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บทคดัย่อ 
 วตัถปุระสงค์: เพื่อวเิคราะห์กระบวนการขออนุญาตเกี่ยวกบัเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท สรุปปญัหาที่พบ 
สร้างเครื่องมือในการแก้ปญัหาเบื้องต้น และพฒันาข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการขออนุญาตฯวิธีการ:  
การศกึษาน้ีแบ่งเป็นสองระยะ ระยะทีห่น่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการปฏบิตังิานอนุญาตผลติภณัฑอ์าหารก่อนออกสูต่ลาด 
ทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรายและการใชว้ตัถุเจอืปนในอาหาร และรวบรวมปญัหาทีเ่กดิขึน้จากนโยบาย
และกระบวนการขออนุญาตฯในการศกึษาระยะทีส่อง ผูว้จิยัสรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อเป็นเครื่องมอืส าหรบัตรวจสอบชนิด
และปรมิาณวตัถุเจอืปน และประเมนิเครื่องมอืในผูป้ระกอบการและเจา้หน้าที ่25 ราย ผูว้จิยัประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชต้่อ
โปรแกรมหลงัจากทดลองใชโ้ปรแกรม ผลการวิจยั: นโยบายรฐับาลและการปรบัลดสถานะของอาหารประเภทเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นอาหารก าหนดคุณภาพหรอืมาตรฐาน มผีลใหข้ ัน้ตอนการขออนุญาตสัน้ลงและใชเ้วลาน้อยลงและ
ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งแนบผลวเิคราะห์อาหารในการขออนุญาต แต่เพิม่ความรบัผดิชอบใหแ้ก่ผูผ้ลติในการตรวจสอบชนิดและ
ปรมิาณวตัถุเจอืปนด้วยตนเอง ผู้ขออนุญาติในภูมภิาคส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ขาดความรู้ในการค านวณ
ปรมิาณวตัถุเจอืปน เจา้หน้าทีต่อ้งรบัภาระชว่ยตรวจสอบให ้ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการอนุญาต โปรแกรมค านวณปรมิาณวตัถุ
เจอืปนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและเจา้หน้าทีใ่ชส้ามารถใชง้านไดด้ ีผูใ้ชพ้งึพอใจต่อโปรแกรมฯ มากถงึมากทีส่ดุใน
ทุกประเดน็ทีป่ระเมนิในงานวจิยัสรปุ: การพฒันากระบวนการขออนุญาตใหร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพตามนโยบายรฐับาลใน
ปจัจุบนันัน้ ควรมีการแก้ปญัหาใน 3 ระยะคือ มาตรการระยะเร่งด่วน ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผูป้ระกอบการในส่วนภูมภิาค มาตรการระยะกลาง ไดแ้ก่ การพฒันาความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ และมาตรการระยะยาว ไดแ้ก่ 
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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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บทน า 
 ในปจัจุบันการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อาหารต่อทางราชการถูกท าให้มีข ัน้ตอนน้อยลงและมี
กระบวนการอนุญาตที่เร็วขึ้นจากนโยบายรัฐบาลตาม
พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (1) ซึง่เป็นนโยบาย
ของรฐับาลทีส่ง่เสรมิภาคธุรกจิเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิอาหาร
ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ถูกปรบัลด
สถานะทางกฎหมายจากอาหารควบคุมเฉพาะเป็นอาหาร
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (2)ในการขออนุญาต
เกี่ยวกบัอาหารควบคุมเฉพาะ ผูป้ระกอบการต้องแนบผล
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย แต่ส าหรับ
อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ผู้ประกอบการไม่
จ าเป็นต้องแนบผลการวิเคราะห์อาหาร แต่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใช้แนวทางใหม่ในการก ากบั
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ผ ลิ ต ภัณฑ์  โ ด ย ใ ห้
ผูป้ระกอบการมหีน้าที่ตรวจสอบชนิดและปรมิาณวตัถุเจอื
ปนในอาหารของตนเอง (3) แต่กระบวนการดงักล่าวอาจ
เหมาะกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทัง้
บุคลากร ความรู้ และเครื่องมอื ส่วนผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเลก็อาจยงัไม่ตระหนักถงึความส าคญัของ
การควบคุมดูแลวตัถุเจอืปนใหไ้ดม้าตรฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญของการใช้ว ัตถุเจือปนที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด การกระท าดงักล่าวอาจเกิดท าให้เกิด
อนัตรายในผูบ้รโิภคได ้

อันตรายจากวตัถุเจือปนอาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่นอนัตรายจากวตัถุเจอืปนทีเ่ป็นสารหา้มใช้ (เช่น 
สยีอ้มผา้ (4) หรอืสทีีเ่ป็นสารก่อมะเรง็ เช่น sudan red) 
อนัตรายจากสารปนเป้ือนทีม่ากบัวตัถุเจอืปน (เช่น สารหนู 
ตะกัว่)  อนัตรายจากวตัถุเจอืปนอาหารที่กฎหมายอนุญาต
ให้ใช้ได้ ซึ่งเกดิเมื่อบรโิภคในปรมิาณที่มากหรอืบ่อยครัง้ 
เช่น สสีงัเคราะห์จะเคลอืบเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้
ท าให้น ้าย่อยอาหารไล่ออกมาไม่สะดวก อาหารย่อยยาก 
ทอ้งอดื อาจมอีาการของตบัและไตอกัเสบ ซึง่จะเป็นสาเหตุ
ของโรคมะเรง็ (5) 

วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่281 และ
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิอื่น ๆ ครอบคลุมวตัถุทีใ่ชเ้จอืปนอาหาร
เพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสอีาหาร 
(เชน่ ปองโชโฟรอ์าร)์ กลิน่รสอาหาร (เช่น กรดซติรกิ) และ

การเก็บรักษาอาหาร (เช่น โซเดียมเบนโซเอท) (6) 
นอกจากน้ียงัมกีารก าหนดปรมิาณวตัถุเจือปนในอาหาร
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ขอ้ก าหนดการใช้วตัถุเจอืปนอาหารเช่น สซีนัเซต็เยล็โลว ์
เอฟ็ซเีอฟ็ (INS 110) ก าหนดปรมิาณใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ รอ้ย
ละ 0.007 (70 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) และยงัมกีารก าหนดใน
ขอ้ก าหนดคุณภาพหรอืมาตรฐานวตัถุเจอืปนอาหารโดย 
The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives (JECFA) เช่น ก าหนดค่า ADI (Acceptable 
Daily Intake) ของ sunset yellow FCF ไว ้0-4 มลิลกิรมั/
กโิลกรมัน ้าหนกัตวั (5) 

ในเดอืนกนัยายน 2559 จงัหวดัอุดรธานีมผีูผ้ลติ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจ านวน 55 แห่ง รวม
ผลติภณัฑท์ัง้หมด 153 รายการ โดยเป็นน ้าสม้ปรุงแต่งรส
และน ้าสม้เกลด็หมิะ จ านวน 25 รายการ (7) อาหาร
ประเภทน้ีผูบ้รโิภคเขา้ถงึไดง้า่ยและมกีารบรโิภคกนัอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะในเดก็ปฐมวยั เน่ืองจากราคาไม่แพง
และหาซื้อไดง้า่ย(8) ทัง้มธีุรกจิขายน ้าสม้แบบ franchise 
(9) ทีท่ าใหเ้กดิแหลง่ผลติอาหารประเภทน้ีขึน้มาก 

การตรวจสอบรายการส่วนประกอบในอาหารที่
ผูป้ระกอบการยื่นขออนุญาตโดยพนกังานเจา้หน้าที ่พบว่า
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทจ านวน 46 รายการมี
การแต่งสี กลิ่น และรสด้วยวัตถุเจือปนอาหารเพื่อ
ประโยชน์ทางการคา้ (7) ในขัน้ตอนการขออนุญาตผลติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พบปญัหาจากการที่ผู้ประกอบการไม่
สามารถค านวณสว่นประกอบได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การหา
ปริมาณวตัถุเจือปนซึ่งเป็นเรื่องยากและซบัซ้อนส าหรบั
ผู้ประกอบการ และต้องใช้เวลานาน (7)ตลอดจนยงัไม่มี
โปรแกรมเพื่อช่วยค านวณปรมิาณวตัถุเจอืปนอาหารใหก้บั
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจากปญัหาข้างต้น ผู้วจิยัจึง
ตอ้งการศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการขออนุญาต
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มกีารใช้วตัถุเจอืปน
อาหาร และพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอง
กระบวนการขออนุญาต ตลอดจนพฒันาขอ้เสนอเพื่อเพิม่
ประสทิธผิลของกระบวนการดงักล่าว 

 
วิธีการวิจยั 
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รวบรวมขอ้มูลในการพจิารณาอนุญาตเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุทีปิ่ดสนิททีม่กีารใชว้ตัถุเจอืปนอาหารในสว่นของการ
ตรวจสอบส่วนประกอบผลติภณัฑ์ในช่วงก่อนที่ผลติภณัฑ์
จะออกสูต่ลาด แต่ไมร่วมถงึการพจิารณาผลตรวจวเิคราะห์
ด้านจุลนิทรยี์และการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์หลงัออกสู่ตลาด 
ขัน้ตอนการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึงการศึกษากระบวนการท างาน 
 การศึกษาส่วนที่หน่ึงเป็นการรวบรวมเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการขออนุญาตผลติเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทก่อนออกสู่ทอ้งตลาดทัง้หมดที่ยื่นขอต่อส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2543 ซึ่งเริม่มี
การขออนุญาตผลติอาหารประเภทน้ี จนถงึเดอืนธนัวาคม 
2559 ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย สูตร ส่วนประกอบ 
กรรมวธิกีารผลติ ผู้วจิยัยงัได้รวบรวมขอ้มูลกระบวนการ
อนุญาตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทโดยสงัเกตการ
ปฏบิตังิานและการสอบถามพนกังานเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากขอ้มลูที่ได ้ผูว้จิยัวเิคราะห์ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน
กระบวนการขออนุญาตใน 4 ด้าน คอื 1) ดา้นปจัจยั
ภายนอก เช่น นโยบายและกฎหมาย โดยการวิเคราะห์
บรบิท กระบวนการ เน้ือหา ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อ
สรุปถงึผลกระทบจากปจัจยัภายนอก 2) ดา้นเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ปญัหาและอุปสรรคในการพิจารณา
อนุญาต โดยสังเกตการปฏิบัติงานและการสอบถาม
พนักงานเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง3) ดา้นผูผ้ลติอาหาร โดย
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ยื่นขออนุญาต บันทึกการ
ตรวจสถานทีผ่ลติอาหาร สงัเกต และซกัถามจนพบปญัหา
และขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ และ 4) ดา้นเครื่องมอืเช่น แนวทาง
และขอ้กฎหมายทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ 
ระยะท่ีสองการสร้างเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
 การศึกษาระยะที่ห น่ึงท าให้ทราบปญัหาใน
กระบวนการอนุญาต ผู้วจิยัหาเครื่องมอืในการแก้ปญัหา
เร่งด่วนที่พบ โดยมีการแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลติภณัฑ์อาหารจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จ านวน 1 ท่าน ซึ่งมปีระสบการณ์ดา้นการพจิารณา
อนุญาตผลติภณัฑ์อาหารมากว่า 15 ปี เครื่องมอืในการ
แก้ปญัหา คือ โปรแกรมการค านวณปรมิาณวตัถุเจือปน
ส าหรบัผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กระบวนการพฒันา
และประเมนิเครือ่งมอืดงักล่าวมดีงัน้ี 

ผู้วิจ ัยสร้างโปรแกรมการค านวณวัตถุเจือปน
อาหารที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทโดยใช ้
Microsoft Excel โปรแกรมประกอบดว้ย 3 แผ่นงาน คอื 1. 
แผ่นงานส่วนประกอบทัง้หมดในผลติภณัฑ์ 2. แผ่นงาน
ตรวจสอบปรมิาณการใชว้ตัถุเจอืปนอาหาร และ 3. แผ่น
งานวิธีการค านวณปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในสภาพ
พรอ้มบรโิภคโปรแกรมค านวณม ี2 ทางเลอืกในการกรอก
ข้อมูลของส่ วนประกอบ ทา ง เลือกที่ 1 ใ ช้ ส าหรับ
สว่นประกอบทีอ่ยู่ในหน่วยรอ้ยละ ส่วนทางเลอืกที่ 2 ใช้
ส าหรบักรณีทีผู่ป้ระกอบการแจง้สว่นประกอบเป็นกรมัหรอื
กโิลกรมั โปรแกรมจะแปลงสว่นประกอบจากน ้าหนักใหอ้ยู่
ในรปูของรอ้ยละผูว้จิยัใสส่ตูรค านวณลงในโปรแกรม Excel 
และสรา้งความเชื่อมโยงในแต่ละแผ่นงาน ตลอดจนจดัท า
คู่มือการใช้โปรแกรมค านวณหลังจากนั ้นทดลองใช้
โปรแกรมเบื้องต้นเองกับข้อมูลในแบบฟอร์ม สบ.5-1 
(เอกสารประเมนิผลติภณัฑส์ าหรบัจดทะเบยีนอาหาร) และ 
สบ.5-2 (เอกสารตรวจสอบปรมิาณการใช้วตัถุเจอืปน
อาหาร) 

เ น่ื อ ง จ า ก โ ป ร แ ก ร ม ฯ  ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น ใ ห้
ผูป้ระกอบการและเจา้หน้าทีใ่ชค้ านวณปรมิาณวตัถุเจอืปน
ฯ ในการยืน่ขออนุญาต ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึประเมนิโปรแกรมที่
พฒันาขึน้ในตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คอื 1) ผูป้ระกอบการจ านวน 
15 คนทีย่ื่นขออนุญาตผลติเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ด
สนิทในระหว่างเดอืน กนัยายน – ธนัวาคม 2559 และ2) 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์
อาหาร ไดแ้ก่ เภสชักรและเจา้พนกังานเภสชักรรม จ านวน 
10 คนผูว้จิยัใหต้วัอยา่งทัง้ 25 คนค านวณปรมิาณวตัถุเจอื
ปน2 ครัง้ ครัง้แรกเป็นการค านวณโดยไมใ่ชโ้ปรแกรมทัง้น้ี
มโีจทยท์ดสอบเป็นสตูรอาหารจ าลอง 2 สตูร สตูรที ่1 เป็น
อาหารทีแ่สดงสว่นประกอบในหน่วยรอ้ยละ สตูรที ่2 เป็น
อาหารที่แสดงส่วนประกอบในหน่วยกรมัหรอืกิโลกรมัซึ่ง
ตอ้งค านวณใหเ้ป็นรอ้ยละก่อน  ตวัอย่างเป็นคนเลอืกสตูร
อาหารที่ใชท้ดสอบเองคนละ 1 สูตร ผู้วจิยัจบัเวลาที่ใช ้
ตวัอยา่งตอ้งค านวณดว้ยตนเองโดยไมม่กีารสอนใด ๆ จาก
ผู้วิจยัตวัอย่างบางรายที่ค านวณไม่เสร็จในขณะทดสอบ
สามารถน าผลการค านวณมาสง่ใหผู้ว้จิยัภายหลงั ผูว้จิยัจะ
นบัเวลาตัง้แต่การเริม่ค านวณจนถงึเวลาทีส่ง่ค าตอบ 

ในการค านวณครัง้ที ่2 ผูว้จิยัใหต้วัอย่างชุดเดมิ
อ่านคู่มอืการใชง้านและใช้โปรแกรมค านวณกบัโจทย์สตูร
อาหารสตูรเดมิที่ตวัย่างเคยเลอืก ผูว้จิยัคอยสงัเกตการณ์
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ตลอดการใช้งานโปรแกรมทุกราย จากนั ้นจับเวลาที่
ตวัอยา่งใชเ้ป็นนาท ี
 การประเมนิการใชโ้ปรแกรมท าใน 3 ประเดน็ คอื 
1) ระยะเวลาทีใ่ชโ้ปรแกรม โดยจบัเวลาทีต่วัอยา่งใชใ้นการ
ค านวณส่วนประกอบในอาหาร และเปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้
กบัเวลาทีค่ านวณโดยไมใ่ชโ้ปรแกรม 2) การเปรยีบเทยีบ
ความถูกต้องของผลการค านวณของตวัอย่างกบัค าตอบที่
ถูกตอ้ง 3) การประเมนิประโยชน์ของโปรแกรมท าโดยให้
ตวัอย่างเลือกว่าจะน าโปรแกรมไปใช้จรงิหรอืไม่ และวดั
ความพงึพอใจต่อการใชโ้ปรแกรมในประเดน็ความรวดเรว็ 
ความถูกต้อง และความสะดวก โดยใชแ้บบประเมนิทีผ่่าน
การตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 
แบบประเมนิความพงึพอใจเป็นแบบ 5 ระดบัจาก 1 (พงึ
พอใจน้อยทีส่ดุ) ถงึ 5 (พงึพอใจมากทีส่ดุ) 
การวิเคราะหข้์อมลู 

กา รวิ เ ค ร า ะห์ ข้อ มู ล เ ชิ ง คุณภาพ ใช้Policy 
Triangle Framework (10) ในประเดน็เน้ือหาของนโยบาย 
(content) บรบิท (context) ผูม้สี่วนไดเ้สยีในนโยบาย
สาธารณะ (actors) และกระบวนการของนโยบาย
(process)การรวบรวมปญัหาที่ เกิดจากการพิจารณา
อนุญาตของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานีใช้การ
วเิคราะหเ์น้ือหาโดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรปุเป็นหมวดหมู ่ 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ ได้แก่ ความพงึ
พอใจต่อโปรแกรม เวลาในการค านวณเมื่อใช้-ไม่ใช้
โปรแกรมท าโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 

ผลการวิจยั 
การวิเคราะหก์ระบวนการขออนุญาต 

ผลการวิเคราะห์นโยบายตามแนวคิดPolicy 
Triangle Framework (10) (รปูที ่1) พบวา่มสีองนโยบาย
ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอยู่ คอื นโยบายเร่งรดั
การพจิารณาอนุญาตของทางราชการหรอืพระราชบญัญตัิ
การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และนโยบายการปรบัลดสถานะทาง
กฎหมายของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจาก
อาหารควบคุมเฉพาะเป็นอาหารก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานดังรายละเอียดปรากฏในประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัที ่356) พ.ศ. 2556 เรื่องเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท  

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอ านาจและบทบาทสูง คือ 
หน่วยงานภาครฐั ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รองลงมาคือส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถานบันโภชนาการ ผู้มี
อ านาจปานกลางแต่มีบทบาทสูง  คือ  ผู้บริโภคและ
สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้เสียที่ ได้ร ับ ผลกระทบสูง คือ 
ผู้ประกอบการ กระบวนการ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
พจิารณาอนุญาต โดยผูป้ระอบการไมต่อ้งแนบผลวเิคราะห์
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแต่ภาครฐั เพิ่ม
ความรบัผดิชอบใหก้บัผูผ้ลติ โดยผูผ้ลติตอ้งตรวจสอบชนิด
และปรมิาณวตัถุเจอืปนอาหารดว้ยตนเอง  

 
รปูท่ี 1. การวเิคราะหน์โยบายตาม Policy Triangle Framework 
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กฎหมายก าหนดใหเ้ครือ่งดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ด
สนิทต้องมคีุณภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที ่356 ประกาศดงักล่าวแบ่งเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทออกเป็น 5 ชนิด ดงัต่อไปน้ี 1) น ้าที่
มก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซด์หรอืออกซเิจนผสมอยู่ดว้ย 2)
เครื่องดื่มทีม่หีรอืท าจากผลไม ้พชืหรอืผกั 3) เครื่องดื่มทีม่ ี
หรอืท าจากสว่นผสมทีไ่มใ่ช่ผลไม ้พชืหรอืผกั 4) เครื่องดื่ม
ชนิดเข้มข้นซึ่งต้องเจอืจางก่อนบรโิภคและ 5) เครื่องดื่ม
ชนิดแห้งผู้ที่จะยื่นของอนุญาตเครื่องดื่มเหล่าน้ีต้องกรอก
แบบฟอรม์ สบ.5-1 (เอกสารประเมนิผลติภณัฑส์ าหรบัจด 
ทะเบียนอาหาร) ในประเด็นต่อไปน้ีชื่ออาหาร ลกัษณะ 
จุดประสงค์การใช้ วิธีการใช้ วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ ์
(กรณีเขม้ขน้หรอืชนิดผง) ชนิดภาชนะบรรจุ ประเภท
อาหาร ชนิดอาหาร ส่วนประกอบทัง้หมดในผลิตภัณฑ ์
กรรมวธิกีารผลติ อายุการเก็บรกัษา และอุณหภูมใินการ
เก็บ กรณีที่มีการเติมวตัถุเจือปนอาหารหรือเติมวติามิน
หรือแร่ธาตุ หรือเติมกรดอะมิโน หรือเติมสมุนไพร สาร
สกัด หรือสารสงัเคราะห์ในเครื่องดื่มให้กรอกข้อมูลใน
แบบฟอรม์ สบ.5-2 (เอกสารตรวจสอบปรมิาณการใชว้ตัถุ
เจอืปนอาหาร) สบ.5-3 สบ.5-4 หรอื สบ.5-5 ตามล าดบั 

จากขอ้มลูการพจิารณาอนุญาตการผลติเครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 153 รายการของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี พบว่ามีการใช้วตัถุเจือปน
อาหาร คอื สสีงัเคราะห ์กรดซติรกิ และโซเดยีมเบนโซเอท 
ในอาหาร 46 รายการ (รอ้ยละ 30ของรายการอาหารทีย่ื่น
ขออนุญาต)  อาหารที่ยื่นขออนุญาต 40, 21 และ 2 
รายการมสีว่นของสสีงัเคราะหห์รอืสผีสมอาหาร กรดซติรกิ 
และโซเดยีมเบนโซเอท คดิเป็นรอ้ยละ 26, 14 และ 1.3 
ของรายการอาหารทีย่ืน่ขออนุญาต  

เมื่อพิจารณาขัน้ตอนการขออนุญาตผลิตภณัฑ์
เครื่องดื่มฯ ที่มีการใช้วตัถุเจือปน ร่วมกับการวิเคราะห์
นโยบายขา้งต้นผูว้จิยัพบปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน
ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการอนุญาตเครื่องดื่มในภาชนะ
ที่ปิดสนิท ปจัจยัภายนอก คอื นโยบายและกฎหมายที่ท า
ให้การพจิารณาอนุญาตการผลิตอาหารมเีวลาที่จ ากดัใน
ขณะทีป่จัจยัภายในคอื การเพิม่กระบวนการควบคุมก ากบั
อาหารแนวใหม่(3) ที่ใหผู้ป้ระกอบการรบัผดิชอบในการ
ควบคุมก ากบัคุณภาพและมาตรฐานดว้ยตนเอง 

การศกึษาพบ 4 ปญัหาในกระบวนการขออนุญาต 
ปญัหาแรกการยื่นค าขออนุญาตผลติภณัฑอ์าหารที่ไม่ตอ้ง

แนบผลวเิคราะห์ ท าใหผู้ป้ระกอบการไม่มหีลกัฐานยนืยนั
คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงชนิดและ
ปรมิาณสารปนเป้ือนในเครื่องดื่ม การไมม่ผีลการวเิคราะห์
อาหาร ท าใหเ้จา้หน้าทีไ่ม่สามารถตรวจพบการใส่วตัถุเจอื
ปนที่ผิดกฎหมายหรือไม่ตรงกับส่วนประกอบที่ยื่นขอ
อนุญาต เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถขอให้ผู้ประกอบการ
ปรบัปรุงสตูรอาหารในขัน้การตรวจสอบก่อนผลติภณัฑ์จะ
ออกสูต่ลาด  

ปญัหาที่สอง คือ ผู้ผลิตอาหารขาดความรู้เรื่อง
วตัถุเจอืปน เช่น ชื่อเฉพาะของวตัถุเจอืปน International 
Numbering System for Food Additives(INS No.) และ
ขาดความรูเ้รื่องการค านวณ ผู้ผลติจงึรอ้งขอใหเ้จ้าหน้าที่
ช่วยเหลือ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานเพิ่มเติมในการ
ค้นหาชนิดวัตถุเจือปนและช่วยผู้ผลิตค านวณปริมาณ
ส่วนประกอบในแต่ละรายการซึ่งอาจใช้เวลานานและมี
ความซบัซอ้น 

ปญัหาที่สาม คอื ยงัไม่มเีครื่องมอืสนับสนุนการ
ค านวณเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนใน
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทใหร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และ
แม่นย าปญัหาที่สาม คือ การปรับกระบวนการโดยให้
ผู้ประกอบการมีหน้าที่มากขึ้นมีข้อดีในการเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการอนุญาต แต่ เจ้าหน้าที่ จะ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของอาหารได้ยากขึน้ใน
ขัน้ตอนน้ี เพราะการขออนุญาตเป็นกระบวนการตรวจทาง
เอกสารเทา่นัน้ สถานการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบต่องานเผา้
ระวังอาหารหลังจากวางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว 
เน่ืองจากอาหารที่ไม่ได้คุณภาพหรือมาตรฐานมีโอกาส
หลุดสู่ท้องตลาดมากขึน้ และต้องเพิม่จ านวนครัง้ของการ
เฝ้าระวงัอาหารกลุ่มน้ีใหม้ากขึน้ในขณะทีจ่ านวนเจา้หน้าที่
มีเท่าเดิมนอกจากน้ี ยงัเป็นที่สงัเกตว่า อาหารประเภท
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ได้เป็นผลติภณัฑ์ที่
ถูกก าหนดในตัวชี้วดัการด าเนินงานเฝ้าระวงัหลงัออกสู่
ท้องตลาดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึง
อาจท าใหพ้นักงานเจา้หน้าทีใ่หค้วามส าคญักบัปญัหาเรื่อง
น้ีน้อยกวา่ปญัหาจากผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทีป่รากฏในตวัชีว้ดั 
 
โปรแกรมค านวณวตัถเุจือปนอาหารในเครื่องด่ืมฯ 
 จากประเด็นปญัหาทัง้สี่ที่พบ ผู้วจิยัเลอืกปญัหา
เรง่ดว่นและสามารถแกไ้ขไดง้า่ยมาแกไ้ข สว่นปญัหาทีต่อ้ง
ใชเ้วลานัน้ ตอ้งพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่เสนอต่อ 
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                  รปูท่ี 2.แผน่งานที ่1 หน้าจอโปรแกรมค านวณวตัถุเจอืปนในทีใ่ชใ้นเครือ่งดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไปดงันัน้ ผู้วจิยั
จงึสรา้งโปรแกรมค านวณปรมิาณวตัถุเจอืปนอาหารทีใ่ชใ้น
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตลอดจนคู่มือของ
โปรแกรมน้ี โปรแกรมอยู่ในรปูของMicrosoft Excel โดย
แบ่งเป็น 3 แผ่นงาน (รปูที ่2-4) รปูทีส่องแสดงหน้าจอของ
แผ่นงานที่ 1 ซึ่ง ผูใ้ชต้้องกรอกส่วนประกอบทัง้หมดใน
ผลติภณัฑ ์โดยสามารถกรอกสว่นประกอบทีค่ดิเป็นรอ้ยละ
ลงในคอลมัน์ทีช่ื่อวา่ ”ปรมิาณ 100%” (คอลมัน์สเีขยีว)หาก
ยงัไม่ไดแ้ปลงส่วนประกอบเป็นรอ้ยละ ผูใ้ชส้ามารถกรอก
ปริมาณของส่วนประกอบแต่ละชนิดลงในคอลมัน์ “สูตร 
(กรมั) ตามแจ้ง”(ช่องสีชมพู) หลงัจากนัน้ โปรแกรมจะ
ค านวณปรมิาณสว่นประกอบเป็นรอ้ยละใหแ้ละปรากฏโดย
อตัโนมตัใินชอ่ง“ปรมิาณ 100%” (คอลมัน์สเีขยีว) 

โปรแกรมจะเชื่อมโยงขอ้มูลจากแผ่นงานที่ 1 มา
แสดงในแผ่นงานที ่2 และค านวณปรมิาณวตัถุเจอืปนให้
เป็นหน่วย ppm (มก./กก.) โดยอัตโนมตัิเพื่อตรวจสอบ
ปรมิาณตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หากวตัถุเจอืปน

ทีใ่ชใ้นสตูรมปีรมิาณไมเ่กนิค่ามาตรฐานทีก่ าหนด จะแสดง
ค าว่า ผ่าน ในช่องผ่าน/ไม่ผ่าน แต่ถ้าเกินมาตรฐานจะ
แสดงค าวา่ ไมผ่า่น ในชอ่งผา่น/ไมผ่า่น (รปูที ่3) 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ มีลักษณะ เ ป็นผงหรือ
ผลิตภณัฑ์ชนิดเข้มข้นผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถใช้แผ่น
งานที่ 3 ค านวณปริมาณวตัถุเจือปนอาหารได้โดยใส่ค่า
ตามที่ก าหนดผู้วจิยัได้ติดตัง้โปรแกรมพร้อมคู่มือการใช้
งานโปรแกรมฯ บนเวป็ไซต์ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
อุดรธานี ผูส้นใจสามารถใชง้าน หรอืดาวน์โหลดโปรแกรม
ฯ และคูม่อืไดท้ี ่ww.udo.moph.go.th/wasabi3/Home.php 
 
ผลการประเมินการใช้โปรแกรมฯ 

ผูป้ระกอบการผลติเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ด
สนิท 15 คนทีท่ดลองใชโ้ปรแกรมฯ  เป็นเพศหญงิ 14 คน
มอีายรุะหวา่ง 27-49 ปี อายเุฉลีย่ 35.6 ปี จบการศกึษาชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 และ ปวช. อย่างละ 7 คน จบชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 1 คนเจา้หน้าทีใ่นงานควบคุม

 

 
รปูท่ี 3.แผน่งานที ่2 การค านวณปรมิาณวตัถุเจอืปนอาหารในสภาพพรอ้มบรโิภค 
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รปูท่ี 4. แผน่งานที ่3 เพือ่ค านวณวตัถุเจอืปนสภาพพรอ้มบรโิภค 

 
ก ากบัผลติภณัฑอ์าหาร 10 คน เป็นหญงิ 7 ราย มอีายุ
ระหวา่ง 23-57 ปี อายุเฉลีย่ 36.9 ปี จบการศกึษาจบชัน้
ปรญิญาตร ี9 คนและจบ ปวช. 1 คนการประเมนิการใช้
โปรแกรมฯ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ตวัอย่างใช้โปรแกรมเพื่อ
ค านวณต่อ 1 สตูรอาหาร คอื 5.6นาท ี(พสิยั 2-15  นาท)ี
แต่หากไมใ่ชโ้ปรแกรมจะใชเ้วลาเฉลีย่ต่อ 1 สตูรอาหาร คอื 
214.8 นาท ี(พสิยั 60-420นาท)ี ผูใ้ชโ้ปรแกรมทัง้สองกลุ่ม 
(เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ) สามารถค านวณปริมาณ
วตัถุเจอืปนไดถู้กตอ้งในทุกรายและในทัง้สองสตูรอาหารที่
ทดสอบ (สูตรที่ปรมิาณส่วนประกอบอยู่ในรูปร้อยละและ
สูตรในรูปน ้าหนัก) ตวัอย่าง 22 รายกล่าวว่า ตัง้ใจใช้
โปรแกรมเพื่อค านวณปรมิาณส่วนประกอบส าหรบัการยื่น
ขออนุญาตผลติภณัฑอ์กี 3 รายกลา่ววา่ ตัง้ใจใชเ้พื่อพฒันา
ผลติภณัฑส์ตูรใหม ่
 การประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ ของ
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการใน 7 ประเดน็ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 พบวา่ ตวัอยา่งพงึพอใจต่อโปรแกรมฯ มากถงึ
มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.28-4.80) ในประเดน็ความง่ายของ
การเปิดใช้งานความเชื่อมโยงของแต่ละแผ่นงานความ

สะดวกในการใช้งานความถูกต้องในการค านวณความ
รวดเร็วในการค านวณการแสดงผลเข้าใจง่ายและการ
เขา้ถงึของผูใ้ชง้านโปรแกรม 

  ผู้ใช้โปรแกรมให้ข้อเสนอแนะในการปรับดังน้ี 
ควรใชค้ าว่า "น ้าหนัก(กรมั)ตามแจง้" แทนค าว่า “น ้าหนัก
ตามแจง้” ในหวัขอ้ทีใ่หก้รอกขอ้มลูเพื่อความชดัเจน ควร
ใชค้ าว่า"ปรมิาณคดิเป็น%" แทนค าว่า “แสดงปรมิาณเป็น
เปอร์เซ็นต์” ในชื่อคอลมัน์ และในแผ่นงานส าหรบั
ตรวจสอบปริมาณการใช้ว ัตถุเจือปน ส าหรับในกรณีที่
ปรมิาณวตัถุเจอืปนไมผ่่านตามกฎหมายก าหนดควรม ีpop 
up แจง้เตอืนเพือ่ใหง้า่ยต่อการมองเหน็ และแจง้วา่วตัถุเจอื
ปนชนิดใดทีไ่ม่ผ่านนอกจกาน้ีควรมปีุ่มกดในแผ่นงานแรก
เพื่อใหป้รากฏแผ่นงานถดัไปไดเ้ลยความเชื่อมโยงของแต่
ละแผ่นงานยงัควรพฒันาให้มกีารแจ้งเตือนให้ไปยงัแผ่น
งานถดัไปเมือ่กรอรกขอ้มลูในแผน่งานแรกเสรจ็  

  ผูใ้หข้อ้มลูยงักล่าววา่ ขนาดตวัอกัษรในโปรแกรม
เลก็เกนิไป จงึควรเพิม่ขนาดให้มองเหน็ชดัขึน้ นอกจากน้ี
หากสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือลงบน
โทรศพัทม์อืถอืได ้น่าจะเพิม่ความสะดวกแก่ผูผ้ลติ 

 
   ตารางท่ี 1. ความพงึพอใจต่อโปรแกรมค านวณวตัถุเจอืปน(n=25) 

ประเดน็ในค าถาม 
ระดบัความพอใจ (คน) คา่เฉลีย่± 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
ความงา่ยของการเปิดใชง้าน 11 14    4.44±0.51 
ความเชื่อมโยงของแต่ละแผน่งาน 14 9 2   4.48±0.65 
ความสะดวกในการใชง้าน 15 9 1   4.56±0.58 
ความถกูตอ้งในการค านวณ 20 8    4.80±0.41 
ความรวดเรว็ในการค านวณ 19 5 1   4.72±0.54 
การแสดงผลเขา้ใจงา่ย 10 12 3   4.28±0.68 
การเขา้ถงึของผูใ้ชง้านโปรแกรม 10 15    4.40±0.50 
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 สรปุและอภิปรายผล 
 การศึกษากระบวนการขออนุญาตเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มกีารใช้วตัถุเจือปนอาหาร โดย
การวเิคราะห์นโยบาย สถานการณ์ และขัน้ตอนของการ
พิจารณาอนุญาต ท าให้พบปญัหาจากการเร่งรัดการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามนโยบายอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน การเร่งรดัฯ ท าให้ข ัน้ตอนการ
ด าเนินงานสัน้ลงและเจ้าหน้าที่มีเวลาที่จ ากัด ส่วนการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นผลการตรวจวเิคราะห์
ผลิตภัณฑ์อาหารในการขออนุญาตนั ้น มีผลต่อการ
ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
เพราะเจ้าหน้าที่จะทราบเฉพาะส่วนประกอบที่แจ้งจาก
ผูป้ระกอบการเท่านัน้ นอกจากน้ี ความรูใ้นการตรวจสอบ
ชนิดและปรมิาณของวตัถุเจอืปนอาหารของผูป้ระกอบการ
ในส่วนภูมภิาคมคี่อนขา้งน้อยและเขา้ไม่ถงึการอบรมหรอื
หลกัสตูรทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจดัขึน้การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการยงัส่งผลใหพ้นักงานเจา้หน้าที่มี
ภ า ร ะ ง านที่ เ พิ่ม ม ากขึ้ น เ น่ื อ ง จ าก ต้ อ งต รวจสอบ
ส่วนประกอบแต่ละรายการว่าสามารถใช้ในอาหารได้
หรือไม่ และสามารถใช้ได้ในปริมาณเท่าใดปญัหาอีก
ประการที่พบ คือ ยังไม่มีเครื่องมือช่วยในการค านวณ
ปรมิาณวตัถุเจอืปนจากสว่นกลางตวัอยา่งของอนัตรายของ
วตัถุเจอืปนอาหารที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม เช่น 
เดก็วยั 3-9 ขวบทีไ่ดร้บัสารกนัเสยีร่วมกบัสสีงัเคราะห ์มี
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมาธสิ ัน้ (11-12) เด็กในวยัน้ี
เป็นกลุม่เป้าหมายส าคญัของผูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มประเภทน้ี
ทีม่กีารใชว้ตัถุเจอืปน จงึมโีอกาสไดร้บัประทานอาหารกลุ่ม
น้ีค่อนข้างสูงเน่ืองจากราคาถูกและมีขายทัว่ไปอย่าง
แพร่หลาย จงึเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักอย่างจรงิจงัในการ
ควบคุมก ากบัผลติภณัฑก์ลุม่นี้ก่อนการอนุญาตออกสูต่ลาด
เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคอกีทางหน่ึง 

อยา่งไรกต็ามจากการวเิคราะหต์ามบรบิท เน้ือหา 
ผู้มสี่วนได้เสยีและขัน้ตอนการด าเนินงานนัน้พบปญัหาที่
ต้องการการแก้ไขใน 3 ระยะ คือ 1. การแก้ไขปญัหาใน
ระยะเร่งด่วน คือ การที่ผู้วิจ ัยสร้างและประเมินการใช้
โปรแกรมค านวณปรมิาณวตัถุเจอืปน 2. การแก้ไขปญัหา
ระยะกลาง คอื การเพิม่ความรูใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการในเรื่อง
อนัตรายของวตัถุเจือปนและการใช้วตัถุเจือปนที่ถูกต้อง 
เพื่อเพิม่ความตระหนักถึงความปลอดภยัต่อผู้บรโิภค 3. 
การแก้ไขปญัหาในระยะยาว คอื การปรบักระบวนการขอ
อนุญาตอาหารใหม่เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บรโิภคได้ดี

มากขึ้น ตัวอย่างในประเด็นของผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
อาหารซึ่งน่าจะยงัมคีวามส าคญัในขัน้ตอนการขออนุญาต
ผลติภณัฑ ์นอกจากน้ี การทีผ่ลติภณัฑเ์ครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทไม่ไดถู้กบรรจุอยู่ในตวัชี้วดัการด าเนินงาน
เฝ้าระวงัหลงัออกสูท่อ้งตลาด ทัง้ทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวาม
เสี่ยงที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจดัให้อยู่ใน
ผลติภณัฑ์ทีป่รบักระบวนการขออนุญาต จงึอาจท าใหก้าร
เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์ไม่เขม้งวด เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มภีาระ
งานมากและให้น ้าหนักกบัผลิตภณัฑ์ที่ปรากฏในตวัชี้วดั 
ปญัหาน้ีจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาในการศกึษาน้ี ผูว้จิยัจงึเลอืกปญัหาทีส่ามารถแกไ้ข
ได้ก่อนมาด าเนินการ นัน่คือ การสร้างโปรแกรมการ
ค านวณวตัถุเจอืปนที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทขึ้น และประเมนิผลการใช้เครื่องมอืฯ ซึ่งพบว่า ผู้ใช้
โ ป ร แกรมช่ ว ยค า นวณใช้ เ ว ล า ในก า รต รวจสอบ
สว่นประกอบ น้อยกว่าการทีไ่ม่ใชโ้ปรแกรมฯ อยา่งเหน็ได้
ชดัผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ ยงัพงึพอใจต่อโปรแกรมฯ อย่างมากถงึ
มากที่สุดในประเด็นความง่ายของการเปิดใช้งานความ
เชื่อมโยงของแต่ละแผ่นงานความสะดวกในการใช้งาน
ความถูกต้องในการค านวณความรวดเร็วในการค านวณ
การแสดงผลและการเขา้ถงึของผูใ้ชง้านโปรแกรม 

งานวจิยัน้ีมจีุดอ่อนที่ส าคญั คอื ไม่มกีารทดสอบ
การใชโ้ปรแกรมในตวัอย่างกลุ่มใหญ่ การปรบัปรุงพฒันา
โปรแกรมฯ ยงัคงตอ้งใหภ้าคสว่นต่าง ๆ เขา้มามสี่วนร่วม
เพื่อให้ได้เครื่องมือฯ ที่ใช้งานง่าย สะดวก และทนัสมยั
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

โปรแกรมฯ ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นเป็นเพยีงโปรแกรม
ทดลองที่ใชแ้กป้ญัหาเบือ้งตน้ในปจัจุบนัเท่านัน้ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรพฒันาโปรแกรมทีม่คีวาม
ทนัสมยัและใชง้านไดส้ะดวกมากขีน้ และในทางเทคนิคอาจ
จ าเป็นให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาโปรแกรมต่อไปการวเิคราะห์
นโยบายในสว่นกระบวนการและเน้ือหาพบปญัหาอนัเน่ือง
มากจากการที่ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นผลการวิเคราะห์
ผ ลิ ต ภัณฑ์ อ า ห า ร ใ น ก า ร ข อ อ นุญ าต  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาควรออกประกาศเพิม่เตมิเรื่อง
ใหม้ผีลการวเิคราะห์ผลติภณัฑอ์าหารในการยื่นขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิต และเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึง



 

 

               405 

คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศฯ เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทตลอดจนวตัถุเจอืปนทัง้หมด รวมถงึ
เชื้อและสารปนเป้ือนอื่นที่มีในผลิตภัณฑ์ด้วยเจ้าหน้าที่
สามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจกบั
ผูป้ระกอบการเบือ้งตน้ได ้
 การวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานของผลติภณัฑอ์าหารจากงานเฝ้าระวงัหลงัออกสู่
ตลาด ให้ครบทุกด้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท เช่น ด้าน
มาตรฐานสถานที่ผลิต และผลวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ในเรื่อง
การปนเป้ือนของวตัถุเจือปนและจุลินทรยี์ สารปนเป้ือน
ที่มากบัวตัถุเจือปน เพื่อให้ทราบถึงปจัจยัที่มีผลต่อการ
ควบคุมก ากบัมาตรฐานเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
ตลอดจนกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ต่อไป 
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 ขอบพระคุณวทิยาลยัการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
ยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) และแผนงาน
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ(คคส.) เภสชักรมะโนตร ์นา
คะวจันะ เภสชักรหญงิสรรีโรจน์ สกุมล  ตลอดจนเจา้หน้าที่
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสุข ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการผลิต
เครื่องดื่มทีส่นับสนุนและใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาและ
ประเมินโปรแกรมในการวิจยั จนท าให้การศึกษาครัง้น้ี
ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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