านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักสํงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

Food and๒๕62
Drug Administration
ปAงบประมาณ
(ต.ค. ๒๕61 – มี.ค. ๒๕62 )
วิสย
ั ทัศน์

สถานะการดําเนินงาน

“องค์การทีเป็นทียอมร ับในระด ับสากล

ไมมีปญหา มีปญหาบาง ระมัดระวัง วิกฤติ
เรื่อง

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

ข้อมู ลทัวไป
สังกัด : กระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการ : นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงค
รองเลขาธิการฯ : นายแพทยสุรโชค ตางวิวัฒน
นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม
จํานวนข)าราชการ : 768 คน
ลูกจ)างประจําและพนักงานราชการ : 133 คน
Website : www.fda.moph.go.th

ผลงานอืนๆทีสําค ัญ

การปร ับปรุง กม./กฎระเบียบ/หล ักเกณฑ์/
- จง/คูม
มาตรการ/คําชีแ
่ อ
ื เกียวก ับ กม.

เปZาหมาย : 20 ฉบับ
ผลงาน : 14 ฉบับ
การตรวจปราบปราม
ผลการจับกุม: 53 ครั้ง
พบผู)กระทําความผิด 53 ราย
ยึดของกลาง 971 รายการ (867,632 ชิ้น)
มูลคากวา 354.900 ล)านบาท
ผลงาน : รับเรื่องร)องเรียน 661 เรื่อง
โดย ดําเนินการแก)ไขแล)วคิดเป<นร)อยละ 81.1

ผลิตภัณฑ

จํานวนเรื่อง

อาหาร
ยา
เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย
วัตถุอันตราย
วัตถุเสพติด
อื่นๆ

363
105
80
57
14
4
38

: ผู)บริโภคได)รับการตอบสนองข)อร)องเรียนภายในระยะเวลา

ที่กําหนดร)อยละ 99.16

ผลการดําเนิ นงานตามพันธกิจหลัก
ผลการดําเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานคณะกรรมอาหาร
และยาระหวางเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 จําแนกตามผลผลิตภายใต)ยุทธศาสตรด)านความมั่นคง ด)านการสร)าง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และด)านการพัฒนาและเสริมสร)างศักยภาพคน รวม 6 แผนงาน สรุปได)ดังนี้
1. แผนงานบูรณาการป&องกันปราบปราม และบําบัดรักษาผู)ติดยาเสพติด โดยสถานประกอบการมีการควบคุมตัวยา
เคมีภัณฑและสารตั้งต)นให)อยูในระบบการควบคุมที่กฎหมายกําหนดร)อยละ 100 (161 แหง) และมีการควบคุมตัวยา
เคมีภัณฑ และสารตั้งต)นที่เปSนวัตถุเสพติด 19,746 รายการ
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู)ประกอบการให)สามารถผลิต
นวัตกรรมหรือสงออกผลิตภัณฑสุขภาพ ขณะนี้มีผู)ประกอบการที่มีศักยภาพสร)างนวัตกรรมหรือสงออกสามารถดําเนินการขอ
อนุญาตขึ้นทะเบียน จดแจ)งหรือแจ)งรายละเอียด จํานวน 17 ราย และมีผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมหรือสงออกได)รับอนุญาต
แล)ว 23 ตํารับ
3. แผนงานบูรณาพัฒนาผู)ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล โดย
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาการพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารตามเกณฑ& Primary GMP ณ สถานที่ผลิต โดยมีสถาน
ประกอบการที่เขาร1วมโครงการ จํานวน 26 แห1ง
4. แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาพวะที่ดี โดยพัฒนากลไกและความร1วมมือดานการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑ&สุขภาพกับประเทศเพื่อบานและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล ขณะนี้มีผูประกอบการดานยาที่สามารถปรับตัวได
57 ราย (เป@าหมาย 100 ราย) พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดตามเกณฑ&ที่กําหนด จํานวน 7 แห1ง
คิดเปDนรอยละ 100 ตามเป@าหมาย ขับเคลื่อนมาตรการส1งเสริมสุขภาพเชิงรุกดานการคุมครองผูบริโภค โดยพัฒนาเครือข1ายที่
มีการทํางานดานเฝ@าระวังผลิตภัณฑ&สุขภาพ จํานวน 15 เครือข1าย โดยเปDนเครือข1ายเชิงพื้นที่ 13 เครือข1าย (เขตสุขภาพ 12
เครือข1าย และ กทม. 1 เครือข1าย) และเครือข1ายหน1วยงาน/องค&กร จํานวน 2 เครือข1าย (กสทช. และมูลนิธิเพื่อผูบริโภค)
5. แผนงานพื้นฐานด)านการพัฒนาและเสริมสร)างศักยภาพคน โดยกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งประกอบด)วยการ
พิจารณาคําขอ 678,260 รายการ ตรวจสอบเฝZาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ ฉลาก โฆษณา และสถานประกอบการ หลังออกสู
ตลาด 12,186 154,714 6,168 และ 2,647 รายการ ตามลําดับ ผลิตสื่อความรู)ด)านผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อ
ประชาสัมพันธ 340 เรื่อง 396 ครั้ง รณรงคให)ผู)บริโภครับรู)เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 4 โครงการ ขณะนี้ดําเนิน
โครงการได)ร)อยละ 55.5 และพัฒนาศักยภาพผู)ประกอบการให)มีความสามารถในกสนแขงขันและสร)างนวัตกรรม 102 ราย
จากเปZาหมาย 200 ราย
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ เปSนการเบิกจายของรายการคาใช)จายในการดําเนินการภาครัฐ โดยเบิกจายแล)วร)อยละ
51.89

โครงการยุทธศาสตรชาติ 20 ป* ด+านสาธารณสุข

ผลงาน

1.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด+านโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุใน ร+อยละ 74.36
ภาชนะพร+อมจําหน4ายสําหรับผู+ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย4อม
(SMEs)

2. โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด+านยาและสร+างความสามารถในการ

ร+อยละ 55.00

แข4งขันในประชาคมเศรษฐกิจและอาเซียน

ฝายติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
02-590-7258

