านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักสํงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

Food and๒๕61
Drug Administration
ป5งบประมาณ
(ต.ค. ๒๕60 – ก.ย. ๒๕61 )
สถานะการดําเนินงาน
ไมมีปญหา มีปญหาบาง ระมัดระวัง วิกฤติ
เรื่อง

ข้อมู ลทัวไป

ํ ค ัญ
ผลงานอืนๆทีสา

สังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการ : นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ
รองเลขาธิการฯ : นายแพทยสุรโชค ตางวิวัฒน
นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ
เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ
จํานวนข'าราชการ : 768 คน
ลูกจ'างประจําและพนักงานราชการ : 133 คน
Website : www.fda.moph.go.th
การปร ับปรุง กม./กฎระเบียบ/หล ักเกณฑ์/
- จง/คูม
มาตรการ/คําชีแ
่ อ
ื เกียวก ับ กม.

เปMาหมาย : 58 ฉบับ
ผลงาน : 58 ฉบับ

การตรวจปราบปราม
พบผู'กระทําความผิด 274 ราย
ยึดของกลาง 1,258,382 ชิ้น
มูลคากวา 227.229 ล'านบาท
ผลงาน : รับเรื่องร"องเรียน 2,555 เรื่อง
โดย ดําเนินการแก"ไขแล"วคิดเป+นร"อยละ 62.4

ผลิตภัณฑ

จํานวนเรื่อง

อาหาร
ยา
เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย
วัตถุอันตราย
วัตถุเสพติด
อื่นๆ

1,280
528
473
106
52
20
96

: ผู"บริโภคได"รับการตอบสนองข"อร"องเรียนภายในระยะเวลา

ที่กําหนดร"อยละ 99.28

วิสย
ั ทัศน์
“องค์การทีเป็นทียอมร ับในระด ับสากล

ด้านการกําก ับดูแลผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพ
ิ ธิผล
ให้มค
ี ณ
ุ ภาพ ปลอดภ ัย และมีประสท
เพือการคุม
้ ครองสุขภาพของประชาชน”

ผลการดําเนิ นงานตามพันธกิจหลัก
ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมอาหารและยาระหวาง
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จําแนกตามผลผลิตภายใต'ยุทธศาสตรด'านความมั่นคง ด'านการสร'างความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และด'านการพัฒนาและเสริมสร'างศักยภาพคน รวม 8 แผนงาน สรุปได'ดังนี้
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1 แผนงาน: แผนงานบูรณาการปMองกันปราบปราม และบําบัดรักษาผู'ติดยาเสพติด โดยมีการควบคุมตัว
ยา เคมีภัณฑและสารตั้งต'นที่เปPนวัตถุเสพติดจํานวน 72,397 รายการ
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 4 แผนงาน:
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยสงเสริม และพัฒนาศักยภาพผู'ประกอบการให'สามารถผลิตนวัตกรรมหรือ
สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งผู'ประกอบการที่มีศักยภาพสร'างนวัตกรรมหรือสงออกสามารถดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตํารับ 35 ราย และมี
ผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมหรือสงออกได'รับการอนุญาต 102 ตํารับ ทั้งนี้ ผู'ประกอบการมีความพึงพอใจตอระบบการให'คําแนะนําร'อยละ
88.56
- แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยพัฒนาสถานประกอบการ SMEs ในกลุม Primary GMP ให'ได'
คุณภาพมาตรฐานทั่วประเทศ 131 แหง ซึ่งผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยผู'ประกอบการในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs
กลุมเปMาหมายมีมาตรฐานตามเกณฑที่กาํ หนดร'อยละ 72.52
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม'สดให'ได'มาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 122 แหง และผลการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม'สดทั้งหมด 129 แหง
พบวาผานเกณฑ 64 แหง คิดเปPนร'อยละ 50.39
- แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือด'านตางประเทศและรักษาผลประโยชนชาติ ซึ่งแผนงานนี้จะปรับปรุงกฎระเบียบให'
สอดคล'องกับข'อตกลงภูมิภาค 4 ฉบับ ได'แก ประกาศกระทรวงฯ 3 ฉบับ (วัตถุเจือปนอาหาร(ฉบับที่ 5), กําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่
อาจเปPนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง, ผลิตภัณฑเข'มข'นสําหรับการฟอกเลือดด'วยเครื่องไตเทียม) และประกาศสํานักงานฯเรื่อง ASEAN
Guideline for conduct of bioequivance studies พร'อมกันนี้ได'จัดประชุมระดับทวิภาคี 2 ครั้ง ได'แก Myanmar – Thailand
Bilateral Meeting on Food and Drug Cooperation เพื่อหารือดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรวมฯด'านอาหารและยา และประชุม
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกํากับดูแลยาและเครื่องมือแพทย และการ
สนับสนุนด'านวิชาการ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 3 แผนงาน:
- แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาด'านสาธารณสุขและสร'างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยจัดทําหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการแสดงสัญลักษณ
โภชนาการกลุมอาหารที่ขยายขอบขาย 3 ฉบับ และได'ดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการเชื้อดื้อยาต'านจุลชีพแหงชาติ โดยมี
เครือขายเข'ารวม 25 เครือขาย
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ เปPนการเบิกจายของรายการคาใช'จายในการดําเนินการภาครัฐ โดยเบิกจายแล'วร'อยละ 100
- แผนงานพื้นฐานด'านการพัฒนาและเสริมสร'างศักยภาพคน แบงเปPนการให'ความรู'ผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธ 429 เรื่อง
844 ครั้ง รณรงคให'ผู'บริโภครับรู'เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 4 โครงการ พัฒนาศักยภาพผู'ประกอบการ 2,835 ราย และกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑโดยพิจารณาคําขอ 810,302 รายการ และตรวจสอบเฝMาระวังผลิตภัณฑและสถานประกอบการ 422,667 รายการ และ
7,426 แหง

โครงการยุทธศาสตร

ผลงาน

1. โครงการส(งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด,านอาหาร

ร,อยละ 100

2. โครงการคุ,มครองผู,บริโภคด,านผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

ร,อยละ 100

3. โครงการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย

ร,อยละ 100

4. โครงการส(งเสริมและพัฒนา ความปลอดภัยด,านอาหาร

ร,อยละ 100

ฝ*ายติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
02-590-7258

