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วตัถปุระสงค์: เพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์การบงัคบัใชก้ฎหมายของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีและเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายในเรื่องน้ี วิธีการ: 
การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเอกสารโดยทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคที่อยู่ในความรบัผดิชอบของส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัอุดรธานี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทและหน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีต่ามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ จากนัน้น ามา
เปรยีบเทยีบกบัการปฏิบตัิของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยั: พระราชบญัญตัิ
จ านวน 13 ฉบบัอยูใ่นความรบัผดิชอบของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภค ในระดบัจงัหวดัมนีายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัและเภสชั
กรกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ เป็นพนกังานเจา้หน้าที ่ในระดบัอ าเภอมสีาธารณสขุอ าเภอและเภสชักรทีร่บัผดิชอบงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคฯ ในโรงพยาบาลชุมชนเป็นพนกังานเจา้หน้าที ่ส าหรบัอ านาจของพนักงานเจา้ทีน่ัน้น่าจะปรบัปรุงเพิม่เตมิใหม้อี านาจ
ในการตรวจค้นในพระราชบญัญตัิยา พระราชบญัญตัอิาหาร และพระราชบญัญตัิเครื่องมอืแพทย์ นอกจากนัน้ควรเพิม่เติม
อ านาจในการประกาศผลการตรวจวเิคราะห ์การเรยีกเกบ็และการท าลายในพระราชบญัญตัอิาหาร พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง 
พระราชบัญญัติว ัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาท และพระราชบัญญัติว ัตถุอันตรายทัง้น้ีเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ประสทิธภิาพ ส าหรบัผลการด าเนินงานของพนักงานเจา้หน้าทีแ่บ่งเป็น 2 กรณี คอืการตรวจสอบเฝ้าระวงัตามปกต ิและการ
ด าเนินงานในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนหรอืการด าเนินคด ีการตรวจสอบเฝ้าระวงัตามปกตใินปี 2556, 2557 และ 2558 มจี านวน 
1,343, 1,258 และ1,320 ครัง้ ตามล าดบั ผลการด าเนินงานในกรณีที่มกีารรอ้งเรยีนหรือการด าเนินคดใีนปี 2556, 2557 และ 
2558 ม ีจ านวน 95, 86 และ 71 ครัง้ ตามล าดบั อ านาจทีม่กีารใชม้ากทีสุ่ด คอื อ านาจในการตรวจสอบ การเกบ็ตวัอย่าง และ
การยดึเท่านัน้ ส าหรบัพระราชบญัญตัทิีม่กีารรอ้งเรยีนหรอืการด าเนินคดมีากทีสุ่ดใน 3 ปีทีผ่่านมา คอื พระราชบญัญตัอิาหาร 
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล และพระราชบญัญตัยิา คดิเป็นรอ้ยละ 37.7, 35.7 และ 26.6 ตามล าดบั การด าเนินงานในกรณีที่
มกีารรอ้งเรยีนหรอืการด าเนินคดีเป็นบทบาทเฉพาะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดบัจงัหวดัเท่านัน้ ทัง้น้ี
เน่ืองมาจากความไมม่ัน่ใจในเรื่องความรู ้ความสามารถ และปลอดภยัของพนักงานเจา้หน้าที่ในระดบัอ าเภอ สรปุ: เพื่อใหก้าร
บงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าที่มปีระสทิธภิาพและทนัเหตุการณ์ ควรมีการบูรณาการงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
หลกัในกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมกีารทบทวนแก้ไขพระราชบญัญตัิในเรื่องบทบาท 
อ านาจหน้าที ่และคุณสมบตัขิองพนกังานเจ้าหน้าที ่นอกจากน้ี ควรมกีารจดัอบรมพนกังานเจา้หน้าทีท่ ัง้องคค์วามรูแ้ละการฝึก
ปฏบิตัทิีเ่ขม้ขน้ จรงิจงั และสามารถปฏบิตังิานได ้พรอ้มทัง้การจา่ยคา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงูทีเ่หมาะสม 
ค าส าคญั: พนกังานเจา้หน้าที ่นิตเิภสชักรรม การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  
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บทน า 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี เ ป็น

หน่วยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุในสว่น
ภูมภิาคที่มหีน่ึงในหน้าที่หลกั คอื การดูแลรบัผดิชอบงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุข หน่ึงในภารกจิส าคญัที่
จะท าให้การคุ้มครองผู้บรโิภคฯ บรรลุเป้าหมาย คอื การ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ และทนัต่อ
สถานการณ์  กลุ่ มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผิดชอบงานคุ้มครอง
ผู้บรโิภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่จงัหวดัอุดรธานี ภายใต้
กฎหมายหลกัจ านวน 13 ฉบบั หน่วยงานในส่วนกลางที่
สงักดักระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกัในการร่าง
พระราชบัญญัติ  ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และ 
กฎระเบยีบ  

กฎหมายหลกัจ านวน 13 ฉบบัแบ่งได้ 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี กลุ่มที ่1 จ านวน 8 ฉบบั เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ หน่วยงาน
หลกัที่รบัผดิชอบ คอื ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยารวมทัง้สิ้น ได้แก่ พระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 และ
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (1) พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
(2) พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 (3)  
พระราชบัญญัติว ัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาท พ.ศ. 
2518 (4) พระราชบญัญตัเิครื่องมอืแพทย ์พ.ศ. 2551 (5)    
พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง  พ . ศ .  2558 ( 6) 
พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ข
เพิม่เตมิ (7) และพระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย 
พ.ศ. 2533 (8) การออกประกาศแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที่
ต ามพระราชบัญญัติ  ทั ้ง  7 ฉบับ  เ ป็นอ านาจของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข (1-7) ส่วนการออก
ประกาศแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนด
ป้องกนัการใช้สารระเหย เป็นอ านาจของรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (8) 

กฎหมายหลกักลุ่มที่ 2 จ านวน 2 ฉบบัเกี่ยวขอ้ง
กบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ หน่วยงาน
หลกัที่รบัผดิชอบ คอื กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ได้แก่ 
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (9) และ 
พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 (10) 
การออกประกาศแต่ งตั ้งพนัก งาน เจ้ าห น้ าที่ ต าม

พระราชบญัญตัทิัง้ 2 ฉบบัเป็นอ านาจของรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ  

กฎหมายหลกักลุ่มที ่3 เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นป้องกนั และควบคุมโรค กรมควบคุมโรคเป็น
หน่วยวชิาการ อ านวยการ และปฏบิตักิารรบัผดิชอบการ
ควบคุม กฎหมายกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่ม 3.1 มี
หน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบ คอื ส านักควบคุมการบรโิภค
ยาสูบ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (11) และพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ.2535 (12) การออก
ประกาศแต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าทีต่ามพระราชบญัญตั ิทัง้ 
2 ฉบับ  เ ป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่ม 3.2 มหีน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบ คอื 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ได้แก่ พระราชบญัญตัคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 (13) บทบญัญตัใินมาตรา 4 ใหน้ายกรฐัมนตรี
รกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ ดงันัน้ การออกประกาศ
แต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที่จงึเป็นอ านาจของนายกรฐัมนตร ี 
ประกาศที่แต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าที่จงึเป็นประกาศส านัก
นายกรฐัมนตร ีและให้มคีณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติประกอบด้วยนายกรฐัมนตรหีรอืรอง
นายกรฐัมนตรีที่นายกรฐัมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรอง
ประธานกรรมการคนทีห่น่ึง ปลดักระทรวงสาธารณสขุเป็น
เลขานุการและให้อธิบดีและผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกจิการคลงัเป็นผูช้ว่ยเลขานุการ 

พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคด้านสาธารณสุขนัน้มจี านวนมากและอยู่ในความ
รบัผดิชอบของหลายหน่วยงานในราชการส่วนกลาง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุน
บรกิารสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นต้น หน่วยงานเหล่าน้ี
มอบอ านาจในการด าเนินการตามกฎหมายดงักล่าวใหก้บั
หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค เช่น เขตสุขภาพ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เป็นตน้ ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หน้าที่
มีความหลากหลายและแตกต่ างกัน   ประกอบกับ
พระราชบญัญตับิางฉบบัไดอ้อกมาบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา
ที่ยาวนานมาก เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติว ัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาท พ.ศ. 
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2518 พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 เป็นตน้ ท าใหม้ี
ข้อ จ า กัด ในกา รบังคับ เพรา ะค วามไม่ทันกับกา ร
เปลี่ยนแปลงในยุคปจัจุบนั โดยเฉพาะในส่วนของบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจา้หน้าที่ นอกจากน้ี ยงัมี
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 (14) ซึ่งมี
บทบญัญตัทิี่สามารถคุ้มครองสทิธขิองผู้บรโิภคได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในส่วนของบทบาทการบงัคบัใช้
กฎหมายของพนกังานเจา้หน้าที ่ดงันัน้เพื่อใหก้ารบงัคบัใช้
กฎหมายทีก่ลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีรบัผดิชอบเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกันในทุกระดับ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบ ผู้วิจ ัยจึงได้วิเคราะห์บทบาทของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรบัผดิชอบของกลุ่ม
ง านคุ้ ม ค รองผู้ บ ริ โ ภคและ เภสัช สาธา รณสุข แล ะ
เปรยีบเทยีบกบับทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบตัิ
จริงในทัง้ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพฒันาการบงัคบัใช้กฎหมาย
ต่อไป  
 
วิธีการวิจยั 

 การศึกษาครัง้ น้ี เ ป็นการวิจัย เอกสาร โดย
ทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งดงัน้ี กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคทุกฉบบั (1-14) เอกสาร
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกบัการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค  เอกสารการประชุม
คณะท างานย่อยวชิาชพีเภสชักรรมสาขาคุม้ครองผูบ้รโิภค
และเภสชักรกบัการท างานสร้างเสริมสุขภาพ  (14 ส.ค. 
49) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องบทบาทของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  และ
คู่มอืการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ  

ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบบทบาทของพนกังานเจา้หน้าที่
ตามพระราชบญัญตัิ13 ฉบบัที่อยู่ในความรบัผดิชอบของ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข หลงัจาก
นัน้เปรยีบเทยีบบทบาทที่ก าหนดในกฎหมายกบับทบาท
ของพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่เกดิจรงิในการตรวจสอบเฝ้าระวงั
ในกรณีปกตแิละการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

ผลการวิจยั 
ผูท่ี้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ในพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข 13 ฉบบัที่ศกึษา มกีฎหมาย 8 ฉบบัที่อยู่
ภายใตก้ารควบคุมดแูลของส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่ ง เ ป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนพระราชบญัญัติที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพดูแล เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
บรกิารสุขภาพ ส่วนกฎหมายที่ดูแลโดยกรมควบคุมโรค
เป็นกฎหมายควบคุมผลติภณัฑ์ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
คอื ยาสบูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ซึ่งเป็นพระราชบญัญตัิ
ที่บังคับใช้ในเชิงควบคุมป้องกันมากกว่าปราบปราม
ผู้กระท าผิด ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่วนใหญ่ 
กฎหมายน้ีมกัอยู่ในความรบัผดิชอบของกลุ่มงานควบคุม
โรคมากกว่ ากลุ่ ม งานคุ้มครองผู้บริ โภคและ เภสัช
สาธารณสขุ   

ตามหลักการกระจายอ านาจในการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคใหแ้ก่สว่นภูมภิาค การบงัคบัใชก้ฎหมายขา้งตน้
จึงมีการแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยรัฐมนตรีว่าการ 
เพื่อให้เกิดการบงัคบัใช้อย่างมปีระสทิธิภาพ การแต่งตัง้
พนักงานเจา้หน้าที่ในส่วนภูมภิาคในระดบัเขตนัน้ ผูต้รวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าเขตสุขภาพไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขทุกฉบับ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย จ านวน 11 ฉบับ  ยกเว้น
พร ะ ร าชบัญญัติ ส ถ านพยาบาล  พ . ศ .  2541 แ ล ะ
พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 ส่วน
สาธารณสุขนิเทศประจ าเขตสุขภาพ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
พนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมาย จ านวน 10 ฉบบั ยกเวน้
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญตัิคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551  

พนักงานเจา้หน้าที่ในระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ย 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัและเภสชักรประจ ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้ร ับการแต่งตัง้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
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ผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุขทุกฉบบั สว่นผูว้่าราชการจงัหวดั 
ได้ร ับการแต่งตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
จ านวน 11 ฉบบั ยกเว้น พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 

ในระดบัอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอและเภสชักร
ประจ าโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทัว่ไป ที่ตัง้อยู่นอกเขตอ าเภอเมอืงที่ได้รบัมอบหมายใน
การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข ได้รบัการแต่งตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตัทิี่ศกึษาทุกฉบบั ส่วนผูด้ ารงต าแหน่งอื่นๆ 
เช่นผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชน นักเทคนิคการแพทย ์
นกัวชิาการสาธารณสขุ ฯลฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นพนกังาน
เจา้หน้าทีบ่างฉบบั ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ พระราชบญัญตัยิาเสพ
ตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิต่์อจติ
และประสาท พ.ศ. 2518 พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้าร
ระเหย พ.ศ. 2533 เป็นตน้ 

 สว่นระดบัต าบล เจา้หน้าทีร่ะดบัต าบลไดร้บัการ
แต่งตัง้ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติใน
ความดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จ านวน 2 ฉบบั คอื พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 และ 
พระราชบัญญัติว ัต ถุอันตราย พ.ศ.  2535 และตาม
พระราชบัญญัติในความดูแลของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จ านวน 1 ฉบบั คอื พระราชบญัญตักิารประกอบ
โรคศลิปะ พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัใินความดแูลของ
กรมควบคุมโรค จ านวน 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่  พ .ศ .  2535 และ
พระราชบญัญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
เจ้าหน้าที่ระดบัต าบลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นพนักงาน
เจา้หน้าทีป่ระกอบดว้ย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพต าบลหรอืหวัหน้าสถานีอนามยั และนักวชิาการ
สาธารณสขุ 

ในปจัจุบันได้มีการจัดตัง้หน่วยงานระดับเขต
สขุภาพประจ าทุกเขตสขุภาพ และมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานใน
เขตสขุภาพนัน้ ๆ ดงันัน้เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายท าได้
ครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จงึควรมกีารแต่งตัง้
พนักงานเจา้หน้าที่ในระดบัเขตในต าแหน่งต่อไปน้ีเพิม่ขึน้ 
เชน่ นายแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย ์

นักวชิาการสาธารณสุข และพยาบาลวชิาชพีที่ปฏบิตังิาน
และรบัผดิชอบงานตามความเหมาะสมของพระราชบญัญตัิ
แต่ละฉบบั 

ส าหรับการแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ
จงัหวดันัน้ เห็นควรแต่งตัง้นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวช
กรรมป้องกนั นักวชิาการสาธารณสุขระดบัเชี่ยวชาญ และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชั
สาธารณสขุเป็นพนักงานเจา้หน้าทีทุ่กฉบบั ทัง้น้ีเพื่อความ
สะดวก รวดเรว็ และครอบคลุมในการด าเนินงาน   

ใ น ร ะดับ อ า เ ภอ  ค ว ร แต่ ง ตั ้ง นั ก วิช า ก า ร
สาธารณสุขที่ท าหน้าที่รองสาธารณสุขอ าเภอ และหวัหน้า
ฝา่ยเภสชักรรมชุมชน และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานทีฝ่า่ยเภสชั
กรรมชุมชนทุกคนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในกฎหมายทุก
ฉบบั ทัง้น้ีเพื่อความสะดวก รวดเรว็ และครอบคลุมในการ
ด าเนินงาน  

ในระดบัต าบลควรได้รบัการมอบอ านาจในการ
คุ้มครองผู้บรโิภคในทุกพระราชบญัญัติที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี
เน่ืองจากปญัหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บรกิารสุขภาพในปจัจุบนัมแีนวโน้มเกิดในระดบัหมู่บ้าน
และต าบลเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีในระดับต าบล ควร
แต่งตัง้นกัวชิาการสาธารณสขุหรอืเจา้พนกังานสาธารณสขุ
ชุมชนที่ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งทุกฉบบั  
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามภีารกิจ
ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในด้านการ
บรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ โดยมหีน้าทีต่รวจสอบ เฝ้าระวงั 
ก ากบัดูแลผลติภณัฑ์ก่อนและหลงัออกสู่ตลาด รวมไปถึง
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถาน
ประกอบการ การโฆษณา และการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของ
ผู้บริโภค ทัง้ น้ีการด า เ นินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทัว่ประเทศนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกันกับกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพและกรมควบคุมโรค การวิจยัน้ี
ศกึษาบทบาทและอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจา้หน้าที่ใน
ส่วนภูมิภาคที่ได้ร ับมอบอ านาจตามพระราชบัญญัติ
เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ บทบาทและ
อ านาจหน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีม่ ีดงัน้ี 
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1. การเขา้ตรวจสอบสถานที่และสถานที่ที่ต้อง
สงสัย เพื่อการดูแล ควบคุม และก ากับให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิัน้ ๆ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครอง
ผู้บรโิภคด้านสาธารณสุขเกือบทุกฉบบัได้ให้อ านาจน้ีแก่
พนกังานเจา้หน้าทีย่กเวน้ พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิต่์อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 และพระราชก าหนดป้องกนั
การใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 ทีไ่มไ่ดก้ าหนดบทบาทในการ
เขา้ตรวจสอบสถานทีท่ีต่อ้งสงสยั ซึง่บางครัง้มคีวามจ าเป็น
ในการปฏบิตัิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จงึควรปรบัปรุง
กฎหมายในประเดน็น้ี 
 2. การเขา้ตรวจค้น เมื่อมเีหตุอนัควรที่เชื่อได้ว่า
เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ฝ่ า ฝื น พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ นั ้ น  ๆ 
พระราชบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
สาธารณสุขที่ได้ให้อ านาจน้ีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ย า เ ส พ ติ ด ใ ห้ โ ท ษ  พ . ศ .  2522 
พ ร ะ ร า ชบัญญัติ ว ัต ถุ อัน ต ร า ย  พ . ศ .  2535  แ ล ะ
พระราชบญัญตัิเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งมบีทบญัญตัิ
เพิม่เตมิ ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่อ้งมหีมายคน้ เพื่อเป็นการ
คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของบุคคลตามรฐัธรรมนูญ เวน้แต่มี
เหตุอนัควรเชื่อวา่ หากเน่ินชา้กวา่จะเอาหมายคน้มาได้ จะ
มกีารยกัยา้ยซุกซ่อน ท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดมิ หรอื
ท าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  ให้
พนักงานเจา้หน้าที่ท าการคน้ไดโ้ดยไม่ต้องมหีมายคน้ แต่
ต้องปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้น ทัง้ น้ี เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค จึงควรเพิ่มบทบาท
หน้าที่ น้ีในพระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติอาหาร 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ และพระราชก าหนด
ป้องกนัการใชส้ารระเหยดว้ยเชน่กนั  
 3. การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบหรือการ
ตรวจวิเคราะห์ กฎหมายเกือบทุกฉบับที่เกี่ยวกับการ
คุม้ครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุขใหอ้ านาจน้ีแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ยกเว้น พระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541  พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญตัิคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ในส่วนของพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 
2541  และ พระราชบญัญตัิการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

2542 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อ านาจตามกฎหมายยา 
อาหาร เครือ่งมอืแพทย ์หรอืเครือ่งส าอาง เกบ็ตวัอยา่งเพื่อ
ตรวจสอบหรอืวเิคราะห ์
 4. การยดึหรอือายดัผลติภณัฑ์ที่ฝาฝืนกฎหมาย 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ าน
สาธารณสุข  เกือบทุกฉบับให้อ านาจ น้ีแก่พนักงาน
เจา้หน้าที ่ยกเวน้ พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู 
พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี ่พ.ศ. 2535 

5. การประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 บัญญัติให้
พนักงานเจา้หน้าที่มอี านาจประกาศผลการตรวจสอบหรอื
วิเคราะห์คุณภาพยาตัวอย่างที่น าไปตรวจสอบหรือ
วเิคราะห์ให้ประชาชนทราบ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการยา ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์แก่การคุม้ครองความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ยา และคณะกรรมการยาก าหนด
หลกัเกณฑ์ในหลกัการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศผลการตรวจสอบ หรือผลการวิเคราะห์
คุณภาพยาให้ประชาชนทราบ ในการเรยีกเก็บยาคนืและ
การเตือนภยัด้วยวธิตี่าง ๆ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการยาเป็นรายกรณี เช่น การประกาศผล
การตรวจสอบหรอืผลการวเิคราะหค์ุณภาพยาในการเรยีก
เกบ็ยาคนืและการแจง้เตอืนภยั ด าเนินการไดท้นัท ีเมื่อเขา้
ข่ายในกรณียาที่มลีกัษณะเป็นยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน 
หรือยาเสื่อมคุณภาพ ตามกฎหมายยา เป็นต้น  ส่วน
พระราชบญัญตัิเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 มบีทบญัญตัิให้
เ ลขาธิการโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ
เครื่องส าอางมีอ านาจประกาศผลการตรวจสอบหรือ
วเิคราะหเ์ครื่องส าอางใหป้ระชาชนทราบ เพื่อประโยชน์แก่
การคุ้มครองผู้บ ริโภคได้  ทั ้ง น้ี  จ ะต้อง ให้ เ จ้ าของ
เครื่องส าอางมโีอกาสชีแ้จง โตแ้ยง้ และแสดงหลกัฐานตาม
ควรแก่กรณี ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัมสีว่นรว่มในการ
ใชอ้ านาจประกาศผลการตรวจสอบหรอืวเิคราะห์ได ้ โดย
การ รวบรวมข้อมู ล แล ะหลัก ฐ านส่ ง ให้ ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผูด้ าเนินการ  
 การประกาศผลการตรวจพิสูจ น์อาหารให้
ประชาชนทราบนัน้ อาศยัอ านาจตามมาตรา 30(3) แห่ง
พระราชบญัญตัอิาหารทีใ่หอ้ านาจส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้
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ประชาชนทราบได ้ และตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่ 495/2555 ลงวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 
2555 เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยามอบอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั และ
นายแพทย์ลาธารณสุขจงัหวดั เป็นผู้มีอ านาจตาม
พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ภายในเขตจงัหวดัทีอ่ยู่
ในหน้าที่รบัผิดชอบ โดยสามารถประกาศผลการตรวจ
พสิูจน์อาหารให้ประขาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลการ
ตรวจพสิูจน์อาหารรายใดเป็นอาหารไม่บรสิุทธิ ์ หรอืเป็น
อาหารปลอม หรอืเป็นอาหารผดิมาตรฐาน หรอืเป็นอาหาร
ที่น่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอือนามยัของประชาชน 
หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็น
อนัตรายเมือ่ใชบ้รรจุอาหาร 
 โดยสรุป กฎหมายให้อ านาจในการประกาศผล
การตรวจสอบ หรือผลวิเคราะห์ ยา เครื่องส าอาง และ
อาหาร โดยในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั มอี านาจในการประกาศผล
การตรวจสอบหรอืผลวเิคราะหอ์าหารได ้

6. การออกหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยค าหรือส่ ง เอกสารและหลักฐานที่ จ า เ ป็น เพื่ อ
ประกอบการพจิารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ อ านาจน้ีมี
ก าหนดในพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์  พ . ศ .  2551 
พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบญัญตัแิอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2551 แต่ไม่ได้ก าหนดในพระราชบัญญัติอาหาร 
พระราชบัญญัติยา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิต่์อจติและประสาท พระราช
ก าหนดป้องกนัการใช้สารระเหย และพระราชบญัญตักิาร
ประกอบโรคศิลปะ ทัง้น้ี เห็นควรเพิ่มอ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเดน็น้ีในพระราชบญัญตัทิัง้ 6 ฉบบัเพิม่เตมิ 
เน่ืองจากในการปฏบิตังิานของพนักงานเจา้หน้าที่และการ
บงัคบัใช้กฎหมาย อาจจ าเป็นต้องเรยีกเอกสาร หลกัฐาน 
จากผู้ประกอบการเพิ่ม เติมประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมาย   
 7. การสัง่ให้บุคคลเรยีกเก็บคืน ท าลาย และส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิด 
พระราชบัญญัติเครื่องส าอางฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุดมี
บทบญัญตัน้ีิ และเพิม่เตมิว่าในกรณีที่จ าเป็น ให้พนักงาน

เจา้หน้าทีด่ าเนินการจดัเกบ็ให ้โดยผูจ้ดแจง้ ผูข้าย หรอืผู้
ครอบครองเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ดงักล่าว ส่วนพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 มบีทบญัญตัิ
เรื่องใหอ้ านาจเรยีกเกบ็หรอืสัง่ใหผู้ร้บัอนุญาตผลติยา ผูร้บั
อนุญาตขายยา หรือผู้รบัอนุญาตน าหรือสัง่ยาเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร จดัเกบ็ยาที่ไม่ปลอดภยัต่อผู้ใชย้าหรอือาจ
เป็นอนัตรายต่อผู้ใช้ยา คืนภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจา้หน้าทีก่ าหนด และมอี านาจท าลายยาดงักล่าวเสยีได ้
 เ น่ื อ งจ ากกฎหมายอีกหลายฉบับยัง ไม่ มี
บทบญัญตัิเกี่ยวกบัการเรยีกเก็บคนื ท าลาย และส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ท าให้
กลายเป็นภาระของพนกังานเจา้หน้าทีแ่ละหน่วยงานรฐั จงึ
ควรเพิ่ม เติมโดยใช้บทบัญญัติตามพร ะราชบัญญัติ
เครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 
การด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อดุรธานี  

การด าเนินงานของจงัหวดัอุดรธานีใน ปี 2556-
2558 ตามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นสาธารณสขุในอ านาจหน้าทีก่ าหนดไวส้ าหรบัพนกังาน
เจา้หน้าที ่ แบง่ไดเ้ป็น 2 กรณี คอื การเฝ้าระวงัในกรณี
ปกตแิละการบงัคบัใชก้ฎหมาย การตรวจสอบเฝ้าระวงัใน
กรณีปกต ิ โดยแบง่เป็น 1) การด าเนินงานในเขตอ าเภอ
เมอืงซึง่เป็นเขตรบัผดิชอบของกลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค
และเภสชัสาธารณสขุ และเป็นการด าเนินงานโดยพนกังาน
เจา้หน้าทีใ่นกลุ่มงานฯ และ 2) การด าเนินงานนอกเขต
อ าเภอเมอืง โดยพนกังานเจา้ทีใ่นระดบัอ าเภอ     

ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานในบทบาท
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวงัในกรณี
ปกต ิปี 2556-2558 การตรวจสอบเฝ้าระวงัในกรณีปกตใิน
อ าเภอเมืองในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีจ านวน 
1,343, 1,258 และ 1,320 ครัง้ ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 
41.98, 38.66 และ 41.13 ของการตรวจสอบเฝ้าระวงัใน
กรณีปกติทัง้หมด จ านวนครัง้การด าเนินการเฝ้าระวงัใน
กรณีปกติของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข มจี านวนใกล้เคยีงกบัการ
ด าเนินงานของพนักงานเจา้หน้าทีร่ะดบัอ าเภอ จ านวน 20 
อ า เภอรวมกัน  เ น่ื อ งจากสถานประกอบการตาม
พระราชบญัญตัิที่รบัผดิชอบส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอ
เมอืงอุดรธานี 
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ตารางท่ี 1. ผลการด าเนินงานของพนกังานเจา้หน้าทีใ่นการตรวจสอบเฝ้าระวงัในกรณีปกต ิปี 2556-2558 
 

พระราชบญัญตั ิ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ในเขต
(ครัง้) 

นอกเขต
(ครัง้) 

ในเขต
(ครัง้) 

นอกเขต
(ครัง้) 

ในเขต
(ครัง้) 

นอกเขต
(ครัง้) 

- พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
- พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 
- พระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
- พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพผูไ้มส่บูบุหรีพ่.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 
- พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิฯ์ พ.ศ. 2518 
- พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
- พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 
- พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 

รวม 

243 
260 
210 
256 
104 
60 
60 
65 
48 
22 
9 
4 
2 

1,343 

420 
224 
178 
460 
245 
120 
120 
30 
23 
26 
4 
5 
1 

1,856 

210 
272 
205 
160 
124 
75 
75 
74 
40 
14 
4 
3 
2 

1,258 

422 
230 
165 
375 
224 
242 
242 
46 
21 
25 
2 
2 
0 

1,996 

351 
261 
198 
120 
115 
65 
65 
85 
35 
13 
5 
6 
1 

1,320 

386 
210 
154 
455 
210 
180 
180 
62 
25 
22 
3 
2 
0 

1,889 
 
  การบงัคบัใชก้ฎหมายเกดิขึน้เมื่อพบการกระท า

ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือเกิดจากการร้องเรียนของ
ผู้บริโภค ในกรณีที่พบการกระท าผิดโดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนั ้น จะมอบให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุขด าเนินการเท่านัน้ โดยมพีนักงานเจ้าหน้าที่
ระดบัอ าเภอร่วมสงัเกตการณ์ด้วยหรือไม่ก็ได้ ทัง้น้ีเพื่อ
ความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอเอง เน่ืองจากพนักงาน
เจา้หน้าทีร่ะดบัอ าเภอยงัขาดความมัน่ใจและประสบการณ์ 
และมีการเปลี่ยนงานที่ปฏิบัติบ่อย ยกเว้นในกรณีของ
พระราชบญัญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ซึง่เจา้หน้าทีต่ ารวจไดร้บัการแต่งตัง้เป็นพนกังานเจา้หน้าที่
ด้วย จึงพบการบงัคบัใช้กฎหมายฉบบัน้ีนอกเขตอ าเภอ
เมอืง ตารางที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานในการบงัคบัใช้
กฎหมาย ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มกีารบงัคบัใช้
กฎหมายของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีในเขต
อ าเภอเมือง จ านวน 92 ครัง้   86 ครัง้  และ 41 ครัง้ 
ตามล าดับ กฎหมายที่มีการบังคับใช้สูงสุด คือ
พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบญัญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัยิา 
พ.ศ. 2510 จ านวน 58 ครัง้ 55 ครัง้ 52 ครัง้ และ 41 ครัง้
ตามล าดบั จ านวนครัง้ของการบงัคบัใชก้ฎหมายจะขึน้กบั
จ านวนสถานประกอบการแต่ละประเภทที่ได้มีการขอ
อนุญาตในจงัหวดัอุดรธานีนัน่เอง  

การประเมนิการกระจายอ านาจการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุขให้กบัส่วนภูมภิาคโดย
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุพบวา่ เจา้หน้าทีม่กัหลกีเลีย่ง
การใช้มาตรการทางกฎหมาย เน่ืองจากบางครัง้อาจ
ก่อใหเ้กดิปญัหาต่อความมัน่คงและปลอดภยัในการท างาน 
อนัเน่ืองจากความไม่พงึพอใจของผูเ้สยีผลประโยชน์ (15) 
เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประชุมสมัมนา
ของพนกังานเจา้หน้าทีข่องจงัหวดัอุดรธานีในครัง้น้ี 
 
ผลการด าเนินงานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องพนักงานเจา้หน้าที่
ที่ได้รบัการมอบอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุประกอบดว้ย การเขา้ 



 

 
Thai Journal of Pharmacy Practice 

 Vol. 8 No 2 Jul-Dec 2016 
 

 244 

ตารางท่ี 2. ผลการด าเนินงานของพนกังานเจา้หน้าทีใ่นการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 

พระราชบญัญตั ิ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ในเขต
(ครัง้) 

นอกเขต
(ครัง้) 

ในเขต
(ครัง้) 

นอกเขต
(ครัง้) 

ในเขต
(ครัง้) 

นอกเขต
(ครัง้) 

- พระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
- พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
- พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 
- พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพผูไ้มส่บูบุหรีพ่.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตัเิครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558 
- พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิฯ์ พ.ศ. 2518 
- พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
- พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
- พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 
- พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 

รวม 

16 
20 
20 
14 
4 
4 
0 
8 
4 
0 
0 
2 
0 
92 

32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 

10 
23 
18 
18 
6 
6 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
86 

28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 

26 
15 
17 
9 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 

35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 

 
ตรวจสอบในสถานประกอบการ ยานพาหนะทีก่ าหนด การ
ตรวจค้น การเก็บตวัอย่างเพื่อการตรวจวเิคราะห์ การยดึ 
การอายดั การประกาศผลการตรวจวเิคราะห ์การเรยีกเกบ็
ผลติภณัฑท์ีไ่ม่ปลอดภยั การท าลาย การออกหนงัสอืเรยีก
ให้บุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็น 
และอ านาจในการจบักุม ตารางที่ 3 แสดงผลการบงัคบัใช้
กฎหมายที่รบัผิดชอบตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
พนกังานเจา้หน้าที ่

จากผลการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจา้หน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีในปี 2556 
– 2558 พบว่า บทบาทและอ านาจหน้าทีท่ีม่กีารใชม้าก
ที่สุด คอื การตรวจสอบสถานที่หรอืสถานประกอบการที่
ระบุในกฎหมายแต่ละฉบบั รองลงมาเป็นการเกบ็ตวัอย่าง 
และการยดึอายดัตามล าดบั ทัง้น้ีเน่ืองจากอ านาจในการ
ตรวจสอบเป็นอ านาจทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายทุกฉบบัที่
ร ับผิดชอบ ส่วนอ านาจในการค้นถูกะก าหนดไว้ใน
พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ย า เ ส พ ติ ด ใ ห้ โ ท ษ  พ . ศ .  2522 
พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 พระราชบญัญตัิ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ส่วนอ านาจในการยดึการ

อายัดจะก าหนดไว้ในกฎหมายเกือบทุกฉบับ ยกเว้น 
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535  

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า การตรวจสอบสถานที่
หรือสถานประกอบการเป็นอ านาจหน้าที่ที่มีการใช้มาก
ที่สุด เ น่ืองจากเ ป็นอ านาจหน้าที่ที่ ได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติที่รบัผิดชอบทุกฉบบั และขึ้นกับจ านวน
สถานประกอบการทีข่ ึน้ทะเบยีนขออนุญาตดว้ย การตรวจ
คน้เป็นการด าเนินการรว่มกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สว่นอ านาจ
หน้าที่ที่ไม่มกีารใช้เลย คอื อ านาจในการประกาศผลการ
ตรวจวเิคราะห์ การเรยีกเก็บ และการท าลายผลติภณัฑ์ที่
เป็นอนัตราย   

จากตารางที่ 3 พบว่า มีการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 
2510 มากที่สุด ส าหรบัพระราชบญัญตัิควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะเป็นผลการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าที่
ต ารวจเป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 2) ทัง้น้ีพบว่าเป็นไปตาม
จ านวนสถานประกอบการที่มีการขออนุญาตประกอบ
กิจการและอยู่ในความรบัผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครอง   
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ตารางท่ี 3. ผลการบงัคบัใชก้ฎหมายทีร่บัผดิชอบตามบทบาทและอ านาจหน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าที่ 
พระราชบญัญติั ตรวจสอบ การค้น เกบ็ตวัอย่าง ยึด/อายดั 

ปี56 ปี57 ปี58 ปี56 ปี57 ปี58 ปี56 ปี57 ปี58 ปี56 ปี57 ปี58 
- พรบ.อาหาร 2522 
- พรบ.ยา 2510 
- พรบ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ 2522 
- พรบ.วตัถุออกฤทธิฯ์ 2518 
- พรบ.เครือ่งมอืแพทย ์2535 
- พรบ.เครือ่งส าอาง 2558 
- พรบ.วตัถุอนัตราย 2535 
- พรก.ป้องกนัฯสารระเหย 2533 
- พรบ.สถานพยาบาล 2541 
- พรบ.ประกอบโรคศลิปะ 2542 
- พรบ.ควบคุมยาสบู 2535 
- พรบ.คุม้ครองฯผูไ้มส่บูบุหรี ่2535 
- พรบ.ควบคุมฯแอลกอฮอล ์2551 

663 
388 
48 
71 
349 
35 
0 
0 

484 
6 

180 
180 
716 

632 
370 
39 
61 
348 
30 
0 
0 

502 
7 

317 
317 
535 

737 
352 
35 
35 
325 
37 
0 
0 

471 
5 

345 
345 
575 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

32 
8 
0 
4 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

335 
4 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

360 
5 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
0 
1 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
ผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข  คือ  จ านวนสถาน
ประกอบการดา้นอาหาร จ านวน 824 แห่ง สถานพยาบาล 
จ านวน 402 แห่ง และสถานประกอบการด้านยา จ านวน 
380 แหง่ (ขอ้มลู ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2558) 

 จากการวเิคราะห์การด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพบว่า อ านาจที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ควรใช้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินการ คอื การประกาศผลการตรวจสอบหรอืพสิูจน์
อาหารซึ่งเป็นมาตรการทีค่วรใชใ้หท้นัสถานการณ์ ส าหรบั
การประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ยาและ
เครื่องส าอางนัน้ สามารถด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูล 
หลกัฐานต่าง ๆ ส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาด าเนินการต่อไป 

 

สรปุผล 
การแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีเ่พื่อปฏบิตักิารตาม

กฎหมายในปจัจุบนันัน้ สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
คุม้ครองผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างดตีัง้แต่ระดบัเขตจนถงึระดบั
พื้นที่ แต่ปญัหาที่พบ คอื ยงัไม่มกีารด าเนินการที่ชดัเจน 
เช่น ในระดบัเขตหรอืผู้ว่าราชการจงัหวดั ส่วนในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องมกีารแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิม่เติม 

ส่วนภูมภิาคต้องน าเสนอหน่วยงานส่วนกลางให้รบัทราบ
ปญัหา อุปสรรค และร้องขอให้แต่งตัง้ เพิ่มเติม โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ความจ าเป็นทีเ่ป็นจรงิ 
  อ านาจของพนกังานเจา้หน้าทีท่ีไ่มไ่ดก้ าหนดไว้
ในกฎหมายบางฉบบั แต่มคีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
เช่น อ านาจตรวจค้น ที่อาจร้องขอเจ้าหน้าที่ต ารวจหรอื
ทหารร่วมด าเนินการ การค้นต้องขอหมายค้นก่อน
ด าเนินการตรวจค้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน จึง
สามารถค้นได้เท่าที่จ าเป็น แต่ต้องปฏิบตัิตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาวา่ดว้ยการคน้ (กรณีการ
คน้โดยไมม่หีมายคน้ ผูเ้ขา้ตรวจคน้ตอ้งอา้งเหตุผลในการ
คน้ เชน่ การพบของกลางทีช่ดัเจนและไดร้บัความยนิยอม
ของเจา้ของสถานที่ หรอืใหเ้จา้หน้าที่เฝ้าจุดสงัเกตไวแ้ละ
พบการกระท าความผดิทีช่ดัเจน) 
 อ านาจในการเรยีกเกบ็คนื หรอื ท าลายของกลาง 
ที่ยงัไม่มบีทบญัญตัิในกฎหมายหลายฉบบันัน้ ควรมกีาร
น าเสนอให้มีการออกกฎหมายกลางในเรื่อง น้ี  โดย
เทียบเคียงกบับทบญัญตัิในพระราชบญัญตัิเครื่องส าอาง 
พ.ศ.2558 ส่วนอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงานที่ยงัไม่มบีทบญัญตัิในกฎหมายบางฉบบั เช่น 
อ านาจหน้าที่ในการออกหนังสอืเรยีกใหบุ้คคลใด ๆ มาให้
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ถ้อยค า  หรือส่ง เอกสารและหลักฐานที่ จ า เ ป็นเพื่ อ
ประกอบการพจิารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ควรได้รบั
การปรบัปรงุ เพิม่เตมิเชน่กนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อการพฒันา ปรบัปรุง
และการบงัคบัใชก้ฎหมาย มดีงัน้ี   

1. การบรูณาการงานรว่มกนั: ควรท าใหเ้กดิการ
ประสานงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานหลกัในกระทรวง
สาธารณสุข เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ และกรมควบคุมโรค ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุง ทบทวน ยกระดับการ
ท า ง า น ต า ม บทบ า ทข อ งพนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
พระราชบญัญตัิที่อยู่ในความรบัผิดชอบ ทัง้น้ีเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากน้ี ยงัควรมกีารประสานงานระหว่างกระทรวงที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืกระทรวงอุตสาหกรรม ที่
มีการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภครว่มกนั โดยควรมกีารจดัตัง้คณะกรรมการรว่มกนั
ในการปรับปรุ ง  ทบทวน และยกระดับการท างาน
พระราชบญัญตัทิี่อยู่ในความรบัผดิชอบ เพื่อใหก้ารบงัคบั
ใชก้ฎหมายทีม่คีวามทนัสมยัและเหมะสมทนัต่อเหตุการณ์
ในสถานการณ์ปจัจุบนั ตลอดจนมแีนวทางในการบงัคบัใช้
กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละกระทรวงให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บรโิภค
อยา่งแทจ้รงิ 

2. การปรบัปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตัิ: หน่วยงาน
ส่วนกลางผู้รบัผดิชอบพระราชบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุข เช่น พระราชบญัญตัยิา 
พระราชบญัญตัอิาหาร พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล เป็น
ตน้ ควรทบทวนเพื่อปรบัปรุงพระราชบญัญตัทิี่อยู่ในความ
รบัผดิชอบซึ่งเป็นพระราชบญัญตัทิี่มุ่งเน้นใหก้ารคุ้มครอง
ทางดา้นอาญาเทา่นัน้ ใหส้ามารถคุม้ครองผูบ้รโิภคไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ ทัง้น้ีโดยมุง่เน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะความตอ้งการในการชดใชค้่าเสยีหาย
ทางแพ่งและพาณิชย์ โดยเทียบเคียงกบัพระราชบญัญัติ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ กับ ห น่ ว ย ง า น อื่ น ๆ  เ ช่ น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ .  2522 ที่ ได้

ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
จงัหวดัที่มบีทบาทในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ บทบาท
การคุม้ครองผูบ้รโิภคภายในจงัหวดั บทบาทและอ านาจใน
การเปรยีบเทยีบความผดิที่เกดิขึน้ภายในจงัหวดั บทบาท
ในการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ภายในจังหวัด หรือ
พระราชบญัญตัิวธิพีจิารณาคดผีู้บรโิภค พ.ศ. 2551 ที่
ก าหนดใหม้เีจา้พนักงานคดที าหน้าที่ช่วยเหลอืศาลในการ
ด าเนินคดีผู้บริโภคตามที่ศาลมอบหมายดงัต่อไปน้ี เช่น 
ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค  ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
พยานหลักฐาน บันทึกค าพยาน ด าเนินการให้มีการ
คุม้ครองสทิธขิองคู่ความทัง้ก่อนและระหว่างการพจิารณา 
ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืตามขอ้ก าหนด
ของประธานศาลฎกีาในการท าหน้าทีช่ว่ยเหลอืนัน้ เป็นตน้ 

3. การสนับสนุนงบประมาณ: หน่วยงานใน
ส่วนกลางผู้รบัผดิชอบพระราชบญัญตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
คุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุขควรจดัสรรงบประมาณ
ส าหรบัหลกัสตูรการอบรมเพิม่พนูความรู้และทกัษะในเรื่อง
การบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ ๆ ให้กบัพนักงานเจ้าหน้าที่ทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัเขตสขุภาพ จงัหวดั อ าเภอ และต าบล ทัง้
ในส่วนขององค์ความรู ้ทกัษะ และการฝึกปฏบิตัทิี่เขม้ขน้ 
จรงิจงั สามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิเพื่อการคุม้ครองผูบ้รโิภค
อยา่งแทจ้รงิ 

4. การก าหนดคุณสมบตัขิองพนักงานเจา้หน้าที่
และค่าตอบแทน: การด าเนินงานบทบาทและอ านาจหน้าที่
ในการปฏิบตังิานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยส่วนใหญ่จะ
จ ากดัเฉพาะในสว่นของระดบัจงัหวดัเท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ความกังวลในปญัหาด้านความมัน่คงปลอดภัยในการ
ท างาน ศักยภาพ ความรู้  และประสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานเจา้หน้าที่ในระดบัอ าเภอ ดงันัน้จงึ
ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเป็นพนักงาน
เจา้หน้าทีใ่หช้ดัเจน ในดา้นความรู ้พนกังานเจา้หน้าทีท่ีจ่ะ
ได้ร ับการแต่งตัง้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ใน
พระราชบญัญตัแิต่ละฉบบัอย่างละเอยีดถี่ถว้น โดยควรมี
การประเมนิระดบัความรูแ้ละคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่นต้องเป็นระดบัช านาญ
งานหรอืช านาญการขึน้ไป เป็นตน้ ในดา้นประสบการณ์ ผู้
ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นพนกังานเจา้หน้าทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่
ที่จะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคมาเป็นอยา่งด ีเช่น มปีระสบการณ์ในการ
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ปฏิบตังิานด้านคุ้มครองผู้บรโิภค 7 ปีขึ้นไป เป็นต้น การ
ก าหนดความรู ้คุณสมบตั ิและประสบการณ์การปฏบิตังิาน
นัน้เทียบเคียงมาจากการอบรมหลักสูตรสารวัตรของ
วทิยาลยัการต ารวจ กองบญัชาการศกึษา ส านกังานต ารวจ
แหง่ชาต ิกระทรวงมหาดไทย (16) 

เมื่อพนักงานเจา้หน้าทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด หน่วยงาน
สว่นกลางควรก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึการจา่ยคา่ตอบแทนเพื่อลดผลประโยชน์
ทบัซ้อนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม ตัง้แต่ระดบั
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลงัใจในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หน้าทีทุ่ก
ระดบั  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วจิยัขอขอบคุณวทิยาลยัการคุ้มครองผู้บรโิภค
ด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม 
แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สขุภาพ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทีส่นบัสนุนการ
ด าเนินโครงการวจิยัน้ี ขอขอบคุณภาคีเครอืข่ายงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุข จงัหวดัอุดรธานี พี่ ๆ 
น้อง  ๆ  จากกลุ่ ม งานคุ้มครองผู้บ ริโภคและ เภสัช
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี ที่ให้
ความอ นุ เคราะห์ข้อมู ล ในการศึกษาวิจัย  และ ให้
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครัง้น้ี และสุดท้าย
ขอขอบคุณ อาจารย์วรวทิย์ กิตติวงศ์สุนทรที่ได้ให้
ค าปรึกษาแนะน าท า ให้งานวิจัย น้ีส า เร็จลุล่ วงตาม
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
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Analysis of Competent Officials’ Roles Under the Laws on the Responsibility of 
Department of Consumer Protection and Public Health Pharmacy,  

Udon Thani Provincial Public Health Office 
Manot Nakhawatchana  

Udon Thani Provincial Health Office 

Abstract 
 Objective: To analyze the situation on law enforcement of the Department of Consumer Protection and 
Public Health Pharmacy (CPPHP), Udon Thani Provincial Public Health Office (PPHO) and  to compare the role of 
competent officials under the relevant laws. Methods: This study was documentary research conducted by reviewing 
the laws on consumer protection under the responsibility of the Department of CPPHP, Udon Thani PPHO, and 
reviewing research regarding legal roles and responsibilities of competent officials.  Legal roles and responsibilities 
were then compared to the practice of the officials in Udon Thani PPHO. Results: Thirteen laws on the protection of 
consumer health were under the responsibility of the Department of CPPHP. At the provincial level, Provincial Chief 
Public Health Physician and Pharmacists in the Department of CPPHP have been the competent officials. At district 
level, public health administrators at district level and pharmacists responsible for consumer protection in community 
hospitals have been appointed as competent officials. The competent officials should be further empowered in 
searching in the Drug Act, Food Act and Medical Device Act. Moreover, the empowerment should extended to 
include the announcement of test results, product recall and destroying in Food Act, Cosmetics Act, Psychotropic 
Substance Act and Hazardous Substances Act in order to improve the  efficiency of consumer protection. The 
performance of duties by competent officers could be divided into two types i.e., routine surveillance and the 
examination according to complaints or litigation. Total number of routine surveillance during the fiscal year 2556, 
2557 and 2558 were 1,343, 1,258 and 1,320 times, respectively. Total number of examination according to 
complaints or litigation during the fiscal year 2556, 2557 and 2558 were 95, 86 and 71 times respectively. Three 
most employed authorities In the execution of duties were inspection, product collection and seizure. The Acts with 
the most compliant and litigation in the past 3 years were Food Act, Sanatorium Act, and Drug Act accounting for 
37.7, 35.7 and 26.6% of the cases, respectively.  The execution upon the complaints or litigation was limited to the 
authorities at the provincial level because those at district level were not confident in their knowledge, capabilities 
and safety. Conclusion: In order to effectively enforce the law in a timely fashion, the integration of working among 
the major regulatory agencies within the Ministry of Health and with those in relevant ministries is crucial, together 
with the revision of the law on the empowerment of competent officials and their qualification. Moreover, extensive 
training of competent officials in the area of knowledge and practice to increase their confidence, together with the 
setting of their compensation appropriate to high risk associated with duty execution are mandatory. 
Keywords: competent officials, pharmacy laws, consumer protection in health, provincial health office 
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