อง : มาตรการในการกํากับดูแลเครื่องสําอางก่อนออกสู่ตลาดไม่เข้มงวด มีผู้มายื่นคําขอ

จดแจ้งเป็นจํานวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเข้าพบว่ามิได้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้  
 สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเป็นสินค้าแฟชั่น ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยตลอดเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้มี
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมีรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้งาน หรือสะดวกในการพกพา 
เช่น ยาสีฟันชนิดเม็ด น้ํายาบ้วนปากชนิดเม็ด หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเปูาหมายสนใจมาก
ขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์แช่อาบน้ําสําหรับเด็กที่อยู่ในรูปแบบของเล่น เป็นลูกกลมแตกตัวในน้ําอาบ หรือมีการนําเข้า     
นาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเครื่องสําอางมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ปูองกันแสงแดดนาโน เป็นต้น นอกจากนี้
การยื่นจดแจ้งเครื่องสําอางมีระยะเวลาการพิจารณารับจดแจ้งเพียง 3 วันทําการเท่านั้น ทําให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ 
เครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์ที่คาบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน เช่น ยาดม ผลิตภัณฑ์นวดแก้ปวดเมื่อย  
ผลิตภัณฑ์แก้รอยแผลเป็น ผลิตภัณฑ์ลดการเสียดสีขณะออกกําลังกาย ยื่นจดแจ้งเข้ามาเนื่องจากเห็นว่าเป็นการ 
 
47

http://www.fda.moph.go.th/Shared%Documents/Even/ebook%205%20%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8
%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E
0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
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ขออนุญาตที่ทําได้ง่าย ระยะเวลาการพิจารณารวดเร็ว ปริมาณคําขอจดแจ้งเครื่องสําอางจึงมีจํานวนมากตลอดมา 
โดยเฉลี่ยคําขอยื่นจดแจ้ง 400 คําขอถึง 1,000 คําขอต่อวัน มีทั้งที่รับจดแจ้งได้ และไม่สามารถรับจดแจ้งได้ 
โดยกําลังเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข     
เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบ
แทนใบรับจดแจ้งเครือ่งสําอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให้การยื่นจดแจ้งกรณีเป็นเครื่องสําอางนําเข้าจะต้องส่งมอบ
หนังสือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิตเครื่องสําอางต่างประเทศ ที่อนุญาตให้นําเครื่องสําอางนั้นเข้ามาขายใน
ประเทศไทย (letter of authorization from product owner or manufacturer, trademark license 
agreement) จากเดิมที่กําหนดให้ผู้นําเข้าจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางเพ่ือการตรวจสอบ ทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารนี้ด้วย จึงใช้เวลาในการพิจารณามากกว่าเดิม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการรับจดแจ้ง
เครื่องสําอางยื่นได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอางพ.ศ. 2535 
ผู้รับจดแจ้งคือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นการรับจดแจ้งเครื่องสําอางที่มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าใน
ต่างจังหวัด จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับจดแจ้ง มีการกระจายอํานาจการับจด
แจ้งทั่วประเทศ แต่ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้สามารถยื่นคําขอผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ งผู้ที่ยื่นคําขอจดแจ้งผ่านระบบ พนักงานเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับจดแจ้ง ถึงแม้ว่าสถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าอยู่ ในต่างจังหวัด 
ทําให้การรับจดแจ้งของทั่วประเทศมารวมอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพียงที่เดียว ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเครื่องสําอางพ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ผู้รับจดแจ้งคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือผู้ที่เลขาธิการฯมอบหมาย ทําให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคไม่สามารถรับจดแจ้งได้ หากไม่มีการมอบ
อํานาจจากส่วนกลาง ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ปริมาณคําขอที่มากเกินกําลังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ขาดโอกาสใน
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ เนื่องจากต้องพิจารณาคําขอที่เข้ามาเป็นจํานวนมากตลอดเวลา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ไม่ทราบว่ามีสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้าเครื่องสําอางในจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ    
ทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอางไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางไม่สามารถพิจารณาคําขอแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้เครื่องสําอางที่นําเข้า จะถูกด่านอาหารและยาตรวจสอบฉลากก่อน
การนําเข้า ในขณะที่การจดแจ้งเครื่องสําอางไม่ต้องยื่นฉลากให้พิจารณา ซึ่งด่านอาหารและยามักจะพบว่าฉลาก
เครื่องสําอางที่นําเข้าไม่ตรงตามที่จดแจ้ง ทําให้ผู้นําเข้าต้องยื่นจดแจ้งใหม่ ปริมาณคําขอจดแจ้งจึงเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด้วย จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปริมาณคําขอจึงมีมากขึ้นตลอดเวลา และในอนาคตก็มี
แนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นต่อไป หากไม่แก้ไขปัญหาดังนี้ อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง จึงมีความจําเป็นต้องหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาโดยมีข้อเสนอดังนี้  
 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาคําขอปริมาณมากคือ การมอบอํานาจการรับจดแจ้งเครื่องสําอางให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีที่สถานที่ผลิต หรือสถานที่นําเข้าอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เพ่ือกระจายอํานาจการ
รับจดแจ้งไปทั่วประเทศ และทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจัดงหวัด ทั้งนี้ก่อนการมอบอํานาจจะต้องมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถรับจดแจ้งได้  สนับสนุนคู่มือหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณา
รับแจ้ง จัดทีมพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดเตรียมระบบสารสนเทศรองรับการ
รับจดแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และในส่วนปัญหาการพิจารณาหนังสือจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิตเครื่องสําอางต่างประเทศ ที่อนุญาตให้นําเครื่องสําอางนั้นเข้ามาขายในประเทศไทย 
(letter of authorization from product owner or manufacturer, trademark license agreement) 
อาจต้องเสนอให้มีการปรับแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าวกําหนดให้ผู้นําเข้าจัดเก็บไว้เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสําอางเพ่ือการตรวจสอบเช่นเดิม หรืออาจต้องเพ่ิมระยะเวลาที่กําหนดแล้วเสร็จมากกว่า 3 วันทําการ 
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2) หัวข้อเรื่อง : เดิมสถานที่ผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางไม่ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการจดแจ้ง  
ทําให้พบปัญหาการจดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องสําอางไม่มีคุณภาพมาตรฐาน จึงมีการปรับ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอางให้เข้มงวดมากข้ึน 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ไม่ได้กําหนดให้ต้องตรวจสถานที่ผลิต    
หรือนําเข้าเครื่องสําอางก่อนจดแจ้ง แต่เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบเฝูาระวังภายหลังจากที่ได้จดแจ้งไว้            
ซึ่งหลังจากใช้วิธีการดังกล่าวพบปัญหาเครื่องสําอางที่มาจดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  เช่น ไม่มีสถานที่ผลิตจริง
ตามที่จดแจ้งไว้  ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องสําอางไม่มีคุณภาพมาตรฐาน  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง
ปรับมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้มากขึ้นจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24  พฤษภาคม 
2561  โดยกําหนดให้สถานที่ผลิตและนําเข้าเครื่องสําอางต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่ าว เช่น สถานที่ผลิต
ต้องเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องมีความรู้ อุปกรณ์การผลิตต้องสะอาดไม่ทําให้
เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสําอาง กรณีนําเข้าแหล่งผลิตเครื่องสําอาง
ต้องไดร้ับการรับรองมาตรฐานตามที่กําหนด ทั้งผู้ผลิตและผู้นําเข้าต้องจัดทําฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการ
เก็บตัวอย่างที่เพียงพอต่อการทดสอบคุณภาพ มีการเก็บหลักฐานในการสืบย้อนกลับ รวมทั้งต้องมีขั้นตอนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน รายงานอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสําอางของผู้บริโภค และระบบการเรียกคืน
สินค้ากรณีเกิดปัญหาใดๆ ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่มาขอจดแจ้งตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 เป็นต้นไปจะต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่จากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะจดแจ้งเครื่องสําอางได้ สําหรับ
ผู้ประกอบการรายเดิมที่จดแจ้งไว้แล้ว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ได้ตรวจสอบสถานประกอบการ หากพบไม่มีสถานที่ผลิต/นําเข้าตามที่แจ้งไว้  จะเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
เครื่องสําอางและดําเนินการตามกฎหมาย 

กรณีของผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้นําเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอาง ที่ได้รับจดแจ้งการผลิต
หรือจดแจ้งการนําเข้าเพ่ือขายเครื่องสําอาง ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
ภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการผู้ผลิต  
เพ่ือขาย ผู้นําเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอาง รายเดิมต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับดั่งกล่าวกําหนด 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
ก่อนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องพัฒนาความรู้ของ

ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง สามารถพัฒนาการ
ประกอบการให้ถูกต้องตามประกาศฉบับดังกล่าว และพนักงานเจ้าหน้าที่สามรรถแนะนําผู้ประกอบการและ
สามารถตรวจประเมินสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

7.4 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
หัวข้อเรื่อง : การแบ่งประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

เครื่องมือแพทย ์
ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต

ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยหรือไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เนื่องจากมูลค่าการนําเข้าเครื่องมือ
แพทย์ที่สูงมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาคิดค้นวิจัยนวัตกรรมใหม่ด้านเครื่องมือแพทย์     
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและลดมูลค่าการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ให้น้อยลง ประกอบกับผู้ประกอบการด้านเครื่องมือ
แพทย์นับวันจะขยายวงกว้างเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมาตรการการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ของไทยจึงต้องมี การ
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พัฒนามาตรฐานให้ทัดเทียมและสอดคล้องกับระดับสากล โดยประเทศไทยได้ลงนามใน ASEAN Medical 
Device Directive (AMDD) ซึ่งเป็นความตกลงด้านเครื่องมือแพทย์ (ผลิต นําเข้า ขายและโฆษณา) ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศใน พ.ศ.2557 ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลเครื่ องมือแพทย์      
โดยจากเดิมเครื่องมือแพทย์แบ่งเป็น 3 ประเภทตามนิยามของเครื่องมือแพทย์ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ.2551 ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ทั่วไป, เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียดและเครื่องมือแพทย์ที่ต้อง
ได้รับอนุญาต ขณะที่ AMDD แบ่งเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและต้องจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ 
Common Submission Dossier Template (CSDT) ทั้งนี้กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้ดําเนินการแก้ไข
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 แล้ว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลและสอดคล้อง    
ตามหลัก AMDD  

ดังนั้นในอนาคตทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้สามารถพัฒนา 
ผลักดันและขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศต่างๆ อันเป็นการเพ่ิมมูลค่า 
ยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลได้ 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้จัดทําเอกสารต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการ

สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ผู้ประกอบการ นักวิจัยหรือผู้สนใจในหัวข้อ    

การจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ CSDT โดยผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการประเมินเอกสารเครื่องมือแพทย์ 
3. สร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์ เพ่ือมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
4. สร้างเครือข่ายการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลทั้งในประเทศและในอาเซียน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล

กฎหมาย กฎระเบียบระหว่างประเทศ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศ 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยให้ทันต่อสถานการณ์ และทําการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

และสม่ําเสมอ 

7.5 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย48, 49, 50 
หัวข้อเรื่อง : สถานการณ์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง

สาธารณสุข 
อุตสาหกรรมด้านวัตถุอันตรายเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีการพัฒนาชนิด

และรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายตามการพัฒนาของเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือการแข่งขันทางการค้า     
มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ปูองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย
ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ หรือชนิดเม็ด สารทําความสะอาดชีวบําบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) น้ํายาฆ่าเชื้อผสม
สารสกัดจากธรรมชาติ สเปรย์สมุนไพรกําจัดไรฝุุน1,2 ด้านการนําเข้าส่งออก พบว่า ผลิตภัณฑ์ปูองกันกําจัดแมลง 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อุปโภคอ่ืน ไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นสินค้าสําคัญนําร่อง
ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด โดยมีการส่งออกขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปูองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ  

 
 
 

48 บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2560 สํานักงบประมาณ  
49 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561 สํานักงบประมาณ  
50 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557 
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และผลิตภัณฑ์อุปโภคอ่ืน อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่พบว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศ
มักไม่ได้ระบุข้อกําหนดด้านการส่งออก จึงอาจทําให้เกิดการส่งผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ไม่ได้คุณภาพมายัง
ประเทศไทย จึงต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมมาตรฐานสินค้านําเข้ารวมถึงความเข้มงวดในการส่งผ่าน
สินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน3 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากํากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทั้งการผลิต การนําเข้า      
การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง และมีการติดตามเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง จากผลการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด/ฆ่าเชื้อมี
แนวโน้มไม่ผ่านมาตรฐานด้านปริมาณสารสําคัญ โดยมีร้อยละผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน อยู่ในช่วงร้อยละ 87 - 
92 ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืนที่พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานซึ่งควรเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง กรณีปริมาณสารสําคัญไม่ผ่าน
มาตรฐาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลง/ปลวกชนิดของเหลว ผลิตภัณฑ์กําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว 
และผลิตภัณฑ์กําจัดหนู และกรณีประสิทธิภาพไม่ผ่านคือ ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ  

นอกจากการสุ่มตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ามาตรฐาน ยังพบการจําหน่ายยาจุดกันยุงและธูปหอมไล่ยุงที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีฉลากเป็นภาษาต่างประเทศในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน โดยตรวจวิเคราะห์พบสารสําคัญที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้ 
นอกจากนั้น ยังพบผลิตภัณฑ์กําจัดเห็บหมัดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กําจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสําหรับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  ทําให้สัตว์เลี้ยงเกิด
อาการแพ้และเสียชีวิต พบจําหน่ายตามร้านจําหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์สําหรับสัตว์ 
รวมทั้งมีการจาหน่ายทางเว็บไซต์  ซึ่ง อย.ได้มีการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู้ผลิตและผู้จําหน่าย และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทราบ 

สถานการณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน พบว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผสมน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตในชุมชน 
ไม่สามารถแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้ เนื่องจากผู้ผลิตไม่
ทราบชื่อสารที่เป็นสารสําคัญและปริมาณสารสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีความเป็น
อันตรายต่ํา จึงมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือยกเว้นการควบคุมผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีเอ็นไซม์เป็น
สารสําคัญหรือมีชิ้นส่วนพืชเป็นส่วนประกอบหลัก โดยไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เป็นสารสําคัญ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นต้นมา 

นอกจากประเด็นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอีกส่วนหนึ่งเป็นการ
นําผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ทางการเกษตร 
การนําไปใช้ฆ่าตัวตาย จึงยังต้องติดตามเฝูาระวังและให้ความรู้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

ในส่วนของการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในสื่อหลาย
ช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ พบว่ามีการแสดงสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสําอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง แสดงข้อความที่มี
ความหมายหรือสื่อความหมายว่าผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ช่วยถนอมมือ ถนอมผิวและบํารุงผิว หรือ
ข้อความอ่ืนที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคและทําให้ผู้บริโภคขาด
ความระมัดระวังในการใช้จนอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายดังกล่าวได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 การโฆษณาวัตถุอันตรายไม่ต้องขออนุญาตก่อนทําการโฆษณาแต่ใช้ อํานาจตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมกํากับดูแลไม่ให้มีการโฆษณาที่เป็นเท็จโอ้อวดเกินจริง 
ดังนั้น จึงควรมีการเฝูาระวังฉลากและโฆษณาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีการระบุบทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลโฆษณาวัตถุ
อันตราย ซึ่งต่อไปหน่วยงานที่กํากับดูแลวัตถุอันตรายสามารถใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับแก้ไข
ปรับปรุงในการกํากับดูแลการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข  
1. สร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์เพ่ือมาตรฐานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเฝูาระวังเชิงรุกโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝูาระวัง 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการขออนุญาตและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ด้านวัตถุอันตราย 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่กํากับดูแลวัตถุอันตรายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทั้งฐานข้อมูลทางด้านวิชาการเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

7.6 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด51 

หัวข้อเรื่อง : สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ในบริบทของผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด 
ปัจจุบันกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นส่วนหน่วยงานหลักในการจัดทําประมวล กฎหมายยาเสพติ ด      

อันมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยให้อยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ  
พร้อมทั้งทบทวนปรับปรุง บทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ประกอบกับ ร่าง พรบ.
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .. กําลังจะมีผลบังคับใช้ในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งสาระสําคัญของการปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ คือ เปิดโอกาสให้สามารถนํากัญชาและพืชกระท่อมไปทางการศึกษาวิจัย     
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนําไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้         
กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงได้ยกร่างกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือรองรับ พรบ. ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ...  ทั้งนี้ หลักการในการยกร่างกฎหมายลําดับรองคือ สามารถใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการ
ศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ภายใต้การกํากับดูแลที่
เข้มงวดรัดกุมเพ่ือปูองกันมิให้รั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้ 

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกํากับดูแลก่อนออกสู่ตลาดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการด้านต่างๆ ดังนี้  
1) กฎ ระเบียบ มาตรฐาน : จัดทํามาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา สารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์

กัญชาที่จะอนุญาต สถานที่รับอนุญาต  ระบบงานของผู้รับอนุญาต เช่น มาตรฐานการผลิต มาตรฐานการปลูก  
มาตรฐานการศึกษาวิจัย เพ่ือให้การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อ งกับ
ข้อบังคับของกฎหมาย ผลิตภัณฑ์กัญชามีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และไม่ถูกนําไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ หรือรั่วไหลออกนอกระบบ 

2) กระบวนการ : ออกแบบกระบวนการทํางานในส่วนของขอบข่ายการอนุญาตที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้แก่ 
การผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายและครอบครองเพ่ือใช้ประโยชน์กัญชา ตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาต
ภายใต้กรอบของกฎหมายใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
และติดตามสถานะการพิจารณาได้ การพิจารณาอนุญาตมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
เพ่ืออํานวยความสะดวกประชาชนและให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

3) ทรัพยากร :    
3.1) พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

รวมถึงมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง ให้แก่บุคลากร 

 
51 กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
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3.2) เพ่ิมกรอบอัตรากําลังเพ่ือรองรับขอบข่ายการอนุญาตใหม่ที่จะเกิดข้ึน   
3.3) จัดหาทรัพยากรต่างๆท้ังด้านงบประมาณ ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่างๆ  

52
 วิชาการ:   
4.1) จัดทําโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆ     
4.2) สรรหารวมถึงแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกในสาขาต่างๆเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นผู้พิจารณาเอกสารทาง

วิชาการ และให้ความเห็นหรือคําแนะนําด้านวิชาการต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด    
4.3) เตรียมจัดทําสื่อ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์

กัญชาทางการแพทย์และการวิจัยตลอดทั้ง supply chain ประโยชน์และโทษของกัญชา เป็นต้น   
เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน การเตรียมการต่างๆ ข้างต้น จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ      

ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับไม่มีข้อมูลพ้ืนฐานการอนุญาตเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ 
จึงอาจทําให้ประมาณการคลาดเคลื่อนไปจากความจริง การออกแบบกระบวนการทํางานและการเตรียมการ   
ด้านทรัพยากรจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ภายหลังการ 
implement กฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นอาจกระทบหลายหน่วยงานและการดําเนินการ
ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโดยรวดเร็วได้จึงเป็นข้อจํากัดของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ข้อเสนอและแนวทางการแก้ไข  
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการผลิต จําหน่าย การใช้ประโยชน์กัญชา  

รวมถึงสอบถามปริมาณความต้องการใช้ประโยชน์กัญชาตามวัตถุประสงค์ต่างๆในขอบข่ายของการพิจารณา
อนุญาตที่ระบุในกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2. จัดทําระบบสารสนเทศที่ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มีความยืดหยุ่น สะดวกในการเข้าถึง สะดวกใน
การใช้งาน และมีความปลอดภัย เพ่ือรองรับกระบวนการทํางาน และอํานวยความสะดวกประชาชน 

3. ยังไม่ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการ    
ทําให้เกิดความสับสนและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในสังคม จึงเสนอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

3.1) จัดทําสื่อความรู้ เช่น factsheet infographic บทความ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐานสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจัดทําสื่อให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์กัญชาในทาง
การแพทย์ คุณและโทษของกัญชา แก่ประชาชน เป็นต้น  

3.2) จัดทําข่าวเผยแพร่ความคืบหน้าในการดําเนินการต่างๆ ของ อย. อย่างสม่ําเสนอ  
4. ยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จึงเสนอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

4.1) จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมถึงด้านวิชาการ
เทคโนโลยีการผลิต การประกันคุณภาพ  มาตรฐานของสินค้าและบริการ การประกันคุณภาพตามหลักสากลให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายและครอบครองกัญชาได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

4.2) จัดทําบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ตามความต้องการของของผู้ประกอบการ
เฉพาะราย ให้สามารถประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก และครอบครอง รวมถึง
สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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5. ยังไม่ได้สื่อสารและประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายระบบกํากับดูแลของ อย. เช่น สสจ. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการทํางาน แผนการดําเนินงาน จึงเสนอแนว
ทางการแก้ไข ดังนี้ 

5.1) จัดการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานร่วมกัน และซักซ้อมทําความเข้าใจในกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกัญชา 

5.2) จัดทําระบบการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่าย internet (web conference) พร้อมอุปกรณ์
รองรับการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คุ้มค่า เพ่ือประหยัดเวลา ประหยีดงบประมาณในการเดินทางมา
ประชุม และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเดินทาง 

5.3) จัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต  การตรวจสอบสถานที่และ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

แนวโน้มในอนาคต 
การที่รัฐบาลมีนโยบายมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการ

ศึกษาวิจัย อันเป็นที่มาของการแก้ไขปรับปรุง พรบ. ยาเสพติดให้โทษนั้น เปูาประสงค์หลักคือ  
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์

ได้ตามความจําเป็น  
2. ภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ       

และส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ประหยัดงบประมาณในการนําเข้ายาจากต่างประเทศ 
3. ภาคเกษตรกรรมสามารถปลูกกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  โดยมุ่งหวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

เพ่ือการส่งออก และยังมีศักยภาพในการนํารายได้เข้าประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเติบโตแบบยั่งยืน   
4. ส่งเสริมการวิจัยด้านการแพทย์ การเกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพ่ือให้เกิด

ความเชื่อมั่นและการยอมรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
และต่อยอดไปสู่การยกกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ ในการส่งออกกัญชา
และผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไปสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ 

ดังนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดในฐานะหน่วยงานหลัก ในการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์กัญชา 
จําเป็นต้องมีแผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากนี้ กลุ่มกํากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ต้องเตรียมการเพ่ือรองรับด้านการส่งเสริมการปลูกกัญชาให้เป็นพืช
เศรษฐกิจ  รวมถึงการส่งเสริมผลิตเพ่ือส่งออก เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน การออกมาตรการในการ
อํานวยความสะดวกของผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การจัดให้มีช่องทางการประสานงาน
ระหว่างผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีเวทีการประชุมสัมมนาระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประกอบการ อย่างสม่ําเสมอเพ่ือรับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนางานบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากนโยบายสาธารณะของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้
กว้างขึ้น เช่นให้ผู้ปุวยสามารถปลูกกัญชาในปริมาณท่ีกําหนด เพื่อการรักษาโรคเฉพาะตนได้ เช่นเดียวกับหลายๆ
ประเทศที่กําลังดําเนินนโยบายดังกล่าวและหลายๆประเทศที่การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย
จะมีแนวโน้มที่จะขยายขอบข่ายการอนุญาตให้ผู้ปุวยปลูกหรือครอบครองต้นกัญชาได้ กองควบคุมวัตถุเสพติด
ต้องเตรียมการด้านข้อมูล ศึกษาผลกระทบ และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย พร้อมเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
กับรัฐบาลชุดใหม่  
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8. ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน 

8.1 ผู้รับบริการ (ผู้ประกอบการ)52 
หัวข้อเรื่อง : ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มผู้ประกอบการ 
จากผลการสํารวจฯ ในปี 2561 พบว่าผู้รับบริการ (กลุ่มผู้ประกอบการ) มีความพึงพอใจต่อการให้ 

บริการของ อย. ในภาพรวมร้อยละ 79.2 ด้านที่พึงพอใจ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ 
ร้อยละ 82.4 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ร้อยละ 79.2 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 
ร้อยละ 78.6 โดยแต่ละด้านมีประเด็นที่ผู้รับบริการพึงพอใจ 3 ลําดับแรก ดังนี้   ด้านการปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 2) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 3) กิริยา มารยาท
และความสุภาพ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ได้แก่ 1) การให้บริการเป็นไปตามตามลําดับคิว ก่อน-หลัง          
2) ความถูกต้อง ครบถ้วนของบริการที่ได้รับ และ 3) ลําดับขั้นตอนการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย            
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ 2) ความ
เพียงพอของที่นั่งรอรับบริการ 3) ความสะดวกของช่องทางการเข้าถึงบริการ  

สําหรับความไม่พึงพอใจในด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ความถูกต้อง  ครบถ้วนของข้อมูล
ที่ได้รับ ความมุ่งมั่น เต็มใจ ยินดีและพร้อมที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว 
ของการให้บริการ สําหรับด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อความสะดวก
ของช่องทางการเข้าถึงบริการ รวมถึงความสะดวกช่องทางการติดต่อสื่อสารด้วย 

ในส่วนของความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของ อย. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 77.8 โดย
ประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่รับสินบน รองลงมา คือ การ
ดําเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทุกราย โดยไม่
เลือกปฏิบัติ ตามลําดับ ส่วนประเด็นที่มีความไม่เชื่อม่ันสูงที่สุด คือ มีการนําความคิดเห็นของผู้รับบริการจากการ
รับฟังมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ 

ช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับบริการ (กลุ่มผู้ประกอบการ) สะดวกในการรับข่าวสารจาก  อย. 3 อันดับ
แรก ได้แก่ E-mail  ไลน์ (Line Official) และ Facebook ของ อย.  

แนวโน้มจากปัจจุบันไปในอนาคต อย. อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการ 
ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คาดว่าเมื่อดําเนินการจนครบถ้วนทุกขั้นตอน และกระบวนงานแล้ว 
ผู้รับบริการน่าจะมีความพึงพอใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เรื่องที่ควรพัฒนา คือ การให้ข้อมูลด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ โดยควรมี

การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจจัดให้มีการทดสอบความรู้ทางกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รวมทั้งอาจจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกับ
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกับกลุ่มผู้ประกอบการ  

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เรื่องที่ควรพัฒนา คือ การแสดง/ สื่อสารระยะเวลา
ทั้งหมดท่ีมารับบริการไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และควรมีการชี้แจงหรืออธิบายทุกครั้ง
ที่มีปัญหาอุปสรรคในการให้บริการไม่สามารถทําตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ได้ 

 
 
 
 

52 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2561 (กรกฎาคม 2561) 
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ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของ อย. ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และควร
มีการให้หน่วยงานภายนอกมาประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทาง อย. จัดทําขึ้น เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงต่อไป  

ควรใช้ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ E-mail ไลน์ (Line Official) และ Facebook ของ อย. ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการตามภารกิจของ อย. ให้มากที่สุด เนื่องจากที่ผู้รับบริการ (กลุ่มผู้ประกอบการ)        
มีความเห็นว่าเป็นช่องทางที่สะดวกในการรับข่าวสารจาก อย. 

8.2 ผู้มีส่วนได้เสีย 

หัวข้อเรื่อง : ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่มเครือข่าย พันธมิตร46 
จากผลการสํารวจฯ ในปี 2561 พบว่ากลุ่มเครือข่าย พันธมิตร มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของ อย. ในภาพรวมร้อยละ 64.3 ด้านที่พึงพอใจ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 
68.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน ร้อยละ 63.1 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 
62.1  โดยแต่ละด้านมีประเด็นที่กลุ่มเครือข่าย พันธมิตร พึงพอใจ 3 ลําดับแรก ดังนี้ ด้านการปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ 1) การแต่งกายและบุคลิกภาพ 2) กิริยา มารยาทและความสุภาพ 3) ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ สําหรับประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การให้ข้อมูลด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การให้ข้อมูล/ประสานงาน/ดําเนินการร่วมกันตามลําดับก่อน-หลัง 2) ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ได้รับ และ 3) ลําดับขั้นตอนการดําเนินงานชัดเจน เข้าใจง่าย ตามลําดับ สําหรับประเด็นที่พึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ระยะเวลาทั้งหมดในการติดต่อประสานงาน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ได้แก่    
1) ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการให้บริการ/ การติดต่อประสานงาน 2) ความพร้อมของเอกสาร   
คู่มือ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และ 3) ความสะดวกในการเข้าถึง ช่องทางให้บริการ/การติดต่อ
ประสานงาน ตามลําดับ สําหรับประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึง ช่องทางให้บริการ/
การติดต่อประสานงาน  

สําหรับประเด็นหลักๆ ที่กลุ่มเครือข่าย พันธมิตร มีส่วนใหญ่ความเห็นว่าไม่พึงพอใจ คือ เรื่องความ
ชัดเจน เข้าใจง่ายของลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน และความสะดวก รวดเร็วของการติดต่อประสานงาน/ ให้ข้อมูล 
ตามลําดับ 

ในส่วนของความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของ อย. กลุ่มเครือข่าย พันธมิตรมีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ  
ที่ร้อยละ 63.2 โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์          
ไม่รับสินบน โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ มีการลดขั้นตอนโดยมอบอํานาจการตัดสินใจให้กับ
ระดับเจ้าหน้าที่ 

ด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย พันธมิตรพึงพอใจมากที่สุดต่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการ แต่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความชัดเจน เข้าใจง่ายของสื่อที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ  
โดยช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มเครือข่าย พันธมิตรสะดวกในการรับข่าวสารจาก อย. 3 อันดับแรก คือ E-mail 
ไลน์ (Line Official) และการประชุมที่ อย. จัดขึ้น 

แนวโน้มจากปัจจุบันไปในอนาคต อย. อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น คาดว่าในอนาคตกลุ่มเครือข่าย พันธมิตรน่าจะมีความพึงพอใจมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
การให้ข้อมูลด้านกฎหมาย ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นยํา 

อาจมีการทดสอบความรู้ทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือจัดให้มีการสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกับ
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้การตอบข้อคําถามเกี่ยวกับกฎหมายให้กับกลุ่มเครือข่าย  
พันธมิตร  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เรื่องที่ควรพัฒนา คือ ทบทวนระยะเวลาทั้งหมดในการ
ติดต่อประสานงาน ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการให้บริการเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้
เจ้าหน้าที่แจ้งกับผู้ที่มาติดต่อให้ทราบว่า แต่ละเรื่องจะต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการเท่าไร และหลังจากให้บริการ
เสร็จแล้ว อาจให้เจ้าหน้าที่สรุประยะเวลาในการให้บริการ เพ่ือแจ้งว่า เป็นไปตามที่กําหนดไว้ล่วงหน้านั้นหรือไม่ 
ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น เจ้าหน้าที่ควรกล่าวขอโทษและชี้แจงเหตุผลว่า เป็นเพราะเหตุใด  

ควรนําเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางในการ
ให้บริการ / การติดต่อประสานงาน หรือเพ่ิมช่องทางในการให้บริการ และควรมีช่องทางในการฝากหมายเลข
โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ในทันที โดยเจ้าหน้าที่ควรติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง  

ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรปรับปรุงเรื่องความชัดเจน เข้าใจง่ายของสื่อที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการ เพ่ิมการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Info graphic เพ่ือช่วยการสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย
รูปภาพมากกว่าข้อความ และอาจมีการนํามาทดสอบความชัดเจนและเข้าใจง่ายกับกลุ่มเครือข่าย พันธมิตร 
ก่อนนําไปใช้จริง  

ควรพัฒนาและใช้ช่องทางการรับข่าวสารจาก อย. ที่กลุ่มเครือข่าย พันธมิตรมีความเห็นว่าสะดวกใน
ลําดับต้นๆ ได้แก่ ทาง E-mail ไลน์ (Line Official) และการประชุมที่ อย. จัดขึ้น ในการประสานงาน ขอความ
ร่วมมือ หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานของ อย. 

8.3 ประชาชน (ผู้บริโภค)53 
หัวข้อเรื่อง : ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คิดเป็นร้อยละ 84.0 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

เผยแพร่โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คิดเป็นร้อยละ 84.0 
 โดยสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สื่ออินเตอร์เน็ต สําหรับการดําเนินงานในปีที่ผ่าน
มา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สื่ออินเตอร์เน็ตของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสามารถเข้าถึงประชาชน ไม่ต่ํากว่า ๒๐ ล้านครั้ง  
 นอกจากนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภคได้มีการเพ่ิมช่องทางการตรวจเลข อย. จํานวน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย Line Application, 
Facebook และแอพพลิเคชัน อย. ตรวจเลข อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
53 

รายงานการวิจยั เร่ือง การประเมินผลสัมฤทธิ์การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8.4 ข้อร้องเรียน54, 55 
หัวข้อเรื่อง : ข้อร้องเรียน 
จากข้อมูลสถานการณ์เรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาพบว่า มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.54 

(ข้อมูลเปรียบเทียบ จํานวนเรื่องร้องเรียนประจําปีงบประมาณ 2560 มีทั้งสิ้น 1,525 เรื่อง และประจําปี
งบประมาณ 2561 มีทั้งสิ้น ๒,๕๕๕ เรื่อง) โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนสูงสุด ได้แก่ การร้องเรียนกรณีโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การโฆษณาเกินจริง โฆษณาได้รับอนุญาตหรือไม่ โฆษณาโดยทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ
อันเกีย่วกับเครื่องสําอาง โฆษณารักษาโรคที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสําอาง เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 2 ปี ก็พบว่าเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับใน
ยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการโฆษณาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทําให้สภาพปัญหา
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความทวีความรุนแรง และสืบหาตัวผู้กระทําผิดยากขึ้น เพ่ือเป็นการจัดการปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ร้องเรียนได้รับความพึงพอใจจากการดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงจําเป็นต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงาน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสร้างเครื่องมือให้ประชาชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองได้ และการรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ในปัจจุบันสภาพปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
1) ประชาชนมีทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

เช่นเด็กนักเรียน/วัยรุ่นมีการบริโภคยาอย่างผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งมีการใช้ยาแก้ไอ หรือยาแก้ปวดทรามาดอล   
โดยซื้อยาเหล่านี้จากร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรหรือซื้อตามอินเทอร์เน็ต ประชาชนบางกลุ่มยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่ผิดกฎหมายหากยังไม่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการ
ตรวจพบสารไซบูทรามีน เป็นต้น  

2) ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบวิชาชีพขาดจรรยาบรรณหรือขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การ
ทําฉลากเพ่ือหลอกลวงให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญของผลิตภัณฑ์ การสวมทะเบียนผลิตภัณฑ์ของผู้อ่ืน การลักลอบ
ใส่สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการโฆษณาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย เช่น อาหาร ยา เครื่องสําอาง ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขาย ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความ
หลากหลาย ซ้ําซ้อน และการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เรื่องร้องเรียนมีปริมาณมาก และมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยากต่อการดําเนินการสืบหาตัวผู้กระทําผิด เช่น การร้องเรียนการขายสินค้าผ่าน Social 
media เป็นต้น 

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. พบมีบทกําหนดโทษต่ํา          
ทําให้ผู้กระทําความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ยินดีเสียค่าปรับเพราะคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น      
การโฆษณาอาหารโดยไม่ขออนุญาต โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท เป็นต้น  

แนวโน้มของจํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย.        
มีแนวโน้มที่เพ่ิมมากข้ึน และเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพปัญหา
ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ ทั้งในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อจํากัดด้านกฎหมายที่เก่ียวกับสื่อหรือ 

 
54 ข้อมูลสถานการณ์เร่ืองร้องเรียน และการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาํผิด
กฎหมายเกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
55 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ของศูนย์จดัการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ช่องทางการโฆษณา ทําให้ อย. ไม่สามารถดําเนินการกับผู้กระทําผิดได้อย่างเด็ดขาด และครบวงจร เช่น        
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน จําเป็นต้องประสานสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือระงับสื่อโฆษณาหรือปิดช่อง
โทรทัศน์ที่มีปัญหาดังกล่าว เป็นต้น และเรื่องร้องเรียนเรื่องหนึ่งที่พบมีการกระทําผิดกฎหมายหลายบท        
และเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทําให้การดําเนินการต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายหน่วย เช่น 
การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในคลินิกหรือสถานพยาบาล ซึ่งผู้ร้องเรียนประสงค์เรียกร้อง
ค่าเสียหาย ต้องการให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การโฆษณาของคลินิกหรือสถานพยาบาล และแพทย์ที่ทําการรักษาด้วย 
จากกรณีร้องเรียนดังกล่าวจะต้องประสานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันตรวจสอบ ได้แก่ สํานัก/
กอง/กลุ่มผลิตภัณฑ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
เป็นต้น ซึ่งในส่วนการดําเนินการดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการดําเนินการจนกว่าจะสิ้นสุด 

 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกปูองและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ในการดําเนินการ

บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ดําเนินได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์          
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย ควรมีการ
ดําเนินการทั้งเชิงรุก เชิงรับ และมาตรการเสริม ดังนี้  

เชิงรุก 
๑. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างมาตรการ/แนวทางในการปูองกันปัญหา 

เช่น การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มกิจการการค้าออนไลน์ (Market Place) เช่น Lazada Shoppee เป็นต้น    
ในการสกัดกั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายที่จําหน่ายบนเว็บไซต์ การให้ความรู้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยไม่ให้
กระทําผิดกฎหมาย  

๒. เน้นติดอาวุธให้ประชาชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองได้ โดยการรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสําคัญของการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สามารถที่จะรู้ เท่าทันสถานการณ์ของรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น          
การโฆษณาผ่านทาง Social media ต่างๆ 

เชิงรับ 
๑. การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานทาง

วิชาการ หน่วยงานภาคประชาชน อย่างครบวงจร เพ่ือให้มีการจัดการปัญหาโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยผ่านกระบวนการดําเนินการทางกฎหมายภายใต้การกํากับดูแลของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน 

๒. เพ่ิมอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ใน อย. ให้มีจํานวนที่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น      
และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมการให้บริการที่ดีแก่
เจ้าหน้าที ่

มาตรการเสริม 
สร้างเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายให้กับประชาชนในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เช่น ฐานข้อมูล

อนุญาตผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณา เว็บไซต์แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เว็บไซต์เช็ก 
ชัวร์ แชร์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ควรส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่กันไป
ด้วย เช่น การมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายของ อย.       
และการจัดทําสื่อเพ่ือการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในการที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เป็นต้น 
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สถานการณ์ภายในที่กระทบต่อการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. โครงการสร้างองค์การ (Structure) 
1.1 โครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

หัวข้อเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการแบ่งส่วนราชการตามกรอบโครงสร้าง      
การปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ และหน่วยงานที่จัดตั้งภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 
รูปภาพที่ 1 : แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

1.2 การปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น จัดตั้งกองส่งเสริมการประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น56 

หัวข้อเรื่อง : การขอจัดตั้งส่วนราชการในระดับต่ํากว่ากรม 
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรมนําร่องในการดําเนินการตามนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 ด้าน Service Reform และเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมในประเทศโดยใช้นวัตกรรม รวมถึงนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและใช้สมุนไพร 
เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ คล่องตัว จึงได้รับการเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอขอจัดตั้ง
หน่วยงานที่จะข้ึนมารองรับนโยบายดังกล่าวข้างต้น คือ 1) กองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการ และ 
๒) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งในปีที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดําเนินการตามขั้นตอนการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยได้รับการประสานจากสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นระยะ จนคําชี้แจงประกอบการขอ
จัดตั้ งส่วนราชการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. ) ซึ่ งได้ส่ง               
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. .... ไปยังสํานักงานกฤษฎีกาแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนกระทรวงสาธารณสุขแจ้งยืนยันร่างกฎกระทรวงไปยังสํานักงานกฤษฎีกา 

 
56 หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/39731 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่องการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
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สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือท่ี นร 1200/ว 1 ลงวันที่  25 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยสรุปได้ว่า 

1) การขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐใหม่ต้องจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือนําเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
โดยต้องพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลําดับแรก และปรับวิธี
ทํางานให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

2) การขอจัดตั้งส่วนราชการในระดับต่ํากว่ากรม ทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
หรือตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยไม่เพ่ิมจํานวนกอง คือมีจํานวนกองหรือหน่วยงานในภาพรวมเท่าที่มีอยู่
เดิมของส่วนราชการ ให้ดําเนินการตามหลักการ เงื่อนไข และขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ จะต้องระบุ
ข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม พร้อมแผนการนํา Digital Technology มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานประกอบการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย 

ดังนั้น หากในอนาคตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องการจะการปรับโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยการขอจัดตั้งเพิ่มเติม ไม่มีการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิมจะเข้าตาม
เงื่อนไขข้อ 1) คือ ต้องจัดทําคําชี้แจงประกอบคําขอส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อน
นําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการขอจัดตั้งกองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการ 
และกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่หากเป็นการขอจัดตั้งหน่วยงานโดยไม่เพ่ิมจํานวนกอง จะเข้าตามเงื่อนไขข้อ    
2) ซึ่งขณะนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ยังมมิได้ประกาศหลักการ เงื่อนไข และข้ันตอนในการดําเนินการแต่อย่างใด 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศในโลกกําลังเผชิญกับภาวะที่ เทคโนโลยีทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด หรือที่เรียกว่าเป็น disruptive technology ส่งผลต่อการทํางานภาครัฐที่
จําเป็นต้องเปลี่ยนมมุมองและทัศนคติเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเหล่านั้น  

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ านวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ       
ได้กล่าวในงาน TDRI Annual Public Conference 2018  ช่วง “ปรับทัศนคติภาครัฐเพ่ือรับความ
เปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต” ว่าความท้าทายของรัฐยุคใหม่คือ ต้องเข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี ขณะที่ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ก ากับดูแลต้องมองผลระยะยาว 
และกล้ายอมรับความเสี่ยง เพราะตราบใดที่รัฐยังไม่อยากรับความเสี่ยง หรือพยายามควบคุมความเสี่ยงให้ถึง
ที่สุด เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดข้ึนไม่ได้ โดยภาครัฐในอนาคตต้องกล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยน 4 อย่าง คือ 

1. ต้อง “มีหลักฐาน” และเหตุผลในการออกกฎกติกา (regulatory sandbox) เปิดให้ประชาชนรับรู้ 
2. ให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย “มีส่วนร่วม” ในการออกแบบเทคโนโลยี เพราะเป็นไปไม่ได้ที่

หน่วยงานภาครัฐหรือราชการจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
3. ต้อง “มีสมดุล” ระหว่าง benefit กับ cost ประเมินผลดีผลเสียของกฎหมายที่ชัดเจน 
4. ต้อง “มีเอกภาพ” ในการสนับสนุนเทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ ที่ต้องเดินหน้า

ไปในทิศทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
ทบทวนกระบวนการทํางาน และปรับกระบวนการทํางานใหม่โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยง

ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นทั้งนโยบาย ผลผลิต และการให้บริการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการจัดการกระบวนการและบูรณาการ นํากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ออกแบบองค์การที่มีขนาดกระชับ       
แต่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การ (Strategy) 
หัวข้อเรื่อง : ยุทธศาสตร์ อย. ให้ความสําคัญทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการ เพ่ือให้

ไปสู่ประเทศไทย 4.0 
จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ใช้ขับเคลื่อนอนาคตประเทศสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ส่งผลให้การกําหนดยุทธศาสตร์ของ อย. ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเปูาหมายของรัฐบาล เน้นการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทํางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับเช่นที่ผ่านมา การนําเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้ และให้ความสําคัญกับงานส่งเสริมผู้ประกอบการมากขึ้น ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่ธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ซึ่งจะนํามาสู่
การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับงานควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพและ          
ความปลอดภัยยังคงต้องดําเนินการต่อเนื่องจากแผนฉบับเดิม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้บริโภคให้มีพฤติกรรม     
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เพ่ิมเติมการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้เครื่องมือตรวจสอบในการเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตัวเอง ด้วยเครื่องมือที่
เข้าถึงง่าย ไม่ยุ่งยาก เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสรุปยุทธศาสตร์                
การดําเนินงานในช่วงต่อไป มีทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล  
(Smart Regulation) 

2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ให้ผู้บริ โภครู้ เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart 
Consumer) 

3. พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน            
(Smart Service) 

4. พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 
5. พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัย (Smart Information) 

3. ระบบงาน (Systems) 
3.1 ระบบควบคุมก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing) 

หัวข้อเรื่อง : อย. ใช้คําสั่ง คสช.ที่ 77/ 2559 เพ่ือปลดล็อกปัญหาการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ 

ระบบควบคุมกํากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing) เป็นการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ พิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการ
ก่อนอนุญาตให้ผู้ประกอบการดําเนินการผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล
โฆษณาที่จะเผยแพร่ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการมาขอยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ อย.     
ไม่สามารถพิจารณาและขึ้นทะเบียนได้ทัน ถ้ามองแค่ผิวเผินเหมือนปัญหานี้จะส่งผลแค่กับผู้ประกอบการที่ไม่
สามารถวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ตามที่วางแผนไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้ ว คนไทยทุกคนต่างก็ได้รับ
ผลกระทบ เช่น คนไทยจําเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด้อยคุณภาพ คนไทยจะเจ็บปุวยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ความเชื่อมั่นที่คนไทยมีต่อ อย. จะลดลง รวมถึง เป็นอุปสรรคต่อนโยบายเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ Startup 

แม้ว่าที่ผ่านมา อย. จะพยายามลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาลง รวมถึงให้ขอจดแจ้ง
เครื่องสําอางผ่านระบบอัตโนมัติได้ หรือเปิดช่องทางเร่งด่วนสําหรับขึ้นทะเบียน แต่ก็ยังมีคําขอที่ค้างอยู่อีกเป็น
จํานวนมาก เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญที่ทําหน้าที่ประเมินตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์คําขอผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
เพียงพอ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทําให้เห็นว่าสาเหตุสําคัญก็คือ การขาดอํานาจใน
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ดําเนินงานและการขาดแคลนงบประมาณ จึงควรมีการปรับกฎหมายเพ่ือแก้ไขจุดนี้ เพ่ือให้ อย. พิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน  

ดังนั้น เพ่ือให้แก้ไขปัญหาการให้บริการพิจารณาอนุญาตได้อย่างยั่งยืน อย. จึงได้เสนอเสนอแนวทาง
ปัญหาแก่ คสช. ใช้อํานาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหา โดยออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ              
ที่ 77/2559 เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ง อย. จะเร่งรัด          
การพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน รวมทั้งการแจ้งต่อผู้ยื่น
คําขอจะดําเนินตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558                 
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วยังเป็นการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

3.2 ระบบควบคุมก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post-Merketing) 
3.2.1 หัวข้อเรื่อง : อย. มุ่งเน้นทํางานเชิงรุกโดยเพิ่มความเข้มแข็งการตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post -Marketing) 
ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post-Merketing) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้

ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ โดยดําเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการ สุ่มเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือตรวจสอบทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ รวมทั้ง ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
ถึงผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังการอนุญาต ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น
จํานวนมาก เกินกําลังของเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้ง  มีผู้ประกอบการที่ลักลอบ
ดําเนินการผิดกฎหมาย ทั้งที่มีการขออนุญาต แต่ฝุาฝืนกฎหมายในภายหลัง และไม่ขออนุญาต ปลอมเลข อย. 
รวมถึง การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง 

ดังนั้น งานด้านการตรวจสอบเฝูาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังได้รับอนุญาต          
จึงเป็นภารกิจที่ อย. ต้องเพ่ิมความเข้มแข็ง การทํางานเชิงรุกโดยพัฒนาระบบในการเฝูาระวัง ตรวจสอบ ติดตาม
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จําหน่ายในท้องตลาด ดําเนินคดีกับผู้กระทําฝุาฝืนกฎหมาย แจ้งเตือนภัย
แก่ประชาชน และบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยในการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3.2.2 หัวข้อเรื่อง : ระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยศูนย์เฝูาระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ57 

ศูนย์ฯได้ดําเนินการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตั้งแต่ปี 2526 (เริ่มต้นที่
ผลิตภัณฑ์แรกคือยา/ยาเสพติด) ปัจจุบันมีระบบที่ดําเนินการ คือระบบฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา (Thai Vigibase) และระบบฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์ 

ปัญหาที่พบคือระบบฐานข้อมูลยังไม่เสถียรและไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ดูแลจัดการข้อมูล 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสํานัก/กอง/กลุ่มต่างๆ เช่นข้อมูลทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทําให้การดําเนินงานเฝูาระวังไม่รวดเร็วและยังไม่มีประสิทธิภาพ 

แนวโน้มในอนาคตคือ จะมีการสร้างระบบเฝูาระวังความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น 
เครื่องสําอางและอาหาร เป็นต้น 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

57 http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf 
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3.3 ระบบส่งเสริมผู้ประกอบการ58 
หัวข้อเรื่อง : อย. กําหนดภารกิจหลักด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล 
จากอดีตจนถึงปี 2558 อย. มุ่งเน้นการดําเนินงานหลัก 2 ด้าน คือ 1) การควบคุมและกํากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล และมีการประกอบการเป็นไปตามกฎหมาย และ        
2) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาสม 
และมีการดําเนินงานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการอยู่บ้าง เนื่องจากในขณะนั้ น เห็นว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ประกอบการกับภาระงานที่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ผู้บริโภค ที่มีความหลากหลายมากขึ้น  

ในปี 2558 – 2562 อย. กําหนดภารกิจหลัก “ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับ
โอกาสทางการแข่งขันมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ” ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ที่ต้องเร่งผลักดันตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยการดําเนินงาน 2 แนวทาง คือ 

1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับและมีความสามารถในการแข่งขัน 
2) พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 

3.4 ระบบพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (Consumer Empowerment) 
หัวข้อเรื่อง : การสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมและ

โครงการรณรงค์ที่หลากหลาย59, 60 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มีภารกิจสําคัญในการรณรงค์ให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย บริโภคอย่างคุ้มค่า และสมประโยชน์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคจึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการในด้านการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมและโครงการรณรงค์ที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในระดับวิจารณญาณ หรือ Critical Health Literacy เพ่ือให้มีทักษะทาง
ปัญญาสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยโครงการหลักที่มีการรณรงค์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
 1) โครงการชุมชนสุขภาพดี (HEALTH FOR ALL)  
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการนําร่อง 4 จังหวัด คือ ลําปาง ขอนแก่น สระบุรี และสุ
ราษฎร์ธานี  มีประเด็นที่ดําเนินการรณรงค์หลัก คือ รณรงค์ให้มีการอ่านและใช้ฉลากทางเลือกสุขภาพ โดย
ลักษณะการดําเนินการจะเป็นรูปแบบเครือข่าย คือ  

 อย. มีการเรียนรู้ร่วมกับพื้นท่ี  
 ชุมชนมีอิสระในความคิด 
 วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับพื้นท่ี  
 ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
 อย. เป็นผู้ให้คําปรึกษาด้านองค์ความรู้  
 ผลิตสื่อความรู้สนับสนุนในการลงพื้นที่ ให้ชุมชนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของชุมชน  

      ซึ่งกิจกรรมแต่ละพ้ืนที่ มีการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ โดยได้ดึงวัดเป็นศูนย์รวม รุกถึงครัวเรือน ให้เด็ก
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียน อย.น้อย ร่วมรณรงค์ และผสานความร่วมมือกับร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
และทุกชุมชนได้นําศักยภาพเด่นด้านทรัพยากรบุคคล มาใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
 
58 อย. เดินหน้าสู่ 5 ทศวรรษ. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
59 รายงานประจาํปี 2561 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
60 รายงานประจาํปี 2561 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 



 52 

 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขยายการดําเนินการเป็น 25 จังหวัด ภายใต้โครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมใจ ปูองกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย. ให้การสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของทั้ง 25 
ชุมชน/ 25 จังหวัดในการดําเนินโครงการในชุมชน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ผ่านการดําเนินงาน และกิจกรรมที่
เหมาะสมกับบริบทของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ด้วยการดําเนินงานของเครือข่ายด้านต่างๆ ในชุมชนเอง โดย
สร้างให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน วัด อสม. โรงพยาบาล สสอ. สสจ. เป็นต้น เพ่ือรวมกันเกิดเป็นเครือข่าย บวร.ร. ดําเนินการให้ความรู้ใน 
3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านผลิตภัณฑ์ยา และการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 
 2) โครงการ อย.น้อย 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวคิดท่ีจะคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการศึกษาระบบโรงเรียน จึงได้มีความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เด็กนักเรียนจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในโรงเรียน แกนนํา อย.น้อย มีการ
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยภายในโรงเรียน ในตลาด ในชุมชน และ
ขยายผลไปยังครอบครัว เนื่องจากเล็งเห็นว่าเด็กเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง ทั้งนี้
ตลอด 16 ปีที่ผ่านมาได้มีโรงเรียนร่วมดําเนินกิจกรรม อย.น้อย กว่า 13,872 โรงเรียน และมีนักเรียนแกนนํา 
อย.น้อย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีกว่าสามแสนคน ซึ่งประมาณการณ์ได้ว่ามีนักเรียนที่เคยทํากิจกรรม อย.
น้อย ทั้งหมดกว่าสี่ล้านคน โดยนักเรียน อย.น้อย สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ภายหลังจบการศึกษา แต่เนื่องจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ) เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่สําคัญเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชาชนไทย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2558 กระทรวง
สาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ทําการวิจัยโดยมุ่งหารูปแบบ (model) ที่เหมาะสม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร ฉลากหวาน 
มัน เค็ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคให้ห่างไกลกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งนี้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ ชุดการเรียน
การสอน/ชุดกิจกรรม ที่มีการสอนแบบ Active  Learning ในลักษณะ Edutainment (Education + 
Entertainment) มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual 
Reality) ฯลฯ สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 จากการดําเนินงานมีผลเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการ
พัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากสํานักงาน ก.พ.ร. ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ขยาย
ให้มีการใช้รูปแบบไปในโรงเรียน อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการขยายไปกว่า 3,000 โรงเรียน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 3) โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
 ภายใต้การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้มีการรวบรวมข่าวเท็จหรือหลอกลวงที่แชร์กันในสื่อออนไลน์ 
มาจัดทําเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งมีการแสดงข้อมูลในรูปแบบบทความและ infographic ภายใต้แคมเปญ       
“เช็ก ชัวร์ แชร์” โดยมีบทความที่เผยแพร่ไปแล้วประมาณ 200 เรื่อง ทั้งนี้สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ 
sure.oryor.com หรือแอพพลิชัน เช็ก ชัวร์ แชร์ ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์ โดยประชาชนได้เข้าถึงสื่อ
อินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ต่ํากว่า ๒๐ ล้านครั้ง 
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3.5 ระบบคุณภาพ 
หัวข้อเรื่อง : อย. มุ่งม่ันพัฒนาระบบการทํางานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ ทํา

ให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยมีความจําเป็นในการปรับปรุงกลไกการบริหารงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับการให้บริการและ
การทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนให้มีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการมากขึ้น มีการปรับรูปแบบการทํางานในลักษณะเชิงบูรณาการ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถะสูง 
และสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้นําระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีการบูรณาการในทุกส่วนงาน โดยพยายามวางหลักการปฏิบัติในรูปแบบของ
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติงาน (Do) การตรวจวัดและการตรวจติดตาม (Check) การปฏิบัติการแก้ไข
และปูองกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Action) เพ่ือให้เป็นแบบแผนที่ดีในการบริหารงานองค์กร ให้บรรลุถึง
ประสิทธิผลในการดําเนินระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการพัฒนาระบบคุณภาพ
ของ อย. ที่ผ่านมา สามารถสร้างรากฐานด้านการบริหารจัดการแก่ทุกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับคุณภาพขององค์กรให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล จนกระทั่งได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 ทั่วทั้งองค์กรนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึง
ปัจจุบัน อันเป็นเครื่องยืนยันว่า อย. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในเวทีสากลมาโดยตลอด 
ด้วยการมุ่งเน้นที่กระบวนการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งการได้รับ
การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO นี้ เป็นสิ่งสําคัญที่แสดงให้เห็นว่า อย. มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ สามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้ ซึ่ง เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ผู้รับบริการและผู้บริโภคเกิดความ
มั่นใจในระบบการทํางานของ อย. ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศที่มี
มาตรฐานในระดับสากล 

อย่างไรก็ตาม การนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO มาปรับใช้ในองค์กรนั้น ยังประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น เอกสารในระบบคุณภาพ การแสดงให้เห็นถึงนโยบายคุณภาพของ
องค์กร การกําหนดเปูาหมายคุณภาพ (KPI) และการปฏิบัติตาม ความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการทํางาน 
ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการทํางาน การปฏิบัติงานแทนผู้อ่ืน การแก้ไขข้อผิดพลาดในขั้นตอนการ
ทํางานและการปูองกันการเกิดซ้ํา เป็นต้น ดังนั้น การนําระบบคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนั้น จึงถือว่าเป็นความท้า
ทายและเป็นปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อย. จึงต้องสร้างสมดุลของความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับระบบการทํางาน การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและนําเอารูปแบบที่เหมาะสมมาปรับ
ใช้ เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ (Management) ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน โดยมีเปูาหมายให้องค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับสากล 
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ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. การที่องค์กรจะนําระบบคุณภาพมาใช้ในงานให้ประสบผลสําเร็จ ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือ ผู้บริหาร

ระดับสูงจะต้องมุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพโดยรวม  
รวมถึงปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรทราบ 

2. ควรมีการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการทํางาน การให้บริการ 
และทัศนคติในการทํางาน เนื่องจากยังมีบุคลากรบางส่วนคิดว่าการนําระบบคุณภาพมาใช้ทําให้เพ่ิมภาระงาน
นอกเหนือจากงานประจํา 

4. สไตล์ (Style) 
4.1 แบบแผนหรือพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง61  

หัวข้อเรื่อง : ความเป็นผู้นํามีบทบาทท่ีสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร  
นโยบายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี พ.ศ. 2562 
1. ให้จัดทําแผนการดําเนินงาน ปี 2562 และคําของบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้องกับแผน

แม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และโครงการสําคัญ 
(Flagship Project) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป อย. 10 โครงการ 

2. ให้ความสําคัญกับ PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา คือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(RDU และ AMR)  

3. มุ่งเน้นงานสําคัญที่ต้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเปูาหมาย ได้แก่  
3.1 กัญชา ส่งเสริมให้เอาสารสกัดไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็น PA ที่ลงนามเพ่ิมเติมกับ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ...ร่างพระราช - 

บัญญัติอาหาร พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... เป็นต้น 
3.3 Health Claim โดยคงบทบาทการเป็น Health Regulator และ Health Promoter 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนไทย 
3.4 ระบบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing) ทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค และพร้อมทํางานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น กสทช. กระทรวง DE เป็นต้น 
3.5 งานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ คณะกรรมการอาหาร

แห่งชาติ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
3.6 แนวทางการแสดงตราสัญลักษณ์ อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3.7 งานบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นงานด่านหน้าที่สําคัญ และเป็น

ภาพลักษณ์ของ อย.  
4. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

โดยขอให้มีคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยของทุกสํานัก/กองให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพ่ื อให้
ตอบสนองเปูาหมายของ อย. 

 
 

61 นโยบายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปี พ.ศ. 2562 โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา    
(นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์). 
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 5. เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center)            
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ อย. รับผิดชอบ 
 6. สร้างความมั่นคงด้านยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน เ พ่ือช่วยส่งเสริม
ผู้ประกอบการในประเทศให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 7. ให้ความสําคัญกับการควบคุมกํากับดูแลและส่งเสริมผู้ ประกอบการในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่         
เขตพ้ืนที่ระเบียงตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 8. แนวทางการบริหารงาน มีดังนี้ 
 8.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการส่งบุคลากรไปทํางานกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ 
 8.2 เร่งดําเนินการสรรหาตําแหน่งว่างของรองเลขาธิการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ 
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแต่งตั้งรองผู้อํานวยการทุกสํานัก/กอง 
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งการบริหารต่อไป 
 8.3 แต่งตั้งที่ปรึกษาระดับกรม 3-4 ท่าน ส่วนระดับกองขอให้ทุกสํานัก/กองพิจารณาเนื้องาน
ให้มีความชัดเจน โดยได้มอบให้รองเลขาธิการฯ (นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์) ดําเนินการจัดทํากรอบการจ้างงานให้ชัดเจน 
 8.4 งบประมาณ ปี 2562 การเบิกจ่ายงบประมาณคงหลักการเดิมของเลขาธิการฯ ท่านเดิม โดย 
  8.4.1 งบลงทุนขอให้เร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด  
  8.4.2 งบกลาง อย. ได้กันไว้เพ่ือดําเนินการโครงการที่อยู่นอกแผน/ฉุกเฉิน/เร่งด่วน/
นโยบายที่สําคัญ เพ่ือดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้
สํานัก/กองในโครงการที่จําเป็น แต่ขอให้ทุกสํานัก/กองใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรก่อนของบกลาง อย. 
 8.5 การบริหารการประชุมขอให้ใช้เวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพ โดย 
  8.5.1 ตรงต่อเวลา และไม่ใช้เวลากับการประชุมมากเกินไป   
  8.5.2 ทีมเลขานุการการประชุมต้องมีความชัดเจนและเข้มแข็ง โดยหารือและทําความ
เข้าใจกับประธานก่อนการประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้ดี เช่น  Presentation ไม่ควร
เกิน 3-5 Slide นําเสนอประเด็นหลัก และข้อพิจารณา ส่วนรายละเอียดให้ศึกษาจากเอกสาร ซึ่งจะทําให้
ระยะเวลาการประชุมเสร็จเร็วขึ้น 
 8.6 จัดให้มีระบบสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการในหน่วยงานช่วงเวลาที่กําหนด (Happy 
People) เช่น ออกกําลังกาย เล่นกีฬาฟุตบอล ปั่นจักรยาน ร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นต้น  
 8.7 ทิศทางการดําเนินงานของ อย. ขอให้ดําเนินการต่อเนื่อง และมุ่งไปสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ 
ไม่ว่าจะเป็น 5 SMART และ 10 Flagship Project ทั้งนี้ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ อย. 
เทียบเคียงกับ อย. เกาหลี ซึ่งคงต้องไปศึกษาดูงานโครงสร้างของกระทรวง อย. เกาหลีต่อไป 
 8.8 ผลักดันโครงสร้างใหม่ที่เสนอขอตั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกอง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ 

8.9 แนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์              
ให้ใช้ช่องทาง Line Executive FDA ในการตอบประเด็นเพื่อความรวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
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5. บุคลากร (Staff) 
5.1 อัตราก าลังคน62 (การสูญเสีย/ทดแทน/บรรจุ) 

หัวข้อเรื่อง : ภายใน 10 ปี ข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570) สายงานที่จะสูญเสีย
จากการเกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก เป็นสายงานหลักคือ ตําแหน่งเภสัชกรและสายงานนักวิชาการ
อาหารและยา และสายงานสนับสนุนคือ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ตารางท่ี 2 ภาพรวมกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ล าดับ 
ที ่ 

 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน 

ประเภทต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง 

รวม 

 
% บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ปก/ 
ชก 

อว ปง/
ชง 

1 นักบริหาร 1 3                 4 0.5% 
2 ผู้อํานวยการ     2               2 0.3% 
3 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  

(เภสัชกรรม) 
    4               4 0.5% 

4 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  
(วิชาการอาหารและยา) 

    4              4 0.5% 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             8 12     20 2.6% 
6 นักวิชาการคอมพวิเตอร์             2 4     6 0.8% 
7 นักจัดการงานทัว่ไป               7     7 0.9% 
8 นักทรัพยากรบุคคล             3 5     8 1.0% 
9 เจ้าพนักงานธุรการ                 5 73 78 10.2% 

10 เจ้าพนักงานพัสด ุ                   1 1 0.1% 
11 นักวิชาการพัสด ุ              1 2     3 0.4% 
12 นิติกร           1 6 6     13 1.7% 
13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   8 8 1.0% 
14 นักวิชาการเงินและบัญชี             3 7     10 1.3% 
15 นักวิชาการตรวจสอบภายใน             2      2 0.3% 
16 นักวิชาการเผยแพร่             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
% 

จํานวนตําแหน่งข้าราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการในช่วง 5 ปี (ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 – 2565) จํานวนมากที่สุด 4 ลําดับ จําแนกตามสายงาน มีรายละเอียดตามตารางที่ 18 และ
ในช่วง 5 ปีถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) มีตําแหน่งข้าราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุ
ราชการ จํานวนมากที่สุด 3 ลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 19 

 

 

 

 

 

 
62 ฝุายการเจ้าหน้าที ่สํานกังานเลขานุการกรม. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560. 
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ตารางท่ี 3 จํานวนตําแหน่งข้าราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จําแนกตามสายงาน 

ล าดับที่ สายงาน จ านวน (ต าแหน่ง) 
1 เภสัชกร 20 
2 นักวิชาการอาหารและยา 11 
3 ผู้อํานวยการ 5 
4 เจ้าพนักงานธุรการ 15 

ตารางท่ี 4 จํานวนตําแหน่งข้าราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จําแนกตามสายงาน 

ล าดับที่ สายงาน จ านวน (ต าแหน่ง) 
1 เภสัชกร 39 

2 นักวิชาการอาหารและยา 10 

3 เจ้าพนักงานธุรการ 21 

จากข้อมูลการสูญเสียกําลังคนจากการเกษียณอายุราชการทั้ง 2 ช่วง แสดงถึงข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน ดังนั้นหากพิจารณาในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570) การสูญเสีย
กําลังคนข้าราชการจากการเกษียณอายุราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 20  

ตารางที่ 5 จํานวนตําแหน่งข้าราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570 จําแนกตามสายงาน 

ล าดับที่ สายงาน จ านวน (ต าแหน่ง) 

1 เภสัชกร 59 

2 นักวิชาการอาหารและยา 21 

3 เจ้าพนักงานธุรการ 36 

หากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าภายใน 10 ปี ข้างหน้า สายงานที่จะสูญเสียจาก          
การเกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นสายงานหลักคือ ตําแหน่งเภสัชกรและสายงานนักวิชาการอาหาร
และยา และสายงานสนับสนุนคือ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

สําหรับการสูญเสียกําลังคนที่เกิดข้ึนที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวม 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 
2560) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสูญเสียกําลังคนรวมทั้งสิ้น 142 คน (เฉลี่ยปีละ 28 คน) เหตุผล
ของการสูญเสียเรียงตามลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 21 
ตารางท่ี 6 จํานวนการสูญเสียกําลังคน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 จําแนกตามเหตุผล 

ล าดับที่ เหตุผลการสูญเสีย จ านวน (คน) 
1 เกษียณอายุ 80 
2 ลาออก 41 
3 ตาย 1 
4 โอน 20 
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หากพิจารณาจากสายงานที่สูญเสียระหว่างปี 2556 – 2560 พบว่ามีสายงานที่สูญเสีย                
เรียงตามลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 22 

ตารางท่ี 7 จํานวนการสูญเสียกําลังคน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 จําแนกตามสายงาน  

ล าดับที่ สายงาน จ านวน (คน) 
1 เภสัชกร 62 
2 นักวิชาการอาหารและยา 14 
3 ผู้อํานวยการ 7 
4 เจ้าพนักงานธุรการ 30 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 
ควรมีการเตรียมกําลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียกําลังคน ดังนี้ 
1. วางแผนสร้างความต่อเนื่องในการดํารงตําแหน่งที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (Succession Plan) 

รวมทั้ง วางระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ที่รองรับ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วง 

2. จัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับตําแหน่งยุทธศาสตร์ 
3. เพ่ิมศักยภาพกําลังคนของ อย. ที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ โดยการการปฏิบัติงานที่ต้องการทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในภาวะวิกฤติสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. พัฒนาระบบและวางกลไกเพ่ือให้บุคลากรของ อย. มีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement) รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือดึงดูดและรักษาคนไว้ในองค์กรและลดอัตราการสูญเสียกําลังคนที่มีคุณภาพที่จะเกิดขึ้น 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังคนทุกประเภทของ อย. ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยและสารสนเทศด้านกําลังคน มาใช้วิเคราะห์ประกอบการ      
วางแผนการบริหารและพัฒนากําลังคนอย่างเป็นรูปธรรม 

6. ความรู้ความสามารถ (Skills) ตามที่องค์การต้องการ 
6.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะองค์การ63, 64 

หัวข้อเร่ือง : การพัฒนาบุคลากรของ อย. ควรสอดคล้องกับขีดสมรรถนะตามสายงานและให้มี          
การประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ก.พ. จึงได้นําเครื่องมือสําหรับใช้ประเมินผลสําเร็จ        
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์      
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ความสอดคล้อง              
เชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ          
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีกรอบในการขับเคลื่อน                
แผนยุทธศาสตร์กําลังคนด้านสุขภาพ โดยมีเปูาหมายในการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็น “คนเก่ง ดี และมีความสุข 

 
63 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มีนาคม 2560. 
64 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการนําขีดสมรรถนะและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใช้.

สิงหาคม 2559. 
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ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เพียงพอ และเป็นธรรม ระบบสุขภาพยั่ งยืน” ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ปรับและนําแนวทางของสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุขมา
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของ อย. 
โดยมีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อย. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือสนับสนุนการศักยภาพ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน์ “องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการ
กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สามารถสนับสนุนเปูาหมายขององค์การ มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมือ
อาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ข้อ 1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรตาม Technical 
competency และ Career path  

การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะสายงาน อย. ได้มีการจัดทําสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
รวม 12 สายงาน ดังนี้ การกํากับดูแลก่อนออกสู่ท้องตลาดการกํากับดูแลหลังออกสู่ท้องตลาด พัฒนาระบบ 
กําหนดมาตรฐาน ตรวจราชการและนิเทศงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดการและธุรการ ประสานงาน 
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และบัญชี การเงิน งบประมาณและ
งานตรวจสอบภายใน แต่ละสายงานจะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินขีดสมรรถนะแต่ละระดับ ในปี พ.ศ. 2559 อย. 
ได้มีการประเมินขีดสมรรถนะข้าราชการ (นักวิชาการและพนักงานธุรการ) ตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษลงมา     
ผลการประเมินพบว่า มีข้าราชการที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิม 467 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 (จากจํานวนทั้งหมด 
582 คน) หากวิเคราะห์รายสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะเชิงเทคนิค 10 อันดับแรก ได้แก่ เทคโนโลยี การบริหาร
ความเสี่ยง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารข้อมูล คุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย 
ระบบคุณภาพ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 
2560 ข้าราชการ (นักวิชาการ) ได้นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จํานวน 287 คน 
จํานวน 645 เรื่อง บุคลากรสามารถขีดความสามารถและหลักสูตรที่จัดต้องสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาได้ตามแผนที่กําหนดไว้จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 86 จํานวน 573 เรื่อง        
คิดเป็นร้อยละ 89 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 อย. มีข้าราชการและพนักงานราชการได้รับการบรรจุเป็นจํานวนมาก
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา รวมทั้ง จัดทําแผนการฝึกอบรมประจําปีของข้าราชการ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและ
ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมฝึกอบรม และการประเมินขีดสมรรถนะทางเทคนิคของแต่ละสายงาน/ระดับ ซึ่งต้องมีการ
ประเมินสมรรถนะให้เป็นปัจจุบันอีกครั้งในปี 2562 

นอกจากนั้น อย. ยั งได้ประกาศนโยบายการพัฒนาทรั พยากรบุคคล อย.ปี  2562 -2566             
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจองค์การ โดยพัฒนางานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM and HRD) 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อย. โดยนําระบบสารสนเทศมาพัฒนางาน มีการมุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญโดยกําหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอด
ตําแหน่ง มีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างสมดุลชีวิตกับการ
ทํางานเพ่ือความสุก และความผูกพันของบุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักวิจัยและสร้างกลไก
การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในองค์กร โดยมีเปูาหมายต้องการสร้างคนดี คนเก่ง มีความสุข ความ
เชี่ยวชาญ ทันการณ์เทคโนโลยี 
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 และเพ่ือการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด อย. จึ งได้จัดทําแผน
แม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562-2570 เพ่ือการพัฒนาที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 
กพ. และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ซึ่งแผนแม่บทของ อย. ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
ได้แก่ (1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกําลังคนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ (Strategy and 
Organization) (2) พัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพ (Development) (3) บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ (Management) และ (4) สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรภาคี
เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน (Network) 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 
1. ควรจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือจําแนกสายงานให้บุคลากรได้เติบโตตามความ

ถนัดและตามความสามารถ โดยที่ต้องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ  
2. ควรกําหนดหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลกรแต่ละสายงานที่ เหมาะสม โดยคํานึงต้นทุนและการนํา

ความรู้กลับไปใช้งาน  
3. สํานัก/กอง/กลุ่มงาน ต้องจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี เพ่ือกําหนดขอบเขตการพัฒนา

บุคลากรที่สอดคล้องกับขีดสมรรถนะตามสายงานและตามความจําเป็น 
4. ควรมีการประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรให้เป็นปัจจุบันทุก 2 ปี  

7. ค่านิยมของบุคลากร (Shared values) 
7.1 ค่านิยมของ อย.65 

หัวข้อเรื่อง : อย. กําหนดค่านิยม Thai FDA ที่สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็น             
แนวปฏิบัติร่วมของบุคลากร 

ในปี 2561 ได้ทบทวนค่านิยม อย. เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่านิยมของ
กระทรวงสาธารณสุข และเป็นคําท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ขององค์กร ดังนี้  

“MOPH” “Thai FDA” 
M (Mastery)  เป็นนายตัวเอง Thai (Thai Value)
 ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน 
O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน 
P (People Centered Approach) ใส่ใจประชาชน  D (Dependable) ฝึกตน เป็นที่พ่ึงพา 
H (Humility) ถ่อมตนอ่อนน้อม A (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

การกําหนดค่านิยมเป็นแนวคิดร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในองค์การว่า ควรมีพฤติกรรมร่วมในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ให้สอดคล้องและผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเปูาหมาย ดังนั้น การมีแผนสื่อสารค่านิยม        
มีกิจกรรมส่งเสริมหรือขับเคลื่อนค่านิยมสู่การปฏิบัติ จะช่วยให้ค่านิยมร่วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่
แสดงออกโดยธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

65 แผนยุทธศาสตร์ อย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 
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8. วิสัยทัศน์และพันธกิจของ  
8.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ อย.65 

หัวข้อเรื่อง : อย. มีเปูาหมายในการเป็นองค์กรที่มีระบบการกํากับดูแลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการที่จะไปสู่เปูาหมายดังกล่าว คือ พัฒนาระบบควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ทําให้ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการทํางานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป็นส่วนสําคัญในการบริหารจัดการองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยในปี 2561 ไดท้บทวนทิศทางและยุทธศาสตร์
องค์การ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 
ปี สรุปวิสัยทัศน์ได้ดังนี ้

“เป็นองค์กรหลักดา้นคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ             
เพื่อประชาชนสุขภาพดี” 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : 
เป็นองค์กรหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรง  
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝูาระวัง         

ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการให้สามารถประกอบการได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกระดับมาตรฐานการ
ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนไม่เสียชีวิต หรือเจ็บปุวยร้ายแรง (Serious injury) จากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยถูกต้อง 

และเหมาะสม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
3. ควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 
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9. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
9.1 ผลการด าเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย66 

หัวข้อเรื่อง : ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
1. ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

1.1 ระดับเปูาหมายบริการ 
ตารางท่ี 8 ผลการดําเนินงานตามเปูาหมายบริการและตัวชี้วัดของเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

เป้าหมายบริการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
1. ตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้ง
ต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รับการ
ควบคุมให้มีการใช้ตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
กฎหมาย 

ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
จําเป็นมีการควบคุมและปูองกันตาม
เงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

100 100 

2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพใน
การผลิตนวัตกรรมหรือส่งออก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถ
สร้างโอกาสในการแข่งขัน 

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมหรือ
ส่งออกได้รับการอนุญาต (ตํารับ) 

30 102 

3. สถานประกอบการผลิต
อาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กลุม่ Primary GMP ได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
กลุ่มเปูาหมายมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

80 72.52 

4. ผู้ประกอบการได้รับการ
สนับสนุนและพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการ 

ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด
กลุ่มเปูาหมายมีมาตรฐานการผลิตและ
การแสดงฉลากตามเกณฑ์ 

50 50.39 

5. ระบบการควบคุม กํากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความ
สอดคล้องกับระดับภูมิภาคและ
สากล 

ระดับความสําเร็จของการนําผลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนา
ระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5 5 

ประชาชนได้รับประโยชน์
มาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 

ร้อยละของผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการส่งเสริมสุขภาพของ อย.  

70 72.21 

 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ  

100 100.00 

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย 

ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อม่ันต่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรอง
จาก อย. 

95 78.4 

 
 
66 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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เป้าหมายบริการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง 

82.5 83.1 

ผู้ประกอบการสามารถยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการและ
มีความสามารถในการแข่งขัน 

ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา
ยกระดับและได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

80 76.92 

1.2 ระดับผลผลิต 
ตารางท่ี 9 ผลการดําเนินงานตามผลผลิตและตัวชี้วัดของเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
1. โครงการควบคุมตัวยา 
เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุเสพติดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ร้อยละของผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติด
ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 

98 97.55 

 ร้อยละของรายงานวัตถุเสพติดที่ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไข
หรือถูกดําเนินการตามกฎหมาย 

100 100 

2. โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนา
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ประกอบการ และ
ความสามารถในการแข่งขัน 

จํานวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้าง
นวัตกรรมหรือส่งออกสามารถ
ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับ (ราย) 

22 35 

3. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย 
สําหรับผู้ประกอบการผลิต
อาหารขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

100 100 

4. โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด 

จํานวนสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สดที่ได้รับการพัฒนา (แห่ง) 

77 122 

5. โครงการพัฒนากลไกและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพในภูมิภาค 

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่มีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

3 4 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
6. โครงการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิง
รุก 

จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต
ให้แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ 
(ผลิตภัณฑ์) 

50 435 

 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักถึง
ปัญหาต่อสุขภาพ 

70 71 

7. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน
ประกอบการได้รับการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ร้อยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

99 99.66 

 ร้อยละของคําขออนุญาตสถาน
ประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาต
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

98 99.96 

 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

95 91.30 

 ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามที่
ได้รับอนุญาตจาก อย. 

99 99.93 

 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจ
พบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตาม
ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 

100 100.00 

 ร้อยละของสถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(ตาราง 10) 

99 80.42 

 ร้อยละของสถานประกอบด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

100 100.00 

 ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 

100 100.00 

8. ผู้บริโภคได้รับความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง 

ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ถูกต้อง 

90 73 

9. ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการ
ประกอบการสามารถแข่งขันได้ 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  

80 85.75 
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1.3 ระดับกิจกรรม 
ตารางท่ี 10 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดของเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลงาน 
1. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และ
สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด 

การนําเข้า/กระจาย/การใช้/ทําลาย 26,500 72,397 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้สามารถผลิต
นวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อระบบการให้
คําแนะนําและสนับสนุนนวัตกรรม  

80 88.56 

สุขภาพได้ ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่วิจัยและผลิตในประเทศลดลง
ตามระยะเวลาที่กําหนด เมื่อเทียบกับ
คําขอประเภทเดียวกัน (ร้อยละ)          

30 23.94 

3. พัฒนาศักยภาพสถาน
ประกอบการอาหารในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

จํานวนสถานประกอบการผลิตอาหาร
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในกลุ่มPrimary GMP 
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (แห่ง)  

117 131 

4. พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สดตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

จํานวนจังหวัดที่มีสถานท่ีผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สดได้รับการสํารวจ
และประเมิน (จังหวัด) 

77 77 

5. พัฒนากลไกและความ
ร่วมมือด้านการกํากับดูแล 

จํานวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค (ฉบับ)   

4 4 

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศท่ีมี
มาตรฐานระดับสากล 

จํานวนครั้งที่มีการประชุมร่วมระดับทวิ
ภาคีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ครั้ง) 

2 2 

6. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 

จํานวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
แสดงสัญลักษณ์โภชนาการกลุ่มอาหาร
ที่ขยายขอบข่าย (ฉบับ) 

1 3 

  

จํานวนเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา 
(เครือข่าย) 

3 25 

7. พิจารณากลั่นกรอง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่
ตลาด 

จํานวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (รายการ) 

525,679 783,009 

8. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของสถาน
ประกอบการก่อนอนุญาตให้มี
การประกอบการ 
 

จํานวนการพิจารณาอนุญาตสถาน
ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ราย) 

24,480 27,293 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลงาน 
9. คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบ  (รายการ) 

22,291 23,235 

  จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบ (รายการ) 

20,000 21,445 

  จํานวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบ (รายการ) 

321,600 366,927 

10. ตรวจสอบเฝูาระวัง
คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  

จํานวนสถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 
(ราย) 

5,035 7,426 

11. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือเผยแพร่ 

จํานวนเรื่อง/ครั้งที่ผลิตสื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์  

374/433 429/844 

12. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

จํานวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับ
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง  

4 4 

13. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน 

จํานวนสถานประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 
(ราย) 

125 2,835 

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ  

100 100 
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9.2 ผลการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
9.2.1 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์66 

ตารางที่ 11 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 

1. ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
รับรองจาก อย. 

95 78.4 

2.ร้อยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาต
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

99 99.66 

3. ร้อยละของคําขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาต
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

98 99.96 

4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจ สอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

95 91.3 

5. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง 20 5.91 

6. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

99 80.42 

7. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

60 81.97 

8. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแนวชายแดนมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

80 96.22 

9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมายได้รับการจัดการ 

100 100 

10. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามกฎหมายได้รับการจัดการ 

100 100 

11. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาต ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 

100 100 

12. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาต ได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 

100 100 

13. ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 99 99.93 

14. ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการ
จัดการ 

100 100 

15. ร้อยละของจํานวนกฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาตามแผน 100 100 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 

16. ร้อยละความสําเร็จของการนํา GRP มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงใน
แต่ละกฎระเบียบ หรือการแก้ไขประเด็นปัญหา 

60 100 

17. จํานวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ภูมิภาค 

4 4 

18. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนางานจากผลการเทียบเคียง 5 5 

19. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบมีระบบการ
จัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง 

80 100 

20. จํานวนกลุ่มผู้ประกอบ การที่มีการดําเนินการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพกันเองตามแนวทางปฏิบัติ (code of conduct) 

4 4 

21. ระดับความสําเร็จของการถ่ายโอนภารกิจงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทน 

5 4.5 

22. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5 5 

23. ระดับความสําเร็จในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดําเนินงาน คบส. 

5 5 

24. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน คบส.ในระดับเขต 5 5 

25. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง 

90 73 

26. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายเข้าถึงสื่อองค์ความรู้ที่ อย. 
ประชาสัมพันธ์ 

70.5 93.9 

27. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

92.5 83.1 

28. ร้อยละของจํานวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

98 99.28 

29. ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม เปูาหมายได้รับการ
พัฒนา ยกระดับ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 

80 76.92 

30. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

80 85.75 

31. จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าสู่ระบบให้คําปรึกษาด้านวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

25 82 
 

32. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ 

5 5 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 

33. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนผู้ประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

5 5 

34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 77 79.85 

35. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5 5 

36. ระดับความสําเร็จของการนําผลความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้
พัฒนาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5 5 

37. ระดับความสําเร็จของ อย. ในการมีบทบาทเชิงรุกและ/หรือเป็น 
Lead Country 

5 5 

38. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 5 4 

39. ร้อยละของการปรับระบบการปฏิบัติงานของ อย. ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

30 30 

40. ระดับความสําเร็จของการจัดทําเส้นทางพัฒนาและฝึกอบรมของ
บุคลากร 

5 - 

41. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 5 - 

42. ระดับความสําเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 1 

43. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และวิจัย
(ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ และระดับความสําเร็จของการ
วิจัยและ R2R) 

5 4.5 

9.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 10 รายการ ย้อนหลัง 5 ปี พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ 
9.3.1 หัวข้อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์ทาสิว ฝูา ทําให้หน้าขาว ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง13 

1. ผลิตภัณฑ์ทาสิว ฝูา ทําให้หน้าขาว ที่มีสารห้ามใช้ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ 
สเตียรอยด์ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่พบทั่วประเทศ 

2. เครื่องสําอางผสมสมุนไพร เช่น ผงสมุนไพรพบเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ท่ีกําหนด 
ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. ร่วมมือกับตํารวจทลายแหล่งผลิตเครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัย  
2. เร่งตรวจสอบ พัฒนาสถานที่ผลิต/นําเข้าให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย 
3. ให้ความรู้ประชาชนในการหลีกเลี่ยงเครื่องสําอางอันตราย 
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9.3.2 หัวข้อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสังคม ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ที่มี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์67, 68 

จากผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในรอบ 5 ปี (ปี 2557-2561) พบว่ามี
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้านปริมาณสารสําคัญต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาด/ฆ่าเชื้อ (ปี 2561 ได้มาตรฐานร้อยละ 91.89) ซึ่งได้มีโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบไม่ผ่านมาตรฐานและควรมีแผนเฝูาระวังสถานการณ์ต่อไป 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลง/ปลวก ชนิดของเหลว (ปี 2560 ได้มาตรฐานร้อยละ 92.59) และผลิตภัณฑ์กําจัด
หนู (ปี 2560 ได้มาตรฐานร้อยละ 77.77) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์กําจัดปลวกชนิดของเหลว (ปี 2559 ได้มาตรฐานร้อยละ 87.5) และผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงชนิดฉีด
พ่นอัดก๊าซ (ปี 2560 ได้มาตรฐานร้อยละ 80)  สาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการยังมีการควบคุมกระบวนการผลิต
ที่ไม่เป็นมาตรฐาน อาทิเช่น การคํานวณอัตราส่วนของสารสําคัญ สูตรส่วนประกอบ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบว่ามีการจําหน่ายโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน ได้แก่ ยาจุดกันยุง ธูปไล่ยุง และ
ผลิตภัณฑ์กําจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสําหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้ สาเหตุเกิด
จากการเจตนาลักลอบจําหน่ายหรือผู้ประกอบการอาจไม่ทราบว่าต้องดําเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย 

ผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กําจัดหนู ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดห้องน้ํา ซึ่งพบว่ามีการนําไปใช้ฆ่าตัวตาย และกาวตราช้าง ซึ่งมีผู้นําไปใช้ลอกสิวเสี้ยน สาเหตุเกิดจากการ
ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. กรณีผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสี่ยงและดําเนินการแก้ไข  

เช่น การให้คําแนะนําผู้ประกอบการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในกระบวนการผลิต 
2. กรณีผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ควรมีการเฝูาระวังเชิงรุกควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์

ความรู้ให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. กรณีการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์ ควรมีการสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบวิธีการใช้

ผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงความเป็นอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง 
9.4 ผลการด าเนินงานเหตุการณ์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ปี 2557-256169  
 หัวข้อเรื่อง : ผลการดําเนินงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและเครื่องมือแพทย์ปี 2557-

2561 (ข้อมูลตั้งแต่ 01 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ) เฉพาะกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีประสิทธิผล 

-ผลิตภัณฑ์ยา 
 จํานวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ยาที่เกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิผล (Lack of 

efficacy, drug ineffectiveness) ตั้งแต่ ปี 2557 -2561 ตามลําดับดังนี้คือ 5, 2, 55, 85 และ 45 ฉบับ 
จากจํานวนรายงานทั้งหมดท่ีได้รับคือ 48,369; 46,930; 46,379; 46,919; 33,776 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
0.01, 0.004, 0.12, 0.18 และ 0.13 ตามลําดับ 
 
 
 
 
67 รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของงาน post ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
68 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้ดาํเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถอุันตราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
69 http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf 
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-ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
จํานวนรายงานผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน (device defect: DD) พบตั้งแต่ ปี 2558 -2561 

ตามลําดับดังนี้คือ 6, 705, 9,851 และ 10,128 ฉบับ จํานวนรายงานเพ่ิมขึ้นจํานวนมากในปี 2560 
เนื่องจากการรายงาน AE และ DD ของเครื่องมือแพทย์อยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข บังคับให้
ผู้ประกอบการต้องรายงานและระบบรายงานฯเครื่องมือแพทย์ของศูนย์ HPVC เริ่มใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อต้น
ปี 2560 จึงทําให้จํานวนรายงานในปี 2560 เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

 ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการรายงานต่ํา (under-reporting) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา ส่วนแนวโน้ม   
ในอนาคต คือ จํานวนรายงานของผลิตภัณฑ์ทั้งยาและเครื่องมือแพทย์มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. จัดประชุมเครือข่ายยาและเครื่องมือแพทย์ ชี้แจงขั้นตอนการรายงาน และกระตุ้นการรายงาน 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการรายงานที่จะมีเพ่ิมข้ึน 

9.4 ผลการเพิกถอนทะเบียนต ารับ 
9.4.1 หัวข้อเรื่อง : ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา: ผลการเพิกถอนทะเบียนตํารับ70 

ตารางที่ 12 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 
ล าดับ ชื่อเรื่อง (ช่ือสูตรยา) วันที่ลงนาม 

1 Amidopyrine | ที ่409/2521 29 ม.ค. 2522 
2 ตํารับยาทุกตํารับท่ีมตีัวยาPhenformin & its salts | ที่ 430/2521 30 พ.ย. 2521 
3 Benoxaprofen | ที่ 217/2526 16 มิ.ย 2526 
4 ทะเบียนตํารับยาทุกตํารับ ที่มี Phenacetin ผสมอยู่ | ที่ 157/2527 3 เม.ย 2527 
5 ทะเบียนตํารับยาทุกตํารับ ที่มี Oxyphenbutazone อยู่ในสูตรตํารับ |ที่ 204/2529 2 พ.ค 2529 
6 Isoxicam | ที่ 285/2529 3 ก.ค 2529 
7 Hexoestrol | ที่ 417/2529 23 ก.ย 2529 
8 Chloramphenicol ในรูป แบบชนิดผงบรรจซุอง | ที่ 187/2530 24 มี.ค 2530 
9 Vitamin B Complex บริษัท สามัคคีเภสัช จํากดั | ที่ 242/2530 20 เม.ย 2530 

10 Suprofen | ที่ 421/2530 11 ส.ค 2530 
11 Isopto Fenicol (ช่ือการค้า) | ที่ 423/2531 31 ส.ค 2531 
12 Danthron | ที่ 545/2531 6 ต.ค 2531 
13 Chloramphenicol อนุพันธ์ และเกลือของสารนี้ (derivatives & its salts) รวมทั้งเกลือของอนุพันธ์

ผสมอยู่ ซึ่งนํามาใช้ในสัตว์ที่ใช้ บริโภค (Food producing animals) ทุกรูปแบบ | ที่ 678/2531 
21 ธ.ค 2531 

14 Pluvita-S 27 V Cap. ของ R.P. Scherer Pty. Ltd., Australia โดย หจก. ลีเอเบิ้ลเทรดดิ้ง | ที่ 
261/2532 

27 เม.ย 2532 

15 ตํารับยาผสมที่ใช้สําหรับรักษา โรคหอบหืดที่มีตัวยาจําพวก สเตอรอยด์ (Steroid) ผสมอยู่ ยกเว้น
ชนิดฉีดพ่น (Inhalation) | ที่ 518/2532 และ ที่ 1093/2533 

28 ส.ค 2532 
28 ธ.ค 2533 

16 ตํารับยาผสม | ที่ 519/2532 และ ที่ 776/2533 
     - ทะเบียนตํารับยาผสมของ Anabolic steroid กับ Vitamin และ/หรือ Cyproheptadine 
เฉพาะที่ใช้สําหรับเด็ก  
     - ทะเบียนตํารับยา ท่ีมีส่วนประกอบเป็น Anabolic steroid ซึ่งระบุสรรพคณุเป็นยากระตุ้น 
ความอยากอาหารในเด็ก  

28 ส.ค 2532 
13 ก.ย 2533 

17 ตํารับยาผสมระหว่าง Cyproheptadine กับ Vitamin และ Pizotifen กับ Vitamin | ที่ 573/2532 13 ก.ย 2532 
   
   
   

70 http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Law7.2-Order-cancel.aspx  

http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_005.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_005_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_006.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_006_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_007.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_007_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_008.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_008_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_009.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_009_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_010.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_010_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_011.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_011_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_012.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_012_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_013.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_013.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_013_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_014.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_015_2_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_015_2_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_015.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_015.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_015_1_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_015_2_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_016.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_016_1_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_016_2_law.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_017.asp
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/law010_detail_017_law.asp
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Law7.2-Order-cancel.aspx
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18 ตํารับยาผสมระหว่าง Chloramphenicol กับ Nitrofurantoin , Sulfisoxazole และ Methylene 

Blue | ที่ 574/2532 
13 ก.ย 2532 

19 ตํารับยาทีม่ี Procain Hydrochloride ที่เป็นยาใช้ภายนอก หรือใช้เฉพาะที่ท้ังที่เป็นตํารับยาเดี่ยว
และตํารับยาผสม | ที่ 745/2532 

18 พ.ย 2532 

20 ยาบริษัท ฟาโรห์แลบ จํากัด | ที่ 345/2533 15 มี.ค 2533 
21 ทะเบียนตํารับยาผสมของ Anabolic steroid กับ Vitamin หรือ Anabolic steroid กับ 

Cyproheptadine หรือ Anabolic steroid กับ Vitamin และ Cyproheptadine เฉพาะที่ ใช้ สําหรับ
เด็ก | ที่ 776/2533 แก้ไขเพิ่มเตมิคําสั่งที่ 519/2532 

28 ส.ค. 2532 
13 ก.ย 2533 

22 Tetracycline รวมทั้งอนุพันธ์และเกลือของยานี้ ท่ีมีจุดมุ่งหมายใช้สําหรับเด็ก -Tetracyclin ชนิด
น้ําเชื่อม(Syrup) ยาน้ําแขวน ตะกอน (Suspension) ยาผงสําหรับยาน้ําแขวนตะกอน (Powder for 
oral suspension) และยาผงบรรจซุอง (Powder) - ตํารับยา Tetracycline ชนิดเม็ด หรือแคปซูลที่มี
ขนาดความแรงต่าํกว่า 250 mg. | ที่ 848/2533  

3 ต.ค 2533 

23 ยาบริษัท ฟาโรห์แลบ จํากัด | ที่ 866/2533 8 ต.ค 2533 
24 L-tryptophan ตํารับยาเดี่ยว | ที่ 867/2533 9 ต.ค 2533 
25 ตํารับยาผสมที่ใช้สําหรับ รักษาโรคหอบหืดที่มี ตัวยาสเตอรอยด์ ผสมอยู่ ยกเว้นชนิดฉีดพ่น 

(inhaler) | ที่ 1093/2533 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่ 518/2532 
28 ส.ค. 2532 
28 ธ.ค 2533 

26 ทะเบียนตํารับยาแก้ปวด ที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ทุกตํารับ ดังนี้ :- ตํารับยาที่มีส่วนผสมซึ่ง
ประกอบด้วย | ที่ 328/2534  
     1. Aspirin + Paracetamol + Caffeine  
     2. Aspirin + Caffeine  
     3. Paracetamol + Caffeine  
     4. Dipyrone + Caffein  
     5. Dipyrone + Paracetamol + Caffeine  
     6. Famprofazone + Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine  
     7. Dipyrone + Propyphenazone + Caffeine  
     8. Paracetamol + Salicylamide + Caffeine  
     9. Potassium Citrate + Sodium Salicylate + Antipyrin + Caffeine  
     10. Propyphenazone + Caffeine  
     11. Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine  
     12. Salicylamide + Caffeine  
     13. Phenylbutazone + Salicylamide + Chloroquine Phosphate + Caffeine  
     14. Paracetamol + Carisoprodol + Caffeine  
     15. Paracetamol + Salicylamide + + Hyoscyamine Sulfate + Caffein  
     16. Antipyrin + Ethaverin + Diphemine Hydrochloride + Caffeine  

20 พ.ค 2534 

27 ตํารับยาทีม่ีสูตรยาประกอบด้วย :- Diastase , Papain , Pancreatin , Thiamine Hydrochloride , 
Riboflavin , Nicotinamide , Diphenhydramine Hydrochloride , Iodochlorhydroxyquinoline , 
Homatropine Methylbromide , Methyl Polysiloxane (Simethicone) , Activated Charcoal และ 
Acetphenolisatin | ที่ 336/2534 

21 พ.ค 2534 

28 Asatuss Syrup, Phenylbutazone, Paracetamol ของ บ. เอเช่ียนยูเนียน แลบบอราตอรี่ จก. | ที่ 
686/2534 

31 ต.ค 2534 

29 ทะเบียนตํารับยาเม็ดคมุ กําเนิดทีม่ีปริมาณ Estrogen และ Mestranol สูงกว่า 50 ไมโครกรมั | ที่ 
349/2534 

27 พ.ค 2534 

30 Loperamide ชนิดน้ํา ท้ังใน รูปชนิดน้ําเช่ือมและชนิดหยด | ที่ 97/2535 10 ก.พ 2535 
31 Homogerin โดย R.P. Scherer GmbH. หจก. เค. พี. ดรั๊กส ์| ที่ 654/2535 19 มิ.ย 2535 
32 Liver Extract โดย E. Denk O.H.G. , West Germany หสน. ศรีประสิทธ์ิโอสถ | ที่ 958/2535 30 ธ.ค 2532 
33 Diclofenac Injection หจก. โรงงานมิลาโน | ที่ 959/2535 30 ธ.ค 2535 
34 Chlorpheniramine Maleate หจก. ลิวินเนอร์ ฟารม์าซูติคอล | ที่ 961/2535 30 ธ.ค 2535 
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35 Glafenine | ที่ 165/2536 15 มี.ค 2536 
36 Lichlorphen Cap. ของ หจก. ลิวินเนอร์ฟาร์มาซตูิคอล | ที่ 215/2536 29 มี.ค 2536 
37 Mucopolysaccharide polysulfate ชนิดฉีด | ที่ 292/2536 28 เม.ย 2536 
38 ตํารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสม ท่ีมี | ที่ 859/2536 

     - Ethamivan เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยทุกรูปแบบ ยกเว้นตํารับยาเดี่ยวท่ีเป็น Injection และ 
Oral Solution  
     - ตํารับยาผสมที่มีสตูร Ethamivan + Etofylline + Ethamivan + Etofylline + Hexobendine 
dihydrochloride โดยมีเง่ือนไขในการใช้ยานั้นด้วย  

3 พ.ย 2536 

39 ทะเบียนตํารับยาที่มสีูตรประกอบด้วย Dicyclomine + Doxylamine + Pyridoxine | ที่ 1033/2536 29 ธ.ค 2536 
40 ตํารับยาทีม่ีส่วนประกอบของ Ephedrine | ที ่43/2537 18 ม.ค 2537 
41 ตํารับยาผสมที่มสี่วนประกอบของ Ethisterone | ที่ 122/2540 10 ก.พ 2540 
42 Quinoblue ของ บ. ที. พี. ดรักแลบบอราทอรี่ส์ (1969) จํากัด | ที่ 744/2540 5 ก.ย 2540 
43 Fenfluramine และ Dexfenfluramine | ที่ 226/2543 9 มี.ค 2543 
44 Amineptine | ที่ 514/2543  18 มิ.ย 2543 
45 Troglitazone | คําช้ีแจงเกี่ยวกับการเพิกถอน | ที่ 773/2543 7 ก.ย 2543 
46 Astemizole | คําช้ีแจงเกี่ยวกับการเพิกถอน | ที ่774/2543 7 ก.ย 2543 
47 Terfenadine | คําช้ีแจงเกี่ยวกับการเพิกถอน | ที่ 775/2543 7 ก.ย 2543 
48 ตํารับยาทีม่ีตัวยา Phenylpropranolamine | ที่ 559/2544 3 ก.ค 2544 
49 ตํารับยาสําหรับสตัว์ทุกตํารับท่ีมีตวัยา Nitrofurazone, Furazolidone, Dimetridazole, 

Ronidazole | ที่ 451/2545 
4 มิ.ย 2545 

50 ตํารับยาทีไ่ม่แกไ้ขทะเบียนตํารับยา เพื่อกําหนดมาตรฐานในการละลาย (dissolution) จํานวน 22 
ตํารับ | ที่ 1068/2546 

18 ธ.ค 2546 

51 ยาน้ําตราเอกซ-์วัน | ที่ 29/2548 6 ม.ค 2548 
52 ยาน้ําเจี้ยนเซิน (JIANSHEN ORAL LIQUID) | ที่ 53/2548 12 ม.ค 2548 
53 ยาดีโกนอน (Degonon Tablets) | ที่ 54/2548 12 ม.ค 2548 
54 ยาน้ําตราเปุาซิงซือ | ที่ 205/2548 24 ก.พ. 2548 
55 ยาสูตรผสมฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) และเกลือของฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) ที่

มียาอื่นผสม | ที่ 1122 /2548 
7 ธ.ค 2548 

56 ตํารับยา Chlorinated soda solution , surgical BPC.1973 synonym: Dakin's solution | ที 
609/2549 

5 ก.ค 2549 

57 ทะเบียนตํารับยาฟีนอล (Phenol) ชนิดใช้ภายนอกท่ีเป็นยาเดีย่ว |ที610 /2549 5 ก.ค 2549 
58 ตํารับยาสูตรผสมคลอเฟนิรามีน ลโิดเคน เฮ็กซาคลอโรฟีน เมธิลซาลไิซเลท เมนธอลและ แคม

เฟอร ์| ที่ 611/2549 
5 ก.ค 2549 

59 ยาสูตรผสมเมธิลเพร็ดนโิซโลน นีโอมัยซิน อะลูมเินียมคลอไฮดรอกไซด์ และซลัเฟอร์ | ที่ 
612/2549 

5 ก.ค 2549 

60 ยาสูตรผสมไทรแอมซโินโลน(Triamcinolone) และคานาไมซิน (Kanamycin) | ที่ 613/2549 5 ก.ค 2549 
61 ยาเพนนิซิลลิน จี ชนิดเมด็ (Penicillin G tablet) | ที่ 185/2550 26 ก.พ 2550 
62 ยาเม็ดไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ชนิดเคลือบน้ําตาล | ที่ 355/2550 10 เม.ย 2550 
63 ยาไดไพโรน (Dipyrone) | ที่ 442 /2550 16 พ.ค 2550 
64 ยา Proserine Capsule | ที่ 840 /2550 19 ก.ย 2550 
65 ยาสูตรผสมไบซาโคดลิ (Bisacodyl) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) | ที่ 1107 /2550 7 พ.ย 2550 
66 ยาคาริโซโพรดอล (Carisoprodol) | ที่ 547 /2552 23 เม.ย 2552 
67 ยาสูตรผสมของยามีแธนดีโนน (Methandienone) กับ ยาไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) | ที่ 

736 /2552 
5 มิ.ย 2552 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง (ช่ือสูตรยา) วันที่ลงนาม 
68 ยาสูตรผสมเมโธคาร์บามอล (Methocarbamol)  

และอินโดเมธาซิน (Indomethacin) | ที่ 848 /2552 
2 ก.ค 2552 

69 ยาคาสคารา ซากราดา (Cascara sagrada) | ที่ 859 /2552 2 ก.ค 2552 
70 ยาคลอรซ์็อกซาโซน (Chlorzoxazone) | ที่ 1115 /2552 20 ส.ค 2552 
71 ยาฟีโนเวอรีน (Fenoverine) | ที่ 1421 /2552 30 ก.ย 2552 
72 ยาฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) และแซนโตนิน (Santonin) |ที่ 985 /2553 20 พ.ค 2553 
73 ฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) | ที่ 1923/2553 19 ต.ค 2553 
74 อีนาลาพริล มาลเีอท (Enalapril maleate) | ที่ 462/2554 4 เม.ย 2554 
75 ยาน้ําตราบีเวลล ์| ที่ 506/2554 12 เม.ย 2554 
76 ยาที่มีส่วนประกอบของ camphor หรือ sodium camphosulphonate ชนิดฉีด | ที่ 504/2558 19 มี.ย 2558 
77 ยาฟลอเฟนิคอล (florfenicol) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะท่ีใช้สําหรับสัตว์ และเป็นยาในกลุ่มคลอแรมเฟนิ

คอล (chloramphenicol) แต่มีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากสูตรโครงสร้างของยาดังกล่าวมี
ความแตกต่างจากยาคลอแรมเฟนคิอล (chloramphenicol) สมควรยกเลิกคําสั่งกระทรวง
สาธารณสุขท่ี ๖๗๘/๒๕๓๑ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มีคลอแรมเฟนิคอล 
(chloramphenicol) อนุพันธ์และเกลือของยานี้ (derivatives and its salts) รวมทั้งเกลือของอนุพันธ์
ผสมอย?ู ซึ่งนํามาใชในสัตว์ ท่ีใช้บริโภค (Food producing animals) ทุกรูปแบบ | ที่ 1222/2558 

29 ก.ค 2558 

78 ยาสําหรับมนุษย์ที่มตีัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จํานวน 70 ตํารับ 
| ที่ 1435/2560 

14 พ.ย. 2560 

79 ยาอะเซตฟโีนลเิซทิน(Acetphenolisatin) หรือ ออฟซีเฟนิเซติน(Oxyphenisatine) | ที่ 1807/2560 12 ธ.ค. 2560 
80 ทะเบียนตํารับยารักษาโรคทางเดนิปัสสาวะชนิดรับประทานที่มสี่วนประกอบของเมทิลีนบลู 

(Methylene blue) ทั้งตํารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มสี่วนประกอบของโพแทสเซยีมไน
เตรต (Potassium nitrate) จํานวน 11 ตํารับ | ที่ 79/2561 

22 ม.ค. 2561 

81 ทะเบียนตํารับยาสูตรผสมแก้ท้องเสียชนิดรับประทานที่มสี่วนประกอบของยาคลอแรมเฟนิคอล 
(Chloramphenical) และยาสเตร็ปโตมัยซิน (Streptomycin) จํานวน 2 ตํารับ | ที่ 104/2561 

25 ม.ค. 2561 

82 ทะเบียนตํารับยาแก้ท้องเสยีชนิดรบัประทานตํารับเดี่ยว Sulfaguanidine หรือ Sulphaguanidine 
จํานวน 7 ตํารับ | ที่ 195/2561 

15 ก.พ. 2561 

83 ทะเบียนตํารับยาสตริกนิน (Strychnine) ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดฉดี จํานวน 2 ตํารับ| ที่ 
253/2561 

2 มี.ค. 2561 

84 ทะเบียนตํารับยาที่มโีคลสิติน (Colistin) เป็นส่วนประกอบชนิดรับประทาน จํานวน 3 ตํารับ | ที่ 
254/2561 

2 มี.ค. 2561 

85 ทะเบียนตํารับยาแก้ท้องเสยีชนิดรบัประทานที่มสี่วนประกอบของยา iodochlorhydroxyquin หรือ
ยา phthalylsulfathiazole และยาสตูรผสมที่มสี่วนประกอบของยาทั้งสองรายการ จํานวน 3 
ตํารับ | ที่ 378/2561 

28 มี.ค. 2561 

86 ทะเบียนตํารับยา Ketoconazole ชนิดรับประทาน จํานวน 13 ตํารับ | ที่ 1055/2561 22 ส.ค. 2561 

 
9.4.2 หัวข้อเรื่อง : การเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง13 

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับจดแจ้ ง
โดยตรง ทําให้การเพิกถอนมีระเบียบวิธีที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ไม่ได้กําหนดให้ต้องตรวจสถานที่ผลิต  
หรือนําเข้าเครื่องสําอางก่อนจดแจ้ง ทําให้ผลการตรวจสอบเฝูาระวังภายหลังจากท่ีได้จดแจ้งไว้ ปรากฏว่าสถานที่
ผลิตเครื่องสําอางมีการผลิตเครื่องสําอางไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ โดยสถานที่ผลิตไม่มีสภาพเป็นสถานที่ผลิต
เครือ่งสําอาง ซึ่งเป็นการฝุาฝืนมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้ผู้จดแจ้ง
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ต้องผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางให้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้ อาศัยอํานาจตามมาตรา 36 (2) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อาศัยอํานาจตามมาตรา 36 (2) ออกคําสั่ง จํานวน 5 ฉบับ เพิกถอนใบรับจดแจ้ง
เครื่องสําอาง จํานวน 927 รายการ  

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
พัฒนาระเบียบวิธีการเพิกถอนใบรับจดแจ้งให้เป็นขี้นตอนที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

11. กฎหมายที่ อย. รับผิดชอบ และอนุสัญญา/ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
11.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน     
อันมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค71 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับยา ดังนั้นจึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ นิยาม เพ่ิมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ศึกษาวิจัยยา การอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นสากล การขึ้นทะเบียนตํารับยา การกําหนดอายุทะเบียนตํารับยา การ
ทบทวนทะเบียนตํารับยา การพิจารณาอนุญาต ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้มี
การตราร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
ไม่มี เนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ได้ผ่านการพัฒนาเนื้อหาของกฎหมายใน

ร่างตลอดจนมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็นวงกว้างจํานวนหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ร่าง ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว 

11.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 252272 
หัวข้อเรื่อง : สํานักอาหารจัดทําร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... โดยนําหลักการของ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือปรับระบบการกํากับดูแลความปลอดภั ย
อาหาร และการพิจารณาอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งยังปรับปรุงข้อกําหนดเกี่ยวกับการผลิตเพ่ือการส่งออก การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การโฆษณาอาหาร และการดําเนินการกับของกลางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

1. กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารต้องอาศัยคําแนะนําหรือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญแทนผู้
ขออนุญาต 

2. บทบัญญัติเก่ียวกับการกํากับดูแลอาหารบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงควรปรับแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น การ
ผลิตเพ่ือการส่งออก การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร และการดําเนินการกับ
อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ 

 
 

71 http://www.lawamendment.go.th/ ณ วันที่ 19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 
72 แนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(จากกระทรวงยุติธรรม (2560) แนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
สืบค้น 6 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.oja.go.th/TH/const77/) 

http://www.oja.go.th/TH/const77/


 76 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข 
1. จัดเตรียมกฎหมายลําดับรอง เพ่ือรองรับการบังคับใช้ เช่น ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค เช่น ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ส่งออกอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตโฆษณาอาหาร  

2. เตรียมข้อมูลเพ่ือการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักการและรายละเอียดการ
ปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งการชี้แจงตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย เช่น 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

11.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 
หัวข้อเรื่อง : การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562       

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 2. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการรวมกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุม
ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหยเข้าด้วยกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางวัตถุเสพติดถูกนําไปกําหนดเป็นบทบัญญัติใน พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
(ฉบับที่ .... ) พ.ศ........ 

1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ( ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562  
ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สาระสําคัญในการปรับปรุงบทบัญญัติ

คือ การเปิดโอกาสให้สามารถนํากัญชาและพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ผลจากการประกาศใช้
กฎหมายฉบับนี้ทําให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะต้องมีการเร่งรัดออกกฎหมายลําดับรองทั้งหมด
เพ่ือรองรับ โดยมีหลักการในการยกร่างให้สามารถใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ตามหลักวิชาการภายใต้การกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอไม่ให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิด 

2. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  
ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกัน ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด รวมถึงการ

บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ และการดําเนินการตาม
กฎหมายแต่ละฉบับเป็นหน้าที่และอํานาจของหลายองค์กร ทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีความไม่สอดคล้องกัน
อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมยเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลจึงมี
นโยบายให้รวบรวมกฎหมายดังกล่าวจัดทําเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้
กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ พร้อมปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบันโดยกฎหมายที่อยุ่ในการดูแลของ อ.ย. ที่จะถูกยกเลิกและรวบรวมเข้าไว้ในประมวลกฎหมายยา
เสพติดมี 3 ฉบับ ได้แก่ 

1) พระราชบัญญํติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3) พระราชกําหนดปูองกันการใช้สารระเหย พ.ศ ๒๕๓๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ขณะนี้ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดได้เสนอสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และได้ยุติการพิจารณาไปก่อนในรัฐบาลนี้ 
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3. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ..... 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้จัดทําประมวลกฎหมายยาเสพติดและยกเลิกกฎหมายที่อยู่ใน

การดูแลของ อ.ย.3 ฉบับ ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เป็นยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ๋และสาร
ระเหย จะต้องนําไปกําหนดเป็นบทบัญญัติในประราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... 

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .....ได้เสนอสู่การ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้ยุติการพิจารณาไปก่อน ในรัฐบาลนี้เช่นเดียวกับร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1) อ.ย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ติดตามสถานการณ์การแก้ไขกฎหมายในรัฐบาลหน้า 

และจะจัดเตรียมการร่างกฎหมายลูกไว้รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวีพิจารณาคดียาเสพติด    
(ฉบับที่ ...) พ.ศ..... เพ่ือให้กระบวนการควบคุมการอนุญาตการดําเนินการเกี่ยวกับของกลางดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) อ.ย.โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ต้องนํานโยบายเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อม สู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการออกแบบกฎหมายลูก กําหนดกระบวนการ วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องควบคุมให้ไม่มีการใช้ในทางท่ีผิดอย่างกว้างขวางในอนาคต 

11.4 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 253573 
หัวข้อเรื่อง : สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และการแก้ไขปรับปรุงที่สําคัญ 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสม เพ่ือปูองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดการควบคุมวัตถุอันตรายออกเป็น ๔ ชนิด ตามความจําเป็นแก่การควบคุม  
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จํานวน ๗ หน่วยงาน อาทิเช่น 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ มีอธิบดีและผู้แทนหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ   
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย การ
กําหนดอายุและการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ การกําหนดอายุและ
การต่ออายุใบรับแจ้งดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การอนุญาตให้มีการนําเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๔ เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การยกเลิกอํานาจจับกุมของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อมาได้มีการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือพัฒนาระบบการ
ควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตรายที่ครอบคลุมสารเคมีได้ทั้งระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับสากล โดยมีการแก้ไข
ปรับปรุงในบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย กําหนดบทบัญญัติสําหรับการนําผ่าน การนํากลับเข้า
มา และส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กําหนดให้มีการ
ยกเว้นในการนําวัตถุอันตรายมาใช้สําหรับการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา กําหนด
บทบัญญัติเก่ียวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย แก้ไข เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งให้ 

 
 

73 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 



 78 

ครอบคลุมถึงผู้นําผ่าน ผู้นํากลับเข้ามาและผู้ส่งกลับออกไป กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น และแก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบตามลําดับขั้นและคาด
ว่าจะมีผลใช้บังคับภายในปี พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
1. กําหนดหลักเกณฑ์ดําเนินการเพื่อรองรับบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การควบคุมวัตถุ

อันตรายเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กระบวนการออกกฎหมายและการบังคับ

ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.5 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 255174, 75 
หัวข้อเรื่อง : พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายกําหนดให้มีองค์กร

กลางเชิงนโยบาย ทําหน้าที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหาร   
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551(1) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2551 เป็นกฎหมายที่กําหนดให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรี 11 กระทรวง และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน เป็นกรรมการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นเลขานุการ และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติเป็นเลขานุการร่วม  

ที่ผ่านมาคณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทยฉบับที ่1 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากรอบยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็นแนวทางในการ 

ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป บัดนี้ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ได้สิ้นสุดลง จึงได้มีการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับที่ 2 ขึ้น โดยปรับปรุงต่อยอดในแต่ละยุทธศาสตร์ฉบับแรกให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ด้านอาหารปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 2) จึงได้ปรับเป็นระยะ 20 ปี และกําหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อ
ชาวไทยและชาวโลกอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคงอาหาร (9 กลยุทธ์ 45 แนวทาง)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอหาร (6 กลยุทธ์ 35 แนวทาง) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา (5 กลยุทธ์ 18 แนวทาง) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ  (3 กลยุทธ์ 11 แนวทาง)  
 ทั้งนี้ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการอาหารแห่งชาติแล้วใน

การประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
 

 
74  พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 31ก  9 กุมภาพันธ์ 2551 หน้า 39-46) 
75  วิสิฐ จะวะสิต และคณะ. 2560.โครงการศึกษาสถานภาพของประเทศไทยและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อจัดทําระบบควบคุมอาหารแห่งชาติ
ตามหลักการและข้อแนะนําของโคเด็กซ์. (โครงการวิจัยทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สัญญาเลขที่ SRI5920210) 
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 การเตรียมการเพ่ือขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 4 คณะ เพ่ือทําหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฯ    
ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่  

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความม่ันคงอาหารตลอดห่วงโซ่  
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 3 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้าน

อาหารโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2559) ที่ผ่านมา 

พบปัญหาสําคัญคือ การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ยังมีลักษณะไม่เสริมพลังกันเนื่องจากต่างคนต่างทํา      
ซึ่งมีสาเหตุจาก: 

1) ระบบอาหารมีความซับซ้อนและมีหน่วยงานดําเนินการทั้งส่งเสริมและกํากับดูแลจํานวนมาก 
หากแต่การดําเนินงานไม่เกิดการบูรณาการการทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน อีกทั้งการดําเนินการเป็นแบบ
แยกส่วน ผิดจังหวะเวลา ไม่เกิดการเสริมพลังและทําให้ไม่เกิดผลลัพธ์ในชั้นปลายทางที่ต้องการ  

2) เนื่องจาก พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ไม่ได้ให้อํานาจบังคับบัญชาหน่วยงานใด 
จึงขาดการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างบูรณาการ โดยใช้ตัวชี้วัดร่วม  
(Collective Impact KPI) ที่มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกัน  

3) ไม่มีองค์กรกลางเป็นเจ้าภาพซึ่งมีอํานาจหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ และไม่มี
แผนปฏิบัติการการบูรณาการที่ชัดเจน (ตัวชี้วัด กรอบงบประมาณ และการประเมินผล) รวมทั้งขาดฐานข้อมูลกลาง
เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 มีมติให้
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับเพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยได้กําหนดเปูาหมายรวมของร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ไว้ 6 
เปูาหมาย ได้แก่ เปูาหมาย 1. จํานวนคนขาดแคลนอาหารลดลง เปูาหมาย 2. ปริมาณการสูญเสียและขยะ
อาหารลดลง เปูาหมาย 3. ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย 4. 
มูลค่าการค้าอาหารเพิ่มข้ึน เปูาหมาย 5. จํานวนคนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ขาดและเกิน) ลดลง และเปูาหมาย 
6. มีกลไกประสานงานกลางและบูรณาการดําเนินงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําตัวชี้วัดของเปูาหมายรวมทั้ง 
6 ด้านดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนความก้าวหน้าการดําเนินงานของกรอบยุทธศาสตร์  

อย่างไรก็ตาม ในมิติคุณภาพและความปลอดภัยอาหารซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงของสภาพการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยจะพบว่า   ยัง
ไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่จําหน่ายภายในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นการดําเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดห่วงโซ่อาหารที่ยังคงมีภาระงานมาก และมี
งบประมาณและทรัพยากรจํากัด จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบการ
ควบคุมอาหารของชาติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยงบประมาณและกําลังบุคลากรที่มีอย่างจํากัดในการ
ดูแลความปลอดภัยอาหารของประชาชนอย่างทั่วถึง และสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจด้านการ
ส่งออกและท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. หน่วยงานแต่ละแห่งมีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

รวมถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี 
2. การปฏิบัติการของหน่วยงานส่วนใหญ่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแนวด่ิง 
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จุดอ่อน 
1. การขาดการวางนโยบายและแผนด้านความปลอดภัยอาหารของชาติร่วมกันอย่างแท้จริง หมายถึง 

การร่วมกันคิด วางตัวชี้วัดในภาพรวมและวางกลยุทธ์โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเป็นเจ้าของ (แนวนอน) เพ่ือให้
สนองตอบกับประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 

2. การขาดการจัดอันดับความสําคัญของภาระงานตามความเสี่ยงของสภาพปัญหา การทุ่มเท
ทรัพยากรในการแก้ปัญหาอันตรายของอาหารเป็นไปตามกระแสสังคมขาดพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน 
ขาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (big data) ที่สามารถใช้ในการวางแผนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา 
และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค ควรจัดการตามรูปแบบที่เป็น Single 

Agency โดยให้มี การวางแผนร่ วมกันและดํ า เนินการตามแผนที่ กํ าหนดในแนวนอน ในรูปแบบ 
“คณะกรรมการนโยบาย” โดยเปิดให้ภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วย การอนุมัติ
งบประมาณตามนโยบายและตัวชี้วัดใหญ่ในรูปแบบของ term of reference (TOR) สําหรับแต่ละหน่วยงานที่
รับพันธกิจไปทําในแนวดิ่ง ทําให้สามารถกํากับดูแลได้ง่าย นอกจากนี้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งชาติโดยหน่วยงานระดับชาติ ภูมิภาค 
หรือนานาชาติ โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับจัดทําและดําเนินงานระบบควบคุมอาหารแห่งชาติตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานโคเด็กซ์ รายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบควบคุมอาหารแห่งชาติควรเป็น “การรวมศูนย์เพ่ือกระจาย” หมายถึง การ
วางนโยบายและแผนปฏิบัติการให้มีตัวชี้วัดระดับชาติ ซึ่งจะต้องดําเนินการที่จุดเดียว โดยมีกรรมการระดับชาติ
ร่วมกันวางนโยบายแผน กําหนดตัวชี้วัด และงบประมาณ โดยมองภาพการทํางานที่ก่อให้เกิดการประสาน
ร่วมมือในแนวนอน แต่กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้สามารถดําเนินการในแนวดิ่งอย่าง
เต็มศักยภาพ และตัวชี้วัดที่แตกต่างกันตามบริบทของภาระงาน (tailor made)  

2. การเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในส่วนที่เป็นปัจจัยนําเข้าจากภายนอกประเทศ 
ซึ่งพบว่ามีผลต่อความปลอดภัยอาหารในช่วงต้นน้ําถึงกลางน้ํา ที่รวมถึงอาหารที่ได้จากการจับ/ล่า/หาจากแหล่ง
ธรรมชาติ อาหารคน/อาหารสัตว์นําเข้า เคมีและยาสําหรับพืชและสัตว์นําเข้า และอาหารส่งออกที่ถูกส่งคืน      
โดยต้องมีการเฝูาระวังที่จุดผ่านต่างๆ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างเข้มงวด     
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และมีบทลงโทษขั้นรุนแรง ส่วนการบังคับใช้กฎหมายในช่วงกลางน้ําถึงปลายน้ําต้อง
ดําเนินการร่วมกับการให้การศึกษา และสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทุกภาคส่วน 

3. การเลือกทํางาน (activity) ต้องจัดลําดับความสําคัญ (prioritize) ตามความเสี่ยงโดยทุ่มเท
ทรัพยากรในด้านบุคลากร งบประมาณ รวมถึงศักยภาพด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้
ร่วมกันทํางานเพ่ือการปูองกันและแก้ปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชากรหมู่มาก รวมถึง มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติที่รุนแรง โดยต้องมุ่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน 
ไม่ถูกเบี่ยงเบนจากระบบการเมืองหรือกระแสสังคมที่ไร้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนเพ่ือให้เกิดเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (big data) ที่น่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การเสริมศักยภาพของบุคลากรในระดับท้องถิ่น ได้แก่ หน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น รวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ตําบล หมู่บ้าน ให้มีความตระหนัก ความเข้าใจ และ
ความพร้อมในการร่วมกันผลักดันนโยบายที่กําหนดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 



 81 

5. การจัดการให้มีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของชาติโดยเน้นผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการระดับชาติ การประเมินจะต้องมาจากหน่วยงานภายนอกซึ่งอาจเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มี
ความเป็นกลางเช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยงาน
ของกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีประสบการณ์ด้าน National Food Control System (European Commission) หน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านดังกล่าว 

6. การจัดตั้งกองทุนอาหารปลอดภัยแห่งชาติซึ่งใช้งบประมาณจากการเปรียบเทียบปรับสถาน
ประกอบการที่ผลิตอาหารที่ตกมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนอาหารและสถาน
ประกอบการผลิตอาหารโดยกองทุนบริหารจัดการโดยกรรมการระดับชาติ เช่น คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยสนับสนุนงานเชิ งนโยบาย การเฝูาระวังติดตาม 
การตรวจประเมิน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร 

11.6 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
หัวข้อเรื่อง : การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑76 
เครื่องมือแพทย์ถือเป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ            

เพ่ืออนาคตตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยหรือไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) และแนวโน้มสังคมไทยใน
ปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้ความต้องการเครื่องมือแพทย์เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้
ลงนามใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซ่ึงเป็นข้อตกลงด้านเครื่องมือแพทย์ (ผลิต นําเข้า ขาย
และโฆษณา) ของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศใน พ.ศ.2557 ทําให้กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ต้องมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตรการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย              
และสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว  เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการค้าภายในและระหว่างประเทศ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค จึงนําไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์เพ่ิมเติม  

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัติพิจารณาให้ประกาศเป็นกฎหมาย โดยมีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 

1. แก้ไขบทนิยามให้สอดคล้องกับ AMDD (AMDD: Article 1) 
2. กําหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

หรือผลกระทบต่อการสาธารณสุข (AMDD: Annex 2, Annex 3, Annex 4) และเพ่ิมมาตรการควบคุมการ
ผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ด้วยการจดแจ้ง (Annex 6)  

3. การปรับลดมาตรการควบคุมการส่งออกเครื่องมือแพทย์ได้ยกเลิกมาตรการส่งออกผ่านด่าน  
(เพ่ือสนับสนุนการส่งออก) 

4. กําหนดหลักเกณฑ์การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์    
ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. แก้ไขปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  
ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์อยู่ในระหว่างเตรียมการกฎหมายลําดับรอง เพ่ือร องรับร่าง

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  ที่อยู่ในระหว่างทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยฯ แล้วนําลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (คาดว่าภายใน มิถุนายน ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 

76 กลุ่มกําหนดมาตรฐาน  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
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11.7 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
หัวข้อเรื่อง : พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ 2558 เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

เครื่องสําอางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 
และปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

1. การยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 และประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้บทบัญญัติสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นระบบเดียวกันกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสําอางอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ตั้งแต่พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ (9 กันยายน 2558) จนถึง
ปัจจุบัน(พ.ศ. 2562) ได้มีการออกกฎหมายลําดับรองไปแล้วหลายฉบับ   ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การกํากับดูแล
เครื่องสําอางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น  

2.1 กําหนดรายการสารด้านเครื่องสําอาง (สารที่ห้ามใช้ สารที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่
กําหนด สารกันเสีย สารปูองกันแสงแดด รวมทั้งสีที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอาง) 

2.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 
2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับ

จดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2561 
2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง พ.ศ. 2559 

3. ปัจจุบัน(พ.ศ. 2562) ยังมีกฎหมายลําดับรองอีกหลายฉบับที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ เช่น 
ประกาศฯเก่ียวกับฉลากเครื่องสําอาง/ สารสําคัญในเครื่องสําอาง /กําหนดค่าคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
ที่ผิดมาตรฐาน เป็นต้น  ทําให้ขณะนี้ยังคงต้องใช้ประกาศฯเดิมซึ่งออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง       
พ.ศ. 2535 ไปพลางก่อน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องเร่งออกกฎหมายเหล่านี้ เพ่ือให้มาตรการในการการกํากับดูแล
เครื่องสําอางทุกด้านสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ต่อไป 

11.8 อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ77 
หัวข้อเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเป็นต้องปรับข้อกําหนด มาตรฐาน 

กฎระเบียบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง โดยอยู่บนพ้ืนฐานความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินการทั้งด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และการส่งเสริมผู้ประกอบการ  

อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีลงนามแล้วและต้องนําไปปฏิบัติ 
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  Manufacturing Practice 

(GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products   
7. ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD) 

 
77 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560 
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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. กฎระเบียบและหลักปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : 
WTO) ได้แก่ 

10.1 ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS) 

10.2 ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางการค้า (Agreement on Technical Barrier to Trade : TBT) 
10.3 ความตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agree on Trade – Related 

Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) 
10.4 ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA)  

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

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

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

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการพัฒนาเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs ) เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี โดยมีเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คือ 
เปูาหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ โดยมีเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงาน ใน
ประเด็นที่ 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. ที่เน้นเรื่องการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ราคาที่
เหมาะสม 3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from 
hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination. รวมถึง เป้าหมาย 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 ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยีสุขภาพ
สาหรับโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศยากจน  และประเทศกาลัง
พัฒนา เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน ยาเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสุขภาพเหล่านี้ได้อย่างถ้วนหน้าใน
ราคาไม่แพงเกินไป 
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ข้อเสนอแนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
๑. เนื่องจากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีมีการขยายขอบเขตรวมถึงรูปแบบที่มีความก้าวหน้าของการเปิด

เสรีมากขึ้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเป็นต้องวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงการปรึกษา
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ก่อนการปรับข้อกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกกฎระเบียบที่มีความล้าหลัง (de-regulation) เพ่ือให้สามารถรองรับ
การดําเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

๒. การเตรียมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และเข้าใจในความตกลงระหว่างประเทศนั้นๆเพ่ือให้
สามารถปรับตัวได้รวมถึงสามารถใช้โอกาสในการขยายตลาดการส่งออก 

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานให้มีความรู้และเข้าใจในความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้สอดคล้องตามพันธกรณีดังกล่าว 

11.9 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/255978, 79 
หัวข้อเรื่อง : คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวมาบัญญัติ  จัดทําขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคจากการพิจารณาอนุญาตล่าช้า  

ที่ผ่านมา อย. ได้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบ จึงต้องใช้ระยะ
เวลานานในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไขโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้ อย. และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ของ อย. ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้นําไปใช้เป็นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก ส่งผลให้การคุ้มครองผู้บริโภค        
เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีทางเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพหลากหลาย
ประเภทมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่จัดเก็บตามคําสั่งนี้ ให้เป็นเงินของ อย. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่
ของ อย. ที่ได้จัดเก็บโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่ง
ดังกล่าว ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการรับและจ่ายเงินที่
จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพ่ือให้ อย. และหน่วยงานที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว 
 
78 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ รื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ลงวันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
79 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การรับ และจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุ ญาตผลิตภัณฑ์

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
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อย่างไรก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นย่อมพบปัญหาและอุปสรรค เช่น การออกกฎหมาย
ลําดับรองตามคําสั่ง คสช.ฯ ให้ครบถ้วนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทํานาน
พอสมควรเพ่ือความรอบคอบ นอกจากนี้ แนวทางการดําเนินการต่างๆ ของ อย. และหน่วยงานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศอาจมีความเข้าใจ ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ 
ไม่สอดคล้องหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง หากมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้น คําสั่ง คสช. ดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป 
ดังนั้น อย. จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง ในการนี้ จึงได้นํา
หลักการและแนวทางที่อยู่ในคําสั่ง คสช.ฯ มาบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละฉบับเพ่ือให้
มีสภาพบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ต่อไป เป็นต้น 

ทั้งนี้ แนวโน้มในอนาคตคาดว่า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมต้องได้รับ         

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่าง นอกจากนี้แล้วเห็นว่า 
เมื่อ อย. และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถนําเงินที่จัดเก็บได้ไปจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
กําหนดโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ดังนั้น คาดว่า อย. และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายย่อมได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีลดลงอย่างแน่นอน รวมทั้ง มีสภาพปัญหาในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่คาดว่า       
จะขาดแคลนหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้รองรับการประเมินทางวิชาการสําหรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในการดําเนินงานของ อย. 

ข้อเสนอแนวทางพัฒนา 
๑. อย. ควรรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ มาจัดประชุมพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทาง วิธีการ และวิธี

ปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง 
๒. อย. ควรดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองตามคําสั่ง คสช. ดังกล่าวให้ครบถ้วน เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคําสั่ง คสช. ดังกล่าวอย่างแท้จริง 
๓. อย. เร่งดําเนินการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเรื่องการนํา

หลักการและแนวทางที่อยู่ในคําสั่ง คสช. ดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในแต่ละฉบับเพ่ือให้มีสภาพบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

๔. อย. ต้องมีระบบเตรียมข้อมูลที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่กําลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑-๓ ปี เพ่ือเตรียมการรองรับเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ         
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

๕. อย. ต้องดําเนินการวางแผนรองรับอย่างรัดกุม รอบคอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่อง
การรับและจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือช่วยในการปรับตัว ในกรณี 
ที่จะถูกตัดงบประมาณในแต่ละปีลง รวมทั้ง จัดให้มีระบบการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือควบคุมการจ่ายให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเกิดการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างยั่งยืน 



บทที่ 3 การประเมินศักยภาพองค์กร 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ท าการประเมินศักยภาพองค์กร
โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ เพ่ือประเมินว่า องค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างไร เพ่ือทราบสถานะขององค์กร และเป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
ทิศทางองค์กรและยุทธศาสตร์ โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้80, 81, 82  

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1. ความน่าเชื่อถือขององค์การ 
S2. มีกฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบ      

ท าให้เอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
S3. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
S4. มีระบบการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถ

ประกอบการได้อย่างมีมาตรฐาน  
และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

S5. ผู้น าองค์กรมีความมุ่งม่ัน วางแผน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1. กระบวนการท างานล่าช้า ยุ่งยาก  
W2. ท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
W3. กฎหมายล้าสมัย บทลงโทษน้อย ทับซ้อน

และยังไม่บูรณาการ 
W4. การสื่อสารไมเ่ข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
W5. กระบวนการขออนุญาตไม่สามา รถใช้

มาตรฐานสากลเป็นหลักประกัน 
W6. การพัฒนานวัตกรรมในการท างานยังไม่

เพียงพอ ท าให้ไม่ทันต่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

W7. ระบบ IT ยังไม่มีประสิทธิภาพ                
(ไม่สอดคล้องกับกระบวนงาน ไม่เสถียร ไม่
สามารถเรียกข้อมูลได้) 

W8. ข้อมูลล้าสมัย ไม่เชื่อมโยง สืบค้นยาก และ
ไม่มีฐานข้อมูลในเชิงคลังความรู้ 

W9. ระบบฐานข้อมูลเลขสัญลักษณ์ยังไม่
ครบถ้วนและไม่ทันสมัย ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้  

W10. โครงสร้างไม่ยืดหยุ่น ติดกรอบราชการ
ส่ง    ผลให้การด าเนินงานและการประสาน       
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมี
ข้อจ ากัดและไม่คล่องตัว 

 

80 การประชุมโครงการทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ อย. วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา. 

81 สรุปการเก็บความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. สถาบันพระปกเกล้า. 30 เมษายน 
2561. 

82 การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท      
จ.นครปฐม.  
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ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 W11. บุคลากรมีเฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และ
นักวิชาการอาหารและยา ซึ่งด้วยภาระงาน
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความหลากหลาย
ในวิชาชีพอ่ืน  

W12. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่
เพ่ิมมากข้ึน  

W13. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

W14. บุคลากรบางส่วนยังม ีmind set ที่ไม่
ตอบสนองหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

W15. การท างานร่วมกับเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง
เนื่องจากมีข้อจ ากัด เช่น อัตราก าลัง 
งบประมาณ และองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
  

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับ 

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จึงเป็นโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างาน  

O2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การมีสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ท า
ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

O3. มีหน่วยงานที่มีความพร้อมและความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค             
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น มหาวิทยาลัย
สื่อมวลชน และภาคประชาชน เป็นต้น  

T1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ออกสู่ท้องตลาดเพ่ิมข้ึน และมี             
ความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากข้ึน 

T2. การขยายตัวของปัญหาสุขภาพและอิทธิพล
ของการสื่อสารยุคดิจิทัล ท าให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้
ง่ายและรวดเร็ว  

T3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้        
การก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขไม่ครอบคลุม 
และไม่เท่าทันสถานการณ์ 

T4. กระแสโฆษณาโอ้อวด เกินจริงเพ่ิมขึ้น 
T5. ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภค

ของผู้บริโภคที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหา
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในทางที่ผิด 

T6. กฎหมายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคมีจ านวน
มาก ทับซ้อนกัน และมีช่องว่างทางกฎหมาย 

T7. อยู่ระหว่างแรงกดดันด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการส่งเสริมเศรษฐกิจ 

T8. เครือข่ายส่วนภูมิภาคยังไม่มีความพร้อม    
ด้านบุคลากรและข้อมูล เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริมผู้ประกอบการ 

 

 



บทที่ 4 ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จากผลการประเมินศักยภาพองค์การ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในบทที่ผ่านมา ได้น ามา
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์การ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม เป้า หมาย                 
ประเด็นยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
 
 
 

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรง  
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง         

ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการให้สามารถประกอบการได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด รวมถึงยกระดับมาตรฐานการ
ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนไม่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร์ 
2.1) ภารกิจตามกฎหมาย83 

ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับ          
การปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูล
ทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัยและสมประโยชน์ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด    
ให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(3) เฝ้าระวัง ก ากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและ         

การโฆษณา รวมทั้ง ผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านสารเคมีของประเทศ
และเป็นแกนกลางร่วมด าเนินการกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวัง 
ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 
 
 
83 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552. 

เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

 



 

๘๙ 
 

    

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค             
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(5) ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุ ขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ 

(6) พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

(7) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ       
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.2) พันธกิจเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

(1) พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย
ถูกต้อง และเหมาะสม 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 
(4) ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 

3. เป้าหมาย 

ผู้บริโภคปลอดภัย  ผู้ประกอบการก้าวไกล  ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2579  
(1) ไม่พบผู้บริโภคท่ีเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยร้ายแรง (Serious injury) จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี

ไม่ปลอดภัย 
(2) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน า 1 ใน 3 ของเอเชีย ที่เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพของโลก 

4. ค่านิยม Thai FDA 
Thai (Thai Value)   ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน 
F (Focus on People)  มุ่งผลประชาชน 
D (Dependable)  ฝึกตน เป็นที่พ่ึงพา 
A (Advancement)  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(1) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 

(Smart Regulation) 
(2) พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) 
(3) พัฒนางานบริการสู่ ความเป็นเลิศและให้ผู้ ประกอบการมีความสามารถในการแข่ งขัน            

(Smart Service) 
(4) พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 
(5) พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัย (Smart Information) 



 

๙๐ 
 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก  

และเป็นมาตรฐานสากล (Smart Regulation) 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 
ระบบการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลงาน 

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 91.30 95 95 95 95 95 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องสากล 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นมาตรฐานตามหลักสากล    

โดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice : GRP) ดังนี้  
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และทบทวนกฎหมายทั้งหมด เพ่ือก าหนดมาตรการแก้ไขและ      

สร้างกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมายให้เป็นไปตามหลัก GRP 
1.2 จัดท าแผนพัฒนากฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระยะ 3 ปี และ 5 ปี 
1.3 ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกฉบับให้ทันต่อ

สถานการณ์และสอดคล้องกับสากลโดยใช้หลัก GRP ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
2. จัดท าประมวลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเป็นเอกภาพ ดังนี้  

2.1 ศึกษารูปแบบ ข้อดี-ข้อเสีย และแนวทางการจัดท าประมวลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.2 วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าประมวลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.3 ก าหนด Roadmap และขับเคลื่อนการจัดท าประมวลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ      

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing control) ตามหลักความเสี่ยง
และตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินที่เป็นสากล (Good Review Practice) 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบการควบคุม และก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด(Pre-marketing)         

ให้มีประสิทธิภาพ  
1.1 จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและผู้ประกอบการตามความเสี่ยง (Risk based Approach) 

เพ่ือสร้างกลไกการควบคุมก ากับดูแลให้เหมาะสม 
1.2 พัฒนากระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การประเมินที่เป็นสากล (Good Review Practice)  
1.3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Good 

Submission Practice)  



 

๙๑ 
 

    

1.4 ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการประกอบการของตนเองให้มีมาตรฐานและ         
ความปลอดภัย (Self-Regulation)   

2. จัดตั้งหน่วยวิชาการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.1 น าร่องจัดตั้งหน่วยประเมินวิชาการ ปี 2562  
2.2 จัดตั้ง “สถาบันวิชาการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ” อย่างเป็นทางการครอบคลุม         

ทุกผลิตภัณฑ์ในปี 2566 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบการควบคุม และก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post - marketing Control) ให้
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
พัฒนาระบบการควบคุม และก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post - marketing 

Control) อย่างเข้มงวด และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ดังนี้ 
1. จัดตั้ง “กองเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ”เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการตรวจจับปัญหาและ

จัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพงาน Post-marketing เชิงรุก 

2.1 พัฒนาระบบงานเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (4 ด้าน 6 มิติและ เครื่องมืออัตโนมัติ
ในการตรวจจับสัญญาณ) 

2.2 วางแผนและด าเนินการการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย แบบครบวงจร 
(เชื่อมโยง 4 ด้าน 6 มิติ เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ สืบสวน ประมวลหลักฐาน เปรียบเทียบปรับ
ด าเนินคดี ยึด อายัด และสื่อสาร) 

2.3 ควบคุม ก ากับการโฆษณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมกับเครือข่ายในการ         
เฝ้าระวังการโฆษณา 

2.4 พัฒนาระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน / 
application/องค์กรในพื้นที่  

3. บูรณาการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. บก.ปคบ. สคบ. DE 
และ DSI เป็นต้น  

กลยุทธ์ที ่4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการควบคุม ก ากับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมและเข้มแข็ง 

มาตรการ 
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังผ่านระบบบริการปฐมภูมิ 
2. กระจายอ านาจและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและนอก

กระทรวง 
4. จัดท าแผนบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการในด าเนินการร่วมกัน

ของทุกภาคส่วน 
5. ผลักดันให้บรรจุงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจหนึ่งของเขตสุขภาพ 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับใน        
ระดับสากล 

มาตรการ 
1. จัดท าและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวทีระดับสากล 

กลยุทธ์ที ่6 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

มาตรการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
1. จัดท านโยบาย และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนฯ ให้บรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
3. สร้างกลไกการเชื่อมโยงกับนโยบายแห่งชาติของกระทรวง (National Health board) 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนากลไกการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤติ 

มาตรการ 
1. จัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน มีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการตามซ้อมแผนทุกปี 
2. พัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาต/การน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Smart Consumer) 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

ผู้บริโภคมีความรู้ เท่าทันและมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง โดยน า        
องค์ความรู้มาใช้ เพ่ือการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลงาน 

ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 

ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ร้อยละ 85.40 82.50 83.00 83.50 84.00 84.50 

 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงพัฒนาเครือข่าย 
มาตรการ 

1. พัฒนาสื่อ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค (consumer empowerment) 
2. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายระดับพ้ืนที่ รวมถึงขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มาตรการ 

1. พัฒนาช่องทางให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน 
2. พัฒนาช่องทาง และ       ให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการ
แข่งขัน (Smart Service) 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลงาน 

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
ร้อยละของมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ - 3 4 5 6 7 

กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการให้มีความรวดเร็วและทันสมัย 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบการให้บริการ ผ่านระบบ e-Service 
2. พัฒนาระบบ Call center อย. 
3. พัฒนาระบบ Counter Service ณ จุดเดียว 
4. จัดท าสื่อเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรองรับกฎระเบียบใหม่และส่งเสริมการส่งออก 
มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถข้ึนทะเบียนได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกได้ 

กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ 
มาตรการ 

ให้ค าแนะน าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม Start up,OTOP,SMEs ให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการรับรองและประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการ 
มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรการประเมินสมรรถนะผู้ประกอบการ 
2. มาตรการบริหารฝึกอบรม 
3. มาตรการจัดระบบได้รับ Certificate 
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจผู้ที่ได้ Certificate 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม 
มาตรการ 

1. มีกลไกการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริการอนุญาต รวดเร็ ว                 
มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ได้ และเพ่ิมโอกาสการแข่งขัน 

2. พัฒนากลไกเชิงรุกเพ่ือก ากับ ดูแลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ
และผลิตภัณฑ์คาบเก่ียว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (Smart Organization) 
 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

อย. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลงาน 

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
จ านวนหมวดที่ได้รับรางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

จ านวน 1 
หมวด 

1 
หมวด 

1 
หมวด  

1 
หมวด 

1 
หมวด 

1 
หมวด 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

มาตรการ 
1. พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (Gap ตามเกณฑ์ PMQA) 
2. พัฒนาระบบ กลไกขับเคลื่อนองค์การให้มีสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เช่น สร้างการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร การสื่อสารองค์การ   

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบกระบวนการภายในให้มีความชอบธรรม  โปร่งใสตรวจสอบได้   
4. ทบทวน จัดท าข้อเสนอในการปรับโครงสร้างของ อย. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
มาตรการ 

1. ปรับปรุงกระบวนงาน/กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน  สอดรับกับบริบท
และทิศทางขององค์กรในอนาคต (การสรรหา  พัฒนา  รักษาไว้ซึ่งคนดี คนเก่ง และใช้ประโยชน์ โดยจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสมและส่งเสริมให้บุคลากรท างานให้กับองค์อย่างเต็มศักยภาพ) 

2. ส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีความสุขในการท างาน       
เพ่ือยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ  

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางการบริหาร และวิชาการที่
ส าคัญ (Succession Plan) 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Smart Worker) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
5. สร้างจิตส านึกท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของ อย. ในบุคลากรทุกระดับ 
6. สร้างแนวคิดการท างานแบบบูรณาการความร่วมมือ ลดข้อจ ากัดต่างๆ ด้วยหลักการ       

“จากหน่วยงานของฉัน สู่ อย. ของเรา” ในบุคลากรทุกระดับ 
 
 



 

๙๖ 
 

    

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบบริหารงานบนพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) 
มาตรการ 

1. พัฒนาให้เป็น e-Government ทั่วทั้งองค์กร ทั้งงานหลักและงานสนับสนุน 
2. ปรับปรุงระบบการท างานและกระบวนการให้ทันสมัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

บนพื้นฐานดิจิทัล 
3. แสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (แอพพลิเคชั่นระบบ) ในการปฏิบัติงานบน

พ้ืนฐานดิจิทัล  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใช้งานแอพพลิเคชั่นระบบที่ได้พัฒนาขึ้น

เพ่ือสร้างความยั่งยืนของระบบ 
5. จัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุมทุกระบบงานของ อย.(รวมถึงฐานข้อมูลรองรับ 

PMQA) ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กระทรวง 
6. พัฒนาระบบรายงานผลที่ใช้งานได้และเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถก ากับติดตาม ตลอดจนน าผลไปก าหนดทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงานของ อย.ได้อย่างทันการณ์ 
(Real Time) 

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้คลอบคลุมทุกภารกิจของ อย. 

กลยุทธ์ที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ด้วยรูปแบบองค์กรที่มีความอิสระและคล่องตัว 
มาตรการ 

1. สร้างเครือข่ายนักวิจัย และนักวิชาการเพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจ 
เพ่ือปรับรูปแบบองค์กรให้เหมาะสม 

2. สร้างการมีส่วนร่วมจากคนในองค์กร สื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง  
3. ทบทวนองค์ความรู้ รูปแบบองค์การของต่างประเทศ สร้างทางเลือก และตัดสินใจบนพื้นฐาน

ของขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๗ 
 

    

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

 
พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ ด้ านผลิตภัณฑ์สุ ขภาพที่ ทันสมัย        
(Smart Information) 
 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

อย. มีข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความทันสมัยและสาธารณะเข้าถึงได้ 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลงาน 

ปี 2561 
ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ร้อยละของสารสนเทศและองค์
ความรู้ที่ทันสมัยที่พฒันาขึ้น ไดเ้ผยแพร่
สู่สาธารณะ 

ร้อยละ - - - 100 100 100 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คลังข้อมูล (Big Data) 
ของ อย. 

ร้อยละ - - - 70 75 80 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาสารสนเทศและคลังความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มาตรการ 

1. ส ารวจสถานการณ์ข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน และรายการข้อมูลของที่จ าเป็นต่อการท างาน คบส. 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

2. จัดท ารายการมาตรฐานข้อมูลส าหรับการจัดท า Big Data ของ อย. 
3. รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสร้างสารสนเทศที่ตรง

ตามความต้องการเพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมองค์กร เช่น ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4. รวบรวมและเผยแพร่สื่อ ข้อมูลองค์ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย       

อย่างครบถ้วนทันสมัยในคลังข้อมูล อย. 
5. สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้

ประโยชน์  
6. พัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้เพ่ือการพัฒนาคลังข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและสร้างนวัตกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศ 

มาตรการ 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย และโครงการวิจัยรองรับยุทธศาสตร์ 
2. สร้างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในแต่ละสาขาของงาน คบส  และพัฒนาระบบ        

สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 
3. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยภายในองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยกับองค์กรภายนอก 
4. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัย 



 

๙๘ 
 

    

5. พัฒนาแนวทางในการด าเนินงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานขององค์กร และระบบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานงานวิจัย 

6. ด าเนินงานวิจัยตามแผนที่ก าหนด รวมทั้ง สนับสนุน และให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยงานอ่ืนๆ 
แก่บุคลากร อย. 

7. พัฒนาระบบการติดตามและขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหาองค์กรและงาน คบส ของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาให้ อย. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มาตรการ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. สร้างกลไกบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบด้วย

การสร้างชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice –CoP) ในแต่ละองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ 
3. จัดท ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านต่างๆ และระบุกลุ่มผู้ต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
4. รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ เชี่ยวชาญมาเก็บไว้อย่างเป็นระบบ และสร้างช่องทางการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคสามารถเข้าถึงได้ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ 
Weblog E-Learning, Facebook Live, YouTube  

5. ประมวลวิเคราะห์องค์ความรู้และสร้างกลไกให้เกิดการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์                     
ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาองค์กรและงาน คบส .ของประเทศ 

 



บทท่ี 5 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

จากนโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับ เพ่ือให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรอบวงเงินค าของบประมาณ ประจ าปี 2562 - 2563 จ าแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย ปี 2562 (ได้รับจัดสรร) ปี 2563 (ค าของบประมาณ) 

รวมทั้งสิ้น 890,271,300 1,444,278,500 
1. งบบุคลากร 311,603,900 326,372,800 
2. งบด าเนินงาน 475,227,300 943,540,200 
3. งบลงทุน 92,091,100 152,527,800 
4. งบเงินอุดหนุน - - 
5. งบรายจ่ายอื่น 11,349,000 21,837,700 

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด และงบประมาณ ประจ าปี 2563 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น  1,444,278,500 

1. ตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รับ  
การควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไป    
ตามกฎหมาย 

 33,771,700 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานประกอบการทีพ่บการกระท าผิด
ไดร้ับการจัดการ 

ร้อยละ 100  

2. ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ย่ังยืน มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับสากล 

 50,000,000 

ตัวช้ีวัด : จ านวนผลิตภัณฑ์สขุภาพนวัตกรรมได้รับ       
การอนุญาต 

85 ต ารับ 
(ยา 70 

เครื่องมือแพทย์ 11 
อาหาร 11 
อาหาร 4 

สสผ.ส่งรายงาน) 

 

   
   
   
   



๑๐๐ 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

3. สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับ  
การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 4,000,000 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80  

4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  4,320,000 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอัตราการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5  

5. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีจากการมีระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 205,443,900 

ตัวช้ีวัด :  
1. จ านวนรายการยากลุ่มเป้าหมายที่สามารถผลิตและ

จ าหน่ายได้ในประเทศ 
2. มูลค่าค่าใช้จ่ายลดลง 

 
50 รายการ 

 
3,000 ล้าน/ป ี

 

6. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  535,125,800 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้
มาตรฐานลดลง 

ร้อยละ 50 
 

 

7. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ          
ที่ถูกต้อง 

 170,377,800 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ร้อยละ 83  

8. ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน และมีศักยภาพ
ในการแข่งขันในระดับสากล 

 72,166,600 

ตัวช้ีวัด :  
- ร้อยละของมูลค่าการผลิตยามุ่งเป้า เมื่อเทียบกับมูลค่า
การน าเข้า 
- ร้อยละของมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพ่ิมข้ึน   
(ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์) 

 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 4 

 

9. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการภาครัฐ 

 
ร้อยละ 100 

369,072,700 

 



๑๐๑ 
 

3. แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ประจ าปี 2563 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น  1,444,278,500 
แผนงาน 1 : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 33,771,700 

ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และ     
สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 33,771,700 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต :  
- ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาต

เกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 
ร้อยละ 98 

 

กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุเสพติด 

 33,771,700 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- จ านวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นทีเ่ป็น   

วัตถุเสพติดได้รับการควบคุม 

 
28,000 รายการ 

 

แผนงาน 2 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

 50,000,000 

ผลผลิต : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการและความสามารถใน    
การแข่งขัน 

 50,000,000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 
- จ านวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้างนวัตกรรม

สามารถด าเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียน จดแจ้ง หรือ
แจ้งรายละเอียด 

 
22 ราย 

 

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้ 

 50,000,000 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- ร้อยละของผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค าแนะน าและสนับสนุนนวัตกรรม 
- ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

วิจัยและผลิตในประเทศลดลงตามระยะเวลาที่ก าหนด
เมื่อเทียบกับคู่มือประชาชน 

- จ านวนโรงงานผลิตวัตถุดิบกลุ่มเป้าหมายสามารถ
พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสากล  

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 30 

 
 

3 แห่ง 

 

   
   



๑๐๒ 
 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

แผนงาน 3 : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

 4,000,000 

ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภัย
ในผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย
ส าหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

 4,000,000 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 
- ร้อยละของสถานที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ     

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารใน
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 4,000,000 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- จ านวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 
60 แห่ง 

 

แผนงาน 4 : แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

 4,320,000 

ผลผลิต : โครงการการจัดการสารเคมี  4,320,000 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 
- ร้อยละขององค์ความรู้และนวัตกรรมมี          

การเผยแพร่หรืออ้างอิง 

 
ร้อยละ 20 

 

กิจกรรม : พัฒนาการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร  4,320,000 
ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  

- จ านวนองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการสารเคมี 
- จ านวนงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทดแทน

สารเคมี 
- จ านวนกฎหมายการจัดการสารเคมีได้รับ     

การพัฒนา 

 
20 องค์ความรู้ 

5 งาน 
 

1 ฉบับ 

 

   
   
   
   
   
   
   
   



๑๐๓ 
 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

แผนงาน 5 : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน     
มีสุขภาวะที่ดี 

 205,443,900 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ  205,443,900 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 

- จ านวนรายการยาที่มีความจ าเป็นที่ประชาชน
เข้าถึงได้ 

- จ านวนผู้ประกอบการด้านยาที่ปรับตัวได้ตาม
ข้อตกลงอาเซียน 

- จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน และอุจจาระร่วงเฉียบพลันในสถานพยาบาล
ได้รับยาปฏิชีวนะ 

 
20 รายการ 

 
100 ราย 

 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 20 

 

กิจกรรม : พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิด     
ความมั่นคง 

 205,443,900 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม : จ านวนระบบผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 

1 ระบบ 
 

 

แผนงาน 6 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 777,670,200 

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
ได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 535,125,800 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต :  
1. ร้อยละของค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ

การพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
2. ร้อยละของค าขออนุญาตสถานประกอบการได้รับ

การพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ             

การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์         

ที่ก าหนด 
5. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้        

รับอนุญาตได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
6. ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 
ร้อยละ 99.9 

 
ร้อยละ 99.9 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 99.9 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 99.9 

 

 

   
 



๑๐๔ 
 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

7. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

8. ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ           
การตรวจสอบถูกต้องตามกฎหมาย 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 80 

 

กิจกรรม : 
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออก 

สู่ตลาด 

  
227,179,700 

2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ 
สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ 

 8,026,200 

3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 259,345,600 

4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 40,574,300 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- จ านวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
940,360 รายการ 

 

- จ านวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ  
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

23,380 ราย  

- จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 19,010 รายการ  
- จ านวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ          

การตรวจสอบ 
10,000 รายการ  

- จ านวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ            
การตรวจสอบ 

318,940 รายการ  

- จ านวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
ที่ได้รับการตรวจสอบ 

4,630 ราย  

   
ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

 170,377,800 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 
- ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึงสื่อองค์ความรู้ที่ อย.

ประชาสัมพันธ์ 

 
ร้อยละ 90 

 

กิจกรรม : 
1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภค     

ด้วยกลไกการสื่อสาร 

  
44,187,800 

2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

 126,190,000 



๑๐๕ 
 

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

วงเงินค าขอ
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- จ านวนสื่อที่ผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

 
400 เรื่อง/800 ครั้ง 

 

- จ านวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

4 โครงการ  

   

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ในการประกอบการสามารถแข่งขันได้  

 72,166,600 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 
- ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
ร้อยละ 75  

 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน  

 72,166,600 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา

ความสามารถ 

 
200 ราย 

 

แผนงาน 7 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ   369,072,700 
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  369,072,700 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต : 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายใน  

การด าเนินการภาครัฐ 

 
ร้อยละ 100  

 

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 369,072,700 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม :  
- ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายใน 

การด าเนินการภาครัฐ 

 
ร้อยละ 100 

 

 



4. กรอบวงเงินค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าป ีพ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
รวมทั้งสิ้น 1,444,278,500 326,372,800 943,540,200 152,527,800 0 21,837,700

แผนงาน 1  : แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามและ
บ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด

33,771,700 0 33,771,700 0 0 0

ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภณัฑ์และสารต้ังต้นที่
เปน็วัตถุเสพติดใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย

33,771,700 0 33,771,700 0 0 0

กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภณัฑ์ และสารต้ังต้นที่
เปน็วัตถุเสพติด

33,771,700 0 33,771,700 0 0 0

แผนงาน 2  : แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0

ผลผลิต: โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตผลิตภณัฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0

แผนงาน 3  : แผนงานบรูณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

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

ผลผลิต: โครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภยัใน
ผลิตภณัฑ์อาหารที่บรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหน่าย
ส าหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs)

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

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

4,000,000 0 4,000,000 0 0 0
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
แผนงาน 4  : แผนงานบรูณาการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม

4,320,000 0 4,120,000 0 0 200,000

ผลผลิต : โครงการจดัการสารเคมี 4,320,000 0 4,120,000 0 0 200,000
กิจกรรม : พัฒนาการจดัการสารเคมีอยา่งครบวงจร 4,320,000 0 4,120,000 0 0 200,000
แผนงาน 5  : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี
สุขภาวะที่ดี

205,443,900 0 105,443,900 100,000,000 0 0

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบผลิตภณัฑ์สุขภาพ 205,443,900 0 105,443,900 100,000,000 0 0

กิจกรรม : พัฒนาระบบผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ใหเ้กิดความมั่นคง

105,443,900 100,000,000

แผนงาน 6 : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

777,670,200 0 703,504,700 52,527,800 0 21,637,700

ผลผลิต: ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบใหม้ีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

535,125,800 0 463,724,600 51,763,500 0 19,637,700

กิจกรรม :
1. พิจารณากล่ันกรองผลิตภณัฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด 227,179,700 0 164,472,800 48,694,100 0 14,012,800
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการก่อนอนุญาตใหม้ีการประกอบการ

8,026,200 0 8,026,200 0 0

3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยั 259,345,600 0 252,160,000 2,225,000 0 4,960,600
ของผลิตภณัฑ์สุขภาพใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยั 40,574,300 0 39,065,600 844,400 0 664,300
ของสถานประกอบการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม รวมทั้งสิ้น งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

170,377,800 0 169,613,500 764,300 0 0

กิจกรรม :
1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภณัฑ์สุขภาพใหแ้ก่ผู้บริโภคด้วยกลไก
การส่ือสาร

44,187,800 0 43,423,500 764,300 0 0

2. รณรงค์ใหผู้้บริโภคมีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง

126,190,000 0 126,190,000 0 0 0

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพในการ
ประกอบการสามารถแข่งขันได้

72,166,600 0 70,166,600 0 0 2,000,000

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม้ีความสามารถ 72,166,600 0 70,166,600 0 0 2,000,000
ในการแข่งขัน
แผนงาน 7 : แผนงานบคุลากรภาครัฐ 369,072,700 326,372,800 42,699,900 0 0 0
ผลผลิต : รายการค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐ 369,072,700 326,372,800 42,699,900 0 0 0
กิจกรรม : ค่าใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ

369,072,700 326,372,800 42,699,900 0 0 0
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บทท่ี 6 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก าหนดโครงการ     
เพ่ือบรรจุในค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 รวมทั้งสิ้น 115 โครงการ เป็นเงิน 494.3074 
ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์  อย. รวมถึงภารกิจหลักของ อย. โดยสรุปความ
สอดคล้องของโครงการตามค าของบประมาณ ประจ าปี 2563 กับยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนปฏิรูปประเทศ/ 
แผนฯ 12/ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ/ ยุทธศาสตร์ อย./ ภารกิจ อย. ไดด้ังนี้ 

1. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน จ านวน 115 โครงการ เป็นเงิน 494.3074 
ล้านบาท ได้แก่  

1.1 ด้านที ่1 ความมั่นคง  จ านวน 2 โครงการ  เป็นเงิน 3.4614 ล้านบาท 
1.2 ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน 

178.8028 ล้านบาท  
1.3 ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน50 โครงการ      

เป็นเงิน 203.3145 ล้านบาท 
1.4 ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน     

3 โครงการ เป็นเงิน 4.8970 ล้านบาท 
1.5 ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 44 

โครงการ เป็นเงิน 103.8317 ล้านบาท 
ทั้งนี้  ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

อย. ไม่มีโครงการตามค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับโครงการของ อย.ที่เก่ียวข้องให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2 
และด้านที ่3   

2. สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 
128.7352 ล้านบาท ได้แก่  

2.1 ด้านที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 118.1500 ล้านบาท 
2.2 ด้านที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 10.5852 ล้านบาท 

3. สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 115 
โครงการ เป็นเงิน 494.3074 ล้านบาท ได้แก่ 

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จ านวน 42 โครงการ 
เป็นเงิน 235.0151 ล้านบาท 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 132.2708 ล้านบาท 

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 4.8970 ล้านบาท 

3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 
3.4614 ล้านบาท 



๑๑๐ 
 

3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐฯ จ านวน 50 โครงการ เป็นเงิน 
116.3861 ล้านบาท 

3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จ านวน    
3 โครงการ เป็นเงิน 1.4770 ล้านบาท 

3.7 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 0.8000 ล้านบาท 

4. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4 Excellence) จ านวน 115 
โครงการ เป็นเงิน 494.3074 ล้านบาท ได้แก่ 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) จ านวน 57 โครงการ เป็นเงิน 281.2210 ล้านบาท 

4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) จ านวน 3 โครงการ    
เป็นเงิน 98.1705 ล้านบาท 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) จ านวน 30 โครงการ 
เป็นเงิน 24.9370 ล้านบาท 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Government Excellence) 
จ านวน 25 โครงการ เป็นเงิน 89.9789 ล้านบาท 

5. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (5 Smart) จ านวน 
90 โครงการ เป็นเงิน 465.2633 ล้านบาท ได้แก่ 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เชิงรุกและเป็นมาตรฐานสากล (Smart Regulation) จ านวน 46 โครงการ เป็นเงิน 188.3320       
ล้านบาท 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 129.3800 ล้านบาท 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและให้ผู้ประกอบการ               
มีความสามารถในการแข่งขัน (Smart Service) จ านวน 15 โครงการ เป็นเงิน 110.2220 ล้านบาท 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาและยกระดับองค์กร ให้มี สมรรถนะสู ง  ( Smart 
Organization) จ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 36.0523 ล้านบาท 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทันสมัย 
(Smart Information) จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1.2770 ล้านบาท 

6. สอดคล้องตามภารกิจประจ าของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 25 
โครงการ เป็นเงิน 29.0441 ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง 

 



หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ
ส านักงาน 1. โครงการสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อ 0.6360 แผนแม่บทที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เลขานุการกรม การทุจริตของ อย. การต่อต้านการ การบริหาร
ทจุริตและประพฤติ จัดการในภาครัฐ 

มิชอบ การปูองกนัการทุจริตฯ

2. โครงการพัฒนาและบริหาร 1.2000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ทรัพยากรบุคคล (HRD การบริการประชาชน การบริหาร
และ HRM) และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

3. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.6314 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ข้าราชการบรรจุใหม่ การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

4. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.5076 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

บุคลากรด้านการปฏบิัติ การบริการประชาชน การบริหาร
ตามระเบียบพสัดุ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

5. โครงการอบรมระเบียบ 0.4715 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

ความสอดคล้องของโครงการตามค าของบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 กับยทุธศาสตร์ชาต/ิแผนปฏิรูปประเทศ/ยทุธศาสตร์ กท.สธ./ยทุธศาสตร์ อย.
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านักยา 1. โครงการพฒันาระบบ 0.6000 แผนแม่บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

การควบคุมยาสัตว์เพือ่ประกนั อุตสาหกรรม การสร้าง
คุณภาพ ประสิทธภิาพ และ ที่บริการแห่ง ความเข้มแข็งทาง
ความปลอดภยัของยาใน อนาคต เศรษฐกจิและแข่งขัน

การส่งเสริมการผลิตและ ได้อย่างยั่งยืน
ส่งออกยาสัตว์และผลิตภณัฑ์
อาหารจากสัตว์ 

2. โครงการจดัต้ังหน่วยประเมิน 1.0000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

วิชาการ การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

3. โครงการขับเคล่ือน 4.0479 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

แผนยทุธศาสตร์การจดัการ การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
การด้ือยาต้านจุลชีพ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
ประเทศไทย สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

4. โครงการศึกษารูปแบบองค์กร 1.2000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ของ อย.ในอนาคต การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

5. โครงการพฒันาระบบ 1.2000 แผนแม่บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

การควบคุมยาแผนโบราณ อุตสาหกรรม การสร้าง
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม ที่บริการแห่ง ความเข้มแข็งทาง
การผลิตยาภายในประเทศ อนาคต เศรษฐกจิและแข่งขัน

ส าหรับการขึ้นทะเบียนต ารับ ได้อย่างยั่งยืน
ยาแผนโบราณส าหรับ
ยาที่ต้องส่ังจ่าย โดย
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านักยา 6. โครงการพัฒนากฎหมายยา 6.5160 แผนแม่บทที่ 22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

(ต่อ) เพื่อขับเคล่ือนระบบยาให้เกิด กฎหมายและ การบริหาร
ความมั่นคงด้านยาและเพิม่ขีด กระบวนการยุติธรรม จัดการในภาครัฐ 
ความสามารถในการแข่งขัน การปูองกนัการทุจริตฯ

ในประชาคมเศรษฐกจิโลกและ

อาเซียน 
7. โครงการพฒันายกระดับ 15.5400 แผนแม่บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

มาตรฐานการประกันคุณภาพ อุตสาหกรรม การสร้าง
ยาของภาคอตุสาหกรรมยา ที่บริการแห่ง ความเข้มแข็งทาง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ อนาคต เศรษฐกจิและแข่งขัน

การแข่งขันในระดับสากล ได้อย่างยั่งยืน
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริม 45.7320 แผนแม่บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ อุตสาหกรรม การเสริมสร้างและ
และราคากลางยารองรับ ที่บริการแห่ง พฒันาศักยภาพ
การพฒันาระบบบริการ อนาคต ทุนมนุษย์
สุขภาพในประชาคม ในสังคม
อาเซียนฯ 

9. โครงการพฒันาระบบยาเพื่อ 48.3906 แผนแม่บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

ความมัน่คงด้านยาและสร้าง อุตสาหกรรม การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ที่บริการแห่ง ความเข้มแข็งทาง
ในประชาคมเศรษฐกิจโลก อนาคต เศรษฐกจิและแข่งขัน

และอาเซียน ได้อย่างยั่งยืน
10. โครงการประชุมอบรม 0.3017 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เชิงปฏบิัติการ เร่ือง การเสริมสร้าง การบริหาร
หลักเกณฑ์เกีย่วกบัการแกไ้ข ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
เปล่ียนแปลงรายการใน สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

ทะเบียนต ารับยาชีววัตถุ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านักยา 11. โครงการพฒันาแนวทาง 0.8883 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

(ต่อ) การจัดเตรียมเอกสาร การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ประกอบการขึ้นทะเบียน ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
ต ารับยาที่เป็นผลิตภณัฑ์ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
การแพทย์ชั้นสูง 
(The development of
 document requirement 
for advanced therapy 
medicinal products)

12. โครงการบูรณาการส่งเสริม 10.0000 แผนแม่บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

อุตสาหกรรมการผลิตวตัถุดิบ อุตสาหกรรม การสร้าง
และผลิตภัณฑ์ยา เพื่อสร้าง ที่บริการแห่ง ความเข้มแข็งทาง
ความสามารถในการแข่งขัน อนาคต เศรษฐกจิและแข่งขัน

และสร้างเศรษฐกิจ ได้อย่างยั่งยืน
13. โครงการพฒันาศักยภาพ 0.7574 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ด้านการตรวจตราเพือ่รองรับ การบริการประชาชน การบริหาร
ASEAN Sectoral Mutual และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
Recognition Arrangerment ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

for Bioequivalence
Study Reports 

14. โครงการอบรมเพื่อพฒันา 0.0670 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ เร่ือง การบริการประชาชน การบริหาร
ก้าวทันโฆษณายายุคใหม่ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

15. โครงการพฒันาเจ้าหน้าที่ 0.8632 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ด้านระบบการควบคุมยาสัตว์ การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านักยา 16. โครงการพฒันาศักยภาพ 0.2494 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

(ต่อ) เจ้าหน้าที่เพื่อพฒันางาน การบริการประชาชน การบริหาร
ด้านการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
ของผลิตภณัฑ์ยาจาก ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

สมุนไพร 
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 0.4860 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

การประเมินเอกสารการศึกษา การบริการประชาชน การบริหาร
ชีวสมมูลโดยผู้ประเมินภายใน และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

ส านักอาหาร 1. โครงการส ารวจสถานการณ์ 0.6785 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

และพฒันาการจัดท าฉลาก การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
โภชนาการ GDA ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
2. โครงการประชาสัมพนัธ์ 2.1670 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ถ่ายทอดความรู้ด้านความ การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ปลอดภยัอาหารและ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
โภชนาการและพฒันา สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
สมรรถนะเจ้าหน้าที่
เครือข่ายหน่วยเคล่ือนที่ เพื่อ
ความปลอดภยัด้านอาหาร
ทั่วประเทศ (Mobile Unit 
for Food Safety) 

3. โครงการสนับสนุน 3.0000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
การจัดการด้านอาหารของ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
ประเทศไทยภายใต้ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ 
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านักอาหาร 4. โครงการศึกษาข้อมูลห่วงโซ่ 5.0000 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

(ต่อ) อุปทานเนื้อหมูและมาตรการ การเสริมสร้าง 9 การเสริมสร้างและ
ควบคุมก ากับดูแลตลอด ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
หว่งโซ่ เพื่อก าหนดมาตรการ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
การแก้ไขปัญหาสารเร่ง
เนื้อแดงในเนื้อหมูอย่างยั่งยืน

5. โครงการปรับปรุงประกาศ กท. 5.5000 แผนแม่บทที่ 22 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ว่าด้วย เร่ือง วิธีการผลิต กฎหมายและ 9 การเสริมสร้างและ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต กระบวนการยุติธรรม พฒันาศักยภาพ
และการเก็บรักษาอาหาร ทุนมนุษย์
ระยะที่ 2

6. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 1.1473 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การด าเนินงานก ากับดูแล การบริการประชาชน การเสริมสร้างและ
ก่อนออกสู่ตลาด และประสิทธิภาพ พฒันาศักยภาพ

ภาครัฐ ทุนมนุษย์
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 0.9163 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
การปฏิบัติงานด้านการก ากับ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
ดูแลอาหารเพื่อคุ้มครอง สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
ผู้บริโภค

8. โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต 0.6800 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

และเพิ่มศักยภาพใน การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
การผลิตผลิตภณัฑ์ปรุงรส ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
ที่เสริมไอโอดีน สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านักอาหาร 9. โครงการยกระดับคุณภาพ 4.0000 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

(ต่อ) ของฝากปลอดภยัในผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการและ การสร้าง
อาหารที่บรรจุในภาชนะ วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
พร้อมจ าหน่ายส าหรับ และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME)

10. โครงการพฒันาศักยภาพ 4.3000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ผู้ตรวจประเมินสถาน - การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ประกอบการอาหารตาม ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
หลักเกณฑ์ GMP สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
ฉบับใหม่ 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 0.9163 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
การปฏิบัติงานด้านการก ากับ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
ดูแลอาหารเพื่อคุ้มครอง สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
ผู้บริโภค

ส านกัควบคุม 1. โครงการพัฒนาทกัษะด้านการ 0.8976 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เคร่ืองส าอาง เฝูาระวังและปราบปราม การเสริมสร้าง การบริหาร
และวัตถุ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
อันตราย การก ากับดูแลเคร่ืองส าอาง สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 0.0752 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เร่ือง การพฒันาศักยภาพ การเสริมสร้าง การบริหาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ใน ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
การตรวจสอบสถานที่ตาม สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

ประกาศ กท.สธ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการผลิตหรือน าเข้า

เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2561
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านกัควบคุม 3. โครงการยกระดับ 9.6000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เคร่ืองส าอาง ผู้ประกอบการเคร่ืองส าอางไทย การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
และวัตถุ เพื่อความปลอดภยัของ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
อันตราย (ต่อ) ผู้บริโภคฯ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

3.1 โครงการพฒันาเทคนิค แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

การตรวจประเมินตาม การเสริมสร้าง การบริหาร
หลักเกณฑ์ฯ สืบสวน ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
สอบสวนทางคดีของพนักงาน สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

เจ้าหน้าที่ในส่วนภมูิภาค 
(1.5000 ล้านบาท)

3.2 โครงการพฒันาระบบ แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การตรวจสอบแจง้เตือนภัย การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
และบังคับใช้กฎหมาย ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
ด้านเคร่ืองส าอาง
(1.6200 ล้านบาท)

3.3 โครงการส่งเสริมพฒันา แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ผู้ประกอบการด้านเคร่ืองส าอาง การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
สู่มาตรฐานตามประกาศ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
กท.สธ.เร่ือง หลักเกณฑ์ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
วิธีการและเง่ือนไขใน
การผลิตหรือน าเข้า
เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2561 
และส่งเสริมสู่มาตรฐาน
สากล (1.5000 ล้านบาท)

4. โครงการแก้ไข พ.ร.บ. 5.0000 แผนแม่บทที่ 22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เคร่ืองส าอางและจัดท า กฎหมายและ การบริหาร
กฎหมายให้สอดคล้องกับ กระบวนการยุติธรรม จัดการในภาครัฐ 
ข้อก าหนดสากล การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านกัควบคุม 5. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 0.5004 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เคร่ืองส าอาง ให้ด าเนินการตาม การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
และวัตถุ กฎระเบียบด้าน ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
อันตราย (ต่อ) วัตถุอันตราย สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

6. โครงการส่งเสริมพฒันา 0.7586 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

สถานประกอบการสู่มาตรฐาน ผู้ประกอบการและ การสร้าง
ตามประกาศ กท.สธ.ว่าด้วย วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
การผลิต หรือน าเข้า และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

เคร่ืองส าอาง ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
7. โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต 1.5030 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

เคร่ืองส าอางต้นแบบ ส าหรับ ผู้ประกอบการและ การสร้าง
การผลิตเคร่ืองส าอางผสม วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
สมุนไพร และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
8. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ 5.0000 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

การผลิตและส่งเสริม ผู้ประกอบการและ การสร้าง
การพฒันาสมุนไพรใน วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
เคร่ืองส าอางใหเ้ปน็ศูนย์กลาง และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
ในระดับสากล

9. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.0530 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

บุคลากรด้านการก ากับดูแล การเสริมสร้าง การบริหาร
วัตถุอันตราย ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 

สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ส านกัควบคุม 10. โครงการพฒันาคุณภาพ 0.3700 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตราย การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
และวัตถุ กลุ่มเส่ียง ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
อันตราย (ต่อ) สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

11. โครงการพฒันาองค์ความรู้ 0.0977 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ด้านการก ากับดูแล การบริการประชาชน การเสริมสร้าง
เคร่ืองส าอาง และประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ

ภาครัฐ ทุนมนุษย์
ส านักด่าน 1 โครงการศึกษาแนวโน้ม 0.0852 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

อาหารและยา ผลวิเคราะห์ผักและผลไม้ การเสริมสร้าง 9 การเสริมสร้างและ
น าเข้า เพือ่การเฝูาระวังเชิงรุก ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
จากประเทศต้นทาง สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
และผู้น าเข้า

2. โครงการพฒันาระบบ 0.3250 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

คุณภาพงานด่านอาหาร การเสริมสร้างให้ การเสริมสร้างและ
และยา คนไทยมีสุขภาวะทีดี่ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. โครงการอบรมกฎระเบียบ 0.2862 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การบริการประชาชน การบริหาร
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

4. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.2890 แผนแม่บทที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 P P

เจ้าหน้าทีด่่านอาหารและยา ความมั่นคง การเสริมสร้าง
ด้านการก ากับดูแลและ ความมั่นคงแหง่ชาติ
เฝูาระวังการลักลอบน าเข้า เพื่อการพฒันา
ตัวยาและสารต้ังต้นฯ ประเทศฯ

5. โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัติการ 0.3300 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ด่านอาหารและยาเพื่อขอ การบริการประชาชน การบริหาร
การรับรองตามมาตรฐาน และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
กรมวิทย์ฯ ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองควบคุม 1. โครงการพฒันาแนวทาง 0.2000 แผนแม่บทที่ 23 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เคร่ืองมือแพทย์ การก าหนดหลักเกณฑ์ การวิจัยและพฒันา การบริหาร
วิธีการและเง่ือนไขการใช้ นวัตกรรม จัดการในภาครัฐ 
เคร่ืองมือแพทย์ในการศึกษา การปูองกนัการทุจริตฯ

วิจัยทางคลินิกที่เหมาะสม
กับประเทศไทย 

2. โครงการส่งเสริมการจด 0.2000 แผนแม่บทที่ 23 ยุทธศาสตร์ที่ 8 P P

ทะเบียนเคร่ืองมือแพทย์ การวิจัยและพฒันา การพฒันา
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

3. โครงการพฒันาสมรรถนะ 2.0000 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

ผู้ประกอบการผลิต ผู้ประกอบการและ การสร้าง
เคร่ืองมือแพทยใ์หส้อดคล้อง วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
ระบบคุณภาพตาม (ร่าง) และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
ในการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์
ฉบับปรับปรุง 

4. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.4076 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

ผู้ประกอบการด้านเคร่ืองมือแพทย์ ผู้ประกอบการและ การสร้าง
ในการจัดเตรียมเอกสาร วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
ส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

โดยใช้ CSDT ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองควบคุม 5. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.0520 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เคร่ืองมือแพทย์ บคุลากรด้านเคร่ืองมือแพทย์ การบริการประชาชน การบริหาร
(ต่อ) และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

6. โครงการส ารวจและพฒันา 0.5000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ห้องปฏบิัติการทดสอบ การบริการประชาชน การบริหาร
ด้านเคร่ืองมือแพทย์เพื่อ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
รองรับการดูแลและพฒันา ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

อุตสาหกรรมด้านเคร่ืองมือ
แพทย์ของไทย ปี 5 

กองควบคุม 1. โครงการพฒันาและ 3.1724 แผนแม่บทที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 P P

วัตถุเสพติด สนับสนุนผู้ประกอบการ ความมั่นคง การเสริมสร้าง
รายใหม่ (Start up) ในการ ความมั่นคงแหง่ชาติ

ผลิต ขาย น าเข้าส่งออกและ เพื่อการพฒันา
ครอบครองเฮมพใ์นทาง ประเทศฯ
อุตสาหกรรม และกัญชา
ทางการแพทย์ฯ 

2. โครงการอบรมการใช้งาน 0.2600 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ระบบสารสนเทศ อย. การบริการประชาชน การบริหาร
เกี่ยวกับการขอรับ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
ใบอนุญาตและการรายงาน ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

ตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองแผนงาน 1. โครงการพัฒนาการด าเนินงาน 0.4200 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

และวิชาการ ใหส้อดคล้องตามความตกลง การบริการประชาชน การบริหาร
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวก และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
ทางการค้า (TFA) ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

2. โครงการประชุมประสาน 0.6252 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เครือข่ายศูนย์เฝูาระวัง การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
สุขภาพ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

3. โครงการพฒันาความร่วมมือ 0.8000 แผนแม่บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 10 P P

ระหว่างประเทศ การต่างประเทศ ความร่วมมือ
ระหวางประเทศ

4. โครงการศึกษาเพื่อพฒันา 0.5770 แผนแม่บทที่ 18 ยุทธศาสตร์ที่ 4 P P

ระบบรองรับการจัดต้ัง การเติบโต การเติบโตที่เป็นมิตร

ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ อย่างยั่งยืน กับส่ิงแวดล้อม
และการด าเนินงานตามร่าง เพื่อการพฒันา
พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. .... อย่างยั่งยืน

5. โครงการการจัดการสารเคมี 3.7200 แผนแม่บทที่ 18 ยุทธศาสตร์ที่ 4 P P

โดยพฒันาองค์ความรู้และ การเติบโต การเติบโตที่เป็นมิตร

นวัตกรรม อย่างยั่งยืน กับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน
6. โครงการพฒันากฎหมาย 0.6000 แผนแม่บทที่ 18 ยุทธศาสตร์ที่ 4 P P

สารเคมีระยะที่ 3 การเติบโต การเติบโตที่เป็นมิตร

อย่างยั่งยืน กับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองแผนงาน 7. โครงการพฒันาแนวทาง 2.0000 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

และวิชาการ การขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการและ การสร้าง
(ต่อ) สุขภาพในต่างประเทศ วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง

และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
8. โครงการขับเคล่ือน 1.7000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สู่ การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ส่วนภมูิภาค ปี 2564 ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
9. โครงการบริหารระบบ 0.7710 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

คุณภาพตามมาตรฐาน การบริการประชาชน การบริหาร
สากล และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 0.3559 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการประชาชน การบริหาร
ในการปฏบิัติงาน และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

11. โครงการส ารวจและพฒันา 0.6000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

พฤติกรรมและความเชื่อมั่น การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ของผู้บริโภค ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
12. โครงการวเิคราะห์ระบบงาน 0.6800 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

คบส. เพือ่สนับสนุนการจัดท า การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
แผนแม่บทการบูรณาการ ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ
งาน คบส.ของประเทศ  สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 0.4970 แผนแม่บทที่ 23 ยุทธศาสตร์ที่ 8 P P

สมรรถนะบุคลากร อย. การวิจัยและพฒันา การพฒันา
ด้านการวิจัยและการจัดการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองแผนงาน 14. โครงการพฒันาสมรรถนะ 1.0000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

และวิชาการ บุคลากรด้านวิชาการใน การเสริมสร้าง การบริหาร
(ต่อ) งานคุ้มครองผู้บริโภค ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 

ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

15. โครงการพฒันาผู้ประเมิน 0.4000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ระดับพื้นฐานของ อย. การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

16. โครงการพฒันาระบบงาน 0.7800 แผนแม่บทที่ 23 ยุทธศาสตร์ที่ 8 P P

วิจัยเพื่อพฒันาระบบและ การวิจัยและพฒันา การพฒันา
สร้างนวัตกรรมงานคุ้มครอง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี วิจัย
สุขภาพ และนวัตกรรม

กอง คบ. 1. โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต 1.1510 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

และผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน การเสริมสร้าง การเสริมสร้างและ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้คนไทยมี พฒันาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
2. โครงการส่งเสริมภารกิจ 4.1214 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

การกระจายอ านาจของ อย. การเสริมสร้าง การบริหาร
ให้แก่องค์กรปกครอง ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
ส่วนท้องถิ่น สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

3. โครงการบูรณาการและ 1.3000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ การเสริมสร้าง การบริหาร
เครือข่ายในการจัดการปญัหา ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

4. โครงการแก้ไขปัญหา 3.8000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ผลิตภณัฑ์สุขภาพและพฒันา การเสริมสร้าง การบริหาร
ระบบงาน คบส. ใน ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
ส่วนภมูิภาค สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กอง คบ. 5. โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการ 4.4270 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

(ต่อ) ปญัหาการโฆษณาผลิตภณัฑ์ การเสริมสร้าง การบริหาร
สุขภาพที่ฝุาฝืนกฎหมาย ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
ทางส่ือวิทยุกระจายเสียง สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

6. โครงการพฒันาสมรรถนะ 1.5380 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

พนักงานเจา้หน้าทีส่่วนภมูภิาค การเสริมสร้าง การบริหาร
ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
หลังออกสู่ตลาด สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

7. โครงการพฒันามาตรฐาน 1.9650 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ระบบงาน คบส.และ การเสริมสร้าง การบริหาร
สนับสนุนเครือข่าย สสจ. ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
ในส่วนภมูิภาค สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

8. โครงการพฒันาสมรรถนะ 1.5145 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

อสม. สาขาการคุ้มครอง การเสริมสร้าง การบริหาร
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์ ให้คนไทยมี จัดการในภาครัฐ 
สุขภาพ สุขภาวะที่ดี การปูองกนัการทุจริตฯ

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 40.0000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

การอนุญาตผลิตภณัฑ์สุขภาพ การบริการประชาชน การบริหาร
ในส่วนภมูิภาค และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

10. โครงการจดัการองค์ความรู้ 0.2170 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ การบริการประชาชน การเสริมสร้าง
ในส่วนภมูิภาคและ และประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ

ท้องถิ่น ภาครัฐ ทุนมนุษย์
11. โครงการส่งเสริมและ 0.8710 แผนแม่บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

เชิดชูเกยีรติสถานประกอบการ ผู้ประกอบการและ การสร้าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน วสิาหกจิขนาดกลาง ความเข้มแข็งทาง
(OTOP) และขนาดย่อม เศรษฐกจิและแข่งขัน

ยุคใหม่ ได้อย่างยั่งยืน
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองพฒันา 1. โครงการสร้างความรอบรู้ 8.0000 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ศักยภาพ ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ การเสริมสร้าง 8 การเสริมสร้าง
ผู้บริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
2. โครงการเตือนภยัผู้บริโภค 7.0300 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ให้รู้เท่าทันส่ือโฆษณา การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
3. โครงการชั่งใจก่อนใช้ยา 21.1500 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การเสริมสร้าง 8 การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
4. โครงการเครือข่ายชุมชน 24.0000 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ร่วมใจปูองกนัภัยผลิตภัณฑ์ การเสริมสร้าง 8 การเสริมสร้าง
สุขภาพ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
5. โครงการเด็กไทยบริโภค 45.0000 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs การเสริมสร้าง 8 การเสริมสร้าง
(อย.น้อย) ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
6. โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 20.0000 แผนแม่บทที่ 13 ด้านที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การเสริมสร้าง 8 การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
7. โครงการพฒันาการมี 4.2000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ส่วนร่วมของประชาชนใน การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
การด าเนินงานของ อย. ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองพฒันา 8. โครงการผลิตส่ือ 3.0000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ศักยภาพ Animation ส าหรับ การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
ผู้บริโภค เผยแพร่ผ่านช่องทาง ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

(ต่อ) ออนไลน์ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
9. โครงการส่งเสริมจริยธรรม 2.5000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
สุขภาพ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
10. โครงการจัดประกวด 4.0000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

การออกแบบ Infographic การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
และส่ือสร้างสรรค์ส าหรับ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ
ช่องทางออนไลน์ สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์

11. โครงการ อย.ร่วมใจ 3.0000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่ การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
กรมสุขภาพดี ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
12. โครงการพฒันาการจัดการ 1.4753 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

สมรรถนะและธรรมาภิบาล การบริการประชาชน การบริหาร
ขององค์กร และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

กลุ่มกฎหมาย 1. โครงการพฒันากฎหมาย 0.0670 แผนแม่บทที่ 22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

อาหารและยา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กฎหมายและ การบริหาร
ของ อย. กระบวนการยุติธรรม จัดการในภาครัฐ 

การปูองกนัการทุจริตฯ

2. โครงการพฒันาการจัดท า 0.4546 แผนแม่บทที่ 22 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

กฎหมายภายใต้หลักการจดัท า กฎหมายและ การบริหาร
ร่างกฎหมายและการประเมิน กระบวนการยุติธรรม จัดการในภาครัฐ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กลุ่มพฒันา 1. โครงการส ารวจความพงึพอใจ 0.5800 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ระบบบริหาร ของผู้รับบริการจาก อย. การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

ศูนย์จัดการ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 0.1100 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เร่ืองร้องเรียน การจัดการปัญหาโฆษณา การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
(ศรป.) ผลิตภณัฑ์สุขภาพส่ือวิทยุ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

กระจายเสียง สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
2. โครงการพฒันาระบบ 1.5000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เฝูาระวังและแจ้งเตือนภยั การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
ผู้บริโภค ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
3. โครงการเฝูาระวังและ 0.1000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

วิเคราะห์ข้อมูลโฆษณา การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

ส่ือโทรทัศน์เชิงรุก สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
4. โครงการฝึกปฏบิัติการ 0.5340 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

บริหารวิกฤตการณ์และ การบริการประชาชน การบริหาร
การเจรจาต่อรองสู่ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
การสร้างความสัมพนัธ์ ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

5. โครงการส่ือสารด้วยหัวใจ 4.6470 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

สร้างความพงึพอใจใน การบริการประชาชน การบริหาร
การบริการ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

ศูนย์จัดการ 6. โครงการท าลายผลิตภณัฑ์ 0.5000 แผนแม่บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 P P

เร่ืองร้องเรียน สุขภาพของกลางที่มิใช่ การเสริมสร้าง การเสริมสร้าง
(ศรป.) ยาเสพติดให้โทษ ให้คนไทยมี และพัฒนาศักยภาพ

(ต่อ) สุขภาวะที่ดี ทุนมนุษย์
7. โครงการพฒันางาน 0.2000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น การบริการประชาชน การบริหาร
ของผู้รับบริการ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

ศูนย์ข้อมูล 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ 12.8934 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

และ คอมพวิเตอร์เพือ่การทดแทน การบริการประชาชน การบริหาร
สารสนเทศ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

2. โครงการพฒันาระบบ 4.0000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

สารสนเทศเพื่อให้บริการ การบริการประชาชน การบริหาร
เกี่ยวยาเสพติด และวัตถุ และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
ออกฤทธิ์รองรับการแก้ไข ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
และกฎหมายอืน่ๆ เกีย่วข้อง

3. โครงการพฒันาระบบบริหาร 4.0000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

งานบุคคล การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

4. โครงการปรับปรุง 3.0000 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เว็บไซต์ อย. การบริการประชาชน การบริหาร
และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 

ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ
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หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท) (2) (3) (6)
แผน แผนฯ ภารกิจ

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ปฏิรูป 12 PP&P Service People Governance ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ยทุธ์ฯ ประจ า
ความมั่นคง สรา้งความสามารถ ทรัพยากร สร้างความเป็นธรรม เป็นมิตร บริหารจัดการ ประเทศ Excellence Excellence Excellence Excellence 1 2 3 4 5

ในการแขง่ขนั มนุษย์ และเสมอภาค ต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ

โครงการ ความสอดคล้องของโครงการ
(1) (4) (5)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทที่เก่ียวขอ้ง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อย.

กองส่งเสริม 1. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม 40.0000 แผนแม่บทที่ 4: ยุทธศาสตร์ที่ 3 P P

การประกอบ และบริการอนญุาตสมุนไพร อุตสาหกรรม การสร้าง
การผลิตภณัฑ์ ชีววัตถุ ยาและผลิตภณัฑ์ ที่บริการแห่ง ความเข้มแข็งทาง
สุขภาพ สมุนไพร เพื่อสร้าง อนาคต เศรษฐกจิและแข่งขัน

ความสามารถในการแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
ความมั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศ 

2. โครงการพฒันาสมรรถนะ 0.3808 แผนแม่บทที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 P P

เจ้าหน้าที่ด้านพฤติกรรม การบริการประชาชน การบริหาร
บริการ ทักษะการส่ือสาร และประสิทธิภาพ จัดการในภาครัฐ 
และการท างานเป็นทีม ภาครัฐ การปูองกนัการทุจริตฯ

494.3074
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พัฒนาองค์การ 

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพบริการ 

วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

เป้าหมาย  ผู้บริโภคปลอดภัย  ผู้ประกอบการก้าวไกล  ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 

1 

ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา    
ระบบการควบคุม ก ากับดูแลผลติภณัฑ์สุขภาพ 
มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 

ในระดับสากล 

ผูบ้ริโภคมีความรู้ เท่าทนัและมีพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง โดยน าองคค์วามรู้ มาใช้ เพื่อการดูแลตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

อย. มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
และมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถส่งออกได้
เพิ่มมากข้ึน 

แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566  

กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพทันต่อ 
สถานการณ์ สอดคล้องสากล 

และเป็นเอกภาพ 

1. พัฒนาผู้บริโภคใหม้ีศักยภาพในการดแูลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการใหม้ศัีกยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

3. ควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุภาพใหม้ีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ เพ่ือให้คนไทยสามารถเขา้ถึงไดใ้นยามปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ที ่
พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู ้
ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ทันสมยั  

(Smart Information) 

5 

อย. มีข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความทันสมัย 

และสาธารณะเข้าถึงได ้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่องานบริการของ อย. 

ผู้ประกอบการสามารถข้ึนทะเบียนได้
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

มีกลไกการจัดการในภาวะ
วิกฤติท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม 
และผลิตภัณฑ์คาบเก่ียวสามารถ 

ออกสู่ตลาดได้มากข้ึน  

อย. มีหน่วยวิชาการประเมินผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ี สนับสนุนภารกิจด้านการ
ประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากข้ึน 

ระบบบริหารจัดการองค์การได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ PMQA 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพตอบสนองภารกิจของ อย. 

อย. มีข้อมูลสารสนเทศและคลังความรู้ 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

อย. มีผลงานวิจัยและ R2R เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบและสร้างนวัตกรรมงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 

พันธกิจ   

ผู้ประกอบการท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ 
มีสมรรถนะเหมาะสมมากข้ึน 

อย. มีระบบปฏิบัติงานบนพื้นฐานดิจิทัล 
(Digital Platform) ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

อย. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์
คาบเก่ียว สามารถออกสู่ตลาดได้มากข้ึน 

มีระบบการตรวจจับปัญหาและจัดการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย 

แผนแม่บท/ แผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมี
ความเข้มแข็ง และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ระบบการควบคุมและก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด 
(Pre-marketing) มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริโภคมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีถูกต้อง 

มีเครือข่ายการด าเนินงาน 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเข้มแข็ง 

งานบริการของ อย. มีความรวดเร็ว
และทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที ่
พัฒนาและยกระดบัองค์กรให้ม ี

สมรรถนะสูง  
(Smart Organization)  

4 ยุทธศาสตร์ที ่ 
  พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ

และให้ผู้ประกอบการมีความสามารถ
ในการแข่งขัน (Smart Service) 

3 ยุทธศาสตร์ที ่ 
พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บรโิภค

รู้เท่าทันเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
(Smart Consumer) 

2 ยุทธศาสตร์ที ่ 
พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม 
ก ากับดแูลผลิตภณัฑ์สุขภาพเชิงรุก 

และเป็นมาตรฐานสากล  
(Smart Regulation) 

1 
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บทที่ 7 การติดตามและประเมินผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการน านโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายจ าเป็นต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่สามารถสะทอ้นผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
และทุกปีที่ผ่านการก ากับติดตามและประเมินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา       
ถูกขับเคลื่อนภายใต้คณะท างานก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งมีรองเลขาธิการเป็นประธาน และผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่มจากทุกหน่วยงานเป็นคณะท างาน ฯ 
ร่วมก าหนดแนวทาง ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลความก้าวหน้า ผลส าเร็จของการด าเนินงาน รวมทั้ง เสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
น าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้ง สื่อสาร
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดท าแผนก ากับติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ ้าหน้าที ่ใช ้เป ็นคู ่ม ือ             
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ช่องทางการรายงานผลงาน เป็นต้น 

2. ติดตามความก้าวหน้าตามแผนก ากับฯ  
3. จัดท ารายงานสรุปความก้าวหน้า เสนอที่คณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ เป็นรายไตรมาส 
4. น าผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง/แก้ไข หรือพันนา     

การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และปรับแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป รายละเอียดตามภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ระบบการก ากับติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ อย. 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์และโครงการ 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

ถ่ายทอดสู่ส านัก/กอง/กลุ่ม 

กองแผนงานและวิชาการ 
ติดตามความก้าวหน้า 

และสรุปผลทุก 3 เดือน 

ประเมินผลโครงการ 
โดยกองแผนงานและวิชาการ 

คณะกรรมการอ านวยการฯ/ 
คณะกรรมการบรหิารยุทธศาสตรฯ์ 

ประเมินแผนโดยหน่วยงาน
ภายนอกทุก 2 ป ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายรัฐบาล/แผนบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

แผนพันนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(ด้านสาธารณสุข) 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
การวิเคราะห์ SWOT 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี



 
 

อ้างอิง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก. ตราไว้ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2550. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546. เล่ม 120 ตอนที่ 
100 ก. ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม2546. 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557. 

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กันยายน 
2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอรฺ์ แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร. 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 

http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/value%20based%20health%20care%
20v1.pdf 

https://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/subblocks/%E0%B8%99%E0%B9%82%E
0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0
%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.pdf 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1209126 
http: / / www. fda. moph. go. th/ sites/ drug/ Shared% 2 0 Documents/ New/ 2 0 1 7 1 1 0 6 -

PharChem.pdf 
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/VET-02.aspx 
รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้ า – ส่งออกสินค้า

เกษตรและอาหาร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หลักการประเมินผลกระทบของการออกกฎ ระเบียบ (Regulatory Impact Analysis : RIA)  
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
ประยุทธ์ “ลุยพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่. 
บทสัมภาษณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์) ต่อผู้แทนนิตยสาร 

Green Life Plus. 2560. 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. เวทีการเจรจาการค้า. 2562  
http://www.dtn.go.th/index.php/forum.html 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 

2561. 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/20171106-PharChem.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/20171106-PharChem.pdf
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/VET-02.aspx


 135 

จ านวนประชากรไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560. มิเตอร์ประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักนายกรัฐมนตรี. 2559. กรุงเทพฯ. 

EXIM E – News. สังคมผู้สุงอายุกับโอกาสธุรกิจที่รออยู่. ส่วนวิจัยธุรกิจ 1 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ. มิถุนายน 2557.  
รายงานโครงการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2555 
รายงานการถอดรหัสงานวิจัย Thailand Generation Asia 2012 , www.yr.co.th 
The world bank [Internet]. Thailand GDP  [cited  2019 Jan 30]; [about 16.30 p.]. Available from: 

https://data.worldbank.org/country/thailand?locale=th 
ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม. รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560. [กรุงเทพฯ]: 2560.  
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Post/SitePages/Download.aspx 
กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เอกสาร PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95

%E0%B8%A3%E0%B8%A1% E0%B8%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%9A.pdf.aspx 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติเครื่องมิแพทย์  พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
UN Sustainable Development Goal 2030  
Strategic Approach to International Chemicals Management  
WHO Chemical Roadmap to  enhance health sector engagement in the Strategic Approach to 

International Chemicals Management towards to 2020 goal and beyond   
Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutant  
Minamata Convention on Mercury  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี

ชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563) (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้า – ส่งออกสินค้า

เกษตรและอาหาร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
http://www.fda.moph.go.th/Shared%Documents/Even/ebook%205%20%E0%B8%97%E

0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%20%E0%B8%AD%E0%B
8%A2.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E
0%B9%89%E0%B8%B2.pdf 

 

http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%25%20E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%25%20AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
http://www.fda.moph.go.th/Shared%25Documents/Even/ebook%205%20%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://www.fda.moph.go.th/Shared%25Documents/Even/ebook%205%20%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://www.fda.moph.go.th/Shared%25Documents/Even/ebook%205%20%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
http://www.fda.moph.go.th/Shared%25Documents/Even/ebook%205%20%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2.%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
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บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2560 ส านักงบประมาณ  
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนตุลาคม 2561 ส านักงบประมาณ  
รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557 
กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2561 

(กรกฎาคม 2561) 
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข้อมูลสถานการณ์เรื่องร้องเรียน และการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ

ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ของศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/39731 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่องการมอบ

อ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf 
อย. เดินหน้าสู่ 5 ทศวรรษ. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
รายงานประจ าปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รายงานประจ าปี 2561 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
นโยบายการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา (นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์). 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560. 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มีนาคม 2560. 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการน าขีดสมรรถนะและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากรของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใช้.สิงหาคม 2559. 
แผนยุทธศาสตร์ อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของงาน post ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้ด าเนินการตามแนวทางการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf 
http://www.lawamendment.go.th/ ณ วันที่ 19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 
แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (จากกระทรวงยุติธรรม (2560) แนวทางการจัดท าและการเสนอ     
ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สืบค้น 6 พฤศจิกายน 2560 
จาก http://www.oja.go.th/TH/const77/) 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 31ก      

9 กุมภาพันธ์ 2551 หน้า 39-46) 

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf
http://www.oja.go.th/TH/const77/
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วิสิฐ จะวะสิต และคณะ. 2560.โครงการศึกษาสถานภาพของประเทศไทยและแนวทางในการปรับปรุง
เพ่ือจัดท าระบบควบคุมอาหารแห่งชาติตามหลักการและข้อแนะน าของโคเด็กซ์. (โครงการวิจัยทุนส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สัญญาเลขท่ี SRI5920210) 

กลุ่มก าหนดมาตรฐาน  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ รื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับ และจ่ายเงินที่จัดเก็บตาม

กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
การประชุมโครงการทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ อย. วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 

อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
สรุปการเก็บความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. 

สถาบันพระปกเกล้า. 30 เมษายน 2561. 
การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 17 -18 

มิถุนายน 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม.  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 

2552. 
 


