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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
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พ.ศ. 2561 โดยเชื่อมโยงจากแผนระดับชาติ กระทรวง และแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติด (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเปนแผนพัฒนา
ในระยะ 5 ป
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนการกําหนดจังหวะ
ของการพั ฒ นาในแต ล ะป และเป น ก า วเดิ น ที่ ม าจากการเห็ น เป า หมายในอนาคตร ว มกั น หรื อ วิ สั ย ทั ศ น
ที่วา “องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย
และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน” ซึ่งสงผลใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถดูแลตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงผูประกอบการสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีโอกาสในการแขงขันในระดับสากล
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บทที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมา

1.1 รัฐ ธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 1 ตราไว ณ วัน ที่ 24 สิงหาคม
พุทธศักราช 2550 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 1 บททั่วไป
ไดระบุหนาที่ที่รัฐบาล ดังนี้
มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอ
รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหา และอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง
มาตรา 76 คณะรัฐ มนตรีตองจัดทําแผนการบริห ารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการ
และรายละเอี ย ดของแนวทางในการปฏิ บัติร าชการในแตล ะปของการบริห ารราชการแผน ดิ น ซึ่ งจะตอ ง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 25462
ใหไว ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐได
ระบุหนาที่ที่รัฐบาลและสวนราชการตองดําเนินการ ดังนี้
มาตรา 9 กํา หนดใหก ารบริห ารราชการเพื่อ ใหเ กิด ผลสัม ฤทธิ์ตอ ภารกิจ ของรัฐ
ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) กอนจะดํา เนิน การตามภารกิจ ใด สว นราชการตองจัดทํา แผนปฏิบัติร าชการไวเ ปน
การลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณี ที่การปฏิ บั ติภ ารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติร าชการเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
มาตรา 13 ให ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด ให มี แ ผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ตลอดระยะเวลา
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด แ ถลงนโยบายต อ รั ฐ สภาแล ว ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เลม 124 ตอนที่ 47 ก. ตราไว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550.
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546. เลม 120 ตอนที่ 100 ก. ใหไว ณ วันที่ 9 ตุลาคม
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สํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่ อคณะรั ฐมนตรี ใหความเห็นชอบในแผนการบริห ารราชการแผน ดิน ตามวรรคหนึ่งแลว
ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินนั้น
มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ใหจัดทําเปนแผนสี่ป
โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคล
ที่จะรับผิดชอบในแต ละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใชระยะเวลา
การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน
สี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13
ในแต ล ะป ง บประมาณ ให ส ว นราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป โดยให ร ะบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให
สํ า นั ก งบประมาณดํ า เนิ น การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในแต ล ะภารกิ จ ตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณี ที่ ส ว นราชการมิ ไ ด เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใดหรื อ ภารกิ จ ใดไม ไ ด รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัด ทํา
แผนปฏิบัติร าชการเพื่อ ขอรับ งบประมาณ ใหสํา นัก งบประมาณ และ สํานัก งาน ก.พ.ร. รว มกัน กําหนด
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร
มาตรา 18 เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ของส ว นราชการใดแล ว การโอนงบประมาณจากภารกิ จ หนึ่ ง ตามที่ กํ า หนดในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ไปดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กันแลว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใด
ไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการ
ต อ ไปจะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยเกิ น ความจํ า เป น หรื อ มี ค วามจํ า เป น อย า งอื่ น อั น ไม อ าจหลี ก เลี่ ย งได ที่ จ ะต อ ง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหป รับ แผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนิน การแกไขแผนการ
บริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย
ดั งนั้ น เพื่ อให เ ป น ไปตามที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กําหนด สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น
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2. วัตถุประสงคของแผน
2.1 เพื่ อใช เ ปน กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.3 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคการใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผล
3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผน
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฉบั บ นี้ มี ข อ มู ล สํ า คั ญ ที่ ศึ ก ษา 1) นโยบายของรั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มตรี )
2) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ
น.พ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) 5) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และ 6) ผลการวิเคราะหสถานการณทั้งภายในและภายนอกองคกร
4. นโยบายและแผนการดําเนินงานสําคัญ (ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
4.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)3
ตามที่ นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน
ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทหลักในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้
ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
- ขอ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง
ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และการบริห ารจัดการพื้น ที่ ช ายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรั บ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการ
ปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว
จึงมารักษา สรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม
ในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพั ฒ นาระบบบริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข โดยส ง เสริ ม การร ว มลงทุ น และการใช
ทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557.
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ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรั บ รองมาตรฐานสิ น ค า และมาตรฐานการผลิต ระดั บ ไร น า เปน ต น ให ส ะดวกรวดเร็ว ขึ้ น ตลอดจน
ลดขั้น ตอนของกระบวนการด า นธุ รการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชว ยใหระบบการสงสิน คาเร็ว ขึ้น พรอมทั้ง
แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น
- ขอ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มให เ ข ม แข็ ง สามารถแข ง ขั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการเพิ่ ม องค ค วามรู ใ นด า นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับ
โครงสรางกลไก การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพ
ที่ชัดเจน ทั้งในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
- ข อ 7.1 เร ง ส ง เสริม ความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ การคา การลงทุน ในภูมิ ภ าค
อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคม
ขนส งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกัน ของอาเซีย น ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจาก
ความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรง
ขยายการจั ด ทํ า ข อ ตกลงการยอมรั บ ร ว มกั น ของสิ น ค า ด า นการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับ
กฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษี แ ละการอํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ดให มี ก ารตั้ ง สํ า นั กงานปฏิ บั ติก ารประจํ า ภู มิ ภ าค
ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดใน
ที่สุด
- ข อ 7.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการไทยทุ ก ระดั บ
โดยสอดคลองกับขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิต
ตา ง ๆ ที่ เ ปดเสรี มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหส ามารถแขงขัน ได
รวมทั้ง สามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวง
โซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได
เข าไปลงทุ น ขยายฐานการผลิ ต ในประเทศอื่น ในอาเซี ย นมาเปน เวลานานแล ว ตลอดจนกลุ มการผลิ ต ที่
ผู ป ระกอบการของไทยเตรี ย มที่ จ ะขยายฐานการผลิตเพิ่ม เติมอีกหลายชนิด ซึ่งชว ยใหป ระเทศไทยมีฐ าน
การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปน
การชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ข อ 7.6 พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษโดยเริ่ ม จากการพั ฒ นาด า นการค า ชายแดน
และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW)
และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกทางการค า และการขนส ง สิ น ค า ข า มแดนอย า งต อ เนื่ อ ง โดยในระยะแรก
ใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก
และบา นคลองใหญ ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิส ติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรองรั บ ปริ ม าณการเดิน ทางและการขนสง ที่คาดวา จะเพิ่มขึ้ น จากการเข าสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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ขอ ๑๐ การส ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ
แบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ล าสมั ย ไม เ ปน ธรรม ไมส อดคลองกับ ความตกลงระหวางประเทศ เปน อุป สรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรง
ดําเนินการ
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
3.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอ
ยุทธศาสตรที่ 1
สุขภาพ
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
3.4.1 พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีการคัดกรอง
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย จัดบริการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตที่เขาถึงไดงาย และกํากับควบคุมการเผยแพร
ชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
3.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเปนธรรมและ ความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ภายในชุมชน
3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน
การสงเสริม การเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่
กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสริม
การทองเที่ยวทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนที่มีแหลง
ทองเที่ยว
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
3.2 การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของภาค
การผลิตและบริการ
- ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
- พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
- พัฒ นาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจ จุบั น
เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
- สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 6
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
การบริหารจัดการในภาครัฐ ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม
การปองกันการทุจริตประพฤติ เกิดความคุมคา
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
สังคมไทย
มาตรฐานสากล (ปรับวิธีการดําเนินการแบบประชารัฐ จัดใหมีกระบวนการ
และชองทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย การวางระบบ
สารสนเทศ การใหบริการผานระบบดิจิทัล)
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม
และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 9
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพื้นที่เปาหมายเขตพัฒนา
การพัฒนาภาค เมือง
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย
และพื้นที่เศรษฐกิจ
นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส โดย
1) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จที่มีอํานาจในการอนุมัติ
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 10
3.7 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ ระหวางภูมิภาค
ความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวาง
เพื่อการพัฒนา
ประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอํานาจตาง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
3.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง
ในทุกดาน
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4.3 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ยุทธศาสตรชาติ
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ อย.
ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 2 :
1. ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
Service Excellence
Strategies
แผนงานที่ 6 ประเทศไทย 4.0
และเทคโนโลยีทางการแพทย
- พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและ
เทคโนโลยี
- รอยละของยากลุมเปาหมาย
• โครงการพัฒนาดาน
สาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยี ที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อทดแทน
ยาตนแบบเพิ่มขึ้น
ทางการแพทย
- รอยละรายการยาและ
เครื่องมือแพทยที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน
2. ดานการพัฒนาและเสริมสราง ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 1 :
ศักยภาพคน
P&P Excellence Strategies
แผนงานที่ 3 ลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ
- สงเสริมความปลอดภัยดาน
อาหาร
- รอยละของผลิตภัณฑอาหาร
• โครงสงเสริมและพัฒนา
สดและอาหารแปรรูปมีความ
ความปลอดภัยดานอาหาร
ปลอดภัย
- รอยละของประชาชนที่มี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
(เฉพาะอาหาร)
- คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ
• โครงการคุมครองผูบริโภค
- รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ ที่ไดรับการตรวจสอบได
สุขภาพ
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
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4.4 นโยบายของรั ฐ มนตรี วา การกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิค เกี ย รติ คุณ น.พ.ปย ะสกล
สกลสัตยาทร)4
รัฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. ป ยะสกล สกลสัตยาทร)
ไดมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขไว 8 ขอ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เกี่ยวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 ขอ ดังนี้
ข อ 3 พั ฒ นาการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคให ป ระชาชนทุ ก กลุ ม วั ย เพื่ อ ป อ งกั น
ความเสี่ยงตอสุขภาพและคุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหคนไทยมีโอกาสไดรวมคิด
รวมนํา รวมทํา และรวมรับผิดชอบดวย เปนการอภิบาลแบบเครือขาย เอื้ออํานวยระบบสุขภาพแหงชาติ
เชื่อมประสานทุกภาคสวนเขาดวยกัน
ขอ 4 เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการบริห ารจัดการของหนว ยงานทุกระดับ ทั้งการบริห ารการเงิน
การคลัง การบริหารกําลังคน และการบริหารขอมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป
ประเทศ เพื่อใหพลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง
ขอ 5 ใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ทั้งความรู ทักษะ การผลิต การใช
การสรางขวัญกําลังใจ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
ขอ 7 เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข
เพื่อประสิทธิผลที่ดีตอสุขภาวะของประชาชน
4.5 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหหนวยงาน
ของรั ฐ นํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนดลํ าดั บ ความสํา คัญ ของภารกิ จ หน ว ยงาน และใช เปน เครื่อ งมื อ
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เป น การวางรากฐาน เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาที่ยั่งยืน ของประเทศในระยะยาวตอไปยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร มีสวนที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ
1.5 การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรม
2.2 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.9 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.14 การพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.3 การพัฒนาดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
5. กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามภาพที่ 1

4

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) วันที่ 24 สิงหาคม 2558.
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กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แผนฯ 12

แผนงานตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรร
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา
ผลประโยชน์ชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
(People Excellence )

ยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวง
สาธารณสุข
4 Excellence

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)

เป้าหมาย
การให้บริการ
กระทรวง

2. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

เป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย

สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับการส่งเสริม
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิต
นวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานประกอบการ

ระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีความสอดคล้อง
กับระดับภูมิภาคและสากล

ประชาชนได้รับประโยชน์มาตรการ
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

ผู้ประกอบการสามารถยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการและ
มีความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการภาครัฐ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
บริการหน่วยงาน

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ได้รับ
ใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
จําเป็น มีระบบการควบคุมและป้องกัน
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมาย
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมหรือ
ส่งออกได้รับการอนุญาตไม่น้อยกว่า
30 ตํารับ (ยา 15 ตํารับ
เครื่องมือแพทย์ 11 ตํารับ
และอาหาร 4 ตํารับ)

ร้อยละ 50 ของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด
กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการผลิต
และการแสดงฉลากตามเกณฑ์

ระดับความสําเร็จของการนําผล
ความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนา
ระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ระดับ 5)

ร้อยละ 70 ของผู้บริโภค
มีความพึงพอใจต่อมาตรการส่งเสริม
สุขภาพของ อย.

ร้อยละ 85 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.

ร้อยละ 82.5 ของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา ยกระดับและได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของ
รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ภาครัฐ

กลยุทธ์หน่วยงาน

พัฒนาระบบการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และ
สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด

ส่งเสริมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ
อาหารในกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถ
ยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถ
ในการแข่งขัน

สนับสนุนและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสถานประกอบการ

พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค

กําหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุกด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถยกระดับมาตรฐานและ
ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
สําหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
และการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการและความสามารถ
ในการแข่งขัน

โครงการสนับสนุนและพัฒนา
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด

โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
ได้รับการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการประกอบการสามารถ
แข่งขันได้

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก

1. ร้อยละ 99 ของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
2. ร้อยละ 98 ของคําขออนุญาต
สถานประกอบการได้รับการพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
3. ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ร้อยละ 99 ของฉลากมีความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
5. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับ
การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
6. ร้อยละ 99 ของสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กําหนด
7. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้
เป็นไปตามกฎหมาย
8. ร้อยละ 100 ของการโฆษณา
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับ
การจัดการ

ร้อยละ 90 ของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของ
รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสาร
ตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
1. ร้อยละ 98 ของผู้รับอนุญาตวัตถุ
เสพติดดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
2. ร้อยละ 100 ของรายงานวัตถุเสพติด
ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบ
แก้ไขหรือถูกดําเนินการตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

3. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์

จํานวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้าง
นวัตกรรมหรือส่งออกสามารถดําเนินกา
รขอขึ้นทะเบียนตํารับ ไม่น้อยกว่า 32 ราย
(ยา 20 ราย เครื่องมือแพทย์ 10 ราย
และอาหาร 2 ราย)

จํานวนสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สดที่ได้รับการพัฒนา 77 แห่ง

4. ประชาชนเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

2. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่มี
1. จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาต
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 กิจกรรม ให้แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
50 ผลิตภัณฑ์
2. ร้อยละ 70 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและ
ตระหนักถึงปัญหาต่อสุขภาพ

มี

สนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กิจกรรม

ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น
ที่เป็นวัตถุเสพติด

พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จํานวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น
ได้รับการควบคุม 26,500 รายการ

จํานวนสถานประกอบการผลิตอาหาร
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รับ
การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
117 แห่ง

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้

พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กําหนด

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ จํานวนจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ระบบการให้คําแนะนําและสนับสนุนนวัตกรรม
ผักและผลไม้สดได้รับการสํารวจและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประเมินความพร้อม 77 จังหวัด
2. ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่วิจัยและผลิตในประเทศ ลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามระยะเวลา
ที่กําหนด เมื่อเทียบกับคําขอประเภทเดียวกัน

พัฒนากลไกและความร่วมมือ
ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ที่มีมาตรฐานระดับสากล

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

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เชิง ก่อนออกสู่ตลาด
รุก
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานประกอบการก่อนอนุญาต
ให้มีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
1. จํานวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
แสดงสัญลักษณ์โภชนาการกลุ่มอาหารที่
ขยายขอบข่าย 1 ฉบับ
2. จํานวนเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา
3 เครือข่าย

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

1. ผลิตสื่อองค์ความรู้
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จํานวนสถานประกอบการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนา 135 ราย

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
ของรายการค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการภาครัฐ

บทที่ 2 การวิเคราะหสถานการณ
หลังจากทราบนโยบายรัฐบาล ทิศทางของแผนในระดับชาติและแผนในระดับกระทรวงแลว สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดนํากรอบแนวทางฯ ดังกลาว มาใชวิเคราะหสถานะขององคกรเพื่อประกอบ
การทบทวนยุทธศาสตรใหเชื่อมโยงและสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกเหนือจากการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวแลว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไดวิเคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอกองคกร
เพื่อจะได ทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมมีลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด กอใหเกิด
โอกาสและขอจํากัดตอองคกรอยางไรบาง เพื่อใชประกอบการเสนอของบประมาณใหสอดคลองกัน โดยใช
เครื่องมือ PEST + HCP Analysis ในการวิเคราะหปจจัยภายนอก และ McKinsey 7S ในการวิเคราะหปจจัย
ภายใน โดยมีผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้

1. สถานการณภายนอกที่กระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
1.1 ดานการเมือง (Political Component)
1.1.1 นโยบายรัฐบาล3 ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย
ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
- ขอ 2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาท
ตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนา
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการ
ปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว
จึงมารักษา สรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม
ในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพั ฒ นาระบบบริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข โดยส ง เสริ ม การร ว มลงทุ น และการใช
ทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรั บ รองมาตรฐานสิ น ค า และมาตรฐานการผลิต ระดั บ ไร น า เปน ต น ให ส ะดวกรวดเร็ว ขึ้ น ตลอดจน
ลดขั้น ตอนของกระบวนการด า นธุ รการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชว ยใหระบบการสงสิน คาเร็ว ขึ้น พรอมทั้ง
แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น
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- ขอ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มให เ ข ม แข็ ง สามารถแข ง ขั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการเพิ่ ม องค ค วามรู ใ นด า นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรปรับ
โครงสรางกลไก การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพ
ที่ชัดเจน ทั้งในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
- ข อ 7.1 เร ง ส ง เสริม ความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ การคา การลงทุน ในภูมิ ภ าค
อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคม
ขนสงและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกัน ของอาเซีย น ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจาก
ความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรง
ขยายการจั ด ทํ า ข อ ตกลงการยอมรั บ ร ว มกั น ของสิ น ค า ด า นการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับ
กฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษี แ ละการอํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ดให มี ก ารตั้ ง สํ า นั กงานปฏิ บั ติก ารประจํ า ภู มิ ภ าค
ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดในที่สุด
- ข อ 7.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการไทยทุ ก ระดั บ โดย
สอดคลองกับขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิต
ตา ง ๆ ที่ เ ปดเสรี มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหส ามารถแขงขัน ได
รวมทั้ง สามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวง
โซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได
เข าไปลงทุ น ขยายฐานการผลิ ต ในประเทศอื่น ในอาเซี ย นมาเปน เวลานานแล ว ตลอดจนกลุ มการผลิ ต ที่
ผู ป ระกอบการของไทยเตรี ย มที่ จ ะขยายฐานการผลิตเพิ่ม เติมอีกหลายชนิด ซึ่งชว ยใหป ระเทศไทยมีฐ าน
การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปน
การชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ข อ 7.6 พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษโดยเริ่ ม จากการพั ฒ นาด า นการค า ชายแดน
และโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW)
และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกทางการค า และการขนส ง สิ น ค า ข า มแดนอย า งต อ เนื่ อ ง โดยในระยะแรก
ใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก
และบานคลองใหญ ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิส ติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรองรั บ ปริ ม าณการเดิน ทางและการขนสง ที่คาดวา จะเพิ่มขึ้ น จากการเข าสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ขอ ๑๐ การส ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้ง
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ตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ
แบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ล าสมั ย ไม เ ปน ธรรม ไมส อดคลองกับ ความตกลงระหวางประเทศ เปน อุป สรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรง
ดําเนินการ
1.1.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข4
รัฐ มนตรี วา การกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกีย รติคุณ น.พ. ปย ะสกล สกลสัตยาทร)
ไดมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขไว 8 ขอ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เกี่ยวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 ขอ ดังนี้
ข อ 3 พั ฒ นาการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคให ป ระชาชนทุ ก กลุ ม วั ย เพื่ อ ป อ งกั น
ความเสี่ยงตอสุขภาพและคุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหคนไทยมีโอกาสไดรวมคิด
รวมนํา รวมทํา และรวมรับผิดชอบดวย เปนการอภิบาลแบบเครือขาย เอื้ออํานวยระบบสุขภาพแหงชาติ
เชื่อมประสานทุกภาคสวนเขาดวยกัน
ขอ 4 เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการของหนว ยงานทุกระดับทั้งการบริห ารการเงิน
การคลัง การบริหารกําลังคน และการบริหารขอมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป
ประเทศ เพื่อใหพลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง
ข อ 5 ให ค วามสํ า คั ญ ในการพัฒ นากําลังคนดานสาธารณสุข ทั้งความรู ทักษะ การผลิ ต
การใช การสรางขวัญกําลังใจ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
ขอ 7 เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข
เพื่อประสิทธิผลที่ดีตอสุขภาวะของประชาชน
1.1.3 นโยบายและระบบการจัดสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategic Performance based budgeting: SPBB) ที่เปนการพิจารณางบประมาณจาก
ยุทธศาสตรของหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงภารกิจและงบประมาณไปสูยุทธศาสตรระดับชาติได ซึ่งการเสนอ
งบประมาณของสํ า นั กงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ผานมาไดเสนอขอภายใตยุทธศาสตรร ะดับ ชาติ
3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และยุทธศาสตรดานการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพคน ทั้ง นี้ สถิติยอ นหลัง 10 ป พบวา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับการจัดสรรงบประมาณอยูที่ 620 ลานบาท ในป 2550 ถึง 864
ลานบาท ในป 2560 รายละเอียดตามภาพที่ 2
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244.78 243.19 241.25
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56

3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

251.81 269.92 271.70
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54.29

57

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนิน งาน

58

59

60

77.82

ปงบประมาณ

ภาพที่ 2 งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับจัดสรร ป 2550 – 2560
จําแนกตามงบรายจาย5
หากพิจารณางบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับจัดสรร เมื่อเทียบตอ
หัวประชากรที่ตองคุมครอง พบวา อยูที่ประมาณ 13.23 บาทตอคน (864.17 ลานบาท/ประชากร 65.28
ลานคน 6) ซึ่งเมื่อเทีย บกับองคกรที่มีการดําเนินการใกลเคียงกัน เชน USFDA ไดรับ จัดสรรงบประมาณ
ดานการคุมครองผูบริโภคตอหัวประชากรประมาณ 512 บาทตอคน (4.70 Billion US7/323.44 million
of people8) สูงกวาประเทศไทยถึง 39 เทา
จากระบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยถือวาเปนขอจํากัดของหนวยงานเนื่องจาก
งบประมาณเปนทรัพยากรที่สําคัญ ในการที่จะทําใหการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาก
ภาพที่ ป รากฏ พบว า งบดํ า เนิ น งานมี แนวโนมลดลง ทําใหส งผลกระทบตอการดําเนิน งานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่ ไม ส ามารถกํากับ ดูแลผลิตภัณฑไดอยางทั่ว ถึง ผู ป ระกอบการจึงมีชองทาง
ในการกระทําผิดกฎหมาย ทั้งลักลอบผลิต นําเขา จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
1.1.4 เสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล
ความไมแนนอนทางการเมืองเปนจุดออนหลักของประเทศไทยในชวงที่ผานมา รัฐบาลที่มี
เสถียรภาพจะมีสวนอยางยิ่ง ที่จะทําใหการพัฒนาประเทศไปอยางรวดเร็วและเกิดความตอเนื่อง เปนผลดีทั้ง
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม แตสําหรับประเทศไทยแลว ในระยะเวลา 82 ป นับแตมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองเปนระบบประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลไทยมีจํานวนถึง ๖1 ชุด โดยมีวาระ
เฉลี่ยเพียงประมาณ ๑ ป ๔ เดือน รัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะสามารถบริหารประเทศไดอยางราบรื่นจนครบวาระ
๔ ป จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหประเทศชาติพัฒนา
5
6
7
8

ข อ มู ล งบประมาณสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ป 2549-2559. กลุ ม นโยบายและแผน กองแผนงานและวิ ช าการ.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
จํานวนประชากรไทย ณ วันที่ 28 เมษายน 2559. มิเตอรประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM482758.pdf
United States Census Bureau. U.S. and World Population Clock. 28 Apr 2016.
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หากพิจารณาถึงรัฐบาลชุดปจุบันเปนชุดที่ 61 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ภายหลัง รัฐประหาร ในนาม คณะรักษาความสงบแหงชาติ และแตงตั้งพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา เปน นายกรัฐมนตรี ตาม พระบรมราชโองการประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2557 โดยลําดับ9 และในสวนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ชวยวาการฯ ทําใหคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นมาบริหารงานเพียงวาระสั้น ๆ ทําประโยชนใหแกประเทศชาติไดไมมาก
นัก ถือว าเปนความออนแอของรัฐบาล ซึ่งจะนําประเทศเขาสู “การเมืองไรเสถีย รภาพ” ปจจัย ดังกลาว
มีผ ลกระทบอย า งสู งต อการตั ดสิ น ใจของตางชาติ ที่ จ ะเขามาลงทุน หรือพัฒ นาดานอุตสาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศไทย
หากมี การปรั บ เปลี่ ย นรัฐ บาลหรื อรัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขบ อยครั้ง มีผ ลให
นโยบายสําคัญที่มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ อาจไมมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะมีผลกระทบตอการประชุมราชการที่มีรัฐมนตรีเปนประธาน หรือ
กระทบต อ กระบวนการออกกฎหมาย ทั้ ง ในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวงหรื อ ประกาศกระทรวง
ที่เกิดความลาชา เชน หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล กฎหมาย ที่ถูกเสนอไวแลวในรัฐบาลเดิม บางขั้นตอนจะถูก
สงกลับมายังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแจงยืนยันกฎหมายดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง มีผลใหไมสามารถออกกฎหมาย
มาใชบังคับไดตามชวงเวลาที่กําหนดไว
1.1.5 ทิศทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย10
สามารถสรุปเปน 7 ประเด็น ดังนี้
1. กลไกขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น การขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ให เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ งจาเป น ต อ งมี ก ลไกรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เมื่ อ พิ จ ารณาจากโครงสร า ง
การบริหารราชการของไทยในปจจุบัน เห็นวา กลไกสําคัญที่จะทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน
การกระจายอํ า นาจสู ท อ งถิ่ น ได แ ก สานั ก งานคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น (สกถ.)
2. โครงสรางองคกรปกครองส วนทองถิ่นและโครงสรางการบริหารงาน ตามหลักการ
การจั ด ตั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ “จั ง หวั ด ปกครองตนเอง” เพราะเป น ไปตามหลั ก
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยเปนการลดบทบาทหรือยุบเลิกหนวยงานราชการสวนภูมิภาคบางสวน
3. อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเสนอใหมีการยกรางกฎหมายใหม
ที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสมบูรณชัดเจนมากที่สุด
4. รายได ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยโครงสร า งประเภทรายได ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสม
5. สภาทองถิ่น ปรับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นมีสัดสวนเทียบเคียงมาจากจํานวนประชากร
ในเขตพื้นที่ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแทนของประชาชนไดอยางแทจริง
6. การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับบทบาทของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพิ่มบทบาทของสภาพลเมืองหรือประชาชนในการทําหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
16

16

16

16

16

16

16

16

1 6

16

16

16

9
10

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61. วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี. 26 ตุลาคม 2557.
http://www.nmt.or.th. สรุปทิศทางการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย. วันที่ 13 กุมภาพันธ
2558.
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7. การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและ
การปกครองทองถิ่นควรตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในระดับการมีสวนรวม
และคุ ณ ภาพการมี ส ว นร ว ม โดยส ง เสริ ม ให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในการบริหารงานทั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไวและนอกเหนือจากที่กฎหมายไดบัญญัติไว
ขอเสนอแนะในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1. ขอเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรประสานความร ว มมื อ จาก สถานี อ นามั ย และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
2) องค กรปกครองส ว นทอ งถิ่ น สนับ สนุน เครือ ขา ย และยกระดับ เปน พื้น ที่ตั ว อยา ง
เพื่อสรางตนแบบการจัดการที่ดีใหกับพื้นที่อื่น ๆ
3) องคกรปกครองสว นทองถิ่นและผูนําชุมชน ควรใหขอมูลประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง
ผลิตภัณฑสุขภาพ อาจมีการสงเสริมความรูใหกอนที่จะดําเนินการ
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําเกณฑมาตรฐานของทองถิ่นเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5) การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปดกวางใหองคกรพัฒนาตาง ๆ
หรือบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพดานการจัดการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
6) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ล ะแห ง ต อ งทํ า งานเชื่ อ มโยงกั น โดยเฉพาะ
ดานขอมูล
7) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ดให มี ตลาดกลาง หรื อ ศูน ย ก ลางสิ น ค า ผลิต ภั ณ ฑ
สุขภาพของทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหคนในทองถิ่นมีโอกาสเลือก และเขาถึงผลิตภัณฑสุขภาพปลอดภัยอยางทั่วถึง
2. ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูกําหนดนโยบายจะตองมีการเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ
เขาดวยกัน ขณะเดียวกันหนวยงานสาธารณสุขในระดับภูมิภาคเปนหนวยปฏิบัติงาน คือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพราะฉะนั้นกระทรวงฯ ตองทําสองบทบาท แตในอนาคตเมื่อมีการกระจายอํานาจเต็มรูปแบบอาจจะ
เหลือเพียงการกําหนดนโยบาย การติดตามและการบังคับใชกฎหมาย สวนการปฏิบัติการจะไปอยูกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งอยูในภูมิภาคจะตองมีการปรับบทบาทตอไปดวย
เชนกัน
3. ขอเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1) กระตุ น ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
ในการนํากฎหมายที่ไดมีการบัญญัติไวแลว มาบังคับใชในการควบคุมใหเกิดความปลอดภัย ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในระดับชุมชนอยางจริงจัง รวมทั้ง ออกเทศบัญญัติ ขอบัญ ญัติทองถิ่นเพิ่มเติมและมีความทันสมัย
เพื่อใชเปนกลไกในการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนใหสถานศึกษาในทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักสูตร
การเรียนรูดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยใหกับเยาวชน
3) ส งเสริ มการวิ จัย และพัฒ นาองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มุงเนน ใหชุมชน
มีสวนรวมในการแกไขปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยนําปญหาของชุมชนมาเปนโจทยสําหรับการวิจัย
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4) กํ า หนดมาตรการระดั บ นโยบายและกลไกการบั ง คั บ ใช เ พื่ อ ควบคุ ม การโฆษณา
ผลิต ภัณฑสุขภาพ อาทิ ผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา โดยตองมีมาตรการในการอนุญาต
การตรวจสอบ การดําเนินการกับผูละเมิดมาตรการอยางเครงครัด
5) พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศและการเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการดานผลิตภัณฑสุขภาพปลอดภัย ตลอดจนอันตรายจากความเสี่ยงตาง ๆ โดยการพัฒนาระบบขอมูล
ตองไดรับการสนับสนุนขอมูลจากแหลงขอมูลของหนวยงานตางๆ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห และ
จัดทําใหเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลและนําขอมูลมาใชในการวางแผนและ
ตัดสินใจอยางถูกตอง
6) พัฒ นากลไกความรว มมือใหเกิดการแลกเปลี่ย นขอมูล ขาวสารของภาคีเครือขาย
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรพัฒนาตาง ๆ โดยการเปดใหเกิดเปนเวที
สาธารณะอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการถอดบทเรียนการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค การกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ การผลักดันเชิงนโยบาย และประเด็นที่ภาคีเครือขายตองการจัดใหมีขึ้น เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูอยางสรางสรรค ควบคูกับการแลกเปลี่ยนประสบการณใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูควรกระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ
อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ซึ่งถือวาเปนหนวยงานระดับพื้นที่ ที่
จะต อ งดํ า เนิ น การร ว มกั น เพื่ อให เ กิ ด ผลในทางปฏิบั ติอ ย างแทจ ริง ควรมีก ลไกในการสรา งเครือ ข ายที่ มี
ความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกัน
และกัน ควรไดรั บการสนับ สนุ นอยา งจริงจังจากภาครัฐ และถึงแมวาหนวยงานสวนกลางจะมีการถายโอน
งบประมาณในการดําเนินงานไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตหากไมมีการใหคําแนะนําหรือแนวทางที่
ชัดเจน รวมถึง องคความรูตาง ๆ ลงไปดวย อาจจะทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงตองมีการสนับสนุน
ดานวิชาการ บุคลากรอยางตอเนื่อง ซึ่งบทบาทดังกลาวมีทั้งหนวยงานสวนกลางที่มีหนาที่กําหนดนโยบาย
กํากับดูแลใหมีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และยังมีหนวยงานในภูมิภาค ตั้งแตระดับจังหวัด โดยเฉพาะผูวา
ราชการจังหวัดมีบ ทบาทสําคัญมาก เพราะถาเจาของพื้นที่ไมแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการผลักดัน องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง หลายอาจจะมี ค วามย อ หย อ นและไม ใ ห ค วามสนใจกั บ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพได
1.2 ดานเศรษฐกิจ (Economic Component)
1.2.1 นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ ๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการดานธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น
ขอ ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งใน
ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
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1.2.2 รายไดประชากร
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 255811 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 จากครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล จํานวนประมาณ 52,000 ครัวเรือน พบวา ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายไดเฉลี่ย
เดือนละ 26,915 บาท และมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 21,157 บาท โดยเปนคาอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
มากที่สุด รอยละ 33.7 (ซึ่งในจํานวนนี้เปนคาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลรอยละ 0.7) โดยตั้งแตป 2548 ถึง
2559 รายไดและคาใชจายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือรายไดเพิ่มจาก 17,787 บาท เปน 26,915 บาท
และคาใชจายฯ เพิ่มจาก 14,311 บาท เปน 21,157 บาท ตามลําดับ
จากผลการสํารวจรายไดขางตนมีงานวิจัย12 ที่แสดงใหเห็นวา รายไดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจะแตกตางกันตามลักษณะประชากร
ได แก เพศ อาชี พ รายได และระดั บ การดูแ ลสุข ภาพ แตไ มแตกตางกัน ตามอายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษาและสถานะสุขภาพ
1.2.3 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ/ประชาคมอาเซียน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสําคัญที่สงผลกระทบตอระบบการคุมครองผูบริโภค13 คือการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับพหุภาคี รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส งผลกระทบเป น ภาวะคุกคามต อการคุมครองผูบ ริ โ ภคดานผลิตภั ณฑสุ ขภาพโดยตรง
ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับกลุม-เขตเสรีทางการคามากขึ้น ทั้งในดานจํานวนของ
กลุมการตกลงการคาเสรีที่เขารวมเปนสมาชิกที่ผานการเจรจาขอตกลงการคาเสรีเรียบรอยแลวและอยูใน
ระหวางกระบวนการเจรจา และดานความครอบคลุมกิจกรรมทางการคา เชน WTO APEC RCEP เปนตน โดย
วัตถุประสงคของการรวมกลุม-เขตเสรีทางการคาเกลานี้ มีความมุงเนนเพื่อเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
การไหลเวี ย นปริ มาณสิ น ค า และบริ การในประเทศสมาชิก ซึ่ง ที่ผา นมาประเทศไทยมี แนวโน มการนํ า เข า
ผลิตภัณฑสุขภาพสูงขึ้น14 โดยในป 2559 มีการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 1,728,035 รายการ รวม
เปนมูลคา 429,454.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 4 เทาตัวเมื่อเทียบกับป 2550 และเพิ่มขึ้น 0.5 เทาตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2555
จากความรวมมือทางเศรษฐกิจสงผลใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของการเฝาระวังการนําเขา
สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ และเกิดการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ แบบบูรณาการ แตอาจพบปญหา
คุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งจากประเทศเพื่อนบานและผานการขนสงทั้งทางทะเลและทาง
อากาศเพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ น สํ า นั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรปรับ กฎระเบีย บใหส อดคลองกับ สากล
(Harmonization) เพื่อนําไปสูการยอมรับซึ่งกันและกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and
Certification) ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ ปรับตัวในการการจัดการกับผลิตภัณฑ ระบบและกลไกใหเทาทัน
ตางประเทศและเฝาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัยและยับยั้งผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยไดทันสถานการณ
ความรวมมือที่สําคัญอยางหนึ่งไดแก ประชมคมอาเซียน เปนการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจ
ต อ รองและขี ด ความสามารถทางการแขง ขั น กั บ ประเทศในภูมิ ภ าคใกลเ คี ย งและในเวที ร ะหว างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเปนหนวยงานที่กํากับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ
ตลอดจนเปนหนวยงานที่เปนผูแทนประเทศไทยในการเจรจา ภายใตขอตกลงที่เกี่ยวของกับการคาเสรีอาเซียน
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540.
13
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
14
สํานักดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
12
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จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตามขอตกลงภายใตอาเซียน และเพื่อความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน
ภายใตขอตกลงตาง ๆ ทั้งแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสา โดยแตละเสาเกี่ยวของกับงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกี่ยวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เสา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic
Community)

ประเด็นที่เกี่ยวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- การขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี
- การอํานวยความสะดวกทางการคา
- การจัดตั้ง ASEAN Single Window
- ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical Barrier to
Trade : TBT)
- มาตรการสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)
- การปรั บประสานกฎระเบี ยบ กระบวนการตามกฎหมายในการควบคุ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ ผ ลิ ต และนํ า เข า มาจากต า งประเทศให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยและสอดคลองกับความตกลงอาเซียน
- ยาเสพติดและการควบคุมสารตั้งตน

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political and Security
Community)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
- ความปลอดภัยของอาหาร
อาเซียน (ASEAN Socio- การพัฒนาทางดานเภสัชกรรม รวมถึงการใชยาอยางเหมาะสม
Cultural Community)
- การดื้อยาตานจุลชีพ

นอกจากนี้ขอตกลงใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เชน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก หรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เปนประเด็นที่ควรนํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑสุขภาพ และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนไปตามแนวโนมขอตกลงทางการคาที่จะเกิดตอไปในอนาคต
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงตองมีการปรับและพัฒนาการทํางานใหเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน พัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
สรางความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ มาตรฐานดานผลิตภัณฑสุขภาพที่สอดคลองกับอาเซียนใหแกทุกภาคสวน
รวมทั้ ง ปรั บ ข อกํ า หนด มาตรฐาน กฎระเบีย บการกํ ากับ ดูแลผลิต ภัณฑ สุขภาพตาง ๆ ที่ส ามารถรองรั บ
การดําเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอตกลงของอาเซียนและบริบทของประเทศไทย
1.2.4 ปริมาณและมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
15
 ยา
ปริมาณการผลิตยารักษาและปองกันโรคในไตรมาสที่ 3 ป 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน ขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการผลิตยาเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น ยกเวนในสวนของยา
แคปซู ล และยาผง สํ า หรั บ ปริ ม าณการจํ า หน า ยยาในประเทศขยายตั ว จากไตรมาสเดี ย วกั น ของป ก อ น
คอนขางมาก ในภาพรวมอุตสาหกรรมยาในไตรมาสนี้ขยายตัวไดดี เนื่องจาก ตลาดยาในประเทศเริ่มฟนตัว
18

15

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 3 ป 2559 (กรกฎาคม – กันยายน 2559) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พฤศจิกายน 2559.
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ประกอบกับตลาดตางประเทศการขยายตัวที่ดีขึ้น สําหรับมูลคาการนําเขายาในไตรมาสนี้เ มื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก ตลาดยาในประเทศมีแนวโนมการขยายตัวที่ดีตั้งแตชวงตนปที่ผานมา
แนวโนมปริมาณการผลิตยารักษาหรือปองกันโรคในไตรมาสที่ 4 ป 2559 มีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้น จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดยาทั้งในและตางประเทศมีแนวโนมการขยายตัวที่ดี
เชนเดียวกับปริมาณการจําหนายยารักษาหรือปองกันโรคในประเทศที่ยังมีแนวโนมการขยายตัวไดดีตอเนื่อง
จากไตรมาส 3 โดยเฉพาะในสวนของยาน้ําและยาเม็ดที่มีการตอบรับที่ดีจากทั้งตลาดโรงพยาบาลของรัฐและ
รานขายยา สําหรับการสงออก คาดวา จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ยกเวนบรูไน) มี
แนวโน มต องการใช ย าจากไทยมากขึ้ น รวมถึงอิน โดนี เซีย ซึ่งเปน ประเทศสมาชิ ก PIC/S ก อนหนาไทย
ในไตรมาสที่ 3 มีมูลคาการนําเขายาจากไทยสูงจนติด 1 ใน 10 อันดับแรกของตลาดสงออกที่สําคัญของไทย
ซึ่งคาดวา นาจะเปนผลมาจากการที่ไทยไดเปนสมาชิก PIC/S เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ประกอบกับ
ผูประกอบการไทยหันมาใหความสําคัญกับการแสวงหาตลาดใหมในตางประเทศมากขึ้น การสามารถเขาสู
ตลาดอินโดนีเซียไดมากขึ้น จึงถือเปนสัญญานที่ดีในการขยายตลาดสงออกสินคายาของไทยใหครอบคลุมกลุม
ประเทศอาเซียนรวมถึงโลกไดมากขึ้นในอนาคต
15
 อาหาร
ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2559 ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 2.07 เนื่องจากสินคาสําคัญมีการผลิตเพิ่มขึ้นตามความตองการ
บริโภคทั้งในและตางประเทศ สวนการสงออกในภาพรวมปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
สินคาสงออกสําคัญมีการชะลอคําสั่งซื้อจากประเทศผูนําเขา และระดับราคาที่ปรับลดลง รวมถึงคาเงินบาทที่
แข็งคาขึ้น
แนวโนมการผลิตและการสงออกในภาพรวมของป 2559 คาดวาจะชะลอตัวเล็กนอย
จากปกอน แมจะมีปจจัยบวกในหลายสินคา เชน สินคาไกแปรรูป มีคําสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มขึ้น สินคา
ประมงที่ไดรับผลดีจากสหรัฐฯ รวมถึงสินคากุงที่มีสถานการณการผลิตกุงไทยฟนตัวจากโรค EMS ประกอบกับ
รัฐบาลใชมาตรการกระตนเศรษฐกิจแบบเรงดวน มาตรการชวยเหลือทางการเงินใหกับ SMEs และมาตรการ
เร งรั ด การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษรูป แบบตา ง ๆ รวมถึ ง การกระตุ น การท อ งเที่ ย วที่ส ง ผลต อ
การบริโภคอาหารในประเทศ แตดวยปจจัยลบ เชน ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวใน
ทิศทางที่ชะลอตัวจากผลกระทบ Brexit ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของประเทศคูคา คาเงินบาท การแขงขัน
ดานราคา และการชะลอคําสั่งซื้อ เปนตน
16
 เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทยเป น ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีความสําคัญ ตอระบบสาธารณสุข โดยสํานัก
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันพลาสติก กลาวถึงสถานการณของประเทศไทยในการนําเขาและ
สงออกเครื่องมือแพทยรายป 2558 โดยนําเขาเปนมูลคา 665 ลานดอลลารสหรัฐ เปนอันดับที่ 36 ของโลก
และสงออกเปนมูลคา 1,895 ลานดอลลารสหรัฐ เปนอันดับที่ 27 ของโลก และคาดการณวาจะมีมูลคาการ
นําเขาและสงออกจะเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากคาใชจายดานสุขภาพและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นทุกป โดยสัดสวน
คาใชจายดานสุขภาพตอคาใชจายดานครัวเรือนทั้งหมด (GDP) เฉลี่ยประมาณ 6% และโครงสรางอายุของ
ประชากรไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณคือเปนสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ
20 ของประชากรทั้งหมดในป 2593 ทําใหมีความตองการใชเครื่องมือแพทยเพิ่มมากขึ้น
16

กองควบคุมเครื่องมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
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เครื่องสําอาง
มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕55 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕917

มีดังนี้
ตารางที่ 2 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕55 – ๒๕๕9
๒๕๕๕

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
FOB Value (ลานบาท)
๕๙,๐๗๒.๔๔

๒๕๕๖

๕๗,๓๒๒.๒๗

๒๕๕7

๕๗,๕๑๕.๑๙

๒๕๕8

๕๖,๒๑๗.๑๙

๒๕๕๙

๕๗,๙๖๓.๔๑

ป พ.ศ.

มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๕5 ถึงป พ.ศ. ๒๕๕917

ดังนี้
ตารางที่ 3 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอางของประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕55 - ๒๕59
๒๕๕๕

มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
CIF Value (ลานบาท)
๒๐,๙๒๗.๔๘

๒๕๕๖

๒๔,๘๑๒.๑๒

2557

๒๕,๔๖๓.๖๐

๒๕๕8

๓๐,๙๒๑.๗๙

๒๕๕๙

๓๕,๕๒๑.๐๔

ป พ.ศ.

วัตถุอันตราย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยามี ก ารรวบรวมปริ ม าณการผลิ ต และส ง ออก
วัตถุอันตรายตั้งแตป พ.ศ. 2555 ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ.2555 กําหนดใหผูผลิต ผูสงออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ตองแจง
ปริ มาณการผลิ ต/ส งออก ในรอบป ป ฏิ ทิ น ภายในวั น ที่ 31 มกราคม ของป ถั ดไป โดยแจ ง ณ สํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือแจงทางไปรษณีย หรือแจงผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งประกาศฯ ดังกลาวมีผลใชบังคับตั้ งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป
สวนปริมาณการนําเขามีการรวบรวมบันทึกขอมูลโดยสํานักดานอาหารและยา ขอมูลปริมาณการผลิต นําเขา
สงออก ประจําป พ.ศ. 2557 - 2559 จากระบบสารสนเทศโลจิสติกส18 สรุปไดดังตารางที่ 1 ซึ่งพบวาปริมาณ
การประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น


17
18

www.customs.go.th. สถิติ-นําเขาสงออก กรมศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ๓๓.๐๓ ๓๓.๐๔ ๓๓.๐๕ ๓๓.๐๖ ๓๓.๐๗
ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันที่ 23 มกราคม 2560.
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ตารางที่ 4 ปริมาณการผลิต นําเขา สงออก วัตถุอันตราย ป พ.ศ. 2557 - 2559 (ตัน)
ประเภทรายงาน
ป พ.ศ. 2557
ป พ.ศ. 2558
ป พ.ศ. 2559
ปริมาณการผลิต
1,897,530.50
2,679,676.52
2,989,408.02
ปริมาณการนําเขา
1,469,225.08
1,511,510.27
1,049,334.55
ปริมาณการสงออก
154,436.59
667,172.57
1,389,983.17
ผลรวมทั้งหมด
3,521,192.17
4,858,359.35
5,428,725.74
มูลคาการนําเขา สงออกผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในป พ.ศ. 2556 คํานวณจากฐานขอมูลการคา
ระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ19 รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 มูลคาการนําเขา สงออกผลิตภัณฑวัตถุอันตราย ป พ.ศ. 2556 (ลานบาท)
ประเภทผลิตภัณฑ
มูลคาการนําเขา
มูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑทําความสะอาด
ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดแมลง
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
ผลิตภัณฑอุปโภคอื่นๆ
รวม

1,164.22
4,969.00
914.47
1,575.19
8,622.87

4,922.34
1,044.63
54.27
876.30
6,897.54

วั ต ถุ เ สพติ ด ที่ ใ ช ใ นทางการแพทย วิ ท ยาศาสตร แ ละอุ ต สาหกรรมที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจัดหา
ตารางที่ 6 กําหนดชนิดและปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
ในทางการแพทยและวิทยาศาสตรของประเทศไทยประจําป 20, 21


ชนิด
Cocaine
Codeine
Diphenoxylate
Fentanyl
Medicinal Opium
Methadone
Morphine
Pethidine
Remifentanyl
Oxycodone

ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
โควตา ปริมาณการใช โควตา ปริมาณการใช โควตา ปริมาณการใช
2.0
0.915
2.0
1.020
2.0
0.955
700.0
470.942
700.0
527.021
700.0
498.591
50.0
50.0
5.0
50.0
20.0
2.0
0.849
2.0
0.902
2.0
1.158
1,200.0
540.0
1,200.0
528.48
1,500.0
461.61
100.0
35.284
100.0
37.49
100.0
41.27
250.0
106.792
250.0
97.495
250.0
119.802
200.0
83.213
200.0
57.851
200.0
61.879
0.03
3.9
-
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รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือ
ทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557
20
กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
21
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
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ตารางที่ 7 ปริมาณการขาย Methadone HCl oral concentrate solution 10 mg/ml
และ Methadone 5 mg Tablet21
ป พ.ศ.
2554
2555
2556
2557

solution
จํานวน (มิลลิลิตร)
2,770,200
34,280,000
3,727,000
4,085,000

tablet
จํานวน (เม็ด)
72,630
94,800
86,900
88,800

ตารางที่ 8 ปริมาณการนําเขาตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่มีสวนผสม โคเดอีน
ในป พ.ศ. 2555-255720
ตํารับยาเสพติดใหโทษ
ปริมาณนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูป (กิโลกรัม)
ในประเภท 3
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
ที่มีสวนผสมโคเดอีน
51.9628
82.7098
76.2718
Codeine
ตารางที่ 9 ปริมาณการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
ในป พ.ศ. 2555-255720
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
นําเขา
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ นําเขาวัตถุดิบ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป
สําเร็จรูป
สําเร็จรูป
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
Alprazolam
51.000
4.887
20.020
0.0003
35.020 0.000253
Amobarbital
20.000
100.000
60.000 0.000001
Barbital
- 1,180.030
- 1,216.519
- 1,308.840
Bromazepam
1.081
5.138
2.118
Buprenorphine
- 0.000000001
- 0.000001
Butalbital
0.00001
- 0.000001
Chloral hydrate
325.000
200.000
Chlordiazepoxide
379.650 0.000003
89.000 0.000578
84.550 0.000365
Clobazam
7.931
3.934
3.934
Clonazepam
85.100
12.129
31.000
7.953
71.000
13.670
Clorazepate
269.500
0.00173
163.240
0.00250
269.500 0.000866
Diazepam
606.700
0.00040
405.000
0.00105
650.000 0.000458
Ephedrine
0.00053
44.297
0.00290
0.00238
Estazolam
- 0.000001
-
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ตารางที่ 9 ปริมาณการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
ในป พ.ศ. 2555-2557 (ตอ)20
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
นําเขา
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ นําเขาวัตถุดิบ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป
สําเร็จรูป
สําเร็จรูป
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
Flunitrazepam
- 0.752522
0.75180
0.75102
Flurazepam
- 0.000051
- 0.000001
Ketamine
- 15.48905
7.65190
9.84278
Loprazolam
0.00005
Lorazepam
169.120
0.00090
240.000
0.00130
173.000
0.00065
Medazepam
7.000
7.000
7.000
Methylphenidate
207.846
3.497
196.641
184.924
Midazolam
24.250
32.422
24.079
Nimetazepam
0.00002
Nitrazepam
0.501
1.002
1.503
Nordazepam
0.00035
0.00012
0.00160
Oxazepam
0.00005
0.00002
- 0.000003
Pentazocine
3.000
0.0005
Pentobarbital
80.546
27.350
99.343
Phenmetrazine
Phenobarbital
3,615.700
2.932 1,598.480
0.00022 2,281.000
4.550
Phentermine

-

229.604

-

17.270

-

133.268

10.000

0.0002

15.000

-

40.000

0.0013

-

0.000015

-

-

-

-

25.000

-

1.500

-

0.500

-

-

-

-

-

5.030

0.0015

Pseudoephedrine

-

0.00086

-

0.00382

-

0.00077

Secobarbital

-

0.00001

-

-

-

0.000001

Temazepam

-

0.000004

-

0.00002

-

0.000003

Tofisopam

-

49.850

-

25.000

-

25.000

Triazolam

-

0.00220

-

-

-

-

Zaleplon

-

0.000002

-

-

-

-

Pinazepam
Pipradrol
Potassium
bromide
Prazepam
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ตารางที่ 9 ปริมาณการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
ในป พ.ศ. 2555-2557 (ตอ)20
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
นําเขาวัตถุดิบ
นําเขา
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
(กิโลกรัม)
ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป
สําเร็จรูป
สําเร็จรูป
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
6.410
8.001
8.000

ชื่อวัตถุออกฤทธิ์

Zolpidem
Zopiclone

-

0.000001

-

-

-

-

ตารางที่ 10 ขอมูลการออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีนเขามาในราชอาณาจักร20
ป พ.ศ.

จํานวน จํานวน
(ราย) (ครัง้ )

ผลิตยา

ปริมาณ (กิโลกรัม)
อาหาร
วิเคราะห/วิจัย

รวม

2554

7

44

4,421.00 261,150.00

0.20044 265,571.20044

2555

8

65

13,920.00 321,650.00

0.50000 335,570.50000

2556

8

63

11,390.00 261,050.00

0.01060 272,440.01060

2557

7

67

8,040.00 378,702.00

0.01060 386,742.01060

1.3 ดานสังคม (Sociocultural Component)
1.3.1 พฤติกรรม คานิยม ทัศนคติในการบริโภค
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 90.2 มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางถูกตอง และรอยละ 82.8 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยการประเมินผลโครงการที่ผานมา22 ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการ
ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในสวนที่เปนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในทุกกลุมผลิตภัณฑ ทั้งผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง ยา เครื่องมือแพทย
ตลอดจนวั ต ถุ อั น ตรายที่ ใ ช ใ นบ า นเรื อ น เช น การให ค วามรูเ กี่ ย วกั บ การอา นฉลากและการใช ป ระโยชน
จากอาหาร ฉลากโภชนาการ และฉลากหวานมัน เค็ ม การงด ลด และหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานอาหาร
ที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม มากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด การใหความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อไมใหตก
เปนเหยื่อของสินคาที่โฆษณาอวดอางเกินจริง การใหความรูเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงการซื้อ
ยาชุด ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน ที่มักผสมยาสเตียรอยด รวมทั้งการเลือกซื้อและการใชสินคาเครื่องมือแพทย
และวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนอยางปลอดภัยซึ่งในการเผยแพรความรูดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดมีการทําการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานและการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค
อยางตอเนื่องและใชผลจากการวิจัยรวมทั้งจากขอมูลเชิงประจักษ มาทําการวางแผนโดยมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ

22

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. 2559.
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ในการกําหนดประเด็นและเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่จําเปน ตรงกับความตองการและตรงกับปญหาพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน มีการกําหนดชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป
โดยผ านทางสื่ อสารมวลชนต า งๆ เช น โทรทัศท อิน เตอรเน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพตางๆ
ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน ในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
โดยผ า นทางสื่ อ กิ จ กรรม เช น การจั ดรถเคลื่ อนที่ กิจ กรรม อย. นอย จึง ทําให ขอมู ล ขาวสารที่สํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร เขาถึงประชาชนในทุกเพศ ทุกกลุมวัย อีกทั้งประชาชนสามารถเลือกสรร
และคนหาขอมูลขาวสารในชองทางที่ตนสะดวก อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการ
เผยแพร ขอมู ล ขา วสารเกี่ ยวกั บผลิ ตภัณฑสุขภาพมาอยางตอเนื่อง ดว ยเหตุผ ลดังกลาวจึงทําใหป ระชาชน
ส ว นใหญ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพและมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพอย า งถู ก ต อ ง
กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 82.8 มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยอันดับแรก
คือ “หลังการฉีดพนผลิตภัณฑกําจัดแมลง ทําความสะอาดมือใหสะอาด” คิดเปนรอยละ 67.5 (ปฏิบัติเปน
ประจํารอยละ 46.3 ปฏิบัตินอย รอยละ 21.2) สวนพฤติกรรมทางลบที่กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิ ต ภัณฑ สุขภาพที่ ถูกต อง อั นดั บ แรกคือ “ซื้อชุดยา ยาลูกกลอน หรือยาแผนโบราณอื่น ๆ จากรถเรห รือ
แผงลอย ที่ ขายตามวัดหรื อตลาดนัด” คิดเปน รอยละ 82.4 (ไมเคยปฏิบัติ รอยละ 64.8 ปฏิบัติบางครั้ง
17.5) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาผานสื่อตางๆ มุงใหความรูกับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพไมแตกตาง
กัน กลุมตัวอยางที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางกัน โดยมีประเด็นนาสนใจที่
พบคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 ป มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองมากกวากลุมตัวอยาง
ที่มีอายุ 11-20 ป และมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 21-30 ป เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 11-20 ป มีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องดังกลาวนอยกวากลุม
อื่ น ๆ สอดคล อ งกั บ จากผลการศึ ก ษาที่ ผ า นมา 22 ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะว า อายุ เ ป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ค นมี
ความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม การวิจัยทางจิตวิทยา พบวา เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คน
จะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงจะนอยลง อีกทั้ง ในชวงอายุ 41-50 ป เปนวัยผูใหญที่มักใหความสนใจในเรื่อง
สุขภาพมากขึ้น จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพแตกตางจากวัย 11-20
ปและ 21-30 ป
1.3.2 ปญหายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท20
สภาพของเศรษฐกิจและสังคมโลกในปจจุบัน พบวาประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคม
การเมืองที่ ดี ตลอดจนถึงประเทศที่ กํา ลังพัฒ นาหรือดอยพัฒ นา ตางไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติด
เนื่องจากความรวดเร็วของการสื่อสาร การคมนาคมขนสงจากแหลงกําเนิดไปสูพื้นที่ตาง ๆ ปญหายาเสพติด
ชนิดเดิม ๆ เชน เฮโรอีน กัญชา แอมเฟตามีนและอนุพันธ ยังคงมีสถานการณการลักลอบผลิต ขาย และเสพ
อยูทั่วทุกมุมโลก เฮโรอีนยังมีการลักลอบเสพในประเทศพมา มาเลเซีย และเวียตนามเปนสวนใหญ ยามาหรือ
ยาบามีการเสพในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซียและไทย สวนกัญชาพบวามีการลักลอบเสพทั่ว ๆ ไป แตขอมูล
จากฝายปรามพบวา แนวโนมการลักลอบคากัญชาในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไมตางจากพืช
กระทอม กรณีของวัตถุออกฤทธิ์ สวนใหญเปนการลักลอบนําวัตถุออกฤทธิ์ที่ใชในทางการแพทยไปใชในทางที่ผิด
เชน เคตามีน มิดาโซแลม อัลปราโซแลม เฟนเทอรมีน ขอมูลจากองคการสหประชาชาติแจงวา มีสารออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทชนิดใหมกระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก มีจํานวนรายการของสารออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทชนิดใหมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไมกี่ป บางรายการนั้น ประเทศไทยไดมีการประกาศ
ควบคุมเปนยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ไปกอนแลว เชน กระทอม เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕
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ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ คี ต ามี น เป น วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๒ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติวั ตถุ ที่ออกฤทธิ์ ตอจิ ตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมถึ งการควบคุมยาในกลุ ม Synthetic
cannabinoids เชน JWH-073, JWH-018 Synthetic cathinones (Bath salts) เชน mephedrone,
Methylone และยังมีการติดตามสารออกฤทธิ์ชนิดใหมอยูเสมอ เพื่อการควบคุมที่ทันสถานการณ สภาพปญหา
ของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในเขตภูมิภาคอาเซียนพบวา ปญหาการลักลอบคาไดขยายตัวออกไปอยางมาก
ขั้นตอนและวิธีการซับซอนมากขึ้น กลุมผูคาระหวางประเทศมีการใชผูหญิงในการนํายาเสพติดลักลอบเขา
ประเทศมากขึ้น กลุมผูคาภายในประเทศมีการนําวิธีทางการตลาดเขามาใชในการขายยาเสพติด กลุมผูเสพมี
จํานวนเพิ่มขึ้นเปนเทาตัวในอายุที่ลดต่ําลง
อยางไรก็ดี การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปดเสรีการคาดานบริการของ
อาเซียน ประกอบกับนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย อาจทําใหมีความเสี่ยงของ
การไหลเขา - ออกระหวางประเทศของผลิตภัณฑวัตถุเสพติดที่ผิดกฎหมายมากขึ้น มีการใชวัตถุเสพติดในทาง
การแพทยที่เพิ่มขึ้นและอาจเกิดการลักลอบนําไปใชในทางที่ผิดมากขึ้น
สําหรับประเทศไทยการควบคุมตัวยาและสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติดมีระบบการควบคุมที่
เขมงวดรัดกุม ในขั้นตอนของการขออนุญาตและการตรวจสอบการใช ไดมีความพยายามในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให มีความเชื่ อ มโยงในภาคส ว นต าง ๆ ที่เกี่ย วของ และเสริมสรางความเข มแข็งของเครือขา ย
ตรวจสอบ เฝาระวังในสวนภูมิภาค และผูประกอบการ ปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมายใหทันสถานการณ
ปญหาของวัตถุเสพติดในประเทศมีแนวโนมของความรุนแรงที่สูงขึ้น ดังปรากฏตามขอมูลการตรวจรับวัตถุ
เสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนของสถานตรวจพิสูจนที่สงมาเก็บรักษา ณ คลังยาเสพติดใหโทษของกลาง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตารางที่ 11 ปริมาณวัตถุเสพติด/จํานวนคดีที่รับเขาคลังของกลางในแตละป
ป พ.ศ.
1. ปริมาณวัตถุเสพติด
ที่ตรวจรับในแตละป
(กิโลกรัม)
2. จํานวนคดีที่ตรวจรับ
ในแตละป (คดี)

2558
(ม.ค. - มี.ค.)
4,300.88 6,183.87 7,780.37 14,419.17 9,237.73 3,730.39
2553

2554

2555

2556

2557

42,803

59,015

76,739

74,798

78,858

24,597

ตารางที่ 12 ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ตรวจรับ ตั้งแตป 2555 - 2558
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์
1. ซูโดอีเฟดรีน
2. คีตามีน
3. ซูโดอีเฟดรีน+ไทรโปรลิดนี
4. ไดอาซีแพม
5. อัลปราโซแลม
6. อีเฟดรีน
7. คาทีน+คาทีโนน
ปริมาณฯ ตรวจรับ

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557
(ก.ก.)
(ก.ก.)
(ก.ก.)
5,390
5,416
3,586
452
394
320
236
428
428
219
209
209
43
42
41
49
435
497
558/421 คดี 208/178 คดี 201/540 คดี

ป พ.ศ. 2558 (ก.ก.)
(ม.ค. - มี.ค.)
2,736
322
497
175
40
46
540
13.6/134 คดี
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เพิ่มขึ้น

ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ดังนี้
1. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหเอื้อตอการดําเนินงานควบคุม
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหรองรับปริมาณงานที่
3. การเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย เพื่อใหการควบคุมกํากับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 ดานเทคโนโลยี (Technological Component)
1.4.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ23
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย
(ICT Smart Thailand 2020) ซึ่งมีเปาหมายดังนี้
1. มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอยางทั่วถึง ประชาชน
สามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไป
2. มี ทุ น มนุ ษ ย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอต อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
สูเศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง
พัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางานและดํารงชีวิต
ประจําวัน และบุคลากร ICT มีความรูความสามารถและทักษะในระดับสากล
3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรค) ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4. ยกระดับความพรอมดาน ICT โดยรวมของประเทศในการประเมินวัดระดับระหวาง
ประเทศ
5. เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส
ทางสังคม
6. ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
จากแนวคิดเบื้องตนของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital
Economy) ซึ่ ง ได ใ ห คํ า นิ ย ามของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล “เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อื่น ๆ สงผลตอการพัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนาของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น” ซึ่งหนวยงาน
ตองวางโครงสรางพื้นฐานทั้งดาน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure เพื่อรองรับ Digital
Economy และ AEC
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงตอไปคงตอง
ดําเนิน การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแผนแมบ ท
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2558 – 2561
ซึ่ ง แผนแม บ ทฯ ดั ง กล า วมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย (ICT Smart Thailand 2020) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – 2561) รวมทั้งสอดรับกับแนวคิดเบื้องตนของ
คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อีกดวย อาทิเชน การปรับปรุง
23

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
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ระบบเครือขายภายในของสํานักงาน การพัฒนาระบบ e-Service สําหรับ ผูประกอบการ การเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพ และใหความรูกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ
ดั งนั้ น จึ งมี ข อเสนอเชิงยุ ทธศาสตรสํา หรับ พั ฒ นางานคุมครองผู บ ริโ ภคดานผลิตภัณ ฑ
สุขภาพ ดังนี้
1. บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสม และตอบสนองตอการใชงาน โดยพัฒนาให
มี โ ครงสร า งและมาตรฐานของข อ มู ล ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาเป น มาตรฐานเดี ย วกั น
ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร
2. พั ฒ นาระบบสารสนเทศให มี ค วามครอบคลุ ม รวดเร็ ว ถู ก ต อ ง ทั น สมั ย เชื่ อ มโยง
นาเชื่อถือ สามารถเขาถึง ตรวจสอบ มีสวนรวมในกระบวนการขอมูล ความปลอดภัย และการรักษาความลับ
3. มี ก ารเชื่ อ มโยงข อ มู ล กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุมครองผูบริโภค
4. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อใชประโยชนในการสื่อสารและการจัดการ เชน ระบบขอมูลเพื่อ
การจัดการ (MIS) ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร (Decision Support System) และ
พัฒนาชองทางการสื่อสารและการเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ
5. จั ด หาและพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ย รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยให
ครอบคลุมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหเกิดการใช ICT ในการปฏิบัติงาน
1.5 ดานสิ่งแวดลอม (Environment Component) 24
1) การนําเขาสารเคมีจากตางประเทศ
- จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป ๒๕๕๗ พบวา ในชวงป ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีสูงเฉลี่ยประมาณ ๗.๖๕ ลานตันตอป และเปนประเทศที่มีการนําเขา
สารเคมี สู ง เป น ลํ า ดั บ ต น ๆ ในกลุ ม ประเทศอาเซี ย น สารเคมี เ หล า นี้ ถู ก นํ า ไปใช ใ นภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคการเกษตร ภาคสาธารณสุข (ยา อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข) และอื่น ๆ (ทางการวิจัยและในหองปฏิบัติการ เปนตน) ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีระบบ
การควบคุมกํากับดูแลสารเคมีครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของสารเคมี เพื่อลดผลกระทบจากการใชตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม
- ปจจุบันกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับสารเคมี คือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ และมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการควบคุมสารเคมีดวยกฎหมายดังกลาวเปนแบบ negative list
คือ ควบคุมตามบัญชีรายชื่อ หากไมไดอยูในรายการ สามารถนําเขาหรือผลิตไดโดยไมตองจดแจง ขึ้นทะเบียน
หรือขออนุญาต สารเคมีที่ถูกนําเขาหรือผลิตเหลานี้เมื่อนําไปใชที่ไมถูกตอง อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมเพราะไมถูกติดตาม ตรวจสอบ หรือควบคุม
- ประเทศไทยยังไมมีการจัดทําทําเนียบสารเคมีแหงชาติ จึงไมมีขอมูลสารเคมีที่อยูใน
ประเทศว า มี จํ า นวนแค ไหนอย า งไร ส ง ผลใหก ารควบคุม และจัด การสารเคมีข องประเทศเป น ไปอย างไม
ครอบคลุม มีชองวางในการดําเนินงาน ในอนาคตหากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยอาจถูก
ใชเปนฐานการผลิตสารเคมีอันตราย หรือใชเปนทางผานของสารเคมีอันตรายหรืออาจมีการนําเขาสารเคมี
อันตรายและสินคาดอยคุณภาพที่มีสารเคมีอันตรายเจือปนเขามาในประเทศมากขึ้น
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จากการวิเคราะหการจัดการสารเคมีในตางประเทศ พบวา กฎหมายการจัดการสารเคมี
ในประเทศตาง ๆ เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต เวียดนาม เปนตน มีการควบคุมแบบ
positive list หากสารเคมีที่จะนําเขาหรือผลิตขึ้นมาใหม ถาไมอยูในรายการสารเคมีจะถูกควบคุมในลักษณะที่
เปน REACH-Like คือ การจดแจง (Notification) ลงทะเบียน (Registration) ประเมิน (Evaluation) อนุญาต
(Authorization) และการเขมงวด (Restriction) นอกจากนี้ประเทศเหลานี้ ยังมีทําเนียบสารเคมีของประเทศ
ทําใหสามารถติดตามตรวจสอบ เมื่อสารเคมีนั้นไดถูกนําเขามาในประเทศ สงผลใหประเทศดังกลาวมีการจัดการ
สารเคมีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความมั่นใจ และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
2) การใชยาปฏิชีวนะในยาสัตว
- ในชวงที่ผานมา อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว มูลคาการสงออกผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เชน กุง ไก ปลา จัดอยูในลําดับตน ๆ ของโลก นอกจาก
เทคโนโลยีที่ผูผลิตจะนํามาใชในกระบวนการเลี้ยงสัตวแลว ยังไดพึ่งพาการใชยา โดยเฉพะยาปฏิชีวนะและ
สารเคมีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลการผลิต ลดระยะเวลาการเลี้ยง และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ยาปฏิชีวนะที่ใช
ในสัตว สวนใหญเปนยาปฏิชีวนะในกลุมเดียวกับที่ใชในมนุษย เชน กลุม Tetracyclines กลุม Macrolides
(Erythromycin, Lincomycin) กลุม Penicillin กลุม Sulfonamide และกลุม Fluoroquinolones
นอกจากนี้ยังเปนยาปฏิชีวะที่ไมใชในมนุษย เชน Enrofloxacin
- ปจจุบันการกํากับดูแลยาปฏิชีวนะในยาสัตวกอนออกสูทองตลาดและหลังจากออกสู
ทองตลาด เชน ผลิต นําเขา และขายอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ภายใตพระราชบัญ ญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ สวนการนํายาปฏิชีว นะในยาสัตวไปใชทาง
การเกษตร อยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะใชรวมกับ
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.๒๕๔๕
เปนตน
- การนํ ายาปฏิชีว นะมาใชในสัตวอยางไมถูกตองและเกินความจําเปน กอใหเกิด
การตกคางของยาในเนื้อสัตว รวมทั้งผลิตภัณฑสัตว เชน น้ํานม ไข เปนตน ทําใหเกิดผลกระทบและอันตรายตอ
ผูบริโภค เชน การดื้อยา การแพยา อาการขางเคียงของยา รวมทั้งผลกระทบการปนเปอนยาในสิ่งแวดลอม
ในดิ น และในแหล งน้ํ า ส งผลกระทบต อความเชื่อมั่น ของประเทศและสูญ เสีย โอกาสการสงออก เพราะไม
สอดคลองกับขอกําหนดของประเทศคูคา เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เปนตน
ในอนาคตความต อ งการการใช ย าปฏิ ชี ว นะที่ ใ ช ใ นสั ต ว มี แ นวโน ม เพิ่ ม มากขึ้ น
สวนหนึ่งมาจากกระแสความตองการอาหารเพื่อบริโภค และนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใหประเทศไทย
เปนครัวของโลก ทําใหเกษตรกรใหความสําคัญกับสารเคมี รวมทั้ง ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตวเปนลําดับตน ๆ
ดั งนั้ น จึ งมี ข อเสนอเชิงยุ ทธศาสตรสํา หรับ พั ฒ นางานคุมครองผู บ ริโ ภคดานผลิตภัณ ฑ
สุขภาพ ดังนี้
1. จัดทําทําเนียบสารเคมีแหงชาติ (National Chemical Inventory) เพื่อรวบรวมรายชื่อ
สารเคมีทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทย (ผลิตและนําเขา) เปนฐานสําหรับการจัดการสารเคมีของประเทศใหเปน
ระบบครอบคลุมทั้งสารเคมีที่มีอยูเดิมและสารเคมีที่จะถูกผลิตหรือนําเขามาใหม เพื่อสามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม
2. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายการจั ด การสารเคมี ข องประเทศ โดยเฉพาะพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ
อันตราย โดยนําหลักการประเมินความเสี่ยงมาใชในการควบคุมสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เพื่อใหสามารถ
ทบทวนรายชื่อสารเคมีหรือวัตถุอันตราย หรือยกเลิกรายชื่อสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
และตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม
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3. จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการยาปฏิชีวนะในยาสัตว เพื่อบูรณาการระหวางกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเสริมการทํางานซึ่งกันและกันไดตลอดหวงโซ เพื่อลดหรือจํากัด
การใช ย าปฏิ ชี ว นะในยาสั ต ว ลดผลกระทบต อ มนุ ษ ย แ ละการตกค า งสิ่ ง แวดล อ ม ในขณะเดี ย วกั น เป น
การเสริมสรางศักยภาพความสามารถการสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวของประเทศ
4. ศึ ก ษาวิ จั ย การตกค า งของยา รวมทั้ ง ยาปฏิ ชี ว นะในยาสั ต ว เพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ
การพัฒนาการควบคุมดูแลยาปฏิชีวนะในยาสัตวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.6 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับภายนอกที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน (Legal Component)
ตารางที่ 13 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับภายนอกที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สวนราชการที่เปน
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ผูออกหรือเจาของ
กฎระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติคุมครอง
คุ มครองสิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภค โดยให มี อํ า นาจหน า ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไข
ในการกํากับ ดูแล ผูป ระกอบธุร กิจมิใหละเมิด คุมครองผูบริโภค
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิผูบริโภค และประสานการปฏิบัติงานของ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2)
สวนราชการตาง ๆ เพื่อใหการคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ให ผู บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ
พ.ศ. 2556
รองเรียน เพื่อขอชดเชยความเสียหายละเมิดสิทธิ
2. พระราชบัญญัติความลับ
ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด การกระทํ า อั น ไม เ ป น ธรรม กรมทรัพยสินทางปญญา
ทางการคา พ.ศ. 2545
ในการประกอบธุรกิจ โดยใหผูควบคุมความลับ
ทางการค า ใช มาตรการที่ เ หมาะสมดู แ ลรั ก ษา
ความลั บ ทางการค า มิ ใ ห เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ
ในความลับทางการคาของผูอื่น
3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
คุ ม ค ร อง ท รั พย สิ น ทา ง ป ญญ า ที่ เกี่ ย ว กั บ กรมทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดย การประดิษฐคิดคน การออกแบบผลิตภัณฑที่มี กระทรวงพาณิชย
พรบ.สิทธิบัตร (ฉบับ ที่ 2) และ ลั ก ษณะตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดแก เ จ า ของ
พรบ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. สิ ท ธิ บั ต รแต เ พี ย งผู เ ดี ย ว โดยสิ ท ธิ ดั ง กล า วนี้
2542
จะมีอยูภายในระยะเวลาชวงหนึ่งเทานั้น
4. พระราชบัญญัติสงเสริม
สงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ กระทรวงเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
การรั ก ษาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ และการรั บ รอง สหกรณ
เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต
คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่น ใดของสิน คา หรือ
การรับ รองเกี่ย วกับ สภาพ คุณภาพ ชนิด หรื อ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการ
22

22

5. พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2550

กํ า หนดให มี ธ รรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพ สํานักงานคณะกรรมการ
แหงชาติ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ซึ่งหมวด สุขภาพแหงชาติ
ที่ 8 ของธรรมนูญ ดังกลาวกําหนดใหผูบ ริโ ภค
ตองไดรับการปกปองและคุมครองสิทธิของผูบริโภค
31

สวนราชการที่เปน
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ผูออกหรือเจาของ
กฎหมาย
6. พระราชบัญญัติ
กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการอาหารแห ง ชาติ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ เป น องค ก รหลั ก ในการกํ า หนดนโยบายและ กระทรวงเกษตรและ
พ.ศ.2551
ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารใน 4 มิ ติ ได แ ก สหกรณ
ดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร
ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา
7. พระราชบัญญัติขอมูล
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับ สํานักงานปลัดสํานัก
ขาวสาร พ.ศ. 2540
ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การต า ง ๆ นายกรัฐมนตรี
ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความเปนจริง โดยมีขอยกเวนอัน
ไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารที่หากเปดเผยและจะเกิดความเสียหาย
ตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน
8. พระราชบัญญัติระเบียบ
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 5 ห ลั ก ก า ร สํ า คั ญ ไ ด แ ก สํานักงาน ก.พ.
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก เป น ธรรม หลั ก ความรู
ความสามารถ หลักผลงาน และหลักความสมดุล
ระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน โดยมุงเนน
ให ข า ราชการเป น ผู ร อบรู รู ลึ ก เพื่ อ เป น แรง
ผลักดันที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกรสราง
คุ ณ ค า มุ ง ผลผลิ ต และผลลั พ ธ และมุ ง เน น
ประชาชน
9. พระราชบัญญัติ ความรับผิด คุมครองผูบริโภคโดยกําหนดใหผูประกอบการ สํานักงานคณะกรรมการ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู เ สี ย หายในความเสี ย หาย คุมครองผูบริโภค
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 อันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย และใหภาระ กา
(Product Liability Law)
รพิสูจนเปนของผูผลิตสินคา กฎหมายนี้ จึงมีผล
ใหผูประกอบการตองระมัดระวัง ในการผลิตและ
ขายสิ น ค า และยกมาตรฐานของสิ น ค า ให มี
คุณภาพเพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค
10. พระราชบัญญัติวิธี
คุมครองผูบริโภคซึ่งไดรับผลกระทบจากการซื้อ สํานักงานศาลยุติธรรม
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
สิ น ค า และบริ ก ารที่ ไ ม ป ลอดภั ย และถู ก เอา
2551
เปรี ย บจากเจ า ของกิ จ การที่ มุ ง หวั ง กํ า ไร
ในการขายสินคาใหมีโอกาสเขาถึงความยุติธรรม
ไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนสงเสริมจริยธรรม
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และป อ งปรามผู ป ระกอบ
ธุรกิจที่ไมสุจริต
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ
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สวนราชการที่เปน
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ผูออกหรือเจาของ
กฎหมาย
11. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ กํ า หนดหลัก เกณฑ และขั้น ตอนตาง ๆ สํ าหรั บ สํานักนายกรัฐมนตรี
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
การ ดํ า เนิ นง าน ทา งป กค รอ งเ พื่ อ ให กา ร
๒๕๓๙
ดํ า เนิ น งานเป น ไปโดยถู ก ต อ งตามกฎหมาย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช บั ง คั บ กฎหมายให
สามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวย
ความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยังเปน
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
12. พระราชบัญญัติกําหนด
รัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สํานักนายกรัฐมนตรี
แผนและขั้นตอนการกระจาย
ส ว นทองถิ่น ใหส ามารถพึ่งตนเองและตัดสิน ใจ
อํานาจใหแกองคกรปกครอง
ในกิ จ การของตนเองได ม ากขึ้ น และต อ งมี
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
การจั ด ระบบการบริ ห ารราชการส ว นกลาง
ส ว นภู มิ ภ าค และส ว นท อ งถิ่ น ให มี ข อบเขต
อํ า นาจหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ
13. ระเบียบสํานัก
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความตกลง ว า ด ว ย นายกรัฐมนตรีรักษาการ
นายกรัฐมนตรี วาดวย
การอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบ ตามระเบียบนี้
อิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (Agreement to
การเชื่อมโยงขอมูล
Establish and Implement the ASEAN
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ
การนําเขา การสงออก
Single Window) จึงจําเปนตองจัดใหมีระบบ
การนําผานและโลจิสติกส
การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
พ.ศ. ๒๕๕๗
(National Single Window) และกําหนดให
การขอและการออกใบอนุญาต ใบรับรองหรือ
เอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการนําเขา การสงออก
การนําผานและโลจิสติกส สามารถดําเนินการได
ในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งกําหนดให
ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ผู มี ห น า ที่ พิ จ า ร ณ า
ออกใบอนุญาตใหกับผูนําเขา สงออก นําผานฯ
จั ด ใ ห มี ร ะ บ บ ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ ก นิ ก ส
เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสฯ
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ

14. พระราชบัญญัติการอํานวย เพื่อเปนการสงเสริมการคาระหวางประเทศและ
ความสะดวกในการขนสงขาม เปนการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ ยวกับ การอํานวยความสะดวก ในการขนสง
พรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขามพรมแดน ซึ่งวางกรอบความรวมมือในการให
เจาหนาที่สามารถดําเนินพิธีการรวมกันในพื้นที่
เดียวกัน จึงกําหนดใหมีพื้นที่สําหรับดําเนินพิธี
การรวมกัน และกําหนดหลักเกณฑกลางสําหรับ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ บาลไทยและเจ า หน า ที่ ข อง
รัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง เพื่อดําเนิน
พิธีการในพื้นที่ดังกลาว

15. พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

เป น กฎหมายกลางที่กําหนดขั้น ตอนและระยะ
เวลาในการพิจารณาอนุญาต เนื่องจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการอนุญาตบางฉบับไมไดกําหนด
ไว ทํ า ให เ ป น อุป สรรคต อ ประชาชนในการยื่ น
คํ า ขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การต า ง ๆ ซึ่ ง หาก
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับแลว ผูอนุญาต
ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนไวดวย

สวนราชการที่เปน
ผูออกหรือเจาของ
กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง,
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ,
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม,
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม,
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
นายกรัฐมนตรีรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

1.7 สถานการณสภาวะสุขภาพของคนไทยในแตละกลุมวัย (Health Component) 25
กลุมเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป)/สตรี
สาเหตุการเสียชีวิตของมารดาจากสาเหตุทางตรง (Direct cause) ที่สามารถปองกันได
รอยละ 56.6 โดยสาเหตุ 5 อันดับแรก คือ การตกเลือด รอยละ 30.4 รองลงมาเปนความดันโลหิตสูง รอยละ
17.4 น้ําคร่ําอุดตันในกระแสเลือด รอยละ 13.0 การติดเชื้อในกระแสเลือด รอยละ 11.6 และการแทง
รอยละ 10.1 26 อัตราสวนการตายของมารดา ในป 2555 เทากับ 17.6 ตอการเกิดมีชีพแสนคน และ
เพิ่มขึ้น ในป 2556 เทากับ 22.3 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งยังสูงกวาเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
(MDGS) ที่กําหนดใหลดอัตรามารดาตาย เหลือ 18 ตอการเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงวา
25

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บขอมูลกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข. พฤศจิกายน 2558.
26
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2558 คณะที่ 1.
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แมตายยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ สําหรับสถานการณสงเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ป พบวา มีปญหา
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 9.0 ใน พ.ศ. 2556 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ไมเกินรอยละ 7 การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดพบ 25.6 ตอเด็กเกิดมีชีพพันคน
ใน พ .ศ. 2555 การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว พบรอยละ 47.5 ใน พ.ศ. 2555 รวมทั้งปญหาพัฒนา
การของเด็ก พบวา เด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) มีพัฒนาการปกติลดลงจาก รอยละ 71.7 ใน พ.ศ. 2542 เปนรอย
ละ 70.3 ใน พ.ศ. 2555 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รอยละ 81.8 และผลการคัดกรองเด็กที่อายุ
9,18,30 และ 42 เดือน ดวยเครื่องมือ DSPM จําานวน 75,832 คน พบวา มีพัฒนาการสมวัย 64,464
คน คิดเปนรอยละ 85.01 สงสัยลาชา 11,368 คน คิดเปนรอยละ 14.99
กลุมเด็กวัยเรียน (5 – 14 ป)
ประเทศไทยในกลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ในทุกสาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตตอประชากรแสนคน (ป พ.ศ. 2548 – 2557) อยู
ในชวง 6.8 - 11.5 และมีจํานวนการเสียชีวิต เฉลี่ยปละ 1,177 คน อัตราปวยตาย (Case Fatality Rate)
จากการจมน้ํา เทากับ รอยละ 37.2 กลุมประชากรที่เสี่ยง ไดแก เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งมีสัดสว น
การเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงถึงรอยละ 30 ของทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูง
กวาเพศหญิง ประมาณ 2 เทาตัว เด็กไทยมีพัฒนาการและ IQ ต่ํากวามาตรฐานสากล โดยใน พ.ศ. 2554
พบวาเชาวนปญญา (IQ) เด็กไทยอายุ 6 - 12 ป มีคะแนนสติปญญาเฉลี่ยเทากับ 98.6 ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานสากลเล็กนอย (IQ=100) และพบวา ยังมีเด็กกลุมที่มีปญหาระดับสติปญญาบกพรอง (IQ < 70) อยู
รอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คือไมควรเกิน รอยละ 2 และมีชองวางของสติปญญาระหวางกลุมที่มี
สติปญญาดีกับกลุมที่มีปญหาสติปญญามาก นอกจากนี้เด็กไทยอายุ 6 - 11 ป มีความฉลาดทางอารมณเทากับ
45.12 ซึ่งจัดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติ (50 - 100)
นักเรีย นมีภ าวะเริ่มอวนและอว น โดยมีการชั่งน้ํา หนั ก - วัดสว นสูงเด็กนักเรียน จํา นวน
2,089,440 คน พบเด็กที่มีภาวะเริ่มอวนและอวน จํานวน 206,214 คน คิดเปนรอยละ 9.9 ผลการดําเนิน
ในป 2558 พบภาวะเริ่มอวนและอวนในเด็กวัยเรียนในภาพรวม
กลุมเด็กวัยรุน/นักศึกษา (15 – 21 ป)
การดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน 15 - 24 ป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.6 ใน พ.ศ. 2544
เปนรอยละ 23.7 ใน พ.ศ. 2554 หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 9.5 อายุเฉลี่ยที่ดื่มสุรา 20.3 ป และมีสัดสวนการดื่ม
หนักมากกวากลุมอายุอื่น ๆ และความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุนเปนรอยละ 22.4 โดยวัยรุนชาย สูบบุหรี่
สูงกวาเพศหญิง 17.2 เทา (รอยละ 39.5 และ 2.3 ตามลําดับ) อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เทากับ 15.3 ป
และเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบทุกวันและประมาณ 3 ใน 4 มีอาการติดบุหรี่ และมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุน โดยพบวา อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีอายุนอยลงจาก 15-16 ป ใน พ.ศ.
2545 - 2552 เปนอายุ 12 - 15 ป ใน พ.ศ. 2554 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กนําไปสูปญหา
การ “ทอง แทง ทิ้ง” และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพิ่มสูงขึ้น การตั้งครรภของวัยรุนไทยในชวง 14 ป ที่ผาน
มาเพิ่มสูงขึ้น 1.4 เทาจาก 39.1 ตอประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2541 เปน 51.2 ตอประชากร 1,000
คน ใน พ.ศ. 2556 มีแมอายุต่ํากวา 20 ป 133,176 คน หรือรอยละ 16.6 ของแมทุกกลุมอายุ และมีเด็ก
กําพราถูกทอดทิ้ง 88,730 คน และอัตราโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุนและเยาวชนอายุ 15-24 ป
เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เทาจาก 46.2 ตอประชากร 100,000 คน ในพ.ศ. 2547 เปน 95 ตอประชากร
100,000 คน ใน พ.ศ. 2556
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กลุมวัยทํางาน (15 – 59 ป)
ประชากรวัยทํางานปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรังมากขึ้น โดยในชวง 4 ปที่ผานมา
(2554 – 2557) อัตราตายดวยโรคไมติดตอ (NCD) ที่สําคัญ พบวา อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในทุกกลุมอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบป พ.ศ. 2554 - 2557 เทากับ 22.47 23.45 26.91 และ
27.83 ตามลําดับ และอัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวย CHD เปรียบเทียบปพ.ศ. 2553 - 2556
เทากับ 397.24 412.70 427.53 และ 435.18 ตามลําดับ และอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
โดยในป 2554 -2555 พบวา ทุก ๆ ชั่วโมงมีคนไทยตองตายจากอุบัติเหตุทางถนนกวาวันละ 65 คน และ
จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในแตละวันมีผูบาดเจ็บกวา 3,600
คน ตองนอนโรงพยาบาลวันละ 400 กวาคน พิการปละเกือบ 6,000 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจปละเกือบ 3
แสนลานบาท (โดยคิดมูลคาความสูญเสีย กรณีเสียชีวิต 5,315,556 บาท/ราย พิการ 6,167,061 บาท/
ราย บาดเจ็บ admit 147,023 บาท/ราย และบาดเจ็บเล็กนอย 34,761 บาท/ราย หมายเหตุ : ยังไมบวก
อัตราเงินเฟอ คิดปละ 4%) ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียปสุขภาวะของ คนไทย 5 อันดับ
แรก เครื่องดื่มแอลกอฮอล, บุหรี่/ยาสูบ, HT, ไมสวมหมวกนิรภัยและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง จากขอมูล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ป 2557 พบวา ความชุกของผูสูบบุหรี่รอยละ 20.7 และ
ความชุกของผูดื่มสุรา รอยละ 32.3
กลุมผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และผูพิการ
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณใน พ.ศ. 2568 ป พ.ศ. 2557 ไทยมีประชากรผูสูงอายุ 10,014,699 คน คิดเปน
รอยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 29 ของประชากรทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2577 ในขณะที่ดัชนีผูสูงอายุก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 47.7 ใน พ.ศ. 2550 เปน 60.8 ใน พ.ศ.
2554 นอกจากนี้ยังพบวา อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุมีแนวโนมลดลงจาก 6.3 ใน พ.ศ. 2550 เหลือ 5.5
ใน พ.ศ. 2554 รวมทั้งยังพบอีกวา อัตราสวนพึ่งพิง วัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 16 ใน พ.ศ.
2550 เปนรอยละ 18.1 ใน พ.ศ. 2554 สังคมไทยเปนสังคมผูสูงอายุ มีประชากรรวม 64.5 ลานคน เปน
กลุมผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป 9.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.57 ของประชากรรวม จากการสํารวจภาวะ
ผูสูงอายุไทย ป 2556 พบวา ผูสูงอายุไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค รอยละ 26 ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติที่ตั้งไวรอยละ 30 การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงคสงผลใหผูสูงอายุไทยมี
ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหลายประการ ที่สําคัญที่สุดคือ ภาวะน้ําหนักเกินและอวน พบความชุกสูงถึงรอยละ 43
ในเพศชาย และรอยละ 50 ในเพศหญิง โดยปจจัยปองกันที่สําคัญ ไดแก การออกกําลังกายเปนประจํา
จากการคัดกรองเพื่อจําแนกกลุมผูสูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและประเมินความจําเปนดานการสนับสนุนบริการ
และจัดบริการดานสุขภาพและสังคมจํานวน 6,394,022 ราย จําแนกเปนกลุมติดเตียง รอยละ 1.4
กลุมติดบาน รอยละ 19.48 และกลุมติดสังคม รอยละ 79.12
การดูแลคนพิการ (ขาขาด ) จัดหนวยบริการเคลื่อนที่ใหบริการเชิงรุกแกคนพิการขาขาด
โดยใหบริการอุปกรณ เครื่องชวยไดรับบริการใหบริการผลิตแขน - ขาเทียมแกคนพิการ ซอมแซมกายอุปกรณ
และ ใหบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการอื่น ๆ ตามสวนภูมิภาคใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช แมฮองสอน
ชลบุรี พิจิตร ลาปาง) รวมทั้งสิ้น 717 ราย และออกเอกสารรับรองความพิการและจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น
105 ราย
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1.8 สถานการณการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)
1.8.1 ดานอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการโครงการความปลอดภัยอาหาร (Food
safety) มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัย
อาหาร ซึ่งแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภทตามวิธีวิเคราะห ไดแก การเฝาระวัง โดยการตรวจวิ เ คราะห
ทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร และการตรวจวิ เ คราะห โ ดยการใช ชุ ด ทดสอบเบื้ อ งต น (Test kit) โดยมี ผ ล
การดําเนินงานสรุปได ดังนี้
1) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จําหนาย
เพื่อเฝาระวังโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ โดยผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 255727 รายละเอียดตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหารโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
ผลการตรวจวิเคราะห
จํานวน
จํานวน
ปงบประมาณ ผลิตภัณฑที่สุม
ผลวิเคราะห เปนไปตามมาตรฐาน ไมเปนไปตามมาตรฐาน/
พ.ศ.
เก็บตัวอยาง
พบขอบกพรอง
(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)
ตัวอยาง
รอยละ
ตัวอยาง รอยละ
2555
4,001
3,857
3,299
85.53
558
14.47
2556

4,411

4,244

3,711

87.44

533

12.56

2557

4,319

4,083

3,526

86.36

557

13.64

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการเฝาระวังความไมปลอดภัยอาหาร โดยสุมเก็บ
ตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จํานวน 4,319 ตัวอยาง ไดรับผลวิเคราะห 4,083 ตัวอยาง
พบวา มีผลิตภัณฑที่สุมตรวจไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 557 ตัวอยางคิดเปนรอยละ
13.64 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง ไดดังนี้
การดําเนินงานดานเคมี โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหแยกตามชนิดสาร
เรียงลําดับความไมปลอดภัยที่พบมากที่สุดตามลําดับ ดังนี้
- วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารไมเ ปน ไปตามกฎหมาย โดยมีส าเหตุห ลัก 2 ประการแรกคื อ
การใชวัตถุกันเสียในชนิดของอาหารที่ไมอนุญาตใหใช เรียกวา “ผิดมาตรฐาน” โดยพบการใชกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิกในผลิตภัณฑไสกรอกไก ไสกรอกหมู และหมูยอ เปนตน ประการที่สอง คือ การใชวัตถุกันเสียใน
ปริมาณที่สูงกวาที่กฎหมายกําหนด เรียกวา “เกินมาตรฐาน” ทั้งที่เกิดจากความจงใจเติมเพื่อมุงหวังทางการคา
และเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐานโดยวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใชไดแก การใชสารใหความหวาน
สารกันเสียและสีผสมอาหารเกินปริมาณที่กําหนด โดยผลิตภัณฑอาหารพี่พบการใชวัตถุเจือปนอาหารไมถูกตอง
ได แก เนื้ อ สั ต ว แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเนื้ อ สั ตว ผัก ผลไม แ ละผลิ ต ภัณ ฑ แป งและผลิต ภั ณฑ (เสน ก ว ยเตี๋ย ว)
เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่มเปนตน
27
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- สารที่มีฤทธิ์เปนยาที่มีการปลอมปนในผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยพบการเติมสาร
Sildenafil ซึ่งใชในการรักษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ และการเติมสาร Sibutramine ซึ่งเปนยาที่ใช
ในการลดความอวนลงในผลิตภัณฑเสริมอาหารและกลาวอางสรรพคุณ ซึ่งอาจสงผลใหผูบริโภคมีความเสี่ยงตอ
การไดรับวัตถุเจือปนอาหารเกินระดับความปลอดภัยและเปนอันตรายได
- ยาปฏิชีวนะที่มีการการตกคางในเนื้อสัตว ไดแก ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) โดยพบ
ยาปฏิชีวนะดังกลาวใน เนื้อสัตวและเครื่องใน เชน กุง หมู ไก เปนตน
- โลหะหนักที่ปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ตะกั่ว และแคดเมี่ยม โดยผลิตภัณฑ
ที่พบการปนเปอนโลหะหนักดังกลาว ไดแก ชาสมุนไพร สาหรายปรุงรสพืชผักและผลไมแหง
การดําเนินงานดานจุลินทรีย จากผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ พบวา ปญหาดาน
จุลิ น ทรี ยที่สํ า คั ญ ได แก การปนเป อนเชื้อ Escherichia coli, B.cereus, Salmonella spp. และ
Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท นม น้ําบริโภค น้ําแข็งหลอด/ซอง
และอาหารกึ่งสําเร็จรูป ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการผลิต การขนสงและการเก็บรักษาที่ไมถูกสุขลักษณะ
การดําเนินงานดา นคุณ ภาพมาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ จากผลการตรวจวิเคราะห
ผลิต ภัณ ฑ พบวา ผลิต ภัณ ฑที่ไ มไ ดคุณ ภาพ ไดแ ก นมโค นมปรุง แตง และผลิต ภัณ ฑน ม โดยมีป ริม าณ
โปรตีนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑเกลือบริโ ภคที่มีป ริมาณไอโอดีน ไมไดมาตรฐาน
ตามกฎหมายกําหนด
2) การเฝ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารตรวจวิ เ คราะห โ ดยการใช ชุ ด ทดสอบเบื้ อ งต น
(Test kit)
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile unit) ไดดําเนินการสํารวจและ
เฝาระวังสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร ณ แหลงจําหนายอาหาร ไดแก ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอรมา
เก็ต รานอาหารฟาสฟูดส ศูนยอาหาร และสถานที่จําหนายอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยแบงการตรวจวิเคราะหออก 2
สวน คือ การตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางเคมีของอาหาร ไดแก สารปนเปอนหลัก 6 ชนิด, แอฟลาทอกซิน,
น้ํามันทอดซ้ํา ฯลฯ และการตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางจุลินทรียของอาหาร โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน
(Test Kit) โดยผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 มีรายละเอียดตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหารโดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
ปงบประมาณ
พ.ศ.

จํานวน
ผลวิเคราะห
(ตัวอยาง)

2555

171,220

ผลการตรวจวิเคราะห
เปนไปตามมาตรฐาน
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/พบขอบกพรอง
ตัวอยาง
รอยละ
ตัวอยาง
รอยละ
162,730
95.04
8,490
4.96

2556

175,313

167,202

95.37

8,111

4.63

2557

173,505

166,000

95.67

7,505

4.33
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีสํารวจและเฝาระวังสถานการณ ความปลอดภั ย
ดานอาหาร ณ แหลงจําหนายอาหารทั่วประเทศ โดยเก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห โดยการใชชุด
ทดสอบเบื้องตน (Test kit) จํานวน 173,505 ตัวอยาง ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน
7,505 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.33 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
หรือพบขอบกพรอง ไดดังนี้
การตรวจสอบความปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิด เปนการตรวจวิเคราะหสาร
ปนเปอน 6 ชนิดที่เจือปนในอาหาร ไดแก ยาฆาแมลง สารบอแรกซ สารเรงเนื้อแดง ฟอรมัลดีไฮด สารกันรา
สารฟอกขาว และ แอลฟาทอกซิน จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารป 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การตกค า งของยาฆา แมลงในตัว อยางอาหาร โดยตัว อยางประเภทเนื้อสัต วและ
ผลิตภัณฑที่ตกมาตรฐาน คือ ปลาเค็ม ตัวอยางผลิตภัณฑผักและผลไมที่ตกมาตรฐาน คือ ใบบัวบก สาลี่
- การปลอมปนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยางปลาหมึกกรอบ
พริกหยวก
- การปลอมปนของสารกันราในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยางหนอไมดองเหลือง
หนอไมปบ องุนดอง เตาเจี้ยว ปลารา
- การปลอมปนของบอแรกซในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยาง เนื้อเค็ม ลูกชิ้นเอ็น
เนื้อ แปงปรุงอาหาร ทอดมันดิบ ทอดมัน (สุก)
- การตกคางของสารเรงเนื้อแดงในตัวอยางอาหาร โดยพบในตัวอยาง เนื้อวัว
- การปลอมปนของสารฟอกขาวในตัว อยางอาหาร โดยพบในตัว อยาง หนอไม ดอง
เหลือง
การตรวจวิเคราะหทางเคมี โดยสารเคมีที่ตรวจวิเคราะห ไดแก แอลฟาทอกซิน น้ํามัน
ทอดซ้ํ า กรดแรอิสระ ปริมาณกรดน้ําสม สีสังเคราะห ความกระดาง ความเปน กรด-ดาง ปริ มาณคลอรีน
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ไนเตรดและฟลูออไรด ความเปนกรด-ดางของหนอไมปบ จากผลการทดสอบอาหาร
พบวา มีการสารปลอมปนความเปนกรด-ดางของหนอไมปบในผลิตภัณฑมากที่สุด
การตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย 6 ชนิด หนวยเคลื่อนที่ฯ ทําการเก็บตัวอยางอาหาร
ตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย ไดแก Total Plate Count, Coliforms, E. coli, Yeast, Mold และ S. aureus
โดยมีตัวอยางที่ตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางจุลินทรียในภาพรวมทั้งประเทศ พบอาหารที่มีการปนเปอน
เชื้อจุลินทรียไมเขามาตรฐาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ Coliforms, E. coli, Total Plate
Count, Mold,Yeast และ S. aureus และพบวาเชื้อจุลินทรียที่มีการปนเปอนมากที่สุด คือ Coliforms
3) การดําเนินงานดานสถานประกอบการ
จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ไมผานเกณฑมาตรฐานตามเกณฑ GMP ป พ.ศ. 2555 - 2557 จําแนกผลการตรวจออกเปนสถานที่ผลิต
สถานที่นําเขา และสถานที่จําหนาย28 มีรายละเอียดตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ผลการควบคุ ม ตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต อาหารให เ ป น ไปตามเกณฑ ที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
ผลการตรวจสถานประกอบการ
จํานวนสถาน
ปงบประมาณ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/
ประกอบการ
เปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.
พบขอบกพรอง
(แหง)
แหง
รอยละ
แหง
รอยละ
2555
1,340
1,337
99.78
3
0.22
2556
1,567
1,560
99.55
7
0.45
2557

1,448

1,447

99.93

1

0.07

จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร 1,448 แหง พบวาไดคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 1,447 แหง คิดเปนรอยละ 99.93 ไมผานมาตรฐาน รอยละ 0.07 โดยมีสาเหตุมาจาก
สถานที่ผลิตไมไดมาตรฐานตามเกณฑหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
4) การดําเนินงานดานโฆษณา
การสื่อสาร การโฆษณาหรือการกระจายขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภคและการตลาดที่
หลากหลาย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ และพฤติกรรมของผูบริโภค ปจจุบัน การโฆษณา
และสื่อสารสนเทศ ชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก จนกลายเปนกลไกสําคัญ ในการสราง
ตลาดดวยกลยุทธตาง ๆ ที่เขาถึงผูบริโภคไดงาย รวดเร็วและทั่วถึง ยิ่งทําใหผูมีความเสี่ยง จากการบริโภค
ผลิตภั ณฑอาหารที่ไมจําเปนหรือไมส มประโยชนมากขึ้น ผูประกอบการบางรายที่ขาดจริยธรรม ใชวิธีการ
โฆษณาโอ อ วด สรรพคุ ณ อาหารที่ เ ป น เท็ จ กล า วอ า งเกิ น จริ ง หรื อ นํ า เสนอข อ มู ล บางส ว นที่ ไ ม ผ า น
การกลั่นกรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหลอกลวงผูบริโภค ผานชองทางตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ เชน
การขายตรง เคเบิ้ลทีวี สื่อวิทยุชุมชน และทางสื่ออินเตอรเน็ต โดยผลการดําเนินงานตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑอาหาร มีรายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการดําเนินงานตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
ผลการตรวจสอบโฆษณาอาหาร

ปงบประมาณ พ.ศ.

จํานวนโฆษณา
(รายการ)

2555

9,317

ถูกตองตามกฎหมายกําหนด
รายการ
รอยละ
8,921
95.75

2556

9,747

8,995

92.28

752

7.72

2557

8,901

8,000

89.88

901

10.12

ไมถูกตองตามกฎหมายกําหนด
รายการ
รอยละ
396
4.25
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จากผลการเฝาระวังการโฆษณาอาหาร ปงบประมาณ 2557 สามารถดําเนินการได
8,901 รายการ พบโฆษณาอาหารที่ถูกตองจํานวน 8,000 รายการ คิดเปนรอยละ 89.99 และโฆษณา ไม
ถูกตองจํานวน 901 รายการ คิดเปนรอยละ 10.12 มีสาเหตุมาจากการโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาตจาก
สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา การโฆษณาเป น เท็จ โดยการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพและ
สรรพคุณอาหารอันเปนเท็จ ทําใหผูบริโภคเกิดการหลงเชื่อตามมาตรา 41
โดยสื่ อ ที่ ทํ า การเฝ า ระวั ง ประกอบด ว ย หนั ง สื อ พิ ม พ นิ ต ยสาร วิ ท ยุ ที วี แผ น พั บ
อินเตอรเน็ตและอื่น ๆ โดยสื่อที่พบการโฆษณาไมถูกตองมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก นิตยสาร อินเตอรเน็ต
และเคเบิ้ลทีวี ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑที่พบปญหามากที่สุด คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รองลงมาคือ เครื่องดื่ม
5) การดําเนินงานดานฉลาก
ฉลากอาหาร (food labelling) ความหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
194 เรื่อง ฉลากอาหาร พ.ศ. 2543 ใหคํานิยามของฉลากอาหารวาหมายถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย
หรือขอความใด ๆ ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึง แผนพับและ
ฉลากคอขวด) โดยกําหนดใหอาหารทุกชนิดที่ผูผลิตไมไดเปนผูขายอาหารนั้นใหกับผูบริโภคโดยตรงตองแสดง
ฉลากบนภาชนะบรรจุ โดยผลการตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ ท างกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง 28
มีรายละเอียดตามตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวของ ปงบประมาณ พ.ศ. 25552557
ผลการตรวจวิเคราะห
จํานวนฉลาก
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/
ปงบประมาณ
เปนไปตามมาตรฐาน
ที่ไดรับการตรวจสอบ
พบขอบกพรอง
พ.ศ.
(รายการ)
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
2555
12,717
12,067
94.89
650
5.11
2556

9,465

9,079

95.92

386

4.08

2557

12,008

11,825

98.48

183

1.52

ป งบประมาณ 2557 สามารถดํ าเนิน การได 12,008 รายการ พบผลิตภัณ ฑทาง
กายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารที่เกี่ยวของถูกตองจํานวน 11,825 รายการคิดเปนรอยละ 98.48 และ
ผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารที่เกี่ยวของไมถูกตองจํานวน 183 รายการ คิดเปนรอยละ
1.52 โดยสาเหตุที่ตกมาตรฐาน 5 อันดับแรก ไดแก
1. การแสดงฉลากไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 เรื่อง ฉลาก
โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ ฉลากที่ไมมีการแสดงขอความเปนภาษาไทย ไมระบุชื่อที่ตั้งของผูผลิตและนําเขา
การไมแสดงเลขสารบบอาหาร ไมแสดงสวนประกอบ/แสดงสวนประกอบไมครบ ผลิตภัณฑที่พบขอบกพรอง
ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที
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2. การแสดงฉลากไมตรงกับฉลากที่ อย.อนุญาตใหใช ผลิตภัณฑที่พบขอบกพรองมาก
ที่สุด คือน้ํานมถั่วเหลืองฯ ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
3. การใชเลขสารบบปลอม ผลิตภัณฑที่พบขอบกพรองมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร
4. ไม แ สดงฉลากอาหาร ผลิต ภั ณ ฑ ที่ พบข อ บกพร อ งมากที่ สุ ด คื ออาหารสํา เร็ จ รู ป
ที่พรอมบริโภคทันที
5. การแสดงขอความอวดอางสรรพคุณบนฉลาก ผลิตภัณฑที่พบขอบกพรองมากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
6) การดําเนินคดี
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาดํ า เนิ น งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นอาหาร
มีกฎหมายที่ใชในการกํากับ ดูแล คือ พระราชบัญ ญัติอาหาร ป พ.ศ. 2522 โดยรวมกับตํารวจกองบังคับ
การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ในการจับกุมและดําเนินคดีกับผูกระทํา
ผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร ซึ่งผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด และผลการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดมีรายละเอียดตามตารางที่ 19 และตารางที่ 20
ตารางที่ 19 ผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
จํานวนผูกระทําความผิด
มูลคาการเปรียบเทียบปรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.
(ราย)
(บาท)
2555
567
3,910,300
2556
787
5,704,100
2557
903
6,263,800
ตารางที่ 20 ผลการสงสํานวนรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ปงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557

จํานวนสํานวนรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
(ราย)
242
204
355
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1.8.2 ดานยา29
สถานการณและสภาพปญหาการใชยาในประเทศไทย ในภาพรวมของประเทศคาใชจายดาน
ยามี อัต ราการเติ บ โตใกล เ คี ย งกั บ ค า ใช จา ยดา นสุ ขภาพ ซึ่งป จ จั ย ที่มี ผ ลทําใหป ริมาณการใชย าเพิ่ มสู งขึ้ น
ประกอบดวย การที่คนไทยเขาถึงยามากขึ้นจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ สวนปจจัยที่มีผลทําใหยาราคา
เพิ่มขึ้น ไดแก ยาใหมและยาที่มีสิทธิบัตร และการขึ้นราคายาตามสถานะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามที่สําคัญที่สุด
คือการใชจายดานยาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากการใชยาอยางไมเหมาะสม เกินความจําเปน และกระบวนการตลาดที่
ขาดจริ ย ธรรม โดยพบการบริ โ ภคยาอยางไมเหมาะสมและเกิน ความจําเปน ในทุกๆระดับ ทั้งการใชย าใน
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน การใชยาในชุมชนโดยเฉพาะยาที่มีความเสี่ยงสูง เชน ยาตานจุลชีพ ยาส
เตียรอยด ยาชุด เปนตน เนื่องจากการใชยาเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับระบบสาธารณสุขอื่นๆโดยอาจเปน
สาเหตุของปญหา หรือเปนผลที่เกิดจากสาเหตุอื่นไดเชนกัน การใชยาจึงเปนเรื่องที่ตองพิจารณาปจจัยหลาย
สวนที่เขามาเกี่ยวของ และแกปญหาอยางเปนระบบ ทั้งการขึ้นทะเบียน การควบคุมการกระจายยา และการใช
ยาในสถานพยาบาลและชุมชน ตลอดจนถึงปจจัย ตางๆที่มีผ ลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูสั่งใชย าและ
ประชาชน
แนวโนมในอนาคต
แนวโนมในอนาคตดานการใชยาและการเขาถึงยาของกลุมผูบริโภคจะใหความสําคัญในเรื่อง
การผลิตองคความรูดานการคุมครองผูบริโภค (อย. คือ กรมวิชาการ) , การสงเสริมการพึ่งพาตนเองและสราง
ความมั่นคงทางยา , การเขาถึงขอมูลยาเพื่อสนับสนุนความเทาทันดานสุขภาพ , การมีกฎระเบียบดานการ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคที่ เ ท า ทั น ความก า วหน า เทคโนโลยี , สร า งกลไกการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคยาที่ เ ท า ทั น ต อ
สถานการณ เปนตน
แนวโนมในอนาคตเรื่องความมั่นคงทางยา แนวโนมจะเปนในลักษณะคือ มีการสงเสริมการ
วิจัย พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศ , มีการลดคาใชจายยาในระบบสาธารณสุขของชาติ ,
สงเสริมการพึ่งพาตนเองและสรางความมั่นคงทางยา เปนตน
ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธในเรื่องการใชยาและการเขาถึงยาของกลุมผูบริโภค เชน การมีระบบการเฝาระวัง
สืบสวน สอบสวนในโลก Digital Economy = Smart regulation , การควบคุมการกระจายยา และ
มาตรฐานการขนสงยา , การจัดการยา เพื่อเขาถึงในสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข , การสื่อสารขอมูลดาน
ยา ผานเครือขายความรวมมือในโลก Social Network , การควบคุมการโฆษณา โดยใชกลไกเสริมพลังของ
ภาครัฐ(Co-Regulation) , ปรับโครงสรางองคกร Small & Lean , RE positioning อย. ใหเปน สถาบันทาง
วิช าการ สร างองค ความรู , ความร ว มมือระหวางประเทศ ในดานการพัฒ นาหลักเกณฑในการกํากับ ดูแล
เทคโนโลยีใหม การประเมินเทคโนโลยี เปนตน
กลยุทธในเรื่องความมั่นคงทางยา เชน การประเมินความคุมคาเทคโนโลยี (บัญชียาหลัก
แห งชาติ ) , การกํ ากั บ ดู แลที่ เ อื้ อต อการเกิดนวัตกรรมยาจากสมุน ไพร/ ยาที่ผ ลิตในประเทศ เพื่อทดแทน
การนําเขา (รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในการใช) , สงเสริมผลิตภัณฑยา เพื่อปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ
บนฐาน Self medication, มีระบบใหคําปรึกษา ยาระหวางการวิจัยพัฒนา , การจัดการระบบสิทธิบัตร
และทรัพยสินทางปญ ญา , การกํากับดูแลและสงเสริม กระบวนการวิจัย ทางคลินิก (ดึงดูดการลงทุน และ
การถายทอดเทคโนโลยี) , การสงเสริมอุตสาหกรรมยา ยาจําเปนจากวัตถุดิบในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเอง
เปนตน
29

สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
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1.8.3 ดานเครื่องมือแพทย16
1) สถานการณผลิตภัณฑ
การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานเครื่องมือแพทย การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนผลดีหรือ
ปจจัยเสริมหรืออาจกอใหเกิดปญหาอุปสรรคและมีผลกระทบตองานคุมครองผูบริโภค ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ที่มี
การผสมผสานของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เชน Biomedical Engineering, Material Technology,
Nanotechnology มีผลทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย มีความคาบเกี่ยวระหวางผลิตภัณฑมากขึ้น
เชน เครื่องมือแพทยที่มีการใสสวนประกอบของยาเขาไปดวย, ผลิตภัณฑสําหรับฆาเชื้อไดตั้งแตผิวหนังมนุษย
เครื่องมือแพทยรวมถึงพื้นผิววัตถุตาง ๆ และผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยที่มีการใชรวมกับเครื่องสําอางหรือยา
หรือผลิตภัณฑที่ใชหองปฏิบัติการตางๆ ดังนั้นจึงตองอาศัยความรูและเทคโนโลยีของบุคลากรหลากหลาย
วิชาชีพในการปฏิบัติงานรองรับเครื่องมือแพทยที่มีอยู แตปจจุบันมีขอจํากัดภาครัฐทําใหไมสามารถที่จะจัดหา
บุคลากรทั้งปริมาณและความเชี่ยวชาญเฉพาะมากํากับดูแลหรือจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอกทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาดานการแพทย
(2) มี ก ารพั ฒ นาและประดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ท างการแพทย ที่ ป ระยุ ก ต ต าม
หลักการทางการแพทยเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน และผูบริโภคสามารถนําไปใชไดดวยตนเองที่บานทั้งดาน
สุขภาพหรือความงาม กอใหเกิดการใชเครื่องมือแพทยอยางไมเหมาะสมและเกิดอันตรายจากการใชเครื่องมือ
แพทยอยางไมถูกตอง เชน การใชคอนแทคเลนสแฟชั่น เปนตน
(3) กระแสแฟชั่นการใชผลิตภัณฑบางชนิดไดระบาดสูในกลุมวัยรุนจนถึงวัยกลางคน เชน
การใชไหมในการยกกระชับผิวหนัง เชน ใบหนา ลําคอ หนาอก ฯลฯ ในการลดริ้วรอยและผิวหนังที่หยอน
คล อยใหเ รีย บตึง หรื อการใชเ ครื่องสั กบริเวณใบหนา เชน การสักบริเวณคิ้ว ขอบปาก ขอบตา เพื่อความ
สวยงาม หรือการนําเครื่องมือจัดฟนมาใชในการจัดฟนแฟชั่น
(4) การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยกอนออกสูตลาด (Pre-Marketing)
ทําใหมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนการกํากับดูแลดานผลิตภัณฑกอนออกสูตลาด
(Pre-Marketing) เพื่อใหสอดคลองกับ AEC และสากล โดยปจจุบันมีการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย
ในลักษณะเปนเฉพาะชนิดหรือเฉพาะประเภท แตหากมีการปรับเปลี่ยนการกํากับดูแลตาม AEC และสากลแลว
จะมีลักษณะเปนการกํากับดูแลตาม classification ของเครื่องมือแพทยซึ่งขึ้นกับความเสี่ยงและความปลอดภัย
ของเครื่องมือแพทย สงผลใหปริมาณ ประเภท และชนิดของผลิตภัณฑ และเอกสารประกอบคําขอซึ่งตอง
จัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและระหวางอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ CSDT เปนรูปแบบการจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดง
หลักการสําคัญและหลักฐานแสดงความสอดคลองตามหัวขอตางๆ และตรงตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแจง
รายการละเอียดและการขออนุญาตเครื่องมือแพทย สงผลใหงานการพิจารณาการขอใบอนุญาต และใบรับแจง
รายการละเอียดจะเพิ่มมากขึ้นเปนอยางมากเชนเดียวกัน ในขณะที่จํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบในงานพิจารณา
การขอใบอนุญาต และใบรั บแจงรายการละเอียดเครื่องมือแพทยมีนอยมากและไมเพียงพอเมื่อพิจารณาจาก
ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหไมสามารถดําเนินงานพิจารณาใบอนุญาตและใบรับแจงรายการละเอียด
เครื่องมือแพทยใหแลวเสร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูประกอบการสวนใหญที่มายื่นคําขอมีความรู
ความเขาใจ และศึกษาในขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยที่มายื่นคําขอนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอกสารขอกําหนดดานสมรรถนะการทํางานและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย (CSDT) ทําใหไมสามารถ
อธิบายขอมูลรายละเอียดของเครื่องมือแพทยที่มายื่นคําขอตอเจาหนาที่ผูรับคําขอได เชน หลักการทํางาน
ลักษณะเฉพาะของเครื่ อง สวนประกอบ ขอมูลทางการแพทยของเครื่อง ความเสี่ย งและอันตรายที่อาจจะ
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เกิดขึ้นจากเครื่อง การปองกันอันตราย ฯลฯ ทําใหสรางภาระงานเพิ่มขึ้นอยางมากแกเจาหนาที่ผูพิจารณา
เจาหนาที่ไมสามารถทําหนาที่พิจารณาความถูกตองครบถวนของเอกสารที่ยื่นคําขอ แตตองมาใชเวลาทําหนาที่
อธิบาย ใหคําปรึกษาและผูประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยนั้นแทนผูประกอบการ
(๕) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Re-Process) ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น
ใหม โดยเนนใหมีการทํางานเปนระบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เอื้อใหผูประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส ไดแก การจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย การอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย
และการตออายุใบอนุญาตเครื่องมือแพทย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ
(6) การขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารดานสมรรถนะการทํางานและความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย (CSDT) โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานในการตรวจสอบและวิเคราะหดานคุณภาพ
มาตรฐานของเครื่องมือแพทย เนื่องจากผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วทางเทคโนโลยี จําเปนตองมีหนวยงานและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในหลายสาขาวิชาชีพ จึงไดมีการ
ปรับปรุงอัตราคาตอบแทนแกหนวยงานและผูเชี่ยวชาญดังกลาวใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานที่
รับผิดชอบ
(7) ในการเฝาระวังคุณภาพเครื่องมือแพทยหลังออกสูตลาดยังไมครอบคลุมเครื่องมือ
แพทยในทุกประเภท เนื่องจากหองปฏิบัติการที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือแพทยทุกประเภทได ประกอบกับมาตรฐานของเครื่องมือแพทยยังคงมีประกาศฯ เพียงบางประเภท
เช น ถุ ง มื อ สํ า หรั บ การศั ล ยกรรม ถุ ง บรรจุ โ ลหิ ต เลนส สั ม ผั ส เป น ต น จึ ง ได มี ก ารสํ า รวจและพั ฒ นา
หองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องมือแพทย เพื่อสนับสนุนและรองรับการเฝาระวังคุณภาพเครื่องมือแพทย
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมดานเครื่องมือแพทยของไทย
(8) จากการติดตามเฝาระวังสถานประกอบการดานเครื่องมือแพทยพบวาผูประกอบการ
โฆษณาเพื่อวัตถุประสงคดานการคา ใชกลยุทธการตลาดมากเกินไป ทําใหผูบริโภคที่รักสวยรักงาม หรือไมเทา
ทันตอการโฆษณาตอเปนเหยื่อการโฆษณาได
(9) บุคลากรที่รับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยมีไมเพียงพอกับ
ภาระรั บผิ ดชอบปริมาณงานในป จจุบั นและอนาคตอันใกลที่จะเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก อันจะสงผลตอ
การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย ซึ่งเปนพันธกิจหลักของกองควบคุมเครื่องมือแพทย จึงได
มี ก ารถ า ยโอนภารกิ จ งานประเมิ น เครื่ อ งมื อ แพทย ก อ นออกสู ต ลาดเป น เอกสารในรู ป แบบ CSDT และ
การรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทยตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ใหหนวยงาน
ภายนอก
(๑๐) สืบเนื่องจากประเทศไทยไดไปลงนามความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย
(AMDD: ASEAN Agreement on Medical Device Directive) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สงผลให
จําเปนตองเรงรัดดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตกลงดังกลาวและปฏิบัติตามหลักการสากล ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกตอการคาเสรี เพิ่มการ
คุมครองความปลอดภัยผูบริโภคใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผูประกอบการสามารถปรับตัวและ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขันได รวมถึงการใหสัตยาบันตอเลขาธิการอาเซียนเพื่อใหมีผลผูกพันตอไป
สถานการณ ป ญ หาดั ง กล า วมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ หน ว ยงานอื่ น อาทิ เ ช น สํ า นั ก งาน
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น (กพ.)
กรมวิ ทยาศาสตร การแพทย สํ า นั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบัน วิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนตน ดังนั้น ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดาน
เครื่ องมื อแพทย จึ งมี ค วามจํ า เป น ที่ ตองมีก ารทํ างานเชิง บูร ณาการ โดยความรว มมื อระหว างหนว ยงานที่
45

เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ใหทันตอสถานการณ ประชาสัมพันธขอมูลที่
ถูกตองแกประชาชน โดยเฉพาะการมุงเนนการใหขอมูลโดยตรงตอกลุมวัยเรียนทุกระดับ เพื่อใหไดรับทราบ
ขอมูลที่ถูกตองอยางครอบคลุมทุกระดับ โดยจะตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2) ผูประกอบการเครื่องมือแพทย
ปจจุบันมีผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยที่มายื่นคําขอจดทะเบียนสถานประกอบการ
ไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประมาณ ๓,60๕ ราย เปนผูนําเขา ๓,๐๐๗ ราย และผูผลิต
เครื่ อ งมื อ แพทย ๕๙๘ ราย โดยผู ผ ลิ ต ในประเทศส ว นใหญ เ ป น ผู ผ ลิ ต ระดั บ เล็ ก จนถึ ง ระดั บ กลาง โดยมี
เทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก ประกอบกับผูประกอบการดานเครื่องมือแพทย ไมมีความรู ความเขาใจเรื่อง
เครื่องมือแพทย และกฎระเบียบตางๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทยทําใหเจาหนาที่ตองใชเวลอธิบายในการเตรียม
เอกสารในรูปแบบ CSDT
3) ผูบริโภค
สังคมไทยมีการบริโภคขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความตองการใชเครื่องมือ
แพทย อย า งฟุมเฟ อยเกิ นความจํ า เปน โดยเฉพาะสินคาเพื่อสุขภาพ ลดความอว น ความสวยงามหรือเพิ่ม
ความสุ ขทางเพศ มี ผ ลให มีการประกอบธุร กิจ ที่มีการแขงขัน ดานการโฆษณาหรือสงเสริมการขายสูงและ
หลากหลายรูปแบบ เชน การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต การโฆษณาขายตรงอุปกรณเครื่องมือแพทยบางประเภท
เชน ที่โออวดเกินจริง การสาธิตการใชเครื่องมือแพทยที่แอบแฝงการโฆษณาโออวดเกินจริง ในการวินิจฉัย
บํ า บั ด บรรเทาหรื อ รั ก ษาโรค ที่ นํ า ไปสู ก ารซื้ อ สิ น ค าไปใช ด ว ย และจากกระแสสั ง คมของความต อ งการ
ดานความสวยงามมีสูง มีผลใหมีการลักลอบนําเครื่องมือแพทยที่ยังไมมีหลักฐานสนับสนุนดานประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยเพียงพอเพิ่มขึ้น ซึ่งกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดมีการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 อยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทํา
ความผิด รายละเอียดตามตาราง 21
ตารางที่ 21 ผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 255๗ – 255๙
ปงบประมาณ พ.ศ.
255๗
2558
255๙

จํานวนผูกระทําความผิด
95
93
74

มูลคาการเปรียบเทียบปรับ(บาท)
2,384,500
1,666,000
1,025,500

1.8.4 ดานเครื่องสําอาง
ดานงาน Pre - marketing
ปจจุบันการประกอบการดานเครื่องสําอางเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลการพิจารณาคําขอจดแจง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางปริมาณงานการพิจารณารับแจงเครื่องสําอาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
เพิ่มมากขึ้นทุกป รายละเอียดตามตารางที่ 2230
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ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานเครื่องสําอาง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕60.
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ตารางที่ 22 การพิจารณารับแจงเครื่องสําอางควบคุมของสวนกลางและสวนภูมิภาค
การพิจารณาคําขอจดแจง
เครื่องสําอางควบคุม
(สวนกลาง)
การพิจารณาคําขอจดแจง
เครื่องสําอางควบคุม
(สวนภูมิภาค)

ป ๒๕๕5

ป ๒๕๕6

ป ๒๕๕7

ป ๒๕๕8

ป ๒๕๕๙

๑๐๗,๘๓๐

๑๒๒,๘๖๓

๑๒๕,๖๖๑

88,181

107,254

5,085

5,990

6,326

6,477

9,893

ข อ มู ล จํ า นวนสถานประกอบการด า นเครื่ อ งสํ า อางของส ว นกลาง ในป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ รายละเอียดตามตารางที่ 2330
ตารางที่ 23 จํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕9
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ประเภทการแจง
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕9
สถานที่นําเขา
721
396
367
1,013
1,053
3,550
สถานที่ผลิต
1,117
1,124
1,801
4,175
5,228
13,445
รวม
1,838
1,520
2,168
5,188
6,281
ขอมูลจํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ –๒๕๕9 รายละเอียดตามตารางที่ 2430
ตารางที่ 24 จํานวนสถานประกอบการดานเครื่องสําอางของสวนภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕9
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
ประเภทการแจง
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕9
สถานที่นําเขา
สถานที่ผลิต
รวม

44
495
539

47
361
408

44
399
443

60
1,126
1,186

75
1,480
1,555

270
3,861

สภาพปญหาในปจจุบันที่พบคือ ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต/นําเขาเครื่องสําอางมี
จํานวนมาก การรับจดแจงดวยระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาระบบอัตโนมัติซึ่งเปนระบบการประมวลผลการ
พิจารณาคําขอจดแจงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหการรับจดแจงเครื่องสําอางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โปรงใส และใหบริการรับจดแจงโดยไมจํากัดจํานวนคําขอ แตปญหาที่พบคือ ถึงแมวาไดมีการจัดทําคูมือการ
พิจารณาการจดแจงเครื่องสําอางเพื่อใหผูประกอบการใชเปนแนวทางในการจัดทําคําขอใหถูกตองแลว ยัง
พบวาเครื่องสําอางที่ผานการจดแจงดวยระบบอัตโนมัติบางรายการมีคําที่ใชเปนสวนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอาง
เปนไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปนคําที่ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรไมสามารถกลั่นกรองไดทั้งหมด
แนวโนมในอนาคต
ผู ส นใจประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต /นํ า เข า เครื่ อ งสํ า อางมี เ พิ่ ม ขึ้ น การใช ร ะบบ
E-Submission ประมวลผลคําขอจดแจง และออกใบรับจดแจงเครื่องสําอางโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบไม
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สามารถคัดกรองคําที่เปนไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปนคําที่ไม
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทําใหมีเครื่องสําอางที่ผานการจดแจงดวยระบบอัตโนมัติมีคําที่ใชเปน
สวนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอางเปนไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปน
คําที่ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร
ปรั บ ระบบ E-Submission
โดยเพิ่ ม ขั้ น ตอนให เ จ า หน า ที่ พิ จ ารณาชื่ อ การค า และ
ชื่อเครื่องสําอางกอนที่จะออกใบรับจดแจงเครื่องสําอาง
ดานงาน Post - marketing
เนื่องจากการประกอบการผลิต นําเขา และจําหนายเครื่องสําอางมีจํานวนมาก ในขณะที่
อั ต รากํ าลั งเจ า หน า ที่ มีจํ า นวนจํ า กั ด การดํา เนิ น งานกํา กับ ดู แลผลิต ภัณ ฑ ห ลั ง ออกสู ต ลาดของผลิ ตภั ณ ฑ
เครื่ อ งสํ า อางจึ ง ใช วิ ธี ก ารสุ ม เก็ บ ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ผู บ ริ โ ภค
และการตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสําอาง จะเลือกจากลําดับความสําคัญของสภาพปญหา
โดยใหความสําคัญกับเรื่องรองเรียน และกรณีพิเศษเปนลําดับแรกในการตรวจสอบ สภาพปญหาในปจจุบันที่
พบคือ อัตรากําลังเจาหนาที่มีจํานวนจํากัด ไมสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น มีผูประกอบการที่จดแจงไมตรง
ตามจริง เชน ผลิตภัณฑใสสารหามใช สูตรสวนประกอบ/สาระสําคัญไมตรง การดําเนินการกับผูกระทําฝาฝน
กฎหมายต อ งใช ป ระมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ แจ ง ข อ ความอั น เป น เท็ จ แก เ จ า พนั ก งานซึ่ ง ไม ใ ช
พระราชบัญญัติในความรับผิดชอบโดยตรง ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนในการปฏิบัติงาน การเพิกถอนเลขที่
จดแจงยุงยากตองใชกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะที่จดแจงไดงาย เจาหนาที่ไม
สามารถไปตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเขากอนจดแจง รวมทั้งการเก็บตัวอยางไมครอบคลุม
แนวโนมในอนาคต
- สถานประกอบการผลิต นําเขา และจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
- ลักษณะการประกอบการดานเครื่องสําอางมีความซับซอนมากขึ้น
- สื่อโฆษณามีหลากหลาย มากมาย ยากแกการเฝาระวังการโฆษณาอยางทั่วถึง
- ผู ป ระกอบการบางส ว นไมมี จ ริ ย ธรรม ไมมี ความรู เนื่องจากการจดแจง เครื่ องสํา อาง
ทุกรายการ ซึ่งแตละผลิตภัณฑมีความปลอดภัยและความเสี่ยงตางกัน สถานที่ผลิตไมมีการผลิตจริง มีการซื้อ
เครื่องสําอางเปน Bulk มาแบงบรรจุ อาศัยการตลาด ผูแบงบรรจุไมมีความรู ขายได ขายกําไรมาก ไมสนใจวามี
สารห ามใช หลอกลวงผู บ ริ โ ภค การตรวจจับ ดําเนิน คดียุ งยากซับ ซอ น ผู ป ระกอบการไม ให ความรว มมื อ
ในการตรวจคน ยึด อายัด มีการฟองรองพนักงานเจาหนาที่
- กรณี จ ดแจ งไม ตรงตามจริงการดําเนิน คดีตองใช ป ระมวลกฎหมายอาญา ซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไมชํานาญ อาจเกิดปญหาตอไป
พระราชบั ญ ญั ติ ใ หม อ าจจะช ว ยให ส ถานการณ ดี ขึ้ น บ า ง การจดแจ ง อั ต โนมั ติ อํ า นวย
ความสะดวกผูประกอบการควรจะตองเพิ่มกําลังเจาหนาที่ในการ Post marketing ทั้งในสวนของสูตร
ส ว นประกอบ ให ค วามรู ผู บ ริ โ ภคและผู ป ระกอบการให มี ค วามรู ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมส ว นรวม
การปรับเปลี่ยนคานิยมความสวยงามจากภายใน พัฒนาการตรวจสอบผาน IT ซึ่ง Social Network ปจจุบัน
เด็กวัยรุน ผูบริโภคที่หลงเชื่อการบอกตอผาน NET IDOL เพื่อนฝูง ญาติ พี่นอง การสั่งซื้อผาน web site ตางๆ
ราคาถูกถึงราคาแพง แตมีสารหามใช การสุมตัวอยางสงวิเคราะหนาจะเปนภาระของผูประกอบการควบคูกับ
เจาหนาที่ไปสุมเก็บตัวอยาง ในแตละปใหสงผลวิเคราะหเครื่องสําอางที่ผลิต/นําเขา รายงานการผลิต/นําเขา/
ขายจริงในแตละป เนื่องจากจํานวนรายการที่จดแจงปริมาณสูงมากใกลลานรายการ แตผลิต/นําเขาจริงนาจะ
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ไมถึงครึ่ง รวมถึง การนําเขางาย ไมมีการรับรองสูตรสวนผสม/สถานที่ผลิตในตางประเทศวามีจริงหรือไม ตรง
ตามที่จดแจงหรือไม ตรวจสอบไมได
ระบบงานกําหนดมาตรฐาน
สภาพปญหาในปจจุบันที่พบ คือ มาตรฐาน หลักเกณฑ กฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
สถานประกอบการเครื่องสําอางมีความหลากหลายและการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การศึกษา ติดตามขอมูล
การประเมิ น ความเสี่ ย ง กํ า หนดมาตรการกํ า กั บ ดู แ ลเพื่ อ ให มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่และผูประกอบการใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ จําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวนและใชทรัพยากรจํานวนมาก
แนวโนมในอนาคต
- การเจรจาตอรอง พิจารณาหลักเกณฑ มาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับเครื่องสําอาง
ภายใตความตกลงระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น
- การกําหนดกฎระเบียบสําหรับบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตร ไดแก พัฒนาบุคลากรทีมเจรจาและเสริมสรางความรู
ความเขาใจแกเจาหนาที่และผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ
1.8.5 ดานวัตถุอันตราย
1) ดานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป นผลิต ภัณฑที่มีขอบเขตการใชในบ านเรือนและทางสาธารณสุข อาทิเชน ผลิตภัณฑปองกัน กําจัด แมลง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาด ผลิ ต ภั ณ ฑ ฆ า เชื้ อ และผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ป โภคอื่ น ซึ่ ง มี ก ารใช อ ย า งแพร ห ลายใน
ชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑจึงมีความหลากหลายทั้งชนิดและรูปแบบ จากการพัฒนาของเทคโนโลยี และเพื่อการ
แขงขันทางการคา ซึ่งอุตสาหกรรมดานวัตถุอันตรายมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมปลาย
น้ําของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อยางไรก็ตาม พบวา ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
ผลิต ภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุป โภคอื่น ไมไดถูกกํา หนดใหเปนสินคาสําคัญ นํารองในการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน แตเมื่ออาเซียนมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจและเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ยอม
สงผลกระทบตอสินคาที่เปน ผลิตภัณฑวัตถุอัน ตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งผลิตภัณฑที่มี
แนวโนมจะไดรับประโยชนจากการเปดตลาดไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยมีการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
มาก ขณะที่ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอื่น อาจไมไดรับผลกระทบ
มากนัก ในดานผลกระทบดานกฎระเบียบที่สงผลตอการคุมครองผูบริโภค พบวากฎหมายคุมครองผูบริโภคของ
แตละประเทศมักไมไดระบุขอกําหนดดานการสงออก จึงอาจทําใหเกิดการสงผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ไมได
คุณภาพมายังประเทศไทย จึงตองเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมมาตรฐานสินคานําเขารวมถึงความเขมงวดใน
การสงผานสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน31
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากํากับดูแลผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทั้งการผลิต
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง โดยมีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนจํานวน 5,271
รายการ จําแนกเปนทะเบียนผลิต 4,118 รายการ ทะเบียนนําเขา 1,153 รายการ32 และมีการติดตามเฝา
ระวั งคุ ณภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ง ออกสู ต ลาดอย า งต อ เนื่ อ ง สรุ ป ผลการเฝ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ วั ต ถุ อั น ตรายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 รายละเอีย ดตามตารางที่ 1 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจํานวน 160 รายการ ไดรับผลวิเคราะห ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559
31
32

รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือ
ทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557.
ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันที่ 26 มกราคม 2560.
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จํานวน 111 รายการ ผลการตรวจวิเคราะหเขามาตรฐาน จํานวน 102 รายการ คิดเปนรอยละ 91.89 ใน
จํานวนผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐาน จํานวน 9 รายการ เปนกรณีที่ปริมาณสารสําคัญไมเปนไปตามมาตรฐาน
จํานวน 6 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑกําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว (แชมพู จุมอาบ ฉีดพน) จํานวน 3
รายการ ผลิตภัณฑทาไลแมลง จํานวน 1 รายการ ผลิตภัณฑกําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว (หยดหลัง)
จํานวน 1 รายการ และผลิตภัณฑทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑฆาเชื้อ จํานวน 1 รายการ และกรณีที่ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพไมผาน จํานวน 3 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑกําจัดลูกน้ํายุง
ตารางที่ 25 ผลการเฝาระวังผลิตภัณฑวัตถุอันตรายโดยสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559
ปงบประมาณ จํานวนผลิตภัณฑที่สุม จํานวนผลวิเคราะห
ผลการตรวจวิเคราะห
พ.ศ.
เก็บตัวอยาง
(ตัวอยาง)
เขามาตรฐาน
รอยละ
2557
189
150
146
97.33
2558

161

73

65

89.04

2559

160

111

102

91.89

สถานการณผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน พบวาผลิตภัณฑทําความสะอาดผสมน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตใน
ชุมชน ไมส ามารถแจงข อเท็จ จริ งวั ตถุ อัน ตรายชนิดที่ 1 หรือขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอัน ตรายชนิดที่ 2 ได
เนื่องจากผูผลิตไมทราบชื่อสารที่เปนสารสําคัญและปริมาณสารสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลพบวาผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ มีความเป น อั น ตรายต่ํ า จึ งมี การเสนอแกไขปรับ ปรุงกฎหมายเพื่อยกเวน การควบคุมผลิตภัณฑ
ทํ า ความสะอาดที่ มี เ อ็ น ไซม เ ป น สาระสํ า คั ญ หรื อ มี ชิ้ น ส ว นพื ช เป น ส ว นประกอบโดยอยู ร ะหว า งขั้ น ตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
นอกจากประเด็นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑแลว สถานการณปญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายสวนใหญ
เปนการนําผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนไปใชผิดวัตถุประสงค อาทิเชน การนําผลิตภัณฑไปใชทาง
การเกษตร การนําไปใชฆาตัวตาย จึงยังตองติดตามเฝาระวังและใหความรูแกผูใชผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
2) ดานสถานประกอบการ
ผูประกอบการผลิตวัตถุอันตรายมีจํานวน 524 ราย และผูประกอบการนําเขาวัตถุ
อันตราย มีจํานวน 562 ราย33 จากการตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 2559 พบวาเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รอยละ 100 รายละเอียดดังตารางที่ 2634
ตารางที่ 26 ผลการเฝาระวังสถานประกอบการดานวัตถุอันตรายโดยสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ.
2557– 2559
ผลการตรวจ
จํานวนสถาน
ปงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบการที่ตรวจ
ถูกตอง
รอยละ
2557
354
354
100.00
2558
261
261
100.00
2559
293
293
100.00
33
34

ขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ งานบริการขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพผานอินเทอรเน็ต ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559.
ขอมูลจากรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของงานกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (รายงาน พอย. 02) ประจําเดือนกันยายนของทุกป.
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ในการพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช
รับจางจัดการแมลงและสัตวอื่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓
ไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางที่ผานการอบรมตาม
หลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยากํ า หนด ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2550 เป น ต น มา และในป
พ.ศ. 2558 มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงขอกําหนดในการเขารับการอบรมหลักสูตรตอเนื่องความรูผูควบคุมการใช
วั ต ถุ อั น ตรายเพื่ อ ใช รั บ จ า ง จากเดิ ม ทุ ก 3 ป เป น ทุ ก 5 ป เนื่ อ งจากพบว า ในระยะ 3 ป วิ ท ยาการ
ดานการจัดการแมลงและสัตวอื่นมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก จึงสมควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคตอ
การประกอบการ
3) ดานฉลากและการโฆษณา
การแสดงฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายและการโฆษณาผลิตภัณฑวัตถุอันตรายในสื่อ
หลายชองทาง ไดแก ทางหนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซตตาง ๆ พบวามีการแสดง
สรรพคุณของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสําอาง เชน ผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไลยุง แสดง
ขอความที่มีความหมายหรือสื่อความหมายวาผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไลยุง ชวยถนอมมือ ถนอมผิวและ
บํารุงผิว หรือขอความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภคและทํา
ใหผู บริ โภคขาดความระมั ดระวังในการใชจ นอาจไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายดังกลาวได ซึ่ง
การโฆษณาวั ตถุ อัน ตรายไม ตองขออนุ ญ าตก อนทําการโฆษณาแตใช อํา นาจตามพระราชบัญ ญัติ คุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมกํากับดูแลไมใหมีการโฆษณาที่เปนเท็จโออวดเกินจริง ดังนั้น จึงควรมี
การเฝาระวังฉลากและโฆษณาอยางตอเนื่อง
4) ดานการดําเนินคดี
การดํา เนิน คดีเ กี่ ยวกับ วัตถุอัน ตรายอาศัย อํานาจตามพระราชบัญ ญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีหลักการครอบคลุมถึงวัตถุที่มีความเปนอันตรายอยูในตัวสูง เชน วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ
วัตถุกัมมันตรังสี ดังนั้น บทบัญญัติเพื่อควบคุมปองกัน การกระทําความผิด จึงมีการกําหนดบทลงโทษไวสูง
ซึ่งอาจไมสอดคลองกับความเปนอันตรายของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
จํานวนเรื่องการพิจารณาทางคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 - 2559 รายละเอีย ดดังแสดงในตารางที่ 335 ซึ่งเปน กรณีที่มาจากเรื่องรองเรียน การไม
ขออนุญาตเกี่ย วกับ วัตถุอัน ตราย ผลิตภัณฑไมมีประสิทธิภาพ และการแสดงฉลากที่ไมถูกตอง รวมทั้งกรณี
ผลวิเคราะหไมผานมาตรฐาน
ตารางที่ 27 จํานวนเรื่องการพิจารณาทางคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
35

จํานวนเรื่องพิจารณาทางคดี
58
69
93

ขอมูลจากกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557.
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จากสถานการณดังกลาวขางตนมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนา ดังนี้
1. ทบทวนปรับปรุง และพัฒนากฎหมายดานวัตถุอันตรายใหทันตอสถานการณ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอนุญาตดานวัตถุอันตราย
3. สรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑเพื่อมาตรฐานดานคุณภาพและ
ความปลอดภัย รวมทั้งจัดหาหนวยตรวจวิเคราะหเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
4. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ระกอบการในการขออนุ ญ าตและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ต า ง ๆ
ดานวัตถุอันตราย โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย รวมถึงพัฒนาความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี
และการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
5. สรางเครือขายการดําเนินงานดานการกํากับดูแลทั้งในประเทศและในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลกฎหมาย กฎระเบียบระหวางประเทศ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับดูแลในประเทศ
6. สร า งเครื อ ข า ยแลกเปลี่ ย นประสบการณ กั บ ภาคเอกชนอย า งใกล ชิ ด (Public-Private
Partnership) และติดตาม/ประสานขอมูลกับผูประกอบการในการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
รูปแบบใหม
7. พัฒนาระบบฐานขอมู ลเพื่อการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่กํากับ ดูแลวัตถุอันตรายใน
ประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งฐานขอมูลทางดานวิชาการเพื่อเผยแพรใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
8. สรางและพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินดานวัตถุอันตราย
1.8.6 ดานวัตถุเสพติด
แผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการ
มุงเนนการพัฒนาระบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ และควบคุมตัวยาและสารตั้ง
ตนที่เปนวัตถุเสพติดมิใหมีการรั่วไหลออกนอกระบบไปสูระบบการผลิต และการลักลอบคายาเสพติดใหมีการ
ควบคุมเขมสารตาง ๆ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิต และประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ซึ่งระบุสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ๒๓
รายการ ในจํานวนนี้เปนสารที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ แลว ๑๕ รายการ และใน
กรอบระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ใหเนนการควบคุมอยางเขมงวดสารตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ซึ่งมีการใชใน
ประเทศไทย ๖ ชนิด ไดแก Acetic anhydride, Anthranilicacid, Ephedrine, Ergometrine , Ergotamine
และ Pseudoephedrine
การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นวั ต ถุ เ สพติ ด จะตอ งดํ า เนิ น การให มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ วั ต ถุ เ สพติ ด ที่ มี
ความปลอดภัย เพียงพอใชในประเทศ และไมเกิดการรั่วไหลออกนอกระบบ ผูประกอบการดานวัตถุเสพติด ณ
มิถุนายน ๒๕๕๘ มี ๕,๖๔๙ ราย (นับซ้ําผูมีใบอนุญาตมากกวา ๑ ประเภท) มีการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่มีวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท ๔ จํานวน ๑๑๘ ตํารับ ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓
จํานวน ๓๙ ตํารับ สําหรับวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุ ม เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นยาเสพติ ด ได จั ด หาเพื่ อ ให บ ริ ก ารแก
สถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนดชนิดและปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษ
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ในประเภท ๒ ในทางการแพทย และวิทยาศาสตรของประเทศไทยประจําป ๒๕๕๘ Cocaine ๒.๐ กิโลกรัม
Codeine ๗๐๐.๐ กิโลกรัม Diphenoxylate ๒๕.๐ กิโลกรัม Fentanyl ๒.๐ กิโลกรัม Medicinal Opium
๑,๕๐๐กิโลกรัม Methadone ๑๐๐.๐ กิโลกรัม Morphine ๒๕๐.๐ กิโลกรัม Pethidine ๒๐๐.๐ กิโลกรัม
Remifentanyl ๐.๐๗ กิโลกรัม Oxycodone ๘.๐ กิโลกรัม Tapentadol ๑๑๐.๐ กิโลกรัม
การควบคุมสถานการณการแพรระบาดของยาแกหวัดสูตรผสม Pseudoephedrine และ
วั ต ถุ ออกฤทธิ์ Alprazolam กระทรวงสาธารณสุขไดป ระกาศยกระดับ การควบคุม ยาแก ห วัดสู ตรผสม
Pseudoephedrine และ Alprazolam เปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๕๕ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามลําดับ จากการกําหนดมาตรการขายที่เขมงวด และตรวจสอบเฝาระวัง
รานขายยาอยางตอเนื่อง พบการกระทําความผิด และดําเนินคดี ๒ และ ๔ รายตามลําดับ
แนวโนมในอนาคต
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปดเสรีการคาดานบริการของอาเซียน
ประกอบกับนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย อาจทําใหมีความเสี่ยงของผลิตภัณฑ
ที่ไหลเขา ออกระหวางประเทศมากขึ้น มีการใชวัตถุเสพติดในทางการแพทยที่เพิ่มขึ้น และอาจเกิดการลักลอบ
นําไปใชในทางที่ผิด มากขึ้น อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบัน ยังมีผลกระทบ
อยางมากตอการควบคุมวัตถุเสพติด เนื่องจากเกิดการเรียนรูในการใชยา หรือผลิตสารเสพติดชนิดใหมๆ ขึ้น
ทดแทนการใชวัตถุเสพติดที่มีการควบคุมแลว
ดังนั้ น จึ งมี ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับ พัฒ นางานคุมครองผูบริโ ภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ดังนี้
1. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหเอื้อตอการดําเนินงานควบคุม
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น
3. การเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย
ตารางที่ 28 ผลการดําเนินงานดานวัตถุเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 254-2557
ปงบประมาณ พ.ศ.
๑. งบประมาณดําเนินการ
(บาท)
แผนงานปองกันฯ
ดานยาเสพติด
แผนงานพัฒนา
ดานสาธารณสุข
รับโอนจากงบกลาง
รอยละการใชจาย
๒. แกไขกฎหมาย (ฉบับ)
ยาเสพติด
วัตถุออกฤทธิ์
การปองกันการใชสาร
ระเหย
อื่นๆ

๒๕๕๔
๘,๙๓๗,๗๐๐

๒๕๕๕
๑๐,๓๘๑,๙๐๐

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑๔,๙๖๐,๖๖๗ ๑๓,๗๘๐,๒๙๕.๕๐

-

๗,๙๗๘,๗๐๐

๑๒,๔๖๖,๓๗๗

๙,๗๒๗,๑๐๐

-

๒,๔๐๓,๒๐๐

๒,๔๙๔,๒๙๐

๓,๙๒๒,๑๐๐

๑๐๐
๘
๔
๑
๑

๑๐๐
๑๕
๙
๔
๒

๙๙.๙๙
๑๒
๖
๖
-

๑๓๑,๐๙๕.๕๐
๙๙.๙๙
๑๙
๑๑
๕
-

๒

-

-

๓ ฉบับ
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ปงบประมาณ พ.ศ.
๓. ตรวจสอบควบคุม
การนําเขา ณ ดาน (ครั้ง)
ปริมาณ (กิโลกรัม)
๔. ตรวจสอบสถาน
ประกอบการที่ไดรบั
อนุญาต (ครั้ง)
(แหง)
พบการกระทําผิด
๕. การตรวจสอบขอมูล
การกระจาย
พบขอมูลที่มีความผิดปกติ
และมีการกระทําผิด
๖. ตรวจสอบการใชยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๔ (ครั้ง)
การกระทําผิด
๗. ตรวจสอบเฝาระวัง
สถานพยาบาล (แหง)
พบการกระทําผิด (แหง)
๘. เรื่องรองเรียน (เรื่อง)
๙. ตรวจสอบผลิตภัณฑทาง
กายภาพ (ฉลาก เอกสาร
ที่เกี่ยวของ) (รายการ)
การกระทําผิด
๑๐. ตรวจสอบโฆษณา
(รายการ)
พบการกระทําผิด
๑๑. ตรวจสอบผลิตภัณฑทาง
หองปฏิบัติการเฝาระวัง
(ตัวอยาง)
ไดรับผลวิเคราะห
(ตัวอยาง)
ตกมาตรฐาน (ตัวอยาง)
เขามาตรฐานรอยละ
กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน
(ตัวอยาง)
ตกมาตรฐาน (ตัวอยาง)
เขามาตรฐานรอยละ
๑๒. พิจารณาอนุญาต

๒๕๕๔
๑๓๓
๔,๙๖๑,๗๑๕.๘๑
๓๙๓

๒๕๕๕
๑๐๘

๒๕๕๖
๑๐๕

๒๕๕๗
๑๐๓

๓,๗๐๑,๒๒๙.๙๒ ๔,๓๒๓,๔๐๕ ๓,๗๖๔,๖๖๗.๘๔
๔๗๑
๔๕๓
๔๖๘

๑๑๙
ไมพบ

๑๗๓
ไมพบ

๑๕๔
ไมพบ

๗๒รายการ
๒๙ แหง
(ไมนบั ซ้ํา)
๒๓๔

๔๓ รายการ ๒๐
แหง
(ไมนบั ซ้ํา)
๒๖๒

๓๗ รายการ
๑๑ แหง
(ไมนบั ซ้ํา)
๒๘๗

๑๐รายการ
๖ แหง (ไมนับซ้าํ )

ไมพบ
๑๐๐

ไมพบ
๗๘

ไมพบ
๔๗

ไมพบ
๕๐

ไมพบ
๑๐

๒
๑๑
๒๖๐

๓
๑๕
๑๗๖

๑๖
๑๓
๑๘๒

๑๘๒

ไมพบ
๑๘๐

ไมพบ
๑๘๖

ไมพบ
๒๘๖

ไมพบ
๑๕๑

ไมพบ
๑๐๗

ไมพบ
๑๐๕

๔
๘๐

๙๓

๘๑

๘๑

๗๓

๑
๙๘.๙๒

๕
๙๓.๘๒

๓
๙๖.๓
๑๖

๒
๙๗.๒๖
๑๔

๑๖
๐

๓ จาก ๘
๖๒.๕๐

๑๔๖

๙๒

๑,๒๒๘

๑๘๙

ไมพบ

๓๓๑
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ปงบประมาณ พ.ศ.
ดานผลิตภัณฑ (คําขอ)
รอยละการทันกําหนดเวลา
๑๓. พิจารณาอนุญาต
ดานสถานประกอบการ
(คําขอ)
รอยละการทันกําหนดเวลา
๑๔. พิจารณาอนุญาตหนังสือ
รับรองเกี่ยวกับสารตั้งตน
(คําขอ)
ทันเวลา
๑๕. การดําเนินการตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศ
(คําขอ)
รอยละการทันกําหนดเวลา
๑๖. เผาทําลายยาเสพติด
ใหโทษของกลาง (ครั้ง)
ปริมาณ (กิโลกรัม)

จํานวนคดี (คดี)
๑๗. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(รอยละ)
คาเปาหมายของ อย.
(รอยละ)

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑๐๐
๑,๗๒๓

๑๐๐
๑,๗๓๑

๑๐๐
๑,๘๒๖

๑๐๐
๑,๖๘๓

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๗๐๕

๑๐๐
๖๕๗

๑๐๐
๑,๗๓๕

๑๐๐
๑,๙๕๒
๑๐๐
๑

๒

๑

๑๐๐
๑

๓,๒๔๗.๒๑
ครั้งที่ ๑
๒,๔๒๖.๐๕
ครั้งที่ ๒
๘๒๑.๒๑

๒,๗๕๕.๖๙

๓,๓๖๓.๔๖

๓,๐๙๔.๑๕

๗๗.๒๐

๑,๐๒๓
๗๕.๐๗

๒,๕๘๔
๗๘.๗

๒,๙๑๑
๗๓.๕๖

๘๒.๐

๗๕.๐

๗๖.๐

๗๗.๐

ตารางที่ 29 ขอมูลผูประกอบการวัตถุเสพติด
ผูประกอบการ
1. ผูประกอบการผลิต
1.1 ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
1.2 ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
2. ผูประกอบการนําเขา
2.1 นําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 3
2.2 นําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 4
2.2.1 นําเขา Acetic anhydride
2.2.2 นําเขา Anthranilic acid
2.3 นําเขาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

จํานวน (ราย)
43
62
12
20
18
3
54
55

3. ผูประกอบการสงออก
3.1 สงออกยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
3.2 สงออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
4. ผูประกอบการจําหนาย
4.1 จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
4.1.1 หมวด ก. (มอบอํานาจให สสจ)
4.2.2 หมวด ค. (อย.)
4.3 จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
4.4 ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
5. ผูประกอบการครอบครอง
5.1 ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4
(สสจ+กทม)
5.2 ครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 4

22
34
602
524
684
1,006
2,419
167
ขอมูล ณ มิถุนายน 2558

ตารางที่ 30 ขอมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัตถุเสพติด
การขึ้นทะเบียน
ทะเบียนวัตถุตํารับ
- ทะเบียนตํารับที่มี
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
- ทะเบียนตํารับที่มวี ัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 4

- ทะเบียนตํารับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 3

จํานวน
(ตํารับ)
118
3

ผลิต

นําเขา

111
2

7
1

115

109

6

39

37

2

วัตถุเสพติดในตํารับ
Amobarbital/Pentazozine/
Pentobarbital
Bromazepam/Chlordiazepoxide/
Clobazam/Clonazepam/
Clorazepate/Diazepam/Lorazepam
/Medazepam/Phenobarbital/
Pinazepam/Tofizopam
Codeine แกปวด (12 ตํารับ)
Codeine แกไอ (16 ตํารับ)
Opium (10 ตํารับ)
Diphenoxylate (1 ตํารับ)

ขอมูล ณ มิถุนายน 2558

1.9 การเทียบเคียง (Benchmarking)
1.9.1 ผลการดําเนินงานเทียบเคียง
ดานวัตถุเสพติด
สถานการณการนํายาติดตัวของผูปวย
เนื่ องจากกฎกระทรวงฯ เริ่มใชเมื่อป 2552 ตอมาในป 2554 เริ่มทําเว็บ ไซดใหขอมูล
เกี่ยวกับกฎหมายดังกลาว ที่ชาวตางชาติสามารถสืบคนขอมูลได และมีแบบฟอรมให download และมี FAQ
ให ขอมูล เบื้องตน มีที่อยูอีเมลเพื่อใหตอบขอซักถาม และมีห นังสือขอใหประชาสัมพันธเรื่องกฎหมายและ
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เว็บไซดไปยังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหแจงไปยังสถานทูตไทยในตางประเทศทุกประเทศ ทําใหมีการขอ
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้น 3 เทาจากปที่ผานมา
จํานวนนักทองเที่ยวขึ้นอยูกับสถานการณทางการเมืองของประเทศ ดังนั้น จะเห็นวาการมี
เหตุการณไมสงบภายในประเทศในชวงป 2554-2555 จํานวนการขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นไมมาก ในป 2556
และ 2557 จํานวนใบอนุญาตไมเพิ่มขึ้น สอดคลองกับสถานการณทางการเมืองที่วิกฤต มีการประกาศกฎ
อัยการศึก ตอมาในชวงปลายป 2557 ตนป 2558 แมวาจะมีกฎอัยการศึก แตสถานการณทางการเมือง
มั่นคงขึ้น ไมมีการกอเหตุความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศ จํานวนนักทองเที่ยวจึงเพิ่มขึ้นมาก เพียงแค
4 เดือน ก็มีผูขอใบอนุญาตถึง 113 ราย ถาเหตุการณทางการเมืองยังคงเปนเชนนี้ คาดวาป 2558 จะมี
การขอใบอนุญาตมากกวา 350 ราย
สํ า หรั บ การประมาณการในป ต อ ไป หากสถานการณ ท างการเมื อ งปกติ ไ ม มี ต อ สู กั น
ภายในประเทศ มีการประสานความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนมากขึ้น จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
มาก และปริมาณยาที่ขอเพื่อนําติดตัวเขามาจะนานขึ้น (มากกวา 30 วัน) เนื่องจากจะเปนการเดินทางเที่ยว
หลายประเทศในแถบนี้ ตอการเดินทางออกนอกประเทศของตนในแตละครั้ง นอกจากนี้จํานวนนักทองเที่ยวที่
ขอใบอนุ ญ าต ยั ง ขึ้ น กั บ การรั บ รู ขอ มู ล กฎหมายของไทย โดยเปน ที่น า สัง เกตวา จํา นวนนัก ท องเที่ ย วจาก
สหรัฐอเมริกาขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นมากในป 2558 เนื่องจากการรับรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาติดตัวเพิ่มมาก
ขึ้น สืบเนื่องจากอีเมลที่มีการสอบถามมาจากเจาหนาที่สาธารณสุขสหรัฐขอทราบขอมูลกฎหมายดวย ซึ่งคาดวา
บุคคลเหลานี้ ก็คงจะนําเพื่อนําไปเผยแพรแกบุคคลที่เกี่ยวของทราบ ซึ่งก็จะทําใหผูปวยที่อาจไมทราบกฎหมาย
มากอนแตตองใชยา ทราบขอมูลจากเจาหนาที่ นอกจากอเมริกาแลวก็ยังมีอีเมลจากเจาหนาที่สาธารณสุข
มาเลเซียสอบถามมาดวย จึงเห็นวา หากการรับรูขอมูลเพิ่มขึ้นในหลายประเทศที่มีผูเดินทางเขามามาก แตยังมี
การขออนุญาตนอยเพราะไมทราบกฎหมายไทย หากมีการรับรูกฎหมายประเทศไทยที่กวางขวางขึ้น และ
กฎหมายยังไมมีการปรับปรุง คาดวาตอไปอาจมีการขออนุญาตจํานวนมากกวา 1000 ราย ตอป เปนสัดสวน
กับตัวเลขของนักทองเที่ยว และการรับรูกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน โดยมีสถิติขออนุญาตนํายาติดตัวเขา
ประเทศของผูปวย ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2558 ดังนี้
ตารางที่ 31 สถิติการขออนุญาตนํายาติดตัวเขาประเทศของผูปวย
ป พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558 (มค.-11 พค.58)

จํานวน (ฉบับ)
3
33
91
116
201
201
113

เพื่อพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใหนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท
๒ กรณีผูปวยนําติดตัวเขามาในราชอาณาจักร กองควบคุมวัตถุเสพติดจึงไดเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีผลการเทียบเคียง ดังนี้
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ตารางที่ 32 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานวัตถุเสพติด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คูเทียบ
ผลการดําเนินงาน/ GAP Analysis
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา
ประเทศ
- ประเด็นการเปรียบเทียบ: การออกใบอนุญาตให
เสนอแกไขกฎกระทรวง
ออสเตรเลีย นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ กรณีผูปวยนํา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ติดตัวเขามาในราชอาณาจักร
ผูปวยที่เดินทางระหวางประเทศที่
ไทย - การนํายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ติดตัว
ประสงคจะนํายาเสพติดใหโทษ
เขามาในราชอาณาจักร จะตองยื่นคําขออนุญาตในทุก ในประเภท ๒ ติดตัว เพื่อใชรักษา
เฉพาะตัว โดยดําเนินการภายใต
กรณี และใหเพดานการนํายาติดตัวเขามาได ใน
บทบัญญัติตามที่พระราชบัญญัติ
ปริมาณการใชไมเกินการใช
ยาเสพติดใหโทษพ.ศ. ๒๕๒๒
ในระยะเวลา ๑ เดือน ซึ่งทําใหเกิดความไมสะดวก
กําหนด โดยเทียบเคียงกับ
เปนอุปสรรคตอการเดินทางทองเที่ยวของผูปวย
แนวทางของประเทศออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย - ปริมาณการนําติดตัว เพื่อใชรักษา
ตนเองในระยะเวลา ๙๐ วัน ไมตองขออนุญาต โดยให
ใชหนังสือรับรองแพทยเปนหลักฐานตอเจาหนาที่
ดานเครื่องมือแพทย
กองควบคุมเครื่องมือแพทยจะมุงเนนเทียบเคียงกับ Health Sciences Authority (HSA)
ประเทศสิ ง ค โ ปร โดยจะเปลี่ ย นรู ป แบบการกํ า กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งมื อ แพทย ก อ นออกสู ต ลาด
เปนการควบคุมตามกลุมความเสี่ยง (Risk Based Classification) โดยผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกควบคุม
เป น เครื่ อ งมื อแพทย ที่ตองได รั บ อนุ ญ าต ตามมาตรา 6 (1) เครื่อ งมือแพทย ที่มีความเสี่ย งปานกลางและ
ความเสี่ยงต่ําบางรายการจะถูกควบคุมเปนเครื่องมือที่ตองแจงรายการละเอียด ตามมาตรา 6 (2) ซึ่งจะตองยื่น
เอกสารในรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) และเครื่องมือแพทยความเสี่ยงต่ํา
บางรายการจะถูกควบคุมในระดับการจดแจงเครื่องมือแพทย (Listing) ใหสอดคลองกับประเทศสิงคโปรที่มี
การควบคุมเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยง ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ คือ Class A , B, C และ D โดย
Class A เปนเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด และ Class D เปนเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
หนวยงาน HSA ของประเทศสิงคโปรมีขอกําหนดใหผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยยื่นเอกสารในรูปแบบ
Common Submission Dossier Template (CSDT) ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย ซึ่งขอกําหนดของ
เอกสารจะขึ้นกับกลุมความเสี่ยงของเครื่องมือแพทยนั้น ๆ สําหรับเครื่องมือแพทย ในกลุมความเสี่ยงปานกลาง
ถึงสูง (Class B, C และ D) ตองยื่นเอกสาร CSDT ตอ HSA กรณี Class A ที่เปนผลิตภัณฑปราศจากเชื้อหรือ
measuring device ตองเตรียมเอกสาร CSDT เก็บไวที่บริษัทเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการตรวจ แตไมตองยื่น
ตอ HSA และมีขอยกเวนการเตรียมเอกสารตามรูปแบบ CSDT สําหรับเครื่องมือแพทยบางกลุม เชน เครื่องมือ
แพทย Class A ไมปราศจากเชื้อหรือไมเขาขายเปน measuring device เนื่องจากเปนเครื่องมือแพทยที่มี
ความเสี่ยงต่ํามาก ประเทศไทยจึงเห็นควรมีการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยกอน
ออกสูตลาดเพื่อใหการควบคุมและกํากับดูแลเครื่องมือแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
ควบคุ ม เครื่ อ งมื อ แพทย ใ นระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและสากล โดยเริ่ ม จากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งมื อ แพทย ที่ มี
ความเสี่ยงต่ําซึ่งแตเดิมตองยื่น Certificate of Free Sale ประกอบการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบ
การนําเขาเครื่องมือแพทย เปนการจดแจงเครื่องมือแพทย (Listing) ผานระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการจัดทํา
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด กลุ ม เครื่ อ งมื อ แพทย เพื่ อ ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งมื อ แพทย ใ ห มี
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ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งเครื่องมือแพทยที่ใชสําหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย [In
vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices และเครื่องมือแพทยที่มิใชเครื่องมือแพทยสําหรับการวินิจฉัย
ภายนอกรางกาย (Non In vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices] ตามระดับความเสี่ยงตอบุคคลและ
สาธารณสุขจากความเสี่ยงระดับต่ําไปความเสี่ยงระดับสูง
ดานเครื่องสําอาง
การเทียบเคียง(Benchmarking)ดานเครื่องสําอาง มุงเทียบเคียงการพัฒนาดานการกํากับ
ดูแลคุณภาพเครื่องสําอางตามขอตกลงกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตามบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน
(ASEAN Cosmetics Directive) ซึ่งการกํากับดูแลเครื่องสําอางกอนออกสูตลาด ผูประกอบการตองมาจดแจง
กอนวางตลาด โดยผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองผลิตจากสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑASEAN GMP
มีการจัดทําขอมูลผลิตภัณฑ (Product Information File) เก็บไว ณ สถานประกอบการ เพื่อใหเจาหนาที่
ภาครัฐตรวจสอบเมื่อรองขอ ในขอมูลผลิตภัณฑ (Product Information File) มีการกําหนดใหจัดทําการ
ประเมินความปลอดภัยของเครื่องสําอางที่ผลิตหรือนําเขา (Cosmetic Safety Assessment) ดวย
จากขอตกลงกลุมประเทศอาเซียนเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยไดมีการนํา
บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEANCosmetics Directive) ลงสูการปฏิบัติของแตละประเทศ ดังนั้น
จึงมีความกาวหนาของการนําบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN Cosmetics Directive) ลงสู
การปฏิ บั ติ ในป งบประมาณ 2558-2559 กลุมควบคุมเครื่องสําอางไดมีการกําหนดกระบวนงานที่จ ะ
เทียบเคียง 4 กระบวนงาน คือ
1. การพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎระเบียบ ประกาศฯ ใหทันสมัยและสอดคลองกับอาเซียน
๒. การประเมินความปลอดภัยของเครื่องสําอาง (Safety Assessment)
3. พัฒนาสถานประกอบการดานผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหสอดคลองตาม ASEAN GMP Guideline
4. พัฒนาระบบการจดแจงเครื่องสําอางอัตโนมัติ
ตารางที่ 33 ผลดําเนินงานเทียบเคียงดานเครื่องสําอาง 4 กระบวนงาน ในปงบประมาณ 2558 - 2559
ระยะเวลา
กิจกรรม
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
(1) การพัฒนา ปรับปรุง แกไข
4 ฉบับ
ตุลาคม 2557 - ประกาศกระทวงสาธารณสุข
กฎระเบียบ ประกาศฯ ใหทันสมัย
– 30 กันยายน (1) วาดวยการกําหนดสารหามใช
และสอดคลองกับอาเซียน
2559
เปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง (1,387 รายการ)
(2) วาดวยสารที่อาจใชเปน
สวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(156 รายการ)
(3) วาดวยสีที่ใชเปนสวนนผสม
ในเครื่องสําอาง (156 รายการ)
(4) วาดวยสารปองกันแสงแดด
ในเครื่องสําอาง (๓๐ รายการ)
(๕) วาดวยวัตถุกันเสีย
(5๗รายการ)
59

กิจกรรม
(2) การประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องสําอาง (Safety Assessment)

(3) พัฒนาสถานประกอบการดาน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหสอดคลอง
ตาม ASEAN GMP Guideline
(4) พัฒนาระบบการจดแจง
เครื่องสําอางอัตโนมัติ

ระยะเวลา
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
1 ครั้ง - วันที่ 15 ธ.ค. - การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
การประเมินความปลอดภัย
57 และ 22
(Safety Assessment) และขอมูล
ธ.ค.57
ผลิตภัณฑ(Product Information
File : PIF)
- วันที่ 14
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
ธันวาคม
แนวทางการประเมินความ
2558
ปลอดภัยในเครื่องสําอางผสม
สมุนไพร (Safety Evaluation of
Botanical ingredients in
Cosmetic )
100 ราย 1 ตุลาคม
- 161 ราย
2557 – 30
กันยายน
2559
1 ระบบ 1 ตุลาคม
- พัฒนาใหมีการบริการจดแจง
2558 – 30 เครื่องสําอาง (ผลิตภัณฑเดี่ยว)
กันยายน
ดวยระบบอัตโนมัติ
2559
(รอบ 12 เดือน)
เปาหมาย

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อใหการพัฒนาดานการกํากับดูแลคุณภาพเครื่องสําอาง
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรมีการดําเนินการตอเนื่องในชวง 5 ปถัดไป (ตั้งแตป 2560 – 2564) จึงไดมี
การกําหนดกระบวนงานที่จะเทียบเคียง 4 กระบวนงาน ดังนี้
1. การพัฒนา ปรับปรุง แกไข กฎระเบียบ ประกาศฯใหทันสมัยและสอดคลองกับขอตกลง
กลุมประเทศอาเซียนอยางตอเนื่อง
- ปรับปรุงรายการสารใหสอดคลองกับอาเซียน
2. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานเครื่องสําอางใหมีความรับผิดชอบตอการประกอบการ
ของตนเองและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาสถานประกอบการดานผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหสอดคลองตาม ASEAN GMP
Guideline อยางตอเนื่อง
4. พัฒนาระบบการจดแจงเครื่องสําอางอัตโนมัติใหสมบูรณยิ่งขึ้น
แนวโนมในอนาคต
ประเทศไทยจําเปนตองกาวไปพรอมกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย (กลุมควบคุมเครื่องสําอาง) จึงไดจัดทําเปาหมาย (Functional Goals) เพื่อ
การพัฒนากระบวนการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลดังกลาว ดังนี้
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1. พัฒนากระบวนการกํากับดูแลผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการสามารถ
แขงขันในระดับสากล
ดานวัตถุอันตราย36, 37
การกํากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขที่ผานมามีการดําเนินการโดย
อางอิงตามขอกําหนดตาง ๆ เชน WHO และ WHO/FAO ตอมาเพื่อเปนการพัฒนาระบบการกํากับดูแลวัตถุ
อันตรายใหสามารถเทียบเคียงกับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย จึงไดจัดทําโครงการศึกษาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑเคมี
สําหรับผูบริโภคของหนวยงาน US EPA เพื่อพัฒนาศักยภาพการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชใน
บานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยดําเนินการศึกษาระบบการดําเนินงานของ United States
Environmental Protection Agency (US EPA) ในสวนที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยเฉพาะผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวอื่น พรอมทั้งวิเคราะหชองวาง
เปรียบเทียบกับการดําเนินงานของประเทศไทยทั้งในดานโครงสราง การดําเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ สมรรถนะของบุคลากร และศักยภาพของผูประกอบการ รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขให
สามารถเทียบเคียงกับ US EPA ได จากนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
อั น ตรายได นํ า ข อ เสนอจากโครงการดั ง กล า วมาวิ เ คราะห ค วามเป น ไปได ใ นการปฏิ บั ติ แ ละจั ด ทํ า แผน
การเทียบเคียงการพัฒนากระบวนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายในระยะ 10 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 2567) ประกอบดวยกิจกรรมในดานการเพิ่มบทบาทและสมรรถนะการกํากับดูแลวัตถุอันตราย อาทิเชน
การอบรมพนักงานเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑและเกณฑการทดสอบ
ประสิทธิภาพ การปรับโครงสรางและการจัดองคกรภายใน โดยมุงศึกษาในเรื่องการกระจายอํานาจเพิ่มเติมและ
การศึกษากลไกการทบทวนทะเบียน การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากร การเสริมสรางความรู
และความเขมแข็งใหแกผูประกอบการและประชาชน และการพัฒนาระบบฐานขอมูล และเริ่มดําเนินการตาม
แผนโดยมีการทบทวนแผนทุกปเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี
การปรับแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจากขอมูลผลการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งมี
การเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
จากผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. เพิ่ ม บทบาทและสมรรถนะการกํ า กั บ ดู แ ล ควรมี ก ารปรั บ บทบาท เน น การบั ง คั บ ใช
กฎหมาย เพิ่มเติ มบทบาทภารกิจในดานการกําหนดกลไกการทบทวนการขึ้นทะเบียนและจัดทําเครือขาย
สนั บ สนุ น การทํ า งานอย า งเป น ทางการ โดยอาจกํา หนดให เป น คณะกรรมการร ว ม และให การสนั บ สนุ น
ดานงบประมาณหรือการสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ

36
37

รายงานโครงการศึกษาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑเคมีสําหรับผูบริโภคของหนวยงาน US EPA เพื่อพัฒนาศักยภาพการคุมครองผูบริโภค
ดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.
รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557.
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2. พัฒ นาสมรรถนะและประสิทธิภ าพของบุคลากร ควรมีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
เพื่อใหมีบุคลากรที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ระบบงานและเนน
การบูรณาการทั้งภายในและภายนอก โดยจัดทําแผนงานพัฒ นาบุคลากรและบุคลากรเครือขายใหชัดเจน
เสริมสรางความรูดานวัตถุอันตรายใหกับเจาหนาที่ รวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. เสริ มสร า งความรู แ ละความเขม แข็ งให แก ผูป ระกอบการและประชาชน ควรมี การให
ความรู / ข อมู ล กั บ ประชาชน โดยจั ด ทํ า เปน คูมือ หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส ในทุกเรื่องที่เ กี่ย วขอ ง เชน ฉลาก
เครื่ อ งหมาย อย. เป น ต น ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การสร า งเครื อ ข า ยผู ป ระกอบการหรื อ ประชาชน เพื่ อ ให มี
การแลกเปลี่ ย นความรู แ ละความตระหนั ก มากขึ้ น รวมทั้ ง พิ จ ารณาให ก ารสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการที่ ใ ช
เทคโนโลยีหรือผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
4. พัฒ นาระบบฐานข อมูล ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการกํากับดูแล การประมวลผลขอมูล และนําขอมูลมาใชในการบริหาร
5. ปรับโครงสรางและการจัดองคกรภายใน ควรมีการปรับโครงสรางและการจัดการองคกร
ภายในโดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงานและพิจารณาถึงการจัดสรรหนาที่ใหเหมาะสมกับแนวทาง
การกํากับดูแลใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการกระบวนงานภายในองคกรใหสอดคลองกัน และดําเนินการใหมี
หนวยงานสนับสนุนเพิ่มเติม ไดแก หนวยทดสอบประสิทธิภาพ หนวยทบทวนขอมูลการขึ้นทะเบียน หนวย
บังคับใชกฎหมาย
6. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการและผลิตภัณฑในประเทศโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย การสงเสริมใหเกิด
นวั ต กรรม พั ฒ นาความร ว มมื อด า นการถายทอดเทคโนโลยีร ะหวางผูป ระกอบการ และพัฒ นาสมรรถนะ
ดานการวิจัยและการปฏิบัติการ
ดานดานอาหารและยา
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนากระบวนการ
ดา นกํา กั บ ดูแลให เ ป นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสํานักดานอาหารและยาดําเนิน การโดยเทีย บเคีย งระบบ
การกํากับดูแลการนําเขาผลิตภัณฑอาหาร ณ ดานอาหารและยากับแนวทางการตรวจสอบการนําเขา/สงออก
และออกใบรับรองดานอาหารของ Codex Committee on Food Import and Export Inspection and
Certification Systems (CCFICS) ตามแนวทางที่ CAC/GL 47-2003: Guidelines for Food Import
Control Systems ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติฯ ที่องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ องคการการคา
โลก และนานาประเทศใหการยอมรับ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ สํานักดานอาหารและยาไดวิเคราะหชองวาง (GAP Analysis) ของระบบ
การตรวจสอบการนําเขาฯ ณ ปจจุบัน กับแนวทางปฏิบัติของ CCFICS พบชองวางในการพัฒนาในหลาย ๆ
ประเด็น ทั้งที่สามารถพัฒนาไดทันที และที่ตองใชเวลาและ/หรือองคความรูในการพัฒนา ซึ่งสํานักดานอาหาร
และยาไดดําเนินการพัฒนาชองวางดังกลาว ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้
1) แนวทาง : นําหลักการวิเคราะหความเสี่ยงมาใชสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ในการตรวจสอบเอกสาร การสุมตัวอยางตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐาน เปนตน
สํานักดานอาหารและยาไดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑอาหารดานจุลินทรียในเบื้องตนโดยใชผลการตรวจ
วิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางพัฒนาการกําหนดมาตรการการตรวจสอบฯ ตามความเสี่ยง
ซึ่งจะดําเนินการตอไป
62

2) แนวทาง : กฎหมายและขั้นตอนการดําเนินงานมีการกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส
สํานักดานอาหารและยาไดจัดทําคูมือประชาชนในการใหบริการของสํานักดานอาหารและยา ซึ่งจัดทําเสร็จสิ้น
แลว 18 ฉบับ เผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเว็บไซต
สํานักดานอาหารและยา นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับการยื่นแจงรายละเอียดหรือขออนุญาต
นําเขาฯ เปนภาษาอังกฤษ และเผยแพรที่เว็บไซตสํานักดานอาหารและยาดวยเชนกัน
3) แนวทาง : ขั้นตอนการดําเนินงานที่สม่ําเสมอทั่วประเทศ สํานักดานอาหารและยาไดมี
การทบทวนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (SOP) เปนประจําทุกป และมีการปรับปรุง/เพิ่มเติมใหทันสมัย
และครอบคลุมทุกกระบวนงานที่สําคัญ
4) แนวทาง : กําหนดเกณฑการตัดสินใจหลังการตรวจสอบการนําเขาฯ วาจะเปนไปในกรณีใด
เชน การยอมรับ การแจงใหทราบถึงการปฏิเสธ โดยเปลี่ยนการใชผลิตภัณฑเพื่อประโยชนอื่นแทนการบริโภค
ของมนุษย การแจงใหทราบถึงการปฏิเสธ โดยมีคําสั่งใหทําลาย เปนตน สํานักดานอาหารและยาไดพัฒนา
เกณฑ/แนวทางการตัดสินใจกรณีการยอมรับ/ปฏิเสธสินคา เพื่อเปนแนวปฏิบัติของเจาหนาที่ดานอาหารและยาแลว
5) แนวทาง : ระบบควบคุมการนําเขาอาหารควรมีระบบการจัดการเอกสาร/ขอมูล ดังตอไปนี้
เชน โครงสรางองคกร ขอมูลการปนเปอนอาหาร ขอมูลการดําเนินงานตางๆ ขอมูลการตรวจสอบอาหาร
เปนตน สํานักดานอาหารและยาไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลกรณีการอายัด/ถอนอายัดสินคา เพื่อใช
ติดตามการดําเนินงานและเปนขอมูลในการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพนําเขาตอไป
ทั้ ง นี้ ช อ งว า งที่ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การเนื่ อ งจากเป น กิ จ กรรม/โครงการต อ งอาศั ย เวลาและ
ผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไดแก การใชการวิเคราะห
ความเสี่ยงเพื่อกําหนดมาตรการการตรวจสอบการนําเขา (เชน การตรวจเอกสาร การสุมตัวอยาง เปนตน)
และชองวางที่ยังคงมีอยู เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานไดคอนขางยาก ตองอาศัยนโยบายหรือใชทรัพยากร
จํานวนมาก ไดแก การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแผนระบบคุณภาพของโดยผูประเมินภายนอก
และการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม
1.10 ความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1.10.1 ความพึงพอใจและความตองการ
1.10.1.1 ผูรับบริการ38,39
จากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ จากสํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของผูมารับ
บริการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.5975 คิดเปนรอยละ 71.95) ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อย. อยูในระดับพึงพอใจ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.4250 (รอยละ68.50) เรื่องที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ตรวจสอบ เฝาระวัง ผลิตภัณฑ สถานประกอบการ (รอยละ 71.79) และนอยที่สุด คือ การอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพ (รอยละ 68.35) โดยความพึงพอใจตอการใหบริการในดานตางๆ ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก (รอยละ 71.78) ทุกดานไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งดานที่
ไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ คือ ดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานที่มารับ บริการที่ อย.จัดให

38
39

รายงานการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ. 2559.
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
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(รอยละ 73.11) รองลงมาเปนดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (รอยละ 72.73) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอม (รอยละ 71.41) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ (รอยละ 69.85) ตามลําดับ
สําหรับ ประเด็นที่ผูรับบริการไมพึงพอใจและควรเรงปรับปรุง ไดแก การไมรักษาเวลาในการใหบริการ การใช
ถอยคําและน้ําเสียงที่ไมสุภาพของเจาหนาที่ ความรูความเขาใจของเจาหนาที่และมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม
เหมือนกัน ในสวนของชองทางการสื่อสารที่กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 เคยใชติดตอกับ อย. 3 อันดับแรก
คือ อันดับ ๑ การติดตอดวยตนเอง ณ สํานัก/กอง (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 72.29) อันดับ ๒ เว็บไซต
ของ อย. (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 70.87) และอันดับ ๓ การติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 69.40)
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service Center) ซึ่งเปนหนวยบริการดานหนาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมี
การสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อพัฒนาปรับ ปรุงการใหบริการของศูนยบ ริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง สรุปดังนี้
สํารวจความพึงพอใจผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
อันไดแก การใหบริการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย สวนรับ
ชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม และประชาสั ม พั น ธ บ ริ ก ารบั ต รคิ ว ระหว า งวั น ที่ ๑๕-๑๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๙
แจกแบบสอบถามผู มารั บบริ การ รวมทั้ งสิ้น ๓๐๐ ใบ ไดรับ คืน ๑๙๗ ใบ ผลการสํารวจความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใน ระดับ พอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๙ คิดเปนรอยละความพึงพอใจ ๗๓.๙๐
โดยมี ค วามพึ ง พอใจ ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เช น ไม ข อ
สิ่งตอบแทน, สินบน หรือหาประโยชนในทางมิชอบ มีคาเฉลี่ย ( X ) มากที่สุด = ๔.๐๙ หรือรอยละ ๘๑.๘๓
ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
สถานที่มีความสะอาด เรียบรอย มีสัดสวนการใหบริการแยกชัดเจน มีคาเฉลี่ย
( X ) = ๔.๐๓ หรือรอยละ ๘๐.๖๑ ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เมื่อพิจารณารายดานพบวา
๑. ดานการใหบริการ : ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, สินบน หรือหาประโยชนในทางมิชอบ ความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ ๔.๐๙ หรือคิดเปนรอยละ ๘๑.๘๓
รองลงมาคือ การบริการตามลําดับกอน – หลัง ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก มีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ ๔.๐๑ หรือคิดเปนรอยละ ๘๐.๒๐
๒. ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก : ความพึงพอใจมากที่สุด
คือ สถานที่มีความสะอาด เรียบรอย มีสัดสวนการใหบริการแยกชัดเจน ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ ๔.๐๓ หรือคิดเปนรอยละ ๘๐.๖๑
รองลงมาคือ การใหบริการกดบัตรคิว ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ ๓.๙๐ หรือคิดเปนรอยละ ๗๘.๐๗
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โดยผูรับบริการไดมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นแยกตามรายหัวขอ สรุปดังนี้
• สิ่งที่ประทับใจ
ผูรับบริการประทับใจการบริการตามลําดับกอน-หลัง ไมลัดคิว ความรวดเร็ว
ของการใหบริการ เมื่อถึงคิว ยิ้มแยม เปนกันเอง ใหความชวยเหลือตอบคําถามและแนะนําขอมูลไดชัดเจน
การให บ ริ ก าร บั ต รคิ ว เจ า หน า ที่ ป ระชาสัม พัน ธใ หก ารตอ นรั บ และให แนะนํ าดี เจา หน าที่ ดูแ ลเอาใจใส
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหใชบริการ
• ความคาดหวังในงานบริการของศูนยบริการฯ
ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามคาดหวั ง ในงานบริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารฯ ในเรื่ อ ง
การพิจารณาเอกสารควรมีความรวดเร็ว ถูกตอง มากขึ้น งานออกเร็วกวานี้ การนัดหมายรับเอกสารชากวา
เมื่อกอน ควรนัดรับเอกสารใหเร็วกวานี้ ควรยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมไดมากกวา ครั้งละ ๑ คําขอ การให
ขอมูลคําแนะนําที่ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานเดียวกัน อยากใหเจาหนาที่ใหบริการดวยความยิ้มแยม
แจมใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ ใหการตอนรับและชวยเหลือ มีความรู และใจบริการมากกวานี้
ควรเพิ่มเจาหนาที่ใหมากขึ้น เพื่อใหบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น ควรขยายสถานที่ใหกวางขวางขึ้น ทางเดิน ชอง
เคานเตอรใหกวางขวางขึ้น เพิ่มที่นั่งรอใหมากขึ้น
• สิ่งที่ไมพึงพอใจ
ผู รั บ บริ ก ารไม ป ระทั บ ใจต อ การให บ ริ ก ารในเรื่ อ ง ความล า ช า ในการ
พิจารณาตรวจเอกสาร ระบบการจองคิวทางเว็บไซตของสํานักอาหาร ไมสามารถจองไดเลย ปรับปรุงดวน การ
จองคิวยื่นคําขอผลิตภัณฑเสริมอาหาร เขา ๑๐ โมง ระบบลมทุกที การใหขอมูลและการตรวจสอบเอกสารของ
เจาหน าที่ ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน เจาหนาที่พูดจาไมดี ใชน้ําเสียงกระแทก เวลาตอบคําถาม ไมยิ้มแยม
แจมใส ไมมี Service Mind ที่ดี ไมเต็มใจใหบริการ เจาหนาที่ ผูใหบริการมีไมเพียงพอ ควรเพิ่มเจาหนาที่
เจาหนาที่ควรเขาปฏิบัติงานใหตรงเวลา ควรมีเครื่องพิมพดีดภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มเติม โดยแตละ
เครื่องสามารถพิมพได ๒ ภาษา และรักษาปรับปรุงใหใชไดครบทุก function ของเครื่อง คอยดูแลไมใหหมึก
จาง หรือชํารุด สถานที่คับแคบ พื้นที่การยื่นเอกสารนอย และที่นั่งรอไมเพียงพอ ควรขยายพื้นที่ใหบริการ
การใหบริการ Internet มีเครื่องนอยไป อยากใหมีเพิ่มขึ้น เคานเตอรกรอกเอกสารกินพื้นที่มาก ไมคอยสะดวก
บางครั้งไมพอใช ระบบ e-Logistic ลมบอย ทําใหไมสะดวกในการยื่นคําขอฯ
• ขอเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง
ผูรับบริการมีขอเสนอแนะใหศูนยบริการฯ ปรับปรุงการใหบริการในเรื่อง
ฝายใหคําแนะนํารอนานมาก ควรยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมไดมากกวา ครั้งละ ๑ คําขอ การพิจารณา
ตรวจเอกสารควรใหเร็วขึ้น การตรวจพิจารณาเอกสารไมมีมาตรฐานเดียวกัน การใหขอมูล คําแนะนําทาง
โทรศัพท ติดตอยากมาก ควรเพิ่มเจาหนาที่ผูใหบริการใหมากกวานี้ เพื่อรองรับผูมาใชบริการ และเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ไดรับ ควรมีการอบรมและปรับปรุงการใหบริการ มารยาท การพูดจาของเจาหนาที่ อบรม
เจาหนาที่ใหมีความรู และมีมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเครื่องพิมพดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษใหมากขึ้น และให
สามารถพิมพไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเครื่องเดียวกัน เคานเตอรสําหรับกรอกเอกสาร สูงเกินไป
แออัด ไมเหมาะกับพื้นที่ที่คับแคบมาก สถานที่คับแคบ ทําใหที่นั่งรอไมเพียงพอ ควรขยายใหกวางขวาง เปน
สัดสวน เพิ่มพื้นที่นั่งทํางานใหมากกวานี้ ขอเพิ่มจุดบริการ Internet
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1.10.1.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย40
จากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจตอการติดตอ
ประสานงานของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.6421
เทียบเปนรอยละ 72.84) ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของ อย. อยูในระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.5992 (รอยละ 71.98) เรื่องที่
กลุ มตั ว อย า งมี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด ไดแ ก การตรวจสอบ เฝ าระวัง การโฆษณา (คะแนนเฉลี่ย เทากั บ
3.7551 รอยละ 75.10) และการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสถานประกอบการ (คะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.7517 รอยละ 75.03) และนอยที่สุด คือ การอนุญาตสถานประกอบการ (รอยละ 68.53) โดย
ความพึงพอใจตอการติดตอประสานงาน ในภาพรวมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก (รอยละ 72.84) ทุกประเด็นไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ประเด็นที่ไดรับ
คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจสู งกว า ดา นอื่น ๆ คือ ความสุภาพและกิริยาทาทางหรือน้ําเสีย งของเจาหนาที่
ประสานงาน (รอยละ 74.80) รองลงมาเปนดานความรูความสามารถของเจาหนาที่ประสานงาน (รอยละ
73.23) และความหลากหลายของช องทางในการติดตอประสานงาน(รอยละ 73.07)ตามลําดับ สําหรับ
ประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอมูลขาวสารที่ อย. จัดใหซึ่งเกี่ยวของกับงานที่มาติดตอ (รอยละ
71.70) สําหรับประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมพึงพอใจและควรเรงปรับปรุง ไดแก เจาหนาที่ทํางานลาชา
การตอบคําถามไมชัดเจน การใชถอยคําและน้ําเสียงที่ไมสุภาพของเจาหนาที่ และขั้นตอนการติดตอกับ
เจาหนาที่ที่คอนขางยุงยาก ในสวนของชองทา.การสื่อสารที่กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 เคยใชติดตอ
ประสานงานกับ อย. 3 อันดับแรก คือ อันดับ ๑ โทรศัพทสายตรงถึงหนวยงานภายใน อย. (มีความพึงพอใจคิด
เปนรอยละ 71.38) อันดับ ๒ Call Center 1556 (มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 62.05) และอันดับ ๓
เว็บไซตของ อย. (มีความพึงพอใจ คิดเปน รอยละ 58.57)
1.10.1.3 ประชาชน (ผูบริโภค)
การอภิปรายผลการวิจัยกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 87.3) รับรูชองทาง
การเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสื่อโทรทัศน และสื่อ
อินเตอรเน็ตมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยที่ผานมา22 ที่พบวาสื่อโทรทัศนเปนสื่อ
กลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารที่เผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสื่อ
โทรทัศน และสื่ออินเตอรเน็ต เปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดอยางงาย กวางขวาง สะดวกสบายในการใชงาน ไม
จํากัดรูปแบบของขอมูล กลาวคือในการนําเสนอขอมูลขาวสารเปนไดทั้งภาพ,เสียงและขอความที่เปนตัวอักษร
มีคาใชจายถูกเมื่อคิดอัตราตอหัว รวมทั้งเปนสื่อที่อยูในความทรงจําไดดี จึงทําใหประชาชนมีการรับรูและมี
ความพึงพอใจในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จากสื่ อโทรทั ศน และสื่ออิ น เตอร เ น็ ตมากที่สุด กลุมตัว อยางสว นใหญ (รอยละ 84.3) มีความพึงพอใจตอ
การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาในภาพรวม โดนมี ค วามพึ ง พอใจ
ดานการประชาสัมพันธ รอยละ 90.1 การดําเนินงานที่ผานมาที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล จับกุมและดําเนินการ
ทางกฎหมายตอผูผลิต และผูประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ผานทางสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ทําให
กลุมตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในดานการคุมครอง
40
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ผู บ ริ โ ภคสู ง ขึ้ น ส ว นความพึ ง พอใจด า นการประชาสั ม พั น ธ จ ากผลการวิ จั ย พอข อ มู ล ที่ ส อดคล อ งกั บ
การประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา กลาวคือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในสัดสวนที่สูงมาอยาง
ตอเนื่องโดยตลอด
1.10.2 ขอรองเรียน41
ในปจจุบันสภาพปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพไดทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ ไดแก ๑) ประชาชนมีทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองหรือไม
เหมาะสม เชน เด็กนักเรียน/วัยรุนมีการบริโภคยาอยางผิดวัตถุประสงค ซึ่งมีการใชยาแกไอ หรือยาแกปวด
ทรามาดอล โดยซื้อยาเหลานี้จากรานขายยาที่ไมมีเภสัชกรหรือซื้อตามอินเทอรเน็ต ๒) ผูป ระกอบการ/
ผูประกอบวิชาชีพขาดจรรยาบรรณหรือขาดความรับผิดชอบตอสังคม เชน การทําฉลากเพื่อหลอกลวง ใหเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญของผลิตภัณฑ หรือการสวมทะเบียนผลิตภัณฑของผูอื่น ๓) การพัฒนาชองทางการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภคได
อยางรวดเร็ว ประกอบกับผลิตภัณฑสุขภาพที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ มีผลิตภัณฑ
สุขภาพที่หลากหลาย เชน อาหาร ยา เครื่องสําอาง ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวตองอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการขาย ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีความหลากหลาย ซ้ําซอน และการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหเรื่องรองเรียนมีปริมาณมาก และมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ยากตอการดําเนินการ
สืบหาตัวผูกระทําผิด เชน การรองเรียนการขายสินคาผาน Social media เปนตน ในสวนของการบังคับใช
กฎหมายที่ อยู ในความรับ ผิ ดชอบของ อย. พบมีบ ทกําหนดโทษต่ํา ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัว ตอ
กฎหมาย ยินดีเสียคาปรับเพราะคุมคากับผลประโยชนที่จะไดรับ เชน การโฆษณาอาหารโดยไมขออนุญาต โทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท เปนตน สําหรับผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑของ อย. ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ มีรายละเอียดตามตารางที่ 35 – 37
1) สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ
ตารางที่ 34 ผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลิตภัณฑ

อาหาร
ยา
เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย
วัตถุอันตราย
ยาเสพติด
อื่น ๆ
รวม

41

จํานวน (ครั้ง)
๖๓๙
๓๖๖
๒๐๑
๙๔
๓๒
๔๒
๙๐
๑,๔๖๔

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.

67

2) สถิติผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ
ตารางที่ 35 สถิติผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
สํานัก สว.
สํานัก อ.
สํานัก ย.
กอง พ.
กอง ต.
สํานักดานฯ
ศปป.
ศูนยขอมูลฯ
กอง ช.
กอง คบ.
กลุมเงินทุนฯ
กลุม น.
สล.
ศูนย OSSC
กอง พศ.*
ศรป.**

๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗
จํานวน ดําเนินการ รอยละ
๑๔๖
๑๔๕
๙๙.๓
๒๙๙
๒๙๕
๙๘.๗
๑๘๗
๑๖๔
๘๗.๗
๑๑๒
๙๐
๘๐.๔
๑๑
๑๑
๑๐๐.๐
๗
๗
๑๐๐.๐
๗๓
๗๑
๙๗.๓
๑
๑
๑๐๐.๐
๒
๒
๑๐๐.๐
๑๙
๑๙
๑๐๐.๐
๓
๓
๑๐๐.๐
๓
๓
๑๐๐.๐
๖
๖
๑๐๐.๐
๑๑
๑๑
๑๐๐.๐
๗๓
๗๓
๑๐๐.๐
๐
๐
๐.๐

สรุปการดําเนินงานโดย อย.
๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗
จํานวน ดําเนินการ รอยละ
สสจ.
๓๒๒
๒๐๑
๖๒.๔
กทม.
๙๗
๖๓
๖๔.๙
สคบ.
๑๔
๑๔
๑๐๐.๐
อื่น ๆ ***
๖๗
๖๗
๑๐๐.๐
สรุปการดําเนินงานโดยหนวยงานอื่น

หนวยงาน

รวม

๑,๔๕๓

๑,๒๔๖

๘๕.๘

๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๘
จํานวน
ดําเนินการ
รอยละ
๑๘๐
๑๓๐
๗๒.๒
๑๘๔
๑๓๕
๗๓.๔
๒๐๖
๙๙
๔๘.๑
๕๕
๑๕
๒๗.๓
๒๗
๒๗
๑๐๐.๐
๙
๘
๘๘.๙
๐
๐
๐.๐
๑
๑
๑๐๐.๐
๑
๐
๐.๐
๑๒
๑๒
๑๐๐.๐
๐
๐
๐.๐
๕
๕
๑๐๐.๐
๓
๓
๑๐๐.๐
๘
๘
๑๐๐.๐
๔
๔
๑๐๐.๐
๓๖๖
๒๕๘
๗๐.๕

๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙
จํานวน ดําเนินการ
รอยละ
๑๘๐
๑๑๗
๖๕.๐
๑๘๓
๑๓๒
๗๒.๑
๑๗๓
๖๗
๓๘.๗
๘๒
๔๕
๕๔.๙
๔๒
๒๙
๖๙.๐
๑๓
๙
๖๙.๒
๐
๐
๐.๐
๑
๑
๑๐๐.๐
๑
๑
๑๐๐.๐
๔๑
๒๘
๖๘.๓
๐
๐
๐.๐
๐
๐
๐.๐
๓
๒
๖๖.๗
๙
๖
๖๖.๗
๓
๒
๖๖.๗
๔๙๕
๒๗๒
๕๔.๙

๑,๐๖๑

๑,๒๒๖

๗๐๕

๖๖.๔

๗๑๑

๕๘.๐

๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ เม.ย. ๕๘
จํานวน
ดําเนินการ
รอยละ
๒๙๑
๑๔๕
๔๙.๘
๘๑
๕๖
๖๙.๑
๙
๙
๑๐๐.๐
๕๑
๕๑
๑๐๐.๐

๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙
จํานวน ดําเนินการ
รอยละ
๓๕๒
๓๕๒
๑๐๐.๐
๘๕
๘๕
๑๐๐.๐
๙
๙
๑๐๐.๐
๘๒
๘๒
๑๐๐.๐

๔๓๒
๑,๔๙๓

๕๒๘
๑,๗๕๔

๒๖๑
๙๖๖

๖๐.๔
๖๔.๗

๕๒๘
๑,๒๓๙

๑๐๐.๐
๗๐.๖

ขอมูลถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมายเหตุ :
* หมายถึง กอง พศ. ชี้แจงขอซักถาม ใหขอมูลการประชาสัมพันธ
** หมายถึง ผลดําเนินการ ศรร. รวมกับ ศปป. (ตัง้ แตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
*** หมายถึง หนวยงานอื่น ๆ เชน สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สภาวิชาชีพ กรมการคาภายใน
เปนตน
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3) สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทางการรองเรียน
ตารางที่ 36 สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทางการรองเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชองทางการรองเรียน
จํานวน (ครั้ง)
จดหมาย/หนังสือ
โทรศัพท
อินเทอรเน็ต
มาเอง
ตู ปณ. 1556
โทรสาร
รวม

384
489
346
235
9
1
1,464
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59

แนวโนมของจํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อย. มีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น และเปนเรื่องที่มีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้นอีกดวย ซึ่งเปนผลมาจาก
สภาพปญหาในปจจุบันที่เปนอยู ทั้งในดานความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอจํากัดดานกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสื่อหรือชองทางการโฆษณา ทําให อย. ไมสามารถดําเนินการกับผูกระทําผิดไดอยางเด็ดขาดและ
ครบวงจร เชน การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางโทรทัศนดาวเทียม วิทยุชุมชน จําเปนตองประสานสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อระงับสื่อ
โฆษณาหรื อป ดช องโทรทั ศน ที่มีป ญ หาดังกลาว เปนตน และเรื่องรองเรียนเรื่องหนึ่งที่พบมีการกระทํา
ผิด กฎหมายหลายบท และเกี่ย วของหลายหนว ยงาน ทําใหการดําเนินการตองมีการประสานงานระหวาง
หน ว ยงานหลายหน ว ย เช น การร องเรี ย นเกี่ย วกับ ผลิตภัณ ฑสุขภาพที่ใชใ นคลินิก หรือสถานพยาบาล ซึ่ ง
ผูรองเรียนประสงคเรียกรองคาเสียหาย ตองการใหตรวจสอบผลิตภัณฑ โฆษณาสถานพยาบาลและแพทย
ที่ทําการรักษาดวย จะตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ
สํานักงานคณะกรรมการคุ มครองผูบ ริโ ภค (สคบ.) เปนตน ซึ่งในสว นการดําเนิน การดังกลาวจะตองใช
ระยะเวลานานในการดําเนินการจนสิ้นสุด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การปกป อ งและคุ ม ครองสุ ข ภาพของ
ประชาชน ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การเรื่อ งรอ งเรี ย นดานผลิ ตภัณ ฑสุข ภาพของ อย. ดํา เนิ น ไปดว ย
ความเรียบรอย รวดเร็ว ทันตอสถานการณและมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มี
คุณภาพและปลอดภัยนั้น ควรมีการดําเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยางครบวงจร ดังนี้
๑) เชิ งรุ ก : เน น ติ ด อาวุ ธ ให ป ระชาชนมี ความสามารถในการพึ่ งพาตั ว เองได
โดยการรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ใหความรูและ
ประชาสั มพั นธ ให ประชาชนสามารถที่ จ ะรูเทาทัน สถานการณของรูป แบบการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน การโฆษณาผานทาง Social media ตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคให
สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตน เชน การตรวจสอบฉลาก การตรวจสอบเลขทะเบียนยา เปนตน
ดวยตนเองได
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๒) เชิ งรั บ : ควรเพิ่มอัตรากําลังของเจาหนาที่ใน อย. ใหมีจํานวนที่เพีย งพอตอ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาเจาหนาที่ใหมีศักยภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน พรอมทั้งปลูกฝง
คานิย มการใหบริการที่ดีแกเจาหนาที่ ตลอดจนการบูรณาการบังคับใชกฎหมายระหวางหนวยงานอื่น ที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กองบังคับการปราบปรามคุมครองผูบริโภค
(บก.ปคบ.) กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ (สบส.) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เปนตน
นอกจากนี้ควรสงเสริมและสรางความสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียควบคูกันไปดวย เชน การมอบรางวัลใหกับผูประกอบการที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติอยูภายใตกฎหมาย
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการจัดทําสื่อเพื่อการสื่อสารระหวางหนวยงานในการที่จะสราง
ความเขาใจอันดีระหวางกัน เปนตน

2. สถานการณภายในที่กระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
2.1 โครงสรางองคการ (Structure)
2.1.1 การปรับโครงสรางองคการ
โครงสร า งและการแบ ง ส ว นราชการ 42 ตามกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งลวน
ถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพโดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูลทางวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือไดและมีความเหมาะสมเพื่อใหประชาชนได
บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ ป ลอดภั ย และสมประโยชน โดยแบ ง ส ว นราชการออกเป น 4 สํ า นั ก 5 กอง
1 สํานักงาน ไดแก สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักอาหาร สํานักยา สํานักดานอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมเครื่องมือแพทย กองแผนงานและวิชาการ กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น และสํานักงานเลขานุการกรม โดยมี
หนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งอยางเปนทางการ ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหารและกลุมตรวจสอบภายใน
ในทางปฏิ บั ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจํ า เป น ต อ งปรั บ โครงสร า งภายใน
โดยการจัดตั้งหนวยงานขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน43 ไดแก
1) กลุ มกฎหมายอาหารและยา มีห นาที่พิจ ารณาปรับ ปรุง แกไข ตรวจสอบและยกราง
จดหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง กฎหรื อ ข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ และพิ จ ารณาดํ า เนิ น การทางคดี ต ามกฎหมายที่ อ ยู ใ น
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2) กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีหนาที่ในการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ใชในทาง
การแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานยาเสพติดของประเทศ
3) ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นเฉพาะ เพื่อการบริการ
จัดการดานการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จแกผูมาติดตอขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพทุกประเภทยกเวน
วัตถุเสพติด
4) ศูนยขอมูลและสารสนเทศ มีหนาที่ในการจัดหาพัฒนาบริหารจัดการ บํารุงรักษา ระบบ
ขอมู ล และสารสนเทศ รวมทั้ งระบบคลั งขอมูล ฐานขอมูล และคลังความรูที่เกี่ย วกับ ภารกิจ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

42
43

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552.
เอกสารคําชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงสวนราชการ. มีนาคม 2558.
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5) ศู น ย จั ด การเรื่ อ งร อ งเรี ย นและปราบปรามการกระทํ า ฝ า ฝ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุข ภาพ (ศรป.) มี ห น า ที่ เ ป น หนว ยงานประสานการดํา เนิน การบั งคับ ใชกฎหมายที่สํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการบังคับใชกฎหมายดําเนินไปดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนศูนยประสานงานการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑ
สุขภาพอยางครบวงจร เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและการบังคบใชกฎหมายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
6) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (ศปท.) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ให
ความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ทําหนาที่ปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ยุติธรรม ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบใหตนเอง
7) สํ า นั ก งานนํ า ร อ งประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ และขึ้น ทะเบี ยนตํ า รั บและผลิ ต ภัณ ฑสุ ขภาพ
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการนํารองในการประเมินผลิตภัณฑ ใหคํา แนะนําในการขึ้นทะเบียนตํารับ ยาวิจัยและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร และนําระบบตนแบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาวิจัยและผลิตภัณฑสมุนไพรสูการปฏิบัติ
8) สถาบันสงเสริมวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ มีบทบาทภารกิจ ดังนี้
8.1 สงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนนวัตกรรมและใหคําแนะนําผูประกอบการในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑที่วิจัยพัฒนาในประเทศ
ไทย เชน ยา อาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง เปนตน
8.2 ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาตทะเบียนตํารับยาที่มีการวิจัยพัฒนาในประเทศ
ไทย และยาที่เปนนวัตกรรม โดยดําเนินการครบวงจรตั้งแตการใหปรึกษา/คําแนะนํา การอนุญาตผลิตและ
นําเขายาเพื่อการวิจัย การพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา การอนุมัติทะเบีนตํารับยา การแกไขทะเบีบน
ตํารับยา รวมทั้ง การพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบ e-submission ตลอดกระบวนการ
8.3 พัฒนานโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ แนวทางวิชาการและแนวทาง
กระบวนการที่จําเปนในการอนุญาตหรือประเมินคําขอขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑที่วิจัยพัฒนาในประเทศ
8.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ยุทธศาสตรองคการ (Strategy)
จากกรอบยุ ทธศาสตร การดํ าเนิน งานคุม ครองผูบ ริ โ ภคด านผลิตภัณ ฑสุข ภาพ ในช ว งแผน 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดเปาหมายที่กําหนดไวยุทธศาสตร
4 ดาน ไดแก 1) พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมระดับสากล
2) พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเองได ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 3) ควบคุมตัวยา
และสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติด 4) พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO)
ซึ่งผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว พบวา บางตัวชี้วัดไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบกับ
สถานการณ ภ ายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ ว เชน รั ฐ บาลกํา หนดเปาหมายของประเทศที่จ ะมุง สู
ประเทศไทย 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม สงผลใหการกําหนดยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาต อ งปรั บ เปลี่ ย นให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายของรั ฐ บาล ทํ า ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาตองทบทวนสถานการณ และกําหนดยุทธศาสตรการดําเนิน งานใหม โดยให
ความสําคัญกับการสงเสริมผูประกอบการใหมากขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โดยไมขัดกับขอกฎหมาย สวนงานควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพและความปลอดภัยยังคง
ตองดําเนินการตอเนื่องจากแผนฉบับเดิม แตเพิ่มเติมในสวนของการพัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแลใหเปน
มาตรฐานสากล การสรางเสริมความเขมแข็งในระบบการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ การบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง การสงเสริมใหผูประกอบการรับผิดชอบตอการประกอบการของตนเอง การสรางและพัฒ นา
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เครือขายใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง เปนตน โดยสรุปยุทธศาสตรการดําเนินงานในชวงตอไป มีทั้งหมด 4
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) Pre–marketing ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง 2) Post–marketing
ที่ เ ข ม งวด 3) พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กฎหมาย 4) เที ย บเคี ย งกระบวนการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
5) Self Declaration, Self Regulation 6) ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอื่นดําเนินงานแทน 7) พัฒนาและ
ขยายเครือขายงาน คบส. และ 8) บูรณาการการจัดการปญหาดานงาน คบส. ในระดับมหภาคและพื้นที่
2.2.2 พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) พัฒนาสื่อองคความรูและชองทางการสื่อสาร 2) พัฒนาฐานขอมูล
องค ค วามรู 3) สร า งความตระหนั ก ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม 4) ส ง เสริ ม ผู บ ริ โ ภคให รู สิ ท ธิ หน า ที่
5) พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ และ 6) พัฒนาความรวมมือกับสื่อมวลชน
2.2.3 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน
มุงเนนพัฒนาในดาน 1) พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการดานการขออนุญาตและ
มาตรฐาน การผลิต นําเขา และกระจาย 2) พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา 3) มีฐานขอมูลที่จําเปน และเขาถึง
ไดงาย 4) สงเสริมการประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขายหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 6) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจ และ 7) พัฒนาคุณภาพงานบริการ
2.2.4 พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง
มุ ง เน น พั ฒ นาในด า น 1) พั ฒ นาความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ 2) e-Government
3) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (Technical competency, Career path, Succession plan,
Regulatory Science, นิติกรจังหวัด, ทีมเจรจา และ Internal Reviewer) และ 4) พัฒนาเปนองคการแหง
การเรียนรู (สรางวัฒนธรรม LO, KM, งานวิจัยและนวัตกรรม)
2.3 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ตารางที่ 37 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาน
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
พันธกิจ
1. การควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ
1. มีกฎหมายที่เอื้อตอการดําเนินงาน
สุขภาพที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
คุมครองผูบริโภค รวมถึงมีอํานาจในการบังคับ
สอดคลองกับสากล
ใชกฎหมาย
2. กลวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ
2. ผานการตรวจประเมินและไดรับ
ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย สรางความรู การรับรองใหเขาเปนสมาชิก PICs
ความเขาใจและสงผลใหผูบริโภคมี
3. มีเครือขายงานและความรวมมือ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ดานงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
ที่ถูกตองและเหมาะสม
สุขภาพมาชวยในการดําเนินงาน
4. เปนแหลงขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพ
3. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ
ของประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐานและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 5. มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ในการประชาสัมพันธความรูสูผูบริโภค
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ดาน
ปฏิบัติการ

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
1. การปรับหรือลดขั้นตอนการพิจารณา
1. มีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ
อนุญาตใหมีความรวดเร็วและถูกตอง
(OSSC)
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการและ
2. มีศูนยการฝกอบรมผูประกอบการกอน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ยื่นขออนุญาต (มูลนิธิ อย.)
3. การพัฒนาระบบ IT ใหทันสมัย รองรับ 3. มีการมอบอํานาจและกระจายไปยัง
การปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต และ หนวยงานในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายใน
และภายนอกประเทศ
4. บริหารจัดการองคการอยางคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัด
ดานบุคลากรและงบประมาณ
ความรับผิดชอบ การเตรียมการเชิงรุกเพื่อปองกันผลกระทบ มีหนวยงานและชองทางที่หลากหลาย
ตอสังคม
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเปนผล ในการรับฟงความคิดเห็น/ขอรองเรียนจาก
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคลากร
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเปน 1. องคกรใหความสําคัญและใหการ
ระบบสอดคลองกับสถานการณและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ขอจํากัดดานอัตรากําลัง
2. มีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
2. การพัฒนาปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน คอรรัปชั่น เพื่อปองกันและปราบปราม
ของบุคลากรกับองคกร
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
3. การสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม คุมครองจริยธรรม
หลักจริยธรรม
2.4 ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System)
2.4.1 ระบบงาน Pre-marketing
เป น การพิ จ ารณากลั่ น กรอง คุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภ าพและความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมไดมาตรฐานของสถานที่ที่ประกอบธุรกิจ กอนอนุญาตให
เปนผูประกอบการดําเนินการผลิต นําเขา หรือจําหนายในประเทศ รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมของขอมูล
ที่ จ ะโฆษณาหรื อเผยแพร ให แก ผู บ ริ โ ภค ผูเกี่ย วของ หรือประชาชน ตามที่กฏหมายกํา หนด โดยคํา นึงถึ ง
ประโยชนสูงสุดในการคุมครองผูบริโภค
2.4.2 ระบบงาน Post-Marketing
1) การตรวจสอบ เฝ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพและสถานที่ ป ระกอบกิ จ การ เพื่ อ ให
ผู ป ระกอบการปฏิ บั ติ อ ย า งถู ก ต อ ง ไม เ บี่ ย งเบนไปจากที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไว โดยดํ า เนิ น การสุ ม ตรวจสอบ
สถานประกอบการ สุมเก็บ ตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อตรวจสอบทั้งดานกายภาพและคุณภาพ รวมทั้ง
ตรวจสอบการเผยแพรขอมูลขาวสารผลิตภัณฑสุขภาพในสื่อทุกประเภท
2) การควบคุม กํากับ ดูแลการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก ยา อาหาร เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษและสารระเหยใหเขามาใน
ราชอาณาจั กรได ถูกต องตามกฎหมาย มีคุณภาพ และความปลอดภัย และไดจัดตั้งดานในการตรวจสอบ
การนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพทั่วราชอาณาจักร แบงเปนดานสวนกลางและดานสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๔4 แหง
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพัฒนาระบบคุณภาพของงานกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพขึ้น เพื่อใหมีมาตรฐานระบบการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได โดยจัดทําเปนเอกสาร
ระบบคุณภาพของกระบวนงานตาง ๆ มีการตรวจประเมินติดตามจากผูตรวจประเมินภายในและภายนอก
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกระบวนการที่วางไว
2.4.3 ระบบงานกําหนดมาตรฐาน
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาผลิตภัณฑสุขภาพมีความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับดานความสวยงาม
และมีผลิตภัณฑหลายประเภทไดถูกพัฒนาใหใชงานงายขึ้น จึงสามารถนํามาใชดวยตนเองได (Home Use)
กอใหเกิดปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางไมถูกตอง เหมาะสม มีการใชอยางฟุมเฟอย เกินความจําเปน
ประกอบกับปจจุบันมีการเปดเสรีทางการคา ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี และที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
อยางมาก คือ การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป ค.ศ.
๒๐๑๕ ซึ่งไดมีการเจรจาความตกลงทางดานการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Products) เพื่อใหกฎ
ระเบียบ มีความสอดคลองกันในกลุมประเทศ ASEAN รวม ๔ ประเภท คือ ยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพร รวมถึง ภาครัฐมุงเนนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชนใหมีความรวดเร็ว และเปนธรรม โดยการตราพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีความจําเปนตองดําเนินการปรับแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพที่อยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน ใหมีความสอดคลองกับกฎระเบียบที่ไดมี
การเจรจาตกลงกันทั้งในระดับภูมิภาค ASEAN และระดับสากล รวมถึง ตองพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับสากลมากขึ้น และการออกกฎหมายตาง ๆ ยังตองปฏิบัติตามหลัก Good Regulatory
Practice: GRP) อีกดวย โดยตองคํานึงถึงผลกระทบตอภาคสวนที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนตองปรับบทบาทหนาที่และกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหสามารถ
รองรั บ การเปลี่ย นดังกลา วข า งต น อย า งมีประสิทธิภาพ เชน การถายโอนภารกิจใหแกห นว ยงานภายนอก
เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น การจัดตั้ง Private Organization เพื่อรองรับงานดานการประเมิน
ผลิตภัณฑใหกับ อย. เปนตน รวมทั้ง ตองมุงเนนการพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจาหนาที่ของกลุมกําหนด
มาตรฐาน ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงานด า นกฎ ระเบี ย บ ให มี ค วามสามารถที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เช น ความรู
ดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะทางดานการเจรจาตอรองระหวางประเทศ

ไดแก

2.4.4 ระบบการพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ40, 44, 45
พันธกิจดานการพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพดําเนินการโดยหนวยงานหลัก 2 หนวยงาน

๑. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค มีหนาที่พฒ
ั นาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกหาและ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมทั้ง มีการสงเสริมใหผูบริโภคมีศักยภาพ
รูจักปกปองและเรียกรองสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย โดยการเผยแพรความรูและสราง
ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพผานทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งพัฒนา
44
45

http://www.fda.moph.go.th/prac/frontend/theme_2/about_us.php
http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/upload_file/information/20140512-103605-20140512103605.pdf
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เครือขายการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน โครงการ อย.นอย, โครงการอาหาร
ปลอดภัย, โครงการอยาหลงเชื่องาย, โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และโครงการพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภค ฯลฯ
2. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น มี
หนาที่พัฒนาเครือขายและสนับสนุนงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได พั ฒ นาช อ งทางเผยแพร ค วามรู แ ละสร า ง
ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และสงเสริมศักยภาพผูบริโภคใหรูจักปกปองและเรียกรอง
สิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ผานทางสื่อที่ทันสมัย คือ Oryor Smart Application ซึ่งเปน
สื่อแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทําใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลความรูไดอยางรวดเร็ว สามารถตรวจสอบเลขจดแจง
เครื่องสําอาง รวมทั้ง สามารถรองเรียนผานแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดอยางสะดวกสบาย ทั้งนี้ อย. จะพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบเลขสัญลักษณ อย. ใหครบทุกผลิตภัณฑในอนาคต
ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพ
ไดดังนี้
1. อย. ควรสร า งฐานข อ มู ล เชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ อย. เป น ผู ดู แ ล
รับผิดชอบ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงความรูในฐานขอมูลดังกลาวได
2. อย. ควรสนั บ สนุน ให เครือ ขายระดั บ ภูมิภ าคและระดับ ทองถิ่น ไดแก สาธารณสุ ข
จังหวัด สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
มีบทบาทในการเปนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหเขาถึงประชาชน รวมทั้ง
ผลั กดัน ให สถานศึกษาทั้งระดับ มั ธ ยมศึ กษาและระดับอุดมศึกษาเปน แหลงในการเผยแพรความรูเกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพใหกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา มีความรูและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
2.5 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style)
2.5.1 แนวทางการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารกําหนดทิศทางการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพที่สนับสนุน
นโยบายและแผนการดําเนินงานสําคัญตั้งแตระดับชาติจนถึงกระทรวง มุงเนนพัฒนาองคการใหมีบริบททันกับ
สถานการณกับปจ จุบัน และให ความสํา คัญกับการวางแผนการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนางานใหเกิด
ความสมดุล ทั้งการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และการสงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และมีความสามารถในการแขงขัน เพื่อเปน
การสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหไปสูประเทศไทย 4.0 จึงมีแนวทางการพัฒนาที่มุงเนนภาคบริการใหแก
ผูประกอบการ ลดขั้นตอน Pre-Marketing ดวยการปรับกฎระเบียบ การกํากับดูแลตามความเสี่ยง หาก
ผลิ ต ภัณฑ สุขภาพใดมีความเสี่ย งต่ํา ใหมีการขึ้นทะเบีย นอยางรวดเร็ว พรอมกับจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษา
ผูประกอบการสามารถแข งขั นในธุรกิ จไดทันตอเวลา อัน จะทําใหเกิดการเพิ่มมูล คาเศรษฐกิจ ของประเทศ
พร อมทั้ง พั ฒ นาระบบเฝ า ระวังผลิ ตภั ณฑสุขภาพใหเข็มแข็งยิ่งขึ้น ดว ยมาตรการเขม งวดในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑที่ผลิต นําเขา จําหนาย รวมทั้ง การโฆษณา หากมีการกระทําผิดกฎหมายใหดําเนินคดีอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ใหประสานความรวมมือกับเครือขายการคุมครองผูบริโภค ตอบสนองการรับเรื่องรองเรียนและให
ขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภคไดทันทวงที กรณีพบผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยในทองตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
ขับเคลื่อนไปพรอมกันเพื่อเดินหนาเศรษฐกิจประเทศไทย
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2.5.2 การสรางบรรยากาศภายในองคการ
จากผลการสํ า รวจป จ จั ย แห ง ความผาสุ ก และความผู ก พั น ของบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปไดวา ปจจัยดานความผาสุกที่บุคลากร
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานเพื่อนรวมงาน คิดเปน
รอยละ 60.85 โดยสรุปประเด็นที่พึงพอใจสูงสุด ไดแก เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน า ที่ และผลงาน และผูป ฏิบัติงานและเพื่อนรว มงาน มีการแลกเปลี่ย นความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
สําหรับปจจัยดานความผาสุกที่บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพึงพอใจ
นอยที่สุด คือ ปจจัยดานการเสริมสรางแรงจูงใจ คาตอบแทนและสวัสดิการ คิดเปนรอยละ 50.39 โดยสรุป
ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก บุคลากรยังไมพอใจกับเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรใน
สายอาชีพอื่นๆ ที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนกัน และรายได คาตอบแทน และสวัสดิการที่ไดรับในปจจุบันมีความยัง
ไมเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่อยู
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงควรใหความสําคัญและพัฒนากิจกรรมที่
สนับสนุนความผาสุกของบุคลากร คือ ปจจัยในการเสริมสรางแรงจูงใจ คาตอบแทน และสวัสดิการ จะเห็นวา
ปจจัยที่ยังเปนปญหาและเปนสิ่งที่บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความพึงพอใจนอยที่สุดและ
ใหความสําคัญมากที่สุด คือ รายได คาตอบแทน และสวัสดิการ ซึ่งเมื่อเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอื่นๆ ที่
วุฒิการศึกษาเหมือนกัน
2.6 บุคลากรภายในองคการ (Straff)
2.6.1 อัตรากําลัง46
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอัตรากําลังตามโครงสรางทั้งสิ้น 1,469 คน
ประกอบดวย ขาราชการ 768 อัตรา ลูกจางประจํา 31 คน พนักงานราชการ 104 คน และลูกจางเหมา 566 คน
จํานวนบุคลากรในแตละหนวยงาน รายละเอียดตามภาพที่ 3
รองเลขาธิการ, 3
ผูทรงคุณวุฒิ, 2
เลขาธิการ, 1
ผูเชี่ยวชาญ, 3
กลุ
ม

น.,
16
สล., 40
ตสน., 3
สํานักอาหาร, 108

กอง พ., 45

กพร., 3

กอง ต., 55
กอง ช., 58

กอง พศ. 27

สํานักยา, 182
สํานักดานฯ, 69

กอง คบ, 48

สํานัก สว., 96

ขอมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
46

ภาพที่ 3 อัตรากําลังจําแนกรายหนวยงาน

สํานักงานเลขานุการกรม (ขอมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
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- ระดั บ ของข า ราชการ ประเภทบริ ห าร 4 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 0.61 ประเภท
อํานวยการ 10 คน คิดเปนรอยละ 1.53 มีขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการมากที่สุด
518 คน คิดเปนรอยละ 62.05 รองลงมาเปนระดับชํานาญการพิเศษ 134 คน คิดเปนรอยละ 19.50
ระดับเชี่ยวชาญ 12 คน คิดเปนรอยละ 1.84 ระดับทรงคุณวุฒิ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.30 และมีขาราชการ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงานมากที่สุด 83 คน คิดเปนรอยละ 13.36 รองลงมาเปนระดับ
และระดับอาวุโส 5 คน คิดเปนรอยละ 0.76
- อั ต ราการสู ญ เสี ย บุ ค ลากร จํ า นวนผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาสิ้นป งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 เปน 10 คน, 21 คน และ 25 คน
ตามลําดับ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยคาดวาอีกประมาณ 6 – 10 ปขางหนา จะมีขาราชการเกษียณอายุ
ประมาณ 170 คน คิดเปนรอยละ 26.89 ของขาราชการทั้งหมด
2.6.2 วุฒิการศึกษา46
ขาราชการสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 315 คิดเปนรอยละ
49.84 ระดับปริญญาโท จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 40.19 ต่ํากวาปริญญาตรี 37 คน คิดเปนรอยละ
5.85 และปริญญาเอก 26 คน คิดเปนรอยละ 4.11 จะเห็นไดวา ขาราชการสวนใหญมีระดับการศึกษาตั้งแต
ปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งสงผลตอภาพรวมการปฏิบัติงานขององคกรและสามารถมอบหมายงานที่มีความทาทาย
ซึ่งผลใหองคกรบรรลุพันธกิจของ อย. ไดมากขึ้น แตขาราชการประเภททั่วไป สายสนับสนุนมีระดับการศึกษา
สูงสุดอยูในระดับ ปวช./ปวส. ทําใหมีความรูความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะหหรือการทํางานในเชิง
ระบบไมมากนัก รวมทั้ง ขาราชการที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศบางราย
มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต รงตามมาตรฐานกํ า หนดตํ าแหนง ซึ่ งส ง ผลต อการปรั บ เพิ่ ม เงิ น เดือ นตามวุฒิ แ ละ
ความกาวหนาในอาชีพ
2.6.3 การบริหารทรัพยกรบุคคล (HRM)
มีการจัดทําฐานขอมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อใช
เปนขอมูลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับขาราชการและลูกจางประจําระดับกรม และ สามารถออกรายงาน
เพื่อใช เปนฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคค เชน รายงานโครงสรางตําแหนง รายงาน
ความเคลื่อนไหว รายงานเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน ซึ่งฐานขอมูลโปรแกรม DPIS เปนฐานขอมูลหลักเกี่ยวกับ
ประวั ติ ข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใช เ ป น ข อ มู ล
ในการตัดสินใจของฝายบริหาร วางแผน และการบริหารทรัพยากรบุคคล แตการใชงานฐานขอมูลโปรแกรม
DPIS สวนใหญเปนฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) สวนฐานขอมูลดานการพัฒนาบุคลากร
(HRD) จะอยูในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA) ทําใหฐานขอมูล HRM แยกออกจาก HRD จึงอาจสงผลกระทบ
ตอการวิเคราะหงานทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขององคกร
8

8

8

8

2.6.4 การพัฒนาบุคลากร (HRD)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดยถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานสําคัญตอการสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับ
องคกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีความมุงมั่นพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยาง
มืออาชีพ ที่พรอมปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานอยางบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเตรียมความพรอมบุคลากร
บนหลักสมรรถนะ (Competency) ไดแก
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๑) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) จํานวน ๕ รายการ ที่ถูกนํามาบูรณาการเขา
ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ซึ่งเชื่อมโยงเปาหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน และตัวบุคคลเขาดวยกัน สําหรับประกอบการประเมินเลื่อน
ขั้น เงินเดือน
๒) สมรรถนะดานเทคนิค (Technical Competencies) โดยจัดทําขึ้นตามกลุมงานที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบใกลเคียงกัน (Job Family) จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ กลุมงาน ดังนี้ (๑) กลุมงานกํากับดูแล
ผลิตภัณฑกอนออกสูทองตลาด (๒) กลุมงานกํากับดูแลผลิตภัณฑหลังออกสูทองตลาด (๓) กลุมพัฒนาระบบ
(๔) กลุมกําหนดมาตรฐาน (๕) กลุมงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน (๖) กลุมงานดานการจัดการ ธุรการ
และประสานงาน (๗) กลุ ม งานด า นบั ญ ชี การเงิ น และตรวจสอบภายใน (๘) กลุ ม งานด า นสื่ อ สารและ
ประชาสั ม พั น ธ (๙) กลุ ม งานด า นกฎหมาย (๑๐) กลุ ม งานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (๑๑) กลุ ม งาน
ดานทรัพยากรบุคคล
โดยสมรรถนะดั ง กล า ว ถื อ ได ว า เป น ทั ก ษะพึ ง ประสงค ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ในแตละตําแหนง สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานฯ ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะดานเทคนิค
ของบุคลากร และเตรียมการนํ าผลการประเมินที่ไดรับ มาจัดทํา Profile ของบุคลากร ที่จ ะนําไปใชใน
กระบวนการที่เกี่ยวของ ไดแก การพัฒนาบุคลากรที่เปนไปตามความตองการ หรือ Competency gap ที่
แทจริง การประเมินศักยภาพบุคลากรเพื่อนําไปสูเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ หรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้น เลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไป เปนตน
นอกจากการดําเนินการจัดทําสมรรถนะขึ้นมาแลว สํานักงานฯ ไดดําเนินการพัฒนาแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path Model) รวมถึงหลักเกณฑการบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ
ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ที่
บุคลากรสามารถเห็นสายความกาวหนาและแนวทางการพัฒนาตามขีดความสามารถที่องคกรมุงหวัง ตลอดจน
ความรู ทักษะ และความสามารถที่ตองพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสําหรับการเติบโตตําแหนง
งานในอนาคต
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ จะทําให อย. มั่นใจไดวาบุคลากร มี
ความสามารถเรียนรูในการปรับตัว และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเปนมืออาชีพตามสภาพแวดลอม
หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของ อย. มีความสอดคลองเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร ภารกิจในอนาคตกับสมรรถนะประจําตําแหนงของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ที่เหมาะสมกับ
การขับเคลื่อนภารกิจในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของ อย.
ดังนี้

78

ภาพที่ 4 กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(Conceptual Framework in Personal Development Plan of FDA)
ปจจัยนําเขา (Input)

กระบวนการ (Process)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑. พัฒนาสมรรถนะหลัก

นโยบายการปฏิรูป

๒. พัฒนาสมรรถนะดานเทคนิค

นโยบายดาน HRP
ของกระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร อย.
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๓. พัฒนาขีดสมรรถนะเรงดวน อื่นๆ
เชน ยุทธศาสตรเรงดวนหรือตาม
นโยบายผูบริหาร หรืองานพิเศษ
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงฯลฯ

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

๔. พัฒนาแผนเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ สายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน

แนวโนมการพัฒนารองรับ
การเปลี่ยนแปลงภารกิจ
ที่สําคัญในปจจุบัน
และอนาคต

๕. ประเมินสมรรถนะบุคลากร
เพื่อจัดทํา Profile บุคลากร หรือระบุ
Competency Gap สําหรับการ

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ
(Outcome)

๑. แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual
Development Plan)
๒. แผนพัฒนาบุคลากร
โดยวิธีการฝกอบรม
ที่วิเคราะหบนพื้นฐาน
๓. แผนขอรับการจัดสรรทุน
รัฐบาลเพื่อศึกษาตอและ
อบรม (ตางประเทศ)

บุคลากร
มีความเปนมือ
อาชีพในการ
ปฏิบัติงาน

๔. รายชื่อบุคลากรที่มี
สมรรถนะ/คุณสมบัติ
เหมาะสมตามตําแหนง
ที่วาง

2.7 ความรู ความสามารถขององคการ (Skill)
2.7.1 ทักษะดานการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
- ดาน Pre-Marketing
เป น ทั ก ษะในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ได แ ก ความสามารถ
ในการอธิบายขั้นตอน และวิธีการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพหรือสถานประกอบการหรือการโฆษณา
และสามารถใชองคความรู เครื่องมือ หรืออุปกรณในการพิจารณาอนุญาตไดอยางถูกตอง เหมาะสม ครบถวน
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง งาน
การพิจารณาอนุญาต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
- ดาน Post-Marketing
เปนทักษะในการเฝาระวังตรวจสอบผลิตภัณฑที่จําหนายในทองตลาดวามีประสิทธิภาพ
และถู ก ต อ งตามกฎหมายหรื อ ไม โดยการเก็ บ ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณฑ ต ามแผนหรื อเรื่ อ งร อ งเรี ย น/กรณีพิ เศษ
เพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณสารสําคัญและทดสอบประสิทธิภาพ การตรวจสอบฉลากและโฆษณา การตรวจ
สถานประกอบการ การดําเนินการเรื่องรองเรียน และการประมวลหลักฐาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการตรวจ
สถานประกอบการเพื่อใหอนุญาตและตออายุใบอนุญาต และการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามเกณฑ GMP
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2.7.2 ทักษะดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
การเผยแพรประชาสัมพันธเปนเครื่องมือสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในการสื่อสารขอมูลความรูและขาวสารความเคลื่อนไหวดานผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ไปถึงตัวผูบริโภค ซึ่งหัวใจ
ของการดําเนินงานดังกลาวอยูที่ความถูกตองของขอมูลเปนสําคัญ การสื่อสารออกไปยังผูบริโภคอยางรวดเร็ว
และทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น รูปแบบ สีสันของสื่อ ชองทางหลากหลายที่เอื้อตอการสื่อสารและเขาถึงขอมูล
รวมถึงการใชสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ก็นับเปนปจจัยหลัก ๆ ในการดึงดูดผูบริโภค
ป จ จุ บั น ความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น ไปอย า งรวดเร็ ว และมี
ความหลากหลาย มีปจจัยพื้นฐานรองรับในการใชเทคโนโลยี ทําใหประชาชนไดรับความสะดวดและเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมากขึ้น และมีผูประกอบการจํานวนมากที่ใชเครือขายสังคม และอินเตอรเน็ตเปน
ชองทางในการโฆษณาประชาสั มพั นธ สิ น คาของตน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรใช
ประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ ซึ่งจะสามารถจูงใจใหผูบริโภคติดตามขอมูล
ขาวสารและใชขอมู ล ใหเ ป น ประโยชน มากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการสํารวจโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผาน
เทคโนโลยีดังกลาวดวย เพื่อจะใดใชเปนขอมูลพื้นฐาน กํากับติดตามและเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมได
มาตรฐานและการโฆษณาที่เกิดจริง
2.7.3 ทักษะดานการเจรจาและความรวมมือระหวางประเทศ14
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีบทบาทที่สําคัญในงานภารกิจตางประเทศ ในฐานะ
ที่เปนผูแทนประเทศไทยในการเจรจาตามขอตกลง รวมถึงเปนผูประสานงานในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ
ที่สําคัญหลายคณะ ซึ่งจะตองนําผลขอตกลงมาสูการปฏิบัติ เชน การแกไขกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนด
ตาง ๆ อีกทั้ ง สํ า นักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความจําเปน ตองพัฒ นามาตรฐานกฎระเบีย บ และ
การทํางานใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีชั้นสูง ความพรอมในดานหลักการและกลยุทธของ
การเจรจาตอรอง จึงกลายเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูที่ไปเขารวมการเจรจาในเวทีระดับนานาชาติ อยางไรก็ตาม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศ ซึ่งเปนบุคลากรหลักในทีมเจรจาของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาลวนเปนนักวิชาการ ซึ่งทักษะในการเจรจาตอรองอาจยังไมเขมแข็ง หากเทียบกับนานาชาติ
รวมทั้ ง ทั ก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษของบุค ลากรสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจยัง ไมส ามารถ
เทียบเทาในระดับสากล อีกทั้ง ภาษาที่ใชในขอบท สนธิสัญญาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย จึงนับเปน
จุดออนของทีมเจรจาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดังนั้น การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของทีมเจรจาใหมีความพรอมทั้งองคความรู
ดานวิชาการและทักษะในการเจรจา จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหทีมเจรจา
เป น ที ม ที่ เ ข ม แข็ ง มี ค วามพร อ มและศั ก ยภาพเพี ย งพอต อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในฐานะเป น ผู แ ทนประเทศไทย
ในการเจรจาตามขอตกลง รวมถึง การประสานงานและมีความรวมมือกับหนวยงานอาหารและยาของประเทศ
ตาง ๆ จึงควรมีนโยบายที่จะพัฒนาสรางทีมเจรจา ในการพัฒนาสรรหาบุคลากรที่มีความตั้งใจ และพรอมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจเปนทีมเจรจา โดยจัดการอบรมพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญทั้งในงานวิชาการ ความรู ทักษะที่
จําเปนในการเจรจาตอรอง และประสานความรวมมือระหวางประเทศ ดวยการคัดเลือกบุคลากรเหลานี้
โดยการทดสอบผูที่ผานเกณฑการคัดเลือกจะตองเขารวมหลักสูตรตาง ๆ ที่กําหนด และมีคุณสมบัติผานเกณฑ
ที่กําหนด กอนที่จะออกไปสูเวทีการฝกปฏิบัติจริง ซึ่งสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเปนทีมเจรจาจะตองไดรับ
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การแสดงผลงาน ทักษะการเขียนที่ดี สามารถคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ รวมถึง ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรูวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติสากลตาง ๆ เพื่อให
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ทราบเทคนิคทางการสื่อสาร การโนมนาวและกลยุทธการเจรจาตอรองที่ดีที่ สามารถนําไปปรับใชในการเจรจา
ตอรองในเวทีสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.6.5 ทักษะดานการวางแผนและการบริหารจัดการ
จากข อมู ลบุ คลากรของสํ า นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 พบวา
มีนักวิเคราะหนโยบายและแผนเพียง 20 คน คิดเปนรอยละ 3.22 ของบุคลากรทั้งหมด โดยดํารงตําแหนงอยู
ที่กองแผนงานและวิช าการ 17 คน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร 3 คน ดังนั้น จึงตองอาศัยเภสัช กรและ
นักวิชาการอาหารและยามาทํางานดานการวางแผนและการบริหารจัดการแทนนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ซึ่งมีจํานวนไมเพียงพอโดยใชวิธีการ Training และฝกปฏิบัติใหบุคลากรดังกลาวมีความรู ความเขาใจและ
ทักษะดานการวางแผนใหมากขึ้น เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
2.8 คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคการ (Core Value)
2.8.1 คานิยมของ อย.47
ค า นิ ย มของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ กํ า หนดไว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร
การพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดไววา PROTECT ซึ่งการขับเคลื่อนคานิยมในชวงแผนที่ผานมา พบวา
ยังไมมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขไดมีการกําหนดคานิยมของเจาหนาที่กระทรวง
สาธารณสุขที่ วา MOPH ดังนั้น สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงทบทวนคานิยมของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใหม ใหสอดคลองกับคานิยมของกระทรวงสาธารณสุขที่วา
M
O
P
H

“MOPH”
Mastery
เปนนายตัวเอง
Originality
เรงสรางสิ่งใหม
People Centered Approach ใสใจประชาชน
Humility
ถอมตนออนนอม

“Thai FDA”
Thai Thai Value
ซื่อสัตย ออนนอมถอมตน
F Focus on People มุงผลประชาชน
D Dependable ฝกตน เปนที่พึ่งพา
A Advancement พัฒนาอยางตอเนื่อง

การกํ าหนดคา นิย มเปน แนวคิดรวมของบุคลากรในองคกรวา ควรมีพฤติกรรมรว มที่จ ะ
ปฏิบัติงานอยางไร ใหสอดคลองและผลักดันยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง สะทอนใหเห็นวา สํานัก/
กอง/กลุม จะสงเสริมพฤติกรรมในคานิยมอยางไร โดยตองมีการหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการแตละ
องคประกอบ ดังนั้น การมีแผนสื่อสารคานิยม มีกิจกรรมสงเสริมหรือขับเคลื่อนคานิยมสูการปฏิบัติ จะชวยให
คานิยมรวมกลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่แสดงออกโดยธรรมชาติ
2.9 วิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ
2.9.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของ อย.
ทํ า ให ท ราบถึ ง เป า หมายและวิ ธี การทํ า งานขององค กรให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค และเป น
สวนสําคัญในการบริหารจัดการองคกรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยในป 2558 - 2559 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับทั้งผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน สรุปไดดังนี้
47

การประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครัง้ ที่ 9/2559. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559.
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วิสัยทัศน
“องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ

ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน”

คําอธิบายวิสัยทัศน :
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการที่มีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อใหภาคสวน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหรื อ ระบบคุ ณ ภาพที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล มี ร ะบบ
การประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น การมี ผู ป ระเมิ น ภายในที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ดานการประเมินผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ รวมถึง การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน
กํา กั บดู แล หมายถึ ง การควบคุ ม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง และสงเสริม ใหผ ลิตภัณฑสุ ขภาพ
และการประกอบการ ทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยตอสุขภาพ มีองคความรูในการเลือกซื้อ เลือกใช ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง เหมาะสม รวมถึง
ไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ
พันธกิจ
1. ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล
2. พั ฒ นาผู บ ริ โ ภคให มีศัก ยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อ การบริโ ภคผลิตภั ณฑสุ ขภาพ
ที่ถูกตองและเหมาะสม
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล
จากพันธกิจไดบอกหนาที่หลักหรือพันธะสัญญาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ควรปฏิบัติอยูในปจจุบัน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยแตละพันธกิจไดกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง พันธกิจที่กําหนดขึ้นยังแสดงใหเห็น
วา ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความแตกตางจากหนวยงานอื่นอยางชัดเจน
2.10 ผลการดําเนินงานที่ผานมา
2.10.1 ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจาย
1) ระดับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ตารางที่ 38 ผลการดําเนินงานระดับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
เปาหมายการใหบริการ
ผลงานป 2559
ตัวชี้วดั
หนวยงาน
(เปาหมาย)
1. ระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ - รอยละของคําขอผลิตภัณฑสุขภาพ
รอยละ 98.36
สุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับ
ที่ผานการพิจารณาตามขอตกลงอาเซียน
(รอยละ 90)
ประชาคมอาเซียน
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เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน
2. บุคลากรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใสปราศจากการทุจริต
สงผลใหทุกภาคสวนไดรับการบริการที่ดี
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นศรัทธา
ตอการดําเนินงานของหนวยงาน
3. ผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

ตัวชี้วดั
- ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
ระดับ 5
(ระดับ 5)

- รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่น
ตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การรับรองจาก อย.
- รอยละของผูบริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

รอยละ 82.60
(รอยละ 95)

5. ตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนที่เปน
- รอยละของผูรับอนุญาตที่ตรวจพบวา
วัตถุเสพติดไดรับการควบคุมใหมีการใช กระทําผิดเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑและ
ตามวัตถุประสงคและเปนไปตาม
สารตั้งตนไดรับ
กฎหมาย
การดําเนินการตามกฎหมาย
2) ระดับผลผลิต
ตารางที่ 39 ผลการดําเนินงานระดับผลผลิต

รอยละ 100
(รอยละ 100)

4. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

ผลผลิต
1. โครงการสรางเสริมระบบการควบคุมกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลอง
กับขอตกลงอาเซียน
2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางกลไก
การปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

3. ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบ
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วดั
- จํานวนผูประกอบการที่สามารถ
ปรับตัวไดตามขอตกลงอาเซียน
- รอยละของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาผานเกณฑการประเมิน
คุณคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) และพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานที่มีอยูแลว
1. รอยละของคําขออนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการพิจารณา
อนุญาตแลวเสร็จ ภายในเวลา
ที่กําหนด
2. รอยละของคําขออนุญาต
สถานประกอบการไดรับการพิจารณา
อนุญาตแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด

รอยละ 82.8
(รอยละ 82.5)

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
176 ราย
(160 ราย)
รอยละ 100
(รอยละ 100)

รอยละ 98.36
(รอยละ 98)
รอยละ 95.70
(รอยละ 98)
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ผลผลิต

4. ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง
5. ผูรับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ
และสารตั้งตนปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย

ตัวชี้วดั
3. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด
4. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ตรวจพบวาไมไดรับอนุญาตไดรับ
การติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย
5. รอยละของสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด
6. รอยละของสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ตรวจพบวา
ไมไดรับอนุญาตไดรับการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย
7. รอยละของโฆษณาที่ตรวจพบวา
ไมถูกตองไดรับการดําเนินการตาม
กฎหมาย
- รอยละของผูบริโภคมีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
1. รอยละของผูรับอนุญาตวัตถุเสพติด
ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย
2. รอยละของรายงานวัตถุเสพติด
ที่ไมตรงกับขอเท็จจริงไดรับ
การตรวจสอบแกไขหรือถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย

3) ระดับกิจกรรม
ตารางที่ 40 ผลการดําเนินงานระดับกิจกรรม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองกับขอตกลง
อาเซียน
2. สงเสริมสนับสนุนการนํากลไกการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูการปฏิบัติ
3. สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร เพื่อธํารงไว
ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

- จํานวนกฎระเบียบที่ไดรับ
การปรับปรุงใหสอดคลองกับขอตกลง
อาเซียน
- ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงาน
- รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
ตอคุณภาพชีวิต

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
รอยละ 99.71
(รอยละ 99.7)
รอยละ 100
(รอยละ 80)
รอยละ 98.85
(รอยละ 98.8)
รอยละ 95.45
(รอยละ 80)
รอยละ 100
(รอยละ 100)
รอยละ 90.2
(รอยละ 90)
รอยละ 100
(รอยละ 98)
รอยละ 100
(รอยละ 100)

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
8 ฉบับ
(8 ฉบับ)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
รอยละ 68
(รอยละ 68)
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ตัวชี้วัด

4. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑสุขภาพ
กอนออกสูตลาด

- จํานวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ

5. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานประกอบการกอนอนุญาต
ใหมีการประกอบการ
6. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
7. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
8. พัฒนาสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน

- จํานวนการพิจารณาอนุญาต
สถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ
- จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบ

9. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน

10. การบูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ

11.

12.
13.
14.
15.

- จํานวนสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบ
- จํานวนสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การพัฒนา
- จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพและสถาน
ที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนที่ไดรับ
การพัฒนา

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
579,690 รายการ
(432,347
รายการ)
25,329 ราย
(24,150 ราย)
885,963 รายการ
(777,330
รายการ)
6,378 ราย
(5,635 ราย)
193 ราย
(130 ราย)
1,587 รายการ/
1,411 ราย
(1,800 รายการ/
1,800 ราย)
2 กลุม
(2 กลุม)
1 ระบบ
(1 ระบบ)
1 ระบบ
(1 ระบบ)

1. จํานวนทะเบียนตํารับยาไดรับ
การพิจารณาทบทวน
2. จํานวนระบบการกระจายยา
ที่เหมาะสม
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จํานวนการพัฒนาระบบ
เพื่อการบริหารจัดการการบริการ
สารสนเทศเพื่อใหบริการแบบ web
และการปฏิบัติงานของ อย.
service
2. รอยละของความพึงพอใจ
รอยละ 64.32
ผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รอยละ 70)
สนับสนุนครัวไทยสูโลก
- รอยละของสินคาอาหารตนน้ําและ
รอยละ 50
สถานที่ผลิตอาหารไดมาตรฐาน
(รอยละ 50)
ตามเกณฑที่กําหนด
พัฒนาดานอาหารและยาเพื่อรองรับ
- จํานวนหองปฏิบัติการดานอาหาร
1 แหง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และยาปาดังเบซาร
(1 แหง)
385 เรื่อง/950 ครั้ง
ผลิตสื่อองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ - จํานวนเรื่องครั้งที่ผลิตสื่อ
(336 เรื่อง/623ครั้ง)
เพื่อเผยแพร
เพื่อประชาสัมพันธ
รณรงคใหผูบริโภคมีความรูการบริโภค
- จํานวนโครงการที่รณรงคใหผบู ริโภค
4 โครงการ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
รับรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ
(4 โครงการ)
สุขภาพที่ถูกตอง
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ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
- จํานวนตัวยา เคมีภัณฑและสารตั้งตน 26,222 รายการ
ไดรับการควบคุม
(19,000 รายการ)
ตัวชี้วัด

16. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑและสารตั้งตน
ที่เปนวัตถุเสพติด

2.10.2 ผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร
2.10.2.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตารางที่ 41 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรอง
จาก อย.
2. รอยละของผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
3. รอยละของผูรับอนุญาตที่ตรวจพบวากระทําผิดเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ
และสารตั้งตน ไดรับการดําเนินการตามกฎหมาย
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
5. จํานวนจังหวัดนํารองที่มีการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ
6. ระดับความสําเร็จของการเทียบเคียงการพัฒนากระบวนการดานการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ
7. รอยละของผูบริโภคมีความรูเกีย่ วกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
8. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
9. รอยละของจํานวนกฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนาตามแผน
10. จํานวนกฎระเบียบที่มีการนํา GRP มาใชในการพัฒนา ปรับปรุง
11. ระดับความสําเร็จของการถายโอนภารกิจดานงาน คบส. ใหภาคเอกชน หรือ
หนวยงานอื่นๆ
12. รอยละของเทศบาลมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด
13. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการควบคุมพืชแฮมพ
14. ระดับความสําเร็จของวัตถุเสพติดที่จําหนายทุกรายการมีคุณภาพ
ผานมาตรฐานที่กําหนด

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
รอยละ 82.60
(รอยละ 95)
รอยละ 82.8
(รอยละ 82.5)
รอยละ 100
(รอยละ 100)
ระดับ 3 (ระดับ 5)
76 จังหวัด
(76 จังหวัด)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
รอยละ 90.2
(รอยละ 90)
รอยละ 71.95
(รอยละ 78)
รอยละ 113.95
(รอยละ 100)
5 ฉบับ
(5 ฉบับ)
ระดับ 4.37
(ระดับ 5)
รอยละ 60.16
(รอยละ 40)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
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ตัวชี้วัด
15. ระดับความสําเร็จของการใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการของกลาง
วัตถุเสพติด
16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
17. ระดับความสําเร็จในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงาน คบส.
18. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบการนําองคกร
19. รอยละความสําเร็จของการบรรลุตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร
20. ระดับความสําเร็จของการจัดการกระบวนการ
21. จํานวนองคความรูหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้น
22. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามหลักเกณฑประกันคุณภาพ
การฝกอบรมของ อย.
23. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน HR Scorecard รายป

ผลงานป 2559
(เปาหมาย)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
รอยละ 78.26
(รอยละ 95)
ระดับ 5
(ระดับ 5)
28 เรื่อง
(23 เรื่อง)
ระดับ5
(ระดับ 5)
ระดับ 4
(ระดับ 5)

2.10.2.2 ผลการดําเนินงานตามโครงการเชิงยุทธศาสตร
โครงการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ป ระจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จํ า นวน 4
โครงการมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 42 ผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด
ลําดับ
โครงการเชิงยุทธศาสตร
(รอยละ)
1 โครงการพัฒนาระบบบการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ
75
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
2

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

100

3

โครงการควบคุมตัวยาและสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติด

100

4

โครงการพัฒนาสมรรถนะองคกรสูความเปนเลิศ
(High Performance Organization)

100
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2.11 กฎหมายที่ อย. รับผิดชอบ 9 ฉบับ และอนุสัญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ
2.11.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของประเทศไทย ถือเปนกฎหมายฉบับที่มีการใชมา
อย า งยาวนาน ที่ ผ า นมามี ก ารปรั บ แก ไ ขเพี ย งเล็ ก นอ ยเท านั้ น ส งผลให กฎหมายฉบั บ นี้ ลา หลั ง อย า งมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยดานตาง ๆ ในชวงที่ผานมา สงผลใหไมสามารถดูแลและ
คุมครองประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอความปลอดภัย และการเขาถึงยาของประชาชน
ดวยเหตุนี้ที่ผานมาจึงมีการรวมตัวเพื่อราง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหมขึ้น
แนวโนมอนาคต
1. สัดสวนยาที่นําเขาจากตางประเทศเมื่อเทียบกับยาที่ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้น สงผลตอการพึ่งพาตนเองของชาติ.
2. การเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสูระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นเปนลําดับ กอใหเกิด
ความเหลื่อ มล้ํ า ทางสั ง คมระหว า งผู ที่ ไ ดรั บ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิจ มากกั บ ผูที่ ไ ดรั บ ผลประโยชน ท าง
เศรษฐกิจนอย ความเหลื่อมล้ําดังกลาวนี้ กอใหเกิดปญหาการเขาถึงยาของประชาชน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดจาก
ความขัดแยงในสังคมที่ไมพึงปรารถนาหลายประการ
3. การเพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค า การบริโ ภคยา เกิ ด จากราคายาที่ สู งขึ้ น เนื่ อ งจากการมี
สิทธิบัตร การที่คนไทยเขาถึงยามากขึ้น จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ แตที่สําคัญที่สุดเกิดจากการใช
ยาอยางไมเหมาะสม เกินความจําเปนและกระบวนการตลาดที่ขาดจริยธรรม รวมทั้ง การที่คนไทยมีอายุยืนขึ้น
และมีโรคเรื้อรังมากขึ้น
4. พฤติ ก รรมการนํ า ยาไปใช ใ นทางที่ ไ ม เ หมาะสมในกลุ ม วั ย รุ น เยาวชน เช น
ยาทรามาดอล และ ยาน้ําแกไอ ขยายวงเพิ่มมากขึ้น
5. สื่อดิจิทัลกําลังมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้นจากแพลตฟอรม
ดิจิทัลหลากหลาย ถือเปนปจจัยสําคัญมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในยุคนี้ รวมทั้ง
สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนดวิธีคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตแทบจะทุกกิจกรรมจะมีสื่อ
ดิจิตอลเขามามีบทบาทแทบทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ คือ ปรับกฎหมายใหเทาทันสถานการณปจจุบัน สามารถจัดการปญหาในระบบยา โดยเนนการจัดการ
ปญหารการโฆษณา ปญหาการลักลอบนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสม รวมทั้ง ตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรม
ดานยาของชาติ ลดการพึ่งพายานําเขาจากตางประเทศ พัฒนายาแผนไทย เปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภค
พึ่งตนเองได เหลือพอสงออก นอกจากนั้น ยังคงตองเนนเรื่องของการเขาถึงยาจําเปนไดของประชาชน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคม และการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
2.11.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ตราขึ้นเพื่อควบคุม
การผลิต การขาย นําเขา สงออก การนําผานหรือการมีไวในครอบครองทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
มิให เกิ ดอั นตรายตอสุขภาพของบุคคลและสังคม สอดคลองกับอนุสัญ ญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ ตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528, พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และ
พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 โดยมีการปรับปรุงขอบัญญัติตาง ๆ
ใหเหมาะสม เชน หลักเกณฑ วิธีการ อํานาจหนวยงานและบทลงโทษ เปนตน
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2.11.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ตราขึ้นเพื่อใหการควบคุมยาเสพติดให
โทษและการปราบปรามเปนไปโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคลองกับอนุสัญญา
เดี่ยวระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ ตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ
ไดแก พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528, พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2530,
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมี
การปรับปรุงขอบัญญัติตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันตอสถานการณ เชน บทลงโทษ ปรับปรุงคํานิยามใหชัดเจน
ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม อํานาจของหนวยงาน และการกําหนดมาตรการตาง ๆ เปนตน
2.11.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ(ราง) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. …48
เปนกฎหมายที่คุมครองผูบริโภคดานอาหาร โดยการควบคุมดูแล การผลิต ขาย นําเขา
หรือสงออกอาหาร ดวยการใหอํานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง เพื่อกําหนดคุณภาพ
และเงื่อนไขการผลิตเพื่อความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เงื่อนไขการโฆษณา เพื่อปองกันการหลอกลวง
ผูบริโภค ซึ่งตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเปนอันมาก
เชน พฤติกรรมการบริโภค การเรียกรองสิทธิในการคุมครองผูบริโภค แหลงขอมูลที่มีความหลากหลายและ
เขาถึงผูบริโภคอยางรวดเร็ว การโฆษณากลาวอางที่ไมถูกตอง การแขงขันของตลาดการคาเสรีที่จําเปนตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาสากล รูปแบบอาหารและเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ รากฏการณใหม ๆ ของการเกิด
โรค เช น โรควั ว บ า ไข ห วั ดนก รวมทั้ ง ขอ จํากัด ของภาครั ฐ ทั้ งดานอํานาจหน าที่ งบประมาณ กํา ลังคน
องคความรูของบุคลากร ชองวางและความซ้ําซอน ในการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมทั้ง ระบบ
ที่ไมยืดหยุนทําให พ.ร.บ. อาหารฉบับปจจุบัน ไมเอื้อตอการควบคุมและคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคได
อยางมีประสิทธิผลเพียงพอ
ดั ง นั้ น ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคของภาครัฐ เพิ่มความคลองตัวของผูประกอบการ และเพิ่มความ
ปลอดภั ย และความเชื่ อมั่ น ของผู บ ริ โ ภค โดยสาระในการปรับ ปรุงกฎหมายต องเพิ่ มและปรั บ ความหมาย
ของคําตาง ๆ ใหครอบคลุมและรัดกุมตอการดําเนินงาน เชน ภาชนะบรรจุ กระจายงานใหองคกรรัฐหรือเอกชน
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (เชน การถายโอนภารกิจ
การตรวจประเมินสถานประกอบการใหกับหนวยงานเอกชนที่มีความสามารถมีระบบงานที่นาเชื่อถือตามหลัก
สากล) เพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบอาหารนําเขาที่ดานอาหารและยา เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
โฆษณาอาหาร กําหนดใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบในการมีระบบควบคุมโดยใหมีระบบควบคุมตนเอง
(self-control) รับผิดชอบการตรวจพิสูจนความปลอดภัยของอาหารตามหลักการWho did Who Pay และ
ปรับปรุงบทลงโทษใหเหมาะสม
ในสวนของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร ปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ซึ่งมี
เนื้อหาในการควบคุมที่ครอบคลุมการผลิตในขั้นตน (Primary Production) ไวดวยแลวซึ่งกฎหมายดังกลาวจะ
เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานทัดเทียมสากล
เสริมสรางความสมบูรณในโครงสรางกฎหมายได แตอยางก็ตามเนื่องจาก พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. 2551 ที่ดูแลสินคาเกษตร สวนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดูแลผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งมี
ความใกลชิดกันในหวงโซอาหาร ซึ่งอาจเกิดความความซ้ําซอนในการตีความทางกฎหมายได
48

วริพัสย อารีกุล, สายันต รวดเร็ว และ อมรพันธ ลูกอินทร. 2551. แนวคิดและสาระสําคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ.
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2.11.5 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9
กุมภาพันธ 2551 เพื่อใหมีคณะกรรมการอาหารแหงชาติเปนองคกรหลักในการดําเนินการหรือจัดการ
ดานอาหารในทุกมิติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสานและบูรณาการงบประมาณและ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการดานอาหารในทุกมิติทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยใหมีอํานาจหนาที่
ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร
และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยดานอาหารตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหการบริหารจัดการ
ดานอาหารในภาพรวมของประเทศใหมีความเปนเอกภาพคณะกรรมการอาหารแหงชาติไดมีการประชุมครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีมติเห็นชอบหลักการกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของ
ประเทศไทย ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร
2) ยุทธศาสตรความมั่นคงดานอาหาร
3) ยุทธศาสตรอาหารศึกษา
และแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย เพื่อศึกษาขอมูล
นโยบายและยุทธศาสตรดานอาหาร และจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทยอยางมี
สวนรวม และไดนําเขารับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาปรับกรอบยุทธศาสตรการจัดการ
ดานอาหารของประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานตอไป
2.11.6 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533
พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 ไดถูกแกไขเพิ่มเติมและ
ตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมี
การปรั บ ปรุ ง บทกํ า หนดโทษ และองค ป ระกอบของคณะกรรมการป อ งกั น การใช ส ารระเหย ต อ มาได มี
การปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกัน
การใชสารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงขอบัญญัติตาง ๆ ใหเหมาะสม เชน
การใหอํานาจรัฐมนตรีในการวางระเบียบเกี่ยวกับการบําบัดรักษา การใหโอกาสผูใชสารระเหยสมัครใจเขารับ
การบํ า บั ด รั ก ษาและยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ รั ก ษา การคุ ม ครองเด็ ก องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการ บทลงโทษ เปนตน
2.11.7 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมกับสถานการณ และสภาพปญหา ประกอบกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตอง
เปลี่ยนแปลงระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางใหเปนระบบเดียวกัน คือระบบการแจงรายละเอียดเครื่องสําอาง
กอนที่จะผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง ดังนั้นจึงไดดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ....
เพื่ อปรั บ ปรุ ง กฎหมายเครื่ องสํ า อางให ส อดคลองกับ ระบบดัง กลาว อัน เป น การสนับ สนุน ให อุตสาหกรรม
เครื่องสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงมาตรการ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ทั้งในดานการหามผลิต นําเขาหรือขาย
เครื่องสําอางบางประเภท การกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง การกําหนดมาตรฐานของ
สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ การรายงานขอมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอาง และมาตรการในการควบคุม
ฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอาง มาตรการควบคุมเครื่องสําอางที่ไมป ลอดภัย เครื่องสําอางปลอม และ
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เครื่ องสํ าอางที่ ผิ ดกฎหมาย ใหเ กิ ดความเปน ธรรมตอผูบริโ ภค รวมทั้ง ปรับ ปรุงบทกําหนดโทษและอัตรา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในอนาคตควรปรั บ ปรุงกฎหมายว าดว ยเครื่ องสํ าอางให ส อดคล องกับ สถานการณ
ปจจุบันและสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล
2.11.8 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 253549, 50
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสม เพื่อปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล
สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม โดยกําหนดการควบคุมวัตถุอันตรายออกเปน ๔ ชนิด ตามความจําเปนแก
การควบคุม ปจจุบันมีหนวยงานที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จํานวน ๗
หนว ยงาน อาทิ กรมโรงงานอุต สาหกรรม กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ
มีอธิบดีและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นและคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการดานการควบคุมวัตถุอันตรายและการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตาง ๆ และมี
อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการต า งๆ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย
ป จ จุ บั น มี
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทั้งหมด ๑๗ คณะ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมาก
ยิ่ งขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ คื อ การปรับ ปรุงองคป ระกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวัต ถุ
อั น ตราย การกํ า หนดอายุ และการต ออายุใ บสํา คัญ การขึ้น ทะเบี ย นวัต ถุ อัน ตรายชนิ ดที่ ๒ และชนิ ดที่ ๓
การกําหนดอายุและการตออายุใบรับแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การอนุญาตใหมีการนําเขาหรือมีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การยกเลิก
อํานาจจับกุมของพนักงานเจาหนาที่ และการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม ดังนั้น ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา
หนวยงานผูรับผิดชอบจึงไดมีการทบทวนขอมูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการปรับปรุงแกไขขอกําหนด
หลักเกณฑตาง ๆ ใหสอดคลองตามบทบัญญัติของกฎหมาย และดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบอื่น ใหมี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยางตอเนื่อง อาทิเชน การทบทวนขอมูลเพื่อปรับระดับการควบคุมวัตถุอันตราย
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑและเสนอออกประกาศเพื่อแกไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. 2535 ควบคุ ม เฉพาะสารเคมี ห รื อ วั ต ถุ ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดวาเปนวัตถุอันตรายเทานั้น แมวาวัตถุหรือสารเคมี
อื่นใด ๆ จะมีลักษณะหรือสมบัติเปนไปตามความหมายของคําวา “วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ก็ตาม หากไมไดรับการประกาศใหเปนวัตถุอันตรายโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมก็จะไมอยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สารเคมีอีกจํานวน
มากที่ยังไมถูกควบคุมภายใตกฎหมายฉบับนี้ อาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคล สัตว พืช หรือสิ่งแวดลอม
การประกาศกําหนดวาสารเคมีหรือวัตถุใดเปนวัตถุอันตราย หนวยงานควบคุมดูแลจะตองมีขอมูลดานตาง ๆ
ของสารเคมีหรือวัตถุนั้นมากเพียงพอ ซึ่งภาระนี้จะตกแกหนวยงานควบคุมที่ตองหาขอมูลดานตาง ๆ จึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีสารเคมีหรือวัตถุจํานวนมากที่มีสมบัติเปนวัตถุอันตรายแตไมไดรับการควบคุม ขณะที่หลาย
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สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558
http://www.iei.or.th/ns-project_read-dir-Mzc=-proj_id-NDk=.htm
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ประเทศทั่วโลก ไดแก ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน หรือแมแต
ประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เชน ประเทศมาเลเซีย หรือ ประเทศ
เวียดนาม เปนตน ไดกําหนดใหผูประกอบการตองยื่นขอมูลดานตาง ๆ แกหนวยงานบริหารจัดการสารเคมี ซึ่ง
เปนการลดภาระของหนวยงานราชการรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอีกดวย การที่ประเทศคูคาของ
ประเทศไทยมีการปรั บปรุ งกฎหมายควบคุมสารเคมีของตนใหเขมงวดมากขึ้น เพื่อปกปองประชาชนและ
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ จึงอาจทําใหมีการยายฐานการผลิตวัตถุอันตรายมาสูประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
ในอาเซียน หากประเทศไทยไมมีกฎหมายที่เทาเทียมกับประเทศตาง ๆ ก็อาจทําใหประเทศไทยเปนแหลง
การผลิ ต วั ต ถุ อั น ตราย โดยไม มี ก ารควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอและอาจเพิ่ ม ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ
ประชาชนและคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล อ ม กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยสํ า นั ก ควบคุ ม วั ต ถุ อั น ตรายจึ ง มี
การดํ าเนิ นการศึ กษาและจั ดทํ า (รา ง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับ ที่. .) พ.ศ. .... เพื่อพัฒ นาระบบ
การควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตรายที่ครอบคลุมสารเคมีไดทั้งระบบ เพื่อใหสอดคลองกับสากล รวมถึง
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการแกไขปรับปรุงใน
ประเด็นเกี่ยวกับ การนําเขา การสงออก การนําผาน องคประกอบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ศูนยขอมูลวัตถุ
อันตรายแหงชาติ การแกไขและเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายโดยพนักงานเจาหนาที่ การผลิต นําเขา หรือมีไว
ในครอบครองซึ่ งวัต ถุอันตรายชนิดที่ ๔ กรณีที่ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย และการกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมายพนักงาน
เจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูมีอํานาจดําเนินการเปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุ
อันตรายได
จากสถานการณดังกลาว เพื่อใหการกํากับดูแลวัตถุอันตรายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอง
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการทบทวนและพัฒนาบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเพื่อปรับระดับการควบคุมวัตถุ
อันตรายใหเหมาะสมกับสถานการณ และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหกระบวนการ
ออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.11.9 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551
ปจจุบันประเทศไทยไดมีพันธกรณีภายใตความตกลงในกรอบประชาคมอาเซียน โดยได
มีการลงนามในความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย ASEAN Agreement on Medical
Device Directive (AMDD) ไปแลว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และจะมีผลใชบังคับเมื่อแตละประเทศ
สมาชิ ก ได ใ ห ก ารรั บ รองหรื อ ให สั ต ยาบั น เพื่ อ ให ก ฎหมายอนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี ดั ง กล า ว สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย ตองดําเนินการออกกฎระเบียบหรือปรับแก
กฎหมายที่บังคับใชอยูแตยังไมสอดคลองกับความตกลงอาเซียนฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหแลวเสร็จ
การที่ประเทศไทยไดทําความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทยสงผลให
ตองมีการจัดระดับ และควบคุมเครื่องมือแพทยตามความเสี่ย งเพื่อใหส อดคลองกับ สากล ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกในดานการคาระหวางกลุมประเทศอาเซียนและนานาประเทศ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบัน
คื อ พระราชบั ญ ญั ติเ ครื่ องมื อแพทย พ.ศ. 2551 ยั งไมอาจรองรับ ความตกลงอาเซีย นวาดว ยบทบัญญั ติ
เครื่องมือแพทยไดอยางครอบคลุม ประกอบกับบทกําหนดโทษและอัตราโทษเดิมยังไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบัน
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ในป ง บประมาณ 2558 – 2559 สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ได
ดําเนินการปรับแกพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
1. ปรับปรุงบทนิยามคําวาเครื่องมือแพทย เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับ
สากลและขอตกลงอาเซียน วาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย และเพิ่มบทนิยามคําวา “อุปกรณเสริม” และคํา
วา “ผูจดแจง” เพื่อใหสอดคลองกับสากล
2. เพิ่มเติมการจัดระดับของเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยงและแกไขระยะเวลายื่นคํา
ขอตามความเหมาะสม โดยใชอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ
3. แก ไขเพิ่ มเติ มเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจเรีย กเก็ บ
คาใชจายในการตรวจสอบและควบคุมผูประกอบการใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
4. กําหนดใหสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจเรียกเก็บคาปวยการ
กรณีที่มีผูขอใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ในการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย รวมทั้งกรณีที่
ผูจดแจงขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากหรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยที่ตนผลิตหรือนําเขา และใหนําไปใชใน
กิจการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะ โดยไมตองนําสงคลังและมิใหถือวาเปนรายไดแผนดิน
5. แกไขเพิ่มเติมหนาที่ของผูประกอบการในการจัดทําบันทึกขอรองเรียน
6. แกไขเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือแพทย ณ ดานตรวจสอบเครื่องมือแพทยเฉพาะ
กรณีนําเขา
7. แก ไ ขกรณี ก ารโฆษณาเครื่ อ งมื อ แพทย ต อ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ หรื อ บุ ค ลากร
สาธารณสุข ไมตองขออนุญาต
8. ปรับปรุงบทกําหนดโทษ เพื่อบังคับแกการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับผูจดแจง
และการจัดระดับของเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยง รวมทั้ง แกไขอัตราโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน
2.11.10 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ จํานวน 9 ฉบับ ไดแก
1. The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the
1972 Protocol Amending the single Convention on Narcotic Drugs, 1961
2. The Convention on Psychotropic Substances, 1971
3. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitute, 1981
4. The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances, 1988
5. Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme
6. กฎระเบียบและหลักปฏิบัติภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก (World Trade
Organization : WTO) ไดแก
6.1 ความตกลงว า ด ว ยการใช ม าตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช
(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS)
6.2 ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางการคา (Agreement on Technical
Barrier to Trade : TBT)
6.3 ความตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agree on
Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS)
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7. อนุ สั ญ ญารอตเตอรดั มวาด ว ยกระบวนการแจง ขอมู ล สารเคมี ลว งหนาสํ าหรั บ
สารเคมีอันตราย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and
Pesticides in International Trade)
8. อนุ สั ญ ญาสตอกโฮล ม ว า ด ว ยสารมลพิ ษ ที่ ต กค า งยาวนาน (Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants : POPs)
9. ระบบสากลว า ด ว ยการจํ า แนกประเภทและการติ ด ฉลากเคมี ภั ณฑ (Globally
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS)
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพองคการ
เมื่อวิเคราะหขอมูลปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรที่สงผลตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดทําการประเมิน ศักยภาพองคกรโดยใช
SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ เพื่อประเมินวา องคกรมีจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคตอการพัฒนาอยางไร เพื่อทราบสถานะขององคกร และเปนขอมูลประกอบการกําหนดทิศทาง
องคกรและยุทธศาสตร โดยมีผลการประเมินสรุปไดดังนี้51
0

0

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โครงสรางองคกร (Structure)/รูปแบบการบริหาร
(Style)/ระบบการปฏิบัติงาน (System)
S1. เครื่องหมาย อย. ไดรับความเชื่อมั่นจากผูบริโภค
S2. มี เ ค รื่ อ ง มื อ / วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ที่ เ พี ย ง พ อ
ในการปฏิบัติงาน
S3. เปน ศูนย รวมของขอมู ลผลิ ตภัณฑสุขภาพ เชน
ข อ มู ล ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ และข อ มู ล
ADR
ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy)/คานิยมรวม
(Share value)
S4. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเปนประจําปทุกป
เพื่อใหทันตอสถานการณ

โครงสรางองคกร (Structure)/รูปแบบการบริหาร
(Style)/ระบบการปฏิบัติงาน (System)
W1. ฐานขอ มู ล และระบบ IT ไมส อดคล องกั บ
ความตองการของลูกคาและ User
W2. ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ไ ม มี
ประสิทธิภาพ
W3. อย.ไมมีหนวยงานในสวนภูมิภาค
ยุทธศาสตรขององคกร (Strategy)/คานิยมรวม
(Share value)
W4. การแปลงแผนกลยุ ท ธ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ยั ง ไม
ครอบคลุมทุกกลยุทธ/มาตรการ
W5. แผนงาน/โครงการ ของ อย. ไมสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะสวน
ภูมิภาค)

บุคลากร (Staff)/ทักษะของบุคลากร (Skill)
บุคลากร (Staff)/ทักษะของบุคลากร (Skill)
S5. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ (เชิงเทคนิควิชาการ) W6. ระ บ บ กา ร บ ริ ห า ร ทรั พ ย าก ร บุ คค ล ไ ม มี
ประสิทธิภาพ
ในงานที่รับผิดชอบ
S6. อย. มี ศั ก ยภาพในการประสานความร ว มมื อ
ในการปฏิบัติงาน
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การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมเงินทุน 1 (ชั้น 6) อาคารเงินทุนหมุนเวียน ยาเสพ
ติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
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โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threats)

การเมือง (Political)
การเมือง (Political)
O1. นโ ย บ า ย รั ฐ บ า ล แ ล ะ น โ ย บ า ย รั ฐ ม น ต รี มี T1. การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของประเทศ
ความชัดเจน ในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
ไม มี เ สถี ย รภาพ ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
หน ว ยงานขาดความต อ เนื่ อ ง และกฎหมาย
ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ จึ ง เป น โอกาสให ไ ด รั บ
การสนับสนุนใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
ระหวางหนวยงานมีความซับซอน ขาดการบูรณาการ
และประสบความสําเร็จ
รวมกัน
T2. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น บางส ว นยั ง ไม มี
ความพร อ มในการรองรั บ การถ า ยโอนภารกิ จ
ด า นการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
รวมถึงงานคุมครองผูบริโ ภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ยังกระจายไมถึงระดับลาง
เศรษฐกิจ (Economic)
เศรษฐกิจ (Economic)
O2. การเปดประชาคมอาเซียน และการเปดเสรี
T3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลให
ทางการคา เปนโอกาสสําหรับ อย. ดังนี้
ผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้น เกิดปญหาผลิตภัณฑ
สุขภาพมากขึ้น และผูประกอบการขาดความรู
1) ปรับกฎระเบียบและการดําเนินการกํากับดูแล
และความรับผิดชอบในการพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองกับอาเซียน และ
ผลิตภัณฑสุขภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย
เปนสากลมากขึ้น
รวมถึงปญหาการโฆษณาเกินจริง
2) เปนโอกาสของผูประกอบการในการขยาย
การตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไดมากขึ้น และ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหประเทศไดมากขึ้น
สังคม (Sociological)
สังคม (Sociological)
O3. มี เ ครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งาน คบส. รวมถึ ง T4. กฎหมายที่ใชควบคุมยังไมทันสมัย มีความซ้ําซอน
ภาคประชาชนที่เขมแข็ง รวมทั้งมีการประสาน
และขาดการบูรณาการ
ความร ว มมื อระหว า งหน ว ยงานทั้ ง ภายในและ T5. คานิยมและพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไปตาม
ตางประเทศเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดาน
เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ผลิตภัณฑสุขภาพ
สงผลใหเกิดปญหาในการเลือกซื้อ หรือเลือกใช
ผลิ ต ภัณ ฑ สุข ภาพ รวมถึ ง การใช ผ ลิต ภั ณ ฑ
O4. สร า งองค ความรู นํ า ไปสู สั งคมฐานความรู (KB)
สุขภาพในทางที่ผิด
ที่ ส ามารถเข า ถึ ง ได ทุ ก ระดั บ ทํ า ให สั ง คมมี
ความเข ม แข็ ง มี ค วามรู คิ ด วิ เ คราะหตั ด สิน ใจ
เลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพไดดวยตนเอง
(ประชาขนเขาถึงไดงาย
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โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threats)

เทคโนโลยี (Technological)
เทคโนโลยี (Technological)
O5. กฎหมายธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ช ว ยให T6. เทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการแกปญหา
การดําเนินงานดานสารสนเทศมีความนาเชื่อถือ
เปนไปในเชิงรับมากกวาเชิงรุก
และสงเสริมใหทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมี
ผลในทางกฎหมาย (e-Government และ
e-Business)
O6. ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อสารทํา ให ผูบ ริโ ภค ผู ประกอบการ และ
หนว ยงานภาครั ฐสามารถเข าถึ ง และเชื่อมโยง
ขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น

97

บทที่ 4 ทิศทางและยุทธศาสตร
จากผลการประเมินศักยภาพองคการ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ในบทที่ผานมา ไดนํามา
กํ า หนดทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร ข ององค ก าร ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม เป า ประสงค
ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธและมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิสัยทัศน
ทบทวนทิ
กรและยุ
ทธศาสตร
ปงบประมาณ
องค
การที่เศปทางองค
นที่ยอมรั
บในระดั
บสากลประจํ
ดาานการกํ
ากับดูแพ.ศ.
ลผลิ2560
ตภัณฑ–ส2564
ุขภาพ
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน
คําอธิบายวิสัยทัศน
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการที่มีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อใหภาคสวน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหรื อ ระบบคุ ณ ภาพที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล มี ร ะบบ
การประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น การมี ผู ป ระเมิ น ภายในที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ดานการประเมินผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ รวมถึง การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน
กํา กับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ เฝา ระวัง และสงเสริม ใหผ ลิตภัณฑสุขภาพ
และการประกอบการ ทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
เพื่ อการคุ มครองสุ ขภาพของประชาชน หมายถึ ง เพื่อ ใหป ระชาชนไดบ ริโ ภคผลิต ภัณฑสุขภาพที่ มี
คุ ณ ภาพ และปลอดภั ย ต อ สุ ขภาพ มี องค ความรู ใ นการเลื อกซื้ อ เลื อ กใช ผลิ ต ภัณ ฑ สุข ภาพอยา งถูก ต อ ง
เหมาะสม รวมถึงไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ
2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร
2.1) ภารกิจตามกฎหมาย42
กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งลวนถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
ผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูล
ทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย
และสมประโยชน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดํา เนิ นการตามกฎหมายวาดว ยอาหาร กฎหมายวาดว ยยา กฎหมายวาดว ยเครื่องสําอาง
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
(3) เฝ า ระวั ง กํา กั บ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ สถานประกอบการและ
การโฆษณา รวมทั้ง ผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบความปลอดภัยดานสารเคมีของประเทศ
และเปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองคกรระหวางประเทศดานสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวัง
๙๘

ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
(3) ศึกษา วิ เ คราะห วิ จั ย และพัฒ นาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบ ริโ ภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) ส งเสริ ม และพั ฒ นาผู บ ริโ ภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโ ภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอ ง
เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมทั้ง เพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพื่อปกปองสิทธิของตนได
(5) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการมีสวนรวม
ของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ
(6) พั ฒ นาความร ว มมื อระหวางประเทศ เพื่อใหงานคุมครองผู บ ริโ ภคดา นผลิต ภัณฑสุ ขภาพ
เกิดประโยชนตอสุขภาพของประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาติ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3.

4.

5.

6.

2.2) พันธกิจเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
1. ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพให มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและ
เหมาะสม
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล
คานิยม
“Thai FDA”
Thai (Thai Value)
ซื่อสัตย ออนนอมถอมตน
F (Focus on People)
มุงผลประชาชน
D (Dependable)
ฝกตน เปนที่พึ่งพา
A (Advancement)
พัฒนาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค ภายใน 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย
2. ประชาชนสามารถดูและตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
3. ผู ป ระกอบการสามารถยกระดั บ มาตรฐานการประกอบการ และมี โ อกาสในการแข ง ขั น
ในระดับสากล
ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง
1. ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
3. ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ สามารถแขงขันได
4. องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค
3. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน
4. พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง
๙๙

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร : ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพ และ
ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร :
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

ผลงาน
คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)
หนวยวัด ที่ผานมา
(เปาหมาย) 2560 2561 2562 2563 2564

รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่น รอยละ
ตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การรับรองจาก อย.

82.6
(95)

95

96

97

98

99

กลยุทธที่ 1 พั ฒ นาระบบการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพให ไ ด ม าตรฐาน
และเอื้อตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรการ
1. พั ฒ นาระบบการควบคุ ม และกํ า กั บดู แล ผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพก อนออกสู ตลาด
(Pre – marketing Control) ใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสอดคลองหรือเปนที่ยอมรับในระดับสากล ภายใตแนวคิดการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
1.1 ทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับหรือลดขั้นตอนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง
1.2 จั ด กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพตามความเสี่ ย ง เพื่ อ ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
ตามความเสี่ยง
1.3 พัฒนาระบบประเมินผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
2. พั ฒ นาระบบการควบคุ ม แล ะกํ ากั บดู แล ผ ลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพหลั งออกสู ตล าด
(Post - marketing Control) อยางเขมงวด
2.1 จัดการผลิตภัณฑสุขภาพ สถานประกอบการ และโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยใช
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครองอยางเขมงวด
2.2 พั ฒ นาระบบการกํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ เฝ า ระวั ง ติ ด ตาม เตื อ นภั ย
(Post Marketing Alert System) ที่รวดเร็ว และเชื่อมโยงเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ
2.3 สร า งความเข ม แข็ ง ด า นการตรวจสอบ เฝ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
ตามแนวชายแดน
3. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กฎหมายการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพให ทั น ต อ
สถานการณและสอดคลองสากล
3.1 จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง กฎหมายให ทั น สถานการณ เพื่ อ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและสอดคลองกับสากล
3.2 พัฒนาระบบการออกกฎหมายใหเปนมาตรฐานตามหลักสากล โดยใชแนวทาง
๑๐๐

ของ Good Regulatory Practice (GRP)
4. ยกระดับกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล
4.1 พัฒนากระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล
4.2 เที ยบเคี ย งกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพกับหนวยงานที่ เป นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (Benchmarking/Best Practice)
กลยุทธที่ 2 ส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการรั บ ผิ ด ชอบต อ การประกอบการ*ของตนเองให มี ม าตรฐาน
และความปลอดภัย
มาตรการ
1. สงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูใช และผูบ ริโภค โดยตองรับรอง
คุณภาพ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑสุขภาพของตนเอง (Self Declaration)
2. สงเสริมให ผูประกอบการรว มกันกํากับ ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกันเองใหมีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย (Self Regulation) กอนที่จะผลิต นําเขาหรือจําหนาย
* การประกอบการ หมายถึง การผลิต นําเขา หรือจําหนาย ผลิตภัณฑสุขภาพ และใหรวมถึง
การโฆษณาดวย
6

กลยุทธที่ 3 ถายโอนภารกิจ*งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและ
ภาคสวนอื่น
* การถ า ยโอนภารกิ จ หมายถึ ง การโอนภารกิ จ จากภาครั ฐ ไปให ห น ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคสวนอื่น ประกอบดวย
1. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย
1.1 การมอบอํ า นาจ คือ มอบอํานาจที่ตนเองมีอยูใหห นวยงานอื่น รับ ไปดําเนิน การ
เชน ภายในสวนราชการ ภายในกระทรวง นอกกระทรวง และสวนภูมิภาค เปนตน
1.2 การกระจายอํ า นาจ คื อ การโอนภารกิ จ ไปให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการแทน
2. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหเอกชนดําเนินการแทน เชน Outsourcing (การถายโอน
งานที่มิใชงานหลักใหเอกชนดําเนินการแทน) และ Contracting out (การวาจาง
เอกชน) เปนตน
3. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปใหภาคประชาสังคมดําเนินการตามความสมัครใจ (จิตอาสา)
กลยุทธที่ 4 สร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
รวมทั้งประสานความรวมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ เฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพของเครื อ ข า ยงานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ มี อ ยู
ใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง สามารถกํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขยายเครื อ ข า ยงานการดํ า เนิ น งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งในระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด และประเทศ
3. บู ร ณาการการจั ด การป ญหาด านงานคุ มครองผู บริ โ ภคด านผลิ ตภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
ทั้ งในระดั บ มหภาค และในระดับ พื้น ที่ ระหวา งหน ว ยงานที่ เกี่ย วข องทั้ง สว นกลางและ
สวนภูมิภาค
๑๐๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร : ผูบริ โภคมีค วามรู และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑสุขภาพที่ถูกตอง
โดยนํ า องค ค วามรู ม าใช เ พื่ อ การดู แ ลตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน
และสังคมได
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร :
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

1. รอยละของผูบริโภค
กลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
2. รอยละของผูบริโภค
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

ผลงาน
คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)
หนวยวัด ที่ผานมา
(เปาหมาย) 2560 2561 2562 2563 2564

รอยละ

90.2
(90)

90

90.5

91

91.5

92

รอยละ

82.8
(82.5)

82.5

83

83.5

84

84.5

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
มาตรการ
1. พัฒนาสื่อองคความรูที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2. พัฒนาประสิทธิภาพชองทางการสื่อสารที่มีอยูใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย
3. พัฒนาฐานขอมูล องคความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย
สามารถเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสม
มาตรการ
1. สรางความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคใหถูกตอง
2. ส ง เสริ ม ผู บ ริ โ ภคให รู สิ ท ธิ หน า ที่ สามารถร อ งเรี ย นเมื่ อ ได รับ ความเสี ย หายจากการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ และมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนที่เ กี่ยวของ เพื่ อพัฒนาศั กยภาพ
ผูบริโภค
มาตรการ
1. พั ฒ นาเครื อ ข า ยภาคประชาชนด านการคุม ครองผู บ ริ โ ภคดานผลิตภัณฑสุข ภาพ ที่ มีอ ยู
ใหมีความเขมแข็ง (เชน อย. นอย, อสม.) และมีศักยภาพในการดําเนินงาน
2. ขยายเครือขายภาคสวนที่เกี่ยวของดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
3. พั ฒ นาความร ว มมื อ กั บ สื่ อ มวลชน เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
๑๐๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร ผู ป ระกอบการมี ก ารประกอบการที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามสามารถ
ในการสรางนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร :
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

รอยละของสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมาย
ไดรับการพัฒนา ยกระดับและไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

ผลงาน
คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)
หนวยวัด ที่ผานมา
(เปาหมาย) 2560 2561 2562 2563 2564

รอยละ

-

80

80

85

90

95

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถในการแขงขัน
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานมาตรฐานการผลิต นําเขา และกระจายผลิตภัณฑสุขภาพ
โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
2. พัฒนาขีดความสามารถการขออนุญาตของผูประกอบการ
3. พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแกผูประกอบการและผูวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑสุขภาพที่สอดคลองกับกฎหมาย
4. จัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่จําเปน และเขาถึงไดงาย สําหรับการประกอบธุรกิจ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ
ของผูประกอบการ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานบริการใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใสและเปนธรรม
มาตรการ
1. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจ
2. ปรั บ ปรุ งงานบริ การให ส อดคลอ งกับ ความต องการของประชาชน และเกิด ประสิ ทธิภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ
3. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ โดยนําระบบคุณภาพมาใช
4. พัฒนาผู ให บริ การให มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานเปน มาตรฐานเดียวกัน และ
มีจิตบริการ
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการประชาชน เพื่อเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ และใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงายและรวดเร็วขึ้น
6

6

๑๐๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

ผลงาน
คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)
หนวยวัด ที่ผานมา
(เปาหมาย) 2560 2561 2562 2563 2564

ระดับ

5
(5)

5

5

5

5

5

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ (International Strategy) ดานการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ
มาตรการ
1. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
2. พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานผลิตภัณฑสุขภาพในเวทีระดับอาเซียน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาใหเปนองคการอิเล็กทรอนิกส (e - Government)
มาตรการ
1. จัดทําสถาปตยกรรมองคการของ อย. อิเล็กทรอนิกส
2. พัฒนากระบวนการทํางานขององคการใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการบริการและการปฏิบัติงาน
2.2 พัฒนาฐานขอมูลและคลังความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถสนับสนุนเปาหมายขององคการ
มาตรการ
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล
1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรตาม Technical competency
และ Career path
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูดาน Regulatory Science
1.3 พัฒนาศักยภาพนิติกรจังหวัดใหสามารถดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่มอบอํานาจใหตามกฎหมาย
1.4 พัฒนาทีมเจรจาใหมีศักยภาพและทักษะในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับขอตกลง
กฎระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
1.5 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ อย. ใหเปนผูประเมินภายใน (Internal Reviewer)

๑๐๔

2. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรใหเกิดความเชื่อมั่นตอองคการ
2.1 สรรหาและรักษาบุคลากรใหมีความผูกพันกับองคการ
2.2 พัฒนาระบบการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
2.3 สงเสริมจริยธรรมของบุคลากร
กลยุทธที่ 4 พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน
มาตรการ
1. สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO)
2. พัฒนาการจัดการความรู และงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคการ นําไปสู
การแขงขันในระดับอาเซียน
2.1 พัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู
(Knowledge Management)
2.2 สงเสริมใหองคการผลิตงานวิจัย เพื่อใชเปนองคความรูดานการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
2.3 สงเสริม สนับสนุนการสรางนวัตกรรมในองคการ

๑๐๕

บทที่ 5
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยหลังจากกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว ต้องจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้ และเข้าใจ และกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย เพื่อบ่งชี้ว่า
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยข้อมูลสําคัญสําหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย. (เป้าหมาย = ร้อยละ 96)
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ
การควบคุม กํากับดูแล
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ได้มาตรฐานและเอื้อต่อ
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ระบบการควบคุมและ
กํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับของสากล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

1. ร้อยละของคําขอ
99 99 99.5 100 100 1. พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแล
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด
(Pre - marketing Control) ให้มีประสิทธิภาพ
ได้รับการพิจารณาอนุญาต
แล้วเสร็จภายในเวลา
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ที่กําหนด
และนวัตกรรมและสอดคล้องหรือเป็นที่
2. ร้อยละของคําขอ
98 98.5 99 99.5 100 ยอมรับในระดับสากล ภายใต้แนวคิด
อนุญาตสถานประกอบการ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้รับการพิจารณาอนุญาต
1.1 ทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับหรือ
1. โครงการพัฒนาแนวทางการกําหนด
0.3000 0.3000 กองควบคุม
แล้วเสร็จภายในเวลา
ลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้
เครื่องมือแพทย์
ที่กําหนด
เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
2. โครงการทบทวนแจ้งรายการละเอียด
0.0200
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เครื่องมือแพทย์
เพื่อกายภาพบําบัดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2539
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
0.3000 10.0000 4.4280 สํานักอาหาร
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาด
4. โครงการร่วมตรวจสถานที่ผลิต
0.1837 0.2500 0.4645 สํานักควบคุม
วัตถุอันตรายกับ สสจ.
เครือ่ งสําอาง
และวัตถุอันตราย

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.6794
สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง

5. โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทาง
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้
0.0240 0.0480
เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กําจัดแมลง
และทําความสะอาด
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการ
1.8000 1.9056
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
1.2 จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพตามความเสี่ยง 1. โครงการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 0.4624
เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพตามความเสี่ยง การทํางานผ่านระบบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์
(Listing) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ
มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ํา
1.3 พัฒนาระบบประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1. โครงการจัดตั้งสํานักตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์
39.6466
ให้มีประสิทธิภาพ
สุขภาพในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
95 96 97 98 99 2. พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแล
สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
(Post - marketing Control) อย่างเข้มงวด
2.1 จัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ 1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ที่กําหนด
1.4600 3.9500
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
50 60 70 80 100 และโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยใช้มาตรการ ด้านเครื่องสําอาง
สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง
ทางกฎหมายและมาตรการทางปกครอง
2. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยนมโรงเรียน
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่างเข้มงวด
ที่กําหนด
ตลอดห่วงโซ่ และหลักสูตรทบทวนความรู้
5. ร้อยละของสถานประกอบการ 50 60 70 80 100
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนม
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชนิดพาสเจอร์ไรส์และชนิดยูเอชที
ที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐาน
3. โครงการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
นมโรงเรี
ย
นและพั
ฒ
นาการกํ
า
กั
บ
ดู
แ
ลตลอดห่
ว
งโซ่
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
6. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัย
0.1000
ตามแนวชายแดนมีคุณภาพ 80 80 80 80 80
นมโรงเรียนตลอดห่วงโซ่ ปี 2560
มาตรฐานตามเกณฑ์
5. โครงการทําลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง 0.3500
ที่กําหนด
ที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ ปี 2561

และวัตถุอันตราย

0.0480 สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

1.9056

กอง คบ.

-

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

39.6466

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

6.4940 สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

-

สํานักอาหาร

-

สํานักอาหาร

-

สํานักอาหาร

5.0000

ศรป.

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

7. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับอนุญาต
แต่ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามกฎหมายได้รับ
การจัดการ

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64
80 100 100 100 100

8. ร้อยละของสถานประกอบการ 80 100 100 100 100

ที่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ได้รับการจัดการ
9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ตรวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาต ได้รับ
การติดตามตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
10. ร้อยละของสถานประกอบการ

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ตรวจพบว่า ไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับการติดตาม
ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
6. โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลปัญหา
5.6000 ไม่ได้ตั้งคําขอ
ศรป.
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุ
งบประมาณ
กระจายเสียงสื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
ระยะที่ 5 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
7. โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์
0.0900 0.5000 2.0000
ศรป.
สุขภาพทางสื่อโทรทัศน์
8. โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์
0.0900 0.2000 0.2000
ศรป.
สุขภาพทางสื่อวิทยุ
9. โครงการเช่าใช้บริการสนับสนุนงานเฝ้าระวัง 0.5000 1.0000 0.5000
ศรป.
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก FDA
10. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง 0.0950 2.5000 ไม่ได้ตั้งคําขอ
ศรป.
งบประมาณ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
11. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการผลิต
0.1000 0.1000 สํานักอาหาร
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
12. โครงการจัดทําแนวทางและหาสาเหตุ
สํานักอาหาร
เพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียนไม่ผ่านมาตรฐาน
13. โครงการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 0.6500 1.0342 1.0342 กองควบคุม
ในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือแพทย์
(Good Distribution Practice for Medical Device)

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
11. ร้อยละของฉลาก
99 99 99.5 100 100 2.2 พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ 1. โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 1.9000 2.7648 2.7648
กอง คบ.
มีความถูกต้องตามที่ได้รับ
เฝ้าระวังติดตาม เตือนภัย (Post Marketing พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคฯ
อนุญาตจาก อย.
Alert System) ที่รวดเร็ว และเชื่อมโยง
2. โครงการติดตามและประเมินผล
0.6268
กองควบคุม
12. ร้อยละของการโฆษณา 100 100 100 100 100 เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
การกํากับดูแลเฮมพ์
วัตถุเสพติด
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและ
0.9528 0.9528
กอง คบ.
กฎหมายได้รับการจัดการ
ควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
13. ร้อยละของผู้บริโภค 95 96 97 98 99
ในส่วนภูมิภาค
มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์
4. โครงการสัมมนาพัฒนาการควบคุมดูแลและ 0.2890 0.3000 0.2890 สํานักด่าน
สุขภาพที่ได้รบั การรับรอง
เฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าตัวยาและสารตั้งต้น
อาหารและยา
จาก อย.
ที่เป็นวัตถุเสพติด
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
0.8000 ไม่ได้ตั้งคําขอ กองควบคุม
งบประมาณ เครื่องมือแพทย์
การเฝ้าระวังความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์
APR
6. โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
0.3636 0.5000 0.3812 สํานักด่าน
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
อาหารและยา
7. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานด่าน
0.1658 0.2000 0.3747 สํานักด่าน
อาหารและยา
อาหารและยา
8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง 0.4100 3.9000 3.9104 กองแผนงาน
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และวิชาการ
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
หมายเหตุ : ในปี 2560 เป็นกิจกรรมย่อย
ภายใต้ "การพัฒนาระบบการติดตาม
เหตุการณ์ไม่ถึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"
9. โครงการจัดทําทําเนียบสารเคมีที่มีอยู่ของ 1.4830 1.4830 1.2260 กองแผนงาน
ประเทศ (TECI) เล่มที่ 2 (สารผสม)
และวิชาการ
10. โครงการจัดทําทําเนียบรายการสารเคมี
กองแผนงาน
ที่มีอยู่ในประเทศ สําหรับที่มีสารเคมีในผลิตภัณฑ์
และวิชาการ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
11. โครงการประเมินความสําเร็จการดําเนินงาน 0.5377 0.5377 ไม่ตั้งคําขอ กองแผนงาน
งบประมาณ และวิชาการ
ของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. 2559 2561) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564)

12. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะปลาย
(พ.ศ. 2562 - 2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2555 - 2564)
13. โครงการประเมินความสําเร็จการดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการระยะปลาย (พ.ศ. 2562 2564) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

-

0.8000 0.5400

กองแผนงาน
และวิชาการ

-

-

กองแผนงาน
และวิชาการ

-

-

กองแผนงาน
และวิชาการ
กองแผนงาน
และวิชาการ

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

14. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2574)

15. โครงการจัดประชุมเพื่อการจัดการสารเคมี 0.2990
(National Conference on Chemical
Management)
16. ข่าวสารความปลอดภัยด้านสารเคมี
0.0630
17. โครงการพัฒนาการกํากับดูแล
อาหารหลังออกสู่ตลาด
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
กฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายอาหาร
19. โครงการพัฒนาทีมคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอําเภอ
20. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
ตาม พ.ร.บ.และกฎหมายของ อย.

-

-

กองแผนงาน
และวิชาการ
1.8000 ไม่ได้ตั้งคําขอ สํานักอาหาร
งบประมาณ
1.3870 2.2662 สํานักอาหาร

-

2.4360 2.4360

กอง คบ.

-

1.8120 1.8120

กอง คบ.

-

0.0630 0.0638

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.9060 0.9060
กอง คบ.

21. โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
งาน คบส. ในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
22. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
2.3520
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค
23. โครงการสัมมนาพัฒนาแนวทาง
1.4460
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปี 2560
24. โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 1.1500
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
25. โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
2.3 สร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบ 1. การพัฒนาความร่วมมือ
0.1000
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแนวชายแดน การอํานวยความสะดวกทางการค้า
ชายแดนไทย - ประเทศเพื่อนบ้าน
14. ร้อยละของจํานวน
100 100 100 100 100 3. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบที่ได้รับ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การปรับปรุง พัฒนาตามแผน
ให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องสากล
15. ร้อยละความสําเร็จ
60 60 60 60 60 3.1 จัดทํา และปรับปรุงกฎหมายให้ทัน
ของการนํา GRP มาใช้
สถานการณ์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
1. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
4.1080
ในการพัฒนาปรับปรุง
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสอดคล้องสากล เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. เครื่องสําอาง
แต่ละกฎระเบียบหรือ
การแก้ไขประเด็นปัญหา
2. โครงการกําหนดแนวทางการออกนโยบาย 0.1934
16. จํานวนกฎระเบียบ
5 5 5 5 5
แห่งชาติด้านเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับการปรับปรุงให้
3. โครงการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบาย
สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค
แห่งชาติด้านเครื่องมือแพทย์

3.3864 3.3864

กอง คบ.

1.5000 1.6000

กองแผนงาน
และวิชาการ

-

-

กองแผนงาน
และวิชาการ

2.7648 2.7648

กอง คบ.

0.2000 0.2036

สํานักด่าน
อาหารและยา

5.5000 5.5000 สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

-

-

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์
0.6500 0.6500 กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

3.2 พัฒนาระบบการออกกฎหมาย
ให้เป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยใช้
แนวทางของ GRP

17. ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุง พัฒนา
จากผลการเทียบเคียง

5

5

5

5

5 4. ยกระดับกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4.1 พัฒนากระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4.2 เทียบเคียงกระบวนการควบคุม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (Benchmarking/Best Practice)

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการประชุมระดมสมองกําหนด
เครื่องมือแพทย์ที่โฆษณาโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความเห็นชอบ
ในการโฆษณาจาก อย.
5. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิตเครื่องมือแพทย์
6. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ บัญชี 4.3
รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม
7. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิต
เครื่องมือแพทย์สําหรับผู้ประกอบการผลิต
รายย่อย (SME)
8. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อรองรับ
การดําเนินงานตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข)
1. โครงการพัฒนากฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้สอดคล้องตาม
หลักปฏิบัติที่ดีตามหลักสากล (GRP)
2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบวัตถุอันตรายโดยใช้
หลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ
ของกลุ่มอาเซียน (GRP)

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.2680
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

0.0400

-

-

0.4000

-

-

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์
สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

-

0.0500 0.0500

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

-

0.5500 0.5500

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

0.2000

0.2000 0.6000

กองแผนงาน
และวิชาการ

0.0050 0.0100 0.0266 สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64

มาตรการและแนวทาง

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

1. ร้อยละของสถานประกอบการ 80

85 90 95 100 1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับการตรวจสอบมีระบบ
ต่อลูกค้า/ผู้ใช้ และผู้บริโภค โดยต้องรับรอง
การจัดการเกี่ยวกับ
คุณภาพความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ความรับผิดชอบปัญหา
ของตนเอง (Self Declaration)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเองให้มีมาตรฐาน
และความปลอดภัย (Self Regulation)
2. จํานวนกลุ่มผู้ประกอบการ 3 4 5 6 7 ก่อนที่จะผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย
ที่มีการดําเนินการกํากับดูแล กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
(สะสม) (สะสม) (สะสม) (สะสม)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเองตาม
แนวทางปฏิบัติ
(Code of conduct)
กลยุทธ์ที่ 3 : ถ่ายโอนภารกิจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 1. ระดับความสําเร็จ
5 5 5 5 5
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ในการดําเนินงาน
ของการถ่ายโอนภารกิจ
สุขภาพไปให้หน่วยงานภาครัฐ
งานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
และภาคส่วนอื่น
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
หน่วยงานอื่นดําเนินการแทน
ผู้ประกอบการสามารถ
รับผิดชอบต่อการประกอบการ รับผิดชอบต่อ
ของตนเองให้มีมาตรฐานและ การประกอบการ
ความปลอดภัย
ของตนเอง

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมภารกิจการกระจายอํานาจ
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงการถ่ายโอนภารกิจการกํากับ
ดูแลอาหารหลังออกสู่ตลาดให้หน่วยงานอื่น
3. การถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับ GMP
0.0095
วัตถุอันตราย

3.7006 3.7006

กอง คบ.

-

-

สํานักอาหาร

-

-

สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างและพัฒนา เครือข่ายการดําเนินงาน 1. ระดับความสําเร็จของ
เครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครอง คุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาเครือข่าย
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งประสานความร่วมมือ ได้รับการพัฒนาให้มี ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในการดําเนินงานตรวจสอบ ความเข้มแข็ง สามารถ
ปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ 2. ระดับความสําเร็จ
เฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดําเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
60 61 62 63 64
5

5

3. ระดับความสําเร็จ
5
ของการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในระดับเขต

5

5

5

5

5

5

5

5

5

มาตรการและแนวทาง

5 1. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่ให้มี
ความเข้มแข็งและต่อเนื่อง สามารถกํากับดูแล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับชาติ
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยฝึกอบรม
และหลักสูตรอบรมด้านเกณฑ์ของกฎหมาย
5
อาหาร
2. ขยายเครือข่ายงานการดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์
ทั้งในระดับชุมชนอําเภอ จังหวัด และประเทศ ที่เป็นสารเคมี
3. บูรณาการการจัดการปัญหา
ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งในระดับมหภาค และในระดับพื้นที่
5 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
8.2593 4.8485 กองแผนงาน
และวิชาการ
0.4000

0.3160

-

-

สํานักอาหาร

0.3160 ไม่ตั้งคําขอ กองแผนงาน
งบประมาณ และวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้บริโภคมีความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง โดยนําองค์ความรู้มาใช้เพื่อการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (เป้าหมาย = ร้อยละ 90.5)
2. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (เป้าหมาย = ร้อยละ 83)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ
ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ผู้บริโภคมีความรู้
ความเข้าใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม สุขภาพที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
60
1. ร้อยละของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง
2. ร้อยละของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อ

90

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63
90.5

91

91.5

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

64
92 1. พัฒนาสื่อองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการผลิตเนื้อหาและ
ออกแบบประเมินความรู้เพื่อใช้ใน
เมนู E-learning
2. โครงการผลิตสื่อ Animation
70 70.5 71 72.5 80
สําหรับเวปไซต์ และ Oryor Smart
Application
องค์ความรู้ที่ อย. ประชาสัมพันธ์
2. พัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง
1. โครงการประชาสัมพันธ์ Oryor
การสื่อสารที่มีอยู่ให้เข้าถึงประชาชน Smart Application, Website และ
กลุ่มเป้าหมาย
Social Media
3. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้
1. โครงการเฝ้าระวังและรวบรวม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้มี ข้อมูลบนเครือข่าย Social Media
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ 2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว
ให้บริการสายด่วน อย. 1556 (KM)
1. ร้อยละของผู้บริโภค
82.5 83 83.5 84 84.5 1. สร้างความตระหนัก
1. โครงการอาหารปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การบริโภคของผู้บริโภคให้ถูกต้อง 2. โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย
ที่ถูกต้อง
3. โครงการ อย.น้อย
4. โครงการส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
1.5000
2.0000 2.0000

1.5000

2.0000

1.0000
0.9000
5.5000
4.0000
16.0000
2.5774

2.0000

-

2.0000
-

9.0000

-

4.0000
-

20.0000 18.0000

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
ศรป.

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
21.0000 10.0000 กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
29.0000 45.0000 กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค
4.6760
สํานักยา

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ร้อยละของจํานวน
ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
ได้รับการแก้ไขภายในระยะ
เวลาที่กําหนด

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและขยาย
เครือข่ายภาคประชาชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

เครือข่ายภาคประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพ
ในการดําเนินงาน

1. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเครือข่าย
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ระดับความสําเร็จ
ในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดําเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

98

98

98

98

5

5

5

5

5

5

5

5

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

64
98 2. ส่งเสริมผู้บริโภคให้รู้สิทธิ หน้าที่ 1. โครงการพัฒนาข้อร้องเรียน
สามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ
ความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 2. โครงการจัดทําคู่มือการร้องเรียน
สุขภาพและมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง (ฉบับประชาชน) ปี 2560
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. โครงการประชุมเครือข่าย
การดําเนินงานเรื่องร้องเรียนและ
งานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. โครงการถอดบทเรียนการจัดการ
ปัญหาร้องเรียนและโฆษณา ปี 2561
5. โครงการพัฒนาระบบการบริการ
ทางโทรศัพท์เลขหมาย 1556
(งบลงทุน)
5 1. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 1. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ของประชาชนในการดําเนินงาน
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่ ให้มี ของ อย.
ความเข้มแข็ง (เช่น อย. น้อย, อสม.)
5 และมีศักยภาพในการดําเนินงาน
2. ขยายเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชน 1. โครงการพัฒนาเครือข่าย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครอง การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.0900
0.2000 0.2000
-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

ศรป.
ศรป.

0.3500

0.7500 ไม่ได้ตั้งคําขอ
งบประมาณ

ศรป.

0.3480

0.3500

1.3000

ศรป.

-

1.1425

1.1425

ศรป.

1.2000

2.0000

1.8000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

2.0000

5.0000

6.0000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ยกระดับและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด (เป้าหมาย = ร้อยละ 80)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้สามารถ
ยกระดับมาตรฐาน
และมีความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ผู้ประกอบการสามารถ
ยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการ
และสามารถแข่งขัน
ในระดับสากล

60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

80

80

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนา ยกระดับ
และได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด

85

90

มาตรการและแนวทาง
64
95 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านมาตรฐานการผลิต นําเข้า และ
กระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
5.5470 12.0810 12.0810 กอง คบ.

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานที่
ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. โครงการพัฒนาต้นแบบ
13.4756
สถานประกอบการแม่ข่ายสําหรับ
ผู้ประกอบการการผลิตอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
สู่สากล
3. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานด้านโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจําหน่าย (Primary GMP)
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
0.2000
สถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย
(Primary GMP) ปี 2560

-

-

สํานักอาหาร

7.0000

15.5100

สํานักอาหาร

-

-

สํานักอาหาร

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.3000
-

สํานักอาหาร

-

สํานักอาหาร

5. โครงการพัฒนารูปแบบของแผน
การจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
ต้นแบบ สําหรับสถานที่ผลิตอาหาร
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ระยะที่ 2
6. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
0.5000
ผู้ประกอบการและติดตามการสร้าง
ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการเพื่อการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาหาร
8. โครงการยกระดับคุณภาพและ
1.6388
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองผุ้บริโภค

1.1406

ผู้รับผิดชอบ

12.5000 ไม่ได้ตั้งคําขอ สํานักอาหาร
งบประมาณ
1.8172

1.8172

กอง คบ.

-

-

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

9. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 0.8000

การผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้อง
กับระบบ ISO 13485
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องระบบ
คุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ฉบับปรับปรุง
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์
12. โครงการกําหนดมาตรฐาน
0.0700
เครื่องมือแพทย์

1.6000

1.6000

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

0.4000 ไม่ได้ตั้งคําขอ กองควบคุม
งบประมาณ เครื่องมือแพทย์

-

-

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63
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งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.3900 0.3900

13. โครงการกําหนดมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ เพื่อการสนับสนุน
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
4.3457
การผลิตและส่งเสริมการพัฒนา
เครื่องสําอางให้เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ
ในระดับสากล
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจ
สถานประกอบการเครื่องสําอาง
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
-

ผู้รับผิดชอบ

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

5.5000

5.5000

สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

-

-

-

-

สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย
สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

-

0.5732

สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

1.0000

1.0000

กองแผนงาน
และวิชาการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ให้ได้ตามแนวทางวิธีการที่ดีใน
การผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN
GUIDELINE FOR COSMETIC GOOD

MANUFACTURING PRACTICE)
17. โครงการประชุมสัมนาประกอบการ

-

เครื่องสําอางเรื่อง การพัฒนา
สถานประกอบการ ตามแนวทางวิธีการ
ที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN
GUIDELINE FOR COSMETIC GOOD
MANUFACTURING PRACTICE)
18. โครงการศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0.6000
ที่มีความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน

60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

80

80

80

80

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
64
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
80 2. พัฒนาขีดความสามารถ
1. โครงการประชุมสัมมนา
0.4801 0.4801 0.4801 สํานักควบคุม
การขออนุญาตของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย
เครื่องสําอาง
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
และวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย ปี 2560
กองควบคุม
2.โครงการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบ 0.1200
เครื่องมือแพทย์
CSDT สําหรับน้ํายาล้างไต
๓. โครงการสํารวจและเตรียม
0.7469 0.7469
กองควบคุม
ความพร้อมในการนําร่องประเมิน
เครื่องมือแพทย์
เอกสารวิชาการเครื่องมือแพทย์ที่
จัดเตรียมโดยใช้ Common Submission

Dossier Template (CSDT)
๔. โครงการประชุมระดมสมอง
เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์
กลุ่มวัสดุฝังในทางศัลยกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
เครื่องมือแพทย์ตามความตกลง
ของอาเซียนด้านเครื่องมือแพทย์
ประจําปีงบประมาณ 2561

-

0.1029

0.1029

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

มาตรการและแนวทาง
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๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.5242 0.5242

ผู้รับผิดชอบ

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

มีศักยภาพในการจัดเตรียมเอกสาร สําหรับ

เครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common
Submission DossierTemplate
(CSDT)
๖. โครงการความร่วมมือระหว่างอย.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสถาบัน
มาตรวิทยา ในการปรับระดับการควบ
คุมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง

-

0.3802

0.3802

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

0.2750

0.2750

-

-

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

หลอดเลือดดําแบบอัตโนมัติ (Infusion

pump analyzer)ให้สอดคล้องกับ
สากล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
7. โครงการอบรมมาตรฐานด้านไฟฟ้า
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
3. จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 20 25 30 40 50 3. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา ๑. โครงการนําร่องส่งเสริมงานวิจัย 0.1200
ที่เข้าสู่ระบบให้คําปรึกษา รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ แก่ผู้ประกอบการและผู้วิจัยและพัฒนา เครื่องมือแพทย์เพื่อต่อยอด
ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สุขภาพที่สอดคล้องกับกฎหมาย 2. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย
เครื่องมือแพทย์เพื่อเตรียมเอกสาร
วิชาการในการขึ้นทะเบียน
และต่อยอดเชิงพาณิชย์

0.4000

0.4000

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
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4. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเครือข่าย
ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ

5

5

5

5

5

5. ระดับความสําเร็จ
ในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

5

5

5

5

5

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
-

4. จัดทําระบบสารสนเทศและ
1. โครงการจัดทําระบบรายงาน
ฐานข้อมูลที่จําเป็น และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการจัดการด้านมาตรฐานอาหาร
สําหรับการประกอบธุรกิจ
และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
Host - to - Host Submission
3. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลนําเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับ NSW
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
1. โครงการสํารวจและพัฒนา
0.2405
เครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องปฏิบัติการทดสอบ
เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ
ด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับ
ของผู้ประกอบการ
การดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย ปี 3
6. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบ 1. พัฒนาด่านอาหารและยาในเขต 0.1000
ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขต เศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 2. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 0.1100
และมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานกับกรมศุลกากรผ่านระบบ
National Single Window
3. โครงการพัฒนาการตรวจสอบ
-

-

-

-

-

0.5000

0.5000

0.2000

0.5000

2.9400

2.9400

-

สํานักอาหาร

ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

สํานักด่าน
อาหารและยา
0.1100 ไม่ตั้งคําขอ
สํานักด่าน
งบประมาณ อาหารและยา

และรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ด่านอาหารและยา
4. จัดช่องทางพิเศษการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้รับผิดชอบ

-

สํานักด่าน
อาหารและยา
กองผลิตภัณฑ์
(ยกเว้นกอง ต.)

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

มาตรการและแนวทาง
64

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
5. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
0.0173
สํานักควบคุม
ด้านวัตถุอันตราย เพื่อมอบอํานาจให้
เครื่องสําอาง
พนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่มีเขต
และวัตถุอันตราย
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่เป็น
ผู้พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์และสถานที่

ผลิตวัตถุอันตรายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และแนวทางการดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย
6. จัดทําคู่มือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์

กองผลิตภัณฑ์
(ยกเว้นกอง ต.)

สุขภาพเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (5 ผลิตภัณฑ์)
7. จัดทําทําเนียบเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน

8. โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ของเจ้าหน้าที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

0.2500

ไม่ตั้งคําขอ
สํานักด่าน
งบประมาณ อาหารและยา
กองผลิตภัณฑ์
(ยกเว้นกอง ต.)
0.2500 0.2508 สํานักด่าน
อาหารและยา
กองผลิตภัณฑ์
(ยกเว้นกอง ต.)

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ผู้รับผิดชอบ

0.5500

0.6000

0.6000

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

0.0900

0.1000

0.1910

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
1. ร้อยละของจํานวน
100 100 100 100 100 1. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย
ด้านการพิจารณาอนุญาต กฎระเบียบที่ได้รับ
งานบริการให้มีความรวดเร็ว
เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การปรับปรุง พัฒนาตามแผน
มีความรวดเร็ว ได้มาตรฐาน 2. ร้อยละความสําเร็จของ
60 60 60 60 60
และเป็นธรรม
การนํา GRP มาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุง
แต่ละกฎระเบียบหรือการแก้ไข

ประเด็นปัญหา
3. จํานวนกฎระเบียบ
ที่ได้รับการปรับปรุง

5

5

5

5

5

ให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค

4. ร้อยละของคู่มือประชาชน ที่เป็นเป้าหมายลดระยะเวลา
แล้วเสร็จลงได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
4. ร้อยละความพึงพอใจ
75
ของผู้รับบริการ

100 100 100 100 2. ปรับปรุงงานบริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน
และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
77 79 81 83 3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
โดยนําระบบคุณภาพมาใช้
ของผู้รับบริการจากสํานักงาน
4. พัฒนาผู้ให้บริการให้มีความรู้ คณะกรรมการอาหารและยา
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเป็น 2. โครงการพัฒนาการสร้าง
มาตรฐานเดียวกันและมีจิตบริการ นวัตกรรมการบริการ
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
คณะการให้บริการประชาชน
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการองค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (เป้าหมาย = ระดับ 5)
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการดําเนินงาน
ระหว่างประเทศ (International
Strategy) ด้านการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ระบบกํากับดูแล
1. ระดับความสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ ของการนําผลความร่วมมือ
การพัฒนาด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศมาใช้
และความสัมพันธ์
พัฒนาระบบการกํากับดูแล
ระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ระดับความสําเร็จ
ของ อย. ในการมีบทบาท
เชิงรุกและ/หรือเป็น lead
Country

มาตรการและแนวทาง

60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

64

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.4770 0.6000 0.9150

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ประเทศ ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ระหว่างประเทศ
สุขภาพ
2. โครงการความร่วมมือระหว่าง
0.7000
ประเทศด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัยด้านอาหาร
3. โครงการจัดประชุม ASEAN
0.9000
ACCSQ on Traditional Medicines

ผู้รับผิดชอบ

-

กองแผนงาน
และวิชาการ
สํานักอาหาร

-

สํานักอาหาร

and Health Supplements Product

2. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นํา
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวที
ระดับอาเซียน

Working Group (ASEAN ACCSQ
TMHSPWG) ครั้งที่ 26
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการประเมินและติดตาม
0.4000
ความสําเร็จของการนําข้อตกลง
ระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ
1. โครงการดําเนินงานและกํากับ
0.3000
ติดตามให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านต่างประเทศของ อย.

0.6000

0.6000

กองแผนงาน
และวิชาการ

0.3500

0.3500

กองแผนงาน
และวิชาการ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาให้เป็นองค์การ อย. เป็นองค์การ
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Government) อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

1. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําสถาปัตยกรรม
องค์กร

5

5

5

5

2. ร้อยละของการปรับ
ระบบการปฏิบัติงานของ
อย. ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กโทรนิกส์

20

30

40

50

มาตรการและแนวทาง

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
1. โครงการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรม
5 1. จัดทําสถาปัตยกรรมองค์การ
1.0000 ไม่ตั้งคําขอ
ศูนย์ข้อมูล
ของ อย. อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ และสารสนเทศ
2. พัฒนากระบวนการทํางานของ 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์
4.0840 14.6188 14.6188
ศูนย์ข้อมูล
องค์การให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน
และสารสนเทศ
60 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.0000
กองแผนงาน
เอื้อต่อการบริการและการปฏิบัติงาน งานพัฒนาบุคลากร
และวิชาการ
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและคลัง 3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
0.5000
กอง คบ.
ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลประวัติพนักงานเจ้าหน้าที่
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Office Profile
Management)
4. โครงการการนําสถาปัตยกรรม
0.1000
สํานักอาหาร
ข้อมูลและระบสารสนเทศองค์ความรู้
มาใช้ในการพัฒนากระบวนงานต่าง ๆ
ของกลุ่มงาน Post - Marketting
5. โครงการจัดหาโปรแกรมประยุกต์
0.2500 0.2500
กอง คบ.
เพื่องานติดตามประเมินผล
บนแผนที่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
6. โครงการพัฒนา Mobile
5.0000 5.0000
กอง คบ.
Surveilance Application
การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐาน
สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
64

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63
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7. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0
8. โครงพัฒนาระบบการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บบราวเซอร์ รองรับมาตรฐาน
eCTD 4.0 เพื่อส่งเสริมการค้าเสรี
ตามเศรษฐกิจอาเซียน
9. โครงการพัฒนาระบบตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตยาตามมาตรฐาน
PIC/S แบบอิเล็กทรอนิกส์
10. โครงการพัฒนาระบบสําหรับ
การจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพยา
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรองรับ
การค้าเสรีในเศรษฐกิจอาเซียน
11. โครงการพัฒนาระบบสําหรับ
การจัดทําบัญชีรายจ่ายและต้นทุน
ยาแห่งชาติ (National Drug
Account) เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
การเข้าถึงยา การผลิตยา และ
การจัดทําแผนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมยา และพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
ในเขตเศรษกิจอาเซียน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
4.0000 4.0000

ผู้รับผิดชอบ

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

-

19.7736 ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

สํานักยา

-

7.0000

ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

สํานักยา

-

3.0000

ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

สํานักยา

-

3.0000

ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

สํานักยา

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63
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12. โครงการพัฒนาระบบสําหรับ
นําเข้าข้อมูล จัดเก็บเอกสารด้านยา
และเผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับเศรษกิจ
อาเซียน
13. โครงการพัฒนาระบบ Cloud
Storage เพื่อรองรับระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
14. โครงการปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค (IP Camera)
15. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ "ทําเนียบสารเคมีที่มีอยู่
ในประเทศไทย (Thailand Existing
Chemicals Inventory)"
16. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
4.0000 ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สํานักยา

-

2.0000

2.0000

ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ

-

2.5000

3.5000

ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ

-

0.5000

ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

กองแผนงาน
และวิชาการ

-

5.0000

ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

กองแผนงาน
และวิชาการ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

มาตรการและแนวทาง
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งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.2500 0.2136

17. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ด้าน ICT
18. โครงการเชื่อมโยงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
19. โครงการจัดทํา Multiple
Active Site
20. โครงการปรับปรุงระบบ
Back Office
21. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสําหรับประชาชน (Internet
of thing สําหรับประชาชน)
22. โครงการพัฒนาระบบ Big Data
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
23. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
อัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลในสื่อออนไลน์ที่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของประชาชน
24. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการด้านมาตรฐานอาหาร
และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
25. โครงการเชื่อมโยงระบบฐาน
ข้อมูลและเครือข่ายของสํานักอาหาร
26. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 0.2000
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกับ
ระบบ National Single Window
27. โครงการจัดทําเหมืองข้อมูล
องค์ความรู้สํานักอาหาร
28. โครงการจัดทําเอกสาร
อิเลคทรอนิคส์ (E - book) สํานักอาหาร

-

5.0000
-

-

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ

ไม่ตั้งคําขอ
ศูนย์ข้อมูล
งบประมาณ และสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ

-

-

5.0000

6.0000

-

-

สํานักอาหาร

-

-

สํานักอาหาร

-

-

สํานักอาหาร

2.0000

ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ
1.0000 ไม่ตั้งคําขอ
งบประมาณ

ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ

สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการบริหาร บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 1. ระดับความสําเร็จ
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
เป็นมืออาชีพ เป็นที่ ของการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนเป้าหมายขององค์การ ยอมรับในระดับสากล ให้มีความเชี่ยวชาญ

60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63
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มาตรการและแนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพ 1. โครงการสัมมนา พ.ร.บ. ที่อยู่
0.3108
บุคลากรตาม Technical
ในความรับผิดชอบของ อย.
Competency และ Career path
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน Regulatory Science
1.3 พัฒนาศักยภาพนิติกรจังหวัด 1. โครงการอบรมกฎหมายที่อยู่ภายใต้
-

-

-

0.0036 0.0036

ให้สามารถดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลของ อย. ผ่านทางระบบ video

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มอบอํานาจ teleconference
2. โครงการอบรมกฎหมายที่อยู่ภายใต้
ให้ตามกฎหมาย
การดูแลของ อย. ให้แก่นิติกรจังหวัด
1.4 พัฒนาทีมเจรจาให้มีศักยภาพ 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 0.2000
และทักษะในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเจรจา
ข้อตกลง กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

-

-

0.2500

0.2500

กลุ่มกฎหมาย
อาหารและยา

กลุ่มกฎหมาย
อาหารและยา
กลุ่มกฎหมาย
อาหารและยา
กองแผนงาน
และวิชาการ

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
1.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อย. 1. โครงการพัฒนาการตรวจประเมิน
0.9528 0.9528
กอง คบ.
ให้เป็นผู้ประเมินภายใน
สถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตเพื่อรองรับอมาตรฐานสากล
(Internal Reviewer)
และอาเซียน
2. โครงการอบรมทบทวนความรู้
0.0964
กองควบคุม
ผู้ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนตํารับ
วัตถุเสพติด
วัตถุเสพติด ปี 2560
3. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
1.6833
1.6000 1.6000
สํานักควบคุม
ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการ
เครื่องสําอาง
ผลิต วิธีการนําเข้าเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย
0.0787 0.0800 0.0800
กองควบคุม
4. โครงการสร้างเสริมและพัฒนา
เครื
่องมือแพทย์
ศักยภาพบุคลากรในองค์ความรู้
วิชาการเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

2. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5

5

5

5

5

2. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์การ
2.1 สรรหาและรักษาบุคลากร 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้มีความผูกพันกับองค์การ
และขวัญกําลังใจแก่บุคลากร
ในการดํารงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส
2. การบริหารอัตรากําลังบุคลากร
ของ อย.
3. การพัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS)
4. การพัฒนามาตรฐาน
กระบวนงานด้านบริหารงานบุคคล
(SOP)
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน

0.4611

0.5000 0.4530

ศปท.

เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ

สํานักงาน
เลขานุการกรม
เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ
สํานักงาน
เลขานุการกรม
เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ

สํานักงาน
เลขานุการกรม

เป็นกิจกรรม (งานประจํา) ที่ไม่ใช้งบประมาณ

สํานักงาน
เลขานุการกรม

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
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2.2 พัฒนาระบบการสืบทอด
ตําแหน่ง (Succession Plan)
2.3 ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์
ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. โครงการศึกษาดูงานต้นแบบ
เพื่อพัฒนาระบบงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการพัฒนาระบบงานและ
เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ให้ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการสร้างความเข้าใจ
ในระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินการของ
หน่วยงานและพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานที่มีอยู่แล้ว
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมตามระเบียบ และวินัย
ข้าราชการเพื่อเป็นหน้าที่ของรัฐ
ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.

0.0639

0.0650 0.1600

ผู้รับผิดชอบ

ศปท.

0.0818

-

0.2800

ศปท.

0.0759

-

-

ศปท.

0.0936

0.0980 0.1000

0.4296 0.0780 0.5314
0.1070 0.1070

ศปท.

ศปท.
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาเป็นองค์การ องค์การได้รับการพัฒนา 1. ระดับความสําเร็จของ
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
และยกระดับ
การเป็นองค์กร
ให้มีสมรรถนะสูง
แห่งการเรียนรู้

3. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และวิจัย

60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
61 62 63

64

5

5

5

5

5

5

5

5

5

มาตรการและแนวทาง

5

1. สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization : LO)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ คําขอ งปม.
0.0760 0.1000 ไม่ได้ตั้งคําขอ
งบประมาณ
1.1892 1.1892

1. โครงการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO)
2. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน และ อย.ควอลิตี้ อวอร์ท
3. โครงการสัมมนาถอดบทเรียน
0.3550
การทํางานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค
4. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 0.4220
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ อย.
5. การบริหารระบบคุณภาพ
1.4897
ตามมาตรฐานสากล
6.โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ด้านระเบียบการพัสดุ การเงินการคลัง
สู่ความเป็นมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
กอง คบ.

0.7500 ไม่ได้ตั้งคําขอ กองพัฒนา
งบประมาณ ศักยภาพผู้บริโภค
0.5000

0.4900

1.0000 1.1740
0.2550

0.2500

-

-

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
กองแผนงาน
และวิชาการ
กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

2. พัฒนาการจัดการความรู้
และงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ขององค์การนําไปสู่การแข่งขัน
ในระดับอาเซียน
2.1 พัฒนาองค์การไปสู่องค์การ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
0.0503
แห่งการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ
การกํากับดูแลด้านเครื่องสําอาง (KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
2.2 ส่งเสริมให้องค์การผลิตงานวิจัย
เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมในองค์การ

สํานักควบคุม
เครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิสัยทัศน์
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

พันธกิจ

1. ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับสากล
2. พัฒนาผู้บริโภคให้มศี ักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการให้มคี วามสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 

พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้
ให้แก่ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 

พัฒนาและยกระดับองค์การ
ให้มีสมรรถนะสูง

ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพบริการ

ผู้บริโภคได้รบั ความปลอดภัย
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
พัฒนาศักยภาพให้ผบู้ ริโภค
มีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีถ่ ูกต้อง

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีถ่ ูกต้อง

ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการ สามารถแข่งขันได้

ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม

องค์การมีระบบการบริหารจัดการ
ที่เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล

พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ให้สามารถยกระดับมาตรฐาน
และมีความสามารถในการแข่งขัน

พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน
โปร่งใสและเป็นธรรม

สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ถ่ายโอนภารกิจ
พัฒนาและขยายเครือข่าย พัฒนาการดําเนินงาน
พัฒนาระบบการควบคุม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
การดํ
าเนินงานคุม้ ครองผู้บริโภค ภาคประชาชนและภาคส่วน ระหว่างประเทศ
งานคุ
ม
้
ครองผู
บ
้
ริ
โ
ภค
กํากับดูแล และส่งเสริม รับผิดชอบต่อการประกอบการ
ไปให้หน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ ประสานความร่วมมือ
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
(International
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของตนเอง
การดําเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวัง
และภาคส่วนอืน่
ศักยภาพผู้บริโภค
Strategy)

พัฒนาให้เป็นองค์การอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government)

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

พัฒนาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

บทที่ 6 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2561
จากนโยบายและทิ ศทางการดําเนิน งานที่กลาวมาแลว ขางตน สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดกําหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับ เพื่อใหการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมและสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบวงเงินคําของบประมาณ ประจําป 2560 - 2561 จําแนกตามงบรายจาย
งบรายจาย

ป 2560 (ไดรับจัดสรร)

รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น

864,173,600
271,696,200
503,404,300
77,819,000
11,254,100

ป 2561 (คําของบประมาณ)
996,462,600
292,802,300
628,501,500
50,467,300
24,691,500

2. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ตัวชี้วัด และงบประมาณ ประจําป 2561
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
1. ตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติด
ไดรับการควบคุมใหมีการใชตามวัตถุประสงค และ
เปนไปตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานประกอบการ
ที่ไดรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน มีระบบการควบคุม
และปองกันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
2. สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในกลุม Primary
GMP ไดรับการสงเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผลิตภัณฑอาหาร
ที่ผลิตโดยผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) กลุมเปาหมายมีมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
996,462,600
24,848,900

รอยละ 100

14,054,600
รอยละ 80

๑๓๕

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
และหนวยนับ
3. ระบบการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
มีความสอดคลองกับระดับภูมิภาคและสากล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการนํา
ระดับ 5
ผลความรวมมือระหวางประเทศมาใชพัฒนาระบบ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
4. ประชาชนไดรับประโยชนมาตรการสงเสริมสุขภาพ
เชิงรุก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูบริโภค
รอยละ 70
มีความพึงพอใจตอมาตรการสงเสริมสุขภาพของ อย.
5. ผูบริโภคไดรับการคุมครองดานผลิตภัณฑสุขภาพที่มี
คุณภาพปลอดภัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูบริโภคมีความ
รอยละ 85
เชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย.
6. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ถูกตอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูบริโภค
รอยละ 82.5
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ถูกตอง
7. ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการและมีความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานที่ผลิต
รอยละ 75
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด
8. ผูประกอบการมีศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมหรือ
สงออกผลิตภัณฑสุขภาพและสามารถสรางโอกาส
ในการแขงขัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพ
ไมนอยกวา30 ตํารับ
นวัตกรรมหรือสงออกไดรับการอนุญาต
(ยา 15 ตํารับ
เครื่องมือแพทย
11 ตํารับ และ
อาหาร 4 ตํารับ)

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
43,700,000

59,014,000

368,588,300

98,263,600

8,105,100

41,094,600

๑๓๖

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
ตัวชี้วัด
9. ผูประกอบการไดรับการสนับสนุนและพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสถานที่ผลิตผัก
และผลไมสดกลุมเปาหมายมีมาตรฐานการผลิต
และการแสดงฉลากตามเกณฑ
10 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการเบิกจายของ
รายการคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
18,348,800

รอยละ 50
320,444,700
รอยละ 100

๑๓๗

3. แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดและงบประมาณ ประจําป 2561
แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
แผนงาน 1 : แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑและ
สารตั้งตนที่เปนวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละผูรับอนุญาตวัตถุเสพติดดําเนินการถูกตอง
ตามกฎหมาย
- รอยละของรายงานวัตถุเสพติดที่ไมตรงกับ
ขอเท็จจริงไดรับการตรวจสอบ แกไขหรือถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย
กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ และสารตั้งตน
ที่เปนวัตถุเสพติด
แผนงาน 2 : แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
สําหรับผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดย
ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
(SMEs) กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาใหเปนไป
ตามเกณฑ
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร
ในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
แผนงาน 3 : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือ
ดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ
ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ในภูมิภาค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่มีความรวมมือระหวาง
ประเทศ

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
996,462,600
24,848,900
24,848,900

รอยละ 98
รอยละ 100
26,500 รายการ

24,848,900
14,054,600
14,054,600

รอยละ 100

117 แหง

14,054,600
43,700,000
43,700,000

3 กิจกรรม

๑๓๘

คาเปาหมาย
และหนวยนับ
กิจกรรม : พัฒนากลไกและความรวมมือดานการกํากับ 1. กฎระเบียบที่ไดรับ
ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ
การปรับปรุงให
ที่มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคลองกับ
ขอตกลงภูมิภาค
4 ฉบับ
(ยา 1 ฉบับ
เครื่องมือแพทย
1 ฉบับ อาหาร
1 ฉบับ และ
เครื่องสําอาง
1 ฉบับ)
2. การประชุมรวม
ระดับทวิภาคี
ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ 2 ครั้ง
แผนงาน 4 : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
ดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑสุขภาพ
เพื่อสงเสริมสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
50 ผลิตภัณฑ
- จํานวนผลิตอาหารที่ไดรับอนุญาตใหแสดง
สัญลักษณทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละ 70
- รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูเรื่อง
เชื้อดื้อยาและตระหนักถึงปญหาตอสุขภาพ
กิจกรรม : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
1. จํานวนหลักเกณฑ
ผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อสงเสริมสุขภาพเชิงรุก
เงื่อนไขและวิธีการ
แสดงสัญลักษณ
โภชนาการกลุม
อาหารที่ขยาย
ขอบขาย 1 ฉบับ
2. จํานวนเครือขายที่
เขามารวมในการ
รณรงคใหความรู
เรื่องเชื้อดื้อยา
3 เครือขาย
แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
43,700,000

59,014,000
59,014,000

59,014,000

๑๓๙

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
แผนงาน 5 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ
ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบใหมีมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพไดรับ
การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของคําขออนุญาตสถานประกอบการไดรับ
การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบ
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของฉลากมีความถูกตองตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ตรวจพบวาไมไดรับ
อนุญาตไดรับการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของสถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ตรวจพบวาไมไดรับอนุญาตไดรับ
การติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของ การโฆษณาดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ทีผ่ ิดกฎหมายไดรับการจัดการ
16

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
474,957,000
368,588,300

รอยละ 99
รอยละ 98
รอยละ 95
รอยละ 99
รอยละ 100

รอยละ 99

รอยละ 100

รอยละ 100

16

๑๔๐

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

กิจกรรม :
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑสุขภาพ
536,362 รายการ
กอนออกสูตลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
24,480 ราย
สถานประกอบการกอนอนุญาตใหมีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
24,340 รายการ
ของผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
6,835 ราย
ของสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย
5. ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตาม
20,000 รายการ
กฎหมาย
6. ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตาม
321,600 ราย
กฎหมาย
ผลผลิต : ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละ 90
- รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
กิจกรรม :
1. ผลิตสื่อองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อเผยแพร 374 เรื่อง/433 ครั้ง
2. รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
4 โครงการ
สุขภาพที่ถูกตอง
ผลผลิต : ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการและมีความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของความพึงพอใจของผูประกอบการที่ไดรับ
รอยละ 80
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
135 ราย
ใหมีความสามารถในการแขงขัน

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
177,867,800
5,213,200
170,741,900
14,765,400
0
0
98,263,600

29,573,700
68,689,900
8,105,100

8,105,100

๑๔๑

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
แผนงาน 6 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
ผลผลิต : โครงการสงเสริมผูประกอบการและการวิจัย
พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและ
ความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- จํานวนผูประกอบการที่มีศักยภาพสรางนวัตกรรม
หรือสงออกสามารถดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับ

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

ไมนอยกวา 32 ราย
(ยา 20 ราย
เครื่องมือแพทย
10 ราย และ
อาหาร 2 ราย)
กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการให 1. ผูประกอบการมี
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสงออกผลิตภัณฑสุขภาพได
ความพึงพอใจตอ
ระบบการใหคําแนะนํา
และสนับสนุน
นวัตกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80
2. ระยะเวลาของ
การอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพที่วิจัยและผลิต
ในประเทศลดลง
ไมนอยกวารอยละ 30
ตามระยะเวลา
ที่กําหนด เมื่อเทียบกับ
คําขอประเภทเดียวกัน
แผนงาน 7 : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
77 แหง
- จํานวนสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด
ที่ไดรับการพัฒนา
กิจกรรม : พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
77 จังหวัด
ผลไมสดตามเกณฑที่กําหนด

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
41,094,600
41,094,600

41,094,600

18,348,800
18,348,800

18,348,800

๑๔๒

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
แผนงาน 8 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐพัฒนา
ดานสาธารณสุขและสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- รอยละของการเบิกจายของราชการ คาใชจาย
ในการดําเนินการภาครัฐ
กิจกรรม : คาใชจายบุคลากรภาครัฐดานการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

คาเปาหมาย
และหนวยนับ

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
320,444,700
320,444,700

รอยละ 100
เบิกจายไดตาม
เปาหมายที่กําหนด
รอยละ 100

320,444,700

๑๔๓

4. กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
แผนงาน 1 : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น
ที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น
ที่เป็นวัตถุเสพติด
แผนงาน 2 : แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลผลิต: โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายสําหรับผู้ประกอบการผลิต
อาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
996,462,600
292,802,300 628,501,500 50,467,300
0
24,691,500
24,848,900
0
24,848,900
0
0
0
24,848,900

0

24,848,900

0

0

0

24,848,900

0

24,848,900

0

0

0

14,054,600

0

13,158,600

896,000

0

0

14,054,600

0

13,158,600

896,000

0

0

14,054,600

0

13,158,600

896,000

0

0

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
แผนงาน 3 : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค
กิจกรรม : พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ
ที่มีมาตรฐานระดับสากล
แผนงาน 4 : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรม : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

รวมทั้งสิ้น
43,700,000

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
25,000,000 10,000,000
0
8,700,000

43,700,000

0

25,000,000 10,000,000

0

8,700,000

43,700,000

0

25,000,000 10,000,000

0

8,700,000

59,014,000

0

50,000,000

4,000,000

0

5,014,000

59,014,000

0

50,000,000

4,000,000

0

5,014,000

59,014,000

0

50,000,000

4,000,000

0

5,014,000

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
แผนงาน 5 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการ
กํากับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
กิจกรรม :
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
6. ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น
474,957,000

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
428,858,200 35,571,300
0 10,527,500

368,588,300

0

323,759,500 35,516,300

0

9,312,500

177,867,800
5,213,200

0
0

158,816,700 16,051,100
5,213,200

0
0

3,000,000
0

170,741,900

0

146,691,400 17,738,000

0

6,312,500

14,765,400

0

13,038,200

1,727,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง
กิจกรรม :
1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง
ผลผลิต : ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการและมีความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน
แผนงาน 6 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและการวิจัยพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถใน
การแข่งขัน
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

รวมทั้งสิ้น
98,263,600

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
98,208,600

งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
55,000
0
0

29,573,700
68,689,900

0
0

29,518,700
68,689,900

55,000
0

0
0

0
0

8,105,100

0

6,890,100

0

0

1,215,000

8,105,100

0

6,890,100

0

0

1,215,000

41,094,600

0

41,094,600

0

0

0

41,094,600

0

41,094,600

0

0

0

41,094,600

0

41,094,600

0

0

0

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
แผนงาน 7 : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
กิจกรรม : พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กําหนด
แผนงาน 8 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนา
ด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รวมทั้งสิ้น
18,348,800

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
17,898,800

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
0
0
450,000

18,348,800

0

17,898,800

0

0

450,000

18,348,800

0

17,898,800

0

0

450,000

320,444,700
320,444,700

292,802,300
292,802,300

27,642,400
27,642,400

0
0

0
0

0
0

320,444,700

292,802,300

27,642,400

0

0

0

บทที่ 7 การติดตามและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวง และยุ ทธศาสตรชาติ ซึ่งการนํ านโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของหนวยงานใหบ รรลุ
เปาหมายจําเปนตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่สามารถสะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดได
และทุ กป ที่ผ า นการกํ า กั บ ติ ดตามและประเมิน การดํา เนิน งานของสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถูกขับเคลื่อนภายใตคณะทํางานกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งมีรองเลขาธิการเปนประธาน และผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุมจากทุกหนวยงานเปนคณะทํางาน ฯ
รวมกําหนดแนวทาง ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลผลการดําเนินงาน
และรายงานผลความกาวหนา ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมทั้ง เสนอแนะปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
นําเสนอตอผูบริหารเพื่อใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร รวมทั้ง สื่อสาร
ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. จั ด ทํ า แผนกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารและเจา หนา ที ่ใ ชเ ปน คู ม ือ
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานให เ ปน ไปตามเป าหมาย ซึ่ งประกอบดว ย ตั ว ชี้ วัด ขอบเขต
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ชองทางการรายงานผลงาน เปนตน
2. ติดตามความกาวหนาตามแผนกํากับฯ
3. จัดทํารายงานสรุปความกาวหนา เสนอที่คณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาวิเคราะหปญหาและ
ขอเสนอแนะ เปนรายไตรมาส
4. นําผลการพิจารณา และขอเสนอแนะใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง/แกไข หรือพัฒนา
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และปรับแผนยุทธศาสตรในปตอไป รายละเอียดตามภาพที่ 5
ภาพที่ 5 ระบบการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร อย.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

แผนยุทธศาสตร 4 ป

นโยบายรัฐบาล/แผนบริหาร
ราชการแผนดิน

แผนยุทธศาสตรประจําป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

โครงการ/KPI

แผนบริหารราชการ/ปฏิบัติการ
กระทรวง

ถายทอดสูสาํ นัก/กอง/กลุม

สถานการณปจจุบัน
การวิเคราะห SWOT

กองแผนงานและวิชาการ
สรุปผลทุก 3 เดือน
ประเมินผลโดยกองแผนงาน
และวิชาการรายป

ผูบริหาร/คณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรฯ

ประเมินแผนโดยหนวยงาน
ภายนอกทุก 2 ป

๑๔๙
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