
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา                  
วัตถุเสพติด เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือ
แพทย์ ท่ีเก็บจากสถานท่ีผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีได้รับอนุญาต
และท่ีไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
หรือชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่อง
ร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ า 
หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์
จากห้องปฏิบั ติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจน          
ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

96 97 98 99 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ท่ัวประเทศ จ าแนกเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีด าเนินการโดยส่วนกลางและ        

ส่วนภูมิภาค ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และน าเข้าในระบบ Dashboard 

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส 

แหล่งข้อมูล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานตาม   
      เกณฑ์ท่ีก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการท้ังหมด 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบ้ืองต้นท่ีได้มาตรฐานตาม 
      เกณฑ์ท่ีก าหนด 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นท้ังหมด 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A+C)/(B+D)) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (รายงานทุกวันท่ี 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 
กันยายน) 

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปี 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1 มีแผนการจัดการความเส่ียง 
(Risk management Plan) 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท้ัง
ส่วนกลาง (อย.) และส่วน
ภูมิภาค (จังหวัด)   
  

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความเส่ียง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รอบ 6 
เดือน 
 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความเส่ียง (Risk 
management Plan) 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
รอบ 9 เดือน 
 

1. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความเส่ียง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1.. มีแผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งส่วนกลางและ         
ส่วนภูมิภาค 
2. ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ 
ได้ ร้อยละ 30 

1. ด าเนินการตาม         

แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพได้ ร้อยละ 65 

1. ด าเนินการตาม         

แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพได้ ร้อยละ 100 

1. สรุปและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนเฝ้า

ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

รวมถึงจัดท าข้อเสนอในการ

จัดการปัญหาด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
(ไม่รวมส่วนภูมิภาค) 
- ยา 
- อาหาร 
- เครื่องส าอาง 

ร้อยละ 94.94 
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99.96 
94.43 
96.55 

95.56 
 
 
 

99.91 
92.14 
98.56 



- เครื่องมือแพทย์ 
- วัตถุอนัตราย 
- วัตถุเสพติด 

94.04 
97.40 
92.26 

91.19 
90.24 
96.43 

96.52 
92.86 
98.80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายสมพร  ขจรวุฒิเดช   เภสัชกรช านาญการ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907280 โทรศัพท์มือถือ : 086-6378201 

    โทรสาร : 02-5907280  E-mail : spkj555@fda.moph.go.th 

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย ์

2. น.ส.บุณณดา หิรัญเจริญ  เภสัชกรช านาญการ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907343 โทรศัพท์มือถือ : 081-4555452 

    โทรสาร : 02-5907772  E-mail : mooparn@fda.moph.go.th 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 

3. น.ส. แววตา  ประพัทธ์ศร  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907273 โทรศัพท์มือถือ : 085-4852605 

    โทรสาร : 02-5918468  E-mail : veawta@fda.moph.go.th  

กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง  ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย  

4. นางอรชุดา ธูปถมพงศ์   เภสัชกรช านาญการ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907385 โทรศัพท์มือถือ : 083-7712605 

    โทรสาร : 02-5918483  E-mail : artp@fda.moph.go.th  

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย 

5. นางอัจจิมา  สถาพรเจริญยิ่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907358 โทรศัพท์มือถือ : 086-6037214 

    โทรสาร : 02-5918477  E-mail : udjima_sa@fda.moph.go.th 

6. นายวราวุธ  เสริมสินสิริ   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907155 โทรศัพท์มือถือ : 089-7961437 

    โทรสาร : 02-5907341  E-mail : varavoot@hotmail.com 

ส านักยา 

7. น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030 โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381 

    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 

ส านักอาหาร 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

ส่วนภูมิภาค 

1.นายอาทิตย์  พันเดช   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907383 โทรศัพท์มือถือ : 084-7956951 

   โทรสาร : 02-5918484   E-mail : artypun@gmail.com 

กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (คบ) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่วนกลาง 

1. น.ส. จิตธาดา  เซ่งเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 

   โทรสาร : 02-5918457   E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
 


