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บทที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมา

1.1 รัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช 2550 1 ตราไว ณ วั นที่ 24 สิ งหาคม
พุทธศักราช 2550 เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 1 บททั่วไป
ไดระบุหนาที่ที่รัฐบาล ดังนี้
มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํา นงใหรัฐดํา เนิน การตรากฎหมายและกํา หนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอ
รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหา และอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทํา แผนการบริหารราชการแผน ดิน เพื่อแสดงมาตรการ
และรายละเอี ย ดของแนวทางในการปฏิ บั ติร าชการในแตล ะป ข องการบริห ารราชการแผน ดิน ซึ่ง จะต อ ง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดให มีแผนการตรากฎหมายที่จํ าเป นตอ
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 กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ตอ ภารกิจ ของรัฐ
ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) กอ นจะดํา เนินการตามภารกิจ ใด สว นราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเ ปน
การลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณีที่ก ารปฏิบัติภารกิ จ หรือ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติร าชการเกิ ดผลกระทบตอ
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 ารนายกรัฐ มนตรี สํ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และ
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สํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมื่อคณะรั ฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริ หารราชการแผ นดินตามวรรคหนึ่งแลว
ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินนั้น
มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ใหจัดทําเปนแผนสี่ป
โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตา ง ๆ ที่เกี่ ยวของ ทั้งนี้
อยา งนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกํา หนดเปา หมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคล
ที่ จะรับผิ ดชอบในแต ละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจ าย และทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใชร ะยะเวลา
การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน
สี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13
ในแต ล ะปง บประมาณ ให สว นราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป โดยให ร ะบุ
สาระสํา คัญเกี่ ยวกั บนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เป าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวให
สํ า นั กงบประมาณดํ า เนิ น การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ผลสํ า เร็ จ ในแต ล ะภารกิ จ ตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณี ที่ ส ว นราชการมิ ไ ดเ สนอแผนปฏิ บั ติร าชการในภารกิ จ ใดหรื อภารกิจ ใดไม ไ ด รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัด ทํา
แผนปฏิบัติร าชการเพื่อ ขอรับ งบประมาณ ใหสํา นัก งบประมาณ และ สํา นัก 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
ไปดําเนินการอยา งอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปา หมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลอง
กันแลว
การปรับ แผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง จะกระทํา ไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิ จใด
ไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการ
ตอ ไปจะต อ งเสี ยค า ใช จ า ยเกิ น ความจํ า เป น หรือ มี ความจํ า เปน อย า งอื่ น อั น ไม อาจหลี ก เลี่ ยงได ที่ จ ะต อ ง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อ คณะรัฐมนตรี มี มติ อนุมัติใ หปรับแผนปฏิบัติราชการแล ว ให ดํา เนินการแก ไขแผนการ
บริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย
ดัง นั้น เพื่อใหเปน ไปตามที่ก ฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กํา หนด สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น
2

2. วัตถุประสงคของแผน
2.1 เพื่อใช เป นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทํา คํ า ของบประมาณรายจา ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.3 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคการใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผล
3. กรอบแนวคิดการจัดทําแผน
ศึกษาวิเคราะหขอมูลบริบทที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยมีขอมูลสําคัญที่ศึกษา 1) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 2) นโยบายของรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมตรี) 3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) 4) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 6) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ศ.คลินิคเกียรติคุณ น.พ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) และ 7) ผลการวิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกองคกร
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
ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตา ง ๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉัน ทของประชาชนในชาติ
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
กรอบประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น และการบริหารจัด การพื้น ที่ ชายแดนทั้ งทางบกและทางทะเล รองรั บ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และ
จัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ
การเขาเมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว
จึงมารักษา สรางกลไกมาจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจา งงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม
ในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพั ฒ นาระบบบริก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุข โดยสง เสริม 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
ตรวจรับ รองมาตรฐานสิน คา และมาตรฐานการผลิต ระดั บ ไรน า เปน ตน ให ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้น ตลอดจน
ลดขั้นตอนของกระบวนการดา นธุรการและเอกสารอื่ น ๆ ที่ จะชว ยใหระบบการสงสิน คา เร็วขึ้น พรอมทั้ ง
แสวงหาตลาดที่มศี กั ยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก 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 สง เสริ ม ความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจ การค า การลงทุ น ในภู มิภ าค
อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงข ายคมนาคม
ขนสงและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผา นระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทํ าธุรกรรมอิเ ล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชนจาก
ความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรง
ขยายการจั ด ทํ า ข อ ตกลงการยอมรับ ร ว มกั น ของสิ น คา ด า นการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน โดยให
ความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึ ง การปรับ
กฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับ
ระบบภาษีแ ละการอํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ เพื่ อดึง ดู ดให มีก ารตั้ งสํ 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 ที่เปดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ มของไทยใหสามารถแข งขั นได
รวมทั้ง สามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวง
โซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได
เขา ไปลงทุ นขยายฐานการผลิตในประเทศอื่น ในอาเซี ยนมาเปน เวลานานแล ว ตลอดจนกลุ มการผลิตที่
ผูป ระกอบการของไทยเตรีย มที่ จ ะขยายฐานการผลิต เพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช วยให ป ระเทศไทยมี ฐาน
การผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย เพื่อขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปน
การชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ข อ 7.6 พัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิ เ ศษโดยเริ่ม จากการพั ฒ นาดา นการคา 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 ซึ่ง จะทํา ใหระบบขนสงและโลจิสติก สสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ านได อย า ง
มีป ระสิท ธิ ภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสง ที่ค าดว า จะเพิ่ มขึ้น จากการเขา สู ป 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 โดยไม ตองเดิน
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
และกฎหมายอื่น ๆ ที่ลา สมัย ไมเปนธรรม ไมส อดคลองกับ ความตกลงระหว า งประเทศ เปน อุป สรรคต อ
การบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรง
ดําเนินการ
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1
3.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอ
การเสริมสรางและพัฒนา
สุขภาพ
ศักยภาพทุนมนุษย
3.4.1 พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีการคัดกรอง
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย จัดบริการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตทีเ่ ขาถึงไดงาย และกํากับควบคุมการเผยแพร
ชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 2
3.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง
การสรางความเปนธรรมและ ความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
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 มสรา งและพัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของภาค
การผลิตและบริการ
- ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
- พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่ยอมรับในระดั บ
สากล
- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
- พัฒ นาตอ ยอดความเขมแข็ง ของอุ ตสาหกรรมที่มี ศักยภาพป จ จุ บัน
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 ปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม
และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 9
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
การพัฒนาภาค เมือง
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพื้นที่เปาหมายเขตพัฒนา
และพื้นที่เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย
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 กรอบยุท ธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนยุท ธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
ยุทธศาสตรชาติ
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ อย.
ระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข) ป 2561
ป 2561
ยุทธศาสตรชาติที่ 3
ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 1 :
ดานการพัฒนาและเสริมสราง
Promotion prevention 
ศักยภาพคน
Protection Excellence)
(สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
แผนงานที่ 3 : การปองกัน
ควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ
 โครงการสงเสริมและพัฒนา 1. รอยละของผลิตภัณฑ
อาหารสดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัยดานอาหาร
ความปลอดภัย (รอยละ 75)
 โครงการคุมครองผูบริโภค 2. รอยละของผลิตภัณฑ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ สุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบ
สุขภาพ
ไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด (รอยละ 96)
ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 2 :
Service Excellence
(บริการเปนเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)
 โครงการปองกันและควบคุม 3. รอยละของโรงพยาบาลที่ใช
การดื้อยาตานจุลชีพและการใชยา ยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)
อยางสมเหตุสมผล
(RDU ขั้นที่ 1 :รอยละ 80)
(RDU ขั้นที่ 2 : รอยละ 20)
4. รอยละของโรงพยาบาลมี
ระบบจัดการการดื้อยาตานจุล
ชีพอยางบูรณาการ (AMR)
(รอยละ 70)
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ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาสความเสมอ
ภาค และเทาเทียมกันทางสังคม

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ อย.
(ดานสาธารณสุข) ป 2561
ป 2561
ยุทธศาสตรกระทรวงที่ 4 :
Governace Excellence
(บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
แผนงานที่ 14 : การพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
5. รอยละของยากลุมเปาหมาย
 โครงการพัฒนางานวิจัย/
ที่ผลิตหรือนําเขา เพื่อทดแทน
นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและ
ยาตนแบบเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีทางการแพทย
(รอยละ 10)
6. รอยละของรายการยาและ
เครื่องมือแพทยท่ไี ดรับ
การขึ้นทะเบียน (รอยละ 28)

4.4 นโยบายของรัฐ มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลิ นิคเกีย รติ คุณ น.พ.ปย ะสกล
สกลสัตยาทร)4
รัฐ มนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิกเกีย รติคุณ น.พ. ปย ะสกล สกลสัตยาทร)
ไดมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว 8 ขอ เมื่อวัน ที่ 15 กันยายน
2560 ดังนี้
ขอ 1 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อํ า เภอ (พชอ.) เนน การสร า งการมี สว นรว มกั บทุก ภาคสว น คณะกรรมการประกอบดว ยนายอํา เภอเป น
ประธาน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการและผูวาราชการจังหวัดเปนที่ปรึกษา เกิดขึ้นทั่วประเทศ
บูรณาการงบประมาณกรมกองตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการทํางาน
ขอ 2 วัณโรค เปนปญหาสํา คัญระดับโลกของไทย โดยเฉพาะผูตองขัง มีอัตราปวยสูงกว า
ประชาชนทั่วไป 10 เทา ตั้งไวแกปญหาภายใน 20 ป
ขอ 3 คลินิกหมอครอบครัว PCC ตองขับเคลื่อนตอไป โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป 2560
ที่ใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลดีเกิดขึ้นทั้งลดปวย ลดตาย
ลดแออัด โดยความรวมมือกับราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัว
ขอ 4 One day Surgery เริ่มดําเนินการแลว ประหยัดรายจาย อยูโรงพยาบาลสั้นลง ลด
ภาระงาน
ขอ 5 การพัฒนากําลังคน ไดตําแหนงแลวแตตองเอาความรับผิดชอบไปดวย ถาไมรับผิดชอบ
ก็ อาจตอ งเอาตํา แหน งคืน เพราะผูนํา คือ ปจจัย แหงความสํา เร็จขององคกร และที่ สํา คัญคนทํ างานตองมี
ความสุข
ขอ 6 Green & Clean Hospital เราทําไดจาก buttom up อาหารที่ประชาชนปวย ตอง
ปลอดภัย สะอาด ดึงทุกสวนใหมีสวนรวม
ขอ 7 โรงพยาบาลประชารัฐ ทําใหเปนรูปธรรมชัดเจน ประโยชนจะเกิดขึ้นอยางมหาศาล
ขอ 8 การเงินการคลังหนวยบริการ ตองใหความสําคัญ ผูบริหารตองใสใจ ป 60วิกฤตระดับ
7 ลดลงพอสมควร
4

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอรฺ
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.
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4.5 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหหนวยงาน
ของรัฐ นํา ไปใชเป นแนวทางในการกํ า หนดลํา ดับ ความสํา คัญ ของภารกิจ หน ว ยงาน และใช เ ป น เครื่ องมื อ
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
เปน การวางรากฐาน เพื่อ รองรับ การพัฒ นาที่ยั่ง ยืนของประเทศในระยะยาวตอไปยุทธศาสตรการจั ดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร มีสวนที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1.6 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.4 แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.7 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
5. กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามภาพที่ 1
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กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนฯ 12

ยุทธศาสตรจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ.
2562

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรจัดสรร

ยุทธศาสตร 20 ป
กระทรวงสาธารณสุข
4 Excellence
เปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง
เปาหมาย
การใหบริการ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดเปาหมาย
บริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติเ
พื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

แผนงานบูรณาการปองกัน
ปราบปราม และบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 บริการทางการแพทยเปนเลิศ (Service Excellence)

3. ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวยา เคมีภณ
ั ฑ และสารตั้งตน
สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุม
ที่เปนวัตถุเสพติดไดรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
การควบคุมใหมีการใชตาม
ในกลุม Primary GMP
วัตถุประสงค และเปนไปตามกฎหมาย
ไดรับการสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
รอยละ 100 ของ
สถานประกอบการ
มีการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และ
สารตั้งตนใหอยูในระบบ
การควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

รอยละ 80 ของผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดย
ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) กลุมเปาหมายมี
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

ผูประกอบการมีศักยภาพ
ในการผลิตนวัตกรรมหรือสงออก
ผลิตภัณฑสุขภาพและสามารถ
สรางโอกาสในการแขงขัน
จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม
หรือสงออกไดรับ
การอนุญาตไมนอยกวา 40 ตํารับ
(ยา เครื่องมือแพทย ผลิตภัณฑ
สมุนไพรสงเสริมสุขภาพ เชน อาหาร
และเครื่องสําอางที่ระบุสรรพคุณ
สงเสริมหรือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ)

ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางความเปนธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการแกไขปญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการเติบโต
จากภายใน

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม
ใหคนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัยใหเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

1. ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
จากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

2. ประชาชนไดรับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

1. รอยละ 71 ของผูบริโภคมีพฤติกรรม รอยละ 20 ของผลิตภัณฑสุขภาพกลุม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
เสี่ยงที่ไมไดมาตรฐานลดลง
เหมาะสมจากมาตรการสงเสริมสุขภาพ
เชิงรุก
2. รอยละ 100 ของรายการผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีรายงานวา
ไมปลอดภัยจากการใชไดรับ
การจัดการ
3. รอยละ 60 ของผักและผลไมสด
ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
เปาหมายมีความปลอดภัย
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ผูบริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

ผูประกอบการสามารถยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการ
มีความสามารถในการแขงขันและ
สามารถสรางนวัตกรรม

รอยละ 82.5 ของผูบริโภค
มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

1. รอยละ 20 ของมูลคา
การผลิตยามุงเปา เมื่อเทียบกับ
มูลคาการนําเขา
2. รอยละ 20 ของรายการยา
มุงเปาที่สามารถสงออกได
3. รอยละ 20 ของมูลคา
ผลิตภัณฑอาหารกลุมเปาหมายที่
สามารถสงออกได

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน)

ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence)
4. ประชาชนเขาถึงบริการทาง
การแพทยและสุขภาพอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม
เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการภาครัฐ

รอยละ 100 ของการเบิกจายของ
รายการคาใชจาย
ในการดําเนินการภาครัฐ

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรจัดสรร

แผนงานบูรณาการปองกัน
ปราบปราม และบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม
ใหคนมีสุขภาวะที่ดี

กลยุทธหนวยงาน

พัฒนาระบบการควบคุมตัวยา
เคมีภณ
ั ฑ และสารตั้งตน
ที่เปนวัตถุเสพติด

สงเสริมสินคาและบริการของ
ผูประกอบการอาหารในกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ที่เขาขายตาม
เกณฑ Primary GMP
ใหไดคุณภาพมาตรฐาน

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ใหสามารถยกระดับมาตรฐาน และมี
ความสามารถในการแขงขัน

สงเสริมสุขภาพเชิงรุก
ดานการคุมครองผูบริโภค

พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผูบริโภคใหมี
ศักยภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได ในการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพ

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการให
สามารถยกระดับมาตรฐาน
มีความสามารถในการแขงขัน
และสามารถสรางนวัตกรรม

สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ผลผลิต/ โครงการ

โครงการควบคุมตัวยา
เคมีภณ
ั ฑและสารตั้งตน
ที่เปนวัตถุเสพติด
ใหเปนไปตามกฎหมาย

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานดาน
โภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร
ที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย สําหรับ
ผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)

โครงการสงเสริมผูประกอบการและ
วิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการและความสามารถ
ในการแขงขัน

โครงการสงเสริมสุขภาวะของ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพ

ผลิตภัณฑสุขภาพและสถาน
ประกอบการไดรับการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด

ผูบริโภคไดรับความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ถกู ตอง

ผูประกอบการไดรับ
การพัฒนาใหมีศักยภาพ
ในการประกอบการสามารถ
แขงขันได และสรางสรรคนวัตกรรม

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

รอยละ 100 ของรายงานการรับจาย
วัตถุเสพติดที่พบวามี
ความผิดปกติไดรับ
การตรวจสอบ แกไขหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย

รอยละ 100 ของผลิตภัณฑอาหาร
ที่ผลิตโดยผูประกอบการ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) กลุมเปาหมาย
ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ

จํานวนผูประกอบการที่มีศักยภาพ
สรางนวัตกรรมหรือสงออก
สามารถดําเนินการขออนุญาต
ขึ้นทะเบียน จดแจง หรือแจง
รายละเอียด ไมนอยกวา 25 ราย
(ยา เครื่องมือแพทย ผลิตภัณฑ
สมุนไพรสงเสริมสุขภาพ เชน อาหาร
และเครื่องสําอางที่ระบุสรรพคุณ
สงเสริมหรือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ)

1. รอยละ 70 ของผูบริโภคมีความรู
ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
เหมาะสมจากมาตรการสงเสริมสุขภาพ
เชิงรุก
(มาตรการ Healthier choice, RDU,
AMR, เตือนภัย โฆษณา)
2. รอยละ 60 ของสถานที่ผลิตผักและ
ผลไมสดกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา
ผานเกณฑ

1. รอยละ 99 ของคําขออนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพไดรับ
การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด
2. รอยละ 98 ของคําขออนุญาต
สถาน-ประกอบการไดรับ
การพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด
3. รอยละ 95 ของผลิตภัณฑ
สุขภาพ ที่ไดรับการตรวจสอบ
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
4. รอยละ 99.5 ของฉลากมี
ความถูกตองตามเกณฑที่กําหนด
5. รอยละ 100 ของผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ตรวจพบวาไมไดรับอนุญาตไดรับ
การติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย
6.
รอยละ 100 ของสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพถูกตองตามกฎหมาย
7. รอยละ 100 ของสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ตรวจพบวา
ไมไดรับอนุญาตไดรับการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย
8. รอยละ 100 ของการโฆษณาดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายไดรับ
การจัดการ

รอยละ 90 ของผูบริโภคมี
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตอง

รอยละ 70 ของผูประกอบการที่
ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ
ผานการประเมินหรือรับรอง
สมรรถนะ
2. ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพของไทย
ใหเปนที่ยอมรับและเอื้อตอการ
แขงขัน (ระดับ 5)

รอยละ 100 ของการเบิกจายของ
รายการคาใชจาย
ในการดําเนินการภาครัฐ
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แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน)

แผนงานตาม
ยุทธศาสตรจัดสรร

กิจกรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนงานบูรณาการปองกัน
ปราบปราม และบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

ควบคุมตัวยา เคมีภณ
ั ฑ และสารตั้ง พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหาร
ตนที่เปนวัตถุเสพติด
ในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)

จํานวนตัวยา เคมีภณ
ั ฑ และ
สารตั้งตนไดรับการควบคุม
26,500 รายการ

จํานวนผลิตภัณฑอาหารของสถานประกอบการกลุมเปาหมายไดรับ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ใหผานตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
26 ผลิตภัณฑ

กอง ต. สํานักดานฯ

สํานักอาหาร

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการใหสามารถผลิต
นวัตกรรมหรือสงออก
ผลิตภัณฑสุขภาพได

1. รอยละความพึงพอใจของ
ผูประกอบการตอระบบ
การใหคําแนะนําและสนับสนุน
นวัตกรรม
ไมนอยกวารอยละ 80
2. ระยะเวลาของการอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพที่วิจัยและผลิตใน
ประเทศ ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 30 ตามระยะเวลา
ที่กําหนด เมื่อเทียบกับคําขอประเภท
เดียวกัน

สํานักยา สสผ.

แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริม
ใหคนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน)

1. ขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมสุขภาพ
เชิงรุกดานการคุมครองผูบริโภค
2. พัฒนากลไกและความรวมมือดาน
การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศที่มี
มาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไมสดตามเกณฑ
ที่กําหนด

1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ
สุขภาพกอนออกสูตลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของสถานประกอบการกอน
อนุญาตใหมีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตาม
กฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย

1. สงเสริมความรูผลิตภัณฑ
สุขภาพใหแกผูบริโภคดวยกลไก
การสื่อสาร
2. รณรงคใหผูบริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมี
ความสามารถ
ในการแขงขัน และสรางสรรค
นวัตกรรม
2. พัฒนาความตกลงการยอมรับ
รวมในผลิตภัณฑสุขภาพกับนานา
ประเทศ

คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ดานการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

1. จํานวนเครือขายที่รวมผลักดัน
มาตรการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก
อยางตอเนื่อง 11 เครือขาย
(พศ.10, ยา1)
2. รอยละ 100 ของสถานที่ผลิตผัก
และผลไมสดกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาตามแผนที่กําหนด

1. จํานวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ 972,910 รายการ
2. จํานวนการพิจารณาอนุญาต
สถานประกอบการดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ 27,330 ราย
3. จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ไดรับการตรวจสอบ 19,540 รายการ
4. จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไดรับการตรวจสอบ 20,680 รายการ
5. จํานวนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไดรับการตรวจสอบ 321,600 รายการ
6. จํานวนสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบ 5,090 ราย

1. จํานวน 367 เรื่อง/ 443 ครั้ง
ที่ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ
2. จํานวนโครงการที่รณรงค
ใหผูบริโภครับรูเกี่ยวกับการ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่
ถูกตอง 4 โครงการ

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการ
พัฒนาความสามารถ 200 ราย 2.
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ความตกลงการยอมรับรวมใน
ผลิตภัณฑสุขภาพกับนานาประเทศ
(ระดับ 5)

รอยละ 100 ของการเบิกจาย
ของรายการคาใชจาย
ในการดําเนินการภาครัฐ

สํานักยา สํานักอาหาร กอง พ.
สํานัก สว. กอง ต. สํานักดานฯ

กอง พศ.

สํานักยา สํานักอาหาร
กอง ช. (ศปท.)

สล.

สํานักยา สํานักอาหาร กอง พศ.
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บทที่ 2 การวิเคราะหสถานการณ
ในการวางแผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดวิเคราะหบริบทแวดลอมที่มี
ผลตอการคุมครองผูบริ โภคดา นผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเชื่อมโยงตั้งแตยุ ทธศาสตรชาติระยะยาว แผนพัฒนา
ประเทศ นโยบายรัฐ บาล และแผนในระดับ กระทรวง รวมถึง ได ทบทวนสถานการณทั้ง ป จ จั ย ภายในและ
ภายนอกองคการ สํารวจความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และวิเคราะห
ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาาหารและยา เพื่อจะไดทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมมีลักษณะ
อย า งไร มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะใด ก อ ให เ กิ ด โอกาสและข อ จํ า กั ด ต อ องค ก รอย า งไรบ า ง เพื่ อ ใช
ประกอบการเสนอของบประมาณใหสอดคลองกัน โดยใชเครื่องมือ PEST + HCP Analysis ในการวิเคราะห
ปจจัยภายนอก และ McKinsey 7S ในการวิเคราะหปจจัยภายในโดยมีผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้

สถานการณภายนอกที่กระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
1. การเมืองและกฎหมาย (Political law)
1.1 นโยบายรัฐบาล3 ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย
ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
ขอ 2.1 ในระยะเรงดว น รัฐ บาลใหความสํา คัญ ตอการเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคง
ทางทะเล การแก ไ ขป ญ หาอาชญากรรมข า มชาติ การสร า งความไว ว างใจกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น และ
การเสริมสราง ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไข
ขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒ นาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝา ตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให
ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรม
ขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการ
ปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ขอ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลว จึงมา
รั ก ษาสร า งกลไกมาจั ด การสุ ข ภาพในระดับ เขตแทนการกระจุ ก ตั ว อยู ที่ ส ว นกลางปรับ ระบบการจ า งงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวม
ในการจ างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐ เปนผูกํา กับดูแล สนับ สนุนความรว มมือระหวางรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากร
และบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ 6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจ
รับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการดา นธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น
13

ขอ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพั ฒนาการบริหารจัดการภายในองค กรปรับ โครงสรา งกลไก
การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งใน
ดานการเขาถึ งแหลงเงิ นทุ นและบริการทางการเงินและการลงทุนสํา หรั บวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อม
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
ขอ 7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความรว มมื อทางเศรษฐกิ จ กับ ประเทศเพื่อนบา น โดยใช ป ระโยชนจ ากโครงข า ยคมนาคมขนส งและ
โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวา งกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส
การทํา ธุรกรรมอิเ ล็กทรอนิก สรวมกันในอาเซีย น รวมทั้งการสนับ สนุนการใช ประโยชนจ ากความตกลงทาง
การคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยายการจัดทํา
ขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดา นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใหความสํา คัญตอสินคา ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึง การปรับกฎเกณฑการคาและระบบ
พิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดใหมีการตั้งสํา นักงานปฏิบัติการประจํา ภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่ อพัฒนาให
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุน ของภูมิภาคไดในที่สุด
ขอ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคลองกับ
ขอตกลง ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรี
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได รวมทั้ง สามารถดําเนิน
ธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคา หลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุ นขยายฐาน
การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพิ่ม เติมอีกหลายชนิด ซึ่งช วยใหประเทศไทยมีฐ านการผลิ ตสินคาคุณภาพหลากหลาย
เพื่อขายในตลาดตา ง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเปนการชวยเหลือประเทศเพื่อนบ าน
ในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขอ 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขา ย
การคมนาคมขนส ง บริ เ วณประตูก ารค า หลั ก ของประเทศเพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงกระบวนการผลิ ต และ
การลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับ
ดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ
ซึ่ ง จะทํ า ให ร ะบบขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริห ารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิง
รุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตา งจังหวัด โดยไมตองเดิน ทางเขา มายัง
สวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบพัฒนา
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หนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
และมีระบบบูรณาการ
ขอ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ขอ 11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับ ปรุง ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกั บตา งประเทศ โดยจะใชกลไกของ
หนวยงานเดิมที่มอี ยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
1.2 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข4
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข (ศ.คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ น.พ. ป ย ะสกล สกลสั ต ยาทร)
ไดมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว 8 ขอ เมื่อวัน ที่ 15 กันยายน
2560 ดังนี้
ขอ 1 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) เนนการสรา งการมีสว นรว มกับ ทุกภาคสว น คณะกรรมการประกอบดว ยนายอํา เภอเปน ประธาน/
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเป น เลขานุ ก ารและผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ที่ ป รึ ก ษา เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศ
บูรณาการงบประมาณกรมกองตาง ๆ เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการทํางาน
ขอ 2 วัณโรค เปนปญหาสําคัญระดับโลกของไทย โดยเฉพาะผูตองขัง มีอัตราปวยสูงกวาประชาชน
ทั่วไป 10 เทา ตั้งไวแกปญหาภายใน 20 ป
ขอ 3 คลินิกหมอครอบครัว PCC ตองขับเคลื่อนตอไป โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป 2560 ที่ใหมี
แพทย เ วชศาสตร ครอบครั ว ดู แ ลประชาชนในสั ดส ว นที่ เ หมาะสม ซึ่ง จะมี ผลดี เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ลดป ว ย ลดตาย
ลดแออัด โดยความรวมมือกับราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัว
ขอ 4 One day Surgery เริ่มดําเนินการแลว ประหยัดรายจาย อยูโรงพยาบาลสั้นลง ลดภาระงาน
ขอ 5 การพัฒนากําลังคน ไดตําแหนงแลวแตตองเอาความรับผิดชอบไปดวย ถาไมรับผิดชอบก็อาจ
ตองเอาตําแหนงคืน เพราะผูนํา คือ ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร และที่สําคัญคนทํางานตองมีความสุข
ขอ 6 Green & Clean Hospital เราทําไดจาก buttom up อาหารที่ประชาชนปวย ตองปลอดภัย
สะอาด ดึงทุกสวนใหมีสวนรวม
ขอ 7 โรงพยาบาลประชารัฐ ทําใหเปนรูปธรรมชัดเจน ประโยชนจะเกิดขึ้นอยางมหาศาล
ขอ 8 การเงินการคลังหนวยบริการ ตองใหความสําคัญ ผูบริหารตองใสใจ ป 60วิกฤตระดับ 7 ลดลง
พอสมควร
1.3 ความคาดหวังจากภาคการเมือง
หัวขอเรื่อง : รัฐบาลคาดหวังใหงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ช วงระยะเวลาที่ผา นมา สํ า นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป น หน ว ยงานที่ รัฐ บาลคาดหวั ง
ในฐานะหนว ยงานตัวอยา งในการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางาน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตผลิ ตภัณฑ
สุขภาพ โดยนายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่ง ม.44 มาชวยใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเครื่องมือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามเปาหมายของรัฐบาล ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพไดเปนอยางดี สามารถพิจารณางานคางไดจนหมด และใหบ ริการไดอยา ง
รวดเร็ วขึ้ น งานใหม ๆ ที่เขา มาก็อนุมัติไ ดตามคูมือประชาชน ซึ่ง ถื อเป นผลการดํ าเนินงานที่ชัด เจน รองรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สงเสริมใหชุมชน ผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมพัฒนาผลิตภัณฑมาตรฐาน ที่สามารถจําหนายไดทั้งในและตางประเทศ
15

1.4 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายนอกที่กระทบตอการดําเนินงาน
ยาเสพติด5
หัวข อเรื่อง : กฎหมายที่อยูในการดูแลของ อย. 3 ฉบับ เกี่ยวกับ การควบคุมยาเสพติดใหโ ทษ
วัตถุ ออกฤทธิ์และสารระเหย จะถู กยกเลิกและรวบรวมเขา ไปไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติ ด สํา หรั บ
การดํา เนินการเกี่ยวกับของกลางฯ นําไปกําหนดเปนบทบัญญัติใน พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
1. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด
ปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ และการดําเนินการตามกฎหมายแตละ
ฉบับเปนหนาที่และอํานาจของหลายองคกร ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีความสอดคลองกัน อีกทั้งบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รัฐบาลจึงมีนโยบายใหรวบรวม
กฎหมายดังกลาวจัดทําเปนประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชนในการอางอิงและใชกฎหมายที่จะรวมอยู
ในฉบับเดียวกันอยางเปนระบบ พรอมปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน โดย
กฎหมายที่อยูในการดูแลของ อย. ที่จะถูกยกเลิกและรวบรวมเขาไปไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด มี ๓
ฉบับไดแก
๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ขณะนี้รา งประมวลกฎหมายยาเสพติดอยูร ะหว า งการพิจ ารณาของสํา นั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คาดวาจะแลวเสร็จในเวลาไมนานนี้ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อ
พิจารณาตอไป
๒. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
จากการที่ รัฐ บาลมี น โยบายใหจั ด ทํา ประมวลกฎหมายยาเสพติ ด และยกเลิ ก กฎหมายที่ อ ยู
ในการดูแลของ อย. ๓ ฉบับ ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เปนยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์และ
สารระเหย ซึ่ ง เดิ ม บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงตองนําไปกําหนดเปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
๑) ในการจัดทํารางประมวลกฎหมายยาเสพติดและการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด อย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดมีสวนในการจัดทํารางฯ และการประชุม/ชี้แจงตอหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกครั้งอยางตอเนื่อง เพื่อใหบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์และ
สารระเหย รวมทั้ง การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับเดิมและเหมาะสม
กับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถใชประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และปองกันการนําไปใชในทางที่ไมถูกตองอันอาจนําไปสูปญหาการติดยาเสพติด
ซึ่งบั่นทอนสุขภาพของประชาชนและกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๒) อย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ไดเตรียมการรางกฎหมายลูกไวรองรับประมวลกฎหมายยา
เสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อใหกระบวนการควบคุมการอนุญาต การ
ดําเนินการเกี่ยวกับของกลาง ฯลฯ ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
5
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อาหาร6
หัวขอเรื่อง : สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการนํ า เข า – ส ง ออกสิ น ค า เกษตรและอาหาร โดยเสนอให แ ก ไ ขกฎหมาย 2 ฉบั บ
คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอเรื่อง การแกไขกฎหมายเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบ
การนํา เขา – สงออกสินคาเกษตรและอาหาร (รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา เกษตร (ฉบับที่...) พ.ศ....)
ตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องเขาประชุมคณะรัฐมนตรี
- รองนายกรัฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐ มนตรี
มีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับรา งพระราชบัญญัติมาตรฐานในเรื่องนี้ไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอยุติกอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. จัดเตรียมทาทีหรือขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิ ภาพการตรวจสอบการนําเขา –
สงออกสินคาเกษตรและอาหาร โดยการบูรณาการการทํางานรวมกัน แทนการแกไขกฎหมาย
2. สรา งเครือขา ยหรือทํา ความเขา ใจกับ ผูที่เ กี่ย วขอ งเกี่ย วกับ ผลกระทบจากการแก ไ ขกฎหมาย
ทั้งสองฉบับ เชน การขออนุญาตนําเขาอาหารจาก 2 หนวยงาน
เครื่องมือแพทย
หัวขอเรื่อง : การแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย เพื่อใหมาตรการควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย
สอดคลองตามขอตกลงอาเซียน (AMDD)
การที่ประเทศไทยไดลงนามใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเปนความตกลงดาน
เครื่องมือแพทย (ผลิต นําเขา ขายและโฆษณา) ของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศในพ.ศ.2557 เพื่อพัฒนา
มาตรการกํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหมีมาตรฐานทัดเทียมและสอดคลองกัน ทําให อย. ตองเปลี่ยนแปลงการ
กํากับดูแลเครื่องมือแพทยในประเทศไทยใหสอดคลองกับขอตกลงดังกลาว โดยการกําหนดเครื่องมือแพทยตาม
ระดับความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบตอการสาธารณสุข ปรับลดมาตรการควบคุมการสงออก
เครื่องมือแพทย ตลอดจนแก ไ ขเพิ่มเติ มบทบัญญั ติที่ เ กี่ยวขอ ง บทกํา หนดโทษ และอั ตราคา ธรรมเนี ยมให
เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มการอํานวยความสะดวกใหกับ
การดําเนินกิจการเครื่องมือแพทยยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตินี้
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ขณะนี้ อย. ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยฉบับแกไข โดยสาระสําคัญเพิ่มเติมจาก
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน บทนิยาม การกําหนดกลุมเครื่องมือแพทยหรือแบงเครื่องมือ
แพทยตามระดับความเสี่ยง การปรับลดมาตรการสงออกเครื่องมือแพทย เปน ตน เพื่อใหกระบวนงานตา ง ๆ
สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอตกลงอาเซียน (AMDD)
2. สร า งเครื อ ข า ยและทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ผูประกอบการเครื่องมือแพทย เกี่ยวกับผลกระทบจากการแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับขอตกลงอาเซียน

6

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/34090 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560.
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2. เศรษฐกิจ (Economic)
2.1 นโยบาย Thailand 4.07, 8, 9
หัวขอเรื่อง : อย. 4.0 ขับเคลื่อนดวย ม.44 เนนการเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ
นโยบาย Thailand 4.0 เปนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศใหสามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือหนึ่งในหนวยงานนํารองที่จะขับ เคลื่อนประเทศสู 4.0
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะปลดล็อกระบบราชการแบบเดิม ดวยการลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกับผลิตภัณฑ
ที่มีความเสี่ยงนอย เพื่อใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจและเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภค ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเขมขน
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาดที่ไมมีคุณภาพ โดยใชคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ (มาตรา 44) เปน
เครื่ อ งมือ สํ า คัญ ในการพั ฒ นากลไกการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให มี ค วามรวดเร็ ว และมี ประสิทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้ ตองปฏิรูประบบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุกและระบบสื่อสารที่เขาถึงประชาชน
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
เพื่อสนองตอนโยบายประเทศไทย 4.0 อย. ตองเรงปรับปรุง 2 สวนที่สาํ คัญ ไดแก
1. โครงสร า งองค ก รและบุ ค ลากร โดยต อ งปรั บ ตั ว ให เ กิ ด ความยื ด หยุ น และความคล องตั ว
ในการบริหารงาน บุคลากร และงบประมาณ เชน พัฒนาบคุลากรตาม Competency ที่กําหนด เปดโอกาสให
การศึกษาตอในระดับ ปริญ ญาโท/เอก ทั้งในประเทศและตางประเทศในสาขาค กรตองการ และกํา หนดให มี
การหมุนเวียนงานเพื่อใหเกิดความรอบรูรอบดาน และการวางตัวผูสืบทอดตําแหนงในระดับบริหารเพื่อใหเปน
ผูบริหารที่ดีในอนาคต
2. พัฒนาระบบงานใหทันสมัย โดยดําเนินการ 1) Smart Regulation พัฒนากฎหมายใหทันตอ
สถานการณแ ละสอดคล อ งสากล 2) Smart Consumer สรา งศั ก ยภาพผูบ ริ โ ภคใหรู เทา ทัน สื่ อ
(Media Literacy) และรอบรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Literacy) 3) Smart Entrepreneur การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตดวยการยื่นผานระบบ E-submission ใหครอบคลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพทั้ง 6 กลุม และ 4) Smart Information จัดทําระบบเพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ใหทันสมัย เขาถึงงาย
2.2 ความรวมมือระหวางประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา 10, 11, 12, 13
หัวขอเรื่อง : ความรว มมือระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิ จ เป นกระบวนการที่สามารถเพิ่ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา ชวยขยายโอกาสในการแขงขันตอผูประกอบการ อยางไรก็ตามการไหลเวียน
ปริมาณสินคาที่ มากขึ้นอาจสงผลใหพบปญหาคุณภาพความปลอดภัยผลิตภั ณฑสุขภาพ ซึ่ง อย. จํา เปน ตอง
ปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
7
8
9
10
11

12
13

ประยุทธ “ลุยพัฒนาประเทศสูยุคไทยแลนด 4.0”
ดร.สุวิทย เมษินทรีย “ประเทศไทย 4.0” สรางเศรษฐกิจใหม.
บทสัมภาษณรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ) ตอผูแทนนิตยสาร Green Life Plus. 2560.
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2558. สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2558.
อัญชนี วิช ยาภั ย บุนนาค. การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุข ภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540.
สํานักดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2558.
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การรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระดับพหุภาคี รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนที่เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยตรง ประเทศ
ไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับกลุม/เขตเสรีทางการคามากขึ้น ทั้งในดานจํานวนของกลุมความตกลง
การคาเสรีที่เขารวมเปนสมาชิก ที่ผานการเจรจาขอตกลงการคาเสรีเรียบรอยแลวและอยูในระหวางกระบวนการ
เจรจา และดานความครอบคลุมกิจกรรมทางการคา เชน ความตกลงภายใตองคการการคาโลก (WTO) โดย
ความตกลงภายใต WTO ที่เกี่ยวกับ อย. ไดแก ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical
Barrier to trade : TBT) มาตรการสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS), TRIPs
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) โดยลาสุดประเทศไทยไดใหสัตยาบันยอมรับ
การแกไขพิธีสารมาราเกช เพื่อผนวกความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation
Agreement: TFA) เขาเปนสวนหนึ่งของความตกลงองคการการคาโลก (WTO) เพื่อมุงเนนการลดขั้นตอนพิธี
การดานศุลกากรตาง ๆ และลดระยะเวลาที่ใชในดานพิธีการเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวมทั้ง สรางความชัดเจน
ในดานระเบียบพิธีการใหมีความโปรงใสและเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้น ยังมีการรวมกลุมในระดับ
ภู มิภาค อาทิ ASEAN, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) และ RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership) ซึ่งมีสมาชิก คือ อาเซียน 10 ประเทศ และจีน ญี่ปุน เกาหลีใต
ออสเตรเลี ย นิว ซี แ ลนด และอินเดีย ) ดังนั้น วัต ถุป ระสงคข องการรวมกลุม เขตเสรี ทางการค า เหลา นี้ จึง มี
ความมุงเนนเพื่อเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการไหลเวียนปริมาณสินคาและบริการในประเทศสมาชิก ซึ่ง
ที่ผา นมา ประเทศไทยมีแนวโนมการนําเขา ผลิตภัณฑสุขภาพสูงขึ้น โดยในป 2559 มีการนําเขาผลิตภั ณฑ
สุขภาพ จํานวน 1,728,035 รายการ รวมเปนมูลคา 429,454.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 4 เทาตัวเมื่อเทียบ
กับป 2550 และเพิ่มขึ้น 1.5 เทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555
จากความรวมมือทางเศรษฐกิจสงผลใหรัฐบาลเห็นความสํา คัญของการเฝา ระวังการนําเข าสงออก
ผลิตภัณฑสุขภาพ และเกิดการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ แบบบูรณาการ แตอาจพบปญหาคุณภาพ
ความปลอดภั ย ผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งจากประเทศเพื่อนบา นและผา นการขนสงทั้งทางทะเลและทางอากาศ
เพิ่มขึ้น ดังนั้น อย. ควรปรับกฎระเบียบใหสอดคลองกับสากล (Harmonization) เพื่อนําไปสูการยอมรับซึ่งกัน
และกันในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
ปรับตัวในการการจัดการกับผลิตภัณฑ ระบบและกลไกใหเทาทันตางประเทศและเฝาระวัง ตรวจสอบ เตือนภัย
และยับยั้งผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยไดทันสถานการณ
ความรวมมือที่สําคัญอยางหนึ่ง ไดแก ประชาคมอาเซียน เปนการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและ
ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคใกล เ คี ย งและในเวที ร ะหว า งประเทศ อย. จึ ง มี
ความจํา เป นตองดํา เนินการตามขอตกลงภายใตอาเซียน และเพื่อความพรอมในการเป นประชาคมอาเซีย น
ภายใตขอตกลงตาง ๆ ทั้งแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสา โดยแตละเสาเกี่ยวของกับงานของ อย.
รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกี่ยวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เสา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic
Community)

-

ประเด็นที่เกี่ยวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี
การอํานวยความสะดวกทางการคา
การจัดตั้ง ASEAN Single Window
การปรับประสานกฎระเบียบ กระบวนการตามกฎหมายในการควบคุม
ผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ผลิตและนําเขามาจากตางประเทศใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยและสอดคลองกับความตกลงอาเซียน
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เสา
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political and
Security Community)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural
Community)

ประเด็นที่เกี่ยวของกับงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ยาเสพติดและการควบคุมสารตั้งตน
- ความปลอดภัยทางอาหาร
- การพัฒนาทางดานเภสัชกรรม รวมถึงการใชยาอยางเหมาะสม
- การดื้อยาตานจุลชีพ

นอกจากนี้ ข อ ตกลงใหม ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น จากสถานการณก ารเปลี่ ย นแปลงด า นสิ่ ง แวดล อ ม เช น
การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิโ ลก หรือ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เปนประเด็นที่ควรนํามาใชเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงนโยบายของ อย. เพื่อกําหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อให
เปนไปตามแนวโนมขอตกลงทางการคาที่จะเกิดตอไปในอนาคต
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
อย. ตองมีการปรับและพัฒนาการทํางานใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน พัฒนาระบบงาน
รวมถึ งพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยตอบริบทที่เ ปลี่ยนไป เชน การดําเนิน ธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็ กทรอนิกส
และเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ รวมถึงภาคสวน และเครือขายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสรางความรู ความเขาใจ
ในกฎระเบีย บ มาตรฐานดา นผลิต ภัณฑสุข ภาพที่ส อดคลอ งกั บอาเซีย นใหแก ทุก ภาคสว น รวมทั้งประเมิ น
สถานการณดานผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อวางแผนยุทธศาสตรเชิงรุกสําหรับการปรับขอกําหนด มาตรฐาน
กฎระเบียบการกํา กับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ที่สามารถรองรับการดําเนินการใหเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
3. สังคม (Sociocultural)
3.1 โครงสรางอายุของประชากร14, 15, 16
หัวขอเรื่อง : การเขาสูสังคมสูงวัยตองมีการพัฒนาสินคาและบริการใหเขากับพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชากรสูงวัย
ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โครงสรางประชากร
ของประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต ป ๒๕๕๘
และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดสวน
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํา นวนประชากรทั้งหมด ซึ่งปจจุบัน ประเทศไทยมีจํานวนประชากร
66,115,914 คน และตั้งแตตนป 2560 มีประชากรเกิดใหม 582,762 คน ประชากรตาย 442,114 คน
ทําใหมีประชากรเพิ่มขึ้น 140,648 คน และประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 11,458,608 คน
จากการที่ประชากรไทยมีอายุสูงวัยมาก มักมาพรอมกับความเสี่ย งจากปญหาโรคภัยไข เจ็บ ไดแก
โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคเกี่ยวกับ จิตประสาท และปญหาในการยอยอาหาร สินคาและบริการดาน
สุขภาพที่จําเปนสําหรับ ผูสูงอายุจึงเกี่ยวของกับการรักษาโรค อาทิ ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย
นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมีความตองการใชผลิตภัณฑที่บํารุงสุขภาพมากขึ้น อาทิ วิตามิน และอาหารเสริมสุขภาพ
อี กทั้ งยั ง มีแ นวโนม ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมไปบริโ ภคสิ นคา อาหารที่ ดีตอ สุ ข ภาพ ยิ่ งไปกว า นั้น สํ า หรับ กลุ ม
14
15
16

จํานวนประชากรไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560. มิเตอรประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สํานักนายกรัฐมนตรี. 2559. กรุงเทพฯ.
EXIM E – News. สังคมผูสุงอายุกับโอกาสธุรกิจที่รออยู. สวนวิจัยธุรกิจ 1 ฝายวิจัยธุรกิจ. มิถุนายน 2557.
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ผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูง พบวา สินคาเกษตรอินทรียเปนสินคาที่มีความตองการเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูสูงอายุมักมี
ความกังวลถึงความปลอดภัยของอาหารคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผูบริโภควัยอื่น การพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูสูงอายุ โดยสว นใหญเนนการแกปญ หาขอจํากัดดานรา งกายของผูสูงอายุ เขน เป น
ผลิตภัณฑที่ใชงานงายไมซับซอน บรรจุภัณฑสินคาอุปโภคบริโภคที่ตัวอักษรใหญ มีขั้นตอนการใชงานงาย ไม
ซับซอน เปนตน ซึ่งเปนโอกาสของผูประกอบการในการเตรียมความพรอมและพัฒนาผลิตภัณฑรองรับสังคม
ผูสูงอายุ
การแปลงประชากรเขาสูสังคมสูงวัย จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพในทองตลาดแนวโนมเพิ่ มขึ้ น และมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพนวั ต กรรมใหม ๆ เกิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ข อ จํ า กั ด ด า นบุ ค ลากร อย. ที่ ไ ม เ พี ย งพอ
ขาดความหลากหลายในวิชาชีพ ทําใหการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพไมครอบคลุมและเทาทันตอผลิตภัณฑ
สุขภาพที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
อย. ควรใหความสําคัญหรือมีนโยบายเชิงรุกตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชาการ การสงเสริม
นวัตกรรมทางสุขภาพ (Innovation for Health) และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Health Products) ที่มีแนวโนม
เติบโตอย างต อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ รวมถึงควรพัฒนาทั กษะและความเชี่ ยวชาญใหกับบุคลากร
เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
3.2 คานิยมและทัศนคติในการบริโภคของประชาชน 17, 18, 19 , 20, 21
หัวขอเรื่อง : การพัฒนาความรูแกประชาชนตองอาศัยการสื่อสารใหประชาชนเขาถึงผานชองทางตาง
ๆ เนื่องจากการสื่อสารสงผลตอการรับรู คานิยม และทัศนคติของผูบริโภคเปนอย างมาก
สังคมสมัยใหมเปนสังคมที่ขา วสารขอมูลมีบทบาทอยา งมาก (information society) รวมทั้ ง
การสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลอยางมหาศาลตอผูรับสาร ดังนั้น สถานะและบทบาทของการสื่อสารจึงแยกกัน
ไมออกและกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ วัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน การสื่อสารจึงเปนผูสรางสรรค/ผูกลั่น
(generator) วัฒนธรรมของสังคม ประกอบกับวัฒนธรรมตางชาติที่กําลังหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง โดยมีเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร ไดแก การสื่อสาร ซึ่งสงผลตอการรับรู คานิยม และทัศนคติของ
ผูบริโภคเปนอยางมาก ซึ่งจากการพัฒนาระบบการตลาดที่พัฒนาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ที่ขายความคิด
รสนิยม ความเชื่อ โดยเฉพาะการกระจายขาวสารที่แสดงออกมาในรูปแบบ ขา วสาร ความบันเทิ งที่ผูบริโภค
เขาถึงไดงา ย ทําใหสงผลตอการแสดงออก การตัดสินใจและทัศนคติตาง ๆ ที่แสดงออกในสังคมนั้น ๆ
Google เปดผลสํา รวจพฤติกรรม “อะไรมีผลตอการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของคนไทย” ได ทํา
การสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคจากกลุมตัวอยาง 4,000 ครัวเรือน แบงเปนในกรุงเทพฯ 45% และ
ตางจังหวัด 55% โดยพบวา คนไทยใหความสนใจหาขอมูลตลอดเวลากอนตัดสินใจซื้อ ดังนี้
 ผูบริโภคไทยไดรับขอมูลขาวสารที่ดีขึ้นกวาเดิม ผูบริโภคไปรานดวยจุดประสงคที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สินคาที่ตองการซื้อ โดย 61% เห็นวาการใชสมารทโฟนทําใหศึกษาขอมูลสินคาไดกอนตัดสินใจซื้อ
 ผูบริโภคไทยเปดรับฟงความคิดเห็น ขณะที่หาขอมูลสินคาที่สนใจ โดย 58% พบวาเขาคนพบแบ
รนดใหม ๆ ในระหวางการหาขอมูล ถือเปนขาวดีนักการตลาดในการสรางอิทธิพลตอผูบริโภค
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ผลสํารวจพฤติกรรม “อะไรมีผลตอการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของคนไทย” โดย GOOGLE ณ7/9/2017.
พฤติกรรมการบริโภคจากรายงานสุขภาพคนไทย 2559. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย.
โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560.
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหรืออาหารกันแน (https://www.doctor.or.th/article/detail/2318).
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 สื่อออนไลนมีอิทธิพลตอผูบริโภค โดย 80% คนหาขอมูลผานสื่อออนไลน
 Search Engine มีอิทธิพล โดย 85% คนหาขอมูลผาน Search Engine
 วิดีโอมีผลตอการเลือกแบรนดดวยเชนกัน 95% ทําใหผูบริโภคมีผลในเชิงบวกมากขึ้น
จากการวิเคราะหถึงพฤติกรรมการบริโภคตามกลุมอายุหรือเจนเนอเรชันของผูบริโภคของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา เจนวายเปนกลุมที่มีสัดสวนคาใชจายตอรายไดนอยที่สุด
หากเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอื่นในชวงเวลาที่อายุเทากัน (26 - 30 ป) สัดสวน คาใชจายตอรายไดของ
เจนวายอยูที่รอยละ 51 ซึ่งนอยกวาเบบี้บูมเมอรและเจนเอ็กซที่รอยละ 67 และ 69 ตามลําดับ สะทอนใหเห็น
วารายไดของเจนวายเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกวารายจา ย เมื่อพิจารณาในลักษณะการใชจายของเจนวายมี
ความแตกตางจากเบบี้บูมเมอรและเจนเอกซ โดยเฉพาะอยางยิ่งคา ใชจายดานอาหารที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น อยาง
ชัดเจนในกลุมเจนวาย กลุมเบบี้บูมเมอรและเจนเอกซใชจายดานอาหารที่รอยละ 46 และ 40 ของ คาใชจาย
ทั้งหมด ในขณะที่เจนวายสัดสวนคาใชจายดานอาหารสูงถึงรอยละ 77 ซึ่งสาเหตุที่คาใชจายดานอาหารเพิ่มขึ้น
สูง เชนนี้ คาดวาดวยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตสมัยใหมทําใหการปรุงอาหารเองนอยลง ในขณะที่
มีการรับประทาน อาหารนอกบา นหรือการซื้ออาหารสํา เร็จมากขึ้น คา ใชจ ายดา นอาหารจึงสูงตามไปดวย
นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวา คนในชนบทเริ่มมีคาใชจายการรับประทานอาหารนอกบานและซื้ออาหารสําเร็จ
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูที่อาศัยในเขตเมืองกับผูที่อาศัยในเขตชนบทที่ลดนอยลง
และรูปแบบการจับจายใชสอยในปจจุบันมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นกวาในอดีต โดยเฉพาะเมื่อมีอินเทอรเน็ต
การซื้อของออนไลนจึงเปนรูปแบบใหมในการเลือกซื้อของและเปนชองทางที่เปนที่นิยมในกลุมเจนวายเปนพิเศษ
การสํารวจ พบวาเจนวายรอยละ 38 ซื้อสินคาออนไลนอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน ในขณะที่เจนเอกซและเบ
บี้บูมเมอรเพียงรอยละ 23 ที่มีพฤติกรรมเชนนั้น นอกจากนี้เจนวายรอยละ 42 จะอานรีวิวสินคาประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ ในขณะที่เจนเอกซและ เบบี้บูมเมอรอานรีวิวนอยกวาที่รอยละ 33 และ 23 ตามลําดับ อีกทั้งจาก
ผลการสํา รวจโดยสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบวา กลุมตัวอยางมีคา นิยม ทัศนคติตอผลิตภัณฑ
สุขภาพในปจจุบันในระดับมากที่สุดอันดับแรก ในเรื่อง “ผลิตภัณฑสุขภาพที่เลือกซื้อเลือกใชตองมีความสมบูรณ
ของบรรจุภัณฑ ตองไมบุบ แตก หัก บิ่น หรือฉีกขาด” คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมาคือ “เลือกซื้อเลือกใช
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเครื่องหมายสัญลักษณที่รับรองโดย อย. เพราะเชื่อถือไดวาผลิตนั้นมีความปลอดภัย” คิด
เปนรอยละ 34.5 สว นคานิยม ทัศนคติตอผลิตภัณฑสุขภาพในระดับมาก อันดับ แรก คือ “เลือกซื้อเลือกใช
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการรับประกันความพึงพอใจหลังการใช หรือการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑสุขภาพ
นั้น ๆ” คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาคือ “เลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเครื่องหมายสัญลักษณที่
รับรองโดย อย. เพราะเชื่อถือไดวาผลิตนั้นมีความปลอดภัย” คิดเปนรอยละ 44.3 และผลสํารวจความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพก็ยังพบวา พฤติกรรมการซื้อของกลุมตัวอยางผูบริโภคและตราสินคา พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผลิตภัณฑสุขภาพใชเอง คิดเปนรอยละ 75.90 ซึ่งในกลุมดังกลาวนี้เปนผูที่พิจารณา
ฉลากสินคากอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสุขภาพถึงรอยละ 97.98 โดยสิ่งที่พิจารณามากที่สุด คือเครื่องหมาย อย.
หรือเลขอนุญาตที่กําหนดโดย อย.
จากสถานการณ ข า งต น จึ ง อาจบ ง ชี้ ไ ด ว า การจะพั ฒ นาความรู แ ก ป ระชาชนจํ า เป น ต อ งอาศั ย
การสื่อสารเพื่อการเขาถึงแตละบุคคลใหแสดงออกถึงความคิดเห็น การเรียนรู การคนควาหาขอมูล จากการใช
สื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ เปนชองทางหลักที่ อย. จะนํามาพิจารณาปรับใชในงานคุมครองผูบริโภคตอไป
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3.3 การโฆษณาโออวด เกินจริง22
หัว ข อเรื่อง : การแขง ขัน ทางการตลาดที่รุนแรง และวิ วั ฒนาการในการกระทํา ผิด กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปอยา งรวดเร็ว ตามความกา วหนา ของเทคโนโลยีในการสื่อสาร อย. และหนวยงานที่เกี่ยวข อง
จําเปนตองบังคับใชกฎหมายและทํางานแบบบูรณาการกันมากขึ้น รวมถึงการสื่ อสารตอผูป ระกอบการและ
ผูบริโภคใหตรงกลุมเปาหมายและทั่วถึงเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหเกิดปญญาทางสุขภาพ
ปจจุบัน ปญหาการโฆษณาโออวดเกินจริงจากสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะจากสื่อวิทยุ โทรทัศน และโซเชียล
มีเดีย มักพบโฆษณาการกลาวอางเครื่องหมายของ อย. กลาวอางสรรพคุณทางยาชวยบําบัด บรรเทา รักษา หรือ
ปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน ไต ตา โฆษณาลดน้ําหนัก ผิวขาวใส หรืออวดอาง เปนยา
เสริมสมรรถภาพทางเพศ หรือขยายขนาดอวัยวะเพศ การโฆษณาผลิตภัณฑยาอันตราย ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
อาจมีสวนผสมหรือลักลอบใสตัวยาที่เปนอันตราย ซึ่งผูบริโภคอาจพบผลขางเคียงอยางคาดไมถึง และยังเป น
อันตรายถึงชีวิตได โดยมีผลกระทบตอสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องคาใชจายทางการแพทย สาเหตุ
เนื่องมาจากการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรง และจากวิวัฒนาการในการกระทําผิดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ วตามความกาวหนา ของเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน ทางสื่อโซเชียลมีเดี ย โทรทัศนดิจิทัล และ
โทรทัศ นดาวเทียม ทํา ใหก ฎหมายที่มีอยูไ มทัน สมัย และบทลงโทษที่เบา ทํา ใหผูกระทํา ผิด ไมเกรงกลั วต อ
กฎหมาย การตระเตรียมการกระทําผิดที่มีความซ้ําซอน เปนเครือขาย ยากแกการตรวจสอบ อีกทั้งการเขาถึงสื่อ
ตาง ๆ ไดงาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่เปดเพจขึ้นมาใหมไดงาย แตดําเนินการระงับโฆษณาไดยากและใช
เวลานาน เนื่อ งจากปจ จัย ทางกฎหมายหรือความเชี่ย วชาญของพนักงานเจ า หนา ที่ในการตรวจสอบข อมู ล
ผูก ระทํ า ผิด ทํา ให ร วบรวมหลั กฐานไดย าก อี กสาเหตุ ห นึ่ง คือ ผูบ ริ โ ภคเข า ไม ถึง ข อ มูล หรื อ สื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑสุขภาพและผูประกอบการไมทราบหรือเขาไมถึงระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ของ อย.
จากนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ อย. และแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพนั้น อย. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร หนวยงานภาครัฐ เชน กสทช. บก.ปคบ. สคบ. เปนตน และ
เครือขายภาคประชาชน ในการเฝาระวังตรวจสอบและกํากับดูแลผลิตภัณฑและสื่อดวยดีตลอดมา แตเนื่องดวย
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี แ ละการกระทํ า ผิ ดที่มี ความซ้ํ า ซ อน อย. และหน ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข อ งต า ง ๆ
จําเปนตองมีการบังคับใชกฎหมายและทํางานแบบบูรณาการกันมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารตอผูประกอบการและ
ผูบริโ ภคให ตรงกลุม เปา หมายและทั่วถึง เพื่อเปนการคุมครองผู บริโภคใหไดรับผลิตภัณฑผลิตภั ณฑสุขภาพที่
ปลอดภัยและมีมาตรฐานตอไป
ทั้งนี้ เปาหมายตอไป หนวยงานภาครัฐตองรณรงคและหาแนวทางใหผูบริโภคหันมาสนใจสุขภาพของ
ตนเอง ใสใจเรื่องการบริโภค และมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ถูกตอง ดีกวาการไปแกปญหาที่ปลายเหตุ ความรูทาง
สุขภาพตองทําใหเกิดปญญาทางสุขภาพดวย สวนความทันสมัยทําใหผูบริโภคมีความรูพึ่งตนเองได
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. สร า งความเข ม แข็ ง ของระบบการกํ า กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ทั้ ง ทางด า นกฎหมาย
การปราบปราม มาตรการทางปกครอง รวมถึงมาตรการทางภาษี มาตรการคดีพิเศษ การสงตอและประสานงาน
ภายใน อย. อยางเปนระบบ ถูกตอง ทั่วถึง มีการประเมินผลชัดเจน
2. สรา งเครือขายและบูรณาการการทํา งานระหวา งหนวยงานรัฐและเอกชนใหเหนียวแนน จริ งจั ง
และมีประสานการดําเนินงานที่รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย
3. สร า งแหลง ข อมูล และเผยแพรขอมูล ผลิต ภัณฑสุข ภาพที่ถูกตอ งทางสื่อ หรื อแหลง ขอมูลต า งๆ
เพื่อใหผูบริโภค ผูป ระกอบการ เครือขา ยภาคประชาชนและพนักงานเจา หนาภาครัฐ เขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ของ อย. ไดสะดวกและรวดเร็ว
22

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหรืออาหารกันแน (https://www.doctor.or.th/article/detail/2318)

23

4. เทคโนโลยี (Technological)
4.1 การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี23, 24
หัวขอเรื่อง : เปนยุคของเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานตาง ๆ
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย
(ICT Smart Thailand 2020) ซึ่งมีเปาหมายดังนี้
1. มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอยางทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดอยางเทาเทียมเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไป
2 มีทุนมนุษ ยที่มีคุณภาพมีปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานเศรษฐกิจสรา งสรรคไ ดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรอบรู เข าถึง พั ฒนา และใช
ประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทามัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางานและดํารงชีวิตประจําวัน และ
บุคลากร ICT มีความรูความสามารถและทักษะในระดับสากล
3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค)
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4. ยกระดับความพรอมดาน ICT โดยรวมของประเทศในการประเมินวัดระดับระหวางประเทศ
5. เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม
6. ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
จากแนวคิดเบื้องตนของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ซึ่งไดใหคํานิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล “เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ สงผลตอการพัฒ นา
เศรษฐกิจ การพัฒนาของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น” ซึ่งหนวยงานตองวางโครงสรางพื้นฐานทั้งดาน
Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure เพื่อรองรับ Digital Economy และ AEC
แนวโนมในอนาคต
ในแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒนางานคุ ม ครองผู บ ริโ ภคด า นผลิ ต ภั ณ ฑสุ ข ภาพ ภายใต แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อย. จะดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สา รสนเทศของสํ า นั กงานฯ ตา มแผน แม บ ทเทคโน โล ยี ส า รส น เทศแล ะการสื่ อสา รข อง อย.
พ.ศ. 2558 – 2561 ซึ่งแผนแมบทฯ ดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของไทย ICT Smart Thailand 2020) และแผนแมบ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – 2561) รวมทั้งสอดรับกับ แนวคิ ด
เบื้อ งต นของคณะกรรมการเศรษฐกิจ ดิจิทัลที่เกี่ย วกับเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy) อี กด วย เช น
การปรับปรุงระบบเครือข า ยภายในของสํา นัก งานการพั ฒ นาระบบ e-Service สํา หรั บ ผูป ระกอบการ
การเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ และใหความรูกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ
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นโยบาลของรัฐเกี่ยวกับ ICT : http://www.teacher.ssru.ac.th/jarumon_no/file.php/1/week_2_Policy_ICT.pdf
Blockchain & Thailand 4.0
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B
8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9
A.pdf.aspx
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใชงาน โดยพัฒนาใหมีโครงสราง
และมาตรฐานของขอมูล ของ อย. เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร
2. พั ฒ นาระบบสารสนเทศมี ค วามครอบคลุ ม ความรวดเร็ ว ความถู ก ต อ ง ความทั น สมั ย
ความเชื่ อมโยง ความนา เชื่ อถือ ความสามารถในการเข าถึ ง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส วนรวมใน
กระบวนการขอมูล ความปลอดภัย และการรักษาความลับ เชน เทคโนโลยี Blockchain ที่สามารถนํ า
ประยุ กตใช ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทําหนาที่บันทึกบัญชีและการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้น ทํา ใหขอมูลธุรกรรมดิจิทัล
สามารถแชรไปยังทุกคนได และกลุมของขอมูลนี้สามารถสงตอ ๆ กันไปยังทุกคนที่เกี่ยวของไดเสมือนเปนหวงโซ
(Chain) โดยจะทราบวาใครเปนเจาของและมีสิทธิ์เขาถึงขอมูล
3. มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมศุลกากร กรม
พัฒนาธุรกิจการคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุมครองผูบริโภค
4. พัฒ นาระบบข อ มูลเพื่ อใช ป ระโยชน ในการสื่อ สารและการจั ดการ เช น ระบบข อ มู ล เพื่ อ
การจัดการ (MIS) ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร (Decision Support System) และ
พัฒนาชองทางการสื่อสารและการเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ
5. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งเชื่ อมโยงเครือขา ยให ครอบคลุ มอย าง
เหมาะสมและตอเนื่อง
6. พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ
สงเสริมใหเกิดการใช ICT ในการปฏิบัติงาน
5. สิ่งแวดลอม (Environment)
5.1 ผลกระทบจากการใชสารเคมี25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
หัวขอเรื่อง : การจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑสุขภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืนยังขาดมุมมองการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในชวงที่ผานมาและแนวโนมในอนาคต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารเคมีจะมีบทบาทนําตอ
การกํ า หนดทิ ศทางการเติ บ โตทางอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมสารเคมี เ กี่ ย วกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
ซึ่ง กฎหมายเกี่ยวกับ ผลิ ตภัณฑสุขภาพมุ งเนนไปที่มิติความปลอดภัยและประสิทธิ ภาพตอ ผูบ ริโ ภค ยั งขาด
มุมมองดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่กระแสทั่วโลก ใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมมากและถูกหยิบ
ยกขึ้นมาหารือเพื่อการจัดการที่ดี เหมาะสมและยั่งยืนในเวทีของสหประชาชาติ เชน วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
2030 (Sustainable Development Goal 2030 : SDGs) หรือยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม.
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522.
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522.
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559.
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558.
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551.
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535.
UN Sustainable Development Goal 2030.
Strategic Approach to International Chemicals Management.
WHO Chemical Roadmap to enhance health sector engagement in the Strategic Approach to International Chemicals
Management towards to 2020 goal and beyond.
Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutant.
Minamata Convention on Mercury.
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ระหวางประเทศ(Strategic Approach to International Chemicals Management : SAICM) รวมทั้ง
WHO Chemical Roadmap to enhance health sector engagement in the Strategic Approach to
International Chemical sanagement towards to 2020 goal and beyond เปนตน ซึ่งวิถีทางที่จะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 คือ การจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด ตลอด
วงจรชีวิตของสิ่งเหลานั้น ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่ไดตกลงกัน รวมทั้ง ลดการปลดปลอยออกสู
สิ่งแวดลอม ไดแก อากาศ น้ํา และดิน เพื่อลดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ปจจุบันการดําเนินงานภายใตกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพที่ อย. รับผิดชอบ เนนการควบคุมที่ตนทาง
คือ การขึ้นทะเบียน ขณะที่การจัดการกลางทาง คือ การนําไปใช ครอบครองและการขนสง และการจัดการที่
ปลายทาง คือ กําจัด บําบัด และทําลายผลิตภัณฑที่เหลือใช หรือเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ หรือผลิตภัณฑที่
ตองกําจัดทําลายใหสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศและอนุสัญญาสารเคมีที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ มีงาน
ศึกษาวิจัยในประเทศที่ทําการศึกษาโดยนักวิชาการสาขาตาง ๆ พบวา การตกคางสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในพืช
ผัก และผลไมในระดับที่ไมปลอดภัยตอการบริโภค พบการสะสมสารเคมีปองกําจัดศัตรูพืชในซีรัมของมารดา
และทารกในครรภ อัน เนื่อ งมาจากการตกคา งในสิ่ งแวดลอ ม พบการตกค า งยาปฏิ ชี ว นะและยาอื่ น ๆ ใน
สิ่ ง แวดลอ ม ในแหล ง น้ํ า ตา ง ๆ ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาเชื้ อดื้ อ ยาในสิ่ ง มี ชีวิต และทํ า ลายเชื้ อ จุ ลิ น ทรีย ที่ดี ใ น
สิ่งแวดลอม
ดังนั้น การจะบรรลุเปาหมายการจัดการสารเคมีและของเสียไดตลอดวงจรชีวิตไดตามเปาหมายของ
สหประชาชาติ จึงจําเปนจะตองดําเนินการในหลายมาตรการ เชน การปรับปรุงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย
ที่มีอยู การศึกษาวิจัย การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
บุคคลากรทุกระดับและทุกภาคสวน การสรางความตระหนักรูในกลุมผูบริโภค เปนตน
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายวาดวยยา อาหาร วัตถุเสพติด เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และ
วัตถุอันตรายที่ใชในบา นเรือนหรอทางสาธารณสุขวัตถุอันตราย ใหสามารถจัดการสารเคมีไดตลอดวงจรชีวิต
เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเพื่อความปลอดภัยตอคุณภาพชีวิต ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม
2. เพิ่มการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
3. นําหลักการประเมินความเสี่ยงสารเคมีมาใชในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสู
ทองตลาด
4. ศึกษาวิจัย ผลกระทบการใชผลิตภัณฑสุข ภาพตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมภายหลั งการอนุ ญาต
รวมทั้งการตอยอดผลงานวิจัยที่มีอยูเพื่อนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสม
5. สนับสนุนและสงเสริมการนําพืชสมุนไพรและสารธรรมชาติทดแทนสารเคมีในผลิตภัณฑสุขภาพ
6. รวบรวมองคความรูแ ละหลัก ฐานวิท ยาศาสตรเกี่ย วกับสารเคมีแ ละผลกระทบตอสุ ขภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปกําหนดนโยบาย
7. บูรณาการทํางานของ อย. กับหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและตางกระทรวงทั้งในมิติ
แบบองครวมหรือมิติเฉพาะประเด็น
8. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและทุกภาคสวนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
สารเคมีที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี
9. สรางความตระหนักรูในกลุมผูบริโภคเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีทั้งหวงโซชีวิต
10. นํามติขอตกลงระหวางประเทศหรืออนุสัญญาดานสารเคมีมาดําเนินการในประเทศใหสอดคลอง
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6. สถานการณสภาวะสุขภาพของคนไทย (Health)

6.1 ปญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม37, 38
หัวข อเรื่ อง : จากวิถี ชีวิ ตและสภาพแวดลอ มที่เ ปลี่ย นแปลงไป ทํ า ให เ กิด พฤติ กรรมบริ โ ภคที่ ไ ม
เหมาะสม สงผลใหปญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
บริบทใหมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขภาพ กอใหเกิดปญหา
สุขภาพ และโรคไมติดตอเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมที่ขาด
ความสมดุลของทั่วโลก และประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจการคาและบริการที่ถูกครอบงําดวยกลไกการตลาดที่มุง
แสวงหากําไรเปนสําคัญ และการผันผวนทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง จากปจจัยแวดลอมภายนอก ทําใหสังคม
เกิ ดความเหลื่อ มล้ํา แบบแผนในการดํารงชีวิต และแบบแผนในการบริโภคเปลี่ยนไป เกิดกระแสวัตถุนิย ม
บริโ ภคนิยมที่มีคา นิยมเลียนแบบการบริโภคตามตา งชาติ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตผลิตภั ณฑที่ไ รคุณคา ทาง
โภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ไมไดสัดสวน ขาดความสมดุล หรือมองขามคุณคา ทาง
โภชนาการ ไมคํานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่นําไปสูภาระโรคตาง ๆ ไดแก การบริโภคอาหารประเภทโปรตีน
ไขมันสูง และอาหารที่มคี วามเค็ม (เกลือโซเดียม) สูงและหวานมากเกินไป การกินผักผลไมนอย ขาดการออกกําลังกาย
สิ่งแวดลอมที่มีมลพิษ รวมถึงความเครียดในการดํา รงชีวิตในปจจุบัน ดวยเหตุดังกลา วขา งต น ทํ าให ปญ หา
ทางดานสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป จากภาวะทุพโภชนาการเปนภาวะโภชนาการกินและโรคอวนมากขึ้น จากโรค
ติดเชื้อหรือโรคติดตอทั่วไป เปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่สามารถปองกันได ที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงภายใตวิถีชีวิตและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรายงาน
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สอง ป 2560 เกี่ยวกับคนไทยมีแนวโนมปว ยและตามดวยโรคไมติดตอมากขึ้น
เนื่องจากคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จากขอมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมพบวา อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 73.28 ป ในป 2552 เปน 75.4 ป ในป 2560 อยางไรก็ตามจากขอมูลองคการ
อนามัยโลกพบวา อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) มีคาต่ํากวา
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด สะทอนใหเห็นวาคนไทยไมไดมีสุขภาพที่สมบูรณตลอดชวงชีวิต แตจะมีชวงเวลาที่
ตองอยูอยางเจ็บปวยหรือพิการ และจากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวา คนไทยมีแนวโนมเจ็บปวยและ
เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้น ซึ่งการออกกําลังกาย และลดพฤติกรรมเสี่ย งตางๆ เปนปจจัยสําคัญ
ที่จะชวยลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตกอนวัยอันควร และชวยใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตลอดชวงชีวิต รายละเอียด
ตามภาพที่ 2

37
38

ภาพที่ 2 สถิติอายุเฉลี่ยของคนไทย
แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563. กระทรวงสาธารณสุข.
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง 2560. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
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7. สถานการณการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)
7.1 ดานควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
1) อาหาร
ผลิตภัณฑ
จากผลการเฝ า ระวั ง สถานการณ ค วามไม ป ลอดภั ย อาหาร โดยการตรวจวิ เ คราะห ท าง
หองปฏิบัติการ และการใชชุดทดสอบเบื้องตน (Test kit) โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
(1) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารโดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดําเนินการ โดยสุม
เก็ บตัว อย างผลิตภัณ ฑอาหาร ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จํา หนา ยเพื่อเฝา ระวั งโดยการตรวจวิ เคราะหท าง
หองปฏิบัติการ โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560 มีรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหาร โดยการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
จํานวนผลิตภัณฑ
ปงบประมาณ
ที่สุมเก็บตัวอยาง
พ.ศ.
(ตัวอยาง)
2558
2559
2560

4,346
4,548
4,385

จํานวน
ผลวิเคราะห
(ตัวอยาง)
4,346
4,423
3,339

ผลการตรวจวิเคราะห
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/
เปนไปตามมาตรฐาน
พบขอบกพรอง
ตัวอยาง
รอยละ
ตัวอยาง
รอยละ
3,697
85.18
643
14.82
3,787
85.62
636
14.38
2,933
87.84
406
12.16
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเฝา ระวังความไมปลอดภัยอาหารโดยสุมเก็บตัวอยาง
เพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ จํานวน 4,385 ตัวอยาง ไดรับผลวิเคราะห 3,339 ตัวอยางพบวา มี
ผลิตภัณฑที่สุมตรวจไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 406 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 12.16
โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง ไดดังนี้
ผลิตภั ณฑที่ไ มเขา มาตรฐาน จากผลการตรวจสอบผลิต ภั ณฑอาหาร พบผลิตภัณ ฑ ที่ไ มเ ขา
มาตรฐานทางดา นเคมี โดยเรียงลําดับ ผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก กลาวคือ
น้ําปลา (ไมเขามาตรฐานมากที่สุด), น้ําผึ้ง, เนื้อหมู/เนื้อวัว, เนยแข็ง ผลไม 3 รสอบแหง และพบผลิตภัณฑที่ไม
เขามาตรฐานทางดา นจุลินทรีย โดยเรียงลําดับผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานจากมากไปหานอย 5 อั นดับแรก
กลาวคือ น้ําพริ ก (ไมเขา มาตรฐานมากที่สุด), น้ํา ผึ้ง, ผลิ ตภัณฑ จากสั ตว เชน หมูทุ บ หมูสวรรค หมูหยอง,
เครื่ องดื่ม ชนิดแห ง/ผง และอาหารพรอ มบริโ ภคทันที/แชเย็ น เชน แซนวิช สลัด ขา วป น ตามลํา ดับ โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 ผลการจัดอันดับผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานทางดานเคมี
ลําดับ
ผลิตภัณฑ
สาเหตุที่ไมเขามาตรฐาน
1 น้ําปลา
กรดแอล-กลูตามิค/ไนโตรเจน ไอโอดีน ไนโตรเจนทั้งหมด
2 น้ําผึ้ง
น้ําตาลรีดิวชิ่ง น้ําตาลซูโครส ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟวรัล ไดแอสเตสแอกติวิตี
3
4
5

เนื้อหมู/เนื้อวัว
เนยแข็ง
ผลไม 3 รสอบแหง

Salbutamol
มันเนย
โซเดียมซัยคลาเมต ซัคคาริน กรดเบนโซอิก SO2
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ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดอันดับผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐานทางดานจุลินทรีย
ลําดับ
1
2
3
4
5

ผลิตภัณฑ
น้ําพริก
น้ําผึ้ง
ผลิตภัณฑจากสัตว เชน หมูทุบ หมูหยอง
เครื่องดื่มชนิดแหง/ผง
อาหารพรอมบริโภคทันที/แชเย็น เชน แซนวิช

สาเหตุทไี่ มเขามาตรฐาน
B.cereus
ยีสต
B.cereus
MPN Coliforms, รา, B.cereus
B.cercus, L.monocytogenes
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(2) การเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารตรวจวิเคราะหโดยการใชชุดทดสอบเบื้ องตน (Test kit)
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile unit) ไดดําเนินการสํารวจและเฝาระวังสถานการณ
ความปลอดภั ย ดา นอาหาร ณ แหลงจําหนายอาหาร ไดแก ตลาดสด ตลาดนัด ซุป เปอรมาเก็ต รา นอาหาร
ฟาสฟูดส ศูนยอาหาร และสถานที่จําหนายอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยแบงการตรวจวิเคราะห ออก 2 สว น คื อ
การตรวจวิเคราะหการปนเปอนทางเคมีของอาหาร ไดแก สารปนเปอนหลัก 6 ชนิด, อะฟลาท็อกซิน, น้ํามัน
ทอดซ้ํ า ฯลฯ และการตรวจวิ เ คราะห การปนเป อ นทางจุ ลิ น ทรี ย ข องอาหาร โดยใช ชุ ด ทดสอบเบื้ อ งต น
(Test Kit) โดยผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2558-2560 มีรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยอาหาร ตรวจวิเคราะห โดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน
(Test kit) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

ผลการตรวจวิเคราะห
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/
เปนไปตามมาตรฐาน
พบขอบกพรอง
ตัวอยาง รอยละ
ตัวอยาง
รอยละ
171,824 163,370 95.08
8,454
4.92
164,916 153,909 93.33
11,007
6.67
161,643 155,292 96.07
6,351
3.93

จํานวน
ผลวิเคราะห
(ตัวอยาง)
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสํารวจและเฝาระวังสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
ณ แหลงจําหนายอาหารทั่วประเทศ โดยเก็บตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห โดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน
(Test kit) จํานวน 161,643 ตัวอยาง ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง จํานวน 6,351 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 3.93 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหรือพบขอบกพรอง
ไดดังนี้
(2.1) การตรวจสอบความปลอดภัยจากสารปนเปอนที่ หามใช 6 ชนิด และสารตกคา ง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สารบอแรกซ ฟอรมาลดีไฮด สารกันรา สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัล
ไฟล) สารเรงเนื้อแดง และยาฆาแมลง จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารป 2560 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(2.1.1) การปลอมปนของฟอรมาลดีไฮดในตัวอยางอาหาร คิดเปนรอยละ 3.48
โดยพบ ในตัวอยางปลาหมึก กรอบสไบนาง ปลาทูเค็ม
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(2.1.2) การตกคา งของสารเรงเนื้อแดงในตัวอยา งอาหาร คิดเปนรอยละ 2.98
โดยพบในตัวอยางเนื้อวัว เนื้อหมู
(2.1.3) การตกคางของยาฆาแมลงในตัวอย างอาหาร คิดเปนรอยละ 1.69 โดย
ตัวอยางผักที่ไมเขามาตรฐาน คือ ใบบัวบก กะเพรา โหระพา ตัวอยางผลไมที่ไมเขามาตรฐาน คือ สม แตงโม สต
รอวเบอรรี่
(2.2) การตรวจสอบทางเคมี โดยสารเคมี ที่ ต รวจวิ เ คราะห ได แ ก แอลฟาทอกซิ น
สารโพลาในน้ํามันทอดอาหาร กรดแรอิสระ ปริมาณกรดน้ําสม สีสังเคราะห ความกระดาง ความเปนกรด-ดาง
ปริมาณคลอรีน ปริมาณของแข็งทั้งหมด ไนเตรดและฟลูออไรด ความเปนกรด-ดางของหนอไมปบ และปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือบริโภค โดยจากผลการตรวจสอบอาหารพบตกมาตรฐานมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก
(2.2.1) ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําดื่มและน้ําแข็ง คิดเปนรอยละ 41.54 โดย
พบมากในตัวอยางน้ําดื่มหยอดเหรียญ และน้ําดื่มบรรจุตู
(2.2.2) ปริมาณของสีสังเคราะหในตัวอยางอาหาร คิดเปนรอยละ 32.29 ไดแก
กุงแหง กะป พริกแกง ทั้งนี้ เปนการเก็บตัวอยางในชวงคาบเกี่ยวที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381
(พ.ศ.2559) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4 บังคับใช
(2.2.3) ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค คิดเปนรอยละ 27.92 โดยพบมาใน
ตัวอยางเกลือปน
(2.3) การตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย หนวยเคลื่อนที่ฯ ทํา การเก็บตัวอยางอาหารตรวจ
วิเคราะหทางจุลินทรีย ไดแก Total Plate Count, Coliforms, E. coli, Yeast, Mold, S. aureus และ
Salmonella โดยจากผลการตรวจสอบอาหารพบการปนเปอนจุลินทรียมากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก
(2.3.1) โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform) คิดเปนรอยละ 29.28 พบการปนเปอน
มากที่สุด อาหารพรอมบริโภค
(2.3.2) ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (TPC) คิดเปน รอยละ 3.80 พบการปนเป อน
มากที่สุดในอาหารพรอมบริโภค
สถานประกอบการ
จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดไมผาน
เกณฑมาตรฐานตามเกณฑ GMP ป พ.ศ. 2558- 2560 จําแนกผลการตรวจออกเปนสถานที่ผลิต สถานที่
นําเขา และสถานที่จําหนาย มีรายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการควบคุม ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ปงบประมาณ พ.ศ.

จํานวนสถาน
ประกอบการ
(แหง)

2558
2559
2560

1,367
1,531
1,551

ผลการตรวจสถานประกอบการ
ไมเปนไปตามมาตรฐาน/
เปนไปตามมาตรฐาน
พบขอบกพรอง
แหง
รอยละ
แหง
รอยละ
1,360
99.49
7
0.51
1,445
94.88
78
5.12
1,453
93.68
91
6.32
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จากผลการควบคุม ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
1,551 แหง พบวาไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 1,453 แหง คิดเปนรอยละ 93.68 ไมผานมาตรฐาน
รอยละ 6.32 โดยมีสาเหตุมาจากสถานที่ผลิตไมไดมาตรฐานตามเกณฑหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMP)
ฉลาก
ฉลากอาหาร (food labelling) ความหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367)
พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ใหคํานิยามของฉลากอาหาร รูปรอยประดิษฐ
เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ที่แสดงไวที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึง
แผนพับและฉลากคอขวด) โดยกําหนดใหอาหารทุกชนิดที่ผูผลิตไมไดเปนผูขายอาหารนั้นใหกับผูบริโภคโดยตรง
ตองแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ซึ่งการแสดงฉลากอาหารนั้นตองโดยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ
ฉลากอาหารและเอกสารที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารที่เกี่ยวของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
จํานวนฉลาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ที่ไดรบั การตรวจสอบ
(รายการ)
2558
9,461
2559
9,588
2560
8,445

ผลการตรวจสอบฉลาก
เปนไปตามกฎหมาย
ไมเปนไปตามกฎหมาย
รายการ
รอยละ
รายการ
รอยละ
9,434
99.71
27
0.29
9,425
98.30
163
1.70
8,255
97.75
209
2.25
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ปงบประมาณ 2560 สามารถดําเนินการได 8,445 รายการ พบผลิตภัณฑทางกายภาพ ฉลาก
อาหารและเอกสารที่ เ กี่ย วข อ งถูก ต องจํ า นวน 8,255 รายการคิ ด เปน ร อ ยละ 97.75 และผลิต ภั ณ ฑ
ทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารที่เกี่ยวของไมถูกตองจํานวน 209 รายการ คิดเปนรอยละ 2.25 โดย
สาเหตุที่ไมเปนไปตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้
1) การแสดงฉลากไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยประเด็นที่พบสวนใหญ คือ ไมแสดงวันผลิต วันหมดอายุ,
ไมแสดงชื่อภาษาไทย, ชื่อที่อยูผูผลิต, ขอมูลผูแพอาหาร และไมแสดงสวนประกอบ เปนตน
2) การแสดงขอความอวดอางสรรพคุณบนฉลากอาหาร
3) เลขสารบบอาหารไมตรงตามที่ไดรับอนุญาต
2) เครือ่ งมือแพทย
ผลิตภัณฑ
หัวขอเรื่อง : การแบงประเภทเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาเครื่องมือแพทยในอนาคต
ปจจุบันเครื่องมือแพทยถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปา หมายที่เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
เพื่ออนาคตตามนโยบายพัฒ นาเศรษฐกิจ ของไทยหรือ ไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) เนื่องจากมู ลคา
การนํ า เขา เครื่องมือ แพทยที่สูงมากในแตล ะป รัฐบาลจึงมุงเนน สงเสริมการพั ฒนาคิดคน วิจัยนวัตกรรมใหม
ด า นเครื่ อ งมื อ แพทย เ พื่ อเปน การสง เสริ ม และลดมู ล ค า การนํ า เข า เครื่ อ งมื อ แพทย ใ ห น อ ยลง ประกอบกั บ
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ผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยนับวันจะขยายวงกวางเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมาตรการการกํากับดูแลเครื่องมือ
แพทยของไทยจึงตองมีการพัฒนามาตรฐานใหทัดเทียมและสอดคลองกับระดับสากล โดยประเทศไทยไดลงนาม
ใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเปนความตกลงดานเครื่องมือแพทย (ผลิต นําเขา ขายและ
โฆษณา) ของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศในพ.ศ.2557 ทํา ใหตองมีการเปลี่ ยนแปลงการกํ ากับดูแ ล
เครื่ อ งมื อ แพทย โดยจากเดิ ม เครื่ อ งมื อ แพทย แ บ ง เป น 3 ประเภทตามนิ ย ามของเครื่ อ งมื อ แพทย ใ น
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 ไดแก เครื่องมือแพทยทั่วไป, เครื่องมือแพทยที่ตองแจงรายการ
ละเอียดและเครื่องมือแพทยที่ตองไดรับอนุญาต ขณะที่ AMDD แบงเครื่องมือแพทยตามความเสี่ยงและตอง
จัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทั้งนี้กองควบคุมเครื่องมือ
แพทยกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกํากับ
ดูแลและสอดคลองกับ AMDD
ดังนั้น ในอนาคตทุกหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ผูประกอบการรวมถึง
เจา หนาที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทยตองเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถ
พัฒนา ผลักดันและขับเคลื่อนเครื่องมือแพทยใหมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศตางๆ อันเปนการเพิ่ม
มูลคา ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับสากลได
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. อย. โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดจัดทําเอกสารตา ง ๆ เพื่อเปน แหลงขอมูลเบื้องตน
ที่ผูประกอบการสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
2. การฝก อบรมเจา หนา ที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย ผู ประกอบการ นั กวิ จั ย หรือ ผู สนใจ
ในหั ว ข อ การจั ด เตรี ย มเอกสารในรู ป แบบ CSDT โดยผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประเมิ น เอกสาร
เครื่องมือแพทย
สถานประกอบการ
1. ขอมูลผูประกอบการเครื่องมือแพทย : ปจจุบันมีผูประกอบการดานเครื่องมือแพทยที่มายื่น
คําขอจดทะเบียนสถานประกอบการไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประมาณ 3,000 ราย เปน
ผูนําเขา 2,500 ราย และผูผลิตเครื่องมือแพทย 500 ราย โดยผูผลิตในประเทศสวนใหญเปนผูผลิตระดับเล็ก
จนถึงระดั บกลาง โดยมีเทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก ประกอบกับธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย มี
ความหลากหลายรู ปแบบและมีการแขงขันกันมากขึ้น เชน บริการใหเชา ใหยืม ติดตั้ง ซอมและบํา รุงรักษา
เครื่องมือแพทยกอใหเกิดผลกระทบตามมา เชน ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ปญหาการรองเรียนบุคคลที่เปนคูแขง
ทางดานการคา
2. การปรับปรุงกระบวนการทํางานในการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ : สืบเนื่องจาก
อย. ไดเสนอปญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพแกนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทราบและมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศฯ
เรื่อง คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย พ.ศ.2560
ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกลาวพบวา
2.1 ระบบพรี อุ ส (Privus) ซึ่ ง เป น ระบบปฏิ บั ติ การเพื่ อใช สํา หรั บ การค น หาข อ มู ล
ผลิตภัณฑสุขภาพ การนัดหมายผูประกอบการ ระบบการจายเงิน ฯลฯ ยังไมสมบูรณ สงผลใหการทํางานของ
เจ า หนา ที่ ในกระบวนการรับ คํา ขออนุญ าตสถานประกอบการดา นเครื่อ งมื อแพทย ลา ชา รวมถึง ระบบมี
ความซับซอน การแกไขระบบตองใหโปรแกรมเมอรเปนผูแกไขเทานั้น
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2.2 การเก็ บ ค า ใช จ า ยที่สู ง แตก ารดํ า เนิ น งานยั ง ไม เ ป น ไปตามความคาดหวั ง ของ
ผูประกอบการที่คาดหวัง วา การดํา เนินเพื่อออกใบอนุญ าตจดทะเบียนสถานประกอบการจะมี ความรวดเร็ว
มากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากขอ 2.1
3. การเฝาระวังเครื่องมือแพทย : การเฝาระวังคุณภาพเครื่องมือแพทยหลังออกสูตลาดยังไม
ครอบคลุม เครื่ อ งมื อ แพทย ใ นทุก ประเภท เนื่ อ งจากห อ งปฏิบั ติ ก ารที่ มีอ ยู ในป จ จุ บั น ยั ง ไมส ามารถรองรั บ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแพทยทุกประเภทได ประกอบกับมาตรฐานของเครื่ องมือแพทยยังคงมี
ประกาศฯ เพียงบางประเภท เชน ถุง มือสํา หรับการศัลยกรรม ถุงบรรจุ โ ลหิต เลนสสัม ผัส เปนต น รวมถึ ง
จากการติดตามเฝาระวังสถานประกอบการดานเครื่องมือแพทยพบวา ผูประกอบการมีการใชเครื่องมือแพทยที่
ไมเหมาะสม มีการโฆษณาเพื่อวัตถุประสงคดานการคาใชกลยุทธการตลาดมากเกินไป ทํา ใหผูบริโภคที่รักสวย
รักงาม หรือไมเทาทันตอการโฆษณาตกเปนเหยื่อการโฆษณาได
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
- วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาระบบพรีอุส (Privus) อยางตอเนื่องระหวางโปรแกรมเมอรและ
เจาหนาที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทยงานระบบของทุกกลุม รวมถึง เจาหนาที่ตองมีการปรับปรุงการทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินคดี
สังคมไทยมีการบริโภคขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง ทําใหเกิดความตองการใชเครื่องมือแพทย
อยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน โดยเฉพาะสินคาเพื่อสุขภาพ ลดความอวน ความสวยงามหรือเพิ่มความสุขทาง
เพศ มีผลใหมีการประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันดานการโฆษณาหรือสงเสริมการขายสูงและหลากหลายรูปแบบ
เชน การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต การโฆษณาขายตรง อุปกรณเครื่องมือแพทยบางประเภท เชน ที่โออวดเกิน
จริง ในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทาหรือรักษาโรค ที่นําไปสูการซื้อสินคาไปใชดวย และจากกระแสสังคมของความ
ต อ งการด า นความสวยงามมี สูง มี ผ ลให มี ก ารลั ก ลอบนํ า เครื่ อ งมื อ แพทย ท่ี ยั งไม มี หลั กฐานสนั บ สนุ น ด า น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอเพิ่มขึ้น ซึ่งกองควบคุมเครื่องมือแพทยไดมีการดําเนินคดีตอผูกระทํา
ความผิดอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด และผลการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิด รายละเอียดตามตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 ผลการดําเนินการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
ปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

จํานวนผูกระทําความผิด
110
103
77

มูลคาการเปรียบเทียบปรับ (บาท)
2,225,500
1,498,000
979,500

ตารางที่ 9 ผลการสงสํานวนรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
ปงบประมาณ พ.ศ.
2557

จํานวนสํานวนรองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด (ราย)
20

2558

15

2559

10
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ขอเสนอแนวทางพัฒนาหรือแกไข
1. สร า งความเข ม แข็ ง ของระบบการตรวจสอบเฝ า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ มาตรฐาน
ดานคุณภาพและความปลอดภัย
2. สร า งเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานด า นการกํ า กั บ ดู แ ลทั้ ง ในประเทศและในอาเซี ย น
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกฎหมาย กฎระเบีย บระหวางประเทศ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ
ดูแลในประเทศ
3) เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑ
ปจจุบันตลาดเครื่องสําอางของประเทศไทยมีการขยายตัวที่ดี มีการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ
และผลิ ต ภั ณ ฑ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ทํ า ให คํ า ขอจดแจ ง เครื่ อ งสํ า อางมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป
ประกอบกับ อย. ปรับปรุงระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานผลิตภัณฑสุขภาพ (e-Logistics) เดิม ใหสามารถใช
งานและใหบริการไดสะดวกมากขึ้น รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและรองรับการใชงานระบบที่เพิ่มขึ้น
โดยเปดใหผูใชสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยา วรวดเร็วผานเครือขายอินเทอรเน็ตจากภายนอก และมี
นโยบายใหระบบจดแจงเครื่องสําอางเปนระบบรับจดแจงอัตโนมัติ ซึ่งเปนระบบการประมวลผลการพิจารณาคํา
ขอจดแจง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหการรับจดแจงเครื่องสําอางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วโปรงใส และ
สามารถใหบริการรับจดแจงไดโดยไมจํากัดจํานวน แตทั้งนี้ ระบบจดแจงเครื่องสําอางอัตโนมัติผูประกอบการจะ
เปนผูสงขอมูลเขาระบบดวยตนเอง
สภาพปญกาของการใชระบบ E-Submission ประมวลผลคําขอจดแจงและออกใบจดแจ ง
เครื่องสําอางโดยอัตโนมัติ พบวา การใหผูประกอบการเปนผูสงขอมูลเขาระบบดวยตนเองนั้น ผูประกอบการตอง
ศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑการพิจารณาจดแจงเครื่องสําอางที่กําหนดไว แตจากการตรวจสอบรายละเอียด
ในใบจดแจงที่ผานระบบอัตโนมัติดังกลาว พบวา บางรายการมีคําที่ใชเปนสวนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอางเปนไปใน
ทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง หรือเปนคําที่ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ซึ่งการประมวลผลการพิจารณาคําขอจดแจงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งหมดไมสามารถคัดกรอง
การใชคําในลักษณะดังกลาวไดหมดทุกคํา ดังนั้น อย. จึงอนุมัติใหสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นคําขอจดแจง โดยเพิ่มขั้นตอนใหเจาหนาที่พิจารณาในสวนของชื่อเครื่องสําอางกอนที่จะ
ออกใบรั บ จดแจ งเครื่ อ งสํ า อาง ทั้ง นี้ การเป ดใช ร ะบบเพื่ อให เ จ า หนี่ พิ จ ารณาในส วนของชื่ อการค าและชื่ อ
เครื่องสําอางกอนที่จะออกใบรับจดแจงเครื่องสําอาง เริ่มดําเนินเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60
สถานประกอบการ
การกํา กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณฑเครื่อ งสํา อางตามพระราชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งสํ า อาง พ.ศ. 2535 ไม มี
ขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานประกอบการเครื่องสําอาง ประกอบกับการขอจดแจงเครื่องสําอางทําได
โดยสะดวก ทําใหผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีเปนจํานวนมาก และผูประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสําอางมีจํานวนมาก
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเฝา ระวังสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสําอางพบวา สวนหนึ่งมีสภาพสุขลักษณะที่ไม
เหมาะสม ไม มีส ภาพเปน สถานที่ ผ ลิต หรือนํ า เข า เครื่องสํา อาง อัน จะส ง ผลถึ งคุ ณภาพความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายจึงไดเ พิ่มเติมการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ ย วกั บการกํ า กั บ ควบคุมเครื่องสํา อางใหค รอบคลุมในทุก ดา น เชน การผลิตและการนํ า เขา เครื่ องสํา อาง
สถานที่และเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต เปนตน พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 จึงไดมกี ารปรับปรุง
มาตรการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในดานการกําหนดมาตรฐานของ
สถานที่ผลิตเครื่องสําอางเพิ่มขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 6 (5) และ (6) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการเครื่ อ งสํ า อาง มี อํ า นาจประกาศกํ า หนดลั ก ษณะสถานที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช
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อุปกรณการผลิต ภาชนะบรรจุเครื่องสําอาง และสถานที่นําเขา เครื่องสํา อาง และประกาศกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลตหรือนําเขาเครื่องสําอาง ดังนั้น สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย จึงได
จัดทํารางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง
พ.ศ. ... เพื่อใหผูผลิต ผูนําเขา เครื่องสําอาง ใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมสถานที่ผลิต วิ ธีการผลิต สถานที่
นําเขาและวิธีการนํา เขาเครื่องสํา อางไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ รางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ดังกลาว ไดผานการรับ ฟงความคิดเห็น ผานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑวาดวยการผลิต
การนําเขาและการขายเครื่องสําอาง และในการประชุมคณะกรรมการเครื่องสําอาง ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7
สิ่งหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตอรางประกาศฯ ตามที่แกไขแลว ดังนั้น ถาประกาศฉบับนี้ออกมามีผล
บังคับใชจะเปนเครื่องมือที่ดีในการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเครื่องสําอาง
การดําเนินคดี
เดิมพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ใหอํานาจเปรียบเทียบปรับเฉพาะความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว แตพ ระราชบัญ ญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กํา หนดใหบรรดา
ความผิดตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเปนความผิดที่มีจําคุกไมเกิน
หนึ่งป ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑการเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องสําอางไดออก ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสําอาง ว าดว ย
หลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2558 ทําการดําเนินคดีผูกระทําความผิ ด
เกี่ยวกับเครื่องสําอางดําเนินการไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
4) วัตถุอนั ตราย
ผลิตภัณฑ
อุ ต สาหกรรมด า นวั ต ถุ อั น ตรายเป น อุ ต สาหกรรมปลายน้ํ า ของอุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางหลากหลายทั้งชนิดและรูปแบบ จากการพัฒนาของเทคโนโลยี นวัตกรรม และเพื่อ
การแขงขันทางการคา ซึ่งในบัญ ชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2560 มีผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม
ไดแก ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท สารทําความสะอาดชีวบําบัดอเนกประสงค
(ไบโอออรแกนิค) สเปรยสมุนไพรกํา จัดไรฝุน39 ดานการนํา เขา สงออก พบวา ผลิตภัณฑปองกั นกํ าจัดแมลง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอื่น ไมไดถูกกําหนดใหเปนสินคาสําคัญนํารอง
ในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน แตเมื่ออาเซียนมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจและเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียว ยอมสงผลกระทบตอสินคาที่เปนผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบา นเรือนหรือทางสาธารณสุข
ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี แ นวโน ม จะได รั บ ประโยชน จ ากการเป ด ตลาด ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาด โดยมี
การสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑฆาเชื้อ และผลิตภัณฑอุปโภคอื่น
อาจไมไ ดรั บผลกระทบ มากนัก ในดา นผลกระทบด า นกฎระเบีย บที่ สง ผลตอ การคุม ครองผู บ ริโ ภค พบว า
กฎหมายคุมครองผูบริโภคของแตละประเทศมักไมไดระบุขอกําหนดดานการสงออก จึงอาจทําใหเกิดการสง
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ไมไดคุณภาพมายังประเทศไทย จึงตองเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมมาตรฐานสินคา
นําเขา รวมถึง เขมงวดในการสงผานสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน40
อย. กํ า กับ ดูแ ลผลิ ต ภัณ ฑ วั ต ถุอั น ตรายทั้ง การผลิ ตการนํ า เข า การส งออก และการมี ไ ว ใ น
ครอบครองเพื่อใชรับจาง โดยมีใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนจํานวน 5,271 รายการ จําแนกเปนทะเบียนผลิต
4,118 รายการ ทะเบียนนําเขา 1,153 รายการ41 และมีการติดตามเฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑหลังออกสู
39
40
41

บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2560 สํานักงบประมาณ.
รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือ
ทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 25570.
ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันที่ 26 มกราคม 2560.
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ตลาดอย า งตอ เนื่ อง สรุ ปผลการเฝา ระวังผลิตภั ณฑวัต ถุ อันตรายในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
รายละเอียดตามตารางที่ 10 ซึ่งรอยละผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานอยูในชวงระหวางรอยละ 89-92 จากผล
การเฝาระวังผลิตภัณฑในชวง 3 ปที่ผานมา พบวา ผลิตภัณฑทําความสะอาด/ฆาเชื้อมีแนวโนมไมผานมาตรฐาน
ด า นปริ ม าณสารสํ า คั ญ โดยมี ร อ ยละผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด ม าตรฐานในป 2558 ร อ ยละ 79.16 ป 2559
รอยละ 95.83 และป 2560 รอยละ 87.09 ขณะที่ผลิตภัณฑทาไลแมลงและผลิตภัณฑกําจัดลูกน้ํายุง ที่เคย
สุมตรวจพบผลิตภัณฑที่ไมผานมาตรฐานในป 2558 และ 2559 แตในป 2560 พบวา ผลิตภัณฑที่สุมตรวจ
วิเคราะหมีปริมาณสาระสําคัญและผลทดสอบประสิทธิภาพผานมาตรฐานทุกรายการ สวนผลิตภัณฑอื่นที่สุมพบ
ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานในป 2560 กรณีปริมาณสารสําคัญไมผานมาตรฐาน ไดแก ผลิตภัณฑกําจัดหนูจํานวน
2 รายการ จาก 9 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 77.78) ผลิตภัณฑกําจัดแมลง/กําจัดปลวก จํานวน 2 รายการ
จาก 29 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 93.10) ผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดฉีดพนอัดกาซ จํานวน 1 รายการ
จาก 25 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 96) ผลิตภัณฑกําจัดตัวเบียนภายนอกชนิดของเหลว จํานวน 1 รายการ
จาก 20 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 95) และกรณีที่ผลทดสอบประสิทธิภาพไมผาน ไดแก ผลิตภัณฑกําจัด
แมลงชนิดฉีดพนอัดกาซ จํานวน 5 รายการ จาก 25 รายการ (ไดมาตรฐานรอยละ 80)
นอกจากการสุ มตรวจพบผลิ ต ภัณ ฑที่ ไ มเ ขา มาตรฐาน ยั ง พบการจํ า หน า ยยาจุ ด กั น ยุ งและ
ธูปหอมไลยุงที่ไมไดขึ้นทะเบียน มีฉลากเปนภาษาตางประเทศในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน โดยตรวจวิเคราะห
พบสาระสําคัญที่ อย. ไมเคยรับขึ้นทะเบียนมากอนซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงอันตรายตอผูใช
ตารางที่ 10 ผลการเฝาระวังผลิตภัณฑวัตถุอันตรายโดยสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ปงบประมาณ
จํานวนผลิตภัณฑ จํานวนผลวิเคราะห
ผลการตรวจวิเคราะห
พ.ศ.
ที่สุมเก็บตัวอยาง
(ตัวอยาง)
เขามาตรฐาน
รอยละ
2558
161
73
65
89.04
2559
160
111
102
91.89
2560
203
197
182
92.39
สถานการณผ ลิตภั ณฑ สุ ข ภาพชุ มชน พบว า ผลิตภั ณ ฑทํ า ความสะอาดผสมน้ํา หมั ก ชี ว ภาพ
ไมสามารถแจงขอเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได เนื่องจากผูผลิต
ไมทราบชื่อสารที่เปนสารสํา คัญ และปริมาณสารสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลพบวา ผลิตภัณฑประเภทนี้ มี
ความเปนอันตรายต่ํา จึงมีการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเวนการควบคุมผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มี
เอ็น ไซมเปน สารสําคัญหรือมีชิ้นสวนพืชเปนสวนประกอบโดยอยูระหวา งขั้ นตอนการออกประกาศโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากปญหาดานคุณภาพผลิตภัณฑแลว การนําผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนไปใช
ผิดวัตถุประสงค เชน การนําผลิตภัณฑไปใชทางการเกษตร การนําไปใชฆาตัวตาย จึงยังตองติดตามเฝาระวังและ
ใหความรูแกผูใชผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
ในส ว นของการแสดงฉลากผลิต ภัณฑ วั ตถุอันตรายและการโฆษณาผลิ ต ภั ณฑวัต ถุอั น ตราย
ในสื่ อ หลายช อ งทาง ได แ ก ทางหนั ง สื อพิม พ นิต ยสาร แผ น พั บ โดยเฉพาะสื่ อทางเว็ บ ไซตต า ง ๆ พบว า
มีการแสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไปในทางเครื่องสําอาง เชน ผลิตภัณฑลางจาน ผลิตภัณฑทาไล
ยุง แสดงข อความที่มี ความหมายหรือสื่อความหมายวา ผลิตภัณฑลา งจาน ผลิตภัณฑท าไลยุง ชว ยถนอมมื อ
ถนอมผิวและบํารุงผิ ว หรือขอความอื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ซึ่งอาจกอใหเกิ ดความเขาใจผิดแก
ผูบริโภคและทําใหผูบ ริโภคขาดความระมัดระวังในการใช จนอาจไดรับอันตรายจากผลิตภั ณฑวัตถุอันตราย
ดังกลาวได ซึ่งการโฆษณาวัตถุอันตรายไมตองขออนุญาตกอนทําการโฆษณา แตใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
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คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมกํากับดูแลไมใหมีการโฆษณาที่เปนเท็จโออวดเกินจริง ดังนั้น จึง
ควรมีการเฝาระวังฉลากและโฆษณาอยางตอเนื่อง
สถานประกอบการ
ผูประกอบการผลิตวัตถุอันตรายมีจํานวน 524 ราย และผูประกอบการนําเขาวัตถุอันตรายมี
จํานวน 562 ราย42 จากการตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
พบว าเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รอยละ 100 ในการพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการมีไ ว ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจา งจัดการแมลงและสัตวอื่น อย. ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓
ไวในครอบครองเพื่อใชรับจา ง ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางที่ผา นการอบรมตาม
หลักสู ตรตามที่ อย. กําหนด ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา และในป พ.ศ. 2558 มีการปรั บปรุงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในการเขารับการอบรมหลักสูตรตอเนื่องความรูผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง จากเดิมทุก
3 ป เปนทุก 5 ป เนื่องจากพบวาในระยะ 3 ป วิทยาการดานการจัดการแมลงและสัตวอื่นมีการเปลี่ยนแปลงไม
มาก จึงสมควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคตอการประกอบการ
การดําเนินคดี
การดําเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ซึ่งมีหลักการครอบคลุมถึงวัตถุที่มีความเปนอันตรายอยูในตัวสูง เชน วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุกัมมันตรังสี
ดังนั้น บทบัญญัติเพื่อควบคุมปองกันการกระทําความผิด จึงมีการกําหนดบทลงโทษไวสูง ซึ่งอาจไมสอดคลองกับ
ความเปนอันตรายของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข จํานวนเรื่องการพิจารณา
ทางคดีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 256043
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 ซึ่งเปนกรณีที่มาจากเรื่องรองเรียน การไมขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ผลิตภัณฑไมมีประสิทธิภาพและการแสดงฉลากที่ไมถูกตอง รวมทั้ง กรณีผลวิเคราะหไมผานมาตรฐาน
ตารางที่ 11 จํ า นวนเรื่ องการพิ จ ารณาทางคดีเกี่ยวกับ วัต ถุ อั นตรายที่ ใช ใ นบ า นเรื อ นหรื อทางสาธารณสุ ข
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558

จํานวนเรื่องพิจารณาทางคดี
69

2559

93

2560

87

ขอเสนอแนวทางพัฒนาหรือแกไข
1. ทบทวนปรับปรุง และพัฒนากฎหมายดา นวัตถุอันตรายใหทันตอสถานการณ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอนุญาตดานวัตถุอันตราย รวมถึง
การสรางและพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินดานวัตถุอันตราย
42
43

ขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ งานบริการขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพผานอินเทอรเน็ต ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559.
ขอมูลจากกลุม กํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
2560.
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3. สรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑ เพื่อมาตรฐานดานคุณภาพ
และความปลอดภัย รวมทั้ง สงเสริมใหมีการเฝา ระวัง เชิงรุกโดยใหประชาชนมี สว นรวมในการตรวจสอบ
เฝาระวัง
4. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในการขออนุญาตและการปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ดาน
วัตถุอันตราย และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงพัฒนาความรวมมือดา นการถา ยทอดเทคโนโลยีและการ
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
5. สร า งเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานด า นการกํ า กั บ ดู แ ลทั้ ง ในประเทศและในอาเซี ย น
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกฎหมาย กฎระเบียบระหวางประเทศ และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานกํากับ
ดูแลในประเทศ
6. สร า งเครื อ ข า ยแลกเปลี่ ย นประสบการณ กั บ ภาคเอกชนอย า งใกล ชิ ด (Public-Private
Partnership) และติดตาม/ประสานขอมูลกับผูประกอบการในการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
รูปแบบใหม
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่กํากับดูแลวัตถุอัน ตรายใน
ประเทศและระหวา งประเทศ รวมทั้ง ฐานขอมูลทางดา นวิชาการเพื่อเผยแพรใหประชาชนมีความรูเ กี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
5) วัตถุเสพติด44
หัว ข อ : ป จ จุ บั น พบป ญ หาการลัก ลอบขายวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ในกลุ ม ยาลดน้ํ า หนั ก เช น
Phentermine HClและยานอนหลับ เชน Dormicum Alprazolam แพรระบาดทางเว็บไซต social network
เปนจํานวนมาก
ผลิตภัณฑ
พบป ญ หาการลัก ลอบขายวั ตถุอ อกฤทธิ์ป ลอมที่มีก ารลั กลอบผลิต และขาย โดยปลอมให มี
ลักษณะเม็ดยาและบรรจุภัณฑเหมือนของจริง ทั้งนี้ แนวโนมผลิตภัณฑที่พบการลักลอบขายในระยะหลัง พบวา
ตัวยาสําคัญที่พบเปนตัวยาอื่น ไมใชวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งคาดวา เกิดจากการที่วัตถุดิบวัตถุออกฤทธิ์ถูกควบคุมกํากับ
ดูแลอยางเขมงวด
สถานประกอบการ
พบปญ หาการรั่ วไหลของวัตถุอ อกฤทธิ์จากคลินิก สถานพยาบาลตา ง ๆ นํ า ออกนอกระบบ
ไปขายผานทางอินเทอรเน็ต โดยสถานพยาบาลบางแหงใชวิธีจัดทํารายงานการจายวัตถุออกฤทธิ์เปนเท็จ เพื่อนํา
วัตถุออกฤทธิ์ไปขายในตลาดมืด
การดําเนินคดี
เนื่องดวย การกระทําผิดเปนการลักลอบขายผานทางอินเทอรเน็ต การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
จํา เป นตอ งอาศัยเทคนิค วิธีการในการสืบ สวนหาตัว ผูกระทํา ผิด ซึ่งจํา เป น ต อ งใช การประสานงานร ว มกั บ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพในการสืบสวน
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
เนื่องดวย ปจจุบันการเขาถึงอินเทอรเน็ต social network สามารถทําไดงาย การโฆษณา
การลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์จึงแพรหลายไดอยางรวดเร็ว และเปนวงกวางกระบวนการในการสืบคน สอบสวน
เพื่อคนหาตัวผูกระทําความผิดจํา เปนตองใชความรวมมือ ประสานงานกั บหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้ น
เพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ควรดําเนินงานในหลาย ๆ ดาน ดังนี้
44

ขอมูลเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
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1. กํากับดูแลสถานประกอบการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายทั้งในสวนของบริษัทผูผลิต ผูแทน
ขาย และสถานพยาบาล อยางเขมงวด เพื่อปองกันไมใหมีการรั่วไหลของวัตถุออกฤทธิ์ออกนอกระบบ
2. ประสานหน ว ยงานอื่ น เช น เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ บช.ปส. เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ ปคบ. เพื่ อ
ดําเนินการรวมกันในการสืบสวนดําเนินคดีกับผูลักลอบขาย และขยายผลถึงผูลักลอบผลิตตอไป
6) ดานผลิตภัณฑนําเขา ณ ดานอาหารและยา
หัวขอเรื่อง : การตรวจสอบและเฝา ระวังผลิตภัณฑสุขภาพนําเขาตามความเสี่ยง เพื่อสกัดกั้น
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมไดมาตรฐานเขามาจําหนายในทองตลาด
ปจจุบันมีการคา ขายระหวา งประเทศ ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของสิน คา เกิ ดขึ้น อยางรวดเร็วและมี
ปริมาณสูง ดังนั้น การนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ขณะเดียวกันจํานวนเจาหนาที่ที่มี
อยูอย างจํา กัด ไม ไ ดเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยั งมีเปา หมายลดตน ทุน ดา นโลจิกติก ส ของ
ประเทศไทยใหเหลือไมเกิน 12% GDP ในป 2564 และให Logistics Performance Index (LPI) ของไทยอยู
ในอันดับที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อลดคาใชจายในการขนสง และเพิ่มอํานาจในการแขงขันของไทย ดังนั้น อย.
โดยสํานักดานอาหารและยาตองอํานวยความสะดวกในการนํา เขา สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มี
ภารกิ จ ในการสกั ด กั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ ไ ม ป ลอดภั ย เข า มาในประเทศ จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการจั ด กลุ ม
ผูประกอบการที่มีคุณธรรมในการประกอบการ และมีระบบคุณภาพชวยในการเลือกสรรผลิตภัณฑสุขภาพที่ดีมา
จําหนาย
ดั ง นั้ น ในอนาคตทุ ก หน ว ยงานไม ว า จะเป น ภาครั ฐ ภาคเอกชน ต อ งเตรี ย มความพร อ ม
ต อ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว เพื่ อ ให ส ามารถพั ฒ นาผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นให ไ ทยมี ขี ด ความสามารถ
ในการแขงขันทัดเทียมกับประเทศตางๆ ในระดับสากลได
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. จัด ทํา เกณฑในการนํา สั่ง เรื่อ ง หลั กเกณฑวิ ธีก ารที่ดีในการนํ า หรือสั่ งผลิตภั ณฑสุ ข ภาพ
เขามาในราชอาณาจักร เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการใชในการพัฒนาในป 2560 และใหสิทธิประโยชนแก
ผูที่ผานการรับรองระบบคุณภาพ
2. อํา นวยความสะดวกผูป ระกอบการที่นํา เข า วัต ถุดิบ อาหารหรือยา เพื่ อนํ า มาผลิ ตภัณ ฑ
สุขภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตไดเปนไปตามมาตรฐานของ อย. โดยไดลดการตรวจสอบหรือเพิ่มชองทางพิเศษให
ผู ป ระกอบการดั ง กล า ว โดยเริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2560 ซึ่ ง มี ผู ร ว มขอรั บ การอํ า นวย
ความสะดวกอาหาร 230 ราย และยา 176 ราย
3. อํานวยความสะดวกแกผูรับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ
คราว (อ.12) ทั้งในขั้ นตอนการยื่นขออนุญาต โดยใหยื่นเปน e-submission ตั้งแต 15 มกราคม 2561
(มีผูประกอบการเขารวม 17 ราย ขอมูลถึง 29 มีนาคม 2561) และลดการตรวจสอบ ณ ดานอาหารและยา
4. ใหมีการแสดง QR code ในใบยื่นแจง รายละเอี ย ดผลิต ภัณ ฑสุ ข ภาพกอนการนํา เข า
(License per Invoice : LPI) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบการอนุญาตผลิตสุขภาพที่นําเขา ซึ่งทั้ง
เจาหนาที่ดานอาหารและยา และเจาหนาที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบไดทันที โดยเริ่มจากเครื่องสําอางตั้งแต
เดือนมีนาคม 2561
5. จั ด หา อุ ปก รณ แ ท็ บ แ ล็ ต ใ น กา รตรว จ สอบ ผลิ ต ภั ณฑ สุ ข ภาพ ร ว ม กั บ ศุ ล ก า กร
ณ คลังสินคา เพื่อใหสามารถตรวจปลอยสินคาไดทันที
6. ทําสื่อประชาสัมพันธการตรวจสอบ การเตรียมเอกสาร เพื่อใหผูประกอบการเขาถึงขอมูล
โดยจัดทําเปนคูมือ (QR code) วิดิทัศนสั้น (youtube ) เผยแพรทั้งเว็บไซดของสํานักดานอาหารและยาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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7. นํ า ระบบคุ ณ ภาพเรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ที่ ดี ใ นการนํ า หรื อ สั่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพเข า มา
ในราชอาณาจักร (Good importing practice: GIP) มาใช ใหผูประกอบการสมัคร เมื่อผานการประเมินระบบ
คุณภาพแลว ผูประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนพิเศษในการนําเขาสินคา
7) ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน45, 46
หัวขอเรื่อง : การคุมครองผู บ ริโภคดา นผลิตภัณฑสุขภาพชุม ชนประกอบไปดว ยการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตและการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน โดยพบปญหา คือ สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ
ตกมาตรฐาน เพื่อแกปญหาดังกลาวหนว ยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการเพื่อสนับสนุน ดา นความรู และเงิน
ลงทุ น แก ผูป ระกอบการที่ ยั ง พบป ญ หา รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการที่ ดํ า เนิ น การอย า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
ผลิตภัณฑ
อย. โดยกองสงเสริมงานคุมครองผูบริโ ภคดา นผลิตภัณฑ สุขภาพในส วนภูมิภาคและทอ งถิ่ น
รวมกับสํา นักงานสาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการเก็บตัวอยา งผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ณ สถานที่ผลิตและ
สถานที่จําหนายทั่วประเทศ และสงตรวจวิเคราะหที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ทั่วประเทศ สรุปผลการตรวจวิเคราะหไดดังนี้
ตารางที่ 12 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ในป 2557 - 2560
ป 2557

ผลิตภัณฑ
ตรวจ
อาหาร

ผาน

ป 2558
%ผาน

ตรวจ

ผาน

ป 2560
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60)

ป 2559
%ผาน

ตรวจ

ผาน

%ผาน

ตรวจ

ผาน

%ผาน

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

ยา
สมุนไพร
เครื่อง
สําอาง
วัตถุ
อันตราย

48

41

85.42

35

25

71.43

47

40

85.11

60

50

83.33

221

202

91.40

139

115

82.73

226

192

84.96

274

219

79.92

18

11

61.11

27

24

88.89

19

17

89.47

28

22

78.57

รวม

1,545 1,439 93.14

1,552 1,462 94.20 1,932 1,780 92.13 1,920 1,639 85.36

ทั้งนี้ ปญหาที่พบในผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน คือ ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนตกมาตรฐานที่กําหนด
โดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑไดดังนี้
1) อาหาร : ชนิดอาหารที่พบวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
(หมูยอ/แหนม/ไสกรอก/ลูกชิ้น) ปลาแปรรูป (ปลาสม/ปลารา/หม่ําปลา/ปลาแดดเดียว) เครื่องแกง (เครื่องแกง
สม/แกงเผ็ด/แกงสมุนไพร/แกงกะทิ) กวยเตี๋ยว (ขนมจีน/เสนใหญ/เสนเล็ก/เสนกวยจั๊บ) น้ําพริก (น้ําพริกหนุม/
แมงดา/เผา/ปลาแห ง /กุ ง เสี ย บ) และเครื่ อ งดื่ ม (กาแฟ/น้ํ า ผั ก ผลไม / น้ํ า สมุ น ไพร/น้ํ า ตาลสด/ชา)
โดยตกมาตรฐานดานวัตถุเจือปนอาหาร และเชื้อจุลินทรียกอโรค
2) ยาสมุนไพร : ชนิดยาสมุนไพรที่พ บวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก ลูกประคบ
สมุ นไพรยาเม็ดลูกกลอน ยาแคปซูล ยาครีมทาโรคผิวหนัง ยาหอมชนิ ดผง ยาน้ํ า สํา หรับใช ภ ายใน โดยตก
มาตรฐานดานเชื้อจุลินทรียกอโรค
45
46

รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ป 2559. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ผลวิเ คราะหคุณ ภาพผลิ ตภั ณฑสุ ข ภาพชุ ม ชน ป 2557 – 2559. กองส ง เสริ ม งานคุ ม ครองผู บ ริ โภคด านผลิ ต ภั ณฑ สุ ข ภาพ สํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา.
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3) เครื่องสําอาง : ชนิดเครื่องสํา อางที่พบวาตัวอยางสวนมากตกมาตรฐาน ไดแก ผลิตภัณฑ
บ ว นปาก ผลิ ตภั ณ ฑ ย อ มผม แป ง ผสมสมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะงั บ กลิ่น กาย ยาสี ฟ น และผลิ ต ภั ณ ฑ ขั ด ผิ ว
โดยตกมาตรฐานดานความเปนกรด-ดาง และเชื้อจุลินทรียกอโรค
4) วัตถุอันตราย : ชนิดวัตถุอันตรายที่พบวาตัวอยา งสวนมากตกมาตรฐาน ไดแ ก น้ํา ยา
อเนกประสงค น้ํายาซักผา และน้ํายาลางจาน โดยตกมาตรฐานดานความเปนกรด-ดาง และเชื้อจุลินทรียกอโรค
สถานประกอบการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
ในสวนภูมิภาค และรายงานผลการตรวจประเมินมายังระบบรายงาน คบส. ออนไลน โดยมีผลการดําเนินงานใน
ป 2559 ดังนี้
ตารางที่ 13 ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ในป 2559
จํานวนสถานที่ผลิต
ผลการตรวจ
ประเภทผลิตภัณฑ ที่ดําเนินการตรวจประเมิน
ผาน (แหง) ไมผาน (แหง) รอยละที่ผาน
(แหง)
อาหาร
1,472
1,357
115
92.19
ยาสมุนไพร
18
16
2
88.89
เครื่องสําอาง
155
152
3
98.06
วัตถุอันตราย
17
16
1
94.12
รวม
1,662
1,541
121
92.72
ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560

ขอเสนอแนวทางพัฒนาฃ
1. ประสานความรวมมือในการสนับสนุนเงินลงทุนจากหนวยงานอื่นใหแกสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ
สุขภาพชุมชนที่ขาดแคลนเงินลงทุนในการปรับปรุงสถานที่ใหผานตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
2. บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความรูและสรางความตระหนักใหแกผูประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน
3. สนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนที่ดําเนินการอยางมีคุณภาพ และสามารถ
เปนตนแบบที่ดีใหแกผูประกอบการรายอื่นได เชน การมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด
7.2 ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค47
หัวขอเรื่อง : กลุมตัวอยางจากการสํารวจสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง
เกี่ ย วกับ การบริ โ ภคอาหาร และความรู ดา นโฆษณาของผลิ ต ภัณ ฑ นอ ยที่สุ ด และกลุม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เกี่ยวกับการพิจารณาฉลากกอนการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพและ
ปฏิบัตติ ามที่ฉลากระบุไว
จากผลการสํา รวจความรูและพฤติก รรมดา นผลิตภัณฑสุข ภาพโดยกองพั ฒนาศั กยภาพผูบริ โภค
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดํา เนิน การกิจ กรรม และใสกระบวนการเรียนรูเข าไปในแตล ะ
กลุมเปาหมายที่รณรงค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูชองทางการเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยางนอย 1 ช องทางคิดเปนรอยละ 97.1 สว นใหญรับ รูจากสื่อ
47

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

41

โทรทั ศน และสื่อ อิ นเตอรเ น็ตคิดเปน รอยละ 88.3 และความพึง พอใจต อ ช องทางการเผยแพรความรู
ดา นผลิต ภั ณฑสุข ภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคิดเป นร อยละ 92.4 ซึ่งชองทางที่ ได รั บ
ความนิยมสูงสุด คือ สื่ออินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมา คือ สื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 20.5 ในสวน
ของการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและเครื่องหมายฉลากผลิตภั ณฑสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญ
คิด เป นร อยละ 90.3 มี ความรูเกี่ยวกับ ผลิต ภั ณฑสุข ภาพอย า งถู กต อ งในอั น ดั บ ต น ๆ เป นเรื่องเกี่ยวกั บ
การบริโ ภคอาหาร สวนรายการความรูที่ตอบถูกนอยที่สุด เกี่ยวกับการโฆษณาของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน กลูตาไธโอน และยาชุด ยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน และหากศึกษาถึงพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ จะพบวา กลุม ตัวอย างสวนใหญ คิดเปนรอยละ 82.5 มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยอันดับแรก คือ การที่ผูบริโภคพิจารณาฉลากกอนการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพและ
ปฏิบัติตามที่ฉลากระบุไว
7.3 ดานสงเสริมการประกอบการ
หัวขอเรื่อง : การพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพนวั ตกรรมเพื่อสงเสริม การแขงขันของ
ผูประกอบการ
ระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑของประเทศไทยไมสามารถตอบสนองตอการพัฒนาของผลิตภัณฑ
สุขภาพในปจจุบันที่มีความซับซอนมากขึ้น ทําใหเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณา ภาระงานและเอกสารที่ตอง
ดําเนินการตามขอตกลงอาเซียน สงผลตอประสิทธิภาพในการประเมินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ นอกจากนี้
ระบบงานยังจําเปนตองพัฒนาใหเอื้อตอการรับขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีการพัฒนาองคความรู
จากงานวิจัยภายในประเทศใหสามารถทําการตลาด เพื่อสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ภายในประเทศ โดยตองมีกลไกในการใหคําปรึกษาและการกําหนดกฎระเบียบใหมีความชัดเจน ยืดหยุน ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถานการณดังกลาวสงผลให
 เกิดความไมมีประสิทธิภาพในระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑยา และผลิตภัณฑสุขภาพ
 ทําใหประชาชนไมเขาถึงยาใหมๆ ที่มีความจําเปนไดอยางทันสถานการณ
 ศักยภาพในการแขงขันดอยกวาประเทศในภูมิภาคอาเซียนเมื่อมีการเปดเสรีอาเซียน
 ภาคอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพขาดการสนับสนุนใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง
เมื่อพิจารณาจากนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร ชีววัตถุ เครื่องมือ
แพทย และผลิ ตภั ณฑ สุข ภาพ เพื่อ ความมั่ นคงทางยาและวัค ซี น และเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข งขั น
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเขาสูประเทศที่มีรายไดสูง ประกอบกับระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑของประเทศ
ไทยในปจจุบัน พบวาสถานการณที่เปนขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยา มีดังนี้
๑. ยาแผนโบราณและสมุนไพร ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสนใจในเรื่องยาจากสมุนไพรเปนอยาง
มาก เนื่องจากเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ แตการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรใหไดมาตรฐานสากล จะตอง
มีการพัฒนากระบวนการตาง ๆ มากมาย แมจะไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยอย างตอเนื่อง แตในบางครั้ง ไมมี
ชองทางการขึ้นทะเบียนที่ชัดเจน สงผลใหขาดหลักเกณฑและแนวทางที่ชัดเจน สามารถนํา ไปปฏิบัติไดอยาง
ยืดหยุนและทันตอการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้น การวิจัยจํานวนมากจึงยังประสบปญหาในการตอยอดใหสามารถ
ตอยอดขึ้นทะเบียนและจําหนายเชิงพาณิชยไดจริงทั้งในประเทศและการสงออก
๒. ยาชี ว วัต ถุ การผลิตยาชีว วั ต ถุต อ งลงทุน สูงมาก ขณะที่ ยั งไม มี ระบบและหลั กเกณฑก ารขึ้ น
ทะเบี ยนยาชีววั ตถุ ระหวางการวิจัยที่ชัดเจนที่เอื้อตอการวิจัยพัฒนาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อจําหนายได
ในเวลาที่รวดเร็วขึ้ นและเปนที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นยาชีววัตถุ มักมีความซับซอนสูงจําเปน ตองใช
ความรูความชํานาญเฉพาะในการประเมินใหทันกับเทคโนโลยี ในการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการวิจัย เชน
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ยาชีววัตถุ คลายคลึง (biosimilar) วัคซีน เปนตน สงผลใหตองเรงพัฒนาระบบการประเมิน ตั้งแตหลักเกณฑ
การประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ ความพรอมของเจาหนาที่และผูประกอบการ
๓. ยาชื่อสามัญแผนปจจุบันมีการแขงขันสูงและคอนขางรุน แรง การพัฒนานวั ตกรรมยาสามัญ
(follow-on generic innovation) ภายในประเทศ ตองพบกับอุป สรรคปญหาที่สํา คัญจากความยืดหยุ น
ในการนํานิยามหรือขอกําหนดที่ใชอยูในปจจุบันไปใชในการปฏิบัติของหนวยงาน จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการ
ขึ้นทะเบียนนวั ตกรรมยาสามัญ เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของภาคอุ ตสาหกรรมยาในประเทศ ซึ่งเป น
เครื่องมือสําคัญในการเพิ่มการเขาถึงยาของประชาชน และการควบคุมคาใชจายของระบบประกันสุขภาพ
๔. เครื่องมือแพทยที่ใชเทคโนโลยีสูงยังคงประสบปญหาในการวิจัยและพัฒนา การนําผลการวิจัย
ไปสูตลาด การขาดแคลนบุคลากร และจําเปนตองพัฒนาหลักเกณฑ แนวทาง กระบวนการการพัฒนาบุคลากร
ทั้งเจาหนาที่และผูประกอบการ จัดระบบการใหคําแนะนําแกผูประกอบการ ใหมีความชัดเจน เหมาะสม ทันกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สอดรับกับสถานการณและความซับซอนของการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะเครื่องมือ
แพทยที่ใชเทคโนโลยี/มีความเสี่ยงสูง
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
๑. พัฒ นาหลัก เกณฑแ ละแนวทางการขึ้น ทะเบี ย น ที่ชั ดเจนและเปน สากล กํ า หนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และแนวทางที่ชัดเจนของยาที่อยูระหวา งการวิจัย การอนุญาตการผลิต/นํา หรือสั่งยาเข า มา
ในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยา งถูกตองสอดคลองกับขอกําหนด
ในการขึ้นทะเบียนตํา รับยา รวมถึงใชหลักการประเมินประโยชนกับความเสี่ยงตามวิทยาการควบคุมผลิตภัณฑ
สุขภาพในการออกแบบระบบและกําหนดรายละเอียดของระบบ
๒. การจัดระบบการใหคําปรึกษาระหวางการวิจัยเชิงรุก (proactive consultation) และ การให
คํา ปรึ ก ษาระหว า งการพิจ ารณาทะเบีย นตํ า รับ ยา (proactive concurrent consultation) เพื่ อ ให
ผูประกอบการสามารถปรับปรุงขอมูลที่สําคัญซึ่งจําเปนตองใชระหวางการประเมินประโยชนกับความเสี่ยง
๓. การปรับกระบวนการทํางาน โดย
3.1 จัดระดับตามความเสี่ยง (risk-based approach) และความเรงดวน ทั้งตอสาธารณสุข
และประโยชนของผูมสี วนไดเสีย เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 การใชหลัก work sharing ในการพิจารณา โดย
3.2.1 ใชผลการประเมินขององคกรควบคุมยาที่นา เชื่อถือมาใช ในการกํา หนดประเด็น
สําคัญตอประโยชนและความเสี่ยงของยา โดยเนนการวิเคราะหปจจัยที่อาจมีความแตกตางในบริบทของไทย
เชน ความคงสภาพของยา ความแตกตางของอุบัติการณและสาเหตุของโรคในแตละพื้นที่ ความแตกตางของ
ประชากรโดยเฉพาะดานพันธุกรรม เปนตน
3.2.2 จัดกลุมของคําขอที่สามารถประเมินรวมกันไวในการยื่นคําขอคราวเดียว
3.3 การใชเทคโนโลยีส ารสนเทศมาชว ยในการปฏิ บัติ งาน เชน e-submission, eCTD,
การขอใหคําปรึกษาและการนัดหมาย เปนตน
๔. พั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม/ค า บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข องกั บ การอนุ ญ าต ในการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพของระบบแบบองครวม โดยพิจารณาอย างรอบดา น ทั้ งการเขา ถึ งยา การคุมครองผูบริโภค
ตามความเหมาะสมของโครงสรา งทางธุรกิจและการลงทุน ตลอดจนการวางระบบใหทบทวนคาธรรมเนียม/
คาบริการในกิจกรรมตาง ๆ ใหทันสมัยจากขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง
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8. ความพึงพอใจและความตองการของประชาชน
8.1 ความพึงพอใจของประชาชน47, 48
หัวขอเรื่อง : ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อย. คิดเปน
รอยละ 83.5 โดยมีความพึงพอใจดา นการประชาสัมพันธการใหขอมูลขา วสาร คิดเปนรอยละ 89.5 และ
ดานการคุมครองผูบริโภค คิดเปน รอยละ 78.1 และมีความมเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรบั การรับรองจาก
อย. รอยละ 74.72
ผลการสํา รวจความคิ ด เห็น ของประชาชนที่มีต อ การดํ า เนิ น งานของ อย. พบว า กลุม ตั ว อย า ง
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ อย. ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 83.5 โดยมีความพึงพอใจ
ดา นการประชาสั มพั นธ การใหขอมูลขา วสาร คิดเป นร อยละ 89.5 และด า นการคุม ครองผู บริ โ ภค คิด เปน
รอยละ 78.1 และจากผลสํารวจความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย. ที่
สํารวจประชาชนจากกลุมตัว อยา งที่เป นวั ยรุน วั ยทํ า งาน และผูสู งอายุ ที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลทั่ว ประเทศในป 2560 พบว า มีความเชื่ อมั่ นที่ รอยละ 74.72 และมี ก ารเลื อ กซื้อ ผลิ ตภัณ ฑ ที่ มี
เครื่องหมาย อย. เทานั้น ที่รอยละ 89.21 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการดํา เนินงานของ อย. ที่ ผานมาที่
จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธใหม ๆ เพื่อขยับคาความเชื่อมั่นใหสูงขึ้น เพื่อดึงประชาชนเขา สู
การบริโภคสินคาที่ผานการรับรองโดย อย. มากขึ้น การสํารวจนี้ยังพบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินคาดวย
ตนเองสูงถึงรอยละ 80.41 สวนใหญเปนผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอาง และยารักษาโรค โดยที่ปจจัยสําคัญตอ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อั น ดั บ แรกได แ ก ป จ จั ย เรื่ อ งคุ ณภาพ ส ว นราคาและรายได เ ป น ป จ จั ย ที่ ร องลงมา
นอกจากนั้นพบวา กอนซื้อจะดูฉลากสินคากอนถึงรอยละ 97.98 โดยจะดูเครื่องหมาย อย. หรือเลขอนุญาต
มากที่สุด สวนวันผลิตหรือวันหมดอายุ และยี่หอผลิตภัณฑ จะดูเปนลําดับรอง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง
รายละเอียดพฤติกรรมการอานฉลากสินคา พบวา เมื่อซื้อครั้งแรกจะอานฉลากไมละเอียดรอยละ 18.33 และ
ไมอานเลย รอยละ 3.03 ประชาชนรูจักเครื่องหมายรับรองของ อย. มากที่สุดคือ อาหาร ยาและเครื่องสําอาง
สําหรับความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอความนาเชื่อถือขององคการพบวา รอยละ 74.72 เชื่อถือองคการ และ
รอยละ 73.08 เห็นวา อย. เปนหนวยงานที่สามารถรองเรียนได ตัวแปรสํา คัญที่สงผลถึงความเชื่อมั่นตอ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก มาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย ตามลําดับ
ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนา
1. พัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ (Smart consumer) โดยพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ อย. โดยเฉพาะฐานข อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต สื่ อ ความรู ต า ง ๆ
และการติดตอสื่อสารกับเครือขายผูบริโภค มีขอมูลเปนปจจุบัน ในรูปแบบตางๆ เชน เว็บไซต อีเมล สื่อสังคม
ออนไลน และแอพลิเคชั่น พรอมทั้ง พัฒนาทักษะความรูใหกับ บุคลากรของ อย. และเครือขา ยผูบริโภค ให
สามารถทํางานภายใตระบบเทคโนโลยีสามารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมและกํา กับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพทั้งกอนและหลังสูตลาด โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การทํ า งานที่ มี ป ริ ม าณมากขึ้ น รวมถึ ง การมุ ง เน น การทํ า งานเชิ ง รุ ก ในส ว นของ
การเฝาระวังที่ดีมากกวา การทํางานในเชิงรับหรือการแกไขปญหา โดยเฉพาะงาน Post Marketing ในกลุม
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและอาหารเสริม เพื่อกํากับดูแลใหผลิตภัณฑเหลานี้เปนสินคาที่ไดรับการรับรองวาเปนไป
ตามมาตรฐานที่ อย. รับรองจริง ควรมีสํานักงานฯ และบุคลากรในสวนภูมิภาค สงเสริมงานดานการวิจัยและ
พัฒ นาที่ ดํา เนิ นการ โดย อย. ให มากขึ้ น รวมทั้ง การเพิ่ม ช อ งทางติ ด ต อ สื่อ สารแบบสองทาง (Two-way
Communication) กับผูบริโภค เพื่อใหคําแนะนํา ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ และการรับแจ งการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑที่สงสัยวาผิดกฎหมายประเภทตาง ๆ
48

รายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560, ชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ, ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560.
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3. พัฒนาองคการสูความเปนเลิศ (Excellence FDA) โดยการผลักดันหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
กับการประเมินทางวิชาการ ออกมาจัดตั้งเปนองคกรอิสระเพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินการตาง ๆ
คลองตัวและเกิดประสิทธิภาพดานตนทุนและรายไดมากขึ้น พรอมทั้งพิจารณาการปรับเปลี่ยนสถานภาพของ
อย. เปนองคกรอิสระ และดําเนินการแยกสวนงานตางๆ ที่มิใชภารกิจออกจาก อย. โดยกําหนดใหมีกลไกเฉพาะ
ขึ้นมารองรับสวนงานดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ อย. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.2 ขอรองเรียน49
หัวขอเรื่อง : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารเกินจริง/โดย
ไมไดรับอนุญาตสูงที่สดุ รองลงมาคือ การขายยาโดยไมขออนุญาต ขายยาโดยไมมีเภสัชกร ขายยาหมดอายุ ยาชุด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องรองเรียนเขามารวมทั้งสิ้น 1,519 เรื่อง เปนเรื่องเกี่ยวกับ
อาหารสูงถึง 738 ครั้ง คิดเปนรอยละ 48.58 รองลงมาคือ ยา มีเรื่องรองเรียนเขามา 379 ครั้ง คิดเปนรอยละ
24.95 และเครื่องสําอาง มีเรื่องรองเรียนเขามา 240 ครั้ง คิดเปน 15.80 รายละเอียดตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลิตภัณฑ
จํานวน (ครั้ง)
738
อาหาร
379
ยา
240
เครื่องสําอาง
67
เครื่องมือแพทย
33
ยาเสพติด
19
วัตถุอันตราย
43
อื่น ๆ
รวม
1,519
ชองทางที่มีการรองเรียนมากที่สุด คือ อินเทอรเน็ต จํานวน 575 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.85
รองลงมาคือ จดหมาย/หนังสือ จํานวน 327 ครั้ง คิดเปนรัอยละ 21.53 และสายดวน อย. 1556 จํานวน
304 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.01 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สถิติการรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพผานชองทางการรองเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชองทางการรองเรียน
จํานวน (ครั้ง)
อินเทอรเน็ต
575
จดหมาย/หนังสือ
327
ตู ปณ. 1556
304
มาเอง
213
โทรศัพท
87
ตู ปณ. 1556 ร
13
รวม
1,519
49

ศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560.
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ที่ผานมา จากการวิเคราะหขอมูลรองเรียนพบว าประเด็นที่ผูบริโภคมีการรองเรียนเขามามากเปน 10
ลําดับแรก รายละเอียดตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การวิเคราะหขอมูลรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลําดับ
กรณีรอ งเรียน
รายละเอียด
(ครั้ง)
1 โฆษณาอาหาร
337
โฆษณาเกินจริง
โฆษณาไดรับอนุญาตหรือไม
2 การขายยา1
139
ขายยาโดยไมขออนุญาต ขายยาโดยไมมี
เภสัชกร ขายยาหมดอายุ ยาชุด
3 ฉลากอาหาร2
119
ฉลากไมระบุ ว.ด.ป.ที่ผลิต/หมดอายุ
ฉลากไมมีเลขสารบบอาหาร
4 โฆษณาขายยาทางเว็บไซต
100
โฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต
5 โฆษณาเครื่องสําอาง
98
โฆษณาเกินจริง โฆษณาโดยทําใหเขาใจผิด
ในสาระสําคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
โฆษณารักษาโรคที่ไมไดมจี ุดมุงหมาย
เปนเครื่องสําอาง
6 สงสัยคุณภาพอาหาร
84
พบสิ่งแปลกปลอม
ลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
7 โฆษณายา
76
โฆษณาเกินจริง
โฆษณาไดรับอนุญาตหรือไม
8 ฉลากเครื่องสําอาง
73
ฉลากไมระบุ ว.ด.ป.ที่ผลิต/หมดอายุ
ฉลากไมมีเลขจดแจง
9 อาหารปลอม
42
อาหารปลอมที่มีฉลากเพื่อลวงใหผูบริโภค
เขาใจผิดในเรื่องคุณภาพอาหาร/
อาหารแทนั้น
10

โฆษณาเครื่องมือแพทย

36

โฆษณาไดรับอนุญาตหรือไม

นอกจากนี้ ยั งมี ก ารสอบถามข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ผลิ ตภั ณฑ สุ ข ภาพผ า นช องทางร อ งเรี ย น ประมาณ
10,000 – 12,000 ราย/ป โดยสวนมากเปนการสอบถามเกี่ยวกับ
1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เชน การขอขึ้นทะเบียน อาหาร ยา การจดแจง
เครื่องสําอาง การขออนุญาตนํา เขาอาหาร เปนตน และการขอใหตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑสุขภาพ เชน เลขสารบบอาหาร (เลข อย.)/เลขทะเบียนตํารับยา/เลขที่จดแจงเครื่องสําอางถูกตอง
หรือไม เปนตน
2. การสอบถามหมายเลขโทรศัพ ทหนว ยงานอื่น (อาทิ สคบ. ประกั น สัง คม กทม. ฯลฯ) และ
การสอบถามหมายเลขโทรศัพ ทหนว ยงานภายใน (อาทิ สํา นักยา อาหาร เครื่องสํา อาง ฯลฯ) เพื่อติดต อ
เจาหนาที่กรณีสอบถาม/ติดตามเรื่อง เปนตน
1
2

การขายยา หมายถึง การขายยาของรานขายยา รวมทั้ง การขายยาของแผงขายสมุนไพร รถเร รานชํา มินิมารท และหางสรรพสินคาดวย
ฉลากอาหาร หมายถึง ฉลากอาหารทุกประเภท ยกเวน น้ําดื่ม
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สถานการณภายในที่กระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
1. โครงการสรางองคการ (Structure)
1.1 โครงการสรางการแบงสวนราชการ
หัวขอเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการแบงสวนราชการตามกรอบโครงสราง
การปฏิบัติงานอยางเปนทางการ เปน 4 สํานัก 5 กอง 1 สํานักงาน และ 2 กลุม และหนวยงานที่จัดตั้งภายใน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลังตามการแบงสวนราขการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

768

เลขาธิการฯ (บริหารสูง)
รองเลขาธิการ ฯ (นักบริหาร - บต) - 3

สํานักงานเลขานุการกรม
ผูอํานวยการ สูง

สํานักอาหาร
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

นักวิชาการอาหารและยา (ทว)

-2

นักวิชาการอาหารและยา (ชช)

-3

40

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร - 3

กองควบคุมเครื่องมือแพทย
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม) สูง

108

กองสงเสริมการประกอบการ
20
ผลิตภัณฑสุขภาพ

54

สํานักยา
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม) สูง

สํานักดานอาหารและยา 69
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการอาหารและยา) สูง

กองผลิตภัณฑสมุนไพร

-3

กองแผนงานและ
วิชาการ
ผูอํานวยการ สูง

58

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา) สูง

สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม) สูง

48

1

กองควบคุมวัตถุเสพติด
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม) สูง

182

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน
และปราบปรามการกระทําผิด 8
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

บส
1

หมายเหตุ :

บต
3

ทว
2

ชช
12

อส
10

ชพ
137

ปก/ชก
515

อว
6

ปง/ชง
82

เปนหนวยงานตามกฎกระทรวง
เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใน อยูระหวางขอจัดตั้งเปนหนวยงานตามกฎกระทรวง
เปนหนวยงานที่จัดตั้งภายใน

รวม
768

27

96

กลุมกฎหมายอาหารและยา 16
16
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ระดับ
จํานวน

55

7

9

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

29

104

ขอมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2561
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1.2 การปรับ โครงสร างให เ หมาะสมต อ การปฏิ บั ติง าน เช น จั ด ตั้ ง กองส ง เสริม การประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพและกองผลิตภัณฑสมุนไพร เปนตน
หัวขอเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
โดยการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเปนการภายใน 2 หนวยงาน ไดแก กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ
และกองผลิตภัณฑสมุนไพร
จากนโยบายThailand 4.0 ที่ นํา ประเทศไทยไปสูอุ ตสาหกรรมที่ สรา งมู ลคา ด ว ยนวั ต กรรม
รวมถึ ง อุต สาหกรรมผลิต ภั ณฑสุข ภาพมีก ารพัฒนาอย า งรวดเร็ว และใช เทคโนโลยีสมั ยใหม มี การสง เสริ ม
สมุนไพรไทยเพื่อสรางเศรษฐกิจ อย. จึงมีการปรับโครงสรางและการทํางานใหสามารถคุม ครองผูบริโภคและ
สงเสริมเศรษฐกิจ ของประเทศใหเ ทา ทันกับ ความกา วหนา และการเปลี่ ยนแปลง โดยมีการจัด ตั้งหน วยงาน
เปนการภายใน 2 หนวยงาน ไดแก
1. กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ มีอํา นาจหนา ที่ เปนศูนยบ ริการใหคํา แนะนํา
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพและการวิจัยพัฒนา จัดประเภทผลิตภัณฑ และพิจารณาอนุญาตคําขอที่
สามารถใหบริการ ณ จุดเดียว ผลิตภัณฑสุขภาพที่วิจัยและผลิตในประเทศและผลิตภัณฑนวัตกรรม ศึกษาวิจัย
เพื่ อพัฒ นาระบบงานและจั ดทํ า มาตรฐานผลิตภัณ ฑนวั ตกรรม สถานที่ แ ละกระบวนการผลิ ต นํ า เขา ขาย
การวิจัยทางคลินิกและการโฆษณา เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม สนับสนุน สงเสริม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ ใหสามารถสูตลาดและมีศักยภาพในการแขงขันผานนวัตกรรม รวมถึง ยกระดับ
คุณภาพการใหบริการประชาชนและปรับการดําเนินงานใหเปนรัฐบาลดิจิตอล
2. กองผลิตภัณฑสมุนไพร มีอํานาจหนาที่ ควบคุม กํากับ ดูแล เฝาระวังผลิตภัณฑสมุนไพร สถานที่
และกระบวนการผลิต นําเขา ขายและการโฆษณาผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมาย
ศึกษา วิจัยและจัดทํามาตรฐานดานผลิตภัณฑสมุนไพร สถานที่และกระบวนการผลิต นําเขา ขาย การวิจัยทาง
คลินิกและการโฆษณาผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อรองรับนโยบายใหสมุนไพรไทยสรางเศรษฐกิจชาติ แผนแมบท
แหงชาติวา ดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย และการตราพระราชบญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... และใหมีระบบ
และหลักเกณฑการอนุาตผลิตภัณฑสมุนไพรที่เหมาะสม เปนสากลและสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑสมุนไพร
2. ยุทธศาสตรขององคการ (Strategy)
หัวขอเรื่อง : ยุทธศาสตร อย. ใหความสําคัญกับบทบาท อย. ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหไปสู
ประเทศไทย 4.0
จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ใชขับเคลื่อนอนาคตประเทศสูวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สงผลใหการกําหนดยุทธศาสตรของ อย. ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเปาหมายของรัฐบาล เนนการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ดวยการทํางานเชิงรุกมากกวาเชิงรับเชนที่ผานมา การนําเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช โดยใหความสํา คัญกับงานสงเสริมผูประกอบการใหมากขึ้ น ตั้งแตการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการเพื่อเขาสูธุรกิจ รวมถึงสงเสริมผูประกอบการใหพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม ซึ่งจะนํามาสู
การเพิ่มมู ลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ สํา หรับงานควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยยังคงตองดําเนินการตอเนื่องจากแผนฉบับเดิม ควบคูไปกับการพัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรม
การบริโ ภคผลิตภัณฑสุขภาพ ที่เพิ่มเติมการพัฒนาและสงเสริมใหผูบริโภคใชเครื่องมือตรวจสอบในการเลือก
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบเลขผลิตภัณฑสุขภาพไดดวยตัวเอง ดวยเครื่องมือที่
เข า ถึ ง งา ย ไมยุง ยาก เพื่อ สรา งความมั่น ใจในการเลือ กซื้อ และเลื อกใชผ ลิต ภั ณฑ โดยสรุป ยุ ท ธศาสตร
การดําเนินงานในชวงตอไป มีทั้งหมด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
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1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
3. พัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน
4. พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง
3. ระบบงาน (Systems)
3.1 ระบบควบคุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด (Pre-Marketing)
หัวขอเรื่อง : อย. ใชมาตรา 44 ปลดล็อกปญหาการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพลาชา
ระบบควบคุมกํา กับดูแลกอนออกสูตลาด (Pre-Marketing) เปนการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ พิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการ
กอนอนุญาตใหผูประกอบการดําเนินการผลิต นําเขา หรือจําหนาย รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมของขอมูล
โฆษณาที่จะเผยแพร ซึ่งปจจุบัน มีผูประกอบการมาขอยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้น สงผลให อย. ไม
สามารถพิจ ารณาและขึ้นทะเบียนไดทัน ถา มองแคผิวเผินเหมือนปญหานี้จะสงผลแคกับผูประกอบการที่ไม
สามารถวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพไดตามที่วางแผนไว แตในความเปนจริงแลว คนไทยทุกคนตางก็ไดรับ
ผลกระทบ เชน คนไทยจําเปนตองใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ดอยคุณภาพ คนไทยจะเจ็บปวยจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมไดมาตรฐาน ความเชื่อมั่นที่คนไทยมีตอ อย. จะลดลง รวมถึง เปนอุปสรรคตอนโยบายเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ Startup
แม วาที่ผา นมา อย, จะพยายามลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาลง รวมถึ งใหขอจดแจง
เครื่องสําอางผานระบบอัตโนมัติได หรือเปดชองทางเรงดวนสําหรับขึ้นทะเบียน แตก็ยังมีคําขอที่คางอยูอีกเปน
จํานวนมาก เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ประเมินตรวจสอบและตรวจวิเคราะหคําขอผลิตภัณฑสุขภาพไม
เพี ยงพอ ซึ่งเปนผลมาจากขอจํา กัดในการดํา เนินงาน ทํา ใหเ ห็นวาสาเหตุสําคัญก็ คือ การขาดอํา นาจใน
ดําเนินงานและการขาดแคลนงบประมาณ จึงควรมีการปรับ กฎหมายเพื่อแกไขจุดนี้ เพื่อให อย. พิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหแกไขปญหาการใหบริการพิจารณาอนุญาตไดอยางยั่งยืน อย. จึงไดเสนอเสนอแนวทาง
ป ญ หาแก คสช. ใช อํ า นาจตามมาตรา 44 แก ป ญ หา โดยมี คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่ง อย. จะเรงรัด
การพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน รวมทั้งการแจงตอผูยื่น
คํา ขอจะดํา เนิ นตาม พรบ.การอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการพ.ศ. 2558
ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดแลวยังเปนการผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพและระบบการคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น กอใหเกิดประโยชนตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ
3.2 ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (Post-Merketing)
หัว ขอเรื่อง : อย. มุงเนนทํางานเชิงรุกโดยเพิ่มความเขมแข็งการตรวจสอบเฝา ระวั งผลิตภั ณฑ
สุขภาพหลังออกสูตลาด (Post -Marketing)
ระบบควบคุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด (Post-Merketing) เปน การติ ดตาม ตรวจสอบ เพื่อให
ผูประกอบการปฏิบัติอยางถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตไว โดยดํา เนินการสุมตรวจสถานประกอบการ สุ มเก็ บ
ตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อตรวจสอบทั้งดานกายภาพและคุณภาพ รวมทั้ง ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ถึงผูบริโภคผานสื่อตาง ๆ ซึ่งที่ผานมา การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพหลังการอนุญาต ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก เกินกําลังของเจาหนาที่ที่จะดําเนินการไดอยางครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้ง มีผูประกอบการที่ลักลอบ
ดําเนินการผิดกฎหมาย ทั้งที่มีการขออนุญาต แตฝาฝนกฎหมายในภายหลัง และไมขออนุญาต ปลอมเลข อย.
รวมถึง การโฆษณาโออวดเกินจริง
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ดังนั้น งานดา นการตรวจสอบเฝา ระวั ง ความปลอดภัย ของผลิ ตภั ณฑสุข ภาพหลังไดรับอนุญ าต
จึงเปนภารกิจที่ อย. ตองเพิ่มความเขมแข็ง ประกอบกับรัฐบาลมีเปาหมายในการปฏิรูป อย. ใหเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพในการคุมครองผูบริโภค อย. จึงกําหนดเปาหมายในอนาคต และปรับองคกรใหเหมาะสมพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหผูบริโภค การยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ และสราง
ระบบการอนุญาต รวมทั้ง การตรวจสอบใหสมดุลระหวางการคุมครองผูบริโภคและการสงเสริมผูประกอบการ
โดยกลยุทธสําคัญ ที่ อย. มุงเนนดํา เนินการใหบ รรลุผลสํา เร็จ นับ จากนี้เ ปน ต นไป คือ การทํา งานเชิงรุกโดย
การสรา งความเขมแข็งในการเฝา ระวัง ตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัย ของผลิตภั ณฑสุขภาพที่จํา หนา ย
ในทองตลาด โดยเฉพาะการสรางความรวมมือกับเครือขายทั้งภาครัฐและประชาชน
3.3 ระบบสงเสริมผูประกอบการ50
หัวขอเรื่อง : อย. กําหนดภารกิจหลักดานการสงเสริมผูประกอบการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
จากอดีตจนถึงป 2558 อย. มุงเนนการดําเนินงานหลัก 2 ดาน คือ 1) การควบคุมและกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล และมีการประกอบการเปนไปตามกฎหมาย และ
2) การสงเสริมใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและเหมา
สม และมีการดําเนินงานดานการสงเสริมผูประกอบการอยูบาง เนื่องจากในขณะนั้น เห็นวาไมใชภารกิจหลักของ
หนวยงาน ประกอบการกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ผูบริโภค ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ในป 2558 – 2559 อย. กําหนดภารกิจหลัก “สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการไดรับ
โอกาสทางการแขงขันมากขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ” ซึ่งเปนภารกิจหลัก
ที่ตองเรงผลักดันตามนโยบายรัฐบาล ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 แนวทาง คือ
1) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับและมีความสามารถในการแขงขัน
2) พัฒนาคุณภาพงานบริการใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม
3.4 ระบบพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (Consumer Empowerment)
หัวขอเรื่อง : อย. พัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหรูเทาทันผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถดูแลคุมครองตนเอง
และชุมชน โดยการถา ยทอดองคความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพใหกับผูบริโ ภค รณรงคใหผูบริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินอยางเปน ระบบในการสื่อ สารรณรงคเพื่ อสรา ง
ความเขาใจและความตระหนักเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวของกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในประเด็นตา ง ๆ
พรอมทั้งการขยายผลองคความรู ผานการพัฒนางานสื่อสารการตลาด เชน ชุดองคความรูผลิตภัณฑสุขภาพ
การจัดการคลังความรู การจัดนิทรรศการ การผลิตสื่อทั้งในรูปแบบทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ และสื่อออนไลน ตางๆ ให
ตรงกับความตองการของกลุมเปา หมาย และสามารถนํา มาเปนเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใชของผูบริโภค รวมถึง สรางความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายภาคประชาชน เพื่อ
สรา งพื้ นที่ต น แบบหรื อ ผูนํ า การเปลี่ย นแปลงในกลุมวั ย เชน อย.นอ ย ที มจิ ตอาสา เพื่ อใหเ กิด การต อยอด
การทํ า งานร ว มกั บ เครื อ ขา ยและหนว ยงานภาครัฐ ในพื้ นที่ และขยายผลองค ค วามรู ผ ลิ ต ภัณ ฑ สุ ข ภาพ
เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รายละเอียดตามภาพที่ 3

50.

อย. เดินหนาสู 5 ทศวรรษ. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
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ภาพที่ 3 ระบบงานพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของ อย.
3.5 ระบบคุณภาพ
หัวขอเรื่อง : อย. ไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช และไดรับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงใหเห็นวา องคกรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัฒนที่เกิ ดขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจาก
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
กระบวนการผลิตตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ความกาวหนา ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทําใหการติดตอสื่อสารและการแพรกระจายขอมูลขาวสารเปนไปอยางไรพรมแดน มีการพัฒนาอยาง
กาวกระโดดและมีศักยภาพมากขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลและเชื่อมโยงเครือขายไดทั่วโลก อีกทั้งสภาวะสังคมที่
เปลี่ ยนไป สงผลใหวัฒนธรรม คา นิย ม และทั ศนคติในการบริโ ภคของประชาชนเปลี่ยนไป โดยไม คํา นึ งถึ ง
ประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑที่จะไดรับ ทําใหตกเปนเหยื่อของสินคาที่ไมไดมาตรฐานและไมปลอดภัย
จากสถานการณดังกลาวคาดการณวา จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ อย. ที่จะมีโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดปญหาคุณ ภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ของผลิ ตภัณฑ สุ ข ภาพ หากไมมี ระบบมาตรฐาน
ในการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพที่จะหลั่งไหลเขาสูประเทศ อย. จึงใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพ และนําระบบ
คุณภาพมาใชภายในองคกร เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
พร อมทั้งกระตุนบุคลากรใหเกิดจิตสํานึกเรื่องคุณภาพ ทั้งในดา นคุณภาพการใหบริการและคุณภาพของงาน
ซึ่งจะสงผลใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ สรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นขององคกร ตลอดจนเพิ่มความนาเชื่อถือ
ในระดับนานาชาติ
อย. ไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช และไดรับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาองคกรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบความตองการของผูรับบริการไดอยางสม่ําเสมอ สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับนานาชาติ
และเพื่อผลักดันใหระบบการบริหารจัดการคุณภาพเปนระบบที่มีความยั่งยืนและไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป
อย. จึงยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพตอไป เพื่อการจัดการที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนปรับปรุงระบบงาน
อยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา
กระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหไดมาซึ่งการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นั้น ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในองคกรทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ลวนมีผลตอสภาพการทํางานและสภาพจิตใจของบุคลากร
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสมบูรณและความตอเนื่องอยา งมีประสิทธิภาพ
จึงมีขอเสนอแนวทางพัฒนาหรือแกไข ดังนี้
1. องคกรจะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนและทุกระดับในระดับที่สูงมาก เพราะ
จะตองรวมคิด รวมปฏิบัติ ทบทวน และพัฒนา หากขาดความรวมมือยอมทําใหการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
และตลอดไปทําไดยากยิ่ง ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงจะตองมุงมั่นใหการสนับสนุนอยางจริงจัง ตอเนื่อง และเขามามี
สวนรวมในการจัดการคุณภาพโดยรวม
2. แกไขวัฒนธรรมองคกรเดิม ๆ ทิ้งไป เชน การทํางานตามอําเภอใจ การไมสรางระบบ ไมเปนไร
ยึ ด ตัว บุคคล ซึ่ง วั ฒนธรรมที่ขัดแย งตอ กระบวนการคุณภาพจํา เปน อย า งยิ่ งที่ จ ะตอ งมีการแก ไ ข เพื่อ สร า ง
กรอบวัฒนธรรมที่พรอมจะรับตอการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
4. สไตล (Style)
4.1 แบบแผนหรือพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง51, 52
หัวขอเรื่อง : ความเปนผูนํา มีบ ทบาทที่สําคัญ ตอความสํา เร็จขององคก ร โดยผูนํ าจะตองวาง
โครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการเชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น
ผู บ ริห ารระดับ สูง ของสํ า นั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เป น บุค ลากรที่ มีบ ทบาทสํ า คั ญ
ในการบริหารจัดการองคกรและมีวิสัยทัศนในการบริหารงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อนํา พาองคกรไปสู
การเปนองคกรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีแบบแผนและพฤติกรรม
ในการบริหารงาน ดังนี้
1. ยึดหลักความถูกตองตามกฎหมายในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ภายใตผลประโยชนของ
สวนรวม
2. แสดงความมุ ง มั่น ตอ การบริห ารราชการตามหลัก ธรรมาภิบ าล เป น ที่ย อมรั บ ของทุ ก ฝ า ยที่
เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางการมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรา งความมั่นใจ ศรัทธา
และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาองค ก รอย า งต อ เนื่ อ ง ให ก า วทั น กระแสการเปลี่ ย นแปลง
เชน สงเสริมการปรับ องคการใหเปนอิเล็กทรอนิก ส (E-Government) เพื่ อสนับสนุน การดํา เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่เปน Digital Economy
4. สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในองคกรอยางเหมาะสม ใหทันตอการพัฒนาของ
เทคโนโลยีปจจุบัน
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นโยบายการกํ า กั บ องค การที่ดี สํ า นั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (นพ.บุญชัย สมบูรณสุข).
นโยบายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภั ณฑสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ).
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5. บุคลากร (Staff)
5.1 อัตรากําลังคน53 (การสูญเสีย/ทดแทน/บรรจุ)
หัวขอเรื่อง : ภายใน 10 ป ขา งหนา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570) สายงานที่จะสูญเสีย
จากการเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก เปนสายงานหลักคือ ตําแหนงเภสัชกรและสายงานนักวิ ชาการ
อาหารและยา และสายงานสนับสนุนคือ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ตารางที่ 17 ภาพรวมกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประเภทตําแหนง/ระดับตําแหนง
ลําดับ ชื่อตําแหนงในสายงาน บริหาร อํานวยการ
%
วิชาการ
ทั่วไป
รวม
ที่
สูง ตน สูง ตน ทว ชช ชพ ปก/ อว ปง/
ชก
ชง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นักบริหาร
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(เภสัชกรรม)
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอาหารและยา)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเผยแพร
เภสัชกร
นักวิชาการอาหารและยา
รวม

1

3
2
4

4
2
4

0.5%
0.3%
0.5%

4

4

0.5%

20
6
7
8
78
1
3
13
8
10
2
12
462
124
768

2.6%
0.8%
0.9%
1.0%
10.2%
0.1%
0.4%
1.7%
1.0%
1.3%
0.3%
1.6%
60.2%
16.1%
100.0

8
2
3

12
4
7
5
5

1

1
6

73
1

2
6
8

1

3

10

0

2
2

5
6
12

3
2
4
82
26
137

7
8
375
90
516

5

82

จํานวนตําแหนงขาราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการในชวง 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565) จํานวนมากที่สุด 4 ลําดับ จําแนกตามสายงาน มีรายละเอียดตามตารางที่ 18 และในชวง 5
ปถัดไป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) มีตําแหนงขาราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ
จํานวนมากที่สุด 3 ลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 19
ตารางที่ 18 จํานวนตําแหนงขาราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จําแนกตามสายงาน
ลําดับที่
สายงาน
จํานวน (ตําแหนง)
1
เภสัชกร
20
2
นักวิชาการอาหารและยา
11
3
ผูอํานวยการ
5
4
เจาพนักงานธุรการ
15
53

ฝายการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม. ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560.
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ตารางที่ 19 จํานวนตําแหนงขาราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จําแนกตามสายงาน
ลําดับที่
สายงาน
จํานวน (ตําแหนง)
1
เภสัชกร
39
2
นักวิชาการอาหารและยา
10
3
เจาพนักงานธุรการ
21
จากขอมูลการสูญเสีย กํา ลังคนจากการเกษียณอายุราชการทั้ง 2 ชว ง แสดงถึงขอมู ลในลักษณะ
เดียวกัน ดังนั้นหากพิจารณาในระยะเวลา 10 ป ขางหนา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570) การสูญเสีย
กําลังคนขาราชการจากการเกษียณอายุราชการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 20
ตารางที่ 20 จํานวนตําแหนงขาราชการที่จะสูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570 จําแนกตามสายงาน
ลําดับที่
สายงาน
จํานวน (ตําแหนง)
1
เภสัชกร
59
2
นักวิชาการอาหารและยา
21
3
เจาพนักงานธุรการ
36
หากพิ จ ารณาขอ มูล ทั้ง หมดแลว จะเห็ นไดว า ภายใน 10 ป ขา งหนา สายงานที่จ ะสูญเสีย จาก
การเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสายงานหลักคือ ตําแหนงเภสัชกรและสายงานนักวิชาการอาหาร
และยา และสายงานสนับสนุนคือ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
สําหรับการสูญเสียกําลังคนที่เกิดขึ้นที่ผานมา พบวา ในภาพรวม 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 –
2560) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสูญเสียกําลังคนรวมทั้งสิ้น 142 คน (เฉลี่ยปละ 28 คน) เหตุผล
ของการสูญเสียเรียงตามลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 21
ตารางที่ 21 จํานวนการสูญเสียกําลังคน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 จําแนกตามเหตุผล
ลําดับที่
เหตุผลการสูญเสีย
จํานวน (คน)
1
เกษียณอายุ
80
2
ลาออก
41
3
ตาย
1
4
โอน
20
หากพิ จ ารณาจากสายงานที่ สู ญ เสี ย ระหว า งป 2556 – 2560 พบว า มี ส ายงานที่ สู ญ เสี ย
เรียงตามลําดับ มีรายละเอียดตามตารางที่ 22
ตารางที่ 22 จํานวนการสูญเสียกําลังคน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 จําแนกตามสายงาน
ลําดับที่
สายงาน
จํานวน (คน)
1
เภสัชกร
62
2
นักวิชาการอาหารและยา
14
3
ผูอํานวยการ
7
4
เจาพนักงานธุรการ
30
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา
ควรมีการเตรียมกําลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียกําลังคน ดังนี้
1. วางแผนสรางความตอเนื่องในการดํารงตําแหนงที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ (Succession Plan)
รวมทั้ง วางระบบจั ดการความรู (Knowledge Management) เพื่อใหผูป ฏิ บัติง านมีองค ความรูที่รองรับ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและไมขาดชวง
2. จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับตําแหนงยุทธศาสตร
3. เพิ่มศักยภาพกําลังคนของ อย. ที่มีอยูปจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนความรู ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ โดยการการปฏิ บั ติ ง านที่ ตอ งการทั ก ษะที่ ห ลากหลาย สามารถปฏิ บั ติ ง านตามสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในภาวะวิกฤติสถานการณที่มีความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒ นาระบบและวางกลไกเพื่อใหบุ คลากรของ อย. มี ค วามทุ ม เทและผู ก พั น ต อองค กร
(Engagement) รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมความสัมพันธและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อดึงดูดและรักษาคนไวในองคกรและลดอัตราการสูญเสียกําลังคนที่มีคุณภาพที่
จะเกิดขึ้น
5. พัฒ นาระบบฐานขอมูลกําลังคนทุกประเภทของ อย. ใหสมบูรณ ถูกตอง เปนปจ จุบัน และ
สงเสริ มใหมีการนํา ขอมูลเชิง ประจักษ ผลการวิจัยและสารสนเทศดา นกําลังคน มาใชวิเคราะหประกอบการ
วางแผนการบริหารและพัฒนากําลังคนอยางเปนรูปธรรม
6. ความรูความสามารถ (Skills) ตามที่องคการตองการ
6.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะองคการ54, 55
หัวขอเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรของ อย. ควรสอดคลองกับขีดสมรรถนะตามสายงานและให มี
การประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกลไก
ขับ เคลื่อ นยุ ทธศาสตร อย า งมีป ระสิท ธิ ภาพ สํา นัก งาน ก.พ. จึงไดนํ า เครื่องมือ สํ า หรั บ ใชป ระเมิ น ผลสํ า เร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และสงเสริมใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริ หารทรัพยากรบุ คคล ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 มิติ ประกอบด วย มิ ติที่ 1 ความสอดคล อง
เชิงยุทธศาสตร มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุ ล ระหว า งชี วิ ต กั บ การทํ า งาน ประกอบกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก รอบในการขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางใหบุคลากรเปน “คนเกง ดี และมีความสุข
ใหบริ การสุข ภาพที่มีคุณภาพ ทั่ว ถึง เพียงพอ และเปนธรรม ระบบสุขภาพยั่ งยืน” ดัง นั้ น ในป พ.ศ. 2561
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดปรับและนําแนวทางของสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุข
มาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานผลิตภัณฑสุขภาพ (HR-HPs 4.0) ของ อย.
ทั้งนี้ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล อย. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) จําเปนตองมีการทบทวน
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานผลิตภัณฑสุขภาพ (HR-HPs 4.0)
พ.ศ. 2561 และวิสัยทัศน “องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํา กับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ใหมี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน” ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
และยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถสนับ สนุน
เปาหมายขององคการ มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ขอ 1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรตาม Technical competency และ Career path
54
55

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มีนาคม 2560.
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการนําขีดสมรรถนะและแผนความกาวหนาในสายอาชีพบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใช.
สิงหาคม 2559.
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การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะสายงาน อย. ไดมีการจัดทําสมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ
รวม 12 สายงาน ดังนี้ การกํากับดูแลกอนออกสูทองตลาดการกํากับดูแลหลังออกสูทองตลาด พั ฒนาระบบ
กําหนดมาตรฐาน ตรวจราชการและนิเทศงาน วิเคราะหนโยบายและแผน การจัดการและธุรการ ประสานงาน
สื่อสารและประชาสัมพันธ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และบัญชี การเงิน งบประมาณและ
งานตรวจสอบภายใน แตละสายงานจะมีหลักเกณฑในการประเมินขีดสมรรถนะแตละระดับ ในป พ.ศ. 2559 อย.
ไดมีการประเมินขีดสมรรถนะขาราชการ (นักวิชาการและพนักงานธุรการ) ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา
ผลการประเมินพบวา มีขาราชการที่ตองไดรับการพัฒนาเพิ่ม 467 คน คิดเปนรอยละ 80.2 (จากจํานวนทั้งหมด
582 คน) หากวิเคราะหรายสมรรถนะ พบวา สมรรถนะเชิงเทคนิค 10 อันดับแรก ไดแก เทคโนโลยี การบริหาร
ความเสี่ยง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารขอมูล คุณภาพ ความรูเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ ความปลอดภั ย
ระบบคุณภาพ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการประเมินคุณภาพสถานประกอบการ ทั้งนี้ ในป พ.ศ.
2560 ขาราชการ (นักวิชาการ) ไดนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จํานวน 287 คน
จํานวน 645 เรื่อง บุคลากรสามารถพัฒนาไดตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 86 จํานวน
573 เรื่อง คิดเปนรอยละ 89 ดังนั้น ในป พ.ศ. 2560 อย. มีขาราชการและพนักงานราชการไดรับการบรรจุเปน
จํานวนมาก จําเปนตองไดรับการพัฒนาขีดความสามารถและหลักสูตรที่จัดตองสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
อย างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จั ดทําแผนการฝกอบรมประจําปของขาราชการ เพื่ อเสริ มสร างความพรอมและ
ความคุมคาในการเขารวมฝกอบรม และการประเมินขีดสมรรถนะทางเทคนิคของแตละสายงาน/ระดับ
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ควรจัดทําขอมูลพื้นฐานของบุคลากรที่จําแนกสายงาน/อายุราชการ ที่เปนปจจุบัน และตรงตาม
ตนสังกัด เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนางานตามสายงานและสงผลถึงการประเมินขีดสมรรถนะ
2. การจัด ทํ า หลักสูต ร/เนื้อ หาที่เ หมาะสมกับ บริบ ทงานคุมครองผูบ ริ โ ภค ควรมี ก ารพั ฒ นาและ
ประเมินหลักสูตรที่จัด คํานึงตนทุนและผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
3. แผนการอบรมประจําปของบุคลากรที่สอดคลองกับขีดสมรรถนะตามสายงาน
4. การประเมินขีดสมรรถนะบุคลากรทุก 2 ป
7. คานิยมของบุคลากร (Shared values)
7.1 คานิยมของ อย.56
หัวขอเรื่อง : อย. กําหนดคานิยม Thai FDA ที่สอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชเปน
แนวปฏิบัติรว มของบุคลากร
ในป 2561 ไดทบทวนคา นิยม อย. และเห็นควรใหใชคานิยม Thai FDA ตามที่กําหนดไวใน
แผนยุ ท ธศาสตร สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ในชว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเปนคานิยมที่สอดคลองกับคานิยมของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
“MOPH”
M Mastery
เปนนายตัวเอง
O Originality
เรงสรางสิ่งใหม
P People Centered Approach ใสใจประชาชน
H Humility
ถอมตนออนนอม

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

การกําหนดคานิยมเปนแนวคิดรวมของบุคลากรในองคการวา ควรมีพฤติกรรมรวมในการปฏิบัติงาน
อย า งไร ให ส อดคล อ งและผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร ใ ห บ รรลุ เ ป า หมาย โดยต อ งมี ก ารหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดํา เนิ นการแต ละองคประกอบของคา นิย ม ดั ง นั้น การมีแ ผนสื่อ สารค า นิย ม มี กิจ กรรมส งเสริ มหรื อ
ขับเคลื่อนคานิยมสูการปฏิบัติ จะชวยใหคานิยมรวมกลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่แสดงออกโดยธรรมชาติ
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(ราง) แผนยุทธศาสตร อย. ในช วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับ ปรุง สํา หรับ ใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564). สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

56

8. วิสัยทัศนและพันธกิจของ
8.1 วิสัยทัศนและพันธกิจของ อย.56
หัวขอเรื่อง : อย. มีเปาหมาย (วิสัยทัศน) และวิธีการทํางาน (พันธกิจ) ตอเนื่องมาจากป 2561 และ
สอดคลองกับแผนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศนและพันธกิ ทําใหทราบถึงเปาหมายและวิธีการทํางานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการองคกรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยในป 2561 ไดทบทวนทิศทางและยุทธศาสตร
องคการ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งยังคงใชวิสัยทัศน
และพันธกิจ ตอเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร อย. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป สรุปวิสัยทัศนไดดังนี้
“องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน”
คําอธิบายวิสัยทัศน :
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการที่มีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อใหภาค
สว นที่ เกี่ ย วของ มีก ารปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือระบบคุณภาพที่เปน ที่ย อมรับ ในระดับ สากล มีระบบ
การประเมินผลิตภัณฑสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เชน การมีผูประเมินภายในที่มีความเชี่ยวชาญ ดานการประเมิน
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ การจั ด ตั้ ง หน ว ยตรวจและประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพแห ง ชาติ รวมถึ ง การนํ า ระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน
กํากับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง และสงเสริม ใหผลิตภัณฑสุขภาพ
และการประกอบการ ทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาดเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพื่อใหประชาชนไดบ ริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ มี
คุ ณ ภาพ และปลอดภั ย ตอ สุ ขภาพ มี อ งค ความรู ใ นการเลื อ กซื้ อ เลื อ กใช ผลิ ตภั ณ ฑ สุ ข ภาพอย า งถูก ตอ ง
เหมาะสม รวมถึงไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ
พันธกิจ
1. ควบคุ ม และกํ า กั บ ดูแ ลผลิ ต ภั ณฑสุ ข ภาพใหมี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย และมี ป ระสิท ธิ ผ ล รวมถึ ง
การประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล
2. พัฒนาผูบริโ ภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกต องและ
เหมาะสม
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล
9. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
9.1 ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจาย57, 63
หัวขอเรื่อง : วิเคราะหเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจา ย
ประจําป พ.ศ. 2560
ผลการดําเนินงานและความสามารถในการใชงบประมาณประจําป พบวา อย. มีผลการดําเนินงานที่
บรรลุเปาหมายผลผลิตกิจกรรมในภาพรวม เกินรอยละ 100 และมีผลการเบิกจ ายงบประมาณ ณ วัน ที่ 6
ตุลาคม 2560 ที่รอ ยละ 99.82 ซึ่งแสดงไดถึง Performance ที่ดีทั้งปริมาณงานและผลการใชเงิน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ประกอบดวย
5 แผนงาน เปนแผนบูรณาการ 2 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร 2 แผนงาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ
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ซึ่งไดแก (1) แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (2) แผนงานบูรณาการการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (3) แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สราง
และรัก ษาผลประโยชนของชาติ (4) แผนงานพื้ นฐานดา นการพัฒนาและเสริ มสรางศัก ยภาพคน และ (5)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจํานวน 864,173,600 บาท
เมื่อวิเคราะหในเชิงลึกพบความนาสนใจ 2 ประเด็นคือ (1) การกระจายงบประมาณลงแตละแผนงาน
ไมสมดุล โดยที่งบประมาณรอยละ 50 ลงไปที่แผนงานเดีย ว ไดแ ก แผนงานพื้น ฐานดา นการพั ฒนา และ
เสริมสรางศักยภาพคน อยางไรก็ตาม ขณะที่ทุมงบประมาณจํานวนมากลงในแผนงานนี้ แตผลการใหบริการกรม
ยังไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนวิธีการคํานวณที่ถูกตองนาเชื่อถือตามหลักสถิติมากขึ้น ทํา
ใหคา ที่ไดน้ันลดลงจากป 2558 (รอยละ 99.2) ดังนั้น การกําหนดคาเปาหมายของปถัดไปควรคิดจากฐาน
ปปจจุบันเพื่อการปรับปรุงและพัฒนายิ่งขึ้น และอาจทุมงบประมาณมากขึ้นเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
สวนงบประมาณอีกรอยละ 34 ไปที่แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) หลายแผนงานไมสามารถสงผลถึงเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดผลการใชงบประมาณภาพรวมและผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการใหบริการ ตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการใชงบประมาณภาพรวมและผลการดําเนินงานตามเปาหมายการใหบริการ
แผนงาน
บูรณาการปองกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

งบประมาณไดรบั /
เปาหมายบริการกระทรวง/ผล
ใชจาย (ลานบาท)
25.3455/
รอยละ ๑๐๐ ของผูผลิต
25.3341
นําเขาหรือมีไวครอบครอง
ตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตน
ทีเ่ ปนวัตถุเสพติดมี
การดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด 100/100

บูรณาการการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

13.4756/
13.4756

ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือ
ดานตางประเทศ สรางและรักษา
ผลประโยชนของชาติ

40.0000/
40.0000

57
58
59
60
61

62
63

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

เปาหมายบริการกรม/ผล
รอยละของสถานประกอบการ
ทีไ่ ดรับใบอนุญาตผลิต
นําเขา หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งสารตั้งตนและเคมี ภัณฑ
จําเปน มีระบบการควบคุม
และปองกันตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด 100/100
สถานประกอบการอาหารใน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ที่เขาขาย
ตามเกณฑ Primary GMP มี
มาตรฐาน 70/85.39
ระดับความสําเร็จของการนํา
ผลความรวมมือระหวาง
ประเทศมาใชพฒ
ั นาระบบ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ 5/5

แผนตั วชี้วัดของแผนงานบูรณาการปองกั น ปราบปราม และบําบัดผูติดยาเสพติ ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. หนังสือราชการที่ นร
0716/33041. สํานักงบประมาณ. 2559.
แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการ เรื่อง การสง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม. หนังสือราชการที่ นร 0714/33150. สํานักงบประมาณ. 2559.
แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. หนังสือราชการที่ นร 0723/30382. สํานักงบประมาณ. 2559.
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. ในระบบฐานขอมูลแผน/รายงานผล
การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB-EvMIS). สํานักงบประมาณ. 2560.
สรุปผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามผลิตกิจกรรมเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกันยายน
2560) ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. เอกสารประกอบการประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.1. กองแผนงานและวิชาการ. 2560.
ผลการใชจายงบประมาณประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560. เอกสารประกอบการประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ครั้งที่ 10/2560 วาระที่ 3.1. สํานักงานเลขานุการกรม. 2560.
แผนปฏิบัติการงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 2560. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
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ตารางที่ 23 ผลการใชงบประมาณภาพรวมและผลการดําเนินงานตามเปาหมายการใหบริการ (ตอ)
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

บุคลากรภาครัฐ

งบประมาณไดรบั /
ใชจาย (ลานบาท)
400.0149/
400.7743

เปาหมายบริการกระทรวง/ผล

เปาหมายบริการกรม/ผล

-

รอยละของผูบริโภคมี
ความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไดรบั การรับรอง
จาก อย. 95/74.72
รอยละของผูบริโภค
ลุม เปาหมายมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ที่ถูกตอง 82.5/82.5
เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการภาครัฐ

88.0274/
85.6650

-

297.3102/
299.4722

-

ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ควรกระจายงบประมาณลงในแผนงานอยางสมดุล โดยมีผลผลิตกิจกรรมใหมๆ เปนรูปธรรม
2. ควรทบทวนเปาหมายการใหบริการของกรมเพื่อนําไปสูเปาหมายการใหบริการกระทรวง ใหแตละ
แผนงานตอบสนองและสงผลถึงเปาหมายกระทรวง
3. ควรกําหนดคาเปาหมายรอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรอง
จาก อย. ใหมโดยกําหนดจากฐานปปจจุบัน
9.2 ผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร
9.2.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร/โครงการเชิงยุทธศาสตร64
หัว ขอเรื่อง : วิเคราะห ความสัมพัน ธของเปาประสงค กลยุทธ ตัว ชี้วัด และโครงการที่
สนับสนุนแตละยุทธศาสตร เพื่อนําเสนอถึงขอมูลความสําเร็จและไมสําเร็จของ performance ที่สงถึงลูกคาในป
2560 โดยพิจารณาจากการบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรเปนขอบงชี้สําคัญ
จากวิสัยทัศน อย. ที่วา “องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน” ซึ่งมีความคาดหวังตอ
การบรรลุยุทธศาสตรใน 4 เรื่องไดแก (1) ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ (2) ผูบริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง (3) ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ สามารถแขงขัน
ได และ (4) องคการมีระบบการบริหารจัดการเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมียุทธศาสตรรองรับที่สอดคลอง
กับความคาดหวัง มีรายละเอียดตามตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ความสอดคลองของความคาดหวังและยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ความคาดหวัง

ยุทธศาสตร

สอดคลอง

ผู บ ริ โ ภคได รั บ ความปลอดภั ย จากการบริโ ภค
ผลิตภัณฑ
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง
ผู ป ระกอบการสามารถยกระดั บ มาตรฐาน
การประกอบการ สามารถแขงขันได
องคการมีระบบการบริหารจัดการเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล

พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริโภค
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อสรางโอกาส
ดานการแขงขัน
พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง

√

64

√
√
√

แผนยุท ธศาสตรสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มกราคม 2560.
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เมื่อวิเคราะหถึงกลุมลูกคาหลักแลว พบวาสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก ประชาชน
ผูประกอบการ และตัวองคการ
อยางไรก็ตาม เพื่อตอบโจทยตอผลการดําเนินงานที่คาดหวังของป 2560 ทั้ง 4 เรื่องพบวา
สามารถวั ดผลไดใน 3 เรื่อ ง ไดแ ก (1) ดา นพฤติกรรมการบริโ ภคผลิตภัณ ฑ สุข ภาพที่ถูก ตอ งของผู บ ริ โภค
พบบรรลุเปาหมายที่กํา หนดไวที่รอยละ 82.5 (2) การยกระดับมาตรฐานการประกอบการของผูประกอบการ
ในปนี้ไมสามารถดําเนินการพัฒนายกระดับและไดรับการรับรองมาตรฐานไดตามเปาหมาย โดยดําเนินการได
รอยละ 38.85 จากเปาหมายรอยละ 80 ในขณะที่การจัดการองคการก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ระดับ 5
ได (ผลที่ร ะดั บ 4) คื อ ไมผ า นการประเมิน และไม ไ ดรับ รางวั ล คุณภาพการบริ หารจั ดการภาครัฐ (PMQA)
รายหมวด สว นในเรื่ องของผูบริโ ภคไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ พบวายั งไมมีตัวชี้วั ดและ
เปา หมายใดใด กล าวโดยสรุป ไดวา การดํา เนินยุทธศาสตรใ นปนี้ (2560) บรรลุความคาดหวัง 1 ดา นคื อ
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง ขณะที่ความคาดหวังตัวอื่น ๆ ยังไมสามารถเปนไปตามที่กําหนดไว
ดัง นั้ น เพื่ อ คน หาสาเหตุ ที่ทํา ให ยุท ธศาสตร บรรลุ แ ละไมบ รรลุ เ ป า หมาย จึ ง ขอวิ เ คราะห
ถึงกลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการที่สนับสนุนแตละยุทธศาสตรดังนี้
ยุท ธศาสตร ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบ ริโภคดา นผลิต ภัณ ฑสุข ภาพ ได
กําหนดเปาประสงคที่วา ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ 4 ขอ ไดแก (1) การพัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล และสงเสริม
ผลิตภัณฑสุขภาพใหไดมาตรฐานและเอื้อตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ (2) การสงเสริมผูประกอบการ
รับผิดชอบตอการประกอบการของตนเองใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย (3) การถายโอนภารกิจงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่น และ (4) การสรางและพัฒนาเครือขาย
การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้ง ประสานความรวมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ
เฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวากลยุทธที่กลาวมามีความสอดคลองที่สามารถสงผลถึงยุทธศาสตรได
เมื่อพิจารณาถึง Performance หรือ Outcome ของยุทธศาสตรนี้พบวา ผลที่ออกมาคอนขาง
นากังวล คือ ในปนี้ ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการรับรองจาก อย. รอยละ 74.72 ซึ่ง
ยังหางไกลจากจุดที่จะไปถึงที่ตั้งไวรอยละ 95
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหไมบรรลุเปาหมายการสรางความเชื่อมั่น ไดแก
การที่ไมมีโครงการมาสนับสนุนกลยุทธการดําเนินงานอยางเพียงพอ เชน กลยุทธการถายโอนภารกิจงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่น และกลยุทธการสงเสริมผูประกอบการ
รับผิดชอบตอการประกอบการของตนเองใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งมีอย างละ 1 โครงการเทานั้นที่
รองรับกลยุทธดังกลาว สงผลใหกลยุทธบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดรอยละ 0 และ 50 ตามลําดับ ยกตัวอยางเชน
ผูประกอบการยังมีระบบการจัดการเกี่ยวกับความรับชอบตอปญหาผลิตภัณฑของตนเองเพียงรอยละ 21.48
ตารางที่ 25 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็น/กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชีว้ ัด
เปาหมาย ผล
รอยละของผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑสุขภาพ
95
74.72
ที่ไดรับการรับรองจาก อย.

บรรลุ
X

60

ตารางที่ 26 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ ป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 1
โครงการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล และสงเสริมผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ใหไดมาตรฐานและเอื้อตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 1. รอยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารกอน
สุขภาพไดรับการพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จ
ออกสูต ลาด
ภายในเวลาที่กําหนด
2. โครงการประชุมชี้แจงและรับฟง
2. รอยละของคําขออนุญาตสถานประกอบการ
ความคิดเห็นการทํางานผานระบบ
ไดรับการพิจารณาอนุญาตแลวเสร็จภายใน
จดแจงแพทยทางอิเล็กทรอนิก เพื่อ
เวลาที่กําหนด
รองรับมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย 3. รอยละผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ไดรับ
ความเสี่ยงต่ํา
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
3. โครงการพัฒนาระบบการนําเขา ที่กําหนด
สงออกผลิตภัณฑสขุ ภาพดานชายแดน 4. รอยละของผลิตภัณฑสขุ ภาพทีม่ ี
ไทย–มาเลเซีย
ความเสี่ยงสูงไดมาตรฐานตามเกณฑ
4. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและ
ที่กําหนด
วิธีการที่ดใี นการผลิตเครื่องมือแพทย
5. รอยละของสถานประกอบการ
5. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพที่มีความเสีย่ งสูง
เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
พ.ร.บ. เครื่องสําอาง
6. รอยละผลิตภัณฑสขุ ภาพตามแนว
6. โครงการพัฒนากฎระเบียบของ
ชายแดนมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่กําหนด
ใหสอดคลองตามหลักปฏิบัติทดี่ ี
7. รอยละของผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ ดรับ
ตามหลักสากล (GRP)
อนุญาต แตปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
7. โครงการความปลอดภัย
ไดรับการจัดการ
ดานเครื่องสําอาง
8. รอยละของสถานประกอบการที่ไดรบั
8. โครงการปรับปรุงขอมูลในระบบ
อนุญาต แตปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
ฐานขอมูลเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑ
ไดรับการจัดการ
สุขภาพ (HPAS)
9. รอยละของผลิตภัณฑสขุ ภาพทีต่ รวจ
9. โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน พบวา ไมไดรบั อนุญาต ไดรับการติดตาม
หองปฏิบตั ิการดานอาหารและยา
ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย
10. การพัฒนาระบบการจัดการ
10. รอยละของสถานประกอบการ
ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑสขุ ภาพอยางมี ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ตรวจพบวาไมไดรับ
ประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของ
อนุญาต ไดรับการติดตามตรวจสอบให
ผูบริโภค
เปนไปตามกฎหมาย
11. รอยละของฉลากมีความถูกตองตามที่
ไดรับอนุญาตจาก อย.
12. รอยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ผดิ กฎหมายไดรับการจัดการ
13. รอยละของจํานวนกฎระเบียบที่ไดรบั
การปรับปรุงพัฒนาตามแผน
14. รอยละความสําเร็จของการนํา GRP
มาใชในการพัฒนา ปรับปรุงในแตละ
กฎระเบียบ หรือการแกไขประเด็นปญหา
15. จํานวนกฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง

เปาหมาย

ผล

บรรลุ
75%

99

99.5

√

98

97.25

X

95

91.79

X

50

92.52

√

50

72.84

√

80

96.17

√

80

85.36

√

80

100

√

100

100

√

100

100

√

99

99.94

√

100

100

√

100

85.71

X

60

95

√

5

4

X
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โครงการ

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
ใหสอดคลองกับขอตกลงภูมิภาค
16. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนางานจากผลการเทียบเคียง
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมผูป ระกอบการรับผิดชอบตอการประกอบการของตนเอง
ใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย
โครงการพัฒนาเครือขายตนแบบ
17. รอยละของสถานประกอบการที่ไดรบั
การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย การตรวจสอบ มีระบบการจัดการเกี่ยวกับ
ที่เปนสารเคมี
ความรับผิดชอบปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ
ของตนเอง
18. จํานวนกลุมผูประกอบการที่มี
การดําเนินการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
กันเองตามแนวทางปฏิบัติ
(code of conduct)
กลยุทธ 3 การถายโอนภารกิจงานคุม ครองผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ไปใหหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอืน่
โครงการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับ GMP 19. ระดับความสําเร็จของการถายโอน
วัตถุอันตราย
ภารกิจงานดานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพใหหนวยงานอื่น
ดําเนินการแทน
กลยุทธ 4 การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานคุม ครองผูบ ริโภค
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ รวมทั้งประสานความรวมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ
เฝาระวังใหมปี ระสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาเครือขายหนวยฝกอบรม 20. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และหลักสูตรอบรมดานเกณฑของ
เครือขายงานคุมครองผูบริโภค
กฎหมายอาหาร
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
21. ระดับความสําเร็จในการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของผูมสี วนได
สวนเสียในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
22. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ในระดับเขต

เปาหมาย

ผล

บรรลุ

5

5

√
50%

80

21.48

X

3

3

√

0%
5

4

X

67%
5

5

√

5

5

√

5

3

X

ยุท ธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหแกผูบริ โภค ไดกําหนดเปา ประสงควา
ผูบริโภคมีความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยนําองคความรูมาใชเพื่อการดูแลตนเอง
ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมได ซึ่ ง มี ก ลยุ ท ธ 4 ข อ ได แ ก (1) พั ฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ โ ภคให มี ค วามรู
ความเขา ใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง (2) สงเสริมใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสม (3) พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ซึ่งพบวาก ลยุทธที่กลาวมามีความสอดคลองที่สามารถสงผลถึงยุทธศาสตร
เมื่อพิจารณาถึง Performance ของยุทธศาสตรนี้พบวา ผลที่ออกมาเปนไปตามที่คาดหวั ง
ไดแก ความรูและพฤติกรรมของผูบริโภคมีความถูกตองรอยละ 90.3 และ 82.5 ตามลําดับ ภายใตกลยุทธ
ทุกตัวที่ประสบความสําเร็จ มีหลายโครงการที่เขามาสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จ
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ตารางที่ 27 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็น/กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชีว้ ัด
1. รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพทีถ่ ูกตอง
2. รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ถูกตอง

เปาหมาย
90

ผล
90.3

บรรลุ
√

82.5

82.5

√

ตารางที่ 28 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ ป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 2
โครงการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
เปาหมาย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูบ ริโภคใหมีความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ถกู ตอง
1. โครงการผลิตสือ่ Animation
1. รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมี
90
สําหรับเว็บไซตและ Oryor Smart
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ถูกตอง
Application
2. รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายเขาถึง
70
สื่อองคความรูที่ อย. ประชาสัมพันธ
2. โครงการประชาสัมพันธ Oryor
Smart Application, Website และ
Social Media
3. โครงการรวบรวมองคความรู
ใหบริการสายดวน 1556 (KM)
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหผบู ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพทีถ่ กู ตอง
และเหมาะสม
4. โครงการอาหารปลอดภัย
3. รอยละของผูบริโภคกลุมเปาหมายมี
82.5
5. โครงการอยาหลงเชื่องาย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพ
6. โครงการ อย. นอย
ที่ถูกตอง
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สื่อสาร 4. รอยละของจํานวนขอรองเรียนของ
98
อยางไรใหจับใจผูฟง
ผูบริโภคไดรับการแกไขภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
กลยุทธที่ 3 พัฒนาและขยายเครือขายภาคประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค
8. โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
5
ประชาชนในการดําเนินงานของ อย.
เครือขายงานคุมครองผูบริโภค
9. โครงการพัฒนาเครือขายการพัฒนา ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ศักยภาพผูบริโภค
6. ระดับความสําเร็จในการสราง
5
กระบวนการมีสวนรวมของผูมสี วนได
สวนเสียในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ

ผล

บรรลุ
100%

90.3

√

87

√

82.5

√

98.91

√

5

√

5

√

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อสรางโอกาสดานการแขงขัน ไดกําหนด
เปาประสงคที่วา ผูประกอบการมีการประกอบการที่ยั่งยืน มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และมีศักยภาพ
ในการแขงขันในระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ 2 ขอ ไดแก (1) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถยกระดับ
มาตรฐาน และมีความสามารถในการแขงขัน (2) พั ฒนาคุณภาพงานบริก ารใหมีค วามรวดเร็ว มี มาตรฐาน
โปรงใสและเปนธรรม ซึ่งพบวากลยุทธที่กลาวมามีความสอดคลองที่สามารถสงผลถึงยุทธศาสตรได
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เมื่อพิจารณาถึง Performance ของยุทธศาสตรนี้พบวา ไมบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ไดแก รอยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ยกระดับ และไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่กําหนด ผลงานหางจากเปาหมายประมาณ 1 ใน 3
ตารางที่ 29 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็น/กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชีว้ ัด
1. รอยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสขุ ภาพ
กลุมเปาหมายไดรบั การพัฒนา ยกระดับ และไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

เปาหมาย ผล
80
36.64

บรรลุ
X

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหไมบรรลุเปาหมายการสรางความเชื่อมั่น ไดแก
การที่ไมมีโครงการมาสนับสนุนกลยุทธการดํา เนินงานอยางเพียงพอ ขณะเดียวกันการแปลงไปสูการปฏิบัติ
ในยุทธศาสตรนี้ ยังมีปจจัยอื่นเกี่ยวของ เชน ระยะเวลาของการดําเนินการแกไขกฎหมายที่ตองใหสอดคลองกับ
กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความพรอมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของผูป ระกอบการที่จะตอง
ยกระดับมาตรฐานสากล หรือแมกระทั่งการบริการของ อย. เองที่ยังไมอาจทําใหผูรับบริการมีความพึ งพอใจ
เทาที่ควร
ตารางที่ 30 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ ป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 3
โครงการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
เปาหมาย
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูป ระกอบการใหสามารถยกระดับมาตรฐาน
และมีความ สามารถในการแขงขัน
1. โครงการพัฒนาตนแบบ
1. รอยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑสขุ ภาพ
75
สถานประกอบ การแมขายสําหรับ
กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา ยกระดับ
ผูประกอบการการผลิตอาหารขนาด
และไดรบั การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด
กลางและขนาดยอม (SME)
2. รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการ
80
ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย
3. จํานวนผลิตภัณฑสขุ ภาพที่เขาสูระบบให
20
ใหสอดคลองกับระบบ ISO 13485
คําปรึกษาดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
3. โครงการประชุมสัมมนา
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ผูประกอบการวัตถุอันตราย
5
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขายในการสงเสริมผูประกอบการ
วัตถุอันตราย ป 2560
5. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน
5
4. โครงการนํารองสงเสริมงานวิจัย
เครื่องมือแพทยเพื่อตอยอดเชิงพาณิชย ผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. โครงการสํารวจและพัฒนาหอง
ปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องมือแพทย
เพื่อรองรับการดูแลและพัฒนาอุตสาห
กรรมดานเครื่องมือแพทยของไทย ป 2
6. โครงการพัฒนาทักษะความรูของ
เจาหนาที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานบริการใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรงใสและ
เปนธรรม
7.โครงการจัดทําประกาศควบคุม
6. รอยละของจํานวนกฎระเบียบที่ไดรับ
100
ปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอน
การปรับปรุง พัฒนาตามแผน
ในยาแผนโบราณ

ผล

บรรลุ
60%

36.64

X

76.39

X

61

√

5

√

5

√

50%
85.71

X
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โครงการ
8. โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรม
การบริการ

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
เปาหมาย
7. รอยละความสําเร็จของการนํา GRP มา
60
ใชในการพัฒนา ปรับปรุง แตละกฎระเบียบ
หรือการแกไขประเด็นปญหา
8. จํานวนกฎระเบียบที่ไดรับการปรับปรุงให
5
สอดคลองกับขอตกลงภูมภิ าค (ฉบับ)
9. รอยละของคูมือประชาชนที่เปน
เปาหมายลดระยะเวลาแลวเสร็จลงได
ไมนอ ยกวารอยละ 10
10. รอยละความพึงพอใจของผูรบั บริการ
75

ผล
95

บรรลุ
√

4

X

-

-

74.03

X

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง ไดกําหนดเปา ประสงคที่วา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการองคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ
4 ขอ ไดแก (1) พัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ (international strategy) ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ (2) พัฒนาใหเปนองคการอิเลคทรอนิกส (e-Government) (3) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให
สามารถสนับสนุนเปาหมายองคการ และ (4) พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน ซึ่งพบวา กลยุทธที่
กลาวมามีความสอดคลองที่สามารถสงผลถึงยุทธศาสตรได
เมื่อพิจารณาถึง Performance ของยุทธศาสตรนี้พบวา ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
ตารางที่ 31 การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตรที่ 4
ประเด็น/กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชีว้ ัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เปาหมาย
5

ผล

บรรลุ
X

4

ตารางที่ 32 ความสัมพันธของโครงการและความสําเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธป 2560 ของยุทธศาสตรที่ 4
โครงการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ (international strategy)
ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง 1. ระดับความสําเร็จของการนําผล
ประเทศ
ความรวมมือระหวางประเทศมาใชพัฒนา
2. โครงการดําเนินงานและกํากับ
ระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ติดตามใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
2. ระดับความสําเร็จของ อย. ในการมี
ดานตางประเทศของ อย.
บทบาทเชิงรุกและ/หรือเปน Lead
Country
กลยุทธที่ 2 พัฒนาใหเปนองคการอิเลคทรอนิกส (e-Government)
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
งานพัฒนาบุคลากร
สถาปตยกรรมองคกร
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูล 4. รอยละของการปรับระบบการปฏิบัติงาน
ประวัติพนักงานเจาหนาที่งานคุมครอง ของ อย. ใหอยูใ นรูปแบบอิเลคทรอนิกส
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
(Office Profile

เปาหมาย

ผล

บรรลุ
100%

5

5

√

5

5

√

5

5

100%
√

20

55

√
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โครงการ
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ
เปาหมาย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถสนับสนุนเปาหมาย
องคการ
6. โครงการสัมมนา พ.ร.บ. ที่อยูใ น
5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
5
ความรับผิดชอบของ อย.
บุคลากรใหมคี วามเชี่ยวชาญ
7. โครงการอบรมทบทวนความรูผูตรวจ 6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
5
ประเมินขึ้นทะเบียนตํารับวัตถุเสพติด
บริหารทรัพยากรบุคคล
ป 2560
8. โครงการอบรมผูตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑเบื้องตนของวิธีการผลิต
วิธีการนําเขาเครื่องสําอาง
9. โครงการสรางเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองคความรูวิชาการ
เทคโนโลยีดานเครื่องมือแพทย พ.ศ.
2560
10. โครงการเสริมสรางศักยภาพและ
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรในการดํารงไว
ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
11. การบริหารอัตรากําลังของบุคลากร
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
12. การพัฒนาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS)
13. การพัฒนามาตรฐานกระบวนงาน
ดานบริหารงานบุคคล (SOP)
14. การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
15. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน
สวนรวม ปองกันผลประโยชนทับซอน
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิต
พอเพียงตามศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาตน คน งาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
17. โครงการสรางความเขาใจในระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินการของหนวยงาน และ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่มีอยู
แลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลยุทธที่ 4 พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน
18. โครงการพัฒนาองคกรแหง
7. ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหง
5
การเรียนรู (LO)
การเรียนรู
8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
5
การจัดการความรูและวิจัย

ผล

บรรลุ
50%

5

√

4

X

5

50%
√

4

X
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10. ความเสี่ยง
10.1 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
หัวขอเรื่อง : วิเคราะหและพยากรณความเสี่ยงดานยุทธศาสตรของ อย. เพื่อปองกันอุปสรรคที่
อาจกระทบกับเปาหมายสุดทายขององคกร
Frigo and Anderson (2011) ไดนิยามความหมายของความเสี่ยงดานยุทธศาสตรไววา หมายถึง
กระบวนการที่ระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงและความไมแนนอน ที่มาเหตุการณภายในและภายนอก ที่
เปนอุปสรรคตอความสามารถในการบรรลุเปาหมายสุดทายขององคกร เพื่อปกปองผูมีสวนไดสวนเสีย และยังมี
อีกหลายสถาบันวิชาการที่ใหนิยามที่สอดคลองกันเชน Insurance Commission of Western Australia
(2016) นิยามไววา การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรเปนกระบวนการตอเนื่องของการปรับความสามารถ
ภายในขององคการใหรับความเปลี่ยนแปลงตางๆที่ตอบสนองความตองการภายนอกเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคการ
สําหรับแผนยุทธศาสตร อย. ที่กําหนดไวในชวงป 2560-2564 ภายใตกรอบของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ตอบสนองตอนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง อย. มีการตั้งเปาประสงค
และผลการดําเนินงานที่คาดหวัง มีรายละเอียดตามตารางที่ 33
ตารางที่ 33 เปาหมายความคาดหวังของ อย. ป 2560 - 2564
เปาประสงค
ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ
และปลอดภัย
ประชาชนสามารถดูแลตนเองไดในการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ผูประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน
การประกอบการ และมีโอกาสในการแขงขัน
ในระดับสากล

ผลงานที่คาดหวัง
ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจาก
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑที่ถูกตอง
ผูประกอบการสามารถยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการ สามารถ
แขงขันได
องคการมีระบบบริหารจัดการเปนที่
ยอมรับในระดับสากล

เปาหมาย
ป 2564
84.5%
95%
ระดับ 5

เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงโดยทั่วไปของยุทธศาสตรของ อย. โดยอา งอิงตามหลักการของ Taylor
(2012) แบงความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ อย. ที่ควรใหความสําคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ยงภายนอก ไดแก สภาพการแขงขันทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ของ
ตลาด สิ่งเหลา นี้จะเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการไทย ในการยกระดับมาตรฐาน
การเพิ่มโอกาสทางการแขงขันในธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ และการปรับตัวของผูประกอบการและการทํางานของ อย.
2. ความเสี่ยงดานการเงิน ไดแก งบประมาณ และการลงทุนในสวนตาง ๆ ของ อย. ที่มองไป
ข า งหนา พบว า สามารถตอบสนองตอเป า หมายองคก ารไดไ มเ ต็มที่ ยกตั ว อยา งเชน งบประมาณเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาความรูและพฤติกรรมผูบริโภคของป 2560 ประมาณ 75 ลานบาท เทากับงบประมาณสวนนี้ลงไปที่
ประชาชน 1.15 บาทตอป ในขณะที่ สสส. มีงบประมาณปละกวา 200 ลานเฉพาะการออกสื่อโฆษณาและ
รณรงค ซึ่งสังคมรับรูและมีผลกระทบตอทัศนคติและคานิยมของสังคมในวงกวางอยา งเปนรูปธรรม เชน เรื่อง
บุหรี่ และเหลา ไมนับรวมประมาณในการสรางเสริมสุขภาพของ สสส. ที่ลงสูประชาชนปละ 4,000 ลานบาท
โดยตัวเลขในป 2559 พบวามีการดําเนินงานถึง 2,401 โครงการ ในขณะที่ อย. 4 โครงการ
65
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3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก ภัยพิบัติ ที่จะทําใหการประกอบการของ อย. และเครือขาย
(สํ า นั กงานสาธารณสุข) หยุดชะงัก เชน ภาวะน้ํา ทว ม เปน ตน ดัง นั้น ตอ งมีแ ผนการดํา เนิน ธุ รกิจ ที่ตอเนื่อ ง
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันจะสงผลตอประชาชนและผูประกอบการ
4. ความเสี่ยงดานทุนมนุษย ไดแก ความรู จํานวนทีมงาน และการสูญเสียบุคลากรไปทํางานที่
อื่ น โดยที่ ความเสี่ยงสํา คัญ ใน 2 ปจ จัย แรกนั้น มีผลตอความสามารถของ อย. โดยตรงที่ จะตอบสนองต อ
เป า หมายองคการ เชน จํา นวนเจา หนา ที่ในการพั ฒนาผูป ระกอบการผลิตทั้ งประเทศให ย กระดั บ จนไดรั บ
การรั บ รองมาตรฐาน ซึ่ง ตอ งใช เ จ า หน า ที่ ที่มีค วามรู เฉพาะทางจํา นวนมาก ที่จ ะสามารถพั ฒ นาศัก ยภาพ
ผูประกอบการเหลานั้นได ดังนั้น การยกระดับผูประกอบการรอยละ 95 ทั้งประเทศจะตองใชบุคลากรและ
ทีมงานที่สอดรับกับเนื้องาน
5 ความเสี่ยงดานโครงสรางทรัพยากร ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศ
และกฎหมาย ทั้ง 3 ปจจัยนี้ มีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทํางานของ อย. ในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดาน IT และขอมูลสารสนเทศ (information) ทั้งในดานระบบการทํางานในสํานักงาน ระบบการใหบริการ โดย
ที่ขอมูลขาวสารที่ดีประชาชนตองเขาถึงงายผานระบบ IT และอื่น ๆ ผูประกอบการสามารถใชบริการผานระบบ
IT ไดทั่วประเทศ การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนในธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ เปนตน ดังนั้น หาก อย. ยังไมมี
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ดี พ อ และมี ข อ มู ล บริ ก ารที่ ไ ม เ พี ย งพอต อ ลู ก ค า จะส ง ต อ ความสํ า เร็ จ
ดานความปลอดภัยของผูบริโภค ความรูและพฤติกรรมของประชาชน และธุรกิจ การประกอบการผลิ ตภัณฑ
สุขภาพ ที่ตองใชขอมูลที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ รวมถึงกฎหมายที่ตองทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลง
ในยุ ค ป จ จุ บั น โดยพบว า บางฉบั บ ล า หลั ง เช น พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และ พรบ.อาหาร พ.ศ.2522
ซึ่งการคุม ครองผูบริโภคและบทลงโทษตาง ๆ ไมสอดรับกับ สภาพการณ ปจจุ บันและความเปลี่ย นแปลงของ
อนาคตในยุคดิจติ อล
6. ความเสี่ยงดา นความสั มพันธ ไดแก ชื่อเสียง และเครื อขา ยองคการ ปจ จั ยเหลา นี้มี ผ ล
ตอความเชื่อมั่นในการทํา งานขององคการ เชน หากผูประกอบการไมยอมรับหรือไมเชื่อมั่นตอการทํางานของ
อย. อาจมี ก ารย า ยฐานการผลิ ตไปประเทศอื่ น หรื อ ประเทศอื่น อาจไม เ ลือ กลงทุ น ในประเทศไทย เป น ต น
ตลอดจนหากเครือขายสาธารณสุขจังหวัดไมขานรับกับนโยบายหรือการทํางานของ อย. จะทําใหมีปญหา ดังนั้น
อย. จึงตองรักษาภาพลักษณที่ดีขององคการ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับสํานักงานสาธารณสุขเนื่องจาก
ไมอยูในสายการบังคับบัญชา รวมถึงเครือขายอื่น ๆ เชน อสม. ชมรมและชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ในการจั ด ทํ า หรื อ ทบทวนยุ ท ธศาสตร ควรมี ก ารวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งไปพร อ มกั น
เพื่อการวางแผนและแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมและ
การประเมินศักยภาพองคการ
2. ควรพัฒนาทรัพ ยากรขององคก ารทั้งหมดภายใน 5 ป ใหสามารถสนับสนุน ยุท ธศาสตรของ
องคการไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
11. กฎหมายที่ อย. รับผิดชอบ 9 ฉบับ และอนุสัญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ
11.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
หัวขอเรื่อง : กฎหมายฉบับนี้ยังไมทันสมัย จึงควรปรับกฎหมายใหเทาทันสถานการณ เพื่อให
สามารถจัดการปญหาในระบบยา
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ของประเทศไทย ถือเป นกฎหมายฉบับที่มีการใชมาอย าง
ยาวนาน ที่ ผ า นมามี ก ารปรั บ แก ไ ขเพี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น ส ง ผลให ก ฎหมายฉบั บ นี้ ล า หลั ง อย า งมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยดานตาง ๆ ในชวงที่ผานมา สงผลใหไ มสามารถดูแลและ
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คุมครองประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอความปลอดภัย และการเขาถึงยาของประชาชน ดวย
เหตุนี้ที่ผานมาจึงมีการรวมตัวเพื่อราง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหมขึ้น
แนวโนมอนาคต
1. สัดสวนยาที่นําเขาจากตางประเทศเมื่อเทียบกับยาที่ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สงผล
ตอการพึ่งพาตนเองของชาติ
2. การเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสูระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นเปนลําดับ กอใหเกิดความเหลื่อม
ล้ํา ทางสั งคมระหว า งผู ที่ไ ด รับผลประโยชนท างเศรษฐกิจ มากกับ ผู ที่ไ ดรับ ผลประโยชน ทางเศรษฐกิ จ น อ ย
ความเหลื่อมล้ําดังกลาวนี้ กอใหเกิดปญหาการเขาถึงยาของประชาชน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดจากความขัดแยงใน
สังคมที่ไมพึงปรารถนาหลายประการ
3. การเพิ่มขึ้นของมูลคาการบริโภคยา เกิดจากราคายาที่สูงขึ้น เนื่องจากการมีสิทธิบัตร การที่
คนไทยเขาถึงยามากขึ้น จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ แตที่สําคัญที่สุดเกิดจากการใชยาอยางไมเหมาะสม
เกินความจําเปนและกระบวนการตลาดที่ขาดจริยธรรม รวมทั้ง การที่คนไทยมีอายุยืนขึ้นและมีโรคเรื้อรังมากขึ้น
4. พฤติกรรมการนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสมในกลุมวัยรุน เยาวชน เชน ยาทรามาดอล
และยาน้ําแกไอขยายวงเพิ่มมากขึ้น
5. สื่อดิจิทัลกํา ลัง มีอิทธิพ ลตอการดํา เนินชีวิ ตของผูบ ริ โ ภคมากขึ้น จากแพลตฟอรม ดิจิทัล
หลากหลาย ถือเปนปจจัยสําคัญมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในยุคนี้ รวมทั้ง สื่อดิจิตอลมีอิทธิพล
อยางมากตอการกําหนดวิธีคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตแทบจะทุกกิจกรรมจะมีสื่อดิจิตอลเขามามีบทบาท
แทบทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงมีขอเสนอเชิงยุทธศาสตรสําหรับพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ คือ
ปรั บกฎหมายใหเทา ทันสถานการณปจ จุ บัน สามารถจัดการปญ หาในระบบยา โดยเนน การจั ด การป ญ หา
การโฆษณา ปญหาการลักลอบนํายาไปใชในทางที่ไมเหมาะสม รวมทั้ง ตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมดานยาของ
ชาติ ลดการพึ่งพายานําเขาจากตางประเทศ พัฒนายาแผนไทย เปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภค พึ่งตนเองได
เหลือพอสงออก นอกจากนั้น ยังคงตองเนนเรื่องของการเขาถึงยาจําเปนไดของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมและการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
11.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 252266
หัวขอเรื่อง : อย. จัดทํารางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ … โดยนําหลักการของคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อปรับระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยอาหาร และ
การพิจารณาอนุญาตใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไมเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเศณษฐกิจของประเทศ
1. กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารตองอาศัยคําแนะนําหรือความเห็นจากผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก โดยสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาตองรับภาระคาใชจายซึ่งเปนคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญแทน
ผูขออนุญาต
2. บทบัญญัติเกี่ยวกับ การกํากับดูแลอาหารบางประการไมสอดคลองกับสถานการณ และไม
สามารถคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงควรปรับแกไขบทบัญญัติใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เช น การผลิ ต เพื่ อ การส ง ออก การกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการโฆษณาอาหาร และ
การดําเนินการกับอาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ยึดหรืออายัด
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แนวทางการจั ด ทํ า และการเสนอร างกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ มาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช 2560
(จากกระทรวงยุติธรรม (2560) แนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สืบคน 6 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.oja.go.th/TH/const77/)
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ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ดํา เนินการรับฟ งความคิดเห็นจากผูที่เกี่ย วขอ งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูบ ริโ ภค เช น
การนําลงเว็บไซต การจัดทําประชาพิจารณ
2. เตรีย มขอมูลเพื่อ การชี้แ จงทําความเขา ใจกั บผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ ง การชี้แ จงตามขั้ น ตอน
การเสนอกฎหมาย เชน การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีการ การจัดทํารางกฎหมาย
ลําดับรอง
11.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 252267
๑๑.๔ พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓68
11.5 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 255969
หัวขอเรื่อง : ยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกํา หนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และนําไป
รวบรวมไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด
1) รางประมวลกฎหมายยาเสพติด70
ป จ จุ บั น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น ปราบปราม และควบคุ ม ยาเสพติ ด รวมถึ ง
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับและการดําเนินการตาม
กฎหมายแตละฉบับ เปนหนาที่และอํานาจของหลายองคกร ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีความสอดคลองกัน
อีกทั้ง บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รัฐบาลจึงมี
นโยบายใหรวบรวมกฎหมายดังกลาวจัดทําเปนประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชนในการอางอิงและใช
กฎหมายที่จะรวมอยูในฉบับเดียวกันอยางเปนระบบ พรอมกับไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวให
เหมาะสมกับ สภาพป จ จุบัน ขณะนี้รา งประมวลกฎหมายยาเสพติด อยูร ะหวา งการพิ จ ารณาของสํ า นั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คาดวาจะแลวเสร็จในเวลาไมนานนี้ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป
กฎหมายที่อยู ในการดู แลของ อย. ที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโ ทษ วั ตถุ ออกฤทธิ์
และสารระเหย จะถูกยกเลิกและรวบรวมเขาไปไวในรางประมวลกฎหมายยาเสพติด มี ๓ ฉบับไดแก
๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒) รางพระราชบัญญัติวิธีพจิ ารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....71
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหจัดทําประมวลกฎหมายยาเสพติด และยกเลิกกฎหมายที่อยูใน
การดูแลของ อย. ๓ ฉบับ ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เปนยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และ
สารระเหย ซึ่ ง เดิ ม บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงตองนําไปกําหนดเปนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
รางประมวลกฎหมายยาเสพติดhttp://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general

ขอเสนอแนวทางพัฒนา
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๑. ในการจัดทํารางประมวลกฎหมายยาเสพติดและการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติดอย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด มีสวนในการจัดทํารา งฯ และการประชุ ม/ชี้แจงตอหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของทุกครั้ง อยางตอเนื่อง เพื่อใหบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์
และสารระเหย รวมทั้งการดํา เนิน การเกี่ย วกับของกลาง เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายฉบับ เดิมและ
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถใชประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และปองกันการนําไปใชในทางที่ไมถูกตองอันอาจนําไปสูปญหาการติด
ยาเสพติด ซึ่งบั่นทอนสุขภาพของประชาชนและกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
2. อย. โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด ไดเตรียมการรางกฎหมายลูกไวรองรับประมวลกฎหมาย
ยาเสพติ ดและพระราชบั ญ ญัติ วิ ธี พิ จ ารณาคดีย าเสพติ ด (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ อ ให ก ระบวนการควบคุ ม
การอนุญาต การดําเนินการเกี่ยวกับของกลาง ฯลฯ ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
11.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 253572
หัวขอเรื่อง : การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อพัฒนาระบบ
การควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตรายที่ครอบคลุมสารเคมีไดทั้งระบบและใหสอดคลองกับสากล
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
และวิ ธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสม เพื่อปองกันและระงับ อันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม โดยกําหนดการควบคุมวัตถุอันตรายออกเปน ๔ ชนิด ตามความจําเปนแกการควบคุม
ปจจุบันมีหนวยงานที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จํานวน ๗ หนวยงาน เชน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยมีป ลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ มีอธิบ ดีและผู แทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นและคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ดา นการควบคุม วัตถุอัน ตรายและการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตา ง ๆ และมีอํา นาจแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการตา งๆ เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ปจ จุบันมีคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งทั้งหมด ๑๗ คณะ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบั ญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีค วามเหมาะสมกับสถานการณป จจุ บัน มากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญ คือ การปรับ ปรุงองคป ระกอบและอํา นาจหนา ที่ข องคณะกรรมการวัตถุอัน ตราย
การกําหนดอายุและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ การกําหนดอายุ
และการตออายุใบรับแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การอนุญาตใหมีการนําเขาหรือมีไวในครอบครอง ซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การยกเลิกอํานาจจับกุมของ
พนักงานเจาหนาที่ และการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ควบคุมเฉพาะสารเคมีหรือวัตถุที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดวาเปนวัตถุอันตราย
เทานั้น แมวาวัตถุหรือสารเคมีอื่นใด ๆ จะมีลักษณะหรือสมบัติเปนไปตามความหมายของคําวา “วัตถุอันตราย”
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วัต ถุ อัน ตราย พ.ศ. 2535 ก็ ต าม หากไมไ ดรั บ การประกาศให เป น วั ต ถุ อั น ตรายโดย
รัฐ มนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะไมอยูภ ายใตการควบคุมของพระราชบั ญญัติวั ตถุอัน ตราย พ.ศ.
2535 การประกาศกําหนดวาสารเคมีหรือวัตถุใดเปนวัตถุอันตราย หนวยงานควบคุมดูแลจะตองมีขอมูล
ดานตาง ๆ ของสารเคมีหรือวัตถุนั้นมากเพียงพอ ซึ่งภาระนี้จะตกแกหนวยงานควบคุมที่ตองหาขอมูลดานตาง ๆ
ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งทําใหมีสารเคมีหรือวัตถุจํานวนมากที่มีสมบัติเปนวัตถุอันตรายแตไมไดรับการควบคุม ขณะที่
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กลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

71

หลายประเทศทั่วโลก ไดแก ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน หรือ
แมแตประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เชน ประเทศมาเลเซีย หรือ ประเทศ
เวียดนาม เปนตน ไดกําหนดใหผูประกอบการตองยื่นขอมูลดานตา ง ๆ แกหนวยงานบริหารจั ดการสารเคมี
ซึ่งเปนการลดภาระของหนวยงานราชการรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอีกดวย การที่ประเทศคูคาของ
ประเทศไทยมีก ารปรั บ ปรุงกฎหมายควบคุ มสารเคมีข องตนให เข ม งวดมากขึ้น เพื่อ ปกป อ งประชาชนและ
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ จึงอาจทําใหมีการยายฐานการผลิตวัตถุอันตรายมาสูประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
ในอาเซีย นหากประเทศไทยไมมีก ฎหมายที่เทาเทีย มกับ ประเทศตา ง ๆ ก็ อาจทํา ให ป ระเทศไทยเป น แหล ง
การผลิตวัตถุอันตรายโดยไมมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจเพิ่มผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
และคุณภาพของสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักควบคุมวัตถุอันตรายจึงมีการศึกษาและจัดทํา
(ราง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมและกํากับดูแลวัตถุอันตราย
ที่ ครอบคลุม สารเคมีไ ดทั้ง ระบบเพื่อใหส อดคลองกับ สากล โดยมีก ารแก ไ ขปรับ ปรุ งในบทบัญ ญั ติเ กี่ย วกั บ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย บทบัญญัติสําหรับการนําผาน การนํากลับเขามา และสงกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย
อายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับการควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มขอบท
ยกเวนในการนํ าวัตถุอั นตรายมาใชสํา หรับการศึกษา การวิเคราะห การวิจั ยและพัฒนา กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย การเพิ่มบทลงโทษ และการใหบริษัทที่รับประกันภัยสามารถจา ยคาเสียหาย
เบื้องตนใหแกหนวยงานผูรับผิดชอบที่เขาชวยเหลือ เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายในกรณีที่
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ กี่ ย วกั บ การขนส ง วั ต ถุอั น ตรายได ทั น ต อ สถานการณ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรีอ นุ มั ติ ห ลั ก การแล ว
อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ทบทวนปรับปรุง และพัฒนากฎหมายดานวัตถุอันตรายใหทันตอสถานการณ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนากลไกเพื่อยกเลิกผลิตภัณฑที่พบวามีปญหาและมีผลกระทบในวงกวาง
2. ทบทวนและพัฒนาบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายอยา งตอเนื่ องเพื่ อปรับระดับการควบคุมวั ตถุ
อันตรายใหเหมาะสมกับสถานการณ
3. ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ระบวนการออกกฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
11.7 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 255173, 74
หัวขอเรื่อง : พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายกําหนดใหมีองคกร
กลางเชิงนโยบาย ทําหนาที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตรดา นอาหารครอบคลุมตลอดหวงโซอาหาร
ที่ผานมา คณะกรรมการอาหารแหงชาติไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของ
ประเทศไทยฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 รวมทั้ ง ให ห น ว ยงานที่เ กี่ ย วข องนํ า กรอบยุ ท ธศาสตร ไปใช เ ป น แนวทาง
ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของตอไป บัดนี้ กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ไดหมดวาระแลว จึงไดมีการยกรางกรอบยุทธศาสตรการจัดการ
ดานอาหารของประเทศไทยฉบับที่ 2 ขึ้น โดยปรับปรุงตอยอดในแตละยุทธศาสตรฉบับแรกใหเหมาะสมกับ
สถานการณดานอาหารปจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน
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พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 31ก 9 กุมภาพันธ 2551 หนา 39-46).
มานิตย ประพันธศลิ ป, สุวารี เตียงพิทักษ และ สุทธิรักษ จรรยานิทัศน. การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสรางขีดความสามารถของภาค
ชุมชน และภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิ ชย เพื่อการจั ดการดา นอาหารแบบองค รวมที่มุง ผลปลายทางอยางยั่ง ยืน. รายงานเสนอตอ
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ธันวาคม 2558.
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รา งกรอบยุท ธศาสตรฯ (ฉบับ ที่ 2) จึง ไดป รับ เป นระยะ 20 ป และกํา หนดวิสัย ทัศ น คื อ “ประเทศไทยมี
ความมั่ น คงด า นอาหารและโภชนาการ เป น แหล ง อาหารที่ มี คุณ ภาพสู ง ปลอดภั ย และมี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลกอยางยั่งยืน” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคงอาหาร (9 กลยุทธ 45 แนวทาง)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานคุณภาพและความปลอดภัยอหาร (6 กลยุทธ 35 แนวทาง)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานอาหารศึกษา (5 กลยุทธ 18 แนวทาง)
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ (3 กลยุทธ 11 แนวทาง)
ทั้งนี้ รา งกรอบยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 2 ดังกลา วไดผา นความเห็น ชอบคณะกรรมการอาหาร
แหงชาติแลวในการประชุมคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และอยู
ระหวางเตรียมการนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
การขับ เคลื่อนกรอบยุทธศาสตรฉบับที่ 1 ที่ผานมา (พ.ศ. 2555 - 2559) คณะกรรมการ
อาหารแห ง ชาติ ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง จํ า นวน 3 คณะ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น กลไกหลั ก
ในการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ ไดแก
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนดา นคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 3 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อมโยง
ดานอาหารโภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ ผ า นมา คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งแต ล ะคณะ ได ถ า ยทอดยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ
โดยกําหนดเปนประเด็นขับเคลื่อนสําคัญในแตละยุทธศาสตรซึ่งครอบคลุมมิติความมั่นคงอาหาร คุณภาพและ
ความปลอดภั ย อาหารและอาหารศึก ษา ทั้ง นี้ ในระดับ ปฏิ บัติก ารไดม อบหมายให หนว ยงานตา ง ๆ นํ า ไป
ดํา เนิน การตามบทบาทหน า ที่ที่รั บ ผิ ดชอบ ซึ่ง ได รั บ ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานที่ เ กี่ย วข องทุ ก ภาคและมี
การขั บเคลื่อนประเด็นที่มีความสําคัญหลายประการ อยา งไรก็ตาม การขั บเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรฯ ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 3 คณะดังกลาวที่ผานมา พบปญหาสําคัญ คือ การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
ยังมีลักษณะไมเสริมพลังกันเนื่องจากตางคนตางทํา ซึ่งมีสาเหตุจาก:
1) ระบบอาหารมีความซับซอนและมีหนวยงานดําเนินการ ทั้งสงเสริมและกํากับดูแลจํานวน
มาก หากแตการดําเนินงานไมเกิดการบูรณาการการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์รวมกัน อีกทั้งการดําเนินการเปน
แบบแยกสวน ผิดจังหวะเวลา ไมเกิดการเสริมพลังและทําใหไมเกิดผลลัพธในชั้นปลายทางที่ตองการ
2) เนื่อ งจาก พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไม ไดอํา นาจบังคับบัญ ชา
หนวยงานใด จึงขาดการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่อยางบูรณาการ โดยใชตัวชี้วัด
รวม (Collective Impact KPI) ที่มุงสูเปาหมายเดียวกัน
3) ไมมีองคกรกลางเปนเจา ภาพ ซึ่งมีอํา นาจหนา ที่ขับเคลื่อนยุ ทธศาสตรการสูการปฏิบัติใน
พื้นที่ และไมมีแผนปฏิบัติการการบูรณาการที่ชัดเจน (ตัวชี้วัด กรอบงบประมาณ และการประเมินผล) รวมทั้ง
ขาดฐานขอมูลกลางเพื่อการบริหารยุทธศาสตร
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. ควรใหมีการทบทวน พ.ร.บ. คณะกรรมการอาหารแหง ชาติ (พ.ศ. 2551) เพื่อใหเ ป น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานความมั่นคงอาหาร ความปลอดภัย
อาหาร เกษตรกรรมการยั่งยืน การจัดการสารเคมี รวมทั้ง การสงเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
2. กํ า หนดเปา หมายเชิง ยุ ทธศาสตรที่ เ ปน รูป ธรรมและตั ว ชี้วั ดการปฏิ บั ติงานแบบไมผ ลั ด
(Collective Impact-KPI)
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3. สนั บ สนุ น ให มี ก ารแปลงยุ ท ธศาสตร สู ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ โดยมี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ที่บูรณาการมุงผลสัมฤทธิ์รว ม ใชตัวชี้วัดแบบไมผลัดและวางระบบงบประมาณแบบ collective impact
4. กําหนดหนวยงานกลางเปนเจาภาพหลัก ใหทําหนาที่บริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย างยั่งยืนโดยใช
ฐานขอมูลกลาง
11.8 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551
หัวขอเรื่อง : การแกไขรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตรการ
กํากับดูแลเครื่องมือแพทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และสอดคลองกับขอตกลง ของกลุมประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ (AMDD)
เครื่ อ งมื อ แพทย ถื อ เป น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมเป า หมายที่ เ ป น กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
เพื่ออนาคตตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยหรือไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) และแนวโนมสังคมไทยใน
ปจจุบันกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหความตองการเครื่องมือแพทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได
ลงนามใน ASEAN Medical Device Directive (AMDD) ซึ่งเปนความตกลงดานเครื่องมือแพทย (ผลิต นําเขา
ขายและโฆษณา) ของกลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศใน พ.ศ. 2557 ทําใหกองควบคุมเครื่องมือแพทยตองมี
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตรการกํา กับ ดูแลเครื่องมือแพทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและ
สอดคลองกับขอตกลงดังกลาว จึงนําไปสูการแกไขพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทยเพิ่มเติม
ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่...) พ.ศ..... ตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนี้
1. แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม
2. กําหนดกลุมเครื่องมือแพทยหรือเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอันตราย
หรือผลกระทบตอการสาธารณสุขและเพิ่มมาตรการควบคุมการผลิตหรือนําเขาเครื่องมือแพทยดวยการจดแจง
3. การปรับลดมาตรการควบคุมการสงออกเครื่องมือแพทย
4. กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดแจง
5. การประเมินเอกสารวิชาการ การตรวจสอบสถานประกอบการ และการตรวจสอบหรือตรวจ
วิเคราะหเครื่องมือแพทย
6. การตรวจสอบความถู ก ต องในการจั ด ระดับ ความเสี่ ย งของเครื่ อ งมื อ แพทย แ ละการให
ความเห็นในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย
7. การโฆษณาโดยตรงตอผูประกอบการวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
8. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณ
9. บทกําหนดโทษ
10. อัตราคาธรรมเนียมและบทเฉพาะกาล
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
1. เปดรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการ เชน การทํา
ประชาพิจารณ การนําลงเว็บไซต
2. เตรียมขอมูลชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การชี้แจงตามขั้นตอนการเสนอ
กฎหมาย เชน การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีการ การจัดทํารางกฎหมายลําดับรอง
3. อย. โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทยไ ดกํา หนดบทบัญญั ติรองรั บคํา ขอ ใบอนุญาตหรื อ
ใบจดแจงรายการละเอียด กฎหมายลําดับรอง ฯลฯ เพื่อใหกระบวนงานตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
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11.9 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
หัว ข อเรื่อง : พระราชบัญญัติเ ครื่องสํา อาง พ.ศ 2558 เปนการปรับปรุงกฎหมายว า ด วย
เครื่องสําอางใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ปรับปรุงมาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค
และปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2558 ทั้งนี้ โดย
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งสํ า อาง พ.ศ. 2535 ได ใ ช บั ง คั บ มาเป น เวลานานแล ว บทบั ญ ญั ติ บ างประการ
ไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตอง
เปลี่ยนแปลงระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางใหเปนระบบเดียวกัน คือ ระบบการแจงรายละเอียดเครื่องสําอาง
กอนที่จผลิตหรือเขา เครื่องสํา อาง จึงตองปรับ ปรุงกําหมายวาดวยเครื่องสําอางใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันและระบบดังกลา ว อันเปน การสนับสนุนให อุตสาหกรรมเครื่อ งสํ า อางของประเทศไทยมี ศัก ยภาพ
ในการแขงขันในระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อเปนการปรับปรุงมาตรการคุม ครองความปลอดภัยของผูบริโภค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ทั้งในดานการหามผลิต นําเขาหรือขายเครื่องสําอางบางประเภท การกําหนด
วัตถุประสงคที่หามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง การกําหนดมาตรฐานของสถานที่ผลิตเครื่องสํา อางภาชนะ
บรรจุ การรายงานข อมู ลเกี่ ย วกับ เครื่องสํา อาง มาตรการควบคุ ม ฉลากและการโฆษณาเครื่ อ งสํา อางและ
มาตรการควบคุมเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช เครื่องสําอางปลอม และเครื่องสําอางผิดมาตรฐานใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูบริโภค รวมทั้ง ปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
11.10 อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ75
หัว ข อเรื่อง : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํ า เป น ตองปรับขอกํา หนด มาตรฐาน
กฎระเบียบการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ใหสอดคลองกับอนุสั ญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ โดยอยูบนพื้นฐานความเหมาะสม และเอื้อประโยชนตอการดําเนินการทั้งดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ และการสงเสริมผูประกอบการ
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่ลงนามแลวและตองนําไปปฏิบัติ
1. The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972
Protocol Amending the single Convention on Narcotic Drugs, 1961
2. The Convention on Psychotropic Substances, 1971
3. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitute, 1981
4. The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988
5. Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme
6. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufac- turing
Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products
7. ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD)
8. ASEAN Mutual Recognition Arrangements for Bioequivalence Study Reports of
Generic Medicinal Products
9. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Inspection and
Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products
10. กฎระเบีย บและหลั ก ปฏิ บั ติ ภายใต ข อ ตกลงขององค ก ารการค า โลก (World Trade
Organization : WTO) ไดแก
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ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560.
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10.1 ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measure : SPS)
10.2 ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางการคา (Agreement on Technical Barrier to
Trade : TBT)
10.3 ความตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agree on Trade –
Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS)
10.4 ความตกลงว า ดว ยการอํ า นวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation
Agreement: TFA)
11. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตราย
และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ (Rotterdam Convention on
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in
International Trade)
12. อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants : POPs)
13. ระบบสากลวาดวยการจําแนกประเภทและการติดฉลากเคมีภัณฑ (Globally Harmonized
System of Classification and Labeling of Chemicals : GHS)
นอกจากนี้ ยั ง มีป ระเด็น เรื่ องของการพั ฒ นาเปา หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs ) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ป โดยมีเปาหมายที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ คือ เปาหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพที่ดีในทุกชวงอายุ โดยมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของสํา นักงาน ในประเด็นที่ 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk
protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective,
quality and affordable essential medicines and vaccines for all. ที่เนนเรื่องการเขาถึงยาที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และ ราคาที่เหมาะสม 3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and
illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination. รวมถึง
เปาหมาย 3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the
communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries,
provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing
countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular,
provide access to medicines for all. ซึ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีน ยาและเวชภัณฑ
รวมทั้งเทคโนโลยีสุขภาพสาหรับโรคติดตอ และโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีผลตอสุขภาพของประชาชนในประเทศ
ยากจน และประเทศกาลังพัฒนา เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงวัคซีน ยาเวชภัณฑ และเทคโนโลยีสุขภาพ
เหลานี้ไดอยางถวนหนาในราคาไมแพงเกินไป
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
๑. เนื่ อ งจากการเจรจาความตกลงการค า เสรี มี ก ารขยายขอบเขต รวมถึ ง รู ป แบบที่ มี
ความกา วหนา ของการเปดเสรีม ากขึ้น อย. จํ าเปน ตอ งวิ เคราะหผ ลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบ รวมถึง
การปรึ กษาภาคส ว นที่ เกี่ย วขอ งเพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจ กอ นการปรั บ ขอกํ า หนด มาตรฐานกฎระเบีย บ
การกํ า กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพต า ง ๆ รวมถึ งการยกเลิ ก กฎระเบี ย บที่ มี ค วามล า หลั ง (de-regulation)
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เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินการใหเหมาะสมและสอดคลองกับอนุสัญญาและขอตกลงระหวา งประเทศ
เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ
๒. การเตรียมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความรูและเขาใจในความตกลงระหวางประเทศนั้น
ๆเพื่อใหสามารถปรับตัวไดรวมถึงสามารถใชโอกาสในการขยายตลาดการสงออก
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานใหมีความรูและเขา ใจในความตกลงระหวางประเทศ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดสอดคลองตามพันธกรณีดังกลาว
11.11 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/255976, 77
หัว ข อเรื่อ ง : คํา สั่ง หั ว หน า คณะรั กษาความสงบแหง ชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่ อง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพดังกลาวมาบัญญัติ จัดทําขึ้ นเพื่อแกไขปญหา
อุปสรรคจากการพิจารณาอนุญาตลาชา ซึ่ง อย. ไดหลักการและแนวทางที่อยูในคําสั่ง คสช. ดังกลาวมาบัญญัติ
ไวในกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพแตละฉบับเพื่อใหมีสภาพบังคับใชเปนกฎหมายไดอยางตอเนื่อง
ที่ผานมา อย. ไดดําเนินกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพตามกฎหมายที่
เกี่ ย วกั บผลิ ตภัณฑสุขภาพใหแกผูประกอบการที่ เกี่ย วของเปนจํ า นวนมาก ซึ่งต องมีขั้น ตอนในการประเมิ น
เอกสารทางวิ ชาการ การตรวจวิเ คราะห การตรวจสถานประกอบการหรื อการตรวจสอบ จึ ง ตอ งใช ระยะ
เวลานานในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ
ในป จ จุ บัน ป ญ หาดั งกลา วจึง ได รั บ การแก ไ ขโดยคํ า สั่ งหั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่ อง การเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการพิจ ารณาอนุ ญาตผลิ ตภัณ ฑสุขภาพ ลงวัน ที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให อย. และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที่ของ อย. ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดนําไปใชเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ทางธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการคาโลก สงผลใหการคุมครองผูบริโภค
เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประชาชนสามารถเขาถึงและมีทางเลือกผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพหลากหลาย
ประเภทมากขึ้นดวย ทั้งนี้ คาขึ้นบัญชีที่จัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกร
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ และคาใชจายที่จัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิต ภั ณฑ สุข ภาพที่จั ด เก็ บ ตามคํา สั่ง นี้ ให เป น เงินของ อย. หรือหนว ยงานที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหทํ า กิ จ การ
ในอํานาจหนาที่ของ อย. ที่ไดจัดเก็บโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจายเพื่อวัตถุประสงคตามที่
กําหนดไวในคําสั่งดังกลาว ตอมา ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การรั บและจา ยเงินที่จั ดเก็บ ตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อให อย. และหนวยงานที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมายใชเ ป น แนวทางปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การรั บ และจา ยเงิน ที่ จั ด เก็ บ ตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงฯ ดังกลาว
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวขางตนยอมพบปญหาและอุปสรรค เชน การออกกฎหมาย
ลําดับรองตามคําสั่ง คสช.ฯ ใหครบถวนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ อาจตองใชระยะเวลาในการจัดทํานาน
พอสมควรเพื่อความรอบคอบ นอกจากนี้ แนวทางการดําเนินการตาง ๆ ของ อย. และหนวยงานสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งมีอยูทั่วประเทศอาจมีความเขาใจ ทั้งในปญหาขอกฎหมายและปญหาในทางปฏิบัติ
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คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ รื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การรับ และจายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญ าตผลิตภัณฑ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
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ไมสอดคลองหรือเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง หากมีรัฐบาลใหมเกิดขึ้น คําสั่ง คสช. ดังกลาวจะถูกยกเลิก
ไป ดังนั้น อย. จึงตองเตรียมความพรอมในการรองรับเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความตอเนื่อง ในการนี้ จึงไดนํา
หลักการและแนวทางที่อยูในคําสั่ง คสช.ฯ มาบัญญัติไวในกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพแตละฉบับเพื่อให
มีสภาพบังคับใชเปนกฎหมายไดตอไป เปนตน
ทั้งนี้ แนวโนมในอนาคตคาดวา ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นดังกลา วยอมตองไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนเรื่องที่รฐั บาลใหความสําคัญเปนอยาง นอกจากนี้แลวเห็นวา
เมื่อ อย. และหนว ยงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถนํา เงิ นที่จั ดเก็ บไดไปจ ายไดตามวั ตถุประสงคที่กฎหมาย
กําหนดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ดังนั้น คาดวา อย. และหนวยงานที่ไดรับมอบหมายยอมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในแตละปลดลงอยางแนนอน รวมทั้ง มีสภาพปญหาในเรื่องของผูเชี่ยวชาญที่คาดวา จะ
ขาดแคลนหรือ มีความจํ า เป นเรง ดว น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใหร องรับ การประเมิน ทางวิ ชาการสํ า หรับ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม ๆ ของผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งจะเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่งในการดําเนินงานของ อย.
ขอเสนอแนวทางพัฒนา
๑. อย. ควรรวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ มาจัดประชุมพูดคุยกันเพื่อหาแนวทาง วิธีการ และวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางตอเนื่อง
๒. อย. ควรดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองตามคําสั่ง คสช. ดังกลาวใหครบถวน เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของคําสั่ง คสช. ดังกลาวอยาง
แทจริง
๓. อย. เรงดําเนินการผลักดันการแกไขกฎหมายที่เกี่ย วกับผลิตภัณฑสุ ขภาพ ในเรื่อ งการนํ า
หลักการและแนวทางที่อยูในคําสั่ง คสช. ดังกลาวมาบัญญัติไวในแตละฉบับเพื่อใหมีสภาพบังคับใชเปนกฎหมาย
ไดอยางตอเนื่องตอไป
๔. อย. ตองมีระบบเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ สํา หรับผลิตภั ณฑ
สุขภาพ ที่กํา ลังจะเขามาสูประเทศไทย ลวงหนาอยางนอย ๑-๓ ป เพื่อเตรียมการรองรับเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
๕. อย. ตองดําเนินการวางแผนรองรับอยางรัดกุม รอบคอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่อง
การรับและจายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อชวยในการปรับตัว ในกรณี
ที่จะถูกตัดงบประมาณในแตละปลง รวมทั้ง จัดใหมีระบบการตรวจสอบอยางเขมงวดเพื่อควบคุมการจายให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเกิดการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกรไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 3 การประเมินศักยภาพองคกร
เมื่ อวิเ คราะห ขอ มูล ป จ จั ย ทั้ง ภายในและภายนอกองคก รที่ สง ผลตอ การดํา เนิ น งานคุ มครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดทํา การประเมินศักยภาพองคกร
โดยใช SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ เพื่อประเมินวา องคกรมีจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคตอการพัฒนาอยางไร เพื่อทราบสถานะขององคกร และเปนขอมูลประกอบการกําหนด
ทิศทางองคกรและยุทธศาสตร โดยมีผลการประเมินสรุปไดดังนี้78, 79, 80

ปจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths)
S1. ความนาเชื่อถือขององคการ
S2. มีกฎหมาย ระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบ
ทําใหเอื้อตอการคุมครองผูบริโภค
S3. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
S4. มีระบบการพัฒนาผูประกอบการใหสามารถ
ประกอบการไดอยางมีมาตรฐาน
และมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ
S5. ผูนําองคกรมีความมุงมั่น วางแผน กํากับ
ติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด

จุดออน (Weaknesses)
W1. ทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุก
W2. กฎหมายลาสมัย บทลงโทษนอย ทับซอน
และยังไมบูรณาการ
W3. การสื่อสารไมเขาถึงกลุมเปาหมาย
W4. กระบวนการขออนุ ญ าตไม ส ามารถใช
มาตรฐานสากลเปนหลักประกัน
W5. การพั ฒ นานวั ต กรรมในการทํ า งานยั ง ไม
เพียงพอ ทําใหไมทันตอความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ
W6. ระบบ IT ยังไมมีประสิทธิภาพ
(ไมสอดคลองกับกระบวนงาน ไมเสถียร ไม
สามารถเรียกขอมูลได)
W7. ขอมูลลาสมัย ไมเชื่อมโยง สืบคนยาก และ
ไมมีฐานขอมูลในเชิงคลังความรู
W8. ระบบฐานขอมูลเลขสัญลักษณยังไม
ครบถวนและไมทันสมัย ไมสามารถ
ตรวจสอบได
W9. โครงสรางไมยืดหยุน ติดกรอบราชการสง
ผลใหการดําเนินงานและการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมี
ขอจํากัดและไมคลองตัว
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การประชุมโครงการทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร อย. วั นที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา.
79
สรุปการเก็บความคิดเห็นของกลุมเปาหมายต อการปฏิ รูประบบคุม ครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ. สถาบั นพระปกเกลา. 30 เมษายน
2561.
80
การประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอการปฏิรูประบบคุมครองผูบริ โภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 ณ ชวาลัน รีสอรท
จ.นครปฐม.
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ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)
O1. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับ
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
จึงเปนโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
O2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การมีสื่อสังคมออนไลน (Social media) ทํา
ใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลและสื่อสารไดอยาง
รวดเร็ว
O3. มีหนวยงานที่มีความพรอมและความเขมแข็ง
ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ เชน มหาวิทยาลัย
สื่อมวลชน และภาคประชาชน เปนตน

จุดออน (Weaknesses)
W10. บุคลากรมีเฉพาะสาขาเภสัชศาสตรและ
นักวิชาการอาหารและยา ซึ่งดวยภาระงาน
จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความหลากหลาย
ในวิชาชีพอื่น
W11. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานที่
เพิ่มมากขึ้น
W12. เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
W13. บุคลากรบางสวนยังมี mind set ที่ไม
ตอบสนองหรือทันตอการเปลี่ยนแปลง
W14. การทํางานรวมกับเครือขายยังไมเขมแข็ง
เนื่องจากมีขอจํากัด เชน อัตรากําลัง
งบประมาณ และองคความรูเฉพาะดาน
ภัยคุกคาม (Threats)
T1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหเกิด
ผลิตภัณฑนวัตกรรมและผลิตภัณฑใหม ๆ
ออกสูทองตลาดเพิ่มขึ้น และมี
ความหลากหลาย สงผลใหเกิดปญหา
ผลิตภัณฑสุขภาพมากขึ้น
T2. การขยายตัวของปญหาสุขภาพและอิทธิพล
ของการสื่อสารยุคดิจิทัล ทําใหผูบริโภค
เขาถึงขอมูลและสงตอขอมูลที่ไมถูกตองได
งายและรวดเร็ว
T3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําให
การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขไมครอบคลุม
และไมเทาทันสถานการณ
T4. กระแสโฆษณาโออวด เกินจริงเพิ่มขึ้น
T5. คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภค
ของผูบริโภคที่ไมถูกตอง สงผลใหเกิดปญหา
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในทางที่ผิด
T6. กฎหมายดานงานคุมครองผูบริโภคมีจํานวน
มาก ทับซอนกัน และมีชองวางทางกฎหมาย
T7. อยูระหวางแรงกดดันดานการคุมครอง
ผูบริโภคและการสงเสริมเศรษฐกิจ
T8. เครือขายสวนภูมิภาคยังไมมีความพรอม
ดานบุคลากรและขอมูล เพื่อทําหนาที่
สงเสริมผูประกอบการ
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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 ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิสัยทัศน

องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน
คําอธิบายวิสัยทัศน
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องคการที่มีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อใหภาคสวน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ก ารปฏิบั ติต ามเกณฑ มาตรฐานหรื อ ระบบคุ ณภาพที่ เ ปน 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
ดา นการประเมินผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งหนวยตรวจและประเมินผลิ ตภั ณฑสุข ภาพแหง ชาติ รวมถึ ง
การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน
กํา กับดู แล หมายถึ ง การควบคุม กํา กับดูแล ตรวจสอบ เฝา ระวัง และสงเสริม ใหผลิตภั ณฑสุขภาพ
และการประกอบการ ทั้งกอนและหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานสากล
ผลิตภั ณฑสุข ภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบ านเรือน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
เพื่อการคุ มครองสุ ขภาพของประชาชน หมายถึง เพื่อใหป ระชาชนไดบ ริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ สุ ขภาพที่ มี
คุณภาพ และปลอดภั ย ต อสุข ภาพ มีอ งคความรู ในการเลื อกซื้ อ เลือ กใช ผลิ ตภั ณ ฑสุ ขภาพอย า งถู กต อ ง
เหมาะสม รวมถึงไดรับการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงอยางรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ
2. ภารกิจตามกฎหมาย/พันธกิจยุทธศาสตร
2.1) ภารกิจตามกฎหมาย81
กํ า หนดให สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งลวนถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
ผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูล
ทางวิ ช าการที่ มี หลั กฐานเชื่ อถื อ ไดแ ละมีความเหมาะสม เพื่ อให ป ระชาชนได บริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑสุ ขภาพที่
ปลอดภัยและสมประโยชน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดํา เนินการตามกฎหมายวา ดวยอาหาร กฎหมายวาดว ยยา กฎหมายว า ดวยเครื่ องสํ าอาง
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
(3) เฝา ระวัง กํากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ สถานประกอบการและ
การโฆษณา รวมทั้ง ผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบความปลอดภัยดานสารเคมีของประเทศ
และเปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองคกรระหวางประเทศดานสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวัง
ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
81

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552.

๘๑

(4) ศึกษา วิเ คราะห วิจั ยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุ มครองผู บริ โภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(5) สง เสริม และพั ฒนาผูบ ริโ ภคใหมีศัก ยภาพในการเลือกบริ โภคผลิต ภั ณฑสุ ขภาพที่ ถู กตอ ง
เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมทั้ง เพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพื่อปกปองสิทธิของตนได
(6) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการมีสวนรวม
ของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ
(7) พัฒ นาความรว มมือ ระหวา งประเทศ เพื่ อให งานคุมครองผูบ ริ โ ภคด า นผลิ ตภั ณฑ สุ ข ภาพ
เกิดประโยชนตอสุขภาพของประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาติ
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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. พัฒ นาผู บริโ ภคใหมีศัก ยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโ ภคผลิตภัณฑ สุขภาพที่ถูกตอง
และเหมาะสม
3. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล
3. คานิยม
Thai FDA
Thai (Thai Value)
F (Focus on People)
D (Dependable)
A (Advancement)

ซื่อสัตย ออนนอมถอมตน
มุงผลประชาชน
ฝกตน เปนที่พึ่งพา
พัฒนาอยางตอเนื่อง

4. เปาประสงค ภายใน 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย
2. ประชาชนสามารถดูและตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
3. ผูประกอบการมีมาตรฐานในการประกอบการที่ดี สรางโอกาสในการแขงขันในระดับสากล
5. ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง
1. ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีในทองตลาดมีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีประสิทธิผล
2. ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
3. ผูประกอบการสามารถประกอบการไดตามมาตรฐาน และสามารถแขงขันได
4. องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
6. ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
3. พัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน
4. พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง

๘๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร
ระบบการควบคุ ม และกํา กั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ สุข ภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได ม าตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง
ที่ไมไดมาตรฐานลดลง

ผลงาน
คาเปาหมาย ป พ.ศ.
หนวยวัด
ป 60
(เปาหมาย) 2561 2562 2563 2564
รอยละ
20
20
20
20

กลยุทธที่ 1 พัฒนากฎหมายดานผลิตภัณฑสุขภาพใหทันตอสถานการณและสอดคลองสากล
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูตลาด
(Pre – marketing Control) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด
(Post - marketing Control) อยางเขมงวด
กลยุทธที่ 4 สรางและพัฒนาเครือขายการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุมและเขมแข็ง
กลยุทธที่ 5 พัฒ นาความรวมมื อระหวา งประเทศดา นผลิตภัณฑสุขภาพให มีความเข มแข็ ง เปน ที่ยอมรับ
ในระดับสากล
กลยุทธที่ 6 พั ฒ นากลไกการกํ า กั บ ดู แ ลให ผู ป ระกอบการรั บ ผิ ด ชอบต อ การประกอบการของตนเอง
ใหมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน

๘๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร
ผูบริโภคมีความรู และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง โดยนําองคความรูมา
ใชเพื่อการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

หนวยวัด

รอยละ
รอยละของผูบริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

ผลงาน
ป 60
(เปาหมาย)
82.5
(82.5)

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
82.5

82.5

83

83.5

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูบริโภคใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ และรูเทาทันเหตุการณ
กลยุทธที่ 2 พัฒ นาแหล งความรู และสื่อ ความรู ดา นผลิ ต ภัณ ฑสุ ข ภาพให ทัน เหตุการณ รวมถึ ง ช อ งทาง
ใหผูบริโภคเขาถึงไดงา ย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาและสงเสริมใหผูบริโภคใชเครื่องมือตรวจสอบในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

๘๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร
ผู ป ระกอบการมี ก ารประกอบการที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามสามารถในการสร า งนวั ต กรรม
และมีศกั ยภาพในการแขงขันในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
รอยละของมูลคาการผลิตยามุงเปา
เมื่อเทียบกับมูลคาการนําเขา
รอยละของรายการยามุงเปาที่สามารถ
สงออกได
รอยละของมูลคาผลิตภัณฑอาหาร
กลุมเปาหมายที่สามารถสงออกได

ผลงาน
คาเปาหมาย ป พ.ศ.
หนวยวัด
ป 60
(เปาหมาย) 2561 2562 2563 2564
รอยละ

-

10

20

20

20

รอยละ

-

10

20

20

20

รอยละ

-

-

20

20

20

กลยุทธที่ 1 เตรียมความพรอมผูประกอบการรองรับกฎระเบียบ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหม
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการรับรองและประเมินสมรรถนะผูประกอบการ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมผูประกอบการใหพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม

๘๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร
อย. มีระบบบริหารจัดการองคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร
ผลงาน
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
ป 60
(เปาหมาย)
ไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ จํานวน
ภาครัฐ (PMQA)

คาเปาหมาย ป พ.ศ.
2561

2562

2563

2564

-

1
หมวด

3
หมวด

6
หมวด

(สะสม)

(สะสม)

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐานตามเกณฑ PMQA
กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคการใหเปนองคการอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธที่ 4 พัฒนาภาพลักษณขององคการใหเปนที่นาเชื่อถือของประชาชน

๘๖

บทที่ 5
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยหลังจากกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว ต้องจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้ และเข้าใจ และกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์
และค่าเป้าหมาย เพื่อบ่งชี้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยข้อมูลสําคัญสําหรับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งสิ้น
165.0489 ล้านบาท (70 โครงการ)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบ ระบบการควบคุม
และกลไก
และกํากับดูแล
การควบคุมกํากับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ดูแลผลิตภัณฑ์
มีประสิทธิภาพ
สุขภาพให้เป็นไป และได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
สากล
ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
ที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง

กลยุทธ์

1. พัฒนากฎหมายด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์และ
สอดคล้องสากล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1.1 ร้อยละของจํานวน
กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาตามแผน

(ค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 20)

87

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
100 1. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการศึกษา
ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสําหรับสัตว์และ
ข้อกําหนดการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ของยาใหม่

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
0.6750

ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการจัดทําหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ยาที่เป็นเซลล์ ยีนและเนื้อเยื่อ

1.1559

สํานักยา

3. โครงการพัฒนากฎหมายยาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค
รองรับประชาคมเศรษฐกิจโลกและ
ข้อตกลงอาเซียน

0.9659

สํานักยา

สํานักยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
1.0000

สํานักอาหาร

5. โครงการสํารวจการได้รับสัมผัสวิตามิน
และแร่ธาตุจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารในประชากรไทย (ระยะที่ 2)

1.2000

สํานักอาหาร

6. โครงการศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อน
สารชีวพิษ (Biotoxin) ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล

1.5000

สํานักอาหาร

7. โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
ความปลอดภัยนมโรงเรียนตลอดห่วงโซ่

0.0800

สํานักอาหาร

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ชี้แจงกฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายอาหารของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

2.2950

สํานักอาหาร

9. โครงการพัฒนาแนวทางการกําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้
เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

0.3000

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

4. โครงการสํารวจสถานการณ์และทบทวน
ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารสกัดที่ใช้
ในอาหารเพื่อรองรับการพัฒนาข้อกําหนด
การเติมสารอาหารและสารสกัด (Fortification)
ในอาหาร (ระยะที่ 1)
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ผู้รับผิดชอบ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.
เครื่องสําอาง
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
5.5000

ผู้รับผิดชอบ

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

11. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เครื่องสําอางในการปฏิบัติตามประกาศ กท.สธ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการผลิตหรือนําเข้า พ.ศ. 2562

0.5856

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

12. โครงการส่งเสริมภารกิจการกระจาย
อํานาจตามกฎหมายให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.7006

กอง คบ.

13. โครงการศึกษาจากการบังคับใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติดภายใต้บริบท
การคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นเกี่ยวกับ
เมทแอมเฟตามีน กระท่อม กัญชาและเฮมพ์

1.4325

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

14. โครงการกําหนดมาตรฐาน
ของเครื่องมือแพทย์

1.1969

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562
2. พัฒนาระบบการควบคุม และ 2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 80
กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คาบเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์
ก่อนออกสู่ตลาด (Pre - marketing สุขภาพจากเทคโนโลยีใหม่
Control) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับการพิจารณาจําแนก
สากล
และวินิจฉัยตามเวลาที่กําหนด
2.2 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ
การพัฒนากระบวนการ
5
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามเกณฑ์ Good
Review Practice
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โครงการ/กิจกรรม

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาและกํากับดูแล
การดําเนินการระบบคุณภาพด้านยา

0.2535

สํานักยา

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร
ก่อนออกสู่ตลาด

1.9300

สํานักอาหาร

3. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการกํากับดูแลเครื่องมือแพทย์ให้
รวดเร็ว และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน

0.7013

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน

0.3980

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
3. พัฒนาระบบการควบคุม และ 3.1 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ 1. โครงการการศึกษาความเป็นพิษของ
กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
5
ยาแผนโบราณซึ่งมีส่วนประกอบของ
หลังออกสู่ตลาด (Post - marketing เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ธาตุวัตถุที่มีองค์ประกอบของโลหะหนัก
Control) อย่างเข้มงวด
สถานประกอบการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
กํากับร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วย
หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
2.2950

ผู้รับผิดชอบ

3.7857

สํานักยา

3. โครงการพัฒนาระบบการตรวจ
ประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดี
ในการกระจายยา (GDP) และวิธีการปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดเก็บยา (GSP)

1.5400

สํานักยา

4. โครงการสํารวจสถานการณ์
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่จําหน่ายในท้องตลาด

6.4259

สํานักอาหาร

5. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการเฝ้าระวังความเสี่ยงของ
เครื่องมือแพทย์

0.3156

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

6. โครงการพัฒนาการกํากับดูแล
หลังออกสู่ตลาดด้านความปลอดภัยของ
เครื่องสําอางแบบบูรณาการ

10.8725

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

0.6860

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

สํานักยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ด่านอาหารและยาด้านกํากับดูแลและเฝ้าระวัง
การลักลอบนําเข้าตัวยาและสารตั้งต้นฯ
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
0.2890

ผู้รับผิดชอบ

สํานักด่าน
อาหารและยา

9. โครงการพัฒนาระบบการนําเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0.2059

สํานักด่าน
อาหารและยา

10. โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา

0.1334

สํานักด่าน
อาหารและยา

11. โครงการพัฒนาความร่วมมือ
การอํานวยความสะดวกทางการค้า
ชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

0.2036

สํานักด่าน
อาหารและยา

12. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
งานด่านอาหารและยา

0.2559

สํานักด่าน
อาหารและยา

13. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด่านอาหารและยาตามมาตรฐานสากล

0.1303

สํานักด่าน
อาหารและยา

14. โครงการจัดทําตัวชี้วัด ฐานข้อมูล
และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5

0.4600

กองแผนงาน
และวิชาการ

15. โครงการประเมินความสําเร็จ
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2555 - 2564)

0.6620

กองแผนงาน
และวิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

16. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
2.0000

ผู้รับผิดชอบ

กองแผนงาน
และวิชาการ

17. โครงการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและพัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคฯ

2.7648

กอง คบ.

18. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์หลังออกสุ่ตลาด

1.8120

กอง คบ.

19. โครงการพัฒนาสมรรถนะทีมคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอําเภอ

2.4360

กอง คบ.

20. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค

0.9528

กอง คบ.

21. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบงาน
คบส. ในส่วนภูมิภาคฯ

1.0357

กอง คบ.

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าที่งาน คบส.ในส่วนภูมิภาค เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0.9060

กอง คบ.

23. โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

1.8360

กอง คบ.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
1.8172

ผู้รับผิดชอบ

25. โครงการกํากับดูแลการให้บริการ
รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

1.5000

ศรป.

26. โครงการศึกษาดูงานบริการ
รับเรื่องร้องเรียนทาง Call center
เพื่อพัฒนาสายด่วน อย. 1556

0.4400

ศรป.

27. โครงการทําลายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ

0.5000

ศรป.

28. โครงการอบรมให้ความรู้วัตถุเสพติด
ในสถานพยาบาล
ร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาระบบกํากับดูแล
ปัญหาโฆษณาฯ สื่ออินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์

1.0000
1.7600

กองควบคุม
วัตถุเสพติด
ศรป.

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ปัญหาโฆษณาฯ สื่อโทรทัศน์เชิงรุก

3.6600

ศรป.

3. โครงการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูล
โฆษณาฯ สื่อโทรทัศน์เชิงรุก

0.8000

ศรป.

4. โครงการ "นักสืบไซเบอร์" จัดการ
ปัญหาโฆษณาฯ

0.8156

ศรป.

24. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

3.2 ร้อยละของจํานวนโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ลดลง
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กอง คบ.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ครอบคลุมและเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
3.3 ร้อยละของสถานประกอบการ 100
ผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้อง
ตามกฎหมาย
3.4 ร้อยละของฉลากผลิตภัณฑ์
100 1. โครงการศึกษาสถานการณ์ปริมาณ
สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย
สารสําคัญและการปลอมปนยาในผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีการแสดงหรืออวดอ้างสรรพคุณ
บนฉลากอาหารหรือทางโฆษณา
4.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี
ร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคง
ความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
งาน คบส. ในระดับดีเพิ่มขึ้น
ในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562

ผู้รับผิดชอบ

2.5000

สํานักอาหาร

37.1410

สํานักยา

2. โครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

3.5400

สํานักยา

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา
รองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก

21.0000

สํานักยา

4. โครงการบูรณาการเครือข่ายการประกัน
คุณภาพยาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยา

0.3500

สํานักยา

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยฝึกอบรม
และหลักสูตรอบรมด้านหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย

0.4290

สํานักอาหาร

6. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

3.7200

สํานักอาหาร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการสํารวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับ
การดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน
เครื่องมือแพทย์ของไทย ปี 4
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
0.5000

ผู้รับผิดชอบ

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

8. โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สู่ส่วนภูมิภาค ปี 2563

1.7000

กองแผนงาน
และวิชาการ

9. โครงการประสานเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.8716

กองแผนงาน
และวิชาการ

10. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 2

1.0300

กองแผนงาน
และวิชาการ

11. โครงการประชุมวิชาการงาน คบส.

0.8613

กองแผนงาน
และวิชาการ

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค

3.3864

กอง คบ.

13. โครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้
ด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการและ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เครือข่าย
เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ

2.0219

สํานักอาหาร

14. โครงการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบ
สารสนเทศ อย. เกี่ยวกับการนําเข้า ผลิต
และขายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

0.4306

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

6. พัฒนากลไกการกํากับดูแลให้
ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ
การประกอบการของตนเองให้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
5.1 ระดับความสําเร็จของการนํา ระดับ 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านการเจรจา
ผลความร่วมมือระหว่าง
5
และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ
ประเทศมาใช้พัฒนาระบบ
การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
5.2 ระดับความสําเร็จของ อย.
ระดับ ประเทศ
ในการมีบทบาทเป็นผู้นํา
5
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวที
3. โครงการประเมินและติดตาม
ระดับอาเซียน
ความสําเร็จของการนําข้อตกลงระหว่าง
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ

6.1 ร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ได้รับการตรวจสอบมีระบบ
การจัดการเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง
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4. โครงการพัฒนากฎระเบียบของ อย.
ให้สอดคล้องตามหลัก GRP
1. โครงการส่งเสริมจริยธรรม
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
0.2500

ผู้รับผิดชอบ

1.2500

กองแผนงาน
และวิชาการ

0.8000

กองแผนงาน
และวิชาการ

0.6000

กองแผนงาน
และวิชาการ
กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

2.5000

กองแผนงาน
และวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
รวมทั้งสิ้น
163.8730 ล้านบาท (12 โครงการ)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความรู้
ให้มีพฤติกรรม
และพฤติกรรม
การบริโภค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพที่ถูกต้อง
ที่ถูกต้อง
โดยนําองค์ความรู้
มาใช้เพื่อการดูแล
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ร้อยละของผู้บริโภค
มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง
(ค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 82.5)

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และรู้เท่าทันเหตุการณ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1.1 ร้อยละของผู้บริโภค
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง
1.2 จํานวนเครือข่ายที่มี
ความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้บริโภคในระดับดีเพิ่มขึ้น
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ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 90 1. โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย ชุมชน
ด้วยนวัตกรรมสู่การพึ่งพาตนเอง และ
การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (Health for
เพิ่มขึ้น All : ชุมชนสุขภาพ)
1 เครือข่าย
เมื่อเทียบกับ 2. โครงการ อย.น้อย
ปี 2561

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
47.0000

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

45.0000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

3. โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.
สร้างเสริม

10.4000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

4. โครงการชั่งใจก่อนใช้ยา
ธีม: มหันตภัยร้าย หากใช้ยาไม่สมเหตุผล
ติดอาวุธทางปัญญา

21.1500

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

5. โครงการต้านภัยร้ายโฆษณาหลอกลวง

20.0000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

6. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของ อย.

4.2000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการบูรณาการส่งเสริมการใช้
ยาปลอดภัยในระบบบริการเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ

2. พัฒนาแหล่งความรู้
และสื่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้ทันเหตุการณ์ รวมถึง
ช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริโภค
ใช้เครื่องมือตรวจสอบ
ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

8. โครงการสํารวจและพัฒนาพฤติกรรม
และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. โครงการเตือนภัยผู้บริโภคให้รู้เท่าทัน
สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart
Health Product Protection on
Medias Literacy)

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
3.0774

ผู้รับผิดชอบ

2.2550

กองแผนงาน
และวิชาการ

7.0300

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

สํานักยา

2.1 ร้อยละของผู้บริโภค
ที่เข้ามาใช้บริการแหล่งความรู้
ของ อย. เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น 1%
เมื่อเทียบกับ
baseline
ปี 2561

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อข่าวสารผลิตภัณฑ์
สุขภาพและช่องทางที่เผยแพร่
โดย อย.

ร้อยละ 50 2. โครงการจัดประกวดการออกแบบ
Infographic และสื่อสร้างสรรค์สําหรับ
Social Media

2.0000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

3. โครงการสํารวจความคิดเห็นและค่านิยม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพิ่มขึ้น 1% 1. โครงการสํารวจสถานการณ์และ
เมื่อเทียบกับ พัฒนาการจัดทําฉลากโภชนาการ GDA
baseline
ปี 2561

0.5000

กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

1.2606

สํานักอาหาร

3.1 ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึง
เครื่องมือในการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งสิ้น
105.9423 ล้านบาท (17 โครงการ)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็น
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. เตรียมความพร้อม
3. พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
1. ร้อยละของมูลค่า
ผู้ประกอบการรองรับ
ให้มีความสามารถ
มีการประกอบการ การผลิตยามุ่งเป้า
กฎระเบียบ
ในการแข่งขัน
ที่ยั่งยืน มีความสามารถ เมื่อเทียบกับมูลค่า
ในการสร้างนวัตกรรม การนําเข้า
และมีศักยภาพ
(ค่าเป้าหมาย =ร้อยละ 20)
ในการแข่งขัน
2. ร้อยละของรายการ
ในระดับสากล
ยามุ่งเป้าที่สามารถ
ส่งออกได้

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1.1 ร้อยละผู้ประกอบการสามารถ
ประกอบการได้ต่อเนื่องภายหลัง
การปรับกฎระเบียบใหม่

(ค่าเป้าหมาย =ร้อยละ 20)

3. ร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ส่งออกได้

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 95 1. โครงการพัฒนาคุณภาพยา
แผนโบราณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของยาแผนโบราณไทยในตลาดโลก

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
3.5915

ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการอํานวยความสะดวก
ทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมยา

1.0910

สํานักยา

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์
ในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับ
เครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common
Submission Dossier Template(CSDT)

1.2000

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการกระจายผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ (Good Distribution
Practice for Medical Devices)

5.6970

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

สํานักยา

(ค่าเป้าหมาย =ร้อยละ 20)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์
ให้สอดคล้องระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์
ฉบับปรับปรุง
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คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
2.5000

ผู้รับผิดชอบ

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

6. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
วัตถุอันตรายให้ดําเนินการตาม
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุอันตราย

0.4867

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

7. โครงการอบรมผู้ประกอบการ
นําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0.1280

สํานักด่าน
อาหารและยา

8. โครงการเตรียมการพัฒนา
ผู้ประกอบการสําหรับการจัดทํา
แผนการจัดการด้านความปลอดภัย
อาหารเพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่

1.9000

สํานักอาหาร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2. สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจ
ของผู้ประกอบการหน้าใหม่

2.1 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการรายใหม่

3. พัฒนาระบบการรับรอง
และประเมินสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ

3.1 ร้อยละผู้ประกอบการที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการประเมิน
หรือรับรองสมรรถนะ
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ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 10 1. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ
ในภาชนะพร้อมจําหน่าย สําหรับ
ผู้ประกอบการผลิตอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ร้อยละ 70 1. โครงการสนับสนุนและพัฒนา
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
4.0000

ผู้รับผิดชอบ

10.0000

สํานักอาหาร

2. โครงการติดตามการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ที่เสริมไอโอดีนและติดตามการสร้าง
ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน

1.4951

สํานักอาหาร

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและส่งเสริมการพัฒนา
เครื่องสําอางให้เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ
ในระดับสากล

5.0000

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

4. โครงการการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ยาภายในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในระดับสากลและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

8.7290

สํานักยา

สํานัก
อาหาร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4. ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

4.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
(ยาและเครื่องมือแพทย์)

103

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 30 1. โครงการส่งเสริมการจดทะเบียน
เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจากผลงาน
วิจัย

คําขอ
งบประมาณ
ปี 2562
0.2600

ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
และบริการอนุญาตสมุนไพร
ชีววัตถุ ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความมั่นคง และยั่งยืนของประเทศ

44.8000

กองส่งเสริม
การประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. โครงการบูรณาการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมยาและสมุนไพรที่มี
ศักยภาพ

11.3490

สํานักยา

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
การผลิตยาภายในประเทศในการ
รังสรรค์นวัตกรรมด้านยา เพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3.7150

สํานักยา

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง
รวมทั้งสิ้น
128.9862 ล้านบาท (48 โครงการ)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4. พัฒนาและ
ยกระดับองค์การ
ให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
อย. มีระบบบริหาร
จัดการองค์การ
ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ได้รับรางวัลคุณภาพ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ภาครัฐ (PMQA)
PMQA
(ค่าเป้าหมาย = 1 หมวด)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
เกณฑ์ PMQA

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ระดับ 5 1. โครงการพัฒนา อย.สู๋ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ PMQA
ปี พ.ศ. 2562 - 2564

คําขอ
งบประมาณ

ผู้
รับผิดชอบ

ปี 2562
0.5000

ก.พ.ร.

2. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.9429

กองแผนงาน
และวิชาการ

3. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

0.2000

กองแผนงาน
และวิชาการ
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4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกํากับดูแลเครื่องสําอาง (KM)

0.1292

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ หัวข้อ "เทคนิค
การสื่อสารและสังเกตภาษากาย" (KM)

0.4480

ศรป.

6. โครงการพัฒนากระบวนการและถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค

1.8100

กองพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริโภค

7. โครงการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไปสู่การปฏิบัติ

0.2138

กองแผนงาน
และวิชาการ

8. โครงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP)

1.1892

กอง คบ.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2. พัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ

ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 63 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทน

งบประมาณ

ผู้
รับผิดชอบ

ปี 2562
11.4350

ศูนย์ IT

2. โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลักของ อย.

11.9800

ศูนย์ IT

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ

2.0000

ศูนย์ IT

4. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการให้บริการแบบ Host to Host

35.0000

ศูนย์ IT

5. โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
ในสื่อออนไลน์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ระยะที่ 2

6.0000

ศูนย์ IT

6. โครงการพัฒนาระบบการจัดการและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

7.0000

ศูนย์ IT

7. โครงการปรับปรุงข้อมูลการนําเข้า ผลิต และ กระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

5.0000

ศูนย์ IT

8. โครงการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรของสํานักงานฯ

2.7240

ศูนย์ IT

9. โครงการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนตํารับยาสําหรับ
บริการข้อมูลยาผ่านระบบดิจิทัล
10. โครงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บบราวเซอร์ รองรับมาตรฐาน eCTD 4.0 เพื่อส่งเสริมการค้า
เสรีตามเศรษฐกิจอาเซียน

8.4800

สํานักยา

19.7700

กองส่งเสริม
การประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0.8190

สํานักด่าน
อาหารและยา

11. โครงการจัดทําฐานข้อมูลยานําเข้าโดยใช้หลักการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อรองรับการทําระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
การคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2.2 ร้อยละของการปรับ
ร้อยละ
ระบบการปฏิบัติงานของ อย. 40
ให้อยู่ในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์
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คําขอ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

3. พัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

3.1 ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากร

3.2 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําเส้นทาง
การพัฒนาและฝึกอบรม
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ค่า
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ปี 2562
ร้อยละ 67 1. โครงการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร

งบประมาณ

ผู้
รับผิดชอบ

ปี 2562
0.0674

สล.

2. โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

0.6578

สล.

3. โครงการส่งเสริมค่านิยมขององค์การและวัฒนธรรมองค์การ

0.0917

สล.

0.0850

สล.

0.4970

กอง ช.

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประเมินทะเบียนตํารับยา
พัฒนาจากสมุนไพร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

0.1589

สํานักยา

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การประเมิน
เอกสารวิชาการเพื่อการอนุญาตโฆษณายา

0.1137

สํานักยา

4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจตราเพื่อรองรับ ASEAN
Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence
Study Reports

0.5932

สํานักยา

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินเอกสารทะเบียนตํารับยา
ด้านพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากการใช้ยาในสัตว์
เพื่อการบริโภคตามแนวทางสากล

0.2550

สํานักยา

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3513

สํานัก
อาหาร

4. โครงการจัดทําแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
และแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan)
ระดับ 5 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและ
จัดการความรู้

คําขอ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

7. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง

3.3 ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตาม
แผน IDP
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คําขอ
ปี 2562
1.3457

ผู้
รับผิดชอบ
สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อย. ด้านวัตถุอันตราย

0.0480

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

9. โครงการพัฒนา Internal Reviewer

0.1446

กองแผนงาน
และวิชาการ
ศูนย์ IT

ร้อยละ 92 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ

0.2338

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์

0.1000

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจ
สถานประกอบการเครื่องสําอาง

0.1400

สํานักควบคุม
เครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

4. โครงการอบรมเพื่อรองรับความร่วมมือทางการค้าและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สําหรับเจ้าหน้าที่ด่านฯ

0.2257

สํานักด่าน
อาหารและยา

5. โครงการทบทวนสมรรถนะด้านเทคนิคของ อย.

0.2400

กองแผนงาน
และวิชาการ

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.2550

กองแผนงาน
และวิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะนิติกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการดําเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย.

4. พัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของประชาชน

1. ร้อยละของผู้บริโภค
หรือประชาชนมีความ
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ
งานของ อย.
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คําขอ
ปี 2562
0.3592

ผู้
รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมาย
อาหารและยา

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ปฏิบัติธรรม)

0.4274

สล.

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่

0.5273

สล.

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ

0.6855

สล.

0.5076
0.5928

สล.
สํานักด่าน
อาหารและยา

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

0.7615

กองส่งเสริม
การประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

0.1000

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

4. โครงการสํารวจความพีงพอใจของผู้รับบริการจาก อย.

0.5800

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

5. โครงการพัฒนางานข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ

0.2000

ศรป.

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ร้อยละ 95 1. โครงการพัฒนาการบริการงานด่านอาหารและยา

แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชน

วิสัยทัศน

 ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับสากล
พันธกิจ  พัฒนาผูบ ริโภคใหมีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ถูกตองและเหมาะสม
 สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหมีความสามารถทางการแขงขันในระดับสากล
ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพ และปลอดภัย
 ประชาชนสามารถดูและตนเองไดในการบริโภคผลิตภัณฑสขุ ภาพ
เปาประสงค
 ผูประกอบการมีมาตรฐานในการประกอบการที่ดี สรางโอกาสในการแขงขันในระดับสากล

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่

2
พัฒนาผูบริโภคใหมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาผูประกอบการ
ใหมีความสามารถในการแขงขัน

ผลลัพธประสิทธิผล : ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พัฒนาองคการ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพบริการ

ผลิตภัณฑสขุ ภาพที่มีในทองตลาด
มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีประสิทธิผล
พัฒนาผูบริโภคใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ และรูเทาทันเหตุการณ

พัฒนากฎหมาย
ใหทันตอสถานการณ
และสอดคลองสากล

ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสขุ ภาพที่ถูกตอง
พัฒนาและสงเสริมใหผูบริโภค
ใชเครื่องมือในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

พัฒนาระบบการควบคุม
พัฒนาระบบการควบคุม
และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ และกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
กอนออกสูตลาด
หลังออกสูตลาดอยางเขมงวด
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ PMQA

ผูประกอบการสามารถประกอบการ
ไดตามมาตรฐานและสามารถแขงขันได

เตรียมความพรอมผูประกอบการ
รองรับกฎระเบียบ

สรางและพัฒนาเครือขาย
การควบคุม กํากับดูแล
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ใหครอบคลุมและเขมแข็ง

พัฒนาองคการ
ใหเปนองคการอิเล็กทรอนิกส

ยุทธศาสตรที่

4
1
พัฒนาและยกระดับองคการใหมีสมรรถนะสูง

องคการมีระบบการบริหารจัดการ
ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล

สนับสนุนการเขาสูธุรกิจ
ของผูประกอบการรายใหม

สงเสริมผูประกอบการ
ใหพฒ
ั นาผลิตภัณฑสุขภาพ
นวัตกรรม

พัฒนาความรวมมือ
พัฒนาแหลงความรูและ พัฒนาระบบการรับรอง
พัฒนากลไกการกํากับดูแล
ระหวางประเทศ
สื
่อความรูใหทันเหตุการณ และประเมินสมรรถนะ
ใหผูประกอบการรับผิดชอบ
ใหมีความเขมแข็ง
ตอการประกอบการของตนเอง รวมถึงชองทางใหผูบริโภค
ผูประกอบการ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
เขาถึงไดงาย

พัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาภาพลักษณขององคการ
ใหเปนที่นาเชื่อถือของประชาชน
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บทที่ 6 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปี พ.ศ. 2562
จากนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่กล่าวมาแล้ วข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้กําหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับ เพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบวงเงินคําของบประมาณ ประจําปี 2561 - 2562 จําแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

ปี 2561 (ได้รบั จัดสรร)

รวมทั้งสิน้
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น

840,710,600
280,321,200
495,035,500
50,125,200
15,228,700

ปี 2562 (คําของบประมาณ)
1,562,813,300
317,639,500
998,216,500
195,062,300
330,000
51,565,000

2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และงบประมาณ ประจําปี 2562
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทั้งสิน้
1. ตัวยา เคมีภณ
ั ฑ์ และสารตัง้ ต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รบั
การควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไป
ตามกฎหมาย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของสถานประกอบการมีการควบคุมตัวยา
เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นให้อยู่ในระบบการควบคุมตามที่
กฎหมายกําหนด
2. สถานประกอบการผลิตอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม Primary GMP ได้รบั
การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วดั : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

๑๑๐

ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
1,562,813,300
28,537,200

ร้อยละ 100
4,000,000
ร้อยละ 80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
และหน่วยนับ
3. ผูป้ ระกอบการมีศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมหรือส่งออก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ตัวชี้วดั : จํานวนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพนวัตกรรมหรือส่งออก
ไม่น้อยกว่า
40 ตํารับ
ได้รับการอนุญาต (ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหารและเครื่องสําอางที่ระบุ
สรรพคุณส่งเสริมหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ)
4. ประชาชนมีสุขภาวะทีด่ จี ากการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ตัวชี้วดั :
ร้อยละ 71
1. ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
2. ร้อยละของรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีรายงานว่า
ร้อยละ 100
ไม่ปลอดภัยจากการใช้ได้รับการจัดการ
3. ร้อยละของผักและผลไม้สด ณ สถานทีผ่ ลิต (คัดและ
ร้อยละ 60
บรรจุ) เป้าหมายมีความปลอดภัย
5. ผูบ้ ริโภคได้รบั ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
ตัวชี้วดั : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุม่ เสี่ยงที่ไม่ได้
ร้อยละ 20
มาตรฐานลดลง
6. ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถกู ต้อง
ตัวชี้วดั : ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ร้อยละ 82.5
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
7. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ
มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถสร้างนวัตกรรม
ตัวชี้วดั :
ร้อยละ 20
1. ร้อยละของมูลค่าการผลิตยามุ่งเป้า เมื่อเทียบกับมูลค่า
การนําเข้า
ร้อยละ 20
2. ร้อยละของรายการยามุ่งเป้าที่สามารถส่งออกได้
ร้อยละ 20
3. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถส่งออกได้
8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วดั : ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายใน
ร้อยละ 100
การดําเนินการภาครัฐ

๑๑๑

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
64,878,000

202,132,300

725,219,200

132,537,200

56,743,200

348,766,200

3. แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ประจําปี 2562
ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั
รวมทั้งสิน้
แผนงาน 1 : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด
ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภณ
ั ฑ์และ
สารตั้งต้นทีเ่ ป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของรายงานการรับจ่ายวัตถุเสพติดที่พบว่า
มีความผิดปกติได้รับการตรวจสอบ แก้ไขหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย
กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุเสพติด
ตัวชี้วดั :
- จํานวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นได้รับ
การควบคุม
แผนงาน 2 : แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้าน
โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารทีบ่ รรจุในภาชนะ
พร้อมจําหน่าย สําหรับผูป้ ระกอบการผลิตอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
(SMEs) กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารใน
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ตัวชี้วดั :
- จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารของสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

๑๑๒

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
1,562,813,300
28,537,200
28,537,200

ร้อยละ 100
28,537,200
26,500 รายการ
4,000,000
4,000,000

ร้อยละ 100

4,000,000
26 ผลิตภัณฑ์

ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั
แผนงาน 3 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการและวิจัย
พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วดั :
- จํานวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้างนวัตกรรม
หรือส่งออกสามารถดําเนินการขออนุญาต ขึ้นทะเบียน
จดแจ้ง หรือแจ้งรายละเอียด

64,878,000

ไม่น้อยกว่า 25 ราย
(ยา เครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น
อาหารและ
เครื่องสําอางที่ระบุ
สรรพคุณส่งเสริมหรือ
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ)

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การให้คําแนะนําและสนับสนุนนวัตกรรม
- ระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ที่วิจัยและผลิตในประเทศลดลงตามระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อเทียบกับคําขอประเภทเดียวกัน
แผนงาน 4 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี
สุขภาวะทีด่ ี
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจาก
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวชี้วดั :
ร้อยละ 70
- ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก (มาตรการ Healthier choice,
RDU,AMR, เตือนภัยโฆษณา)
ร้อยละ 60
- ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์

๑๑๓

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
84,648,000

64,878,000

202,132,300
202,132,300

ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั
กิจกรรม :
1. ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
2. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มี
มาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กําหนด
ตัวชี้วดั :
- จํานวนเครือข่ายที่ร่วมผลักดันมาตรการส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนที่กําหนด
แผนงาน 5 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
ได้รบั การกํากับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ทกี่ าํ หนด
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ
การพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
- ร้อยละของคําขออนุญาตสถานประกอบการได้รับ
การพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
- ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
- ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด
- ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
- ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย
- ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการ
ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ
๑๑๔

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
202,132,300

11 เครือข่าย
(กอง พศ.10,ยา 1)
ร้อยละ 100
914,499,600
725,219,200

ร้อยละ 99
ร้อยละ 98
ร้อยละ 95
ร้อยละ 99.5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั

กิจกรรม :
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออก
สู่ตลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตัวชี้วดั :
- จํานวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
972,910 รายการ
- จํานวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ
27,330 ราย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
19,540 รายการ
- จํานวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้รับ
20,680 รายการ
การตรวจสอบ
- จํานวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ
321,600 รายการ
การตรวจสอบ
- จํานวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
5,090 ราย
ที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลผลิต : ผูบ้ ริโภคได้รบั ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถกู ต้อง
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของผูบ้ ริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 90
สุขภาพที่ถูกต้อง
กิจกรรม :
1. ส่งเสริมความรูผ้ ลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วย
กลไกการสื่อสาร
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง
ตัวชี้วดั :
- จํานวนสื่อที่ผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์
410 เรื่อง/460 ครั้ง
- จํานวนโครงการที่รณรงค์
4 โครงการ

๑๑๕

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
409,002,000
12,556,100
267,220,100
36,441,000

132,537,200

30,020,900
102,516,300

ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั
ผลผลิต : ผูป้ ระกอบการได้รบั การพัฒนาให้มศี กั ยภาพ
ในการประกอบการสามารถแข่งขันได้ และสร้างสรรค์
นวัตกรรม
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะ
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวชี้วดั :
- จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ความสามารถ
แผนงาน 6 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของการเบิกจ่ายของราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการภาครัฐ
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวชี้วดั :
- ร้อยละของการเบิกจ่ายของราชการค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการภาครัฐ

๑๑๖

วงเงินคําขอ
งบประมาณ
56,743,200

ร้อยละ 70
56,743,200
200 ราย
348,766,200
348,766,200
ร้อยละ 100
348,766,200
เบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด
ร้อยละ 100

4. กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
แผนงาน 1 : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและ
บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต : โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
กิจกรรม : ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่
เป็นวัตถุเสพติด
แผนงาน 2 : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล
ผลผลิต: โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายสําหรับ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
1,562,813,300 317,639,500 998,216,500 195,062,300 330,000 51,565,000
28,537,200
0
28,537,200
0
0
0
28,537,200

0

28,537,200

0

0

0

28,537,200

0

28,537,200

0

0

0

4,000,000

0

4,000,000

0

0

0

4,000,000

0

4,000,000

0

0

0

4,000,000

0

4,000,000

0

0

0
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
แผนงาน 3 : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการ
แข่งขัน
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
แผนงาน 4 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี
ผลผลิต : โครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรม :
1. ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับ
สากล
3. พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้
สดตามเกณฑ์ที่กําหนด

รวมทั้งสิ้น
64,878,000

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
64,878,000

64,878,000

0

64,878,000

0

0

0

64,878,000

0

64,878,000

0

0

0

202,132,300

0

147,682,300

54,000,000

0

450,000

202,132,300

0

147,682,300

54,000,000

0

450,000

147,714,800

0

93,714,800

54,000,000

0

0

44,417,500

0

44,417,500

0

0

0

10,000,000

0

9,550,000

0

0

450,000
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งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
0
0
0

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
แผนงาน 5 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการ
กํากับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กําหนด
กิจกรรม :
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ถูกต้อง
กิจกรรม :
1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการ
สื่อสาร
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง

รวมทั้งสิ้น
914,499,600

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
721,992,300

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
141,062,300
330,000 51,115,000

725,219,200

0

555,931,200

120,043,000

330,000

48,915,000

409,002,000
12,556,100

0
0

270,242,200
12,556,100

116,577,800

0
0

22,182,000
0

267,220,100

0

239,647,600

1,879,800

0

25,692,700

36,441,000

0

33,485,300

1,585,400

330,000

1,040,300

132,537,200

0

131,287,900

1,249,300

0

0

30,020,900

0

28,771,600

1,249,300

0

0

102,516,300

0

102,516,300

0

0

0
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แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม
ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
ประกอบการสามารถแข่งขันได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม

รวมทั้งสิ้น
56,743,200

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน
แผนงาน 6 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งบบุคลากร
0

งบดําเนินงาน
34,773,200

56,743,200

0

34,773,200

19770000

0

2,200,000

348,766,200
348,766,200

317,639,500
317,639,500

31,126,700
31,126,700

0
0

0
0

0
0

348,766,200

317,639,500

31,126,700

0

0

0
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งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
19,770,000
0
2,200,000

บทที่ 7 การติดตามและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกํา หนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวง และยุทธศาสตรช าติ ซึ่งการนํานโยบายและยุทธศาสตรไ ปสูการปฏิ บัติข องหนว ยงานใหบรรลุ
เปาหมายจําเปนตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่สามารถสะทอนผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดได
และทุกปที่ผ า นการกํา กับ ติด ตามและประเมินการดํ า เนิ นงานของสํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ถูกขับเคลื่อนภายใตคณะทํางานกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งมีรองเลขาธิการเปนประธาน และผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุมจากทุกหนวยงานเปนคณะทํางาน ฯ
รวมกําหนดแนวทาง ตลอดจนการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลผลการดําเนินงาน
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
ในการติด ตามและประเมิ นผลการดํา เนิน งานใหเ ปน ไปตามเป า หมาย ซึ่ง ประกอบด ว ย ตั ว ชี้วัด ขอบเขต
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ชองทางการรายงานผลงาน เปนตน
2. ติดตามความกาวหนาตามแผนกํากับฯ
3. จัดทํารายงานสรุป ความกา วหนา เสนอที่คณะทํา งานฯ เพื่อพิจ ารณาวิเคราะห ปญหาและ
ขอเสนอแนะ เปนรายไตรมาส
4. นําผลการพิจารณา และขอเสนอแนะใชเปนขอมูลประกอบการปรับ ปรุง/แกไข หรือพัฒนา
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และปรับแผนยุทธศาสตรในปตอไป รายละเอียดตามภาพที่ 5
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
นโยบายรัฐบาล/แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(ดานสาธารณสุข)
สถานการณปจจุบัน
การวิเคราะห SWOT

แผนยุทธศาสตร 5 ป

คณะกรรมการอํานวยการฯ/
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรฯ

แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรและโครงการ
ถายทอดสูสาํ นัก/กอง/กลุม
กองแผนงานและวิชาการ
ติดตามความกาวหนา
และสรุปผลทุก 3 เดือน
ประเมินผลโครงการ
โดยกองแผนงานและวิชาการ

ประเมินแผนโดยหนวยงาน
ภายนอกทุก 2 ป

ภาพที่ 5 ระบบการกํากับติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร อย.
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9. บทสัมภาษณรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ) ตอผูแทนนิตยสาร
Green Life Plus. ป 2560.
10. ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2558. สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2558.
11. อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค. การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540.
12. สํานักดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2559.
13. ศูนย ความรวมมือระหวา งประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
2558.
14. จํานวนประชากรไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560. มิเตอรประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
15. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สํานักนายกรัฐมนตรี. 2559. กรุงเทพฯ.
16. EXIM E – News. สังคมผูสุงอายุกับโอกาสธุรกิจที่รออยู. สวนวิจัยธุรกิจ 1 ฝายวิจัยธุรกิจ. มิถุนายน
2557.
17. ผลสํ า รวจพฤติ ก รรม “อะไรมี ผ ลต อ การซื้ อ สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคของคนไทย” โดย GOOGLE
ณ 7/9/2017.
18. พฤติกรรมการบริ โภคจากรายงานสุขภาพคนไทย 2559. สํา นักงานกองทุนสนับ สนุน การสรา งเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
19. โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560.
20. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา.
21. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหรืออาหารกันแน (https://www.doctor.or.th/article/detail/2318).
22. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาหรืออาหารกันแน (https://www.doctor.or.th/article/detail/2318)
๑๒๒

23. นโยบาลของรัฐเกี่ยวกับ ICT :
http://www.teacher.ssru.ac.th/jarumon_no/file.php/1/week_2_Policy_ICT.pdf
24. Blockchain & Thailand 4.0
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B9%84%E0%B8%95
%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560(1)/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdf.aspx
25. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
26. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
27. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
28. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
29. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
30. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
31. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
32. UN Sustainable Development Goal 2030.
33. Strategic Approach to International Chemicals Management.
34. WHO Chemical Roadmap to enhance health sector engagement in the Strategic
Approach to International Chemicals Management towards to 2020 goal and beyond.
35. Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutant.
36. Minamata Convention on Mercury.
37. แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554 - 2563. กระทรวงสาธารณสุข.
38. รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง 2560. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ.
39. บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2560 สํานักงบประมาณ.
40. รายงานโครงการศึกษาผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอการคุมครองผูบริโภค
ดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา. 25570.
41. ขอมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส ณ วันที่ 26 มกราคม 2560.
42. ขอมูลจากระบบสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ งานบริการขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพผานอินเทอรเน็ต ณ วันที่ 22
มิถุนายน 2559.
43. ขอมูลจากกลุมกํา กับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูต ลาด สํา นักควบคุ มเครื่อ งสํา อางและวัตถุ อันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560.
44. ข อ มู ล เรื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การลั ก ลอบขายวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ กองควบคุ ม วั ต ถุ เ สพติ ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา.
45. รายงานสรุป โครงการพั ฒนาคุณภาพผลิต ภั ณ ฑ สุข ภาพชุมชน OTOP วิ สาหกิ จ ชุม ชน ป 2559.
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
46. ผลวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ป 2557 – 2559. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

๑๒๓

47. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา.
48. รายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงการสํารวจความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
รองจากสํานักงานคณะกรรมอาหาร และยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560, ชลัยพร อมรวัฒนา
และคณะ, ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560.
49. ศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2560.
50. อย. เดินหนาสู 5 ทศวรรษ. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
51. นโยบายการกํ า กั บ องค ก ารที่ ดี สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.บุญชัย สมบูรณสุข).
52. นโยบายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ).
53. ฝายการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม. ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560.
54. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มีนาคม
2560.
55. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการนําขีดสมรรถนะและแผนความก าวหนา ในสายอาชีพ บุคลากรของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใช.สิงหาคม 2559.
56. (ราง) แผนยุทธศาสตร อย. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(ฉบับปรับปรุง สําหรับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564). สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
57. แผนตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดผูติดยาเสพติด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560. หนังสือราชการที่ นร 0716/33041. สํานักงบประมาณ. 2559.
58. แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการ เรื่อง
การส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม. หนั ง สื อ ราชการที่ นร 0714/33150.
สํานักงบประมาณ. 2559.
59. แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560. หนังสือราชการที่ นร
0723/30382. สํานักงบประมาณ. 2559.
60. แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560.
ในระบบฐานข อ มู ล แผน/รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณ (BB-EvMIS).
สํานักงบประมาณ. 2560.
61. สรุป ผลการกํา กับติดตามผลการดํา เนินงานตามผลิต กิจกรรมเอกสารงบประมาณรายจา ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกันยายน 2560) ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. เอกสาร
ประกอบการประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 10/2560 วาระที่ 5.1. กองแผนงาน
และวิชาการ. 2560.
62. ผลการใชจายงบประมาณประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560. เอกสารประกอบการ
ประชุมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 10/2560 วาระที่ 3.1. สํานักงานเลขานุการกรม.
2560.
63. แผนปฏิบัติการงานคุมครองผูบริโ ภคดา นผลิตภัณฑสุขภาพ 2560. สํา นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา. 2559.
64. แผนยุ ทธศาสตรสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ในชวงแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. มกราคม 2560.
๑๒๔

65. Strategic Management, Strategic Finance, April 2011, Mark S. Frigo and Richard J.
Anderson, 2011.
66. แนวทางการจั ด ทํ า และการเสนอร า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ มาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (จากกระทรวงยุติธรรม (2560) แนวทางการจัดทําและการเสนอ
รางกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สืบคน 6 พฤศจิกายน
2560 จาก http://www.oja.go.th/TH/const77/)
67. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม. สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.
68. พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา.
69. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
70. รางประมวลกฎหมายยาเสพติดhttp://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
71. พระราชบัญญัติวิธพี ิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
72. กลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.
73. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 31 ก
9 กุมภาพันธ 2551 หนา 39-46).
74. มานิ ตย ประพัน ธ ศิล ป, สุว ารี เตีย งพิ ทัก ษ และ สุทธิ รัก ษ จรรยานิทั ศน . การศึก ษาและพั ฒ นา
แนวทางการเสริมสรางขีดความสามารถของภาคชุมชน และภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย เพื่อ
การจัดการดานอาหารแบบองครวมที่มงุ ผลปลายทางอยางยั่งยืน. รายงานเสนอตอคณะกรรมการอาหาร
แหงชาติ ธันวาคม 2558.
75. ศูนย ความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
2560.
76. คํา สั่งหัวหนา คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ รื่อง การเพิ่ มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙.
77. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การรับ และจายเงินที่จัดเก็บตาม
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
78. การประชุมโครงการทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร อย. วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมชั้น 6
อาคาร 4 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
79. สรุปการเก็บความคิดเห็นของกลุมเปา หมายตอการปฏิรูประบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ.
สถาบันพระปกเกลา. 30 เมษายน 2561.
80. การประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอการปฏิรูประบบคุมครองผูบริโภคดา นผลิตภัณฑสุขภาพ วันที่ 17-18
มิถุนายน 2561 ณ ชวาลัน รีสอรท จ.นครปฐม.
81. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2552.
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