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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาส ว นบุ ค คลเรื่ อ ง “การพั ฒ นาบุ ค ลากรและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด า นการ
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจาก
ไดรับความอนุเคราะหและคําแนะนําอันมีคุณคาจากคณะอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งความรวมมือ
อยางเต็มที่จากเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสถาบัน
การตา งประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยา งยิ่ งจากผู บริ หาร
ระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล พรอมดวย
ภญ. ดร. ดุลาลัย เสฐจินตนิน ที่ใหความชวยเหลือในการจัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณนี้ ซึ่งผู
ศึกษาใครขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย
ทายนี้ผูศึกษาใครขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ไดใหการสนับสนุน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ตลอดจนผู ที่ มี ส วนช วยเหลื อทุ กท า นที่ ทํ า ให ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ สํ า เร็ จลุ ล วงอย า ง
เรียบรอย และบรรลุผลตามเจตนารมณที่ตั้งไว

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการตางประเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาบุคลากรที่ ปฏิบั ติงานดานการตางประเทศของสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาให
สามารถบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ ขององค ก รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เสนอแนวทาง
เสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการตางประเทศโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานในการ
เจรจาระหวางประเทศ และการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ
การศึ ก ษานี้ เป นการศึ กษาวิจัยเชิ งคุ ณภาพ และการวิเคราะห เอกสารชั้นต นและชั้ นรอง
รวมทั้ ง การรวบรวมข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ เ จ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นการ
ตางประเทศในหนวยงานตางๆภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยทําการศึกษาในเชิง
พรรณนาวิเคราะหจากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ การศึกษานี้ไดวิเคราะหบทบาทภารกิจงานดานการ
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาระงาน ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการตางประเทศทั้งที่เปนปญหาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
และความตองการในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตางประเทศ พรอมทั้ง
ศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด า นการต า งประเทศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยเนนศึกษาเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจาระหวา ง
ประเทศเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเป นในการเจรจาและการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ผลการศึ ก ษาพบว า แนวโน ม ของภาระงานด า นการต า งประเทศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาในเรื่องภารกิจตามขอตกลงระหวางประเทศทั้ งในระดับทวิภาคีและพหุ
พาคีจะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในทุกๆ ป ทั้งในแงของเนื้องานและงบประมาณที่ใช
นอกจากนี้ ยั ง พบป ญหาอุ ป สรรคและข อจํ า กัดของเจ า หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติง านด า นการ
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีทั้งที่เปนปญหาจากปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ไดแก ปญหางบประมาณที่จํากัด ปญหาดานบุคลากรที่ไมเพียงพอ ปญหาดานความรู
และทั กษะเฉพาะทางด านการต างประเทศของเจ าหน าที่ยั งมีไ มเพีย งพอ ปญหาด านการบริหาร
จัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ เจาหนาที่บางสวนยังไมทราบและเขาใจอยางชัดเจนวาภารกิจงานดาน
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําลังมุงหนาไปในทิศทางใด หรือครอบคลุ ม
ประเด็นสําคัญอะไรบาง บางสวนทราบแตไมเปนเอกภาพ มีสมรรถนะไมเพียงพอ ไมมีเจาหนาที่

จ
ด า นบริ ห ารจั ด การ เจ า หน า ที่ วิ เ ทศสั ม พั น ธ และวุ ฒิ อื่ น ๆที่ จํ า เป น เช น นั ก อั ก ษรศาสตร
เศรษฐศาสตร ป ญ หาด า นโครงสร า งองค ก รและบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ งานด า นการ
ตางประเทศไมชัดเจน ปญหาดานการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมการแขงขันสูงขึ้น ปญหาดาน
การเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก เชน นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ซึ่งมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปญหา
ดานเครือข ายหรือหน วยงานที่เกี่ยวข องซึ่ งยังมี จุดออนในการประสานงานและการทํางานแบบ
บูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ ทําใหการปฏิบัติงานดานตางประเทศไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
เชน การทําขอตกลง (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหวางประเทศตางๆ
การศึกษานี้มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งแนวทางในการเสริมสราง
มาตรฐานการปฏิ บั ติง านด า นการต า งประเทศโดยเฉพาะกระบวนการปฏิ บั ติ ง านในการเจรจา
ระหวางประเทศและการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ ดังนี้
1. ผูบริหารควรใหความสําคัญเกี่ยวกับภารกิจงานดานตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานการตางประเทศของสํานักงานฯ เพื่อเปนทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม
2. ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การภายในเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ งานด า น
ตางประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงในสากล เชน มีการมอบหมายงานและการ
กระจายงานใหเหมาะสม ไมใหงานกระจุกตัวอยูที่ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป มีการจัดระบบการ
สงมอบงานที่ดีระหวา งผู รับ ผิดชอบเดิม กับ ผูรับผิดชอบใหมเพื่อใหก ารดํา เนินงานเปนไปอยา ง
ตอเนื่อง
3. ผูบริหารควรมีการออกแบบงานใหม (redesign) ในภารกิจงานดานตางประเทศ เพื่อให
การทํางานของเจ าหนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลาวคือ ใหมีการจัดตั้งหนวยงานยอยรับผิดชอบ
ภารกิจงานดานตางประเทศภายใตกองผลิตภัณฑแตละกองเพื่อใหทํางานเปนเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักความรวมมือระหวางประเทศซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการและเปนศูนยกลางประสานงานดาน
การตางประเทศในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ผู บ ริ ห ารควรจั ด ให มี ร ะบบการสรรหาบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ งานด า น
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน การคัดเลือกบุคลากรที่มีวุฒิอื่นที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ ไดแก นักอักษรศาสตร นั กกฎหมายระหวางประเทศ เขา

ฉ
มารวมทํางานเปนทีมกับเจาหนาที่นักวิชาการเพื่อใหสามารถทํางานเกื้อกูลซึ่งกันและกันในภารกิจ
ดานการตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สํานักงานฯควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานภารกิจตางประเทศให
ครอบคลุมสมรรถนะที่จําเปนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการตางประเทศซึ่งตองไดรับการ
พัฒนาองค ความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากความรูพื้นฐาน
ตามปกติ เชน สมรรถนะเรื่องการเจรจาตอรอง การทําขอตกลงระหวางประเทศโดยจัดทําแผนระยะ
สั้น เนนใหการอบรมเพื่อเติมชองว างความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปน แผนระยะกลางเนนใหการ
พัฒนาความรูและทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติม และแผนระยะยาวเนนการไปฝกปฏิบัติในหนวยงาน
เชี่ ย วชาญดา นการต า ง ประเทศทั้ง ในประเทศและระหวา งประเทศ เพื่ อเป นทิศ ทางการบริ หาร
ทรัพยากรของสํานักงานฯเพื่อรองรับภารกิจดานการตางประเทศตอไป
6. สํานักงานฯควรจัดใหมีการอบรมความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจดานการ
ตางประเทศและการประเมินสมรรถนะเปนระยะๆเพื่อกระตุนใหเจาหนาที่มีความกระตือรือรนใน
การพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การพัฒนาบุคลากร
สืบเนื่องจากกระแสความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเมือง การพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศในการแขงขันในเวทีการคาโลก และการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจที่
เนนองคความรู (knowledge economy) ทําใหองคกรตางๆทั้งภาคราชการและภาคเอกชนตอง
ปรับตัวใหทัน รูเทาทันสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนกําหนดทิศทางและ
เปาหมายที่ชัดเจนขององคกรเพื่อใหสามารถพัฒนาวิธีการหรือกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาวการณ
ขององคกรตลอดจนพัฒนาและยกระดับองคกรจากสถานะปจจุบันใหไปถึงสถานะที่ตองการใน
อนาคตได ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดใหองคกรตางๆสามารถบรรลุเปาหมายนี้ไดสําเร็จคือ
ทรัพยากรบุคคลขององคกร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)1 ไดอางถึงผลการศึกษาของ
US Office of Personnel Management แสดงถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับการเพิ่มระดับความสําเร็จขององคกร ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาตลอดจนเพิ่มความสามารถขององคกรในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ ดังนั้น ในสังคม
เศรษฐกิจที่เนนองคความรูจึงถือวาทรัพยากรบุคคลเปนทุน (human capital) ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการบริหารและการสรางคุณคา (value creation) ใหแกองคกร “การบริหารทรัพยากรบุคคล” จึง
เปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกรในการบรรลุเปาหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศนขององคกร
ทามกลางการทาทายของปจจัยแวดลอมในปจจุบันและอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงของบทบาทภาครัฐจาก service delivery ไปสู strategic partnerนั้น
การบริหารทรัพ ยากรบุ คคลแนวใหมใ นภาครั ฐจึง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ เป นแบบ personnel
administration หรือการดําเนินการขั้นพื้นฐานดานบุคคลตามระเบียบปฏิบัติ ไปสูการบริหารแนว
ใหมแบบ human capital management คือการลงทุนดานทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลสํา เร็ จขององค กร ดัง นั้น การบริ หารทรัพ ยากรบุค คลในป จจุ บั นจึง เน นที่ก ารเพิ่ มคุ ณค าของ
1

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ. 2547: 6-7
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ผลผลิตใหแกองคกรและบริหารจัดการคนใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร อนึ่งการบริหารคน
ที่สอดคลองกับการบริหารงานในสวนอื่นๆ ขององคกรนี้กอใหเกิดที่มาของแนวคิดดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management, SHRM) โดยมุงเนนพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร มีการจูงใจ และกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมุงสู
เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร จึงเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเชิงรุกที่เนน
บทบาทซึ่งแตกตางจากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เปนการบริหารงานบุคคลเชิงรับมุงเนนที่
หนาที่หรือกระบวนงาน
จากความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในการบริหารทรัพยากรประกอบกับความจําเปนในการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสอดคลองตามแนวระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคการกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ แนวคิดในการกําหนดแผนยุทธศาสตรดังกลาวไดมุงเนนการพัฒนาขาราชการโดยยึดหลัก
สมรรถนะ (competency) และการพัฒนายึดความสามารถ (capability) เพื่อใหขาราชการเป น
ผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู (knowledge worker) สามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการ
บ า นเมื องที่ ดีแ ละระบบบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ แนวใหม ไ ด อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ก า วทั นการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหนาที่อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยการพัฒนาที่เนนการเรียนรู
จากประสบการณจริง1
สํานักงาน ก.พ. จึงสนับสนุนใหสวนราชการดําเนินการพัฒนาขาราชการในสังกัดอยางเปน
ระบบภายใตยุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางวัฒนธรรมใหมในการ
ปฏิ บั ติงานในระบบราชการ การทํา งานรวมกั นเป นที ม การแลกเปลี่ย นเรีย นรู ร วมกั น และการ
ปลดปลอยพลังความคิดของขาราชการในทุกระดับใหรวมกันพัฒนาและสรางการเปลี่ยนแปลงใน
หน ว ยงาน โดยเฉพาะการสร า งภาวะผู นํ า ให เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ารและการจั ด ทํ า แผนอาชี พ ของ
ขาราชการแตละคน (Individual Development Plan, IDP)2
“การพัฒนาบุคลากร” จัดเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล องคกร
จึงจําเปนตองจัดทําแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวที่สอดคลองกับแผน กลยุทธ
1
2

http://www.ocsc.go.th.
เรื่องเดียวกัน.
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ขององคกรในดานตางๆ มีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนที่ถูกตอง และเนนการพัฒนา
คนแบบ Inside-Out จากภายในสูภายนอก ปจจัยสํา คัญที่จะชวยใหระบบการพัฒนาบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอีกอยางหนึ่งคือ เครื่องมือในการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
เชน การจัดทําเสนทางการฝกอบรมบุคลากร (Training Road Map) เพื่อใหเปนมาตรฐาน การจัดทํา
แผนพัฒนาและฝกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมใหตรงกับความจําเปนในการฝกอบรม การออกแบบระบบประเมินและ
ติดตามผลการพัฒนาและฝกอบรม การออกแบบระบบการจายผลตอบแทนบนพื้นฐานของความรู
ความสามารถของบุคลากร เปนตน
2.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การกํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติง านเป นการจั ด ทํ า เอกสารแนะนํ า ขั้ นตอนและวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ทําเปนประจําเพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง โดยมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จะตองระบุวิธีการปฏิบัติงานใหเปนขั้นตอนโดยละเอียดซึ่งผูปฏิบัติงานนั้น ๆจะกระทํา ไดผล
ออกมาอยางนาเชื่อถือ และมีความสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานโดยผูใด มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่แตละองคกรจัดทําขึ้นมาจึงตองใหมีความสัมพันธกับการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพราะองคกร
แตละแหงมีปจจัยตางๆที่ทําใหการปฏิบัติงานมีขั้นตอนและวิธีการแตกตางกันได แลวแตลักษณะ
โครงสรางขององคกร ขนาดขององคกร ระเบียบปฏิบัติและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคหลักในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 1 คือ
1) ลดการปฏิบัติงานผิดพลาด เพราะการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานกําหนดขั้นตอน
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนต อ งปฏิ บั ติ ต ามทํ า ให แ น ใ จได ว า
ผูปฏิบัติงานทุกคนใชวิธีเดียวกันหมด
2) ใชเปนเอกสารประกอบการฝกอบรมและเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่เขา
ทํางานใหม และยังใชในการประเมินการปฏิบัติงานดวย
ดังนั้น มาตรฐานการปฏิ บัติงานจึ งเปนหลั กประกันใหการปฏิบัติงานของเจา หนาที่ทุ ก
หนวยงานในองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกันและคงไวซึ่งความสามารถ ความสม่ําเสมอ และ
ความมเปนกลางในการปฏิบัติงานและการใหบริการ

1

ภารุณี ถนอมเกียรติ 2539: 2
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
2.2.1.1 การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจหลักในการคุมครองผู บริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพใหผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ1 ดังนี้
วิสัยทัศน
“เปนผูนําในการพัฒนาสังคมฐานความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพอยางตอเนื่อง
ยั่งยืน”
พันธกิจ
1) พัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมีความรู และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ
2) กํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาใหผูประกอบการสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และขอมูลที่ถูกตองตอสังคม
3) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
4) พัฒนาศักยภาพองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู มีระบบคุณภาพ บุคลากรมี
ศักยภาพสูง และมีคุณธรรม
เพื่ อให บ รรลุ วิสั ย ทัศ น พั นธกิ จ สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึง ต อง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเปนกลไกขับเคลื่อนใหการปฏิบัติ งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552- พ.ศ.2555 2 ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดวิสัยทัศนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คือ
“บุคลากรเปนคนดี มีความเชี่ยวชาญ เรียนรู และพัฒนางานอยางตอเนื่อง”
และไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 9 ขอ ดังนี้
1) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวิสัยทั ศน
และเปาหมายองคกร
1
2

http://www.fda.moph.go.th/
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2552: 2
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2) การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับเป าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน
องคกร
3) การรักษาผูมีสมรรถนะสูงไวในระบบ
4) การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
5) การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
6) การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
7) การพัฒนาการบริหารจัดการความรูในองคกร
8) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปรงใสและพรอมตรวจสอบ
9) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
2.2.1.2 ภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีการขยาย
บทบาทจากเดิมที่เปนการนําองคความรูจากตางประเทศมาดําเนินการเพื่อใหเกิ ดความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค มาเปนการดําเนินการตามกรอบขอตกลงระหวางประเทศ เชน การดําเนินภารกิจภายใต
ขอกําหนดขององค การคาโลก และกรอบความรวมมือการอํานวยความสะดวกทางการคาภายใต
ขอตกลงของอาเซียน เปนตน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีสถานภาพเปนทั้ง
องคกรวิชาการเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพของผูบริโภคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพและตองอยู
ภายใตกฎระเบียบและขอตกลงทางการคาพรอมๆ กัน
แนวโนมดานภารกิจดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบวาภารกิจสําคัญจะเปนการเจรจาตามขอตกลงในฐานะผูแทนไทยและผูประสานงานซึ่งจะตอง
นําผลของขอตกลงมาแกไขกฎหมายและดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลงของที่ประชุม ในกรณีที่
การประชุมเจรจานั้นเปนขอผูกมัด ซึ่งจะมีผลกระทบในแง มุมของกฎหมายและระบบงานคุมครอง
ผูบริ โภค นอกจากนี้ ภารกิจที่มีค วามสํา คัญ อีกประการหนึ่ งคือความร วมมื อกั บหน วยงานดา น
อาหารและยาของประเทศตางๆ เพื่อพัฒนามาตรฐาน กฎระเบีย บและการทํางานให เทาทั นการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมถึ ง การแก ไ ขป ญหาสิ นค า ไม ป ลอดภั ย ร ว มกั นด ว ย
ภารกิจตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงอาจจัดตามกรอบงานไดเปน 4 ดาน
หลัก 1 คือ

1
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1) กรอบงานตามขอตกลงระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีฐานะเปนผูแทนไทยในการประชุมเวที
นานาชาติ เ พื่ อ เจรจาตามข อตกลงระหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บทางเทคนิ ค ด า นความ
ปลอดภัยและมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในทุกเวที ซึ่งมีการ
แขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศสูง ไดแก อาเซียน (ASEAN) มาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศโคเด็ ก ซ ( Codex) และมาตรฐานความสอดคล อ งและความปลอดภั ย ด า นอาหารเอเปค
(APEC) เปนตน ซึ่งงานดานนี้สงผลกระทบหลายดานและผลของความตกลงมีผลกระทบตอการ
ออกกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
ไทย รวมถึงความไดเปรียบเสียเปรียบทางการคา และความปลอดภัยของผู บริโภค
อาเซียน (ASEAN)1 เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นจากการรวมกลุมประเทศสมาชิก 10
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชาเพื่อ สรางความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือ
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ชวยใหการคาในกลุมอาเซียนเปนไปโดยเสรีดวยการลดอากรนําเขา
ใหต่ําที่สุดดหรือเหลือศูนย ขจัดปญหาอุปสรรคทางการคา ยกเลิกขอจํากัดการนําเขาที่เปนมาตรการ
ที่ไมใชภาษีขยายขอบเขตความรวมมือไปสูดานการขนสง การสื่อสาร การสาธารณู ปโภคบริการ
และทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา เป า หมายหลั ก ที่ สํ า คั ญของอาเซี ย นคื อ การจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น
(ASEAN Community) ใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2563 โดยจะเปนประชาคมที่ประกอบดวย 3 เสา
หลั ก คื อ 1) ประชาคมความมั่ น คงอาเซี ย น ที่ มุ ง ให ป ระเทศในภู มิ ภ าคอยู รว มกั นอย า งสั น ติ
ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community) ที่มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ค า ขายระหว า งกั น ประชาชนมี ค วามเป นอยู ดี กิ นดี 3) ประชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย น
(ASEAN Socio-Cultural Community) ที่มุงใหประชาชนแตละประเทศอยูรวมกันภายใตแนวคิดที่
เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม การดําเนินงานของอาเซียนจะอยู
ภายใตโครงสรางอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนอาเซียน พ.ศ. 2510 กลาวคือมีสํานัก งานเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) เปนหนวยประสานงานและเสริมสรางการดําเนินการตามนโยบาย
ของอาเซี ย น มี ก ารประชุ ม ในระดั บ ต า งๆ ได แก การประชุ ม ระดั บ หั วหน า รั ฐบาล การประชุ ม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะ
ดาน การประชุมคณะเจาหนาที่ ดานการเมือง การประชุมคณะเจาหนาที่ดานเศรษฐกิจ การประชุม
คณะเจาหนาที่ดานสาธารณสุข การประชุมคณะเจาหนาที่ดานเกษตร การประชุมคณะเจาหนาที่
1

http://www.aseansec.org.
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เฉพาะดาน การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งโดย Senior Economic Officials
Meeting (SEOM) และ Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) ในการ
ดําเนินงานของอาเซียนเพื่อบรรลุเปาหมายเรื่องการลดอุปสรรคทางการคาและอํานวยความสะดวก
ใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจไดทันตามกําหนดเวลานั้น อาเซียนไดมีกลไกเรงรัดการทํางาน
ตางๆ เชน มาตรการดานภาษี มาตรการดานการนําเขาสงออก มาตรการดานความโปรงใสของการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะเรื่อง ASEAN Policy Guidelines on Standards and Conformance เพื่อเปน
แนวทางใหประเทศสมาชิก ดําเนินการภายใตแผนงานอาเซีย นในการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน และมั่ นใจได วากลไกและการอํานวยความสะดวกทางการคา ตา งๆสามารถดํา เนินการ
ควบคูไปกับมาตรการดานความปลอดภัยของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
โคเด็กซ (Codex Alimentarius Commission)1 เปนหนวยงานระหวางประเทศทํา
หน า ที่ กํ า หนดมาตรฐานอาหารในระดั บ สากลภายใต อ งค ก ารอาหารและการเกษตรแห ง
สหประชาชาติรวมกับองคการอนามัยโลก (Joint FAO/WHO Food Standards Program) มี
วัตถุประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค อํานวยความสะดวกและสรางความเปน
ธรรมทางการคาระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการประสานงานดานมาตรฐานอาหาร มีสมาชิก
174 ประเทศ และ 1 องคกรสมาชิก (สหภาพยุโรป) การดําเนินงานของโคเด็กซ อยูภายใตโครงสราง
ที่ประกอบดวย คณะกรรมาธิการโคเด็กซ (Codex Alimentarius Commission) ทําหนาที่พิจารณาให
ความเห็ นชอบมาตรฐานสากลที่ ผ า นการพิ จารณาจากคณะทํ า งานเฉพาะด า น เพื่ อประกาศให
ประเทศสมาชิ ก นํ า ไปใช รวมทั้ ง กํ า หนดนโยบาย โครงสร า งคณะทํ า งาน และแผนงานใหม ๆ
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสาขา (Codex Committee) ซึ่ ง
แบงเปน 1)คณะกรรมการมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ทําหนาที่พัฒนามาตรฐานที่สอดคลองกับ
กลุมอาหารทั้งหมด กําหนดระดับปริมาณสารสูงสุดที่ปลอดภัยในการบริโภคและจัดทําหลักเกณฑ
การปฏิบัติในแตละสาขา ประกอบดวย 10 สาขา ไดแก สาขาหลักการทั่วไป สาขาวัตถุเจือปน
อาหาร สาขาสารปนเปอนในอาหาร สาขาสุขลักษณะในอาหาร สาขาฉลากอาหาร สาขาวิธีวิเคราะห
และการสุมตัวอยาง สาขาโภชนาการและอาหารที่ใชเพื่อวัตถุประสงคพิเศษ สาขาสารพิษตกคางยา
ฆาแมลง สาขายาสัตวตกคาง สาขาระบบการรับรองและตรวจสอบการนําเขา และสงออกอาหาร 2)
คณะกรรมการมาตรฐานอาหารที่เป นสินคา ทํ าหน าที่พัฒนามาตรฐานเฉพาะสําหรับผลิ ตภัณฑ
อาหาร ไดแก สาขาน้ํามันและไขมัน สาขาประมงและผลิตภัณฑประมง สาขานมและผลิตภัณฑนม
สาขาผักและผลไมสด สาขาผักและผลไมแปรรูป สาขาธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง และถั่ว สาขาผลิตภัณฑ
1

http://www.nfi.or.th/stat/codex/teamwork
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โกโกและชอคโกแลต สาขาสุขลักษณะเนื้อ สาขาน้ําแรธรรมชาติ สาขาน้ําตาล สาขาโปรตีนจากพืช
3) คณะกรรมการเฉพาะกิจ จัดตั้งขึ้นชั่วคราวเพื่อดําเนินการเฉพาะเรื่อง ไดแก สาขาอาหารสัตว
สาขาอาหารที่ไดจากกระบวนการทางเทคโนโลยี ชีวภาพ สาขาน้ําผักและผลไม สาขากระบวนการ
ผลิตและควบคุมผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอยางรวดเร็ว สาขาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ 4) คณะกรรมการ
ประสานงานภู มิภาค ทํ าหน า ที่ พั ฒนามาตรฐานอาหารในระดั บ ภูมิ ภาค ไดแก ภู มิ ภาคแอฟริ ก า
ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ภูมิภาคตะวันออกใกล ภูมิภาค
อเมริกาเหนือและแปซิฟคตะวันตกเฉียงใต ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของ
โคเด็กซ โดยปกติจะตองดําเนินการตามกระบวนการ 8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพิจารณาความ
สมควรในการกําหนดงานใหม ขั้นที่ 2 ฝายเลขานุการจัดทํารางมาตรฐานแรก ขั้นที่ 3 ฝายเลขานุการ
เวี ยนรา งแรกให ประเทศสมาชิก พิ จารณาให ขอคิดเห็น ขั้ นที่ 4 คณะกรรมาธิก ารสาขาพิจารณา
ขอคิดเห็น ขั้นที่ 5 คณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมาธิการบริหารพิจารณาความสมควรในการรับ
รางมาตรฐานที่แกไข ขั้นที่ 6 ฝายเลขานุการเวียนรางมาตรฐานใหประเทศสมาชิกและองคกรระวาง
ประเทศที่เกี่ยวของพิจารณาใหขอคิดเห็น ขั้นที่ 7 คณะกรรมการสาขาพิจารณากลั่นกรองและแกไข
รา งมาตรฐาน ขั้ นที่ 8 คณะกรรมาธิก ารพิจารณาร างมาตรฐานพรอมข อคิ ดเห็น เพื่อรับ รองเป น
มาตรฐานระวางประเทศ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีความจําเป นกําหนดมาตรฐานอยางเรงดวน
เชน ปญหาเรงดวนในทางการคาหรือการสาธารณสุข ประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอมูลทาง
วิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแกไขหรือปรับปรุงมาตรฐานให
ทันสมัยทันเหตุการณ โคเด็กซจะดําเนินการจัดทํามาตรฐานแบบเรงด วน โดยตัดขั้นตอนการจัดทํา
มาตรฐานขั้ น ที่ 6 และ 7 ออก และให ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จารณารั บ รองเป นมาตรฐานระหว า ง
ประเทศในขั้นที่ 5 และ 8 โดยตองมีเสียงรับรอง 2 ใน 3
เอเปค (APEC)1 เปนองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยความสมัครใจของ
ประเทศในภู มิภาคเอเชี ย -แปซิฟก ประกอบด วยสมาชิ ก 21 เขตเศรษฐกิจ คือ บรู ไน สิงคโปร
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลี
ใต สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง ไทเป เม็กซิโก ปาปวนิวกินี ชิลี เปรู เวียดนาม รัสเซีย การที่
เรียกสมาชิกเอเปคเหลานี้วา “เขตเศรษฐกิจ” แทนคําวา “ประเทศ” เนื่องจากมีสมาชิก 2 ราย คือ เขต
ปกครองพิเศษฮองกง และไทเป ที่มิไดมีสถานะเปนประเทศ แตไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิก
ในฐานะที่เปนเขตเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟก วัตถุประสงคของเอเปคเนน
เรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน สงเสริมการดําเนินการภายใตกรอบองคการ
1

http://www.apec.org
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คาโลก และใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การดําเนินงานของเอเปคจะอยูภายใตโครงสรางของเอเปค โดยมี สํานักงานเลขาธิการเอเปค (APEC
Secretariat) เปนหนวยงานทําหนาที่ Administrative ประสานการกําหนดนโยบาย การบริหาร
เงินกองทุนAPECและประสานการดําเนินโครงการความรวมมือตางๆที่เปนผลลัพธจากการประชุม
ทั้งระดับนโยบาย ไดแก การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ การ
ประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ส าขาต า งๆ ได แก การศึ ก ษา พลั ง งาน สิ่ ง แวดล อม การเงิ น การพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การสื่อสารและธุรกิจดานขอมูลขาวสาร การทองเที่ยว การคา การขนสง สิทธิสตรี การประชุม
APEC Business Advisory Council (ABAC และการประชุมระดับผูทํางานภายใตคณะกรรมการ
ระดับสูง 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการดานการคาและการลงทุน (Committee on Trade and
Investment) คณะกรรมการดานเศรษฐกิจ (Economic Committee) คณะกรรมการงบประมาณและ
การบริหารจัดการ (Budget and Management Committee) คณะกรรมการประสานและกําหนด
กรอบนโยบายด านความรวมมื อทางเศรษฐกิจและวิช าการ (SOM Steering Committee on
Economic and Technical Cooperation) นอกจากนี้ยังมีการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาม
Individual Action Plans และ Collective Action Plans ซึ่งเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเปน
ผูจัดทําแผนการดําเนินงานโดยกําหนดกิจกรรมและกําหนดเวลาสําหรับการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวในการเปดเสรีการคาและการลงทุน ทั้งนี้โดยอยู บนพื้นฐานของความสมัครใจและ
ไมมีขอผูกมัด
2) กรอบงานความรวมมือตามขอตกลงระหวางหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี ความจําเปนตองพัฒนาหนวยงานใหทัน
ตอกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตดวยวิชาการชั้นสูงที่ซับซอน อาทิ Stem cell
การใช เทคนิ ค การดัดแปลงพั นธุ ก รรมที่ใ ช ใ นอุ ตสาหกรรมอาหาร ยา ทํ า ใหก ารประเมิ นความ
ปลอดภัยตองไดรับการพัฒนาใหเทาทัน แตเนื่องจากการพัฒนาองค ความรูทางวิทยาศาสตรชั้นสูง
ต อ งใช เ วลาและงบประมาณมหาศาลในการส ง เจ า หน า ที่ ไ ปเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เอก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศที่มี
องคความรูและพัฒนาดานวิชาการ ตลอดจนระบบการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภั ยที่มี
ประสิทธิภาพ ไดแก ออสเตรเลีย และจีน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการทําขอตกลงกันเพื่อให
เกิดความรวมมือกันในการพัฒนางานดานการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อลดปญหาการ
แพรกระจายสินคาไมไดมาตรฐาน เชน ในเวทีของ Greater Mekong Sub-region (GMS) การทํา
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ขอตกลงระหวางหนวยงานดานอาหารและยาของไทยกับประเทศตางๆ เชน จีน มาเลเซีย กัมพูชา
เปนตน
3) กรอบงานตามนโยบาย
ความจําเปนในการสรางความตระหนักและความรวมมือระหวางประเทศขึ้นเพื่อ
หารือและกําหนดนโยบายระหวางประเทศเพื่อลดผลกระทบ และสรางความเขมแข็ง ในการพัฒนา
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนบทบาทและหนาที่ของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะที่เปน focal point เชน
National Pharmacovigilance Center (NPC), International Forum on Chemical Safety (IFCS),
UNECE/GHS (Global Harmonized System) และในฐานะสมาชิก เชน World Health Assembly
(WHA) , The International Federation on Pharmaceutical (FIP), International Medical Products
Anti-Counterfeiting Taskforce(IMPACT), The International Conference on Chemical
Management (ICCM), Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/s), International
Society for Pharmacoepidemiology (ISPE), International Standardization Organization (ISO) ฯลฯ
4) กรอบงานโครงการพิเศษ
กิจกรรมสวนนี้เปนการสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของหนวยงานใน
การเขารวมในเวทีระหวางประเทศยิ่งขึ้นโดยการสงเสริมการมีสวนรวมในเวทีตางๆอยางตอเนื่อง
จึงมีแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรใหสามารถดําเนินการไดเทียบเทา
กับประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อเสริมสรางระบบการคุมครองผูบริโภคที่เขมเข็ง สามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงไดทันการณ การสงเจาหนาที่รุนใหมไปฝกงานกับหนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ
เปนกลยุทธหนึ่งที่ นอกจากจะชวยใหไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการทํางานระดับนานาชาติแลว ยังได
ประสานความสัมพันธระหวางเจาหนาที่และหน วยงานในตางประเทศที่ไปดูงานหรือฝกงานนั้นๆ
เพื่อประโยชนในการประสานความรวมมือตางๆ ในอนาคตอีกดวย
2.2.1.3 การพัฒนาโครงสรางและบุคลากรดานภารกิจตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดตั้ง สํานักความรวมมือระหวางประเทศ
ขึ้นเป นการภายในเมื่อวันที่ 27 กุม ภาพั นธ พ.ศ. 2551 และอยู ในกระบวนการการจัดตั้ งใหเป น
หน ว ยงานที่ เ ป น ทางการ สํ า นั ก ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศมี ห น า ที่ ดู แ ลภาพรวมด า นงาน
ต า งประเทศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาให เกิ ดประโยชน ต อผู บ ริ โภคและเป น
ตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการประสานกับหน วยงานทั้ง ภายในและ
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ภายนอกประเทศ หรือการใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ เพื่อการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบกํากับดูแลอยู
นอกจากสํานักความรวมมือระหวางประเทศแลว หนวยงานอื่น ๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตางก็มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานตางประเทศของหนวยงาน แตมี
เฉพาะกองควบคุมยาเทานั้นที่แยกเปนกลุมตางประเทศโดยเฉพาะเนื่องจากมีภาระงานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศมากและเจาหนา ที่ไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่เปน Co-chairman ของคณะทํางาน ASEAN Pharmaceutical Product Working Group
(PPWG) ในขณะที่หนวยงานอื่น ๆ ยังคงเปนงานที่ผนวกอยูในงานพัฒนาระบบซึ่งเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบดานการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑที่ใชในการกํากับดูแลผลิตภัณฑตลอดจนการวิจัย
และพัฒนา จึงอาจกลาวไดวางานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมไดถูก
กําหนดเปนภารกิจชัดเจนนัก เพราะแมแตกลุมตางประเทศของกองควบคุมยาก็ยังคงตองทํางานดาน
ตางประเทศควบคูไปกับการดูแลงานวิจัยทางคลินิกและการอนุญาตนําเขายากรณีที่มิไดนํา เขามา
เพื่อการคา อยางไรก็ตาม งานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจ
ชัดเจนขึ้นหลังจากปรับแกภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยภารกิจใหมที่จะขอ
ความเห็นชอบจาก กพร. เพื่อกําหนดการแบงส วนราชการของกรมฯ เปนกฎกระทรวงจะไดเพิ่ม
ภารกิจดานตางประเทศเขาไปดวย
ในสวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศนั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเจาหนาที่ทํางานดานตางประเทศที่กระจายอยูในกองตางๆ
ทั้งสิ้น 37 คน จากอัตรากําลังเจาหนาที่ทั้งหมด 449 ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ
โดยเจาหนาที่สวนใหญจะมีภารกิจอื่นตองรับผิดชอบควบคูไปดวย เมื่อพิจารณาตามสาขาการศึกษา
พบวาสวนใหญเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาดานเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรการอาหาร แตไมมีพื้นฐาน
การศึกษาดานอักษรศาสตร รัฐศาสตรหรือการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ผูทํางานสวนใหญ
เรียนรูงานจากปฏิบัติดวยตนเองและเปนผูที่มีอายุการทํางานมากกวา 20 ป ซึ่งอาจเปนประเด็นที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตองทบทวนเรื่องความหลากหลายของบุคลากรดานงาน
ตางประเทศ แผนการพัฒนาองคความรูและแผนการพัฒนาเจาหนาที่ตอไปในอนาคต
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ตารางที่ 1 อัตรากําลังเจาหนาที่จําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานราชการ

อัตรากําลัง*
รอยละ
วุฒิการศึกษา
ขาราชการ อย.
ของ
เภสัชกร วิทยาศาสตร
ที่ทํางานดาน
นักวิชาการ
การอาหาร
ตางประเทศเทียบ ที่ทํางาน
กับอัตรากําลังของ
ดาน
นักวิชาการของ ตางประเทศ
หนวยงานนั้น
ใน
หนวยงาน
ตางๆ
1. กองควบคุมยา
4/121
3.3
4
2. กองควบคุมอาหาร
3/81
3.7
3
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย
3/38
7.9
3
4. กลุมควบคุมเครื่องสําอาง
3/46
6.5
3
5. กลุมควบคุมวัตถุอันตราย
3/32
9.4
4
6. กองงานดานอาหารและยา
3/41
7.3
3
7. กองสงเสริมงานคุมครอง
3/39
7.7
3
ผูบริโภคฯ
8. กองแผนงานและวิชาการ
4/33
12.1
3
9. ศูนยประสานงานพัฒนา
1/6
16.7
1
คุณภาพผลิตภัณฑฯ
10. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1/3
33.3
1
11. สํานักความรวมมือ
5/5
100.0
4
1
ระหวางประเทศ
12. ศูนยพัฒนานโยบาย
4/4
100.0
4
แหงชาติดานสารเคมี
รวมทั้งสิ้น
37/449
8.2
32
5
*ขอมูลจากการสอบถามผูบริหารของแตละหนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551)
ที่มา: สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2552.

อื่นๆ

0
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ตารางที่ 2 การกระจายตัวของบุคลากรในการเขาประชุมตางประเทศ
รายการ
1. จํานวนการประชุม (จํานวนครั้งที่เดินทาง)
2. จํานวนเจาหนาที่ผูเขารวมประชุม**
2.1 ระดับ 9 และ 10
(ครั้ง)
(รอยละ)
2.2 ระดับ 8
(ครั้ง)
(รอยละ)
2.3 ระดับ 7
(ครั้ง)
(รอยละ)
2.4 ระดับ 6
2.5 ระดับ 5
2.6 ระดับ 4
2.7 ระดับ 3
3. การกระจายตัวของเจาหนาที่
3.1 จํานวนที่ไปมากกวา 1 ครั้ง
3.2 จํานวนที่ไป 1 ครั้ง

(คน)
(คน)

ปงบประมาณ พ.ศ.
2548
2549
2550
40
56
77
54
77
108
17
20
31
(18.7)
(15.2)
(19.2)
49
65
66
(53.8)
(49.2)
(41.0)
15
25
33
(16.5)
(18.9)
(20.9)
2
5
4
3 (12.0) 5 (16.7) 23 (19.2
4
1

9
1

3)
0

22
32

28
49

31
77

* ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
** นับแบบไมซ้ําคน
ที่มา: สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2552.

2551*
61
79
25
(18.1)
73
(52.9)
23
(16.7)
5
11 (12.3)
1

33
46
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2.2.1.4 ทิ ศ ทางแนวโน ม ภาระงานด า นการต า งประเทศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
แนวโนมภาระงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สามารถวิ เ คราะห โ ดยเบื้ อ งต นจากข อมู ล งบประมาณด า นต า งประเทศ ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดรวบรวมไวเปนขอมูลเฉพาะงบประมาณที่ใชสําหรับการเดินทางไป
ตางประเทศ โดยไมรวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินการภายในประเทศ เชน การจัดประชุม
ภายในประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนเจาภาพในกรณีตาง ๆ การจัดอบรม
หรื อ การเชิ ญ วิ ท ยากรมาบรรยายในประเด็ น ต า ง ๆ จากตารางที่ 3 จะเห็ น ว า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาใชงบประมาณตางประเทศเพิ่มขึ้นตลอดมา คาใชจายดานตางประเทศ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป พ.ศ. 2552 งบประมาณที่
ไดรับคิดเปนรอยละ 183 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม แมงบประมาณจะเพิ่มขึ้นแต
ยังไมครอบคลุมภารกิ จพื้ นฐานดา นตา งประเทศของสํ านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ ง
ประมาณการไววางบประมาณขั้นต่ําควรจะอยูที่ 12.9 ลานบาท ตามคําของบประมาณป พ.ศ. 2552
แตคาดวาจะไดรับงบประมาณเพียง 9.057 ลานบาท ซึ่งนอยกวางบประมาณป พ.ศ. 2551

ตารางที่ 3 คาใชจายสําหรับการเดินทางไปตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 –พ.ศ. 2552
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปงบประมาณ พ.ศ.

งบประมาณดานภารกิจตางประเทศ (บาท)

2548
4,943,884.72
2549
6,696,123.65
2550
8,082,048.87
2551
11,905,686*
2552
9,057,000.00**
* คาใชจายตาง ๆ เปนขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
** อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมาธิการงบประมาณ เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2551
ที่มา: สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2552.
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2.2.2 รายงานผลการประชุมสัมมนา
จากรายงานผลการประชุมของคณะทํางานศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการทบทวน
บทบาทและภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหภารกิจดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเปนตองดําเนินการเอง
ในภาพรวม ซึ่งแบงไดเปน 4 กลุม คือ
1) ภารกิจตามนโยบาย ไดแก
- งานเจรจาเพื่อจั ดทําความรวมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) และ
แผนปฏิบัติการ
- งานเจรจาเพื่อแกปญหางานคุมครองผูบริโภค
2) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร
- งานดานการวิเคราะหแนวโนมและผลกระทบของการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศ
- งานดานการสรางกลไกหรือเครือขายความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆเพื่อพัฒนางาน
ดานการตางประเทศ
- งานดานการพัฒนายุทธศาสตรดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
- งานดานการสื่อสารความรู และสถานการณในดานขอตกลงระหวางประเทศ
3) ภารกิจเชิงพัฒนา
- งานดานการสรางมาตรฐานการเจรจา
- งานดานการเตรียมความพรอมและศักยภาพของเจาหนาที่ที่จะเปนผูแทนของหนวยงาน
ไปประชุมและ/หรือปฏิบัติงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการรวมกับตางประเทศ
- งานพัฒนาระบบงานตางประเทศและการจัดการขอมูล
- งานแสวงหาความรูใหมและติดตามขอมูลขาวสารวิชาการจากตางประเทศเพื่อนํามาใช
พัฒนางานคุมครองผูบริโภค
4) ภารกิจงานสนับสนุนการทํางาน
- งานในฐานะฝายเลขานุการของคณะทํางานตางๆ ไดแก
(1) คณะทํางานภารกิจดานการตางประเทศ
(2) คณะทํางานยาปลอม
(3) คณะทํางาน Counterfeit Medical Product / Intellectual Property Rights (CFM/IPR)
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(4) คณะทํางาน Near Infrared (NIR)
- งานแผนงาน งบประมาณ ติดตาม และประเมินผล
- งานสารบรรณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
- งานติดตามคามคืบหนาตามกรอบความตกลงตางๆ
ทั้งนี้การแบงภารกิจงานออกเปนกลุมตางๆดังกลาวขางตนจะชวยในการพัฒนางานดาน
การตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดรับกับ
กรอบงานตางๆโดยเฉพาะภารกิจงาน 1) เพื่อรองรับกรอบงานตามนโยบาย สําหรับภารกิจงาน 2)
และ 3) เพื่อรองรับทุกกรอบงาน และภารกิจงาน 4) รองรับกรอบงานโครงการพิเศษ
อยางไรก็ตาม ภารกิจดานการตางประเทศดังกลาวขางตน คณะทํางานศึกษาวิเคราะหขอมูล
เพื่อสนับสนุนการทบทวนบทบาทภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความเห็นวา
บางภารกิจสามารถดําเนินการoutsourcing ไดแก งานดานการวิเคราะหแนวโนมและผลกระทบของ
การจัดทําขอตกลงระหวางประเทศ งานดานการสื่อสารความรู และสถานการณในดานขอตกลง
ระหวางประเทศ งานดานการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ที่จะเปนผูแทน
ของหนวยงานไปประชุมและ/หรือปฏิบัติงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา งานดานพัฒนาระบบงานตางประเทศและการจัดการขอมูล
2.2.3 รายงานการติดตามและประเมินผล
จากรายงานสรุปผลการดําเนินงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ประจําป พ.ศ. 2551 มีกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก
- การลงนามปฏิบัติการรวมกับ The State Food and Drug Administration
- การเตรียมทํา Memorandum of Understanding (MOU) ระหวางกระทรวงสาธารณสุข
กับกระทรวงควบคุมคุณภาพและกักกันโรคของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (The General
Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ)
- การเปนตัวแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเวทีสากลดานยาปลอม
- การบริหารจัดการภาครัฐ (Prime Minister Quality Award: PMQA)
- โครงการความรวมมือดานการทดสอบเบื้องตนคุณภาพยา ภายใตกรอบความรวมมือ
Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS)
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
- การจัดประชุมวิชาการดานงานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
องคความรูและ
การบริหารงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ

วิสัยทัศนและพันธกิจ
ขององคกร

นโยบายประเทศ
ดานการตางประเทศและ
การคาระหวางประเทศ

การพัฒนาและสรางศักยภาพบุคลากร
การบริหารภารกิจตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

องคความรูและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทักษะและกระบวนการ
จัดทําสนธิสัญญา
ขอตกลงและความ
รวมมือระหวางประเทศ

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การเจรจาตอรอง

ทักษะการเจรจาตอรอง
ในการประชุมระหวาง
ประเทศ

บทที่ 3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึก ษาวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเอกสารรวมทั้งการรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศในหนวยงานตางๆ
ภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะเปนการศึกษาในเชิงพรรณาวิเคราะหจากขอมูล
เอกสารที่เกี่ยวของ ตามระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
3.1.1 การวิจัยเอกสารโดยการประมวล รวบรวม และวิเคราะหเอกสารชั้นตน และชั้นรอง
ที่เกี่ยวของกับความเปนมาของบทบาทภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานของการวิจัยเบื้องตนและเพื่อใหทราบสถานการณปจจุบัน
3.1.2 การศึกษาวิเคราะห ภาระงาน ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศ
3.1.3 การศึกษาวิเคราะหรูปแบบและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเนนศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจาระหวาง
ประเทศเพื่อทราบแนวทางในพัฒนาความรูและทัก ษะที่ จําเป นในการเจรจาและประสานความ
รวมมือระหวางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.1.4 การสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศใน
หนวยงานต างๆ ภายใตสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยถือเป น Focus Group ของ
การศึกษานี้ เพื่อใหไดขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อเปนสวนเสริมขอมูล
จากเอกสาร
เมื่อไดขอมูลจากที่กลาวขางตน จะนําผลที่ประมวล วิเคราะห และสังเคราะหไดทั้ งหมดมา
ใช ใ นการพรรณนาวิ เคราะห และเป นฐานคิ ดในการกํ า หนดแผนหรื อยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒนา
เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติง านด า นต า งประเทศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาให ส ามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดแนวทาง
เสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานในการ
เจรจาระหว า งประเทศและการบู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศ
3.3 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
3.3.1 เอกสารชั้นตนและชั้นรอง ทั้งที่เผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพ บทความ รายงานผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงขอมูลที่เผยแพรในฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตตางๆ เปนตน
3.3.2 กลุมผูใหสัมภาษณรวมจํานวน 12 คน ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศ
เนื่องจากเปนผูที่มีสวนสําคัญในการปฏิบัติงานประจําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และทราบถึงสภาพที่แทจริง สามารถสะทอนปญหาอุปสรรคและขอจํากัด รวมทั้งความตองการใน
การพัฒนาศักยภาพตนเอง
3.4 วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษานี้ จ ะวิ เ คราะห บ ทบาทภารกิ จ งานด า นการต า งประเทศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ภาระงาน ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ด า นการต า งประเทศ พร อมทั้ ง ศึ ก ษา วิ เ คราะห รู ป แบบและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด า นการ
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเนนศึกษาเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงาน
ในการเจรจาระหวางประเทศเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนในการเจรจา
และประสานความรวมมือระหวางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
จากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจ ดานงานตางประเทศและจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถแบงผลการวิเคราะหออกได เปน 3 ประเด็นหลัก
ไดแก
 แนวโนมภารกิจและแนวทางปฏิบัติงานดานการตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
 อัตรากําลัง ภาระงาน ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของเจา หนาที่ในการปฏิบัติงาน
ดานการตางประเทศ
 ความตองการในการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการตางประเทศ
โดยแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 แนวโนมภารกิจและแนวทางปฏิบัติงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานหลักของประเทศในการกํากับดูแล
ตามกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคและการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ ตลอดจนการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑสุขภาพในการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย
วัตถุอันตราย วัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ภารกิจหลักจึงประกอบดวยการ
ดําเนินการออกกฏระเบียบทางกฎหมายและขอบังคับทางเทคนิคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํากับ
ดู แ ลและควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานและความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ การตรวจสอบคุ ณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑทั้งกอนออกสูตลาดและหลังออกจําหนายในทองตลาดสําหรับผลิตภัณฑทั้งที่
ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ
ดวยปจจุบันเปนยุคของการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี องค ความรูและเทคโนโลยี
ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพเหลานี้ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อสรางและเพิ่มคุณคาของสินคา
ให มีค วามสามารถในการแข งขั นทางการตลาดมากขึ้น ประกอบกับ เปนยุค ของการพั ฒนาด า น
การค า ระหว า งประเทศไปสู ภาวะการค า ไร พ รมแดน ป จจั ย เหล า นี้ ส ง ผลกระทบต อภารกิ จการ
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ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเฉพาะงานดานตางประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบงานและกฎระเบี ย บอยู เ สมอเพื่ อ ให ก า วทั น องค ค วามรู ที่ จํ า เป น ต อ การ
ปฏิบัติงานและเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใชในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจําเปนตองอาศัยความรวมมือทาง
วิ ช าการจากต า งประเทศ และเมื่ อ วิ เ คราะห ต อ ไปถึ ง สถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงและการ
เคลื่อนไหวดานมาตรการและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ ตลอดจนการขยายขอบเขต
ความรวมมือหรือการรวมตัวกันในดานเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจะพบวากระแสความเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การต า งประเทศเหล า นี้ ส ง ผลกระทบโดยตรงอย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ต อ การออก
กฎระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณภาพมาตรฐานและความปลอดภั ย ผลิ ต ภั ณฑ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงกรอบงานดานการตางประเทศที่
เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งในแงวิชาการ การคาการลงทุนและการบังคับ
ใชกฎระเบียบและมาตรฐานตางๆ พบวา สามารถแบงภารกิจดานการตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ภารกิจตามขอตกลงระหวางประเทศ
ไดแก ขอตกลงภายใต WTO, ASEAN, Codex, APEC, UN และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
กฎระเบี ยบทางเทคนิ คด านมาตรฐาน ความปลอดภั ย และมาตรการที่เปนอุป สรรคทางการค า ที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีการแขงขันสูงในเวทีการคาระหวางประเทศ
ภารกิจและบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสวนของกรอบงานตามขอตกลง
ระหวางประเทศมีแนวโนมที่จะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบทบาทในเวที ASEAN, Codex และ
APEC โดยสามารถสรุปการปฎิบัติงานที่ผานมาและแนวโนมในอนาคตไดดังนี้
ขอตกลงภายใต ASEAN
สืบเนื่องจากการที่ไทยไดลงนามใน ASEAN Framework Agreement for the Integration of
Priority Sectors ในการประชุม ASEAN Summit เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ที่ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เพื่ อ ให เ กิ ด การร ว มกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ เป น ASEAN
Economics Community (AEC) ภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไดสง ผลให สํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป น หน ว ยงานหลั ก ในการดํ า เนิ น การตามแผนที่ ก ารดํ า เนิ น งาน
(roadmap) ในสาขาผลิตภัณฑสุขภาพ (healthcare products) ไดแก ผลิตภัณฑในกลุมเครื่องสําอาง
ยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ เครื่องมือแพทย และในสาขาผลิตภัณฑ
เกษตรเรื่ องอาหาร สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึ ง ต องเข า ร วมประชุ ม เพื่ อพิ จารณา
ขอตกลง รายงานและติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงาน รวมถึงการเจรจาตอรองเพื่อจัดทํา
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แผนดํ า เนิ น การตามข อ ตกลงการรวมกลุ ม เศรษฐกิ จ ดั ง กล า ว ผลต อ เนื่ อ งคื อ ไทยต อ งมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข องกั บ ผลิ ตภั ณฑ เหล า นี้ ใ ห ส อดคล องกั บ ข อตกลงภายใต ก รอบ
ASEAN นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังไดมีการจัดทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อเปน
ขอผูกพันตามกฎหมาย ดังนั้น การดําเนินงานตางๆ ที่ไดมีการทําความตกลงกันไวหรือที่ จะมีขึ้น
ในอนาคต จึงตองมีการเจรจาและพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติอยางรอบคอบระมัดระวัง
มิฉะนั้นอาจจะมีปญหาดานกฎหมายระหวางประเทศและผลกระทบตอประเทศ
ทั้ ง นี้ ผ ลของข อ ตกลงภายใต ASEAN ที่ ส ง ผลโดยตรงต อ ภารกิ จ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาและมีผลใชบังคับแลวไดแกการลงนามในเรื่องการปรับกฎระเบียบดาน
เครื่องสําอาง (Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme) ที่เริ่มมีผลใช
บังคับแลวตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจะตองมีการประชุมพิจารณาอยูเปนระยะเพื่อกําหนด
รายละเอียดในการจัดทํา ASEAN Directives เชน การจัดทํา Ingredient Listing และ Cosmetic
Categorization เพื่อใชรวมกันในกลุมประเทศ ASEAN หรือการกําหนดใหผูประกอบการตองมี
ข อ มู ล ความปลอดภั ย ของเครื่ อ งสํ า อางเพื่ อ แสดงให เ จ า หน า ที่ ต รวจสอบได ณ สถานที่ ผ ลิ ต
เครื่ องสํ าอาง เป นต น ประเทศสมาชิ กจะตองนํา ข อกํ า หนดเหล า นี้ม าใช บั ง คับ ในประเทศ จึ ง
จําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนั้น การสงผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเขา รวมประชุ มจึง เปนภารกิ จสํา คัญทั้ งในแงการปกปองคุมครองคนไทยให ไดใ ช
เครื่องสําอางอยางปลอดภัยและในแงการปกปองธุ รกิจการคาเครื่องสําอางของไทย
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีภารกิจเกี่ยวของกับการประชุมความ
รวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศอาเซียนซึ่งเปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือ
ระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข (Ministerial Meeting on Health) ไดแก ความรวมมือระหวางเจาหนาที่
อาวุโส ความรวมมือทางวิชาการดานยา ความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของ
อาหาร รวมถึงการสรางมาตรฐานระหวางประเทศอาเซียนเพื่อเสนอตอโคเด็กซ
นอกจากการดํ า เนิ น งานภายใต ก รอบความร ว มมื อ ตามข อ ตกลงของอาเซี ย นในทั้ ง 3
กิจกรรม ดังกลาวขางตนแลว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีภารกิจงานดานตางประเทศ
ที่ทวีความสําคัญขึ้นเปนลําดับ โดยเห็นไดจากจํานวนคณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของกับ
กรอบความรวมมือ ASEAN Framework Agreement on the Integration of Priority Sectors และ
Agreement on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme ในปจจุบันมีทั้งสิ้น 9 คณะ
(ตารางที่ 4) โดยมีการประชุมคณะละ 2 ครั้งตอป คิดเปนจํานวนครั้งการประชุมที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตองสงผูแทนเขารวมประชุม 18 ครั้งตอป ในขณะที่จํานวนการประชุม
คณะทํา งานและกลุม ผูเชี่ย วชาญภายใต กรอบความร วมมือระดับรั ฐมนตรี สาธารณสุขในสวนที่
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เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีทั้งสิ้น 5 คณะ (ตารางที่ 4) โดยมี
การประชุมคณะละ 1 ครั้งตอป คิดเปนการประชุมทั้งหมด 5 ครั้งตอป
ดังนั้น เมื่อพิจารณาภารกิจ ของขอตกลงภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนนับตั้งแต พ.ศ.
2547 เป นต นมา สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจผูก พันในการส งผู แทนเขา รวม
ประชุมเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ปกปองการไดเปรียบเสียเปรียบทางการคา และ
การรักษาภาพลักษณของประเทศรวมทั้งสิ้นอยางนอย 23 ครั้งตอป ซึ่งอาจจะพิจารณาไดวาเปน
ภาระงานที่ มี สั ดส ว นค อ นข า งมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภารกิ จหลั ก ของสํ า นั ก งา นฯซึ่ ง มิ ไ ด เป น
หนวยงานที่มีภารกิจหลักในดานการตางประเทศหรือการเจรจาระหวางประเทศ
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ตารางที่ 4 รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางานภายใตกรอบขอตกลง ASEAN ที่มีสวนเกี่ยวของ
กับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ASEAN Framework Agreement for the
Integration of Priority Sectors
และ Agreement on ASEAN Harmonized
Cosmetic Regulatory Scheme
- ASEAN Consultative Committee on Standard
and Quality (ACCSQ)
- ASEAN Cosmetic Committee

กรอบความรวมมือระดับรัฐมนตรี
สาธารณสุข (Ministerial Meeting on
Health)
- Senior Official Meeting (Health)
- ASEAN Working Group on Technical
Cooperation on Pharmaceuticals
- ASEAN Expert Group on Food Safety
- ASEAN Taskforce on Codex

- ASEAN Cosmetic Scientific Body
- ACCSQ Working Group on Pharmaceutical
Products
- ACCSQ MRA Taskforce on GMP Inspection of - ASEAN Senior Official on Drugs
Manufactures of medical products
(ASOD)
- ACCSQ Product Working Group on Traditional
and Health Supplements
- ACCSQ Working Group on Medical Devices
Product
- ACCSQ Working Group on Prepared Foodstuff
- Senior Economics Official Meeting (SEOM)
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ขอตกลงภายใต Codex
ภายใตความตกลงวาดวยการใชบังคับ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and
Phytosanitary Agreement) ขององคการการคาโลก กําหนดใหประเทศสมาชิก ใชมาตรการทาง
เทคนิคดานอาหารที่จําเปนเพื่อปองกันชีวิตหรือสุขภาพของมนุษยและตองสอดคลองตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศที่พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการโคเด็กซ (Codex Alimentarius Commission, CAC)
ไทยในฐานะสมาชิ ก องค ก ารการค า โลก จึ ง ต อ งปฏิ บ ติ ต ามข อ กํ า หนดดั ง กล า ว สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึง เป นหน วยงานหลั กของประเทศที่จะต องปฏิบั ติ ตามในการออก
กฎระเบียบและการบังคั บใชก ฎระเบียบทางเทคนิคด านอาหารเพื่อคุม ครองความปลอดภัยของ
ผูบริโภคและปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ โคเด็กซ กําหนดไว นอกจากนี้ ยังเปนที่นา
สั ง เกตว า เวที โคเด็ ก ซ ยั ง มี ค วามพยายามในการสร า งมาตรการทางเทคนิ ค ให สู ง ขึ้ นเพื่ อ ใช เป น
มาตรการกีดกันทางการคาไดในระดับหนึ่งดวย ดังนั้น การมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในการประชุมภายใตกรอบขอตกลงโคเด็กซ จึงมีความสําคัญและจําเปนทั้งตองาน
คุมครองผูบริโภค การรักษาความไดเปรียบเสียเปรียบของผูประกอบการไทย และการติดตาม
มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อมิใหขัดตอบทบัญญัติขององคการ การคาโลกอีกดวย
การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการโคเด็กซประกอบดวยคณะกรรมการในสาขาตางๆ ทํา
หนาที่พิจารณารางขอกําหนดของมาตรฐานอาหารระหวางประเทศเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมาธิการ
โคเด็กซรับรองเปนมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ การประชุมโคเด็กซ ในสาขาที่สําคัญตอการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีผลกระทบกับการกําหนดมาตรการทาง
เทคนิคในปจจุบันมี 12 คณะ (ตารางที่ 5) ซึ่งมีการประชุมคณะละ 1 ครั้งตอป คิดเปนจํานวนครั้ง
การประชุมที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสวนเกี่ยวของทั้งสิ้น 12 ครั้งตอป
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ตารางที่ 5 การประชุม Codex ในสาขาที่สําคัญตอการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและมีผลกระทบกับการกําหนดมาตรการทางเทคนิคดานอาหาร
การประชุม Codex ในสาขาที่สําคัญตอการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Codex Committee on Import and Export
Codex Committee on Food Additives
Codex Committee on Contaminants in Food
Codex Committee on Residue of Veterinary Drugs in Food
Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Use
Codex Committee on Food Labeling
Codex Committee on Pesticide Residues
Codex Committee on Fish and Fisheries Products
Ad-hoc Task Force on Antimicrobial Resistance
Codex Committee on Milk and Milk Products
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ขอตกลงภายใต APEC
APEC เปนเวทีระหวางประเทศของสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟคซึ่งเปนฐานในการ
ตอรองกับกลุมประเทศพัฒนาแลว (เชน กลุมสหภาพยุโรป) ในเวทีอื่นๆ ได เชน การแลกเปลี่ยน
วิธีการดําเนินงาน ขอมูลทางวิชาการ ขอเสนอที่เปนรูปแบบและแนวทางการปฏิบั ติที่ดี เชน Good
Regulatory Practices (GRP), Model Measure on Sanitary and Phytosanitary เปนตน การ
ดําเนินงานภายใตขอตกลงของ APEC ที่ผานมามีลักษณะสมัครใจ แตทิศทางในปจจุบันเริ่มมีแรง
กดดันตอประเทศสมาชิกผานทางขอตกลงตางๆ เชน การจัดทํา Regional Trade Agreement (RTA)
ที่กําหนดเปนแมแบบใหประเทศสมาชิกใชเมื่อจะทําขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศสมาชิก
ข อตกลงภายใต APEC และการดํ า เนิ นงานที่ เกี่ ย วข องกั บ ภารกิ จ การดํ า เนิ นงานของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแก การเจรจาดาน Strategic Plan ของ APEC Life Science
Innovation ดานยา และ Best Practice on Regulation/Monitoring System สําหรับเวทีความรวมมือ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ- ดานผลิตภัณฑรักษา ทั้งนี้ในกรอบ APEC ไดมุงเนนหัวขอสําคัญหลัก คือ
Development (Clinical Trial) และ Manufacturing and Market Value Chain ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป น หน ว ยงานที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ในฐานะประธาน
คณะทํางานเมื่อป พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีบทบาทสําคัญ
ในการประชุมเครือขายความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Forum) เพื่อนําเสนอแผนงานความ
รวมมือและขอเสนอแนะสําหรับกิจกรรมด านอาหารปลอดภัยใหแก ไทยและการเขารวมกิจกรรม
ด า นการพั ฒนาบุ ค ลากรในฐานะประเทศสมาชิ ก เพื่ อติ ด ตามความก า วหน า ของงานด า นความ
ปลอดภัยอาหารและสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ในกลุมประเทศ APEC
ขอสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือ บทบาทที่ เชื่อมโยงของเวที APEC และ ASEAN ที่
เกี่ยวของกับงานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง ไดแก การดําเนินงานดานมาตรฐาน
และความสอดคลองของกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งเวที APEC ไดจัดทํารูปแบบมาตรฐานใน
การดําเนินการใหแกประเทศสมาชิกนําไปใชเพื่อยกระดับ กระบวนการขั้นตอนการออกกฎระเบียบ
ตางๆใหมีความโปรงใสและอํานวยความสะดวกทางดานการคาบนพื้นฐานของการประเมินความ
เสี่ยง แนวทางปฏิบัติดังกลาวที่กลุมประเทศสมาชิกไดผลักดันใหนํามาใชในเวที ASEAN ไดแก
Good Regulatory Practice (GRP) สําหรับหนวยงานที่มีหนาที่ออกกฎระเบียบ ดังนั้น ผลกระทบ
ของขอตกลงภายใตกรอบ APEC จึงสงผลโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงไมไดตอภารกิจ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การเขารวมประชุมในเวทีนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะการที่
ตองใชความรูและทักษะการเจรจาตอรอง เนื่องจากผลการประชุม อาจสงผลกระทบหากขอกําหนด
ที่ออกมาตามมติการประชุมไมเอื้อตอการดําเนินการของไทย
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ขอตกลงดานอื่นๆ
เนื่องจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจโดยตรงในการกํากับดูแลการใชวัตถุ
เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท การดําเนินงานจึงอยูภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2504 อนุสัญญาวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2514 และ
อนุ สั ญญาว า ด วยการต อต า นการลั ก ลอบผลิ ตและการค า ยาเสพติ ด พ.ศ. 2531
สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึ ง มี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ ในฐานะผู แ ทนไทยในการเข า ร ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการยาเสพติดแหงสหประชาชาติ เปนประจําทุกป ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ทั้งนี้บทบาทสําคัญในการเขารวมการประชุม คือการรวมกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการ
ควบคุมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
ควบคุมการผลิต นําเขา สงออกยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ฯ สารตั้งตน และเคมีภัณฑที่สามารถ
นําไปลักลอบผลิตยาเสพติดได นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมีบทบาทใน
เวที การประชุม ระดับ เจ าหนา ที่อาวุ โสและระดับ รัฐมนตรี ภายใต กรอบขอ ตกลงความรวมมื อ 5
ประเทศ ไดแก ไทย จีน ลาว พมา และอินเดีย เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบการประสานงานใน
การควบคุมยาเสพติดและติดตามความคืบหนาสถานการณยาเสพติด การประชุมดานยาเสพติด
ระหวางประเทศทั้ง 2 เวที จึงเปนภารกิจ ดานการตางประเทศที่สําคัญอีกภารกิจหนึ่งตามกรอบ
ขอตกลงระหวางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) ภารกิจความรวมมือตามขอตกลงระหวางหนวยงานกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได จั ด ทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
ตางประเทศที่มีหนาที่กํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค หลัก 2 ประการ คือ เพื่อ
พัฒนาองคความรูดานวิชาการ และเพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศเพื่ อแกไขปญหาซึ่ง
กันและกัน เชน การแกไขปญหาสินคานําเขาที่ไมไดมาตรฐาน การแพรกระจายผลิตภัณฑยาที่ไมได
มาตรฐาน เปนตน ทั้งนี้ขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดมีการลงนามขอตกลงแลวและ/หรืออยูในระหวางการเจรจาเพื่อสรางความรวมมือมี
ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีดังสรุปไวในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ภารกิ จ ความร ว มมื อ ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยากั บ หน ว ยงาน
ตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
หนวยงานตางประเทศหรือ
ขอบเขตความรวมมือ
เวทีความรวมมือ
Therapeutic Goods
- Strengthening medical products GMP inspectors of Flu
Administration (TGA)
Vaccine Quality Control
ของออสเตรเลีย
- Strengthening medical products GMP inspectors of Quality
Systems towards international standards
- Capacity Building on regulatory auditing of quality system of
medical device manufacturers
- Strengthening activities for anti-counterfeit pharmaceutical
products
State Food and Drug
- การนําเทคนิคอุปกรณตรวจสอบคัดกรองคุณภาพยามาใชตรวจ
Administration (SFDA)
คัดกรองคุณภาพยาในประเทศไทย
ของจีน
- การแลกเปลี่ยนขอมูลและผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางความเขาใจใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวของของทั้งสองประเทศ
- การพัฒนาการควบคุมคุณภาพของวัคซีน
The General Administration - การแกไขปญหาดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารที่เกิด
of Quality Supervision,
จากการนําเขาและสงออกของทั้งสองประเทศ
Inspection and Quarantine - ความสอดคลองกันดานกฎระเบียบและการแจงเตือน
(AQSIQ) ของจีน
- การพัฒนาระบบ Rapid Alert System และ Mobile Lab ดาน
อาหาร
Greater Mekong Sub-region - ความตกลงวาดวยการขนสงขามแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(GMS)
(GMS Cross Border Transport Agreement) เพื่ออํานวยความ
สะดวกการผานแดนและขามแดนของคนและสินคาในอนุภูมิภาค
ไดแก ไทย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน)
Joint Action Plan on
- เพื่อหามาตรการแกไขปญหายาปลอมในเขตรอยตอของไทยและ
Combating the Counterfeit กัมพูชา
Medicines
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ตารางที่ 6 (ตอ)
หนวยงานตางประเทศหรือ
เวทีความรวมมือ
กระทรวงสาธารณสุขพมา

Joint Expert Group Meeting
on Malaysian –Thailand
Health Cooperation
Korea Food and Drug
Administration ของเกาหลี

ขอบเขตความรวมมือ
- การแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยอาหาร การแจงเตือน
ปญหาวิกฤตที่เกิดจากอาหาร และขอมูลดานการควบคุมตาม
กฎหมาย
- การแลกเปลี่ยนขอมูลดานยาและรายการสารที่ตองตรวจติดตาม
เปนพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานการบังคับใชและการ
ควบคุมยา
- การแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนาบุคลากรรวมกันในดานยาและ
อาหาร
- อยูในระหวางการเจรจาเพื่อหาแนวทางความรวมมือในการ
พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคและสงเสริมการคา ตลอดจน
การสงเสริมดานความสัมพันธระหวางประเทศและการพัฒนา
บุคลากร
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3) ภารกิจดานตางประเทศตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดใหการมีสวนรวมในเวทีร ะหวางประเทศ
เปนนโยบายขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานตางๆภายใตสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาสามารถติ ดตามความเปลี่ ย นแปลงสถานการณ และนํ า ข อมู ล จากเวที ก ารประชุ ม
ระหวางประเทศมาใชในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคใหมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น บทบาทและ
หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในภารกิจดานนี้มีทั้งบทบาทในฐานะ National
Focal Point และบทบาทในฐานะสมาชิกขององคกรและเวทีระหวางประเทศดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 บทบาทและขอบเขตการมี ส ว นร ว มในเวที ก ารประชุ ม ระหว า งประเทศตามกรอบ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เวทีการประชุมระหวาง
บทบาท
ประเทศ
Intergovernmental Forum on National Focal
Chemical Safety (IFCS)
Point

- Annual Meeting of
Representatives of National
Pharmacovigilance Center
- Annual Meeting of the
International Society of
Pharmacovigilance
- The International Congress
of the Society for Medical
Plant Research
World Health Assembly
(WHA)

International Meeting on
Pharmaceutical Action
Counterfeit (IMPACT)

International Federation on
Pharmaceuticals (FIP)

วัตถุประสงคหรือขอบเขตการมีสวน
รวม
สรางความรวมมือดานความปลอดภัย
ของสารเคมีระหวางประเทศสมาชิก
อยางปลอดภัยตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
National Focal
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับความ
Point โดยการเปน ปลอดภัยในการใชยาและการพัฒนา
ศูนยแหงชาติของ ระบบเฝาระวังเพื่อหาแนวทางรวมกัน
การเฝาระวังทาง ในการแกไขปองกันและติดตาม
เภสัชวิทยา
อันตรายจากการใชยา
(National
Pharmacovigilance
Center)
สมาชิก

เลขานุการ

สมาชิก

พัฒนานโยบายและการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยในการใชยา การเขาถึง
ยา และมาตรการสิทธิบัตรยา ของ
ประเทศสมาชิก
กําหนดมาตรการระหวางหนวยงานดาน
อาหารและยาทั่วโลก เพื่อใหเกิดการ
ปองกันและตรวจสอบยาปลอมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ
นําเสนอความกาวหนาการพัฒนารานยา
โดยการรับรองมาตรฐานเปนรานยา
คุณภาพ
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ตารางที่ 7 (ตอ)
เวทีการประชุมระหวาง
ประเทศ
International Conference on
Chemical Management
(ICCM)

บทบาท

วัตถุประสงคหรือขอบเขตการมีสวน
รวม
สมาชิก
ประสานความรวมมือระหวางประเทศ
ในการพัฒนาและติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ระหวางประเทศในการจัดการสารเคมี
Pharmaceutical Inspection
อยูระหวางการ
รายงานความคืบหนาในการพัฒนาระบบ
Co-operation Scheme (PIC/s) ประเมินเพื่อเขารวม การตรวจ GMP ของไทยใหไดมาตรฐาน
เปนสมาชิก
PIC/s
International Society for
สมาชิก
เพื่อใหเจาหนาที่ผูตรวจ GMP ดานยามี
Pharmaceutical Engineering
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
(ISPE)
มาตรฐานสากล
International Organization for
สมาชิก
เขารวมในการพิจารณารางมาตรฐาน
Standardization (ISO)
ผลิตภัณฑสุขภาพของ ISO
Asian Collaborative Group
สมาชิก
สรางความเชื่อมโยงขอมูลและแกปญหา
on Local Precursor Control
รวมกันดานการหาทางไมใหนําสารเคมี
ไปใชในทางที่ผิดหรือนําไปพัฒนาเปน
สารตั้งตนผลิตยาเสพติดตางๆ
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4) ภารกิจการสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพดานการตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการคุมครองผูบริโภค
ภารกิจดานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพดานการตางประเทศ
ของหนวยงานในการเขารวมในเวทีระหวางประเทศยิ่งขึ้นโดยการสงเสริมการมีสวนรวมในเวที
ตางๆอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรใหสามารถดําเนินการไดเทียบเทากับประเทศที่
พัฒนาแลว เพื่อเสริมสรางระบบการคุม ครองผูบริโภคที่เขมเข็ง สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง
ไดทันการณ การสงเจาหนาที่รุนใหมไปฝกงานกับหนวยงาน/องคกรระหวางประเทศเปนกลยุทธ
หนึ่ ง ที่ นอกจากจะช วยให ไ ด มี โอกาสเรี ย นรู วิ ธี ก ารทํ า งานระดั บ นานาชาติ แล ว ยั ง ได ป ระสาน
ความสั ม พันธ ระหวา งเจา หนา ที่ และหน วยงานในต างประเทศที่ ไปดู ง านหรือฝ กงานนั้ นๆ เพื่ อ
ประโยชน ใ นการประสานความร วมมื อต า งๆในอนาคตอี ก ด วย กิ จกรรมด า นนี้ ไ ด แก Asian
Harmonization Working Party on Medical Device (AHWP), Public Awareness, Strengthening
Food Control System
จากการวิเคราะหรายละเอียดตามกรอบงานดานภารกิจตางประเทศทั้ง 4 ดานขางตน แสดง
ใหเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจผูกพันในการสงผูแทนเขารวมประชุมเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ปกปองการไดเปรียบเสียเปรียบทางการคา และการรักษา
ภาพลักษณของประเทศ โดยมีเวทีที่เกี่ยวของมากกวา 30 เวที ซึ่งอาจจะพิจารณาไดวาเปนภาระงาน
ที่คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจหลักของหนวยงานซึ่งมิไดเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักใน
ดานการตางประเทศหรือการเจรจาระหวางประเทศ
แนวโนมของภารกิจดานการตางประเทศคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในทุกๆ ป ทั้งใน
แงของเนื้องานและงบประมาณที่ใช ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 8 แสดงงบประมาณดานภารกิจ
ตางประเทศในแตละดานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552 ซึ่งพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ป อยางไรก็ตาม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบวาแมงบประมาณจะเพิ่มขึ้นแตอาจจะ
ไมสมารถครอบคลุมภารกิจพื้นฐานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง
ประมาณการไววางบประมาณขั้นต่ําควรจะอยูที่ 12.9 ลานบาท ตามคําของบประมาณป พ.ศ. 2552
แตคาดวาจะไดรับงบประมาณเพียง 9.057 ลานบาท ซึ่งนอยกวางบประมาณป พ.ศ. 2551
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวางบประมาณที่ใชกับการประชุมกลุม ASEAN เปนกลุม
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการเรงรัดใหเกิดประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ.
2558 แทนที่จะเปนป พ.ศ. 2563 ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ ยวของกับ
ASEAN มีมิติที่หลากหลายทั้งในแงวิชาการ การเจรจาตอรอง การประสานความสอดคลองของ
กฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกและการประสานความรวมมือเพื่อลดปญหาอุปสรรคการกีดกัน
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ทางการคาและสงเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของภูมิภาค ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากทาทีความ
รวมมือในดานตางๆ ของ ASEAN ที่นับวันจะขยายขอบเขตความรวมมือไปในมิติตางๆ เพิ่มมากขึ้น
และเมื่อมองไปในอนาคตจึงคาดไดวาภารกิจในดานที่เกี่ยวของกับ ASEAN จะยังคงเปนภารกิจ
หลักและสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นอกจากแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภารกิจดาน ASEAN แลว ยังพบวาภารกิจดาน
ขอตกลงระหวางหนวยงานทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคีเปน อีกภารกิจหนึ่งที่มีแนวโนมสูงขึ้นใน
แตละป ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 8 ที่แสดงใหเห็นวางบประมาณภารกิจตางประเทศดานขอตกลง
ทวิภาคี และพหุ ภาคี เพิ่ มขึ้นเป นสองเทาในแตละป ภารกิ จดา นข อตกลงระหวา งหน วยงานจะมี
ลักษณะเจาะจงตอภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความหลากหลายทางมิติ
การเจรจาจึ ง อาจน อยกว า ภารกิ จด า น ASEAN เมื่ อพิ จารณาถึ ง ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ อาทิ stem cell, genetic modified organism (GMO) และ นาโน
เทคโนโลยี ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเปนจะตองพัฒนาองคความรูใหเทาทัน
เทคโนโลยีเหลานี้เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ การแสวงหาความรวมมือกับ
หนวยงานตางประเทศที่มีความรูและพัฒนาดานวิชาการเหลานี้จึ งมีความจําเปนและเปนไปไดที่จะมี
การเจรจาเพื่อแสวงหาความรวมมือจากประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของภารกิจดานนี้ยังรวม
ไปถึงการขยายประเทศเปาหมายเพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการรวมแกไขปญหา
และสรางความรวมมือในการพัฒนางานดานการคุมครองผูบริโ ภคดานผลิตภัณฑสุขภาพอีกดวย
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ตารางที่ 8 งบประมาณคาใชจายสําหรับการเดินทางไปตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

ประเภทของภารกิจ
- ASEAN
- APEC
- CODEX
- พัฒนาศักยภาพ
- ขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคี
- ระบบคุณภาพและวิทยาการตางๆ
- การบริหารจัดการ

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

1,629,636.92 995,857.56
158,071.12 497,057.89
773,967.10 837,229.34
2,298,785.71 2,856,006.45
835,958.03 1,878,708.89
999,704.77 144,144.89

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

2,996,028.00
135,205.00
862,400.00
866,470.00
2,476,200.00
-

2,576,100.00
485,000.00
1,043,000.00
533,300.00
4,419,600.00
-

873,043.85 806,440.00
รวม
6,696,123.65 8,082,048.87 11,905,686* 9,057,000.00**
* คาใชจายตาง ๆ เปนขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
** อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมาธิการงบประมาณ เมื่อสิงหาคมพ.ศ. 2551
ที่มา: สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2552.
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4.2 อัตรากําลัง ภาระงาน ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานภารกิจ
ตางประเทศ
อัตรากําลังและภาระงานในการปฏิบัติดานภารกิจตางประเทศ
ขอมูลจากสํานักความรวมมื อระหวา งประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2551 พบวาจากการสํารวจ
หนวยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํานวน 12 หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของกับการกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ พบวา มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับดานตางประเทศ 37 คน จากเจาหนาที่จํานวน 449 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ซึ่งเปน
ประเด็นสําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตองเตรียมการเพื่อรองรับภาระงานดาน
ต า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากปริ ม าณงานในแต ล ะกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า น
ตางประเทศที่เพิ่มขึ้นตามแนวโนมของขอตกลงและเวทีความรวมมือระหวา งประเทศ (ตารางที่ 9)
นอกจากนี้ บุคลากรที่ทํางานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาลวนเปน
นักวิช าการ จากการวิเคราะหตารางที่ 2 พบวาการกระจายตั วของบุคลากรในการเขาประชุ ม
ตางประเทศนั้นกวาครึ่งหนึ่งเปนนักวิชาการอยูในระดับ 8 ขึ้นไป โดยที่บุคลากรระดับ 6 ลงมามีการ
เข า ร ว มไม เ กิ น ร อ ยละ 20 ซึ่ ง ยั ง ต อ งใช ง บประมาณเพื่ อ การเตรี ย มบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาให พ ร อมสํ า หรั บ งานในเวที ระหว า งประเทศ อี ก ทั้ ง ในสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเอง มีความหลากหลายของสายวิชาการนอยมาก จึงอาจเปนขอจํากัด
ประการหนึ่ง ถาพิจารณาในดานทักษะการเจรจาและการตอรองในเวทีระหวางประเทศ การปรับ
ทิศทางการทํางานใหมอาจตองเพิ่มสายงานที่มีความชํานาญและทักษะดานการตางประเทศและการ
บริหารจัดการสําหรับการทําหนาที่ผูแทนประเทศในระดับนานาชาติ เชน ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ การคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และแมแตนิติกรเองก็จําเปนตองเพิ่ม
ความรูดานกฎหมายระหวางประเทศ และการทําขอตกลงระหวางประเทศเหลานี้ เปนตน
การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจตางประเทศของสํานัก งานคณะกรรมการอาหาร
และยา เป น การท า ทายอี ก ประการหนึ่ ง เนื่ อ งจากบุ ค ลากรด า นต า งประเทศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาสวนใหญจะเปนเจ าหนาที่ ที่ดํารงตํ าแหนง เภสัชกรและนัก วิชาการ
อาหารและยาซึ่งมีภารกิจงานประจําที่เกี่ยวของกับเทคนิกวิชาการเฉพาะทางเชิงลึก การปฏิบัติ งาน
ดานตางประเทศจึงเสมือนงานระดับรอง และการรับขาราชการเขาบรรจุใหมในสายงานก็นอยมาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจตองศึกษาจากหนวยงานที่ทําหนาที่ใกลเคียงกัน เชน กรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ สํานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สํานั กงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมากในการสรรหา
บุคลากรรุนใหมเพื่อนํามาปรับใชในงานดานตางประเทศใหเหมาะสม นอกจากนี้ บุคลากรของ
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจตองปรับบทบาทจากการเปนนักวิชาการ ซึ่งวาดวยเรื่อง
ของหลักการมาเปนนักเจรจา ซึ่งตองฝกทักษะตางๆ เชน การยอมถอย การตอบปฏิเสธ การหาแนว
รวม การล็อบบี้ กอนหรือระหวางการเจรจา เหลานี้เปนตน
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบปริมาณงานภารกิจดานตางประเทศเฉพาะในสวนภาระงานของสํานักความ
รวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปรียบเทียบปริมาณงานในป
หนวย
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552
งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
นับ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2549 2550 2551 2552*
1. ศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
จํานวนประเทศ/ ครั้ง
2
4
6
9
ยุทธศาสตรเชิงรุกและแผนปฏิบัติ จํานวนกรอบ
การความรวมมือดานผลิตภัณฑ ความรวมมือที่ได
สุขภาพระหวางประเทศทั้งใน
จัดทํา/ปรับปรุง
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี ไดแก ยุทธศาสตรและ
ASEAN, APEC, BIMSTEC,
แผนปฏิบัติการ
ACMECS, GMS
แลว
2. ประสานงานและเขารวมการ จํานวนครั้งใน
ครั้ง 25
30
45
45
ประชุม/เจรจาเพื่อแสวงหาความ การประสานงาน
รวมมือดานผลิตภัณฑสุขภาพ
เขารวมประชุม
ระหวางประเทศ ทั้งภายในกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจน
องคการระหวางประเทศ
3. ประสานงานแสวงหารวบรวม จํานวนครั้งที่
ครั้ง 10
25
30
30
ประมวลและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดําเนินการ
ทางดานผลิตภัณฑสุขภาพระหวาง ประมวลขอมูล
ประเทศ และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศ
4. จัดทําขอมูลเผยแพรและขอเสนอ จํานวนครั้งที่
ครั้ง
5
20
25
แนะดานผลิตภัณฑสุขภาพระหวาง เผยแพรขอมูล
ประเทศแกผูบริหาร อย. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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ตารางที่ 9 (ตอ)

งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปรียบเทียบปริมาณงานในป
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552
หนวย
นับ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2549 2550 2551 2552*
ครั้ง
28
30
45
45

5. ประสานงานและจัดเตรียมทาที จํานวนครั้งใน
เจรจาเพื่อแสวงหาความรวมมือดาน การประสานงาน
ผลิตภัณฑสุขภาพระหวางประเทศ ทาที/เตรียม
ทั้งภายในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
ตลอดจนองคการระหวางประเทศ
6. เปนผูแทนเขารวมประชุมเจรจา จํานวนครั้งใน ครั้ง
18
27
45
ในการประชุม/หารือที่เกี่ยวกับ
การไปประชุม
ความรวมมือดานผลิตภัณฑสุขภาพ เกี่ยวกับความ
ระหวางประเทศในระดับ
รวมมือ
ปฏิบัติการหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
7. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะฝาย
จํานวนครั้งใน
ครั้ง
8
5
10
เลขานุการคณะทํางานบริหาร
การจัดประชุม
ภารกิจตางประเทศของ อย.
8. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
จํานวนครั้งใน
ครั้ง
7
6
8
บุคลากรและองคกรเกี่ยวกับงาน การจัดอบรม
ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
สัมมนา
ที่มา: สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2552.
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10

8
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ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศ
จากการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากจากสัมภาษณพบปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สรุปไดดังนี้
ปญหาจากปจจัยภายใน
1. ปญหาดานบุคลากรที่ไมเพียงพอกับปริ มาณภารกิจ รวมถึงเจาหนาที่บางสวนยังไม
ทราบและเขาใจอยางชัดเจนวาภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากําลังมุงหนาไปในทิศทางใด หรือครอบคลุมประเด็นสําคัญอะไรบาง บางสวนทราบแตไมเปน
เอกภาพ มีสมรรถนะไมเพียงพอ ไมมีเจาหนาที่ดานบริหารจัดการ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ และวุฒิ
อื่นๆที่จําเปน เชน นักอักษรศาสตร เศรษฐศาสตร
2. ปญหาดานงบประมาณการดําเนินภารกิจงานดานตางประเทศที่มีอยูอยางจํากัด เชน
งบประมาณต า งประเทศที่ สํ า นั ก งบประมาณจั ดสรรให ไ ม ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จที่ เป นนโยบาย
ระดับประเทศที่กําหนดใหทํางานบูรณาการระหวางกระทรวง
3. ป ญหาด า นความรู และทั ก ษะเฉพาะทางด า นการต า งประเทศของเจ า หน า ที่ ยั ง มี ไ ม
เพียงพอในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปญหาดานการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ เชน การบริหารงานตางประเทศ
ขึ้ นอยู กั บ นโยบายผู บ ริ หารในแต ล ะสมั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แตกต า งกั น ผู บ ริ หารระดั บ กลางให
ความสําคัญกับงานดานตางประเทศนอยขึ้นอยูกับพื้นฐานประสบการณ ปญหาในการมอบหมาย
งานดานภารกิจตางประเทศที่ไมมี focal point ที่ชัดเจนทําใหการดําเนินงานในบางเรื่องขาดความ
ตอเนื่อง การกระจายงานที่ไมเหมาะสมทําใหมีการกระจุกตัวอยูที่ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป
และการบริหารโครงการดานการตางประเทศที่ยังไมเปนระบบชัดเจน เปนตน
5. ปญหาดานโครงสรางองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจงานดานตางประเทศไม
ชัดเจน บางหนวยงานที่มีภารกิจงานดานตางประเทศไมมี focal point โดยตรง บางหนวยงานที่มี
ภารกิ จงานด า นต า งประเทศมี หลายส ว นที่ รับ ผิ ด ชอบงานต า งประเทศแต ไ ม มี ศู นย รวมในการ
ประสานงาน ไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศ
ปญหาจากปจจัยภายนอก
นอกจากปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในแลว ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังประสบปญหาอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก 3 ดาน
ดวยกัน กลาวคือ
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1. ปญหาดานการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมการแขงขันสูงขึ้น กลาวคือ การเจรจาเพื่อ
การทําขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ การคาเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการคา ซึ่งมุงให
สินคาเขาประเทศไดเร็วในขณะที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตองกํากับดูแลสินคาใหมี
ความปลอดภัยซึ่งอาจตองใชขอกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับประเทศและระยะเวลาในการ
ตรวจสอบที่เพียงพอ
2. ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงของสถานการณการเมืองภายในประเทศ เชน นโยบายของ
รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงผูบริหารประเทศและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ปญหาดานเครือขายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง ยังมีจุดออนในการประสานงานและ
การทํ า งานแบบบู รณาการร ว มกั น อย า งเป น ระบบ ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นต า งประเทศ ไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน การทําขอตกลง (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหวาง
ประเทศตางๆ
4.3 ความตองการในการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศ
การพัฒนาบุคลากรดานภารกิจตางประเทศ
ในการวิเคราะหแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบวาการจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังกลาวแมวาจะไดพิจารณาให
ความครอบคลุมทั้งในสวนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและการพัฒนาตามความตองการของ
หนวยงาน แตในแผนพัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะดานเทคนิคพิเศษยังไมครอบคลุม สมรรถนะ
ที่จํา เป นสํ าหรับ เจ าหนา ที่ ที่ ปฏิ บัติงานด านตา งประเทศซึ่ง ตองไดรับการพัฒนาองคค วามรู และ
ทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรูพื้นฐานปกติ เชน สมรรถนะเรื่อง
การเจรจาตอรอง
สําหรับสมรรถนะความรูดานภาษาอังกฤษแมวาจะมีอยูในแผน แตก็ไมไดใหความสําคัญ
หรือเนนเรื่ องภาษาอัง กฤษในการเจรจา โตตอบ ตอรอง การเขียนหนังสื อราชการภาษาอั งกฤษ
ความเขาใจภาษาในรายละเอียดของการทําขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ เปน
ตน นอกจากนี้ กิจกรรมโครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรตามสมรรถนะดานวิชาการทั่วไปมี
เพี ย งการฝ ก อบรมในหลั ก สู ต รการแปลและเขี ย นบทความเพื่ อการจั ด ทํ า เอกสาร และความรู
ภาษาอังกฤษทั่วไปเทานั้น แต ยั งขาดการกําหนดใหมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูและ
ทักษะที่จําเปนสําหรับเจาหนาที่ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานดานตางประเทศในภาพรวม
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ของสํานักงานฯไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความรูและทักษะตางๆที่ควรเพิ่มเติมมี
ดังนี้
1) ภาษาอังกฤษหลักสูตรเฉพาะทาง เชน ความรูภาษาอังกฤษที่ใชในกฎหมายระหวา ง
ประเทศ ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ (MRAs and MOUs) การคาระหวางประเทศ การสัมภาษณ
การโตตอบ การเจรจาตอรอง การพูดในที่สาธารณะ การโนมนาวคูเจรจา
2) ความรูดานขอตกลงและกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆที่เกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน
2.1) APEC (Subcommittee on Standard and Conformance, Life Sciences
Innovation Forum, Food Safety Cooperation Forum, Market Access Group)
2.2) ASEAN (Pharmaceutical Product Working Group: PPWG, Traditional
Medicines and Health Supplement Product Working Group: TMHSPWG, Prepared Foodstuff
Product Working Group: PFPWG, ASEAN Cosmetic Committee: ACC, Medical Device Product
Working Group: MDPWG, ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality: ACCSQ)
2.3) Codex, Import& Export, Labelling, Food Additives
2.4) องคการอนามัยโลก, International Medical Products Anti-Counterfeiting
Taskforce (IMPACT)
2.5) องคการคาโลก ( Trips Agreement, Sanitary and Phyto Sanitary Measures,
Technical Barrier to Trade)
3) ความรูดานการเปดเสรีการคากับประเทศตางๆ (Free Trade Agreement: FTA)
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยคณะทํางานภารกิจตางประเทศและสํานักความ
รวมมือระหวางประเทศในฐานะเลขานุการคณะทํางานไดมีการจัดทํารางมาตรฐานหลักปฏิบัติ
สําหรับกระบวนการเจรจาระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานภารกิจตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเฉพาะกระบวนการ
ปฏิบัติงานในการเจรจาระหวางประเทศเพื่อใหการเจรจาแตละครั้งบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
อนึ่ง รางมาตรฐานหลักปฏิบัติดังกลาวปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไข
เพื่อนําเสนอขออนุมัติสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมกรรมการอาหารและยาในเวทีตางประเทศ
หลักการปฏิบัติยึดหลักใหคณะผูเจรจาตองมีการเตรียมการกําหนดเปาหมาย ทาทีและทางเลือกใน
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การเจรจา รวมทั้งขอเสนอที่เปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน สําหรับรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการโดยสรุปมีดังนี้ (ตารางที่10)
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ตารางที่ 10 รางมาตรฐานหลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการเจรจาระหวางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขั้นตอน
1. การเตรียมการ
กอนการเจรจา/
กอนการประชุม

2. การดําเนินการ
เจรจา/ การประชุม

วิธีการดําเนินการ
- ศึกษาความเปนมาและประเด็นการเจรจาของการ
ประชุม รวมถึงศึกษายอนหลังประเด็นการประชุมที่ผาน
มา เนื่องจากอาจเชื่อมโยงกับการเจรจาในการประชุมครั้ง
ตอๆ ไป โดยเฉพาะในสวนขอกฎหมาย ประเด็นที่เห็น
พองตองกัน และประเด็นที่ยังอาจตกลงกันไมได
- พิ จ ารณากํ า หนดประเด็ น ที่ เ จรจา โดยศึ ก ษาจาก
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
ผลการประชุมที่ผานมา รวมทั้งเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญ
- ระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อ
1) นําเสนอขอมูลการดําเนินการของไทย
2) ระดมความคิดเห็น วิเคราะหผลดี- ผลเสีย ในแตละ
ประเด็น
3) วิเคราะห็ประเด็นสําคัญตอการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพที่จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ
4) กําหนดกรอบการเจรจา
จัดทําเปาหมาย และกําหนดทาทีท างเลือกในการเจรจา
รวมทั้ ง ขอเสนอที่ เป นลายลั ก ษณ อัก ษรของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและประเทศไทย
- ขออนุมัติเปาหมายและทาทีทางเลือกในการเจรจา
รวมทั้งขอเสนอตอผูบริหาร
- หากประเด็นการเจรจาเขาขายประเภทหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คณะผูเจรจาหรือสวนราชการเจาของ
เรื่องตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผูที่เกี่ยวของ
- คณะผูเจรจา
- ผูมีสวน
เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาควิชาการ
และภาค
ประชาชน
- เลขาธิการฯ /
รองเลขาธิการ
และผูบริหาร
ระดับสูงที่
เกี่ยวของ

- คณะผูเจรจา
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ตารางที่ 10

(ตอ)

ขั้นตอน
2. การดําเนินการ
เจรจา/ การประชุม
(ตอ)

วิธีการดําเนินการ
แลวจึงนําความตกลงระหวางประเทศพรอมความคิดเห็น
ประกอบ เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภากอนการลงนาม
- พิจารณาประเด็นการเจรจาและหยั่งเสียงความคิดเห็น
ของประเทศอื่น
- กําหนดความคิดเห็น เปาหมาย ทางเลือกของไทย
- แสวงหาแนวรวม (lobby) และจูงใจประเทศอื่นให
รวมสนับสนุนความคิดเห็นของประเทศไทย
- พิจารณาเสียงสวนใหญและขอคิดเห็นของประเทศ
อื่นตอประโยชนที่ไทยจะไดรับ หากไดประโยชนให
สนับสนุน แตหากพิจารณาแลวมีขอโตแยง ไมควร
สรางความขัดแยงแตใหหาเหตุผลมาสนับสนุนใน
ลักษณะถอยทีถอยอาศัยและไดประโยชนรวมกัน หาก
ไมแนใจวาไทยจะไดประโยชนหรือเสียประโยชนให
สงวนทาที และใหนํามาหารือภายในประเทศตอไป
3. การรายงานผลการ - นําเสนอผูบริหารถึงผลการเจรจาหรือผลการประชุม
เจรจา/ ผลการประชุม หรือมติขอตกลงจากที่ประชุมพรอมเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไว
- วิเคราะหแนวทางการเตรียมการขั้นตอไปเพื่อ
ดําเนินการตามผลการเจรจา
- แจงผูมีสวนเกี่ยวของทราบผลการเจรจาและแนวทาง
การเตรียมการขั้นตอไป

ผูที่เกี่ยวของ
คณะผูเจรจา

- ผูเจรจา
- เลขาธิการฯ
/ รองเลขาธิการ
และผูบริหาร
ระดับสูงที่
เกี่ยวของ
- หนวยงานที่
มีสวนเกี่ยวของ
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จากการวิเคราะห รางปฏิบัติสําหรับกระบวนการเจรจาระหวางประเทศพบวา ในขั้นตอน
การดําเนินการเจรจา/ การประชุม การระบุผูที่เกี่ยวของควรเพิ่มเติมหัวหนาคณะผูเจรจา เพื่อใหทํา
หนาที่เปนผูเจรจาในนามผูแทนประเทศในระหวางการเจรจา นอกจากนี้ คณะผูเจรจาควรกําหนดให
ชัดเจนวาเปนผูเชี่ยวชาญและรับผิดชอบในเรื่องที่เจรจาโดยตรงจึงจะสามารถเจรจาไดอยางมีขอมูล
ที่นาเชื่อถือ และที่สําคัญอยางยิ่งคือ คณะผูเจรจาควรคํานึงและฝกฝนทักษะการใชภาษาและถอยคํา
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ เนื่องจากประเด็นการถกเถียงเรื่องภาษาและถอยคําเปนประเด็นที่สมาชิก
หลายประเทศใหความสําคัญมาก บางครั้งอาจพบวาใชเวลามากกวาครึ่งของการประชุมแตละครั้ง
ทั้งนี้เพราะถอยคําที่ใชสามารถบงบอกทัศนคติ แนวทางการปฏิบัติและความเปนไปไดตอประเด็น
การเจรจาของคูเจรจา
ผลสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานภารกิจ
ตางประเทศ
ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานภารกิจ
ตางประเทศจากแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศ
พบวา ทุกระดับมีความเห็นสอดคลองกัน ดังนี้
1) เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
ทัศนคติที่ดีและรักในภารกิ จหรือหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย แตยังมีค วามกระตือรื อรนหรือความ
สนใจในการพัฒนาตนเองนอย มี เพียงการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและติดตามขอมูล ขาวสารเฉพาะ
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานวิ ช าการประจํ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู เ ท า นั้ น ทํ า ให ก ารพั ฒ นาด า นความรู ที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานดานตางประเทศเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและไม
เปนไปอยางตอเนื่อง
2) การปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจําเปนอยาง
ยิ่ ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นาการทํ า งานเป น ที ม เพื่ อ ให ม องเห็ น ภาพรวมที่ เ ป น เอกภาพร ว มกั น มี ก าร
แลกเปลี่ยนทัศนะ เรียนรูสิ่งใหมรวมกันเปนทีม ซึ่งการสรางทีมงานควรประกอบดวยทีมงานใน
ระดั บ ต างๆ กลา วคื อ ที ม งานในหน วยงานระดั บ กอง ที ม งานในภาพรวมของสํ า นั ก งานฯ และ
ทีม งานระดั บ เครื อขา ยเพื่ อเป นการสร างเครื อข า ยการทํ างานระหว า งภาครั ฐ ภาควิ ช าการ และ
ภาคเอกชนซึ่งจะชวยใหการทํางานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมี
ทรัพยากรที่จํากัดสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุ คลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให
ความสําคัญไมเพียงพอตอการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เพื่อรองรับภารกิจงานดานตางประเทศของ
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยัง ไมครอบคลุมสมรรถนะที่จําเปนของเจ าหนาที่ ที่
ปฏิบัติงานดานตางประเทศในหนวยงานตางๆ ของสํานักงานฯ
4) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานภารกิจตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะชวยให ทิ ศทางการบริหารทรั พยากรบุค คลของสํา นักงานฯ เพื่ อ
รองรับภารกิจดานตางประเทศมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม
5) กลไกการพั ฒนาสมรรถนะเจ า หน า ที่ ด า นการต า งประเทศที่ เป นอยู ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยายังไมเหมาะสมเพียงพอ ควรมีการปรับเปลี่ยนดําเนินการอยางเป น
ระบบ ตั้งแตการคัดเลือกเขามาทํางาน การเตรียมความพรอม การสอนงาน ฝกอบรมความรู ฝก
ปฏิบัติ การประเมินสมรรถนะเปนระยะ
6) เนื่องจากภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการ
ขยายขอบขา ยในการมี ส วนร วมในเวที ก ารต า งประเทศมากขึ้ น การประสานความร วมมือและ
การบู ร ณาการด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศจึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการเสริมสรางสมรรถนะและทักษะของเจ าหนาที่สํานักงาน
ฯใหส ามารถดํ าเนินการไดทั ดเทีย มกั บประเทศที่ พัฒนาแล ว เพื่ อเสริ มสรา งระบบการคุม ครอง
ผูบริโภคที่ เขมแข็ง อีกทั้ง ชวยใหได มีโอกาสเรียนรูวิธีก ารทํ างานระดั บนานาชาติ การประสาน
กระชั บความสัมพั นธระหวางเจาหนาที่และหน วยงานที่เกี่ ยวของเพื่อความร วมมื อในด านอื่นๆ
ตอไปในอนาคต เชน หลักสูตรของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย หลักสูตร
ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ เปนตน
7) การปฏิบั ติง านดา นภารกิจตา งประเทศของสํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจาระหวางประเทศนับเปนภารกิจที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอทั้งดานภาพลักษณ การแสดงจุดยืน และผลการเจรจาแตละครั้งในการบรรลุเปาหมายในการ
คุมครองผูบริโภคและการรักษาผลประโยชนของประเทศ ดังนั้นในการปฏิบัติงานของทีมเจาหนาที่
ที่ไปรวมประชุมในคณะเจรจาจึงตองมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีเพื่อกํากับใหมีการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสม่ําเสมอทุกครั้งในการไปประชุมฯ รวมทั้งการสรุปเสนอรายงานผลการ
ประชุมตอผูบริหาร
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศในหนวยงานตางๆ
ภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. ทานเห็นวาเจาหน าที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย.ทราบและเขา ใจอยางชัด เจนว า
ภารกิ จงานด า นต า งประเทศของอย.กํ า ลั ง จะมุ ง หนา ไปในทิ ศ ทางใด ครอบคลุ มประเด็นสํ า คั ญ
อะไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ทานเห็นวาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย.มีความรูและทักษะที่เพียงพอใน
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ทานเห็นวาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย.มีเวลาเพียงพอในการพัฒนาและ
ปรับปรุงภารกิจงานดานตางประเทศอยางจริงจัง หรือไม อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ทานเห็นวาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย.มีทัศนคติที่ดีและรักในภารกิจหรือ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและมีความสนใจที่จะพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ คอยศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบ
ตองานดานตางประเทศของอย.อยางตอเนื่อง หรือไม อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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5. ท า นเห็ น ว า ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ จํ า กั ด ของเจ า หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด า นกิ จ การ
ตางประเทศของอย. มีมากนอยแคไหน อยางไร ทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุ งอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ท า นเห็ น ว า การปฏิ บั ติ ง านด า นต า งประเทศของอย.จํ า เป น ต อ งทํ า งานเป น ที ม มองเห็ น
ภาพรวมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนทัศนะ เรียนรูสิ่งใหมรวมกันเปนทีม หรือไม อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ทานเห็นวาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย.ไดรับการเตรียมความพรอมให
สามารถปฏิบัติงานดานตางประเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน
ในดานการเจรจาระหวางประเทศ การประสานงานระหวางประเทศ หรือไม
ทานคิดวามีความจําเปนหรือไม มากนอยอยางไร ทานมีขอแนะนําอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. ทานเห็นวาการจัดทําแผนยุทศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานภารกิจตางประเทศของ อย.จะ
ชวยใหทิศทางการบริหารทรัพยากรของอย.เพื่อรองรับภารกิจดานการตางประเทศมีความชัดเจน
และเปนรูปธรรมหรือ ไมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. ทานเห็นวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
ให ค วามสํ า คั ญต อการพั ฒนาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อรองรั บ ภารกิ จงานด า นต า งประเทศของอย.
เพียงพอแลวหรือไม อยางไร สามารถครอบคลุมสมรรถนะที่จําเปนของเจาหน าที่ที่ปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศในหน วยงานตา งๆของอย. และสามารถนํ าไปสูก ารปฏิบั ติไ ดอยางมีป ระสิ ทธิ ภาพ
หรือไม มากนอยเพียงใด
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. ท า นคิ ด ว า กลไกการพั ฒนาบุ ค ลากรด า นการต า งประเทศที่ เป นอยู ข องอย.นั้ น เหมาะสม
เพียงพอหรือไม ควรปรับเปลี่ยนใหสามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11. ทานเห็นดวยหรือไม หาก อย. จะประสานขอความรวมมือจากสถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศ วโรปการ กระทรวงการต า งประเทศในการพั ฒนาสมรรถนะและทั ก ษะที่ จํา เป นด า นการ
ตางประเทศใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
12. ทานเห็นดวยหรือไม หาก อย. จะประสานขอความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศใน
การจัดสงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของอย. ไปฝกปฏิบัติงานดานการตางประเทศที่
เกี่ยวของกับงบภารกิจของอย.รวมกับเจาหนาที่การทูต กระทรวงการตางประเทศ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอบคุณมาก
***************************

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ใหสัมภาษณและขอคิดเห็น
กลุมผูทรงคุณวุฒิ

กลุมผูเชี่ยวชาญ

กลุมเจาหนาที่ฯ

1. นายนรังสันต พีรกิจ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา
2. นายชนินทร เจริญพงศ
นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ
1. นายวัฒนา อัครเอกฒาลิน ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย
2. นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ
1. นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์
กองควบคุมวัตถุเสพติด
2. นางขนิษฐา ตันติศิรินทร
กองควบคุมวัตถุเสพติด
3.นางสาวสุมน นิติการุญ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย
4. นายอมรินทร นันทวิทยาภรณ กองงานดานอาหารและยา
5. นางฐาวินี จารุพิสิฐธร
กองควบคุมอาหาร
6. นางสาวจารุณี อินทรสุข
กองควบคุมอาหาร
7. นางสาวดุลาลัย เสฐจินตนิน สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย
8. มล. วรดนู ศรีรัตนสถาวร สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย
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ประวัติผูเขียน

นางสาวยุพิน ลาวัณยประเสริฐ
การศึกษา

เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการรับราชการ นักวิชาการอาหารและยา 3-7

กองวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว. กองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหนากลุมงานยาใหม
กองควบคุมยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบาย กองควบคุมยา
และระบบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกร 9 วช. ดานมาตรฐานยา กองควบคุมยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่อง สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
สําอางและวัตถุอันตราย
อันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นักวิชาการอาหารและยาทรง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ

1. การศึกษาวิจัยผลกระทบของมาตรการกํากับ ประเมิน และตรวจสอบ
การใชยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตอโรงพยาบาลของ
ภาครัฐ
2. การพัฒนามาตรฐานสรรพคุณ ขอบงใช และฐานขอมูลความปลอดภัย
ของสมุนไพรที่ใชในผลิตภัณฑยา
3. การศึกษาวิเคราะหระบบยาดานนโยบายแหงชาติดานยาและความเชื่อม
โยงกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับยา
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4. การศึกษาวิเคราะหระบบการเรียกเก็บยาคืน (Drug Recall System)
5. การศึกษาวิเคราะหปจจัย ขอคัดคาน และปญหาอุปสรรคของภาคีผูมี
สวนไดเสีย ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติยาฉบับใหม
6. การศึกษาวิเคราะหการประเมินการใชยา Erythropoietin
7. การศึกษาวิจัยนํารองเพื่อพัฒนาแนวทางการคัดเลือกยากลุมที่มี
คาใชจายสูงใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสําหรับโรคที่พบนอยเพื่อ
บรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ: กรณีศึกษายาสําหรับผูปวยโรคฮีโมฟเลีย
8. การศึกษาวิจัยความคิดเห็นและการยอมรับตอบัญชียาหลักแหงชาติ
พ.ศ. 2547 ในการนําไปสูการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย
9. บทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของอย.กับการเขาถึงยาใหม”
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ ดานความปลอดภัยและประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาเป น หน ว ยงานระดั บ กรม สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข มีบทบาทหนาที่ในการคุมครองความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใหความรูและ
สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคแกประชาชนผูบริโภคใหรูจักพิทักษสิทธิ์ในการบริโภคผลิ ตภัณฑ
สุขภาพ โดยมีการประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น รวมทั้งตองบริหารงาน
ภายใตขอจํากัดทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
นับตั้ง แตที่ไ ดมีการจัดตั้ งสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นครั้ งแรกเมื่อป พ.ศ.
2517 ภารกิจงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเนนการดําเนินงานภารกิจหลักตาม
กฎหมายในการปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชน โดยกํากับดูแลใหผลิตภัณฑสุขภาพใน
ความรับผิดชอบตามกฎหมายตองมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการ
บริ โ ภคที่ ถู ก ต อ งด ว ยข อ มู ล ทางวิ ช าการที่ มี ห ลั ก ฐานเชื่ อ ถื อ ได แ ละมี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ให
ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไป
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลา 30 กวาปของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นั้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพไดมีการพัฒนากาวไกลไปมาก ประกอบกับการ
ดําเนินธุรกิจการคาดานผลิตภัณฑสุขภาพก็ไดมีการขยายขอบขายกวางขวางขึ้นทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลกตามทิศทางการคาโลกและกระแสโลกาภิวัฒน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาโครงสร า งและบทบาทหน า ที่ เ พื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นการกํ า กั บ ดู แ ล
ผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดทวีปริมาณขึ้น
เรื่อยๆ และมีความหลากหลายมากขึ้น มีการปรับและขยายบทบาทจากที่เปนเพียงการนํา เอาองค
ความรูจากตางประเทศมาเปนแนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหเกิดความ
ปลอดภั ย ตอผู บ ริ โภคเพี ย งมิ ติเดี ย ว มาสู ก ารดํ าเนิ นการที่เหมาะสมเพื่ อไม ให ก ารออกกฎหมาย
ขอกําหนดหรือมาตรฐานตางๆ เปนอุปสรรคตอการคา หรืออีกนัยหนึ่งคือการปฏิบัติตามขอตกลง
ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ โดยต อ งพยายามรั ก ษาความสมดุ ล ระหว า งการคุ ม ครองความ
ปลอดภั ย ให แก ผู บ ริ โภคกั บ ผลประโยชน ท างด า นการค า ระหว า งประเทศด วย ภารกิ จงานด า น
ตางประเทศที่สําคัญของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือการดําเนินงานดานวิชาการและ

2
กฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อรองรับขอกําหนดขององคการคาโลก (World
Trade Organization, WTO) ขอตกลงอาเซียนดานการประสาน (ASEAN Harmonization) ขอตกลง
ดานการเปดเสรีทางการคา (Free Trade Agreement, FTA) การเขารวมในเวทีจัดทํามาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศ (Codex) มาตรฐานความสอดคลองและความปลอดภัยดา นอาหารในเวทีเอเปค
การเปน focal point หรือสมาชิกในโครงการความรวมมือระหวางประเทศตางๆ เชน International
Forum on Chemical Safety (IFCS), International Conference on Chemical Management (ICCM),
International Federation on Pharmaceutical (FIP), International Medical Products AntiCounterfeiting Taskforce (IMPACT), Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)
เปนตน
1.2 ความสําคัญของปญหา
ในภาพรวมภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเปน
การเขารวมประชุมในเวที การประชุมนานาชาติ การประชุมในเวทีวิชาการขององคกรระหวาง
ประเทศเพื่อกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานในการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ การเจรจาตามขอตกลง
ในฐานะที่เปนผูแทนประเทศไทยและผูประสานงานทั้งในระดับ พหุภาคีและทวิภาคีซึ่งเปนสวน
หนึ่งของผลกระทบจากความตองการกระตุนการคาขายระหวางประเทศ เชน กรณีของ ASEAN
APEC และ FTA ASEAN-จีน ซึ่งเนนเรื่องการประสานความสอดคลอง (harmonization) ของ
กฎระเบียบ เพื่อลดปญหาอุปสรรคการกี ดกันทางการคา เปนการสงเสริมเศรษฐกิจภายในกลุมใหมี
ความเขมแข็ง ซึ่งการเจรจาเหลานี้จะมีทั้ง เรื่องที่ลงลึกดานวิชาการและการบริหารจัดการเปนราย
ผลิตภัณฑ เชน สาขายาแผนปจจุบัน สาขายาแผนโบราณและอาหารเสริม สาขาเครื่องมือแพทย
สาขาเครื่ อ งสํ า อาง และเรื่ อ งที่ เ ป น ภาพรวม เช น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร การเชื่ อ มโยง
ฐานขอมูล เปนตน ภารกิจงานดานตางประเทศเหลานี้ไดทวีความซับซอน และมีมิติวาระรวมทั้ง
ประเด็นหลากหลาย จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความพรอมทั้งองคความรูดานวิชาการเฉพาะ มี
สมรรถนะและทั ก ษะในการเจรจาและประสานงานความร วมมื อระหว า งประเทศ ด วยเหตุ นี้
สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึ งไดเล็ง เห็ น ความสํ าคั ญและความจํา เป นในการพัฒนา
ความรูและทักษะที่จําเปนในการเจรจาและประสานความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งการจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจา
ระหวางประเทศใหแก เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ให สามารถปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประเทศและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.3 วัตถุประสงค
1.3.1
เพื่อนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศนและ
พันธกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เสนอแนวทางเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานดานภารกิจตางประเทศโดยเฉพาะ
กระบวนการปฏิ บั ติง านในการเจรจาระหว า งประเทศ และการบู รณาการความรวมมือระหว า ง
หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ศึกษา ทบทวน บทบาทภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาระหวางวันที่ 17 สิงหาคม 2549 -31 มีนาคม 2552 เพื่อทราบ ภาระงาน ปญหา
อุปสรรคและขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศ
1.4.2 ศึกษา วิเคราะห รูปแบบและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเนนศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจาระหวาง
ประเทศเพื่อทราบแนวทางในพัฒนาความรูและทัก ษะที่ จําเป นในการเจรจาและประสานความ
รวมมือระหวางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหเอกสาร รวมทั้ง การรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศในหนวยงาน
ตางๆภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะเปนการศึกษาในเชิงพรรณาวิเคราะห จาก
ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
1.6 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.6.1 ทราบและเขาใจเกี่ยวกับภารกิจงานดานตางประเทศและบทบาทของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอจํากั ดในการ
ปฏิบัติงานดานตางประเทศ
1.6.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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1.6.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรู ศักยภาพ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยเชิง พรรณนาเพื่อมุงเสนอแผนหรือยุทธศาสตรในการพัฒนา
เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติง านด า นต า งประเทศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาให ส ามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงานฯอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเสนอแนว
ทางการเสริ ม สร า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด า นกิ จ การต า งประเทศโดยเฉพาะกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านในการเจรจาระหว า งประเทศและการบู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ
วิธีการศึกษาประกอบดวยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารชั้นตนและชั้นรองเพื่อ
ทราบบทบาทภารกิจงานดานตา งประเทศของสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาระงาน
ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ การวิเคราะหรูปแบบ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกิจการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย
เนนศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจาระหวางประเทศเพื่อทราบแนวทางในพัฒนาความรู
และทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการเจรจาและประสานความร ว มมื อ ระหว า งประเทศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานกิจการ
ตางประเทศในหนวยงานตางๆภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํานวน 12 คน เพื่อ
ทราบขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับการกําหนดแผนหรือยุทธศาสตรในการพัฒนา
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาบทบาทภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกอบดวยเนื้องานที่เปนทั้งงานวิชาการเฉพาะดานโดยตรง ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน วัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
และงานวิชาการโดยออมที่เกี่ยวของกับเรื่องการคาการลงทุน การทําขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศ และการบังคับใชกฎระเบียบและมาตรฐานตางๆ ซึ่งสามารถสรุปแบงภารกิจงานด าน
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
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1) ภารกิจตามขอตกลงระหวางประเทศ
2) ภารกิจความรวมมือตามขอตกลงระหวางหนวยงานกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
3) ภารกิจดานตางประเทศตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4) ภารกิจการสรางความเขมแข็งและพัฒนาศั กยภาพดานการตางประเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการคุมครองผูบริโภค
สําหรับภาระงานดานการตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบวา ไดมี
การปรับขยายบทบาทจากที่เปนเพียงการนําเอาองคความรูจากตางประเทศมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใหเกิดความปลอดภัยตอผูบริโภคเพียงมิติเดียว มาเปนการ
ดําเนินการเชิงรุกที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อไมใหมีการออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนดหรือ
มาตรฐานตางๆที่อาจเปนอุปสรรคตอการคา รวมทั้งการปฏิบัติตามขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยตองพยายามรักษาความสมดุลระหวางการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภคกับ
ผลประโยชน ท างด า นการค า ระหว า งประเทศด ว ย สํ า หรั บ แนวโน ม ของภาระงานด า นการ
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเรื่องภารกิจตามขอตกลงระหวางประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคีคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในทุกๆ ป ทั้งในแงของเนื้องาน
และงบประมาณที่ใช
ประเด็นของปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบมีดังนี้
ปญหาจากปจจัยภายใน
1. ปญหาบุคลากรที่ไมเพียงพอกับปริ มาณภารกิจ รวมถึงเจาหนาที่บางสวนยังไมทราบ
และเขาใจอยางชัดเจนวาภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําลัง มุงหนาไปในทิศทางใดหรือครอบคลุ มประเด็นสําคั ญอะไรบ าง บางส วนทราบแตไ มเป น
เอกภาพ มีสมรรถนะไมเพียงพอ ไมมีเจาหนาที่ดานบริหารจัด การ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ และวุฒิ
อื่นๆที่จําเปน เชน นักอักษรศาสตร เศรษฐศาสตร เปนตน
2. ปญหาดานงบประมาณสําหรับการดําเนินภารกิจงานดานตางประเทศที่มีอยูอยางจํากัด
เชน งบประมาณตางประเทศที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหไมสอดคลองกับภารกิจที่เปนนโยบาย
ระดับประเทศที่กําหนดใหทํางานบูรณาการระหวางกระทรวง
3. ปญหาดานความรูและทักษะเฉพาะทางดานการตางประเทศของเจาหนาที่ ที่ยังมีไม
เพียงพอในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปญหาดานการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ เชน การบริหารงานตางประเทศ
ขึ้ นอยู กั บ นโยบายผู บ ริ หารในแต ล ะสมั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แตกต า งกั น ผู บ ริ หารระดั บ กลางให
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ความสําคัญกับงานดานตางประเทศนอยขึ้นอยูกับพื้นฐานประสบการณ ปญหาในการมอบหมาย
งานดานภารกิจตางประเทศที่ไมมี focal point ที่ชัดเจนทําใหการดําเนินงานในบางเรื่องขาดความ
ตอเนื่อง การกระจายงานที่ไมเหมาะสมทําใหมีการกระจุกตัวอยูที่ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป
และการบริหารโครงการดานการตางประเทศที่ยังไมเปนระบบชัดเจน เปนตน
5. ปญหาดานโครงสรางองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจงานดานตางประเทศไม
ชัดเจน บางหนวยงานที่มีภารกิจงานดานตางประเทศไมมี focal point โดยตรง บางหนวยงานที่มี
ภารกิ จงานด า นต า งประเทศมี หลายส ว นที่ รับ ผิ ด ชอบงานต า งประเทศแต ไ ม มี ศู นย รวมในการ
ประสานงาน ไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศ
ปญหาจากปจจัยภายนอก
นอกจากปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในแลว ในการปฏิบัติงานดานตางประเทศของเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังประสบปญหาอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก 3 ดาน
ดวยกัน กลาวคือ
1. ปญหาดานการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมการแขงขันสูงขึ้น กลาวคือการเจรจา
เพื่อการทําขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคาเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการคาซึ่งมุง
ใหสินคาเขาประเทศไดเร็วในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตองกํากับดูแลสินคาให
มีความปลอดภัยซึ่งอาจตองใชขอกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับประเทศและระยะเวลาในการ
ตรวจสอบที่เพียงพอ
2. ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงของสถานการณการเมืองภายในประเทศ เชน นโยบายของ
รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงผูบริหารประเทศและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ปญหาดานเครือขายหรือหนวยงานที่เกี่ ยวของซึ่งยังมีจุดออนในการประสานงานและ
การทํ า งานแบบบู รณาการร ว มกั น อย า งเป น ระบบ ทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นต า งประเทศไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน การทําขอตกลง (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหวาง
ประเทศตางๆ
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูบริหารควรใหความสําคัญเกี่ยวกับภารกิจงานดานตางประเทศอยางตอเนื่อง
โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานการตางประเทศของสํานักงานฯ เพื่อเปนทิศทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
2. ผูบริหารควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในเพื่ อรองรับภารกิจงาน
ดานตางประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงในสากล เชน มีการมอบหมายงานและการ
กระจายงานใหเหมาะสม ไมใหงานกระจุกตัวอยูที่ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป มีการจัดระบบการ
สงมอบงานที่ดีระหวา งผู รับ ผิดชอบเดิม กับ ผูรับผิดชอบใหมเพื่อใหก ารดํา เนินงานเปนไปอยา ง
ตอเนื่อง
3. ผูบริหารควรมีการออกแบบงานใหม (redesign) ในภารกิจงานดานตางประเทศ
เพื่ อใหก ารทํ างานของเจ าหน า ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้ น กล าวคื อ ให มี ก ารจั ดตั้ งหน วยงานย อย
รับผิดชอบภารกิจงานดานตางประเทศภายใตกองผลิตภัณฑแตละกองเพื่อให ทํางานเปนเครือขาย
เชื่ อมโยงกั บ สํ า นั ก ความร วมมื อระหว า งประเทศซึ่ ง ทํ า หน า ที่ บ ริ หารจั ดการและเป นศู นย ก ลาง
ประสานงานดานการตางประเทศในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ผูบริหารควรจัดใหมีระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจงานดาน
ตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน การคัดเลือกบุคลากรที่มีวุฒิอื่นที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานดานตางประเทศ ไดแก นักอักษรศาสตร นักกฎหมายระหวางประเทศ เขา
มารวมทํางานเปนทีมกับเจาหนาที่นักวิชาการเพื่อใหสามารถทํางานเกื้อกูลซึ่งกันและกันในภารกิจ
ดานการตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. สํ า นั ก งานฯควรจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นภารกิ จ
ต า งประเทศเพื่ อ เป น ทิ ศ ทางการบริ ห ารทรั พ ยากรของสํ า นั ก งานฯเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ด า นการ
ตางประเทศ ดังนี้
แผนระยะสั้น
- โครงการศึกษาเพื่อประเมิ นสมรรถนะดา นภาษาอัง กฤษ ความรูค วามเข าใจ
เกี่ยวกับภารกิจงานดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความรูและทักษะ
พื้นฐานในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ เพื่อจัดทําขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานดานการ
ตางประเทศของเจาหนาที่และวิเคราะหความรูและทักษะของเจาหนาที่ที่ตองไดรับการพัฒนา
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- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเติมชองวางขององคความรูและทักษะ
พื้ น ฐานที่ จํ า เป น ในการปฏิ บั ติ ง านด า นการต า งประเทศ ของเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการ
ตางประเทศ
แผนระยะกลาง
- โครงการอบรมความรูและทักษะตอยอดเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรางและยกระดับขีด
ความสามารถและสมรรถนะการปฏิบั ติงานด า นการต างประเทศของเจ า หน า ที่ที่ เกี่ ย วข องให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก
1) ภาษาอังกฤษหลักสูตรเฉพาะทาง เชน ความรูภาษาอังกฤษที่ใชในกฎหมาย
ระหวางประเทศ ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ (MRA and MOU) การคาระหวางประเทศ การ
สัมภาษณ การโตตอบ การเจรจาตอรอง การพูดในที่สาธารณะ การโนมนาวคูเจรจา
2) ความรูดานขอตกลงและกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆที่เกี่ยวของ
และมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน
2.1) APEC (Subcommittee on Standard and Conformance, Life
Sciences Innovation Forum, Food Safety Cooperation Forum, Market Access Group)
2.2) ASEAN (Pharmaceutical Product Working Group: PPWG,
Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group: TMHSPWG, Prepared
Foodstuff Product Working Group: PFPWG, ASEAN Cosmetic Committee: ACC, Medical
Device Product Working Group: MDPWG, ASEAN Consultative Committee on Standards and
Quality: ACCSQ)
2.3) Codex (Import& Export, Labelling, Food Additives)
2.4) องคการอนามัยโลก (International Medical Products AntiCounterfeiting Taskforce: IMPACT)
2.5) องคการการคาโลก ( Trips Agreement, Sanitary and Phyto
Sanitary Measures, Technical Barrier to Trade)
3) ความรูดานการเปดเสรีการคากับประเทศตางๆ (Free Trade Agreement: FTA)
4) ความรูดานการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management)
5) ทักษะดานการเจรจาตอรอง (Negotiation Skills)
6) ความรูดานการวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)
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แผนระยะยาว
- โครงการระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยการจัดสรรใหเจาหนาที่
ที่ป ฏิ บั ติง านด านการต า งประเทศได ไ ปฝก ปฏิ บั ติง านดา นการต า งประเทศร วมกับ เจ า หน า ที่ ใ น
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับภารกิจงานดานตางประเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน กรม
อาเซียน กระทรวงการตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย องคการ
อนามัยโลก องคการคาโลก องคการอาหารและเกษตร เปนตน
- โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานดานการตางประเทศโดยบูรณาการเขา
ไวในสวนกระบวนงานสนับสนุนในหมวด 6 ของเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหมีการนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2. สํานักงานฯควรมีการอบรมใหความรูและทักษะตอยอดที่จําเปนในการปฏิบัติ
ภารกิจดานการตางประเทศเปนระยะๆเพื่อ กระตุนใหเจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
3. สํานักงานฯควรมีการประสานและสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนดานการตางประเทศใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศ
4. สํ า นั ก งานฯควรมี ก ารประชาสั ม พั นธ ใ ห เจ า หน า ที่ ใ นสํ า นั ก งานฯทราบถึ ง
บทบาทและภารกิจรวมถึงกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับงานดานตางประเทศของสํานักงานฯ เพื่อ
ชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองอันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี เอกภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน
และพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุมครองความปลอดภัยผูบริโภคและ
การรักษาผลประโยชนของประเทศ
5. สํ า นั ก งานฯควรกํ า หนดให มี ก ารนํ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด า นการ
ตางประเทศโดยฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานในการเจรจาระหวางประเทศไปบูรณาการในเรื่องการ
บริหารจัดการภาครัฐหรือระบบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใหมีการนํา
มาตรฐานดังกลาวไปปฏิบัติอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ

