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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์กระบวนการขออนุ ญาตเกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท สรุปปญั หาที่พบ
ั หาเบื้อ งต้น และพัฒ นาข้อ เสนอเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิผ ลของกระบวนการขออนุ ญ าตฯวิ ธี ก าร:
สร้า งเครื่อ งมือ ในการแก้ป ญ
การศึกษานี้แบ่งเป็ นสองระยะ ระยะทีห่ นึ่ง เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั งิ านอนุ ญาตผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสูต่ ลาด
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายและการใช้วตั ถุเจือปนในอาหาร และรวบรวมปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบาย
และกระบวนการขออนุญาตฯในการศึกษาระยะทีส่ อง ผูว้ จิ ยั สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับตรวจสอบชนิด
และปริมาณวัตถุเจือปน และประเมินเครื่องมือในผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าที่ 25 ราย ผูว้ จิ ยั ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อ
โปรแกรมหลังจากทดลองใช้โปรแกรม ผลการวิ จยั : นโยบายรัฐบาลและการปรับลดสถานะของอาหารประเภทเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท เป็ นอาหารกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน มีผลให้ขนั ้ ตอนการขออนุ ญาตสัน้ ลงและใช้เวลาน้อยลงและ
ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งแนบผลวิเคราะห์อาหารในการขออนุ ญาต แต่เพิม่ ความรับผิดชอบให้แก่ผผู้ ลิต ในการตรวจสอบชนิดและ
ปริมาณวัตถุเจือปนด้วยตนเอง ผู้ขออนุ ญาติในภูมภิ าคส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ขาดความรู้ในการคานวณ
ปริมาณวัตถุเจือปน เจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับภาระช่วยตรวจสอบให้ ทาให้เกิดความล่าช้าในการอนุ ญาต โปรแกรมคานวณปริมาณวัตถุ
เจือปนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการและเจ้าหน้าทีใ่ ช้สามารถใช้งานได้ดี ผูใ้ ช้พงึ พอใจต่อโปรแกรมฯ มากถึงมากทีส่ ดุ ใน
ทุกประเด็นทีป่ ระเมินในงานวิจยั สรุป: การพัฒนากระบวนการขออนุ ญาตให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลใน
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Abstract
Objective: To analyze the licensing process for beverages in sealed containers, summarize the arising
problems, develop tool for resolving basic problems and develop proposal to increase the effectiveness of the
approval process. Method: This study was divided into two phases. Phase one involved the collection of data on
licensing of food products at pre-marketing stage, review of documents and studies on hazards and use of food
additives, and summarizing the problems arising from existing policies and approval process. In the second phase of
study, the researcher developed a computer program as a tool for checking types and amount of additives, and
tested the tool in 25 entrepreneurs and regulators. The research evaluated users’ satisfaction with the program after
using the program. Results: Government policies and the lowering of legal status of beverages in sealed containers
to “food with specification of quality or standard”, in effect, shortened approving process and time. Moreover
entrepreneurs needed not to submit the result of laboratory analysis of food products in applying for licenses.
However it increased the responsibility for the manufacturers to check the type and quantity of the additives
themselves. Most applicants in upcountry were small entrepreneurs with inadequate knowledge in calculating the
amount of additives. Regulators had to help them in checking food additives, leading to the delay in granting. The
program for calculating the amount of additives developed by the researcher for entrepreneurs and regulators was
effective. Users were satisfied with the program at the high to very high levels in all evaluated dimensions.
Conclusion: The development of a fast and effective licensing process according to current government policy
needs 3 phases of resolution resolutions. Urgent measure includes the provision of tool to officials and entrepreneurs
in up-country. Intermediate measure includes improving knowledge for entrepreneurs. Long-term measure includes
the revision of laws and policies leading to products conforming to legal requirement on quality and standards.
Keywords: food additives, beverages in sealed containers, calculating program, consumer protection, public health
pharmacy
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บทนา
ในป จั จุ บ ัน การขออนุ ญ าตเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์
อาหารต่ อ ทางราชการถู ก ท าให้ม ีข นั ้ ตอนน้ อ ยลงและมี
กระบวนการอนุ ญ าตที่เ ร็ว ขึ้น จากนโยบายรัฐ บาลตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (1) ซึง่ เป็ นนโยบาย
ของรัฐบาลทีส่ ง่ เสริมภาคธุรกิจเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจอาหาร
ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท ได้ถูกปรับลด
สถานะทางกฎหมายจากอาหารควบคุมเฉพาะเป็ นอาหาร
ก าหนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน(2)ในการขออนุ ญาต
เกี่ยวกับอาหารควบคุมเฉพาะ ผูป้ ระกอบการต้องแนบผล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ ด้ว ย แต่ ส าหรับ
อาหารกาหนดคุ ณภาพหรือมาตรฐาน ผู้ประกอบการไม่
จ าเป็ น ต้ อ งแนบผลการวิเ คราะห์ อ าหาร แต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาใช้แ นวทางใหม่ในการกากับ
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ด ย ใ ห้
ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่ตรวจสอบชนิดและปริมาณวัตถุเจือ
ปนในอาหารของตนเอง (3) แต่กระบวนการดังกล่าวอาจ
เหมาะกับ ผู้ป ระกอบการขนาดใหญ่ ท่ี ม ีค วามพร้อ มทัง้
บุคลากร ความรู้ และเครื่องมือ ส่วนผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กอาจยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของ
การควบคุมดูแลวัตถุเจือปนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ส าคัญ ของการใช้ ว ัต ถุ เ จือ ปนที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด การกระท าดัง กล่า วอาจเกิด ท าให้เกิด
อันตรายในผูบ้ ริโภคได้
อัน ตรายจากวัต ถุ เ จือ ปนอาจเกิด ได้จ ากหลาย
สาเหตุ เช่นอันตรายจากวัตถุเจือปนทีเ่ ป็ นสารห้ามใช้ (เช่น
สียอ้ มผ้า (4) หรือสีทเ่ี ป็ นสารก่อมะเร็ง เช่น sudan red)
อันตรายจากสารปนเปื้อนทีม่ ากับวัตถุเจือปน (เช่น สารหนู
ตะกัว)่ อันตรายจากวัตถุเจือปนอาหารที่กฎหมายอนุ ญาต
ให้ใช้ได้ ซึ่งเกิดเมื่อบริโภคในปริมาณที่มากหรือบ่อยครัง้
เช่น สีสงั เคราะห์จะเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและลาไส้
ทาให้น้ าย่อยอาหารไล่ออกมาไม่สะดวก อาหารย่อยยาก
ท้องอืด อาจมีอาการของตับและไตอักเสบ ซึง่ จะเป็ นสาเหตุ
ของโรคมะเร็ง (5)
วัต ถุ เ จือ ปนอาหารที่ใ ช้ใ นเครื่อ งดื่ม ในภาชนะ
บรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมอื่น ๆ ครอบคลุมวัตถุทใ่ี ช้เจือปนอาหาร
เพื่อประโยชน์ ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่ง สีอาหาร
(เช่น ปองโชโฟร์อาร์) กลิน่ รสอาหาร (เช่น กรดซิตริก) และ

การเก็ บ รัก ษาอาหาร (เช่ น โซเดี ย มเบนโซเอท) ( 6)
นอกจากนี้ ยงั มีการกาหนดปริม าณวัตถุเจือปนในอาหาร
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
ข้อกาหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหารเช่น สีซนั เซ็ตเย็ลโลว์
เอ็ฟซีเอ็ฟ (INS 110) กาหนดปริมาณให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อย
ละ 0.007 (70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และยังมีการกาหนดใน
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารโดย
The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives (JECFA) เช่น กาหนดค่า ADI (Acceptable
Daily Intake) ของ sunset yellow FCF ไว้ 0-4 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมน้าหนักตัว (5)
ในเดือนกันยายน 2559 จังหวัดอุดรธานีมผี ผู้ ลิต
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทจานวน 55 แห่ง รวม
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด 153 รายการ โดยเป็ นน้ าส้มปรุงแต่งรส
และน้ าส้มเกล็ดหิมะ จานวน 25 รายการ (7) อาหาร
ประเภทนี้ผูบ้ ริโภคเข้าถึงได้งา่ ยและมีการบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย เนื่องจากราคาไม่แพง
และหาซื้อได้งา่ ย(8) ทัง้ มีธุรกิจขายน้ าส้มแบบ franchise
(9) ทีท่ าให้เกิดแหล่งผลิตอาหารประเภทนี้ขน้ึ มาก
การตรวจสอบรายการส่วนประกอบในอาหารที่
ผูป้ ระกอบการยื่นขออนุ ญาตโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่า
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทจานวน 46 รายการมี
การแต่ ง สี กลิ่ น และรสด้ ว ยวัต ถุ เ จื อ ปนอาหารเพื่ อ
ประโยชน์ทางการค้า (7) ในขัน้ ตอนการขออนุ ญาตผลิต
พนักงานเจ้าหน้ าที่พบปญั หาจากการที่ผู้ประกอบการไม่
สามารถคานวณส่วนประกอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหา
ปริม าณวัตถุ เจือปนซึ่ง เป็ นเรื่องยากและซับซ้อนสาหรับ
ผู้ประกอบการ และต้องใช้เวลานาน (7)ตลอดจนยังไม่ม ี
โปรแกรมเพื่อช่วยคานวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารให้กบั
เจ้าหน้ าที่และผู้ประกอบการจากปญั หาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึง
ต้องการศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการขออนุ ญาต
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทที่มกี ารใช้วตั ถุเจือปน
อาหาร และพัฒ นาเครื่อ งมือ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพอง
กระบวนการขออนุ ญาต ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอเพื่อเพิม่
ประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าว

วิ ธีการวิ จยั
ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของสานักงาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี ข อบเขตในการศึก ษา คือ
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รวบรวมข้อมูลในการพิจารณาอนุ ญาตเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุทป่ี ิดสนิททีม่ กี ารใช้วตั ถุเจือปนอาหารในส่วนของการ
ตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ในช่วงก่อนที่ผลิตภัณฑ์
จะออกสูต่ ลาด แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาผลตรวจวิเคราะห์
ด้านจุลนิ ทรีย์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
ขัน้ ตอนการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ งการศึกษากระบวนการทางาน
การศึกษาส่วนที่หนึ่งเป็ นการรวบรวมเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการขออนุญาตผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ี
ปิ ดสนิทก่อนออกสู่ทอ้ งตลาดทัง้ หมดที่ย่นื ขอต่อสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2543 ซึ่งเริม่ มี
การขออนุ ญาตผลิตอาหารประเภทนี้ จนถึงเดือนธันวาคม
2559 ข้อ มู ล ดัง กล่ า วประกอบด้ ว ย สู ต ร ส่ ว นประกอบ
กรรมวิธกี ารผลิต ผู้วจิ ยั ยังได้รวบรวมข้อมูลกระบวนการ
อนุ ญาตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท โดยสังเกตการ
ปฏิบตั งิ านและการสอบถามพนักงานเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
จากข้อมูลที่ได้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการขออนุ ญาตใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านปจั จัย
ภายนอก เช่น นโยบายและกฎหมาย โดยการวิเคราะห์
บริบท กระบวนการ เนื้อหา ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสียเพื่อ
สรุปถึงผลกระทบจากปจั จัยภายนอก 2) ด้านเจ้าหน้าที่
ั หาและอุ ป สรรคในการพิจ ารณา
ผู้ป ฏิบ ัติง าน เช่ น ป ญ
อนุ ญ าต โดยสัง เกตการปฏิ บ ัติ ง านและการสอบถาม
พนักงานเจ้าหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้อง3) ด้านผูผ้ ลิตอาหาร โดย
รวบรวมข้อ มูล จากเอกสารที่ย่ืน ขออนุ ญ าต บัน ทึก การ
ตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร สังเกต และซักถามจนพบปญั หา
และข้อบกพร่องต่าง ๆ และ 4) ด้านเครื่องมือเช่น แนวทาง
และข้อกฎหมายทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ระยะที่สองการสร้างเครื่องมือที่เอื้อต่อการทางาน
ั หาใน
การศึ ก ษาระยะที่ ห นึ่ ง ท าให้ ท ราบป ญ
กระบวนการอนุ ญาต ผู้วจิ ยั หาเครื่องมือในการแก้ปญั หา
เร่ง ด่ว นที่พ บ โดยมีก ารแลกเปลี่ย นกับ ผู้เ ชี่ย วชาญด้า น
ผลิตภัณฑ์อาหารจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จานวน 1 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ดา้ นการพิจารณา
อนุ ญาตผลิตภัณฑ์อาหารมากว่า 15 ปี เครื่องมือในการ
แก้ปญั หา คือ โปรแกรมการคานวณปริมาณวัตถุ เจือปน
สาหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้ าที่ กระบวนการพัฒนา
และประเมินเครือ่ งมือดังกล่าวมีดงั นี้
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ผู้วิจ ัย สร้า งโปรแกรมการค านวณวัต ถุ เ จือ ปน
อาหารที่ใช้ในเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุท่ีปิ ดสนิ ท โดยใช้
Microsoft Excel โปรแกรมประกอบด้วย 3 แผ่นงาน คือ 1.
แผ่นงานส่วนประกอบทัง้ หมดในผลิตภัณฑ์ 2. แผ่นงาน
ตรวจสอบปริมาณการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร และ 3. แผ่น
งานวิธีก ารค านวณปริม าณวัต ถุ เ จือ ปนอาหารในสภาพ
พร้อมบริโภคโปรแกรมคานวณมี 2 ทางเลือกในการกรอก
ข้ อ มู ล ข องส่ ว น ป ระก อบ ทา งเลื อ กที่ 1 ใช้ ส าหรั บ
ส่วนประกอบทีอ่ ยู่ในหน่ วยร้อยละ ส่วนทางเลือกที่ 2 ใช้
สาหรับกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการแจ้งส่วนประกอบเป็ นกรัมหรือ
กิโลกรัม โปรแกรมจะแปลงส่วนประกอบจากน้ าหนักให้อยู่
ในรูปของร้อยละผูว้ จิ ยั ใส่สตู รคานวณลงในโปรแกรม Excel
และสร้างความเชื่อมโยงในแต่ละแผ่นงาน ตลอดจนจัดทา
คู่ ม ื อ การใช้ โ ปรแกรมค านวณหลัง จากนั ้น ทดลองใช้
โปรแกรมเบื้อ งต้ น เองกับ ข้อ มู ล ในแบบฟอร์ ม สบ.5-1
(เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สาหรับจดทะเบียนอาหาร) และ
สบ.5-2 (เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วตั ถุเจือปน
อาหาร)
เ นื่ อ ง จ า ก โ ป ร แ ก ร ม ฯ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น ใ ห้
ผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าทีใ่ ช้คานวณปริมาณวัตถุเจือปน
ฯ ในการยืน่ ขออนุญาต ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงประเมินโปรแกรมที่
พัฒนาขึน้ ในตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ ระกอบการจานวน
15 คนทีย่ ่นื ขออนุ ญาตผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิทในระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559 และ2)
เจ้ า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม ก ากับ ผลิต ภัณ ฑ์
อาหาร ได้แก่ เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จานวน
10 คนผูว้ จิ ยั ให้ตวั อย่างทัง้ 25 คนคานวณปริมาณวัตถุเจือ
ปน2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็ นการคานวณโดยไม่ใช้โปรแกรมทัง้ นี้
มีโจทย์ทดสอบเป็ นสูตรอาหารจาลอง 2 สูตร สูตรที่ 1 เป็ น
อาหารทีแ่ สดงส่วนประกอบในหน่วยร้อยละ สูตรที่ 2 เป็ น
อาหารที่แสดงส่วนประกอบในหน่ วยกรัมหรือกิโลกรัม ซึ่ง
ต้องคานวณให้เป็ นร้อยละก่อน ตัวอย่างเป็ นคนเลือกสูตร
อาหารที่ใช้ทดสอบเองคนละ 1 สูตร ผู้วจิ ยั จับเวลาที่ใช้
ตัวอย่างต้องคานวณด้วยตนเองโดยไม่มกี ารสอนใด ๆ จาก
ผู้วิจยั ตัวอย่างบางรายที่คานวณไม่เ สร็จ ในขณะทดสอบ
สามารถนาผลการคานวณมาส่งให้ผวู้ จิ ยั ภายหลัง ผูว้ จิ ยั จะ
นับเวลาตัง้ แต่การเริม่ คานวณจนถึงเวลาทีส่ ง่ คาตอบ
ในการคานวณครัง้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ให้ตวั อย่างชุดเดิม
อ่านคู่มอื การใช้งานและใช้โปรแกรมคานวณกับโจทย์สตู ร
อาหารสูตรเดิมที่ตวั ย่างเคยเลือก ผูว้ จิ ยั คอยสังเกตการณ์

ตลอดการใช้ ง านโปรแกรมทุ ก ราย จากนั ้น จับ เวลา ที่
ตัวอย่างใช้เป็ นนาที
การประเมินการใช้โปรแกรมทาใน 3 ประเด็น คือ
1) ระยะเวลาทีใ่ ช้โปรแกรม โดยจับเวลาทีต่ วั อย่างใช้ในการ
คานวณส่วนประกอบในอาหาร และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้
กับเวลาทีค่ านวณโดยไม่ใช้โปรแกรม 2) การเปรียบเทียบ
ความถูกต้องของผลการคานวณของตัวอย่างกับคาตอบที่
ถูกต้อง 3) การประเมินประโยชน์ของโปรแกรมทาโดยให้
ตัวอย่างเลือกว่า จะนาโปรแกรมไปใช้จริงหรือไม่ และวัด
ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมในประเด็นความรวดเร็ว
ความถูกต้อง และความสะดวก โดยใช้แบบประเมินทีผ่ ่าน
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน
แบบประเมินความพึงพอใจเป็ นแบบ 5 ระดับจาก 1 (พึง
พอใจน้อยทีส่ ดุ ) ถึง 5 (พึงพอใจมากทีส่ ดุ )
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ใ ช้ Policy
Triangle Framework (10) ในประเด็นเนื้อหาของนโยบาย
(content) บริบท (context) ผูม้ สี ่วนได้เสียในนโยบาย
สาธารณะ (actors)
และกระบวนการของนโยบาย
ั หาที่ เ กิ ด จากการพิ จ ารณา
(process)การรวบรวมป ญ
อนุ ญาตของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยนาข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปเป็ นหมวดหมู่
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความพึง
พอใจต่ อ โปรแกรม เวลาในการค านวณเมื่อ ใช้ -ไม่ ใ ช้
โปรแกรมทาโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา

ผลการวิ จยั
การวิ เคราะห์กระบวนการขออนุญาต
ผลการวิ เ คราะห์ น โยบายตามแนวคิ ด Policy
Triangle Framework (10) (รูปที่ 1) พบว่ามีสองนโยบาย
ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทอยู่ คือ นโยบายเร่งรัด
การพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการหรือพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และนโยบายการปรับลดสถานะทาง
กฎหมายของเครื่อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุ ท่ีปิ ด สนิ ท จาก
อาหารควบคุ ม เฉพาะเป็ น อาหารก าหนดคุ ณ ภาพหรือ
มาตรฐานดัง รายละเอีย ดปรากฏในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่องเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิท
ผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สีย ที่ ม ี อ านาจและบทบาทสู ง คื อ
หน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รองลงมาคือ สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ศูน ย์
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ และสถานบัน โภชนาการ ผู้ ม ี
อ านาจปานกลางแต่ ม ี บ ทบาทสู ง คื อ ผู้ บ ริ โ ภคและ
สื่ อ มวลชน ผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบสู ง คื อ
ผู้ประกอบการ กระบวนการ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณาอนุญาต โดยผูป้ ระอบการไม่ตอ้ งแนบผลวิเคราะห์
คุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อ าหารแต่ ภ าครัฐ เพิ่ม
ความรับผิดชอบให้กบั ผูผ้ ลิต โดยผูผ้ ลิตต้องตรวจสอบชนิด
และปริมาณวัตถุเจือปนอาหารด้วยตนเอง

รูปที่ 1. การวิเคราะห์นโยบายตาม Policy Triangle Framework
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กฎหมายกาหนดให้เครือ่ งดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิทต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 356 ประกาศดังกล่าวแบ่งเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทออกเป็ น 5 ชนิด ดังต่อไปนี้ 1) น้ าที่
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ดว้ ย 2)
เครื่องดื่มทีม่ หี รือทาจากผลไม้ พืชหรือผัก 3) เครื่องดื่มทีม่ ี
หรือทาจากส่วนผสมทีไ่ ม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก 4) เครื่องดื่ม
ชนิดเข้มข้นซึ่งต้องเจือจางก่อนบริโภคและ 5) เครื่องดื่ม
ชนิดแห้งผู้ท่จี ะยื่นของอนุ ญาตเครื่องดื่มเหล่านี้ต้องกรอก
แบบฟอร์ม สบ.5-1 (เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สาหรับจด
ทะเบีย นอาหาร) ในประเด็น ต่ อ ไปนี้ ช่ือ อาหาร ลัก ษณะ
จุ ด ประสงค์ ก ารใช้ วิธีก ารใช้ วิธีก ารเตรีย มผลิต ภัณ ฑ์
(กรณีเข้มข้นหรือชนิดผง) ชนิดภาชนะบรรจุ ประเภท
อาหาร ชนิ ด อาหาร ส่ว นประกอบทัง้ หมดในผลิต ภัณ ฑ์
กรรมวิธกี ารผลิต อายุการเก็บรักษา และอุณหภูมใิ นการ
เก็บ กรณีท่มี ีการเติม วัตถุ เจือปนอาหารหรือเติม วิตามิน
หรือ แร่ธาตุ หรือ เติม กรดอะมิโ น หรือ เติม สมุนไพร สาร
สกัด หรือ สารสัง เคราะห์ ใ นเครื่อ งดื่ม ให้ก รอกข้อ มูล ใน
แบบฟอร์ม สบ.5-2 (เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วตั ถุ
เจือปนอาหาร) สบ.5-3 สบ.5-4 หรือ สบ.5-5 ตามลาดับ
จากข้อมูลการพิจารณาอนุ ญาตการผลิตเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท 153 รายการของสานักงาน
สาธารณสุข จัง หวัด อุ ด รธานี พบว่า มีก ารใช้ว ตั ถุ เ จือ ปน
อาหาร คือ สีสงั เคราะห์ กรดซิตริก และโซเดียมเบนโซเอท
ในอาหาร 46 รายการ (ร้อยละ 30ของรายการอาหารทีย่ ่นื
ขออนุ ญาต) อาหารที่ย่นื ขออนุ ญาต 40, 21 และ 2
รายการมีสว่ นของสีสงั เคราะห์หรือสีผสมอาหาร กรดซิตริก
และโซเดียมเบนโซเอท คิดเป็ น ร้อยละ 26, 14 และ 1.3
ของรายการอาหารทีย่ น่ื ขออนุญาต
เมื่อ พิจ ารณาขัน้ ตอนการขออนุ ญ าตผลิต ภัณ ฑ์
เครื่อ งดื่ม ฯ ที่ม ีก ารใช้ว ตั ถุ เ จือปน ร่วมกับ การวิเคราะห์
นโยบายข้างต้นผูว้ จิ ยั พบปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายใน
ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการอนุ ญาตเครื่องดื่มในภาชนะ
ที่ปิดสนิท ปจั จัยภายนอก คือ นโยบายและกฎหมายที่ทา
ให้การพิจารณาอนุ ญาตการผลิตอาหารมีเวลาที่จากัด ใน
ขณะทีป่ จั จัยภายในคือ การเพิม่ กระบวนการควบคุมกากับ
อาหารแนวใหม่(3) ที่ให้ผูป้ ระกอบการรับผิดชอบในการ
ควบคุมกากับคุณภาพและมาตรฐานด้วยตนเอง
การศึกษาพบ 4 ปญั หาในกระบวนการขออนุ ญาต
ปญั หาแรกการยื่นคาขออนุ ญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ตอ้ ง
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แนบผลวิเคราะห์ ทาให้ผูป้ ระกอบการไม่มหี ลักฐานยืนยัน
คุ ณ ภาพหรือ มาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ์ รวมถึง ชนิ ด และ
ปริมาณสารปนเปื้ อนในเครื่องดื่ม การไม่มผี ลการวิเคราะห์
อาหาร ทาให้เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถตรวจพบการใส่วตั ถุเจือ
ปนที่ผิด กฎหมายหรื อ ไม่ ต รงกับ ส่ ว นประกอบที่ย่ืน ขอ
อนุ ญ าต เจ้ า หน้ า ที่จึง ไม่ ส ามารถขอให้ ผู้ ป ระกอบการ
ปรับปรุงสูตรอาหารในขัน้ การตรวจสอบก่อนผลิตภัณฑ์จะ
ออกสูต่ ลาด
ั หาที่สอง คือ ผู้ผ ลิต อาหารขาดความรู้เรื่อง
ปญ
วัตถุเจือปน เช่น ชื่อเฉพาะของวัตถุเจือปน International
Numbering System for Food Additives(INS No.) และ
ขาดความรูเ้ รื่องการคานวณ ผู้ผลิต จึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือ ส่งผลให้เจ้าหน้ า ที่ม ีภาระงานเพิ่ม เติม ในการ
ค้น หาชนิ ด วัต ถุ เ จือ ปนและช่ ว ยผู้ผ ลิต ค านวณปริม าณ
ส่ว นประกอบในแต่ ล ะรายการซึ่ง อาจใช้เ วลานานและมี
ความซับซ้อน
ปญั หาที่สาม คือ ยังไม่มเี ครื่องมือสนับสนุ น การ
ค านวณเพื่อ ตรวจสอบชนิ ด และปริม าณวัต ถุ เ จือ ปนใน
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท ให้รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ั หาที่ส าม คือ การปรับ กระบวนการโดยให้
แม่ น ย าป ญ
ผู้ป ระกอบการมีห น้ า ที่ม ากขึ้น มีข้อ ดีใ นการเพิ่ม ความ
สะดวกและรวดเร็ ว ในการอนุ ญาต แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของอาหารได้ยากขึน้ ใน
ขัน้ ตอนนี้ เพราะการขออนุ ญาตเป็ นกระบวนการตรวจทาง
เอกสารเท่านัน้ สถานการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่องานเผ้า
ระวัง อาหารหลั ง จากวางจ าหน่ า ยในท้ อ งตลาดแล้ ว
เนื่ อ งจากอาหารที่ไ ม่ไ ด้คุ ณ ภาพหรือ มาตรฐานมี โ อกาส
หลุดสู่ท้องตลาดมากขึน้ และต้องเพิม่ จานวนครัง้ ของการ
เฝ้าระวังอาหารกลุ่มนี้ให้มากขึน้ ในขณะทีจ่ านวนเจ้าหน้าที่
มีเท่าเดิม นอกจากนี้ ยัง เป็ นที่สงั เกตว่า อาหารประเภท
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทไม่ได้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
ถูก ก าหนดในตัวชี้ว ดั การดาเนิ น งานเฝ้า ระวัง หลัง ออกสู่
ท้องตลาดของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึง
อาจทาให้พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความสาคัญกับปญั หาเรื่อง
นี้น้อยกว่าปญั หาจากผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีป่ รากฏในตัวชีว้ ดั
โปรแกรมคานวณวัตถุเจือปนอาหารในเครื่องดื่มฯ
จากประเด็นปญั หาทัง้ สี่ท่พี บ ผู้วจิ ยั เลือกปญั หา
เร่งด่วนและสามารถแก้ไขได้งา่ ยมาแก้ไข ส่วนปญั หาทีต่ อ้ ง
ใช้เวลานัน้ ต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ เสนอต่อ

รูปที่ 2.แผ่นงานที่ 1 หน้าจอโปรแกรมคานวณวัตถุเจือปนในทีใ่ ช้ในเครือ่ งดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไปดังนัน้ ผู้วจิ ยั
จึงสร้างโปรแกรมคานวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารทีใ่ ช้ใน
เครื่อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุ ท่ีปิ ด สนิ ท ตลอดจนคู่ ม ือ ของ
โปรแกรมนี้ โปรแกรมอยู่ในรูปของMicrosoft Excel โดย
แบ่งเป็ น 3 แผ่นงาน (รูปที่ 2-4) รูปทีส่ องแสดงหน้าจอของ
แผ่นงานที่ 1 ซึ่ง ผูใ้ ช้ต้องกรอกส่วนประกอบทัง้ หมดใน
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถกรอกส่วนประกอบทีค่ ดิ เป็ น ร้อยละ
ลงในคอลัมน์ทช่ี ่อื ว่า ”ปริมาณ 100%” (คอลัมน์สเี ขียว)หาก
ยังไม่ได้แปลงส่วนประกอบเป็ น ร้อยละ ผูใ้ ช้สามารถกรอก
ปริม าณของส่ว นประกอบแต่ล ะชนิ ด ลงในคอลัม น์ “สูต ร
(กรัม ) ตามแจ้ง ”(ช่อ งสีช มพู) หลัง จากนัน้ โปรแกรมจะ
คานวณปริมาณส่วนประกอบเป็ นร้อยละให้และปรากฏโดย
อัตโนมัตใิ นช่อง“ปริมาณ 100%” (คอลัมน์สเี ขียว)
โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูล จากแผ่นงานที่ 1 มา
แสดงในแผ่นงานที่ 2 และคานวณปริมาณวัตถุเจือปนให้
เป็ นหน่ ว ย ppm (มก./กก.) โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ
ปริมาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากวัตถุเจือปน

ทีใ่ ช้ในสูตรมีปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐานทีก่ าหนด จะแสดง
ค าว่า ผ่ า น ในช่อ งผ่ า น/ไม่ผ่า น แต่ ถ้า เกิน มาตรฐานจะ
แสดงคาว่า ไม่ผา่ น ในช่องผ่าน/ไม่ผา่ น (รูปที่ 3)
ส าหรั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม ี ล ั ก ษณะ เป็ น ผ งหรื อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้น ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถใช้แผ่น
งานที่ 3 คานวณปริม าณวัตถุ เจือปนอาหารได้โดยใส่ค่า
ตามที่กาหนดผู้วจิ ยั ได้ติดตัง้ โปรแกรมพร้อมคู่ม ือการใช้
งานโปรแกรมฯ บนเว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี ผูส้ นใจสามารถใช้งาน หรือดาวน์โหลดโปรแกรม
ฯ และคูม่ อื ได้ท่ี ww.udo.moph.go.th/wasabi3/Home.php
ผลการประเมิ นการใช้โปรแกรมฯ
ผูป้ ระกอบการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิท 15 คนทีท่ ดลองใช้โปรแกรมฯ เป็ นเพศหญิง 14 คน
มีอายุระหว่าง 27-49 ปี อายุเฉลีย่ 35.6 ปี จบการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และ ปวช. อย่างละ 7 คน จบชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 1 คนเจ้าหน้าทีใ่ นงานควบคุม

รูปที่ 3.แผ่นงานที่ 2 การคานวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในสภาพพร้อมบริโภค
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รูปที่ 4. แผ่นงานที่ 3 เพือ่ คานวณวัตถุเจือปนสภาพพร้อมบริโภค
กากับผลิตภัณฑ์อาหาร 10 คน เป็ นหญิง 7 ราย มีอายุ
ระหว่าง 23-57 ปี อายุเฉลีย่ 36.9 ปี จบการศึกษาจบชัน้
ปริญญาตรี 9 คนและจบ ปวช. 1 คนการประเมินการใช้
โปรแกรมฯ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ตวั อย่างใช้โปรแกรมเพื่อ
คานวณต่อ 1 สูตรอาหาร คือ 5.6นาที (พิสยั 2-15 นาที)
แต่หากไม่ใช้โปรแกรมจะใช้เวลาเฉลีย่ ต่อ 1 สูตรอาหาร คือ
214.8 นาที (พิสยั 60-420นาที) ผูใ้ ช้โปรแกรมทัง้ สองกลุ่ม
(เจ้าหน้ าที่และผู้ป ระกอบการ) สามารถคานวณปริม าณ
วัตถุเจือปนได้ถูกต้องในทุกรายและในทัง้ สองสูตรอาหารที่
ทดสอบ (สูตรที่ปริมาณส่วนประกอบอยู่ในรูปร้อยละและ
สูตรในรูปน้ าหนัก) ตัวอย่าง 22 รายกล่าวว่า ตัง้ ใจใช้
โปรแกรมเพื่อคานวณปริมาณส่วนประกอบสาหรับการยื่น
ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อกี 3 รายกล่าวว่า ตัง้ ใจใช้เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สตู รใหม่
การประเมิน ความพึงพอใจต่ อ โปรแกรมฯ ของ
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการใน 7 ประเด็นดังแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่า ตัวอย่างพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ มากถึง
มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.28-4.80) ในประเด็นความง่ายของ
การเปิ ด ใช้ง านความเชื่อ มโยงของแต่ ล ะแผ่น งานความ

สะดวกในการใช้ง านความถู ก ต้อ งในการค านวณความ
รวดเร็ว ในการค านวณการแสดงผลเข้า ใจง่ า ยและการ
เข้าถึงของผูใ้ ช้งานโปรแกรม
ผู้ใ ช้โ ปรแกรมให้ข้อ เสนอแนะในการปรับ ดัง นี้
ควรใช้คาว่า "น้ าหนัก(กรัม)ตามแจ้ง" แทนคาว่า “น้ าหนัก
ตามแจ้ง” ในหัวข้อทีใ่ ห้กรอกข้อมูลเพื่อความชัดเจน ควร
ใช้คาว่า"ปริมาณคิดเป็ น%" แทนคาว่า “แสดงปริมาณเป็ น
เปอร์เซ็นต์ ”
ในชื่อคอลัม น์ และในแผ่นงานสาหรับ
ตรวจสอบปริม าณการใช้ว ัต ถุ เ จือ ปน ส าหรับ ในกรณี ท่ี
ปริมาณวัตถุเจือปนไม่ผ่านตามกฎหมายกาหนดควรมี pop
up แจ้งเตือนเพือ่ ให้งา่ ยต่อการมองเห็น และแจ้งว่าวัตถุเจือ
ปนชนิดใดทีไ่ ม่ผ่านนอกจกานี้ ควรมีปุ่มกดในแผ่นงานแรก
เพื่อให้ปรากฏแผ่นงานถัดไปได้เลยความเชื่อมโยงของแต่
ละแผ่นงานยังควรพัฒนาให้มกี ารแจ้งเตือนให้ไปยังแผ่น
งานถัดไปเมือ่ กรอรกข้อมูลในแผ่นงานแรกเสร็จ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังกล่าวว่า ขนาดตัวอักษรในโปรแกรม
เล็กเกินไป จึงควรเพิม่ ขนาดให้มองเห็นชัดขึน้ นอกจากนี้
หากสามารถดาวน์ โหลดโปรแกรม และคู่ ม ื อ ลงบน
โทรศัพท์มอื ถือได้ น่าจะเพิม่ ความสะดวกแก่ผผู้ ลิต

ตารางที่ 1. ความพึงพอใจต่อโปรแกรมคานวณวัตถุเจือปน(n=25)
ระดับความพอใจ (คน)
ประเด็นในคาถาม
มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ความง่ายของการเปิดใช้งาน
11
14
ความเชื่อมโยงของแต่ละแผ่นงาน
14
9
2
ความสะดวกในการใช้งาน
15
9
1
ความถูกต้องในการคานวณ
20
8
ความรวดเร็วในการคานวณ
19
5
1
การแสดงผลเข้าใจง่าย
10
12
3
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ค่าเฉลีย่ ±
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4.44±0.51
4.48±0.65
4.56±0.58
4.80±0.41
4.72±0.54
4.28±0.68
4.40±0.50

สรุปและอภิ ปรายผล
การศึก ษากระบวนการขออนุ ญ าตเครื่อ งดื่ม ใน
ภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิทที่มกี ารใช้วตั ถุเจือปนอาหาร โดย
การวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และขัน้ ตอนของการ
ั หาจากการเร่ ง รัด การ
พิจ ารณาอนุ ญ าต ท าให้ พ บป ญ
พิจ ารณาอนุ ญ าตผลิต ภัณ ฑ์อ าหารตามนโยบายอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน การเร่งรัดฯ ทาให้ขนั ้ ตอนการ
ด าเนิ น งานสัน้ ลงและเจ้า หน้ า ที่ม ี เ วลาที่จ ากัด ส่ว นการ
กาหนดให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในการขออนุ ญ าตนั ้น มี ผ ลต่ อ การ
ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัย ของผลิต ภัณ ฑ์
เพราะเจ้า หน้ า ที่จ ะทราบเฉพาะส่ว นประกอบที่แ จ้ง จาก
ผูป้ ระกอบการเท่านัน้ นอกจากนี้ ความรูใ้ นการตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารของผูป้ ระกอบการ
ในส่วนภูมภิ าคมีค่อนข้างน้อยและเข้าไม่ถงึ การอบรมหรือ
หลักสูตรทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดขึน้ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการยังส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ม ี
ภ า ร ะ ง า น ที่ เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น เ นื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะรายการว่ า สามารถใช้ใ นอาหารได้
ั หาอี ก
หรือ ไม่ และสามารถใช้ ไ ด้ ใ นปริม าณเท่ า ใดป ญ
ประการที่พ บ คือ ยัง ไม่ ม ี เ ครื่อ งมือ ช่ ว ยในการค านวณ
ปริมาณวัตถุเจือปนจากส่วนกลางตัวอย่างของอันตรายของ
วัตถุเจือปนอาหารที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม เช่น
เด็กวัย 3-9 ขวบทีไ่ ด้รบั สารกันเสียร่วมกับสีสงั เคราะห์ มี
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมาธิสนั ้ (11-12) เด็กในวัยนี้
เป็ นกลุม่ เป้าหมายสาคัญของผูจ้ าหน่ ายเครื่องดื่มประเภทนี้
ทีม่ กี ารใช้วตั ถุเจือปน จึงมีโอกาสได้รบั ประทานอาหารกลุ่ม
นี้ ค่ อ นข้า งสู ง เนื่ อ งจากราคาถู ก และมีข ายทัว่ ไปอย่ า ง
แพร่หลาย จึงเป็ นเรื่องที่ต้องตระหนักอย่างจริงจังในการ
ควบคุมกากับผลิตภัณฑ์กลุม่ นี้ก่อนการอนุ ญาตออกสูต่ ลาด
เพือ่ เป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ตามบริบท เนื้อหา
ผู้มสี ่วนได้เสียและขัน้ ตอนการดาเนินงานนัน้ พบปญั หาที่
ต้องการการแก้ไขใน 3 ระยะ คือ 1. การแก้ไ ขปญั หาใน
ระยะเร่ ง ด่ ว น คือ การที่ผู้วิจ ัย สร้า งและประเมิน การใช้
โปรแกรมคานวณปริมาณวัตถุเจือปน 2. การแก้ไขปญั หา
ระยะกลาง คือ การเพิม่ ความรูใ้ ห้แก่ผปู้ ระกอบการในเรื่อง
อันตรายของวัตถุเจือปนและการใช้วตั ถุเจือปนที่ถูกต้อง
เพื่อเพิม่ ความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 3.
การแก้ไขปญั หาในระยะยาว คือ การปรับกระบวนการขอ
อนุ ญาตอาหารใหม่เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ดี

มากขึ้น ตัว อย่า งในประเด็น ของผลวิเ คราะห์ผ ลิต ภัณ ฑ์
อาหารซึ่งน่ าจะยังมีความสาคัญในขัน้ ตอนการขออนุ ญาต
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การทีผ่ ลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุท่ปี ิ ดสนิทไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในตัวชี้วดั การดาเนินงาน
เฝ้าระวังหลังออกสูท่ อ้ งตลาด ทัง้ ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วาม
เสี่ยงที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดให้อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ทป่ี รับกระบวนการขออนุ ญาต จึงอาจทาให้การ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่เข้มงวด เนื่องจากเจ้าหน้ าที่มภี าระ
งานมากและให้น้ าหนักกับผลิตภัณฑ์ท่ปี รากฏในตัวชี้วดั
ปญั หานี้จาเป็ นต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกปญั หาทีส่ ามารถแก้ไข
ได้ ก่ อ นมาด าเนิ น การ นั น่ คือ การสร้า งโปรแกรมการ
คานวณวัตถุเจือปนที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ด
สนิทขึ้น และประเมิน ผลการใช้เครื่องมือฯ ซึ่งพบว่า ผู้ใช้
โ ป ร แ ก ร ม ช่ ว ย ค า น ว ณ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ส่วนประกอบ น้อยกว่าการทีไ่ ม่ใช้โปรแกรมฯ อย่างเห็นได้
ชัดผูใ้ ช้โปรแกรมฯ ยังพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ อย่างมากถึง
มากที่สุด ในประเด็น ความง่า ยของการเปิ ด ใช้ง านความ
เชื่อ มโยงของแต่ ล ะแผ่ น งานความสะดวกในการใช้ง าน
ความถูกต้องในการคานวณความรวดเร็วในการคานวณ
การแสดงผลและการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานโปรแกรม
งานวิจยั นี้มจี ุดอ่อนที่สาคัญ คือ ไม่มกี ารทดสอบ
การใช้โปรแกรมในตัวอย่างกลุ่มใหญ่ การปรับปรุงพัฒนา
โปรแกรมฯ ยังคงต้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อ ให้ไ ด้เ ครื่อ งมือ ฯ ที่ใ ช้ง านง่า ย สะดวก และทัน สมัย
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมฯ ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นเป็ นเพียงโปรแกรม
ทดลองที่ใช้แก้ปญั หาเบือ้ งต้นในปจั จุบนั เท่านัน้ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรพัฒนาโปรแกรมทีม่ คี วาม
ทันสมัยและใช้งานได้สะดวกมากขีน้ และในทางเทคนิคอาจ
จ าเป็ น ให้ โ ปรแกรมเมอร์ ห รือ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมต่อไปการวิเคราะห์
นโยบายในส่วนกระบวนการและเนื้อหาพบปญั หาอันเนื่อง
มากจากการที่ผู้ป ระกอบการไม่ต้องยื่นผลการวิเคราะห์
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ใ น ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาควรออกประกาศเพิม่ เติมเรื่อง
ให้มผี ลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในการยื่นขออนุ ญาต
ผลิต ภัณ ฑ์ ป ระเภทเครื่อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุ ท่ีปิ ด สนิ ท
เพื่อ ให้ ผู้ ป ระกอบการผลิต และเจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ ท ราบถึ ง
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คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศฯ เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทป่ี ิดสนิทตลอดจนวัตถุเจือปนทัง้ หมด รวมถึง
เชื้อ และสารปนเปื้ อ นอื่น ที่ม ีใ นผลิต ภัณ ฑ์ด้ว ยเจ้า หน้ า ที่
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจกับ
ผูป้ ระกอบการเบือ้ งต้นได้
การวิจ ยั ครัง้ ต่ อ ไปควรศึก ษาเรื่อ งคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารจากงานเฝ้าระวังหลังออกสู่
ตลาด ให้ครบทุกด้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ท่ี ปิ ด สนิ ท เช่ น ด้ า น
มาตรฐานสถานที่ผลิต และผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในเรื่อง
การปนเปื้ อนของวัตถุ เจือปนและจุลินทรีย์ สารปนเปื้ อน
ที่ม ากับวัตถุ เจือ ปน เพื่อ ให้ทราบถึง ป จั จัยที่ม ีผ ลต่อ การ
ควบคุมกากับมาตรฐานเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท
ตลอดจนกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอบพระคุณวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ยาและสุขภาพแห่ง ประเทศไทย (วคบท.) และแผนงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) เภสัชกรมะโนตร์ นา
คะวัจนะ เภสัชกรหญิงสรีรโรจน์ สุกมล ตลอดจนเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี และผู้ ป ระกอบการผลิ ต
เครื่องดื่มทีส่ นับสนุ นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและ
ประเมิน โปรแกรมในการวิจ ยั จนท าให้ก ารศึก ษาครัง้ นี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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