
แนวทางการด าเนนิงาน

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วนัที ่15 ตลุาคม 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทราศนูยร์าชการคอนเวนช ัน่เซ็นเตอร ์กรงุเทพมหานคร

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
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แผนงาน/โครงการส าคญั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. การพฒันาสถานทีผ่ลติอาหารตามเกณฑ ์Primary GMP

2. การจดัการปญัหานมโรงเรยีน

3. การจดัการปญัหาโฆษณา

4. การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการพฒันาศกัยภาพ
    เจา้หนา้ทีส่ว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่

5. การพฒันากลไกคณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นสขุภาพระดบัเขต/จงัหวดั

6. การสนบัสนนุงบประมาณใหส้ว่นภมูภิาค



FOOD BUSINESS

1.พฒันา Primary GMP

“ของด.ี.........ขายได”้

สถานท่ีผลิตอาหารผา่น

เกณฑ ์Primary GMP

“ระบบตดิตามและประเมินผล”

ยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อาหารไทยดว้ย Primary GMP

สถานที่ผลิต : 

ยงัไม่ผ่าน

เกณฑ ์Primary 

GMP

ผลิตภณัฑ ์: 

ไม่มีเลขสารบบ

อาหาร (เลข 

อย.)

ป.สธ. (ฉ.342)

พ.ศ.2555

บงัคบัใชต้ัง้แต่

วันท่ี 7 พ.ย. 

2558 เป็นตน้ไป

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สถานประกอบการทั้งหมด 5,511 แห่ง ใน 72 จงัหวดั

- ไดร้บัอนุญาต 3,231 แห่ง (รอ้ยละ 58.63) 

- ไม่ไดร้บัอนุญาต1,159 แห่ง(รอ้ยละ 21.03) 

- รอการพฒันา 1,121 แห่ง (รอ้ยละ 20.34) ปี 2559

เจา้หนา้ที่

 อบรมพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่ใหมี้

มาตรฐานเดียวกนั

สถานประกอบการ

 เรง่พฒันาสถานประกอบการ

สถานการณส์ถานประกอบการ ปี 2558
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แนวทางการด าเนินการ

คดัเลือกสถานที่ผลิต PGMP 

กลุ่มเป้าหมาย

ท าแผนการพฒันา

พฒันา

รายงานผลใหส้ านักอาหาร

เป้าหมาย:สถานที่ผลิต PGMP กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาตามแผน

ตวัช้ีวดั:  รอ้ยละของสถานที่ผลติอาหารแปรรูปที่บรรจใุนภาชนะพรอ้มจ าหน่าย

             กลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาตามแผน

เป้าหมาย: รอ้ยละ 100

การรายงานผล

1. แจง้ขอ้มูลพ้ืนฐานภายใน 15 พย. 58 ดงัน้ี

    1.1 จ  านวนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพรอ้มจ  าหน่ายท่ีมีสถานะทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น

จงัหวดั  

    1.2 จ  านวนสถานท่ีผลิตฯกลุ่มเป้าหมาย       

    1.3 แผนการพฒันาสถานที่ผลิตกลุ่มเป้าหมาย

2. รายงานในแบบฟอรม์ส่งทาง e-mail: 

kb@fda.moph.go.th และ kpikbs.food@gmail.com 

หรือเป็นหนงัสือราชการมายงั อย. ทุกไตรมาส
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1.พฒันา Primary GMP



2. นมโรงเรยีน

เกษตรกรผู้เลีย้งโคนม  
101 ฟาร์ม

ศูนย์รับน า้นมดบิ
159 แห่ง

โรงงานแปรรูปนม
85 แห่ง  41 จังหวัด

โรงเรียน 
40,000 แห่ง

นักเรียน 
8 ล้านคน

กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข 1. ตรวจประเมินสถานที่ 
ตามเกณฑ์ GMP

2. เก็บตั วอ ย่า งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ

อย. +   สสจ.

1. กรณีผู้ประกอบการปฎิบัติผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนด
หรือให้ข้อมูลเป็นเท็จรวมทั้งนมที่ผลิตและจ าหน่ายไม่ได้
คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมจะลงโทษลดสิทธิหรือตัดสิทธิการจ าหน่ายนม
โรงเรียนของผู้ประกอบการในส่วนที่เหลือระหว่างภาคเรียน
หรือตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
เป็นเวลา 1-2 ปี

2. ด าเนินคดี

บทลงโทษ

แนะน าการขนส่ง
และจัดเกบ็

คณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม
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การก ากบัดแูลนมโรงเรยีนของกระทรวงสาธารณสขุ

1. การตรวจประเมนิสถานที่ผลติตามหลักเกณฑ์ GMP

2. การเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์นมโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ กทม.
ภมูภิาค

ส านักอาหาร อย.

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ที่มีสถานประกอบการนมโรงเรียน 41 จงัหวัด

• พาสเจอร์ไรส์        GMP นมพาสเจอร์ไรส์ (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549
ใช้บันทกึการตรวจ ตส.5 (50)

• ยูเอชที         GMP สุขลักษณะทั่วไป (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
ใช้บันทกึการตรวจ ตส.1(50) 

• โภชนาการ เกณฑ์ตามประกาศฯ นมโค (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556

• จุลินทรีย์          เกณฑ์ตามประกาศฯ มาตรฐานจุลนิทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
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ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(8 ทมี)

ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั 40 จงัหวดั 
(เชยีงใหม ่เชยีงราย 
พษิณุโลก เพชรบรูณ ์สโุขทัย 
ตาก ก าแพงเพชร อทุยัธาน ี
นครสวรรค ์สระบรุ ีลพบรุ ี
นครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ี
เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์
ชมุพร สมทุรปราการ 
ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอ็ด 
มหาสารคาม สกลนคร เลย 
อดุรธาน ีชยัภมู ินครราชสมีา 
บรุรีัมย ์สรุนิทร ์อบุลราชธาน ี  
ศรสีะเกษ พัทลงุ ยะลา 
สงขลา สรุาษฎรธ์าน ีและ
นครศรธีรรมราช )

สถานทีผ่ลติ
นมโรงเรยีน
ท ัว่ประเทศ

ตรวจประเมนิ

แผนการตรวจประเมนิสถานทีผ่ลตินมโรงเรยีน



รวมท ัว่ประเทศ
1,061 เรือ่ง

ไดร้บัการจดัการ
1,058 เร ือ่ง
(รอ้ยละ 99.72)

รวมผลงาน
รอ้ยละของการโฆษณาผลติภณัฑ์

สขุภาพ อาหารเสรมิและ
สถานพยาบาลผดิกฎหมาย

ไดร้บัการจดัการ 

ทีม่า : การตรวจราชการรอบที ่2/2558
จาก 12 เขตบรกิารสขุภาพ 
ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2558

เขต 5 ผลงาน
รอ้ยละ 91.42

จ านวนการโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ อาหารเสรมิ
และสถานพยาบาลผดิกฎหมาย จ าแนกรายเขต (เร ือ่ง)

3. การโฆษณาดา้นสขุภาพ
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หมายเหต ุ:
เขต 4 มผีลการเฝ้าระวงัโฆษณาดา้น
สขุภาพผดิกฎหมายมากทีส่ดุ 
เนือ่งจากมกีารเฝ้าระวงัครอบคลมุ  
ทกุสือ่โฆษณา (439 เร ือ่ง) 
เขต 5 มผีลการจดัการโฆษณาดา้น
สขุภาพผดิกฎหมายรอ้ยละ 91.42 
(ตกเกณฑเ์ป้าหมายเพยีงเขตเดยีว)



แผนด าเนนิการจดัการปญัหาโฆษณาดา้นสขุภาพ

1. มาตรการดา้นการป้องกนั

99

3. มาตรการเชงิสรา้งความมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

2. มาตรการเชงิปราบปราม



4.1 การบงัคบัใชก้ฎหมาย

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา รว่มกบัส านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัมแีนวทางรว่มกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่

1. แนวทางการปฏบิตัใินการตรวจสถานประกอบการ

2. การบนัทกึและรวบรวมพยานหลกัฐาน

3. ตารางความผดิกรณีโฆษณายา อาหาร และเครือ่งมอืแพทยท์าง

วทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน ์(เคเบิล้ทอ้งถิน่)

4. ตารางสรปุประเด็นความผดิตามพระราชบญัญตัติา่ง ๆ ทีม่กัพบ

การกระท าฝ่าฝืน

5. ตวัอยา่งการเขยีนบนัทกึตรวจสถานที ่ยดึ อายดั เก็บตวัอยา่ง ฯลฯ

4. การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการพฒันาศกัยภาพ  
    เจา้หนา้ทีส่ว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่
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4.2  การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีส่ว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่

วตัถปุระสงค ์: เพือ่เพิม่ศกัยภาพและทกัษะการปฏบิตังิานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑ์

สขุภาพในฐานะของพนกังานเจา้หนา้ทีร่ะดบัอ าเภอ

สาระส าคญัของหลกัสตูรฯ

หมวด 1 หลักการพืน้ฐานในการด าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพ

หมวด 2 ความรูด้า้นกฎหมายในการด าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพ

หมวด 3 ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการท างาน

หมวด 4 การใชช้ดุทดสอบเบือ้งตน้ (Test Kit)

หมวด 5 แนวทางปฏบิัตงิานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคของหน่วยงานสาธารณสขุระดับอ าเภอ

หมวด 6 แนวทางการบังคับใชก้ฎหมาย

หมวด 7 การพัฒนาเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพในระดับอ าเภอ

กลุม่เป้าหมาย : 1. อบรมพนกังานเจา้หนา้ทีร่ะดบัอ าเภอ (คร ูก.) อยา่งนอ้ย 1 รุน่ ไมน่อ้ยกวา่ 90 คน 

           : สสอ./รพช. และ สสจ. 

           เพือ่เป็นวทิยากรในการพฒันาศกัยภาพพนกังานเจา้หนา้ทีร่ะดบัอ าเภอ

                        2. อบรมพนกังานเจา้หนา้ทีร่ะดบัอ าเภอ ไมน่อ้ยกวา่ 2,634 คน 

           (878 อ าเภอ x 3 คน)

หลกัสตูรการฝึกอบรมและคูม่อืการปฏบิตังิานส าหรบัพนกังานเจา้หนา้ทีร่ะดบัอ าเภอ

4. การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการพฒันาศกัยภาพ   
    เจา้หนา้ทีส่ว่นภมูภิาคและทอ้งถิน่
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ทกุเขตสขุภาพไดม้คี าส ัง่แตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพระดบัเขต และจดัประชุม

โดยไดว้างแผนจดัท าแผนยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการ พฒันากลไกงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

5. การพฒันากลไกคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นสขุภาพระดบัเขต/ระดบัจงัหวดั

มีคณะอนุกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
สุ ข ภ า พ ร ะ ด ับ เ ข ต      
ครบท ัง้ 12 เขต  และมี
การวิเคราะห์ปัญหา  
การคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นสขุภาพของเขต

มีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานที่พ ัฒนา
ร ะ บ บ ง า น คุ ้ ม ค ร อ ง
ผู ้ บ ร ิ โ ภ ค สุ ข ภ า พ     
ระดบัจงัหวดั  ครบท ัง้   
76 จงัหวดั

1. ระดบัเขต 2. ระดบัจงัหวดั
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 การพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ
โดย

คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพระดบัเขต/ระดบัจงัหวดั
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ก าหนดใหจ้ดัท าแผนยทุธศาสตรง์านคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ

    ระดบัเขตระยะ 3 ปี

2. การน าแผนยทุธศาสตรฯ์ ในขอ้ 1 ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม เชน่              

    มกีารจดัท าค าของบประมาณตามแผนยทุธศาสตรฯ์ เพือ่เตรยีมท า

    แผนปฏบิตักิารงานคุม้ครองฯ เป็นตน้

3. มกีลไกการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพระดบัเขตทีม่ ี

    ประสทิธภิาพ เชน่ แตง่ต ัง้คณะท างานฯ มกีารน าเสนอแผนการด าเนนิงาน      

    เป็นตน้ 

4. มรีะบบตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงาน โดยคณะอนุกรรมการงานคุม้ครองฯ

5. ทบทวนและสรปุบทเรยีนการพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ        

    (ไตรมาสสดุทา้ย) เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันางานคุม้ครองฯ ในปีตอ่ไป
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6. การสนบัสนนุงบประมาณใหส้ว่นภมูภิาค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนว่ยงานที่
สนบัสนุน
งบประมาณ

รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

วงเงนิ
งบประมาณ

(ลา้นบาท)

1. ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ

ตามทีไ่ดรั้บจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที ่3     
(ขาวคาดแดง)

แผนงาน : พัฒนาดา้นสาธารณสขุ

ผลผลติที ่3 : ประชาชนไดรั้บการดแูลสขุภาพและ  

                     มพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง

กจิกรรม      :  สนับสนุนและด าเนนิการคุม้ครอง

                     ผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ

112.9280
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หนว่ยงานที่
สนบัสนุน
งบประมาณ

รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

วงเงนิ
งบประมาณ

(ลา้นบาท)

2. ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

1. โครงการตดิตามพัฒนาสถานทีผ่ลติอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP    
(3.9400 ลา้นบาท)

2. โครงการหน่วยเคลือ่นที ่เพือ่ความปลอดภยัดา้นอาหาร (สว่นภมูภิาค)   
(1.8000 ลา้นบาท)

3. โครงการสง่เสรมิการใชย้าปลอดภยัในชมุชน (0.7600 ลา้นบาท)

4. โครงการ อย.นอ้ย “ขยายเครอืขา่ย กระจายความรู ้มุง่สูก่ารเฝ้าระวงั”   
(7.9980 ลา้นบาท)

5. ตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑส์ขุภาพน าเขา้ ณ ดา่นอาหารและยาสว่นภมูภิาค 
(4.6400 ลา้นบาท)

6. โครงการความปลอดภยัดา้นเครือ่งส าอาง (Cosmetic Safety)             
(2.2800 ลา้นบาท)

7. โครงการพัฒนาคณุภาพสถานทีผ่ลติและผลติภณัฑส์ขุภาพชมุชน SMEs OTOP 
และวสิาหกจิชมุชน (0.8400 ลา้นบาท)

8. โครงการประชมุสมัมนาเครอืขา่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพใน  
สว่นภมูภิาค (1.7280 ลา้นบาท)

9. โครงการพัฒนา สนับสนุน สง่เสรมิ แกไ้ขปัญหาผลติภัณฑส์ขุภาพใน         
สว่นภมูภิาค (1.7750 ลา้นบาท)

10. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลติภัณฑส์ขุภาพ             
12 เขตบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ (2.000 ลา้นบาท)

27.7610

6. การสนบัสนนุงบประมาณใหส้ว่นภมูภิาค

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ขอขอบคณุ
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