
ควบค มุและกำก บัมาตรฐานของผล ติภ ณัฑ 
และบร กิารส ขุภาพก อนออกจำหน าย

เฝ าระว งัและกำก บัด แูลมาตรฐานของผล ติภ ณัฑ 
/บร กิารหล งัออกจำหน ายในท องตลาด

ต ดิตามและเฝ าระว งัทางระบาดว ทิยาด าน APR
และการควบค มุป องก นัป ญัหาท  ีเก ดิข  ึน

พ ฒันาพฤต กิรรมและส งเสร มิ
ศ กัยภาพผ  ูบร โิภค

ประสานงานและส งเสร มิการดำเน นิงาน
ของหน วยงานภาคร ฐั ท องถ  ิน และเอกชน

พ ฒันาและกำก บัด แูลระบบบร หิารเวชภ ณัฑ 
และบร กิารเภส ชักรรมของหน วยบร กิาร
สาธารณส ขุภาคร ฐั (รพศ./รพท./รพช./สอ.)

วางแผนย ทุธศาสตร  พ ฒันาค ณุภาพมาตรฐาน
และสร างนว ตักรรมในการดำเน นิงาน

พ นัธก จิ
(Mission)

ศ นูย บร กิารผล ติภ ณัฑ ส ขุภาพแบบเบ ด็เสร จ็
One Stop - Service Center OSSC

สถานประกอบการ

สถานพยาบาล

สถานบร กิารส ขุภาพ

งานตรวจเพ  ือออกใบอน ญุาต

อาหารยา

ยาเสพต ดิให โทษ

ว ตัถ อุอกฤทธ  ิต อจ ติ
และประสาท

ว ตัถ อุ นัตราย เคร  ืองสำอาง
เคร  ืองม อืแพทย 

งานทะเบ ยีนใบอน ญุาต

คล นิ กิ

ท นัตกรรม

อ  ืนๆ

งานทะเบ ยีนใบอน ญุาต
สถานพยาบาล

งานทะเบ ยีนใบอน ญุาต
การประกอบโรคศ ลิปะ

งานบร หิารสารสนเทศ

Pre - Marketing

งานตรวจสอบและเฝ าระว งั
ผล ติภ ณัฑ ท  ีออกจำหน าย สถานประกอบการ

สถานพยาบาล

สถานบร กิารส ขุภาพ

งานตรวจสอบและเฝ าระว งัสถานท  ี

งานตรวจสอบและเฝ าระว งัโฆษณา

งานตรวจสอบและเฝ าระว งั
สถานบร กิารส ขุภาพ

งานร บัเร  ืองราวร องท กุข 
และดำเน นิการแก ไขป ญัหา

การดำเน นิการตามกฎหมาย
(Legal Action)

ผล ติภ ณัฑ 

สถานประกอบการ

สถานบร กิารส ขุภาพ
งานพ ฒันา

Post - Marketing

งานพ ฒันา IT เพ  ือการค  ุมครองผ  ูบร โิภค

งานเผยแพร และ PR ข อม ลูข าวสาร

งานต ดิตามและประเม นิผล

งานพ ฒันาพฤต กิรรมและ
ส งเสร มิศ กัยภาพผ  ูบร โิภค

งานประสานร ฐั ท องถ  ิน เอกชน

งานว จิ ยั และพ ฒันา

งานพ ฒันาทร พัยากรบ คุคล
HRM/HRD/Training

งานสน บัสน นุ
(Support)

โครงการ OTOP ว สิาหก จิช มุชน

โครงการ อย.น อย - อย.อาช วีะ

โครงการพ ฒันามาตรฐานการผล ติ
ยาและอาหารจากสม นุไพร

โครงการ GMP (น ำ, นม อ  ืนๆ)

โครงการพ ฒันาเคร อืข าย คบส.
ระด บัภาคอ สีาน 

โครงการตรวจร บัรองมาตรฐาน
สถานบร กิาร นวด/สปา

โครงการพ ฒันา อปท. เพ  ือรองร บั
การกระจายอำนาจโครงการ พบส.

รองร บัการฝ กึงาน นศภ.
/เจ าพน กังานเภส ชักรรม

การน เิทศงาน

โครงการร านยาค ณุภาพ

การเฝ าระว งัและรายงาน APR

GPP

งานบร หิารเวชภ ณัฑ 

งานอ  ืนๆ
(Others)

ภารก จิ(Task) กล ุ มงาน คบ.
สสจ.

เอกสารประกอบการบรรยาย ขอบเขตภารก จิงาน กล  ุมงานค  ุมครองผ  ูบร โิภค สำน กังานสาธารณส ขุจ งัหว ดั  โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี(กล  ุมงาน คบ. สสจ.ขอนแก น) 2 ก.พ. 2550
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ผ  ูบร โิภคได ร บั
ความปลอดภ ยั เป น็ธรรม และ ประหย ัด

การเม อืง
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ส ังคม
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