การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ และผลกระทบ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์และแก้ไขปัญหา
เนื่ อ งจากมาตรการในการส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารสํ า หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ก ยั ง ไม่ เ หมาะสมและไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหาร
ทดแทนนมแม่ (the International Code of Marketing of Breast-milk substitutes) ในการประชุมสมัช
ประชาชาติอนามัยโลกครั้งที่ 34 (WHA 34.22) และในการประชุมสมัชประชาชาติอนามัยโลกครั้งที่ 63 (WHA
36.23) ที่ประชุมมีมติให้แต่ละประเทศปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็กให้เป็นกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงมีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 และจากผล
การดําเนินงานที่ผ่านมาในช่วงต้นปี 2562 สะท้อนให้เห็นการทํางานของหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการ
ทํางาน รวมถึงความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการปกป้องสิทธิและสุขภาพของเด็กทุกคนให้ได้รับอาหารที่ดี
และเหมาะสมที่สุด ผ่านการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งจะช่วยให้แม่และ
ครอบครัวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารอื่นให้แก่ลูกของตนในกรณีที่ต้องใช้ทดแทนนมแม่
และเพื่อปกป้องหญิงตั้งครรภ์ แม่และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลง
ในพื้นที่ต่าง ๆ กระตุ้นกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายหลักได้ เนื่องจากการส่งเสริม
การตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจในการเลือกอาหารให้ทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เปราะบางที่ควรได้รับ
อาหารที่เหมาะสม คือ นมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง
อายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น โดยประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก เรื่องหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 “ให้อํานาจอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ” และข้อ 5 “เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการพิจารณาเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดได้” ซึ่งอธิบดีกรม
อนามัยได้แต่งตั้งคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีรองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงอัมพร เบญจ
พลพิทักษ์ เป็นประธาน และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน เพื่อประกอบการชี้มูลความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีบทบาทหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐาน
และจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการชี้มูลการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สนับสนุนต่อภารกิจของกรมอนามัย ตามตัวชี้วัด C3
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทํา AAIM รายละเอียด ดังนี้

ตาราง แสดงข้อมูล AAIM ความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด 3 ระดับความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

ข้อมูลการวิเคราะห์ ครั้งที่ 2 (มี.ค.-ก.ค.62)

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
Stakeholder

นิติกรและ
นักวิชาการ
สาธารณสุข

Advocacy

Intervention

Management

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

- เป็นที่ปรึกษาแก่จังหวัดใน
การจัดทําแผนบูรณาการให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบังคับใช้
กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560
- เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนการ
ดําเนินงานจังหวัดในการ
กํากับดูแลสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
- เป็นที่ปรึกษาให้แก่จังหวัด
ในการสนับสนุนราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารทารกและ
เด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
- ตอบข้อหารือข้อกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 แก่จังหวัดสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560
๒. มีความรู้ความเข้าใจอนุ
บัญญัติที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้แก่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก เรื่อง
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
พ.ศ. 2561 และคําแนะนําด้าน
วิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
3. บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ศูนย์อนามัย ในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
4. ขั้นตอนกระบวนงานในการ

1. ให้ส่วนกลางมี
การบังคับใช้
กฎหมายอย่าง
จริงจัง เพื่อการ
แก้ปัญหา
2. เมื่อมีการ
ร้องเรียนให้
หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค ดําเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการ
พิจาณาชี้มูล
ความผิดและเป็น
ฐานข้อมูลของ
ผู้กระทําความผิด ใน
การดําเนินคดีต่อไป
3. มีความพร้อม
ด้านบุคลากร เช่น
อัตรากําลัง ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้าน
การดําเนินคดี และ
เป็นผู้แสวงหา
ข้อเท็จจริง

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ศึกษาดูงาน เชิง
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่มี
การดําเนินงาน
เกี่ยวกับการป้อง
ปรามผู้กระทํา
ความผิด เช่น
ป.ป.ส.
กรมประมง
สํานักลิขสิทธิ์
2. สร้าง
บุคลากรให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการ
ส่งเสริม
การตลาดอาหาร
ทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ.2560
โดยเฉพาะ
แนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
2. สนับสนุนเงิน
งบประมาณใน
การลงพื้นที่

1. กํากับติดตามโดย
การตรวจราชการ
กระทรวง
สาธารณสุขตาม
ตัวชี้วัด
2. มีการกํากับ
ติดตามการกระทํา
ความผิดภายหลังที่มี
การดําเนินคดีแล้ว

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

และราชการส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560ให้แก่จังหวัดเพื่อ
สนับสนุนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560 ให้แก่ประชาชน
ผู้ประกอบการโรงพยาบาล
ทั่วไป และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นสื่อกลางในการ
ประสานระหว่างหน่วยงาน
เลขานุการของคณะทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รวบรวมหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการชี้มูลความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารก พ.ศ. 2560
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

ปฏิบัติงานพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
- การแต่งตั้งอนุกรรมการ
คณะทํางาน
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
- การติดตามการดําเนินงานตาม
มติการประชุม
- การดําเนินการเมื่อเกิดกรณี
ร้องเรียนตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
- การดูแลช่วยเหลือและการส่ง
ต่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
5. องค์ความรู้ด้านการบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 เป็นต้น
ความต้องการ
- สนับสนุนและพัฒนาองค์
ความรู้ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อ
เหตุการณ์
- เพิ่มความรวดเร็วในการชี้แจง
ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงาน
ให้ชัดเจน
ปัจจัยความสําเร็จ/Best
Practice
- ส่วนกลางดําเนินการบังคับใช้

- สนับสนุนประสานงานใน
กรณีที่มีข้อร้องเรียนและ
รวบรวมข้อมูลแจ้งส่วนกลาง

Advocacy

Intervention

3. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ศอ.และสสม.
เน้นการ
บูรณาการภาคี
เครือข่าย
ผลักดัน/
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
ควบคุมการ
ส่งเสริม
การตลาดอาหาร
ทารกและเด็ก
เล็ก
4. พัฒนา
ศักยภาพเจ้า
พนักงานและ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
5. สร้างกระแส
สร้างความ
ตระหนักให้กับ
เจ้าหน้าที่
ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิ
และหน้าที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอํานาจ
หน้าที่
โดยเน้นการ
สร้างพลังภาค
ประชาชนผ่าน

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

สื่อ Social
ต่างๆ
6. พัฒนา
โปรแกรมการ
กํากับติดตาม
รายงานผลการ
ดําเนินงานใน
การบังคับใช้
กฎหมายที่
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทั่ว
ประเทศแบบ
online เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลสะดวก
รวดเร็ว สามารถ
จัดการปัญหาใน
พื้นที่ได้ทันต่อ
สถานการณ์
7. มีข้อเสนอเชิง
นโยบายให้มี
การกําหนด
ตัวชี้วัดโดยพื้นที่
กําหนดตัวชี้วัด
เองให้สอดคล้อง
นโยบายประเทศ
กระทรวง และ
ปัญหาของพื้นที่
ซึ่งควรวัดที่
Outcome
ไม่ใช่วัดที่
Process
ส่วนกลางเป็น
ผู้สนับสนุนและ
มีส่วนร่วม โดย
เน้นที่การ
ออกแบบระบบ
เครื่องมือ
ประเมิน กํากับ

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงาน
ส่วนกลาง
ศูนย์อนามัย

บทบาทหน้าที่

- ดําเนินการตามนโยบาย
แผนงาน และมาตรการตาม
มาตรา 10 (1)
- ประสานงาน สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยอาจจะยัง
ไม่เข้าใจในการเตรียมความ
พร้อม การจัดระบบเฝ้าระวังทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ หรือติดตาม

Advocacy

1. ให้ส่วนกลางมี
การบังคับใช้
กฎหมายอย่าง
จริงจัง เพื่อการ
แก้ปัญหา
2. เมื่อมีการ

Intervention

Management

ติดตามโดยให้มี
หน่วยงาน
ภายนอก เช่น
สถาบันการ
ศึกษา หรือ
เอกชน มาร่วม
ตรวจประเมิน
เทียบข้อมูลกับ
โรงพยาบาล
และสสจ.
เป็นต้น
8. ข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อ
ผู้บริหาร
กระทรวง
สาธารณสุข
กรมอนามัย
ปรับรูปแบบการ
บริหารงานโดย
เน้นการกระจาย
อํานาจลงสู่พื้นที่
ศอ. และสสจ.
กระจาย
ทรัพยากร คน
เงิน ของ
ลงพื้นที่
ส่วนกลางต้อง
ลดคน เงิน ของ
ปรับบทบาทการ
ดําเนินงานที่เน้น
การออกแบบ
ระบบ กํากับ
ติดตาม โดยใช้
เทคโนโลยี
1. จัดทํา
แผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน
ส่วนกลางและ

1. กํากับติดตามโดย
การตรวจราชการ
กระทรวง
สาธารณสุขตาม
ตัวชี้วัด
2. มีการกํากับ

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
- สอดส่องหรือกํากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รณรงค์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

สถานการณ์การส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก
2. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะใน
การวิเคราะห์กฎหมายที่
เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
3. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่มีนิติ
กรเป็นที่ปรึกษาด้านการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย
4. บุคลากรของศูนย์อนามัยไม่
เพียงพอต่อภาระงาน
5. ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เอื้อต่อการจัดอบรมภาคี
เครือข่ายทําให้ไม่สามารถในการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้
6. ส่วนกลางยังไม่ชัดเจนในการ
ตั้งเป้าหมายในการทํางาน/
กรอบในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน
7.ยังไม่มกี ารสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับศูนย์
อนามัยเห็นควรเสนอให้มีการตั้ง
LINE Group
8. ขาดงบประมาณในการลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
การลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
9. ขาดเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
การลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
Best Practice
- ส่วนกลาง

ร้องเรียนให้
หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค ดําเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการ
พิจาณาชี้มูล
ความผิดและเป็น
ฐานข้อมูลของ
ผู้กระทําความผิด ใน
การดําเนินคดีต่อไป
3. มีความพร้อม
ด้านบุคลากร เช่น
อัตรากําลัง ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้าน
การดําเนินคดี และ
เป็นผู้แสวงหา
ข้อเท็จจริง

Intervention

Management

ติดตามการกระทํา
ส่วนภูมิภาค
ความผิดภายหลังที่มี
2. จัดทําและ
การดําเนินคดีแล้ว
เผยแพร่คู่มือ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
3. จัดทําสื่อ
ความรู้
(Infographic)
อนิเมชั่นและ
เผยแพร่ทางช่อง
ต่าง ๆ
4. พัฒนาระบบ
การตอบข้อ
หารือทาง
เว็บไซต์ ให้
คําปรึกษา/
คําแนะนํา/ เพิ่ม
ช่องทางการ
สื่อสารสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
เช่น
Application
ที่สามารถ
โต้ตอบประเด็น
ปัญหาได้ในทันที
5. กรมอนามัย
ช่วยผลักดัน
งบประมาณใน
การดําเนินงาน
คณะกรรมการ
สาธารณสุข
จังหวัดในเวที
การประชุม
กระทรวง
สาธารณสุข
6. ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะให้

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ใช้
A2IM เป็น
เครื่องมือในการ
ดําเนินงาน เช่น
การวิเคราะห์
ภาคีเครือข่าย
ประสานงานกับ
เครือข่าย
8. พัฒนาระบบ
เครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
9. สร้างกระแส
สร้างความ
ตระหนักให้กับ
เจ้าหน้าที่
ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิ
และหน้าที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอํานาจ
หน้าที่
โดยเน้นการ
สร้างพลังภาค
ประชาชนผ่าน
สื่อ Social
ต่างๆ
10. พัฒนา
โปรแกรมการ
กํากับติดตาม
รายงานผลการ

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

บทบาทหน้าที่

- ดําเนินการสื่อสารให้
ประชาชน สถานประกอบ
กิจการ บุคลากรใน
สถานพยาบาลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก
- ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก
- เป็นเจ้าพนักงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. ยังไม่มีการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เห็นควรเสนอให้มีการตั้ง LINE
Group
2. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ประสบการณ์ในการเตรียมความ
พร้อมการประสานความร่วมมือ
กับผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆยังไม่มี
ความมั่นใจในการขับเคลื่อนงาน
และการทํางานเป็นทีม
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน
และความเข้าใจวิชาการและ
ด้านกฎหมายรวมถึงมีการ
โยกย้ายเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย
หรือยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่ทํา
หน้าที่ตรงสายงาน
4. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมของในการดําเนินงาน
ร่วมกัน
5. ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่
และข้อมูลที่จําเป็นด้านอื่นๆยัง
ไม่สมบูรณ์ขาดข้อมูลสนับสนุน

Advocacy

1. แจ้งไปยัง
ผู้บริหาร รพ.
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก
2. แจ้งข้อมูลและขอ
ความร่วมมือไปยังผู้
ประกอบกิจการ
3. แจ้สื่อสารมวลชน
สื่อ Social ต่างๆ
สื่อสารสร้างความ
รอบรู้ ปชช. เพื่อ
เพิ่มพลังมวลชนให้
ปชช.รู้ข้อมูล
เกี่ยวกับนมผงและ
นมแม่และมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่

Intervention

Management

ดําเนินงานใน
การบังคับใช้
กฎหมายที่
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทั่ว
ประเทศแบบ
online เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลสะดวก
รวดเร็ว สามารถ
จัดการปัญหาใน
พื้นที่ได้ทันต่อ
สถานการณ์
1. ส่งเสริม
กํากับติดตามผ่าน
สนับสนุนการ
กลไกคณะกรรมการ
วิจัยและใช้
“คสตท.”
เทคโนโลยีใน
การจัดการตาม
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
และเด็กเล็ก
2. พัฒนาระบบ
การให้บริการให้
คําปรึกษาด้าน
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
และเด็กเล็ก
4. สนับสนุน
คู่มือ แนว
ทางการปฏิบัติ
ในการ
ดําเนินงานตาม
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

6. ขาดงบประมาณในการลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
การลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
7. ขาดเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
การลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก
ปัจจัยความสําเร็จ
1. ส่วนกลางดําเนินการบังคับใช้
ให้เป็นไปตามกฎหมายให้ชัดเจน
เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

Advocacy

Intervention

สําหรับทารก
และเด็กเล็ก
จัดทําสื่อความรู้
(Infographic)
อนิเมชั่น และ
เผยแพร่ทางช่อง
ต่าง ๆ
5. พัฒนาระบบ
เครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
6. สร้างกระแส
สร้างความ
ตระหนักให้กับ
เจ้าหน้าที่
ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิ
และหน้าที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอํานาจ
หน้าที่
โดยเน้นการ
สร้างพลังภาค
ประชาชนผ่าน
สื่อ Social
ต่างๆ
7. ออกแบบ
เครื่องมือ
วิธีการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์การ
ดําเนินงาน เพื่อ
นํามาวิเคราะห์
สังเคราะห์และ

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

Management

ออกแบบการ
ดําเนินงานใน
การบังคับใช้
มาตรการตาม
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
และเด็กเล็ก
ต่อไป
Customer

ผู้ประกอบ
กิจการ

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 1. ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้
เกี่ยวกับควบคุมการส่งเสริม ความเข้าใจในกฎหมายควบคุม
การตลาดอาหารทารกและ การส่งเสริมการตลาดอาหาร
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
สําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. ต้องไม่กระทําการอันเป็น 2. ผู้ประกอบกิจการยังขาดการ
การฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ควบคุมการส่งเสริม
การควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับ
การตลาดอาหารสําหรับทารก
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
และเด็กเล็ก และยังไม่มีระบบ
2560
การเฝ้าระวังที่เป็นมาตรฐานและ
เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ทั่งประเทศ
ความต้องการ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจําหน่ายอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
- กรณีเกิดการละเมิดจะได้รับ
ความเป็นธรรมจากการ
ดําเนินงานขอคณะทํางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รวบรวมหลักฐานเพื่อ
ประกอบการชี้มูลความผิดตาม
พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
- แนวทางในการดําเนินงานใน
ดําเนินการพิจารณาชี้มูล
ความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการ

- กรมอนามัยแจ้งให้
ผู้ประกอบกิจการ
รายใหญ่และราย
ย่อยตระหนักถึง
คุณภาพชีวติ ของ
ทารกที่จะ
เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ

- กรมอนามัย
ขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้มีผู้
ประกอบกิจการ
ตัวอย่าง ที่มี
ความรอบรู้ด้าน
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
และเด็กเล็กและ
เผยแพร่บอกต่อ
ด้วย

- ดําเนินคดีกับสถาน
ประกอบกิจการทีมี
การฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

Management

ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560
- ขั้นตอนการดําเนินงาน
คําแนะนํา กรณีเกิดการละเมิด
ตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ประชาชนทั่วไป

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1.ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 1. ขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับควบคุมการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ การ
การตลาดอาหารทารกและ ปรึกษาหารือ และได้รับข้อมูล
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับอาหารสําหรับทารกและ
2. ตระหนักถึงคุณค่าของ
เด็กเล็ก
น้ํานมมารดาที่มีต่อบุตรแต่ 2. ช่องทางการแจ้ง และ
ละช่วงวัย เพื่อให้บุตรมี
ร้องเรียนยังไม่มีระบบที่สมบูรณ์
พัฒนาการที่ดี มีความผูกพัน 3. ยังขาดการมีส่วนร่วมกับ
ระหว่างมารดากับบุตร
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุม
3. ต้องสอดส่องดูแลร่วมกับ การส่งเสริมการตลาดอาหาร
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ สําหรับทารกและเด็กเล็ก และ
ควบคุมการส่งเสริม
ยังไม่มีระบบการเฝ้าระวังที่เป็น
มาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูล
การตลาดอาหารสําหรับ
อย่างเป็นระบบทั่งประเทศ
ทารกและเด็กเล็ก
ความต้องการ
1.ต้องการการประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจ การ
ปรึกษาหารือ และได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก
2. ช่องทางการแจ้ง และ
ร้องเรียนของกรมอนามัย

- กรมอนามัยแจ้งให้
ประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงคุณภาพ
ชีวิตของทารกที่จะ
เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ

1. พัฒนาระบบ
การให้บริการให้
คําปรึกษาด้าน
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารก
และเด็กเล็ก
เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเข้าถึง
ได้สะดวก
รวดเร็ว
3. สนับสนุน
คู่มือ แนว
ทางการปฏิบัติ
ในการ
ดําเนินงานตาม
กฎหมายควบคุม
การส่งเสริม
การตลาดอาหาร
ทารกและเด็ก
เล็ก
4. พัฒนาระบบ
เครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
5. สร้างกระแส

- ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ส่ ง เสริ ม ป้ อ งปราม
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
ส่ ง เส ริ ม กา รต ล า ด
อาหารสํ า หรั บ ทารก
แ ล ะ เ ด็ ก เ ล็ ก เ พื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประชาชน

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

Management

สร้างความ
ตระหนักให้กับ
เจ้าหน้าที่
ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิ
และหน้าที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอํานาจ
หน้าที่
โดยเน้นการ
สร้างพลังภาค
ประชาชนผ่าน
สื่อ Social
ต่างๆ

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูล 1. รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2562 / ผลการประเมินความต้องการ สิ่งสนับสุนน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รายงานผลการดําเนิ นงานคณะอนุ กรรมการขั บเคลื่ อนนโยบายและยุท ธศาสตร์
เพื่อการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/256
3. ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากรายงานผลการดําเนินงานคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ในช่วงเดือนมกราคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2562
3. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 วันที่ 25 –
26 กรกฎาคม 2562
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า (แบบสอบถามความต้องการ ความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข/ แบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือของศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุขผ่านศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อสนับสนุนต่อไป
ยังพื้นที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ/ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการถาม-ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์)

5. สรุปรายงานความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(แบบสอบถามความต้องการการจัดอบรบและสิ่งสนับสนุน/ แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
ของศูนย์อนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดอบรมให้รู้พนักงานเจ้าหน้าที่)
6.
ผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หาอุ ป สรรคการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (เว็บไซต์ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข)

