
                

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

                                               ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 



วิสัยทัศน ์: 

โปร่งใส รวดเร็ว และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

เป้าประสงค ์:  

ระยะสั้น 

1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย 

2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ถูกต้อง 

ระยะยาว  

1. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสม

ประโยชน์มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี 

2. ประชาชนเชื่อมั่นกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขในการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

3. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ถูกต้อง 
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ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง : 

ระดับผลผลิต 

1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

2. สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่เกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ผู้บริโภคมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

4. บุคลากรมีสมรรถนะและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ระดับผลลัพธ ์

1. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ปลอดภัย 

2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ถูกต้อง 
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ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม

กระทรวงสาธารณสุข 

ยึดมั่นค่านิยม 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

O 

P 

H 

Mastery 
เป็นนายตนเอง 

Originality 
เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

People Centered Approach 

ใส่ใจประชาชน 

Humility 
อ่อนน้อมถ่อมตน 

D 

A 

Fast 
รวดเร็ว 

Develop 
พัฒนา 

Achieve 
ท าให้ส าเร็จ 

หลักในการท างาน 
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บุคลากรในกลุ่มงาน 

นายเลิศชาย เลิศวุฒ ิ

เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

รองหัวหน้ากลุ่มงานคนที่ 1 

นางลลิตา พรพนาวัลย์ 

เภสัชกรช านาญการ 

รองหัวหน้ากลุ่มงานคนที่ 3 

นางสาวผณินทร งามศิริ 

เภสัชกรปฏิบัติการ 

รองหัวหน้ากลุ่มงานคนที่ 2 

นางสาวพรสวรรค์ อิมามี 

เภสัชกรช านาญการ 
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บุคลากรในกลุ่มงาน 

นางสาวสิริพันธ์ จิตตางกูร 

เภสัชกรช านาญการ 

นางกนกกาญจน์ จันวะโร 

เภสัชกรช านาญการ 

นางสาวสุพินดา เครือใจวัง 

เภสัชกรปฏิบัติการ 

นายวชิรวิทย ์วัชราคม 

เภสัชกรปฏิบัติการ 

นางสมบูรณ์ ตันดี 

นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 

นายไพบูลย์ เจษฎาไพสิฐ 

นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ 

นางปราณี สายพิณ 

นักวิชาการสาธารณสุข 

นางแน่งน้อย เรืองรักษา 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ช านาญงาน 

นางสุบงกช จันทร์ไทย 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ช านาญงาน 



1. สถานทีผ่ลิตยาแผนปัจจุบัน    4 แห่ง 

2. สถานทีผ่ลิตยาแผนโบราณ               12 แห่ง 

3. สถานท่ีน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร   6 แห่ง 

4. สถานทีข่ายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)            158 แห่ง 

5. สถานทีข่ายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2)               24 แห่ง 

6. สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ (ขย.3)               14 แห่ง 

7. สถานทีข่ายยาแผนโบราณ (ขย.บ)                24 แห่ง 

8. สถานพยาบาลเอกชนที่มีใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์   27 แห่ง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านยา 



9. สถานทีผ่ลิตอาหาร 

      9.1 เข้าข่ายโรงงาน             226   แห่ง 

      9.2 ไม่เข้าข่ายโรงงาน             204       แห่ง 

10. สถานทีน่ าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร                34 แห่ง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านอาหาร 

11. สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน        7 แห่ง 

12. สถานที่น าเข้าวัตถุอันตราย     3 แห่ง 

ด้านวัตถุอันตราย 

ด้านเครื่องส าอาง 

13. สถานที่ผลิตเครื่องส าอาง                220 แห่ง 

14. สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง               147 แห่ง 

 



15. สถานพยาบาลเอกชน 

      15.1 มีเตียง    2 แห่ง 

      15.2 ไม่มีเตียง             202 แห่ง 

 

 

 

 

6 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านสถานพยาบาล 

ด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

16. ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ              360 ราย 

17. จ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัด              47 แห่ง 

ด้านโฆษณา 



1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพ 

2. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

3. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ 

4. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ 

5. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

6. งานอาหารปลอดภัย 

7. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

10 

บทบาทหน้าที ่



กฎหมายในความรับผิดชอบของ งาน คบส. 

เชิงก ากับ 

8 ฉบับ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1. พรบ. ยา  

2. พรบ. อาหาร  

3. พรบ. เครื่องส าอาง 

4. พรบ. วัตถุอันตราย 

5. พรบ. เคร่ืองมือแพทย ์

6. พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

7. พรบ. ยาเสพติดให้โทษ 

8. พรก. ป้องกันการใช้สารระเหย     

เชิงก ากับ 

4 ฉบับ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. พรบ. สถานพยาบาล 

2. พรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

3. พรบ. การประกอบการโรคศิลปะ 

4. พรบ. วิชาชีพเภสัชกรรม 



พัฒนาผู้ประกอบการ 

ขอบเขตการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

พิจารณากลั่นกรอง 

ผลิตภัณฑส์ุขภาพ สถาน

ประกอบการด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

บริการสุขภาพก่อน

อนุญาต ให้ผลิต น าเข้า 

หรือจ าหน่าย หรือเปิด

ด าเนินการ     

    1. ตรวจสอบ ก ากับ เฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

สุขภาพหลังออกสู่ตลาด  

     2.ตรวจสอบ ก ากับ เฝ้าระวัง 

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และบริการสุขภาพ 

     3.รับและจัดการเรื่อง

ร้องเรียนด้านระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพและบริการสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมให้ความรูแ้ก่

ผู้บริโภค 

 

Pre- marketing 

Control 

 

Post-marketing 

 Control 
 

Empowerment 

& Education ส่งเสริมผู้ประกอบการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุง

สถานประกอบการ

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และบริการสุขภาพให้

ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 



ผู้ประกอบการ  

ย่ืนขออนุญาต 

ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

ตรวจสอบ  เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพและสถานประกอบการ

ตามแผนเฝ้าระวัง(Surveillance) 

อนุญาต 

อนุญาตตามกฎหมาย 

ที่ก าหนดได้ 

ไม่ได้มาตรฐาน 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และสถานประกอบการ 

เมื่อมีข้อร้องเรียน 

ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพมี

คุณภาพ  ปลอดภัย 

ได้มาตรฐาน 

ผู้บริโภค ได้บริโภค

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สุขภาพท่ีมคีุณภาพ

ปลอดภัย 

ผลิตสื่อ เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์  

ให้ความรู้ (Empowerment) 

เครือข่าย 

ประชาชน 

เครือข่าย 

ประชาชน 

สื่อมวลชน 

เครือข่าย 

ภาครัฐและ 

ภาคประชาชน 

ได้มาตรฐาน 

ไม่ได้มาตรฐาน 

ไม่ได้มาตรฐาน 

พัฒนา

ผู้ประกอบการ 

ด าเนินการตาม

กฎหมาย 

กระบวนการด าเนินงาน คบส.ของ สสจ.ฉะเชิงเทรา 

พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการ/ การโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ (Pre-marketing) 1 

2 

3 

4 



สถานการณ์และความท้าทายงาน คบส. 

FTA 

  Barriers : Aseans , non-Aseans 

 สังคมสูงอาย ุ

   ค่านิยมการบริโภคที่ไมถู่กต้อง 

   โฆษณาโอ้อวด เกินจริง 

   ผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ๆ 

   การเข้าถึงข้อมูลไร้ขีดจ ากัด  

   การใช้สื่อสมัยใหม่ น าเสนอแยบยล 

 ภาคการเมืองอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 

 แรงกดดันระหว่างภาคประชาชนกับ 

     ภาคผู้ประกอบการ 

การเมือง 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

เทคโนโลย ี



        Smart  
       Consumers 

     Smart       
      Entrepreneurs 

2564 

2563 

2562 

2561 

ระบบสืบค้น 
ตรวจสอบ (Real time) 

e-Submission ทุกผลิตภัณฑ์ 
(ยื่นค าขอ - พิมพ์ใบอนุญาต) 

ระบบเตือนภัยสุขภาพ 1. Consultation 

2. Fast track 
2560 

Media Literacy 

Health Literacy 

ระบบจัดการความเสี่ยง ระบบบริการอนุญาต 
(ทาง e-online) 

One Stop Complex 

ต้นแบบการผลิตทุกอ าเภอ 



 
 

ขับเคล่ือนค่านิยม 

กระทรวงสาธารณสุข 

M O P H 
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M : Mastery เป็นนายตนเอง 

พัฒนาศักยภาพพนักงานเจา้หน้าที่  

และผู้ประกอบการ 

ประชุมกลุ่มงาน ทุกสัปดาห์  

เพื่อติดตามและก ากับงาน 

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ อบรม ทบทวน

ความรู้ ในเรื่องที่รับผิดชอบอยู่เสมอ 

ร่วม Conference กับส่วนกลาง 

เพื่อรับนโยบาย 
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O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

ปรับปรุงระบบงาน Post-Marketing  

ให้เป็นระบบออนไลน์ 

ปรับปรุงระบบงาน Pre-Marketing  

โดยผู้ประกอบการสามารถยืน่ขออนุญาตได้ด้วยตนเอง 

จัดท า QR code ให้กับเกษตรกร 

ที่จ าหน่ายผักเบอร ์8 
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P : People Centered Approach ใสใ่จประชาชน 

ด าเนินการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพ  

เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย 
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H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน 

อ่อนน้อมถ่อมตน  เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวม 

ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา รับเรื่องร้องเรยีน ด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการสุขภาพ อย่างเป็นมิตร 



ผลงานเด่น  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 



รางวัล อย. ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2560  

ด าเนินการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ าโจโ้ล้  

จนได้รับรางวัล อย. ควอลิตี ้อวอร์ด ปี 2560  

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน *ได้รับต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน* 



ผักปลอดภัยสูงเบอร์ 8 

ผักปลอดภัยสูงเบอร์ 8 

 ไม่ใช้สารเคม ี

 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  

 ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง  

 ไม่มีการปนเปื้อน  
 ดินปลอดภัย  

 น้ าปลอดภัย  

 กระบวนการผลิตดี  

 ตรวจรับรองโดยสาธารณสุข 

 เกิดกลุ่มเกษตรปลอดภัยสูง จ านวน 325 ราย ครอบคลุมทั้ง 11 อ าเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เก็บตัวอย่างผักตรวจวิเคราะห์ 1102 ตัวอย่าง ไม่พบยาฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate ตกค้าง 

 แจกประกาศใบรับรองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

 รพ. ทุกแห่งมีนโยบายน าผักปลอดภัยสูงไปท าอาหารให้กับคนไข้  

 ส่งเสริมให้เปิดพื้นที่ขายผักปลอดภัยสูงในรพ.  



เป้าหมายที่ต้องพัฒนาในอนาคต 

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

1. พัฒนาระบบการก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control) ให้มีประสิทธิภาพ 

2. มุ่งเน้นการควบคุมก ากับหลังอนุญาต (Post-Marketing Control) ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาและยกระดับ 

มาตรฐานสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ 

4. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้สามารถคุ้มครองตนเองและชุมชนได้  

5. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

สุขภาพ  

6. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการอนุญาต (e-Submission)  



ขอบคุณครับ 


