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ค าน า 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการ

บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท าแผนเทียบเคียงกระบวนการของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มีการด าเนินการเปรียบเทียบกระบวนการท างาน (Generic Benchmarking) โดยแบ่งเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่    
1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนต ารับยา เทียบเคียงกับการท า Good Review Practice ของประเทศแคนนา
ดา (Health Canada) 2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการก ากับดูแล
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา 
Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์ เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการ
ก ากับดูแลเครื่องส าอาง เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน 5) การพัฒนากระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) 6) 
กระบวนการตรวจสอบและการรับรองน าเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import 
and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for food import control systems: 
CAC/GL 47-2003 (20ข้อ) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะผู้ ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการเปรียบเทียบ
กระบวนการท างาน (Process Benchmarking) ทั้ง 6 หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประกอบด้วย 1) กองยา 2) กองอาหาร 3) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 4) กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย (กลุ่มเครื่องส าอาง) 5) กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มวัตถุอันตราย) และ 6) กองด่าน
อาหารและยา และได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทั้ง 6 
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันพิจารณาวิเคราะห์กระบวนการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและจัดท า
แผนการเทียบเคียงกระบวนการฯ ดังกล่าวได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังอย่างยิ่งว่าสรุ ปรายงานนี้ จะได้
น าไปใช้และพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 
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บทที่ 1  
ความเปน็มา 

หลักการและเหตุผล 

Benchmarking เป็นกระบวนการพัฒนาการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคู่เทียบ 
โดยเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอกเพ่ือน ามาปรับใช้กับ
กระบวนการท างานขององค์กร ซึ่งการก้าวกระโดด (Breakthrough) นี้หมายถึงการปรับปรุงที่เห็นผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างชัดเจนในทันทีทันใด และเก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ตรงกันข้ามกับการปรับปรุงแบบ
ทีละเล็กละน้อยค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2015) หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) กับองค์กรอ่ืน (รณินทร์ กิจกล้า) 
โดยมีแนวคิดว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง และมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรนั้นๆ มาประยุกต์ใช้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก ช่วย
ให้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเองและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและศักยภาพการแข่งขันกับองค์กรได้ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดจึง
ได้ก าหนดให้มี Benchmarking เพ่ือให้การพัฒนาระบบการควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างานเทียบเท่าองค์กรอ่ืนที่เป็นเลิศในระดับสากล 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการเทียบเคียงกระบวนการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางการท างานและน าไปสู่
การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือวิธีปฏิบัติระหว่างส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ
องค์กรอ่ืนในระดับสากล 

2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกับองค์กรคู่เทียบ 

 

 

 

 



 
 

ขอบเขตการเทียบเคียงระยะ 4 ปี 

เทียบเคียงกระบวนการท างานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากับประเทศคู่เทียบ ได้แก่ 

1. ด้านยา : กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนต ารับยา เทียบเคียงกับการท า Good Review Practice    
ของประเทศแคนนาดา (Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการท า Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย 
(Therapeutic Goods Administration) 

2. ด้านอาหาร : กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ เทียบเคียง
กับ Food Standards Australia New Zealand มีเป้าหมายคือ มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร  

3. ด้านเครื่องมือแพทย์ : กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer เทียบเคียงกับ Health Sciences 
Authority ประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการพัฒนาสามารถประเมินค าขอได้ครบทุก
หัวข้อ (4 หัวข้อ) ตามที่ก าหนดในเอกสารค าขอที่จ าเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) 

4. ด้านเครื่องส าอาง : กระบวนการก ากับดูแล เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน เป้าหมายได้แก่ พัฒนา
บุคลากรกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางให้เป็น Internal Reviewer 

5. ด้านวัตถุอันตราย : การพัฒนากระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) เป้าหมายคือ การขึ้นทะเบียนและการ
อนุญาตวัตถุอันตรายเป็นไปในแนวทางเดียวกับ US EPA 

6 ด้านการน าเข้า : กระบวนการตรวจสอบและการรับรองน าเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex 
Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) เป้าหมายได้แก่ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร มีการควบคุมการน าเข้าส่งออกท่ีไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคท่ีไม่
จ าเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเรื่องกระบวนการตรวจสอบน าเข้าอาหาร  

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี เริ่มปี พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แผนและผลการด าเนนิงานการเทยีบเคยีงกระบวนการก ากบัดูแลผลติภณัฑส์ขุภาพ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มีการด าเนินการเปรียบเทียบกระบวนการท างาน (Generic Benchmarking) โดยแบ่งเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่    
1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนต ารับยา เทียบเคียงกับการท า Good Review Practice ของประเทศแคนนาดา 
(Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการท า Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย 2) กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการก ากับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร 
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์ 
เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการก ากับดูแลเครื่องส าอาง เทียบเคียงกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 5) การพัฒนากระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) และ 6) กระบวนการตรวจสอบ
และการรับรองน าเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import and Export 
Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for food import control systems: CAC/GL 47-
2003 (20ข้อ) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะผู้ก ากับและติดตามผลการด าเนินการเปรียบเทียบกระบวนการ
ท างาน (Process Benchmarking) ในกระบวนการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศที่เป็นเลิศ 6 
หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564) ซึ่งบางปีอาจมีปัญหาและอุปสรรค จึงท าให้ต้องมีการปรับแผนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังตารางแผนและ
ผลการด าเนนิงานการเทียบเคียงกระบวนการท างาน Benchmarking ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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บทที่ 1  
ความเปน็มา 

หลักการและเหตุผล 

Benchmarking เป็นกระบวนการพัฒนาการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคู่เทียบ 
โดยเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอกเพ่ือน ามาปรับใช้กับ
กระบวนการท างานขององค์กร ซึ่งการก้าวกระโดด (Breakthrough) นี้หมายถึงการปรับปรุงที่เห็นผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างชัดเจนในทันทีทันใด และเก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ตรงกันข้ามกับการปรับปรุงแบบ
ทีละเล็กละน้อยค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2015) หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) กับองค์กรอ่ืน (รณินทร์ กิจกล้า) 
โดยมีแนวคิดว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง และมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรนั้นๆ มาประยุกต์ใช้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก ช่วย
ให้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเองและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและศักยภาพการแข่งขันกับองค์กรได้ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดจึง
ได้ก าหนดให้มี Benchmarking เพ่ือให้การพัฒนาระบบการควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการท างานเทียบเท่าองค์กรอ่ืนที่เป็นเลิศในระดับสากล 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการเทียบเคียงกระบวนการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางการท างานและน าไปสู่
การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือวิธีปฏิบัติระหว่างส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ
องค์กรอ่ืนในระดับสากล 

2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานหรือวิธีปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกับองค์กรคู่เทียบ 
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ขอบเขตการเทียบเคียงระยะ 4 ปี 

เทียบเคียงกระบวนการท างานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากับประเทศคู่เทียบ ได้แก่ 

1. ด้านยา : กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนต ารับยา เทียบเคียงกับการท า Good Review Practice    
ของประเทศแคนนาดา (Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการท า Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย 
(Therapeutic Goods Administration) 

2. ด้านอาหาร : กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ เทียบเคียง
กับ Food Standards Australia New Zealand มีเป้าหมายคือ มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร  

3. ด้านเครื่องมือแพทย์ : กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer เทียบเคียงกับ Health Sciences 
Authority ประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการพัฒนาสามารถประเมินค าขอได้ครบทุก
หัวข้อ (4 หัวข้อ) ตามที่ก าหนดในเอกสารค าขอที่จ าเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) 

4. ด้านเครื่องส าอาง : กระบวนการก ากับดูแล เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน เป้าหมายได้แก่ พัฒนา
บุคลากรกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางให้เป็น Internal Reviewer 

5. ด้านวัตถุอันตราย : การพัฒนากระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) เป้าหมายคือ การขึ้นทะเบียนและการ
อนุญาตวัตถุอันตรายเป็นไปในแนวทางเดียวกับ US EPA 

6 ด้านการน าเข้า : กระบวนการตรวจสอบและการรับรองน าเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex 
Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) เป้าหมายได้แก่ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร มีการควบคุมการน าเข้าส่งออกท่ีไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคท่ีไม่
จ าเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเรื่องกระบวนการตรวจสอบน าเข้าอาหาร  

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี เริ่มปี พ.ศ. 2561 – 2564 
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บทที่ 2 
แผนและผลการด าเนนิงานการเทยีบเคยีงกระบวนการก ากบัดูแลผลติภณัฑส์ขุภาพ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มีการด าเนินการเปรียบเทียบกระบวนการท างาน (Generic Benchmarking) โดยแบ่งเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่    
1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนต ารับยา เทียบเคียงกับการท า Good Review Practice ของประเทศแคนนาดา 
(Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการท า Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย 2) กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการก ากับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร 
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์ 
เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการก ากับดูแลเครื่องส าอาง เทียบเคียงกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 5) การพัฒนากระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) และ 6) กระบวนการตรวจสอบ
และการรับรองน าเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import and Export 
Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for food import control systems: CAC/GL 47-
2003 (20ข้อ) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะผู้ก ากับและติดตามผลการด าเนินการเปรียบเทียบกระบวนการ
ท างาน (Process Benchmarking) ในกระบวนการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศที่เป็นเลิศ 6 
หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564) ซึ่งบางปีอาจมีปัญหาและอุปสรรค จึงท าให้ต้องมีการปรับแผนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังตารางแผนและ
ผลการด าเนนิงานการเทียบเคียงกระบวนการท างาน Benchmarking ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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แผนและผลการด าเนนิงานการเทียบเคยีงกระบวนการท างาน (Benchmarking) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564                                                             
 
1. ดา้นยา : กระบวนการพฒันาผู้ประเมนิทะเบยีนต ารบัยา  
เทียบเคียงกับ : การท า Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย (The Australian Department of Health's Therapeutic Goods Administration) 
ผูร้บัผดิชอบ : กองยา 
เป้าหมายการเทยีบเคยีง (Goal) : การขึ้นทะเบยีนต ารบัยามกีารประเมินและอนญุาตตามแนวปฎบิตัทิี่ดใีนการประเมนิทะเบยีนที่ได้จากการผลการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศ

ออสเตรเลีย 
เป้าหมายรายปี 

ป ี เป้าหมาย 
2561 ศึกษาแนวทางการท างานของ Health Canada 
2562 ปรับแผนการเทียบเคียงจาก Health Canada มาเป็นเทียบเคียงกับ The Australian Department of Health's Therapeutic Goods Administration (TGA)  
2563 มีแผนเทียบเคียงกับ TGA เรื่อง Good Review Practice ในกระบวนการขึ้นทะเบียนต ารับยา และมีการประชุมจัดท าแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียน 
2564 ร้อยละ 80 ของค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาประเมินทะเบียนและการอนุญาตโดยใช้หลัก Good Review Practice ตามแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียนที่ได้

จากการผลกาศึกษาเทียบเคียง 
 
แผนและผลการด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
๑. ศึกษาแนวทางการท างานของ  
Health Canada ในประเด็น 
Good Review Practice 

มีแนวทางการท างานอย่าง
น้อย ๑ แนวทาง 

            เกิดปัญหาอุปสรรคในการเทียบเคียงท าให้ข้อมูลไม่
สามารถน ามาวิเคราะห์เทียบเคียง 
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
1. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
ช่องว่างระหว่างกองยาและ TGA 

1 คณะท างาน             หมายเหตุ: ไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานและ
สรุปช่องว่างได้ จึงมีการปรับแผนการเทียบเคียงจาก 
Health Canada มาเป็นการเทียบเคียงกับ Therapeutic 
Goods Administration เรื่อง Good Review Practice 

2. ศึกษาช่องว่างระหว่างกองยา กับ 
TGA 

สรุปช่องว่างที่เกิดขึ้นได้             

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
1. ท าแผนการเทียบเคียงกับ 
Therapeutic Goods Administration 
เรื่อง Good Review Practice 

มีแผนการเทียบเคียง 1 แผน             มีแผนการเทียบเคียงกับ Therapeutic Goods 
Administration เรื่อง Good Review Practice 

2. จัดท าแนวปฎิบัติที่ดีในการ
ประเมินทะเบียนโดยใช้หลักการ 
Good Review Practice 

มีแนวปฎิบัติที่ดีในการ
ประเมินทะเบียน โดยใช้
หลักการ Good Review 
Practice 1 ฉบับ 

            1. มีแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียน โดยใช้หลักการ 
Good Review Practice 
2. ก าหนดทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในการประเมินทะเบียน
โดยใช้หลักการ Good Review Practice 
3. มีเจ้าหน้าที่ผ่านอบรมการประเมินโดยใช้หลักการ Good 
Review Practice จ านวน ๑๕ คน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
๑. มีการประเมินการข้ึนทะเบียน
และการอนุญาต โดยใช้หลักการ 
Good Review Practice 

ร้อยละ 80 ของค าขอขึ้น
ทะเบียนต ารับยาประเมิน
ทะเบียนและการอนุญาตโดย
ใช้หลัก Good Review 
Practice ตามแนวปฎิบัติที่ดี 

            ร้อยละ 8๘ ของค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา (ยาใหม่ที่เป็นยา
เคม ี30 ทะเบียนจาก 34 ทะเบียน)  ประเมินทะเบียน และ
การอนุญาตโดยใช้หลัก Good Review Practice ตามแนว
ปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียนที่ได้จากการผลการศึกษา
เทียบเคียง 
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2. ดา้นอาหาร : การพฒันาศกัยภาพและเสรมิสร้างสมรรถนะผูต้รวจประเมนิมืออาชีพ  
เทยีบเคยีงกบั : Food Standards Australia New Zealand 
ผูร้บัผดิชอบ : กองอาหาร 
เป้าหมายการเทยีบเคยีง (Goal) : มผีู้ตรวจประเมนิทีม่ีศกัยภาพในการพจิารณาอนญุาต  
เป้าหมายรายป ี

ป ี เป้าหมาย 
2561 มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการพิจารณาอนุญาตที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems 
2562 มีผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการพิจารณาอนุญาตที่ผ่านการอบรมหลักสูตร (Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015)  
2563 มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการพิจารณาอนุญาตที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirements and Implementation   
2564 มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการพิจารณาอนุญาต 

 
แผนและผลการด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
หลักเกณฑ์คุณสมบัติการประเมิน
และหลักสูตรส าหรับผู้ตรวจประเมิน
สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และ
การโฆษณาอาหาร ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

1 คณะ             มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 
785/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ การประเมิน และหลักสูตร
ส าหรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ 
และการโฆษณาอาหาร ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 (จ านวน 1 คณะ) 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. จัดท าหลักเกณฑ์แนวทาง
คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ 
GMP กฎหมาย 

1 ฉบับ             1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินสถาน 
ประกอบการด้านอาหาร ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ประเมินสรรมถนะผู้ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. จัดท าสื่อการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์ส าหรับผู้ตรวจประเมินใน
การเรียนรู้เพ่ิมเติม 

7 เรื่อง             1. จัดท าเนื้อหาหลักสูตรในการจดัสื่อทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่ 
1) กฎหมายอาหาร 2) การจัดประเภทอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 3) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4) การ
ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขออนุญาตสถานที่ผลิต  
5) การตรวจและจัดท าบันทึกตรวจสถานที่ผลิต 6) การ
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย (GMP ทั่วไปและ Primary GMP) 7) การตรวจ
ประเมินสถานที่ประกอบการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
(GMP น้ าบริโภค) 
2. จัดจ้างท าสื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์ส าหรับผู้ตรวจ
ประเมิน 
3. ตรวจพิจารณา Script สื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์
ส าหรับผู้ตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ 2  
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. จัดอบรมหลักสูตร ISO 
19011:2011 เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการตรวจประเมิน 

1 ครั้ง             จัดอบรมเจ้าหน้าทีผู่้ตรวจประเมินตามหลักสูตร ISO 
19011:2011 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 มี
ผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด 187 คน (ส่วนกลาง 69 
คน และส่วนภูมิภาค 118 คน) 
ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 87.5 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
1. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
(Auditor/Lead Auditor ISO 
9001:2015) 

1 ครั้ง             - เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor 
ISO 9001:2015 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 3 คน เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 256๑ 

2. จัดอบรมผู้ประเมินเอกสารค า
ขออนุญาตด้านอาหารส าหรับ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินเอกสารค าขออนุญาตด้าน
อาหาร (Internal Reviewer)  

10 ครั้ง             จัดอบรมผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาตด้านอาหารส าหรับ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 10 ครั้ง 13 เรื่อง ได้แก่ 
1) เทคโนโลยีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที 
2) Novel food Processing  
3) การออกแบบและการวางผังโรงงาน การออกแบบ วางผัง
โรงงาน การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหาร 
4) กฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสถานที่ พ.ร.บ. 
ประกาศ ข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสถานที่ 
5) การจัดการจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ความส าคัญ
ของจุลินทรีย์ ดี/ไม่ดี และการควบคมุจุลินทรีย์ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ 
7) หลักการ GMP และการตรวจสถานที่ผลิตตามความเสี่ยง
ของอาหาร การควบคุมการผลิต/เครื่องมือเครื่องจักรที่
เหมาะสม ตามหลักการ GMP 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8) เทคโนโลยีการผลิตน้ าบริโภค 
9) การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตตาม
หลักการ HACCP 
10) การพิจารณาเอกสารผลการศึกษา Thermal 
Distribution, Thermal Penetration และSchedule Process 
ของ Retort ประเภทต่างๆ  และ UHT 
11) ข้อพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP 
12) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินเอกสารวิชาการและพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร 
(ขอบข่ายการอนุญาตสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร) ครั้งที่ 1 
13) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินเอกสารวิชาการและพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร 
(ขอบข่ายการอนุญาตสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร) ครั้งที่ 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
1. อบรมหลักสูตร ISO 9001 : 
2015 Requirements and 
Implementation   

 

3 คน             เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยมีเจ้าหน้าที่กองอาหารเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 19 คน 

2. อบรมหลักสูตร Auditor and 
Lead Auditor ISO 9001 : 2015 

 

2 คน             เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor 
ISO 9001 : 2015 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  โดยมีเจ้าหน้าที่กองอาหารเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 2 คน เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน
เอกสารวิชาการและการพิจารณา
อนุญาตด้านอาหาร 

 

1 รายการ             ด าเนินการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
คัดเลือก ประเมิน และจัดท าทะเบียนผู้ประเมิน
เอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร 
(P-F2-2) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติ
ผู้ประเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาต
ด้านอาหาร (RL-F2-1) โดยขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
พิจารณาค าขอที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ผู้
ประเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้าน
อาหาร (Internal Reviewer) จ านวน 47 คน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
๑. ยกระดับกฎหมายมาตรฐาน
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ 
GMP ให้เป็นตามมาตรฐานสากล
ฉบับใหม่ (PROPOSED DRAFT 
REVISION OF THE GENERAL 
PRINCIPLES OF FOOD 
HYGIENE (CXC 1-1969)) และ
จัดท าบันทึกการตรวจประเมินเพื่อ
เป็นเครื่องมือให้ผู้ตรวจประเมิน
ด าเนินการได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 

มีกฎหมายที่ทันสมัย
ทัดเทียมมาตรฐาน 

สากล 

  

            รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. จัดท าหลักสูตรและอบรมผู้ตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารและการ
ประเมินผลความรู้ของผู้ตรวจประเมิน 
ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนที่ได้ขึ้น
บัญชีเป็นหน่วยตรวจหรือหน่วย
รับรองสถานประกอบการอาหารกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้ตรวจประเมินมีความรู้
เพียงพอในการตรวจประเมิน

ตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

            จัดท าหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 2 รุ่น คือ 
1. รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 63  
ผู้เข้าอบรม จ านวน 92 คน  
2. รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 ผู้เข้า
อบรม จ าวน 80 คน  

3. ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหาร ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและ
หน่วยงานอ่ืนที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นหน่วย
ตรวจหรือหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้ตรวจประเมินมีทักษะและ
ความสามารถในการตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานที่

กฎหมายก าหนด 

            ผู้ตรวจประเมินได้รับการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์
แล้ว เป็นผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารที่ได้ขึ้นบัญชีกับ อย. จ านวน 44 คน 

 

4. ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินสถานที่
ผลิตอาหาร ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและ
หน่วยงานอ่ืนที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นหน่วย
ตรวจหรือหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

มีกระบวนการและระบบพัฒนา
ความสามารถผู้ตรวจประเมินให้
สามารถตรวจได้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เทียบเคียงกับ
กระบวนการและระบบการขึ้น

ทะเบียน Regulator และ 
Recognized Third Party 

Verifiers ของประเทศ
ออสเตรเลยีและนวิซีแลนด ์

            - หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร ได้รับการขึ้น
บัญชีกับ อย. 10 ราย (โดยสามารถตรวจได้ตาม GMP 
420 จ านวน 5 ราย) 
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3. ดา้นเครื่องมอืแพทย ์: กระบวนการพฒันา Internal Reviewer 
เทยีบเคยีงกบั : Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร ์ 
ผูร้บัผดิชอบ : กองควบคมุเครือ่งมอืแพทย์ 
เป้าหมายการเทยีบเคยีง (Goal) : การพฒันากระบวนการประเมนิค าขอทีจ่ัดเตรยีมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) โดยผูป้ระเมนิภายใน 
เป้าหมายรายป ี

ปี เป้าหมาย 

๒๕๖๑ แนวทางการประเมินเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประเมินภายใน 
๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การประเมินผู้ประเมินภายใน และแนวทางการประเมินเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประเมินภายใน 
๒๕๖๓ จ านวนประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่จัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) โดยผู้ประเมินภายใน 
๒๕๖๔ จ านวนประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่จัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) โดยผู้ประเมินภายใน 
 
แผนและผลการด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
Good Reviewer Practice 

วิเคราะห์หาช่องว่าง 
(gap analysis) ของ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการประเมินค าขอ

อนุญาต (Good 
review practice) 

            ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Good Reviewer Practice ของ WHO 
Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical 
Preparatoions Annex 9 Good review practices : guidelines 
for national regional regulatory authrorities และวิเคราะห์หา
ช่องว่าง (gap analysis) ของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินค า
ขออนุญาต (Good review practice) ในการประเมินค าขออนุญาต
เครื่องมือแพทย์ 

 

http://www.hsa.gov.sg/
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. จัดท าแนวทางการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประเมินภายใน 
(หัวข้อฉลากและเอกสารก ากับ)  

๑ ฉบับ             จัดท าแนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประเมินภายใน 
(หัวข้อฉลากและเอกสารก ากับ) จ านวน ๑ ฉบับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
1. จัดอบรม  

 

3 ครั้ง             จัดอบรม จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัด
อบรมหัวข้อเรื่อง “ISO 14971: Medical devices–Application of 
risk management to medical devices ๒) วันที่ ๒๑ - ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องจัดอบรมภาคทฤษฎีส าหรับการประเมินถุงมือ
ส าหรับการศัลยกรรม ๓) วันที่ ๑ - ๒  เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องจัดอบรม
ภาคปฏิบัติส าหรับการประเมินถุงมือส าหรับการศัลยกรรม  

2. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน
ผู้ประเมินภายใน 

๑ ฉบับ               จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประเมินภายใน จ านวน ๑ ฉบับ   
 

3. จัดท าแนวทางการประเมิน
เครื่องมือแพทย์ (ถุงมือส าหรับ
การศัลยกรรม และถุงยางอนามัย)  

๑ ฉบับ               มีแนวทางการประเมินเครื่องมือแพทย์ (ถุงมือส าหรับการ
ศัลยกรรม และถุงยางอนามัย) จ านวน ๑ ฉบับ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
1. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน 

 

2 คน             ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ประเมินภายใน 
จ านวน ๔ คน  
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน ตามค าสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์
ที่ ๑๑/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน (Internal 
reviewer) เพ่ือประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย  
1) นางสิธรา พ่ึงพินิจ 2) นางสาวพจนา ภูวนากิจจากร 
3) นางสาวสุมน นิติการุญ 4) นางสาวจารวุรรณ หันตา 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ประเมินเครื่องมือแพทย์ 
ประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับ
การประเมินค าขอที่จัดเตรียม
แบบ Common Submission 
Dossier Template (CSDT) 
โดยผู้ประเมินภายใน 

 

 

2 ประเภท 
 

            ๑. ก าหนดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน จ านวน 2 ประเภท 
ได้แก่ 
1) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม  
2) ถุงยางอนามัย  ตามค าสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์ที่ 
๑๑/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน (Internal reviewer)           
๒. มอบหมายเอกสารค าขอให้ผู้ประเมินภายในประเมินเอกสารค า
ขออนุญาตน าเข้าเครื่องมือแพทย์จ านวน 2 ค าขอ ดังนี้ 
1) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม แกมเมคลาเท็กซ์ ไมโครกริป                                      
๒) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม เอ็มบูแม็ค                       

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
๑. จัดอบรม ๓ ครั้ง             ๑) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมหัวข้อเรื่อง ค าแนะน าเบื้องต้น

เกี่ยวกับการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก  ๒) วันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสาร
หลักฐานทางคลินิกของถุงมือส าหรับการศัลยกรรม ๓) วันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสาร
หลักฐานทางคลินิกของเต้านมเทียมซิลิโคนส าหรับฝังในร่างกาย 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน 

2 คน             ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินภายใน จ านวน 
๕ คน ตามค าสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์ที่ ๙/256๔ เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน (Internal reviewer) เพ่ือประเมินผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย 1) นางสิธรา พ่ึงพินิจ   
2) นางสาวจารุววรณ หันตา 3) นางภาวิณี ส่งเสริม  
4) นายธนพล วงศ์แก้ว ๕) นางสาวอรณิช วิเศษกลิ่น 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. ประเมินเครื่องมือแพทย์ที่
ได้รับการประเมินค าขอที่
จัดเตรียมแบบ Common 
Submission Dossier 
Template (CSDT) โดยผู้
ประเมินภายใน 

๒ ประเภท             ก าหนดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน จ านวน ๗ ประเภท 
ได้แก่ 1) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม  2) ถุงยางอนามัย  
๓) เต้านมเทียมซิลิโคนส าหรับฝังในร่างกาย ๔) เครื่องมือแพทย์
ส าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายประเภทแจ้งรายการละเอียด  
๕) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี  ๖) ชุดตรวจที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง 
๗) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ                  
และมอบหมายเอกสารค าขอให้ผู้ประเมินภายในประเมินเอกสาร
ค าขออนุญาตผลิต หรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  

4. ประเมินผู้ประเมินภายใน ประเมินผู้ตรวจ
ประเมินภายใน 

            ประเมินผู้ตรวจประเมินภายในตามค าสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือ
แพทย์ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ทั้ง ๔ ราย พบว่ามีจ านวน ๑ ราย ที่ไม่เคย
ได้ประเมินค าขอเนื่องจากมีภาระงานจ านวนมาก อีก ๑ ราย 
ได้รับมอบหมายให้ประเมินค าขอ และประเมินค าขอได้เป็นอย่างดี
แต่เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือการพิจารณา
อนุญาตโฆษณา ซึ่งมีผู้ประกอบการยื่นค าขอเข้ามาเป็นจ านวน
มากเช่นเดียวกัน จึงขอไม่รับภาระงานการเป็นผู้ประเมินภายใน 
แต่ในอนาคตยินดีที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินภายในอีก
ครั้ง หากมีการเพ่ิมจ านวนประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ
ประเมินค าขอที่จัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) โดยผู้ประเมินภายใน  
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4. ดา้นเครื่องส าอาง: กระบวนการก ากบัดแูลเครื่องส าอาง 
เทยีบเคยีงกบั: กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน 
ผูร้บัผดิชอบ: กองควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย (กลุม่ควบคุมเครือ่งส าอาง) 
เป้าหมายการเทยีบเคยีง (Goal): แนวทางการประเมนิความปลอดภยัของวตัถดุบิสมนุไพรที่ใชใ้นเครื่องส าอางของไทยเทยีบเทา่กบัแนวทางของอาเซยีน 
เป้าหมายรายป ี

ป ี เป้าหมาย 
๒๕๖๑ ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางของไทยกับแนวทางของอาเซียน และวิเคราะห์ Gap Analysis 
๒๕๖๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางให้สอดคล้องกับอาเซียน 
๒๕๖๓ การน าแนวทางฯมาใช้ในการเพ่ิมสารใหม่ในระบบจดแจ้งเครื่องส าอาง 
๒๕๖๔ ประเมินผลการน าแนวทางฯมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
แผนและผลการด าเนินการ/กิจกรรม 

กจิกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561               
1. ศึกษาข้อมูลกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสมุนไพรของประเทศ
กลุ่มอาเซียน  

รายงานกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ๑ 

รายงาน 

            มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางของอาเซียน 

2. ศึกษากระบวนการประเมิน
ความปลอดภัยของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่เทียบ

๑ รายงาน             ศึกษาและประเมินผลข้อมูลกระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่เทียบกับของประเทศกลุ่มอาเซียน โดย
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการประเมินความปลอดภัยของ
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กจิกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

กับของประเทศกลุ่มอาเซียน
เพ่ือหา Gap Analysis และ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับประเทศ
กลุ่มอาเซียน  

วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
อยู่ตรงกันกับของประเทศกลุ่มอาเซียนในทุกขั้นตอน และได้
เสนอแนะผลวิเคราะห์ Gap Analysis พร้อมทั้งแนวทางในการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
1. ขั้นตอนการพิจารณาสมุนไพรที่จะน ามาผสมใน
เครื่องส าอางว่าจัดเป็นอาหารหรือไม่ สมุนไพรนั้นจะต้องผ่าน
การทดสอบความเป็นพิษต่อร่างกาย (systemic toxicity) ก่อน  
2. การประเมินความปลอดภัยของสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอาง อาจมีรายละเอียดหัวข้อที่จะต้องท าการทดสอบ
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่
ผู้ประกอบการส่งมาประกอบการพิจารณา 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562               
1. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
กระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่
ใช้ในเครื่องส าอาง 

1 ฉบับ             จัดท าแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง  
(เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก หน้าที่ 38) ในการบ่งชี้
ความเป็นอันตราย (Hazard Identification) และการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ดังนี้ 1) การ
บ่งชี้ความอันตราย ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะของ
วัตถุดิบสมุนไพร การประเมินการได้รับสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การทดสอบความเป็นพิษ 2) 
การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการจัดท าเกณฑ์การ
ตัดสินการประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง  
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กจิกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2. น าแนวทางปฏิบัติกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอางสู่การปฏิบัติจริง 

แนวทางมาใช้ในการ
ปฎิบัติงานจริง 

            น าแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางสู่การปฏิบัติ
จริง (เอกสารแนบ 2 ภาคผนวก หน้าที่ 44 ) 
 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563               
1. จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานกระบวนการประเมิน
ความปลอดภัยของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง 

1 ฉบับ             มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
พิจารณาเพ่ิมสารในระบบเครื่องส าอาง P-C2-23  
หัวข้อ 6.2 กรณีสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ใน
เครื่องส าอาง (แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 
2564) และมีใบตรวจรับเอกสารค าขอประเมิน
เอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ใน
เครื่องส าอาง F-C2-32 (แก้ไขครั้งท่ี 2 วันที่ 15 
มีนาคม 2564) (เอกสารแนบ 3 ภาคผนวก หน้าที่ 
48) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับค าขอที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมที่จะด าเนินการพิจารณาใน
ขั้นตอนต่างๆ ต่อไป  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
๑. ประเมินผลการน าแนวทางฯ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1 รายการ             มีการน าแนวทางมาใช้ในการปฎบิัติงานจริง โดยพิจารณา
ค าขอเพ่ิมสารใหม่ (สมุนไพร) มีจ านวน ๑ รายการ คือ 
Nymphaea Chalongwan callus culture extract โดย
ได้รับการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
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กจิกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

เครื่องส าอาง ดังนี้ 
(๑) ผู้ประกอบการยื่นค าขอเมื่อวันที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้ประเมินเอกสารวิชาการของสาร Nymphaea 
Chalongkwan callus culture extract ซึ่งไม่เคยมี
ประวัติการใช้ในเครื่องส าอาง 
(๒) จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
พิจารณาจากเอกสารพบว่า ผลการทดสอบความเป็นพิษ
ต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ โดยหน่วยวัดความเข้มข้นที่
ก่อให้เกิดการตายของเซลล์ลดลงครึ่งหนึ่งไม่เป็น
มาตรฐานสากล จึงให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไข 
(๓) เมื่อผู้ประกอบการได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว จากการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาตาม
แนวทางฯ มีมติเพ่ิมข้อมูลของสาร Nymphaea 
Chalongwan callus culture extract ในฐานข้อมูล 
- การรับจดแจ้งเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสาร 
Nymphaea Chalongwan callus culture extract 
ปัจจุบันรับจดแจ้งแล้วจ านวน ๓ รายการ 
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5. ดา้นวตัถุอนัตราย : พฒันากระบวนการก ากบัดูแลวตัถุอนัตรายที่ใชใ้นบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 
เทยีบเคยีงกบั : United States Environmental Protection Agency (US EPA) 
ผูร้บัผดิชอบ : กองควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย (กลุม่ควบคุมวตัถอุนัตราย) 
เป้าหมายการเทยีบเคยีง (Goal) : พฒันาแนวทางการพจิารณารบัขึน้ทะเบียนผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายทีใ่ชใ้นบา้นเรือนหรือทางสาธารณสขุใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนัเพือ่ใหม้ี

กระบวนการปฏบิตังิานทีเ่ทยีบเคยีงได้กบั US EPA 
เป้าหมายรายป ี

ป ี เป้าหมาย 
๒๕๖๑ 1. วิเคราะห์ช่องว่างการด าเนินงานของประเทศไทย ด้านโครงสร้างการด าเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะของบุคลากร และศักยภาพของผู้ประกอบการ  

2. มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการด้านการข้ึนทะเบียนและการอนุญาตวัตถุอันตราย 
๒๕๖๒ รวบรวมแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน 
๒๕๖๓ จัดท าร่างแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน 
๒๕๖๔ น าคู่มือแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนมาใช้ปฏิบัติและเผยแพร่ 

 
แผนและผลการด าเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน
และอนุญาต 

1 ครั้ง             จัดอบรมเรื่อง สูตรต ารับผลิตภณัฑ์วัตถุ
อันตราย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยวิทยากรจาก
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัช
อุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 54 คน  
2. จัดท าโครงการร่วมตรวจ
สถานที่ผลิต วัตถุอันตรายกับ 
สสจ.                                                               

มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
สสจ. เรื่องการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต
วัตถุอันตราย 1 ครั้ง 

            จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน 
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ 
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 61 คน ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จ านวน 31 คน และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจ านวน 30 คน   

3. จัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้ด าเนินการตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย 

1 ครั้ง             จัดประชุมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
วัตถุอันตรายให้ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฏหมายวัตถุอันตราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
420 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ จ านวน 
348 คน เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จ านวน 66 คน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐอ่ืน จ านวน 6 คน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
1. รวบรวมและทบทวนมติ จัดท าร่างฯ              รวบรวมและทบทวนมติคณะท างานพิจารณา
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับ
และการขออนุญาตวัตถุอันตราย 

1 ฉบับ ทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตราย 
รอบเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 

2. น าผลการทบทวนมติฯ มา
ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารแนว
ทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย 

น าผลการทบทวนมติฯ 
มาปรับปรุงเนื้อหา  

            มีข้อมูลและเนื้อหาส าหรับการปรับปรุงและ
จัดท าร่างแนวทางการพิจารณารับขึ้น
ทะเบียนซึ่งเมื่อ จัดท าแล้วเสร็จ จะเผยแพร่
เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ 
จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่โปร่งใส มีแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Public 
access) เทียบเคียงได้กับการเผยแพร่ข้อมูล
ในลักษณะเดียวกัน (Registration 
Requirements and guidance) ของ
หน่วยงาน US EPA 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
1. จัดท าร่างแนวทางการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียน 

1 ฉบับ             ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารคู่มือการรับขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน
ได้ร้อยละ 100  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
๑. น าคู่มือแนวทางการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนมาใช้ปฏิบัติ   

1 เรื่อง             จัดท าแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
สอดคล้องกับ US EPA ที่มีการจัดท า
หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่
ชัดเจนผ่านเว็บไซต์  
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6. กระบวนการตรวจสอบและการรบัรองน าเข้าและสง่ออกอาหาร  
เทียบเคียงกับ : Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS)  Guidelines for Food Import Control 

 Systems CAC/GL 47-2003 
ผูร้บัผดิชอบ : กองดา่นอาหารและยา 
เป้าหมายการเทียบเคียง (Goal) : เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยส าหรับควบคุมอาหารน าเข้าที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จ าเป็น  

ต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในเรื่องกระบวนการตรวจสอบอาหารน าเข้า  
เป้าหมายรายปี 

ปี เป้าหมาย 

2561 1. ระบบคุณภาพมาตรฐานของส านักด่านอาหารและยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา 
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร 
3. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
4. ระบบการตรวจสอบการน าเข้า โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเคมี 

2562 1. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร  
2. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2563 1. วิธีปฏิบัติงานของด่านอาหารและยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. ร้อยละ 80 ของด่านอาหารและยาได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพ  
3. มีมาตรฐานการขนส่งอาหารจากโรงงานหรือสถานที่น าเข้าถึงผู้บริโภค 

2564 1. มีวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผักผลไม้สดน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา  
2. ร้อยละ 80 ของด่านอาหารและยาได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพ ของด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ 2564 
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แผนและผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
1. ระบบคุณภาพมาตรฐานของ
ส านักด่านอาหารและยา ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015 และ ห้องปฏิบัติการด่าน
อาหารและยาได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ISO 9001 : 2015 

            ระบบคุณภาพมาตรฐานของส านักด่าน
อาหารและยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2015 และ ห้องปฏิบัติการ
ด่านอาหารและยาได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และมีรายงานผลการศึกษา CCFICS 
(CAC/GL 47-2003) โดยมีการรายงาน
ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบงาน
ด่านอาหารและยาปัจจุบันกับ CCFICS 
(CAC/GL 47-2003) ทั้ง 20 แนวทาง 
(เอกสารแนบ 4 ภาคผนวก หน้าที่ 51) 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาระบบงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว  
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ผู้ประกอบการได้รับการ
ส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

มีการส่งเสริมตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน

การน าหรือสั่ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้า
มาในราชอาณาจักร 
(Good Importing 
Practices; GIP) 

            มีการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (Good Importing 
Practices; GIP) คือ จัดท าคู่มือการตรวจ
ประเมินสถานที่น าหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
และจัดอบรม หัวข้อการพัฒนาสมรรถนะ
ตัวแทนออกของส าหรับการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

3. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการน าเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 

มีระบบฐานข้อมูล
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 

ระบบ 

            มีระบบฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ คือ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
จัดท าฐานข้อมูลระบบการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศต่างๆ ตาม
ภูมิภาค ข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการแจ้งเตือนและเรียกคืนจากประเทศ
ต่างๆ เอกสารระบบคุณภาพที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย  
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. ระบบการตรวจสอบการ
น าเข้า โดยใช้การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านเคมี  

วิเคราะห์เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน 

            น าข้อมูลปริมาณน าเข้า ผลวิเคราะห์ 
ประเภทต้นก าเนิดสินค้า มาวิเคราะห์เพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบการท าแผนเก็บตัวอย่าง และ
อบรมชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารเคมี และ
จัดท าบัญชีรายการสินค้าที่ต้องตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด (ระบบบัญชีกักกัน) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
1. แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบ
การน าเข้าอาหารโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล และวิเคราะห์
แนวทางปฏิบัติ 

1 คณะท างาน             ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
ระบบการน าเข้าอาหารโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล และด าเนินการวิเคราะห์
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผล
วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ของ CAC/GL 
47-2003 กับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน า
หรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  

1 บริษัท             มีบริษัทได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP) 
จ านวน 17 บริษัท 
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
การน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1 ระบบ             ข้อมูลระบบบัญชีกักกันและเอกสารระบบ
คุณภาพที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
1. จัดท าวธิีปฏิบัติงานของด่าน
อาหารและยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1 ฉบับ             มีร่างวิธีปฏิบัติงานของด่านอาหารและยาใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน จ านวน 1 ฉบับ 

 
2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
แผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของกองด่านอาหารและยา  

ร้อยละ 80 ของด่าน
อาหารและยา  

            ร้อยละ 97.50 ของด่านอาหารและยาได้รับ
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกองด่าน
อาหารและยา 

 
3. ร่างมาตรฐานการขนส่งอาหาร
จากโรงงานหรือสถานที่น าเข้าถึง
ผู้บริโภค  

1 ฉบับ             มีร่างมาตรฐานการขนส่งอาหารจากโรงงาน
หรือสถานที่น าเข้าถึงผู้บรโิภคจ านวน 1 
ฉบับ 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงการด าเนินการตรวจติดตามด่านอาหารและยาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดบางแห่ง 
แนวทางการแก้ไข : ปรับแผนการตรวจติดตามคุณภาพของด่านอาหารและยาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่ได้ตรวจติดตามเป็นปีถัดไป 
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กิจกรรม ค่าเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนนิงาน ผลด าเนนิงาน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
1. จัดท าวิธีการและมาตรการเฝ้า
ระวังผักและผลไม้สดน าเข้า ที่
อาจมีสารพิษตกค้างทางการ
เกษตร ณ ด่านอาหารและยา 

1 มาตรการ             1. มีแนวทางด าเนินการตามมาตรการเฝ้า
ระวังผักและผลไม้สดน าเข้าที่อาจมีสารพิษ
ตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา 
2. มีรายการสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่แสดงใน COA ของผักผลไม้
กลุ่ม High risk 
3. มีเอกสารถาม-ตอบ แนวทางด าเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดน าเข้า 

2. ตรวจติดตามการท างานของ
ด่านอาหารและยา 

ร้อยละ 80 ของด่าน
อาหารและยา ได้รับ
การตรวจติดตาม

คุณภาพภายในตาม
แผนการตรวจติดตาม

คุณภาพภายในของกอง
ด่านอาหารและยา  

            ร้อยละ 100 ของด่านอาหารและยาได้รับ
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในของ
กองด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ 
256๔ จ านวน ๓๖ แห่ง จากแผนการ
ตรวจที่ก าหนดไว้ ๓๖ แห่ง 
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บทที่ 3  
สรปุผลการเทยีบเคยีงกระบวนการก ากบัดแูลผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

การ Benchmarking ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการเทียบเคียง (Benchmarking) 
กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้านการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด การก ากับดูแล 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด และการพัฒนามาตรการกลไกทางกฎหมาย โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กร
อ่ืนที่ดีกว่า เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์กรมีศักยภาพทัดเทียมหน่วยงานที่มีการด าเนินการที่ดีกว่า ในกระบวนการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศที่
เป็นเลิศ (Generic Benchmarking)  โดยแบ่งกระบวนงานออกเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่  1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมิน
ทะเบียนต ารับยา เทียบเคียงกับการท า Good Review Practice เทียบกับประเทศแคนนาดา (Health Canada) เปลี่ยนแปลง 
เป็นการท า Good Review Practice เทียบเคียงกับประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration) 2) กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการก ากับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร  
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand  3) กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์ 
เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์  4) กระบวนการก ากับดูแลเครื่องส าอาง เทียบเคียงกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 5) กระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางด้านสาธารณสุข เทียบเคียงกับ 
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : US EPA) 6) กระบวนการตรวจสอบและการรับรอง
น าเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ  Codex Committee on Food Import and Export Inspection and 
Certification Systems (CCFICS)  

ผลการ Benchmarking  
1.  กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนต ารับยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการ

อนุญาตเป็นแนวทางเดียวกัน โดยท าการเทียบเคียงกับการท า Good Review Practice ของประเทศแคนนาดา (Health 
Canada) แต่พบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน Health Canada จึงเปลี่ยนแปลงเป็นการท า Good 
Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration) ซึ่งมีผลโดยสรุป ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เริ่มกระบวนการเทียบเคียงระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยและแคนนาดา คือ 
มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาหาช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง Thai FDA กับ Therapeutic Goods Administration 
(TGA) ซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ได้ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียงในขั้นตอนการประเมินวิชาการ
ของทะเบียนต ารับยา เนื่องจากเป็นขั้นตอนหลักและส าคัญของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม จากการ
ด าเนินงานพบอุปสรรคส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การเข้าถึงข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน  

ปีงบประมาณ 2562  มีการปรับแผนประจ าปีงบประมาณ 2562  )ตุลาคม 2561  – มีนาคม 2562 (
โดยมีเป้าหมาย แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาและศึกษาช่องว่างระหว่างกองยา กับ TGA ซึ่งไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ตามเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2563 มีแผนการเทียบเคียงกับ Therapeutic Goods Administration เรื่อง Good Review 
Practice และมีแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียน  พร้อมทั้งก าหนดทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักการ Good 
Review Practice ซึ่งมเีจ้าหน้าที่ผ่านอบรมการประเมินโดยใช้หลักการ Good Review Practice แล้ว จ านวน ๑๕ คน 
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ปีงบประมาณ 2564 ไดด้ าเนินการประเมินค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา ยาใหม่ที่เป็นยาเคมี 30 ทะเบียน
จาก 34 ทะเบียน (ร้อยละ 8๘) ของค าขอขึ้นทะเบียน โดยใช้หลัก Good Review Practice ตามแนวปฎิบัติที่ดีในการ
ประเมินทะเบียนที่ได้จากการผลการเทียบเคียงกัลประเทศออสเครเลีย 

2. กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพของกองอาหาร 
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand มีเป้าหมายคือ มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์คุณสมบัติ การประเมิน 
และหลักสูตรส าหรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาอาหาร ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และก าหนดแนวทางคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย รวมถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินตามหลักสูตร ISO 19011:2011 
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด 187 คน และได้จัดท าสื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์ส าหรับผู้ตรวจประเมินในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งหมด ๗ เรื่อง  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดแผนในการจัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 
และหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมาย จากกลุ่มเป้าหมายหลักคือเจ้าหน้าที่ อย. และ สสจ. 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการด าเนินงานจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณลง จึงไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ จึงให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor ISO 
9001:2015 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 คน และมีการจัดอบรมผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาต
ด้านอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาตด้านอาหาร ( Internal Reviewer) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะการเป็นมืออาชีพตามหลักสากล 

ปีงบประมาณ 2563 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirements and 
Implementation  จ านวน 19 คน และเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor ISO 9001 : 2015 จ านวน 
2 คน รวมทั้งด าเนินการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือก ประเมิน และจัดท าทะเบียนผู้ประเมินเอกสาร
วิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (P-F2-2) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติผู้ประเมินเอกสาร
วิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (RL-F2-1) โดยขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ผู้ประเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (Internal Reviewer) จ านวน 47 คน 

ปีงบประมาณ 2564 กองอาหารมีผู้ตรวจประเมินได้รับการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์แล้ว เป็น
ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารที่ได้ขึ้นบัญชีกับ อย. จ านวน 44 คน และมีหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหาร ได้รับการขึ้นบัญชีกับ อย. 10 ราย (โดยสามารถตรวจได้ตามมาตรฐาน GMP 420 จ านวน 5 ราย)  
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3. กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครือ่งมอืแพทย ์เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority 
ประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการพัฒนาสามารถประเมินค าขอได้ครบทุกหัวข้อ  
(4 หัวข้อ) ตามที่ก าหนดในเอกสารค าขอที่จ าเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Good Reviewer Practice ของ 
WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparatoions Annex 9 Good review 
practices : guidelines for national regional regulatory authrorities และวิเคราะห์หาช่องว่าง (gap analysis) ของ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินค าขออนุญาต (Good review practice) ในการประเมินค าขออนุญาตเครื่องมือ
แพทย์ และจัดท าแนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ตรวจประเมินภายในแล้วเสร็จ 1 ฉบับ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเป้าหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผู้ตรวจประเมินภายใน และ
แนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ตรวจประเมินภายใน ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัด
อบรม จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่อง “ISO 14971: Medical devices–Application of risk management to medical 
devices ๒) เรื่องจัดอบรมภาคทฤษฎีส าหรับการประเมินถุงมือส าหรับการศัลยกรรม ๓) เรื่องจัดอบรมภาคปฏิบัติส าหรับ
การประเมินถุงมือส าหรับการศัลยกรรม พร้อมทั้งจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประเมินภายใน มีและแนวทางการ
ประเมินเครื่องมือแพทย์ (ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม และถุงยางอนามัย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินภายใน จ านวน ๔ 
คน และมีการก าหนดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน จ านวน 2 
ประเภท ได้แก่ 1) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม 2) ถุงยางอนามัย ซึ่งมีค าขอที่อยู่ภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว ให้ผู้ประเมินภายใน
ประเมิน จ านวน 2 ค าขอ คือ 1) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม แกมเมคลาเท็กซ์ ไมโครกริป ๒) ถุงมือส าหรับการศัลยกรรม 
เอ็มบูแม็ค          

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ิมหลักสูตรการประเมินเพ่ิมขึ้นอีก 3 เรื่อง คือ ๑) เรื่องค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก  ๒) การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกของถุงมือส าหรับการศัลยกรรม ๓) การ
ประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกของเต้านมเทียมซิลิโคนส าหรับฝังในร่างกาย และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินภายใน จ านวน ๕ คน ตามค าสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์ที่ ๙/256๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมิน
ภายใน (Internal reviewer) เพ่ือประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และมีประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2 ประเถท รวมเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) ถุงมือส าหรับการ
ศัลยกรรม  2) ถุงยางอนามัย ๓) เต้านมเทียมซิลิโคนส าหรับฝังในร่างกาย  ๔) เครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัยภายนอก
ร่างกายประเภทแจ้งรายการละเอียด ๕) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี  ๖) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ๗) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากผู้ประเมินภายในมีภาระงานจ านวนมาก
นอกเหนือจากการพิจารณา ประเมินเอกสารวิชาการและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด เช่น การพิจารณาค าขอ e - submission ของผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆการจัดประชุมต่าง  ๆเป็นต้น ท าให้ไม่สามารถศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ประเภทอ่ืนๆ โดยมีแนวทางการแก้ไขคือ เพ่ิม
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการพิจารณา ค าขอ e - submission ของผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆการจัดประชุมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประเมินภายในมี
เวลาพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถประเมินเอกสารวิชาการของเครื่องมือแพทย์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นได้ 
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4. กระบวนการก ากับดูแลเครื่องส าอาง เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมาย คือ พัฒนา
บุคลากรกลุ่มควบคุมเครื่องส าอางให้เป็น Internal Reviewer 

ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการศึกษาและประเมินผลข้อมูลกระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่เทียบกับของประเทศกลุ่มอาเซียน โดย
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติอยู่ตรงกันกับของประเทศกลุ่มอาเซียนในทุกข้ันตอน และได้เสนอแนะผลวิเคราะห์ Gap Analysis พร้อมทั้ง
แนวทางในการแก้ไข 

ปีงบประมาณ 2562 ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง ในการบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) การบ่งชี้ความอันตราย ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพร การประเมินการ
ได้รับสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การทดสอบความเป็นพิษ การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการจัดท าเกณฑ์
การตัดสินการประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อจัดท าแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอางเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาเพ่ิมสารในระบบ
เครื่องส าอาง P-C2-23 หัวข้อ 6.2 กรณีสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องส าอาง (เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก) 
และมีใบตรวจรับเอกสารค าขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องส าอาง F-C2-
32 (เอกสารแนบ 2 ภาคผนวก) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับค าขอที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมที่จะ
ด าเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเมินผลการน าแนวทางฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีค าขอเพ่ิมสารใหม่ 
(สมุนไพร) มีจ านวน ๑ ค าขอ คือ Nymphaea Chalongwan callus culture extract โดยได้รับการพิจารณา
ตามแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง และมีการรับจด
แจ้งเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสาร Nymphaea Chalongwan callus culture extract ที่รับจดแจ้งแล้ว
จ านวน ๓ รายการ ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีค าขอให้ประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่
ใช้ในเครื่องส าอางค่อนข้างน้อย การประเมินปลการน าแนวทางฯ มาใช้ จึงมีกรณีศึกษาค่อนข้างน้อย 

5. การพัฒนากระบวนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  เทียบเคียงกับ 
United States Environmental Protection Agency (US EPA) เป้าหมายคือ การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตวัตถุ
อันตรายเป็นไปในแนวทางเดียวกับ US EPA  

ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างเปรียบเทียบกับการด าเนินงานของประเทศ
ไทยทั้งในด้านโครงสร้างการด าเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะของบุคลากร และศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายในการรวบรวมแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนอย่างน้อย 1 
ทะเบียน ซึ่งผลการด าเนินงานได้รวบรวมแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน โดยได้ด าเนินการรวบรวมและทบทวนมติ
คณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตราย และน าผลการทบทวนมติคณะท างานมาใช้
ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารคู่มือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน 
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ปีงบประมาณ 2563  มีการด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารคู่มือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันได้ร้อยละ 100 

ปีงบประมาณ 2564  มีการจัดท าแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ สอดคล้องกับ US EPA ที่มีการจัดท าหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนผ่านเว็บไซต์ โดยเนื้อหา
ในคู่มือฯ ได้กล่าวถึง เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ 1) กรณีมีวิธีทดสอบที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดให้ใช้วิธี AOAC OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS  ซึ่งเป็นวิธีที่
สอดคล้องกับข้อก าหนดของ US EPA 2) กรณีไม่มีวิธีทดสอบที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ได้เพ่ิมแนวทางการพิจารณาวิธีทดสอบประสิทธิภาพโดยสามารถอ้างอิงจาก US EPA เช่น วิธีทดสอบมาตรฐานของ 
ASTM เป็นต้น โดยคูม่ือแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการกองควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย มีก าหนดการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์วัตถุอันตรายภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรค คือ การด าเนินงานมีความซับซ้อนและใช้
ระยะเวลาด าเนินการ เนื่องจากการทบทวนมติคณะท างานฯ มีเนื้อหามาก รายละเอียดหลากหลาย และมี
ความจ าเพาะกับประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีภาระงานแต่ละ
วันในการตรวจค าขอและพิจารณาประเมินทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรับแจ้งและการอนุญาตต่างๆ ซึ่งมี
ปริมาณงานมากและต้องเร่งให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ประกอบกับสถานการณ์โควิด ท าให้มีภาระงานแต่ละ
วันในการตรวจค าขอ พิจารณาประเมินผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเพ่ือ
เผยแพร่แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการเวลาเพ่ือให้งานทั้งหมดสามารถ
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

6. กระบวนการตรวจสอบและการรบัรองน าเขา้และสง่ออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on 
Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) เป้าหมายได้แก่ เพื่อให้ประเทศไทย  
มีมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร มีการควบคุมการน าเข้าส่งออกที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเรื่องกระบวนการตรวจสอบน าเข้าอาหาร  

ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดท ารายงานผลการศึกษา CCFIC    )2003  ( Guidelines for Food 
Import Control Systems CAC/GL 47-2003 รายงานผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบงานด่านอาหารและ
ยาปจัจบุัน กับ CCFIC (2003) Guidelines for Food Import Control Systems CAC/GL 47-2003 ทั้ง 20 
แนวทาง พร้อมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาระบบงานประจ าปี 2562-2564 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CCFIC 
(2003) Guidelines for Food Import Control Systems CAC/GL 47-2003 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ปีงบประมาณ 256๒   ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการน าเข้าอาหารโดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล และด าเนินการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ของ CAC /GL 
47-2003 กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงมีบริษัทได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน าหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP) 17 บริษัท พร้อมทั้งมีข้อมูลระบบบัญชีกักกันและเอกสารระบบคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย  
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ปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการจัดท าร่างวิธีปฏิบัติงานของด่านอาหารและยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และมีร่างมาตรฐานการขนส่งอาหารจากโรงงานหรือสถานที่น าเข้าถึงผู้บริโภค รวมทั้งได้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกองด่านอาหารและยา ร้อยละ 97.50 ของด่านอาหารและยาทั้งหมด    
ซึ่งจากการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงการด าเนินการตรวจติดตามด่าน
อาหารและยาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดบางแห่ง จึงได้ปรับแผนโดยการตรวจติดตามเป็นปีถัดไป  

ปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดน าเข้าที่อาจมีสารพิษ
ตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา และได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของกองด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ 256๔  จ านวน ๓๖ แห่ง จากแผนการตรวจที่ก าหนดไว้ 
๓๖ แห่ง (ร้อยละ 100) ซ่ึงผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การ Benchmarking ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท างาน (Process Benchmarking) เปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นเลิศ หรือที่ดีกว่า 
(Generic Benchmarking) ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกณฑ์มาตรฐานของ WHO และ Codex 
โดยมีการเทียบเคียงและพัฒนางานเพ่ือลดช่องว่างที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้สอดรับกับ
สากล การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในการอนุญาต พัฒนาระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แต่สามารถแก้ไขปัญหา
และด าเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนได้  



 

 

ภาคผนวก 
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สรุปผลตามแผนการเทยีบเคยีงการพฒันากระบวนการก ากบัดูแลผลติภัณฑ์สุขภาพ ปี 2561 - 2564  
หน่วยงาน Goal เทียบเคียงกับ ผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564  

1. กองยา การขึ้นทะเบียนต ารับยามีการ
ประเมินและอนุญาตตามแนว 
TGA 

การท า Good Review 
Practice ของประเทศแคน
นาดา (Health Canada) 
เปลี่ยนแปลงเป็น การท า 
Good Review Practice 

เทียบกับประเทศ
ออสเตรเลีย 

✔มีการศึกษาแนวทางการท างานของ 
Health Canada แต่เกิดปัญหาอุปสรรค
ในการเทียบเคียง เนื่องจากไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลบางส่วนของแคนนาดาได้ 
ท าให้ไม่สามารถมีข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เทียบเคียงได้  

✖ มีแนวคิดที่จะปรับแผนการ
เทียบเคียงจาก Health Canada เป็น
การเทียบเคียงกับ Therapeutic 
Goods Administration ประเทศ
ออสเตเลีย (มี.ค.62) แต่ยังไม่ได้
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา
ช่องว่างระหว่างกองยา กับ TGA 

✔ มีแผนการเทียบเคียงกับ TGA 
เรื่อง GRP ด้านกระบวนการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา  และมีการ
ประชุมจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีใน
การขึ้นทะเบียน 

✔มีค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาใหม่ 
30 ทะเบียนจาก 34 (ร้อยละ 88) 
ทะเบียนได้รับการประเมินทะเบียน
และการอนุญาตโดยใช้หลัก Good 
Review Practice  ตามแนวปฎิบัติ 
ที่ด ี

2. กองอาหาร มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพ
ในการพิจารณาอนุญาต 
 

Food Standards 
Australia New Zealand 

✔ มีผู้ตรวจประเมินผ่านหลักสูตร ISO 
19011:2011  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ตรวจประเมิน 
จ านวน 187 คน 

✔ มีผู้ตรวจประเมินผ่านหลักสูตร 
Auditor and Lead Auditor ISO 
9001 : 2015  จ านวน 3 คน  

 ✔ มีผู้ตรวจประเมินที่มี
ศักยภาพในการพิจารณาอนุญาตที่
ผ่านการอบรมหลักสูตร ISO 
9001 : 2015 Requirements 
and Implementation จ านวน 
19 คน และ Auditor and Lead 
Auditor จ านวน 2 คน 

✔ มีผู้ตรวจประเมินไดร้ับการ
ประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์แล้ว 
เป็นผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง
สถานประกอบการอาหารที่ได้ขึ้น
บัญชีกับ อย. จ านวน 44 คน และมี
หน่วยรับรองสถานประกอบการ
อาหาร จ านวน 10 ราย (ตาม GMP 
420 จ านวน 5 ราย) 

3. กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย์ 

การพัฒนากระบวน การ
ประเมินค าขอที่จัดเตรียมแบบ 
Common Submission 
Dossier Template (CSDT) 
โดยผู้ประเมินภายใน 

Health Sciences 
Authorityประเทศ

สิงคโปร์ 

✔ มีการจัดท าแนวการประเมิน
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้ตรวจประเมิน
ภายในแล้วเสร็จ 1 ฉบับ 

✔ มีเกณฑ์ในการประเมินผู้ประเมิน
ภายในและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้
ความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่
ก าหนด 

✔ มีผู้ประเมินภายในผ่านเกณฑ์ 
4 คน และมีประเภทเครื่องมือ
แพทย์ที่ได้รับการประเมินค าขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้
ประเมินภายใน จ านวน 2 ประเภท  

✔ มีผู้ประเมินภายในผ่านเกณฑ์ 
5 คน และมีประเภทเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับการประเมินค าขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมิน
ภายใน จ านวน 7 ประเภท  

4. กลุ่ม
เครื่องส าอาง 

แนวทางการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ใช้ในเครื่องส าอางของไทย
เทียบเท่ากับแนวทางของ
อาเซียน 
 

กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 

✔ มีผลการศึกษาและประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอางของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติอยู่
เทียบกับของประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อ
หา Gap Analysisสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอางของไทยกับแนวทางของ
อาเซียน และวิเคราะห์ Gap Analysis 

✔ มีแนวทางในการประเมิน ความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอาง ในการบ่งช้ีความเป็น
อันตราย รวมถึงเกณฑ์การตัดสินการ
ประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องส าอาง 

✔มีคูม่ือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การพิจารณาเพิ่มสารในระบบ
เครื่องส าอาง 
 

✔มีการประเมินผลการน าแนวทาง
ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มาใช้
พิจารณาเพิ่มสารใหม่ (สมุนไพร) 
จ านวน 1 รายการ คือ Nymphaea 
Chalongwan Callus Culture 
Extract  

http://www.hsa.gov.sg/
http://www.hsa.gov.sg/
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หน่วยงาน Goal เทียบเคียงกับ ผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564  

5. กลุ่มวัตถุ
อันตราย 

พัฒนาแนวทางการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุขให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่
เทียบเคียงได้กับ US EPA 

United States 
Environmental 

Protection Agency  
(US EPA) 

 

✔ มีการวิเคราะห์ช่องว่าง
เปรียบเทียบกับการด าเนินงานของ
ประเทศไทยทั้งด้านโครงสร้างการ
ด าเนินงาน สมรรถนะของบุคลากร และ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อย. สสจ. 
และผู้ประกอบการ 

✔ รวบรวมแนวทางการพิจารณารับ
การขึ้นทะเบียน เพื่อน าไปพัฒนา
แนวทาง 

✔จัดท าร่างและปรับปรุงเนื้อหา
ในเอกสารคู่มือการรับขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายให้มีเนื้อหาเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 100 

✔มีการจัดท าแนวทางการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียน
ผลิตภณัฑ์และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์  

6. กองด่าน
อาหารและยา 

มีมาตรการด้านมาตรฐานและ
ความปลอดภัยส าหรับควบคุม
อาหารน าเข้าที่ไม่ก่อให้เกิด
อุปสรรคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศใน
เรื่องกระบวนการตรวจสอบ
อาหารน าเข้า 

Codex Committee on 
Food Import and 

Export Inspection and 
Certification Systems 

(CCFICS) 

✔1. มีรายงานผลวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบระบบงานด่านอาหารและ
ยาปัจจุบันกับ CCFIC(2003) ทั้ง 20 
แนวทาง พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
ระบบงานประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน 
2. ระบบคุณภาพมาตรฐานของส านัก
ด่านอาหารและยา ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
3. มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน าหรือ
สั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
4. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการน าเข้า
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
5. มีการวิเคราะห์การตรวจสอบการ
น าเข้า เพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันประกอบการท าแผนเก็บ
ตัวอย่าง และอบรมช้ีแจงให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ 

✔1. มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
ระบบการน าเข้าอาหารโดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล และด าเนินการ
วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ 
2. มีบริษัทได้รับการรับรองตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน าหรือสั่ง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (GIP) จ านวน 17 
บริษัท 
3. ข้อมูลระบบระบบบัญชีกักกันและ
เอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย 

✔1. มีร่างวิธีปฏิบัติงานของ
ด่านอาหารและยาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน  1 ฉบับ 
2. มีการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ร้อยละ 97.50 ของด่าน
อาหารและยา 
3. มีร่างมาตรฐานการขนส่งอาหาร
จากโรงงานหรือสถานที่น าเข้าถึง
ผู้บริโภค 1 ฉบับ 
 

✔1. มีแนวทางด าเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด
น าเข้าที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการ
เกษตร ณ ด่านอาหารและยา และ
รายการสารพิษตกค้างจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่แสดงใน 
COA ของผักผลไม้กลุ่ม High risk 
2. ร้อยละ 100 ของด่านอาหารและ
ยาได้รับการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในตามแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของกองด่านอาหาร
และยา ปีงบประมาณ 256๔จ านวน 
๓๖ แห่ง จากแผนการตรวจที่ก าหนด
ไว้ ๓๖ แห่ง 
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แนวทางการปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร ที่ ใช้ ในเครื่องส าอาง  
 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอางบางรายประสงค์จะน าเข้าวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งยังไม่เคย
ปรากฏข้อมูลการใช้ในเครื่องส าอางมาก่อน ทั้งในฐานข้อมูลต่างประเทศและในประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า วัตถุดิบสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยเมื่อน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางหรือไม่ อย่างไร โดยแนวทางที่ใช้ในการพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานของการบ่งชี้ความ
เป็นอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 ในการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรในเครื่องส าอาง จะต้องพิจารณาจากนิยามของ 
“วัตถุดิบสมุนไพร” ก่อน 
 “วัตถุดิบสมุนไพร” หมายความถึง ส่วนหรือชิ้นส่วนของพืช (plant) สมุนไพร (herb) ไม้พุ่ม (shrub) 
ต้นไม้ (tree) หรือสารสกัดจากพืช (เช่น น้ าหรือน้ ามันที่ได้จากพืช เป็นต้น) รวมถึง สาหร่าย เชื้อรา และ ส่วนผสม
หรือสารสกัดท่ีได้จากสาหร่ายและเชื้อรา ทั้งนี้ สาระส าคัญชนิดหนึ่งชนิดใดที่แยกออกมาจากสารสกัดของพืช ไม่จัด
อยู่ในขอบเขตของวัตถุดิบสมุนไพร 
 การพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่จะน ามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง จะต้องมาจาก
การประเมินทั้งการบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazard Identification)  
1.1 ประเมินคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพร (Botanical Raw Material Characterization) 
คุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรที่ประเมินจะต้องมีความชัดเจน เช่น  
(1) แหล่งที่มาของวัตถุดิบสมุนไพร รวมทั้งส่วนของพืชที่ใช้ 

- ชื่อพันธุ์พืชของสมุนไพร (ชื่อวิทยาศาสตร์ และ/หรือ ชื่อพ้ืนเมือง) 
- ส่วนของพืชที่ใช้ 

(2) คุณลักษณะทางกายภาพ 
- คุณลักษณะทางกายภาพทั่วไปของวัตถุดิบสมุนไพร เช่น ผง ของเหลว สี กลิ่น ฯลฯ 

(3) ประวัติการใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม 
- หลักฐานอ้างอิงเก่ียวกับการใช้ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม 

(4) วิธีการเตรียม 
- อัตราส่วนของพืชกับตัวท าละลาย ความสามารถในการละลาย และปริมาณตัวท าละลายที่

คงเหลือ (ถ้ามี) 
- ขั้นตอนการสกัด ความเข้มข้น หรือการแยกส่วน (ถ้ามี) 
- การเปรียบเทียบกับวิธีการเตรียมตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จัก 
- ปริมาณน้ า (aqueous) หรือตัวท าละลาย (solvent) กรณีใช้สารสกัด 

 (๕) ลักษณะทางเคมี (ถ้ามี) 
       - ให้ทดสอบและวิเคราะห์อย่างน้อย 2 รุ่น เพ่ือยืนยันความสม่ าเสมอ 
 (6) โดยธรรมชาติวัตถุดิบสมุนไพรมีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนัก ดังนั้น จึงควรมีข้อมูล
เกี่ยวกับการปนเปื้อนด้วย เช่น  

เอกสารแนบ 1 
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  - ผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น จุลินทรีย์ สารพิษจากเชื้อรา สารก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก โปรตีน 
ส่วนที่เหลือหรือตกค้างอยู่  
  - ปริมาณสารก าจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนอาจจะท าการทดสอบเพ่ือยืนยันโดยวิธีวิเคราะห์ ดังนี้ 
   - วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorines) ออแกโนฟอสเฟต 
(Organophosphates) คาร์บาเมต (Carbarmates) และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) 
   - วิธีวิเคราะห์ตาม EU Pharmacopoeia  
   - วิธีการใช้ตัวท าละลาย หรือวิธีการแยกสารก าจัดศัตรูพืช 
  - ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักและจุลินทรีย์สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้แนวทางการประเมิน
ความปลอดภัยของเครื่องส าอางที่ก าหนดไว้ใน  ASEAN Cosmetic Directive (ACD) 
อนึ่ง ข้อมูลคุณลักษณะวัตถุดิบสมุนไพรข้างต้นที่จ าเป็นต้องมี คือ (1) (2) (4) และควรมาจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นที่
รู้จักและเชื่อถือได้ ได้แก่  

1. หนังสือวิชาการที่เชื่อถือได้ (Authoritative text) เช่น จากประเทศสมาชิกอาเซียน การแพทย์แผน
โบราณจากจีน (Traditional Chinese Medicine) อายุรเวช และอ่ืนๆ 

2. เภสัชต ารับ (Pharmacopoeia) 
3. โมโนกราฟ (Monographs) เช่น WHO monographs , national monographs , Merck Index, 

Martindale 
4. เอกสารวิชาการท่ีมีแหล่งที่มาจากวารสารวิชาการหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น MEDLINE, EMBASE, 

TOXLINE, ISI 
5. หนังสือต ารา หรือรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์โดยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการ  
1.2  การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure Assessment) ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

เนื่องจากเครื่องส าอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ รวมถึงการใช้กับฟันและ
เยื่อบุในช่องปาก ซึ่งมีความหลากหลายทั้งประเภท และวิธีการใช้ ดังนั้น การได้รับสัมผัสของเครื่องส าอางแต่ละ
ชนิดจะแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องใช้ควรใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการประเมินด้วย เช่น 

(1) ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชนิดใช้แล้วไม่ต้องล้างออก หรือล้างออก / ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวกาย / 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้า/ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก / ผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผม ฯลฯ)  

(2) ปริมาณที่ใช้ และ/หรือ ปริมาณสูงสุดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 
(3) กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น เขตพ้ืนที่ ผู้ใหญ่ เด็ก ฯลฯ 
(4) วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ 

1.3  การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology Testing) 
ในกรณีที่ข้อมูลแสดงคุณลักษณะไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยงของ

วัตถุดิบสมุนไพร จึงจะจ าเป็นต้องมีข้อมูลการทดสอบความเป็นพิษ ส าหรับสมุนไพรที่มีการใช้ตามแบบภูมิปัญญา
ดั้งเดิมอยู่แล้วนั้น ข้อมูลการประเมินการแพ้เฉพาะที่อาจเพียงพอและไม่จ าเป็นต้องท าการทดสอบความเป็นพิษ
เพ่ิมเติม ซึ่งการทดสอบความเป็นพิษจะต้องค านึงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการได้รับสัมผัส และปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
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 รายการการทดสอบความเป็นพิษของวัตถุสมุนไพร มีดังนี้  
(1) การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Genotoxicity) (ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงลูก

ด้วยน้ านม) : การกลายพันธุ์ (mutagenic) และแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ 
(genotoxic potentials) ต้องได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการทดสอบใน
หลอดทดลองควรจะถูกน ามาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เช่น (1) in vitro bacterial mutation 
assay (Ames test); (2) in vitro micronucleus assay 

(2) การดูดกลืนรังสียูวี (UV absorption) : ถ้าวัตถุดิบสมุนไพรสามารถดูดกลืนรังสียูวีได้ ควรมีการ
ทดสอบ photo-toxicity tests (Photosensitization หรือ Phototoxicity) ซึ่งควรประเมินโดย
วิธีการที่มีความถูกต้องแม่นย าและเป็นที่ยอมรับ 

(3) การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง (Skin Sensitization) : สามารถท าการทดสอบใน
หลอดทดลองได้ นอกจากนั้นยังสามารถทดสอบด้วยวิธี Local Lymph Node Assay (LLNA) 
ซึ่ งถือเป็นการทดสอบในสัตว์ทดลองและเป็นวิธีการทดสอบที่ ได้รับการยอมรับจาก 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) แล้วว่ามีความ
ถูกต้องแม่นย า 

(4) การระคายเคือง (irritation) : สามารถท าการทดสอบในหลอดทดลองได้โดยวิธีการที่มีความ
ถูกต้องแม่นย า 

(5) ความเป็นพิษต่อระบบร่างกาย (Systemic Toxicity) : ข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบร่างกายมี
ความจ าเป็นเมื่อค่าความเข้มข้นที่ใช้แตกต่างจากค่าข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีนัยส าคัญ 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Approaches) 
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบสมุนไพร จะเป็นการน าข้อมูลการประเมินคุณลักษณะวัตถุดิบ

สมุนไพร การประเมินการได้รับสัมผัส และการทดสอบความเป็นพิษมาพิจารณาร่วมกัน (อาจไม่จ าเป็นต้องท าทุก
ข้อ แล้วแต่กรณี) 

ตัวอย่างการน าข้อมูลความเป็นอันตรายมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ 
(1) ประวัติการใช้อย่างปลอดภัย 
การใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยมีความปลอดภัยในระยะยาว ไม่มีรายงานผลข้างเคียง และ

ไมม่ีการได้รับสัมผัสเพ่ิมข้ึน สามารถน าประวัติดังกล่าวมาประเมิน โดยอาจจัดได้ว่าสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยใน
การใช้ โดยไม่ต้องท าการทดสอบเพ่ิมเติม 

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบสมุนไพรตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ควรท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบสมุนไพรนี้สามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางได้
อย่างปลอดภัย  

(2) การประเมินเชิงเปรียบเทียบ 
การประเมินเชิงเปรียบเทียบนี้อาจเป็นประโยชน์ในการประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่จะน ามาใช้ในกลุ่ม

ประชากร หรือเขตพ้ืนที่ไม่เคยมีประวัติการใช้มาก่อน 
ข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรที่มีอยู่จะถูกน ามาประเมินความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักในเขตพ้ืนที่หรือกลุ่มประชากรนั้นๆ 
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(3)  การประเมินความปลอดภัยด้วยวิธี Threshold of Toxicological Concern (TTC) 
วิธี Threshold of Toxicological Concern (TTC) สามารถน ามาใช้ประเมินหาระดับที่ปลอดภัยที่

มนุษย์จะสัมผัสได้ทางใดทางหนึ่งกับวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางได้ หากการได้รับสัมผัสมีค่าต่ ากว่า  
threshold หมายถึงไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น การประเมินการได้รับสัมผัสต่อ
วัตถุดิบสมุนไพรอย่างถูกต้องนับเป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญมากของวิธีการนี้ ซึ่งหลายหน่วยงานเช่น 
WHO/IPCS หรือ EU/SCCS ได้มีการตีพิมพ์บทความแสดงความคิดเห็นต่อการใช้วิธี TTC ในการประเมินความ
ปลอดภัยของสารเคมีในเครื่องส าอางเอาไว้ด้วย 

นอกจากนี้ วิธี TTC ยังสามารถน ามาใช้เป็นวิธีการประเมินความเป็นอันตรายที่เกี่ยวกับอาการแพ้ต่อ
ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย 

(4) การประเมินการแพ้เฉพาะที่ในร่างกาย 
การประเมินการแพ้เฉพาะที่ในร่างกายของเครื่องส าอางจะใช้เมื่อไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของ

วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยมีวิธีการดังนี้ 
- การทดสอบความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ (Sensitization) : สามารถทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่มี

ส่วนผสมของวัตถุดิบสมุนไพรในมนุษย์ได้ เช่น วิธี Human Repeat Insult Patch Testing (HRIPT) 
- การทดสอบการระคายเคือง (Irritation)  : สามารถทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ

สมุนไพรในมนุษย์ได้ เช่น วิธี Human covered patch testing 
 

เกณฑ์การตัดสิน (making a Decision) 
การรวบรวมและการทบทวนข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางจะช่วยให้

เข้าใจถึงความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ประเมินความปลอดภัย
สามารถตัดสินได้บนพื้นฐานข้อมูลของความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. ทบทวนข้อมูลคุณลักษณะเพ่ือให้เข้าใจถึงข้อมูลของวัตถุดิบสมุนไพรอย่างรอบคอบ 
2. กรณีที่ข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรไม่ครบถ้วน ควรพิจารณาท าการทดสอบความ

เป็นพิษ อย่างไรก็ตาม การทดสอบความเป็นพิษอาจไม่มีความจ าเป็นส าหรับวัตถุดิบสมุนไพร
ที่มีการใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม 

3. กรณีที่มีข้อความความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบสมุนไพรเป็นอาหารครบถ้วนสมบูรณ์
เพียงพอและมีการใช้ทั่วไปอย่างกว้างขวาง ข้อมูลความปลอดภัยทางคลินิกอาจเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการใช้วัตถุดิบสมุนไพรนั้นๆ ในเครื่องส าอาง 

4. ขั้นตอนการพิจารณาสมุนไพรที่จะน ามาผสมในเครื่องส าอางว่าจัดเป็นอาหารหรือไม่ ถ้าไม่ใช่
ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรนั้น ผ่านการประเมินคุณลักษณะทางเคมีหรือไม่ ใน
บางกรณีอาจต้องทดสอบความเป็นพิษต่อร่างกาย (Systemic toxicity) 

5. การประเมินความปลอดภัยของสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง อาจมีรายละเอียดหัวข้อที่
จะต้องท าการทดสอบต่างกัน ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่ง
มาประกอบการพิจารณา 
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แนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่จะน ามาใช้ในเครื่องส าอาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุดิบสมุนไพร 

( แหล่งที่มา คุณลักษณะทางกายภาพ วธิีการเตรียม) 

ส่วนประกอบทางสมุนไพร
มีการใช้ตามแบบภูมิ

ปัญญาดั้งเดิมใน
เครื่องส าอางหรือไม ่

ไม่ใช่ 

ส่วนประกอบทาง
สมุนไพรจัดเป็นอาหาร

หรือไม่ 

ส่วนประกอบทางสมุนไพรผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะทางเคมีหรือไม่ 

*** 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ส่วนประกอบทางสมุนไพรมีข้อมูล
ความปลอดภยัเพียงพอหรือไม่ 

*** 

ได้รับสัมผัสเครื่องส าอาง
คล้ายคลึงกับการใช้ภูมิปัญญา

ดั้งเดิมหรือไม่ (พิจารณา
คุณลักษณะทางเคมี) 

ใช่ 

ใช่ 

ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเคร่ืองส าอาง 

มีข้อมูลการใช้เป็น
เครื่องส าอางเพียงพอ

หรือไม่ 

ใช่ 

ปลอดภัย 

ไม่ใช่ 

น าเข้าสูข่ั้นตอนการ
ประเมนิความปลอดภัย

ของสารที่ใช้ใน
เครื่องส าอาง 

ไม่ปลอดภัย 

ห้ามให้ในเคร่ืองส าอาง 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

*** ส ำหรับยำทีม่ีกำรใช้โดยภมูิปัญญำดัง้เดมิข้อมลูที่เก่ียวข้อง
อำจน ำมำปรับใช้ได้หรืออำจต้องประเมินแล้วแตก่รณี 

อ้างอิงจาก เอกสารค าแนะน าการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรท่ีใช้ในเครื่องส าอางอาเซียน กลุ่มก าหนดมาตรฐานเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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จากแผนภาพการประเมินคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรข้างต้น ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรมีการใช้
ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมในเครื่องส าอางหรือไม่ โดยกรณีไม่ใช่ ด าเนินการตามข้อ 1 กรณีใช่ด าเนินการตามข้อ 2 

1. กรณีไม่ใช่ พิจารณาต่อว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรจัดเป็นอาหารหรือไม่    
 1.1 กรณีใช่ ให้พิจารณาว่ามีข้อมูลการใช้เครื่องส าอางเพียงพอหรือไม่ 

1.1.1 ถ้าใช่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องส าอาง 
1.1.2 ถ้าไม่ใช่  น าเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความปลอดภัยของสารที่ใช้ในเครื่องส าอาง 

  ถ้าปลอดภัย ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องส าอาง 
  ถ้าไม่ปลอดภัย ด าเนินการห้ามใช้ในเครื่องส าอาง 

1.2 กรณีไม่ใช่ ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรผ่านการประเมินคุณลักษณะทางเคมี
หรือไม ่

1.2.1 ถ้าใช่ ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรมีข้อมูลความปลอดภัยเพียงพอ
หรือไม ่
ถ้าเพียงพอ ด าเนินการตามข้อ 1.1 
ถ้าไม่เพียงพอ ด าเนินการตามข้อ 1.1.2 

   1.2.2 ถ้าไม่ใช่ ด าเนินการห้ามใช้ในเครื่องส าอาง 
2. กรณีใช่ พิจารณาการได้รับสัมผัสเครื่องส าอางคล้ายคลึงกับการใช้แบบภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ 
(พิจารณาคุณลักษณะทางเคมี) 
2.1 กรณีใช่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องส าอาง 
2.2 กรณีไม่ใช่ ด าเนินการตามข้อ 1.1 
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ใบตรวจรับเอกสารค าขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสาร 
ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องส าอาง 

 
1.ข้าพเจ้าชือ่ ...................................................................................................................................  เป็นเจ้าของ    ผู้รับมอบอ านาจ 

   หมายเลขโทรศัพท.์........................................................E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

2. ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................  ผลิต           น าเข้า 

3. ช่ือสาร..................................................................................................................................................................................................... 

เอกสารทีส่่งมอบประกอบการพิจารณา ได้แก ่

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีเอกสาร 

เอกสาร จ านวน ผู้ยื่นค าขอ เจ้าหน้าท่ี 

1. ค าขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องส าอาง 1   

2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ผ่านการประทับตรารับรอง (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อืน่ยื่นค าขอแทน) 1   

3. ข้อมูลผลติภณัฑ ์ 4   

(1) สูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑท์ี่ใช้สารใหม่ พร้อมหน้าที่สารแต่ละตัวในสูตร และปริมาณครบ 100%    

(2) ประเภท และรูปแบบของเครื่องส าอาง    

(3) วิธีใช้    

(4) ฉลาก )ถ้ามี(     

(5) ผลการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง กรณีใช้แล้วไม่ลา้งออก )ถ้ามี (     

(6) ผลการทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา กรณีใช้บรเิวณรอบดวงตา )ถ้ามี(     

4. ข้อมูลของสาร (สารเคมี) 4   

   4.1 ข้อมูลทั่วไปของสาร    

        (1)  ช่ือสามัญทางเคมี / ISO common name / IUPAC name    

        (2)  หมายเลขทะเบียนซีเอเอส (CAS No.)      

        (3)  สูตรโครงสรา้ง      

        (4)  สูตรเอมพิริคอล      

        (5)  น้ าหนักโมเลกลุ    

   4.2 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร     

        (1)  ลักษณะที่ปรากฏ เช่น สถานะทางกายภาพ สี กลิ่น    

        (2)  ความเป็นกรด – ด่าง (pH)    

        (3)  จุดหลอมเหลว / จุดเดอืด / จุดเยือกแข็ง อุณหภูมิของการสลายตัว (˚C)    
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        (4)  ความดันไอ (Pa) และความหนาแน่นไอ    

        (5)  ความสามารถในการละลายน้ าและตัวท าละลายอินทรยี ์    

        (6)  ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายในช้ันของ n-octanol ต่อน้ า (ค่า log Kow)    

        (7)  ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสมัพัทธ์ ส าหรับของเหลว    

       (8)  อัตราการระเหย    

  (9)  จุดวาบไฟ    

  (10) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเ้อง    

       (11)  ความสามารถในการลกุติดไฟไดส้ าหรับของแข็งหรือก๊าซ    

       (12) ค่าขีดจ ากัดสูงสุดหรือต่ าสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจ ากัดสูงสุดและต่ าสุดของการระเบิด    

       (13)  ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา    

   4.3 วิธีตรวจเอกลักษณ์และวเิคราะห์ปริมาณสาร )ถ้ามี(  

        ต้องมีทั้งวิธีการตรวจเอกลักษณ์ (Identification) หรือวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
(Qualitative analysis) และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ (Quantitative analysis) ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือวิเคราะห์ การตรวจพิสูจน์ชนิดและการค านวณหา
ปริมาณสารวิธีตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณสาร  

  

 

 

 

  4.4 ข้อมูลความเป็นพิษของสาร     

       (1)  ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก ทางผิวหนัง ทางการหายใจ)    

       (2)  การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง    

       (3)  การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา    

       (4)  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง    

       (5)  การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ ์    

       (6)  การก่อมะเร็ง    

       (7)  ความเป็นพิษต่อระบบสบืพันธุ์    

       (8)  ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว    

       (9)  ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผสัซ้ า    

       (10)  ความเป็นอันตรายจากการส าลัก    

       (11)  ความเป็นอันตรายด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้น )ถ้ามี(     

       (12)  การเปลี่ยนแปลงสารเคมีภายในรา่งกายสตัว์ เช่น การดดูซึม การขับถ่ายของเสีย 
การกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสะสมภายในรา่งกาย และการเปลีย่นแปลง
เป็นสารอื่น 
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       (13)  การศึกษาทางระบาดวิทยาหรอืการศึกษาทางด้านคลินิกและข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัย (ถ้ามี)    

       (14)  ค าเตือนและข้อควรระวังในการใช้และการเก็บรักษา    

       (15)  อาการเกดิพิษท่ีเกิดเฉยีบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง    

       (16)  การปฐมพยาบาลหรือการแก้พิษเบื้องต้น    

       (17)  ค าแนะน าส าหรบัแพทย์    

       (18)  เอกสารช้ีแจง  )ถ้ามี (  ส าหรับกรณีข้อมูลตามหัวข้อย่อยไม่ครบ หรือไม่สามารถ
ระบุได้ด้วย  ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือแจ้งว่าไม่ปรากฏความเป็นพิษ ต้องช้ีแจงได้ว่าได้
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง ซึ่งต้องเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่
เช่ือถือได้ หรือหากเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องส่งข้อมูลดังกล่าว ต้องมีหนังสือหรือเอกสาร
ช้ีแจงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน (ข้อมูลความเป็นพิษของสาระส าคัญต้องเป็นข้อมูลการ
ทดสอบ หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่เช่ือถือได้ โดยระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน) 

   

   4.5 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ของสาร 
        ดูข้อก าหนด SDS ได้ในรายการเอกสารหัวข้อ “เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet; SDS) ของผลิตภณัฑ์” 

   

   4.6 ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะน าให้ใช้  หรือข้อมูลการแนะน าให้ใช้ตามที่
กล่าวอ้างของสาร 
        ต้องเป็นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นท่ียอมรับ  เช่น ข้อมูลการใช้สารนี้และฉลาก
ผลิตภณัฑ์ในต่างประเทศ {อาจแนบ CFS (ผ่านสถานทตูไทยในประเทศผู้ผลิต หรือผ่าน
กระทรวงต่างประเทศ) ที่ระบุชื่อ และสตูรเครื่องส าอาง หรือรายงานเอกสารทางวิชาการ
หรือการวิจัย ข้อมลูการศึกษาวิจัยจากผู้ผลิตวตัถุดิบ เป็นต้น{ 

   

    4.7 เอกสารทางวิชาการที่ต้องการให้ประเมินความปลอดภัย    

5. ข้อมูลของสาร (สมุนไพร) 4   

   5.1 การประเมินคณุลักษณะสมนุไพร    

        (1) ช่ือวิทยาศาสตร์ และชื่อพื้นเมือง    

        (2) ส่วนท่ีใช้    

        (3) คุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบสมุนไพร    

        (4) ประวัติการใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม    

        (5) วิธีการเตรียม    

        (6) คุณลักษณะทางเคมี (ถา้มี)    

        (7) การปนเปื้อน    

   5.2 การประเมินการไดร้ับสมัผสั    
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   5.3 การทดสอบความเป็นพิษ    

(1) การก่อการกลายพันธ์ุ    

(2) การดูดกลืนรังสยีูว ี    

(3) การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง    

(4) การระคายเคือง    

(5) ความเป็นพิษต่อร่างกาย    

   5.4 การประเมินความเสี่ยง    

(1) ประวัติการใช้อย่างปลอดภยั เช่น การใช้ตามภมูิปัญญาดั้งเดมิ    

(2) การประเมินเชิงเปรียบเทียบ    

(3) การประเมนิความปลอดภยัด้วยวิธี Threshold of Toxicological Concern (TTC)    

(4) การประเมินการแพ้เฉพาะที่ในร่างกาย    

   5.5 เอกสารทางวิชาการที่ต้องการให้ประเมินความปลอดภัย    

***กรณเีอกสารเป็นภาษาต่างประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีส่่งมอบเป็นความจริงทุก
ประการ และยินดีปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

                ลงช่ือ .....................................ผู้ยื่นค าขอ  

                                 วันท่ี............................. 

 

 

ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

 ครบถ้วนเพียงพอ 

 ไม่ครบถ้วน  ต้องส่งมอบเอกสารเพิม่ คือ............................................ 

.................................................................................................................. 

                                ลงช่ือ ............................................ผู้ตรวจสอบ  

                                            วันท่ี..................................... 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 

      ยินดีรับเรื่องคืน 

      จะส่งมอบเอกสารเพิ่มเตมิ คือ...................................................... 

           ภายในวันท่ี...................................................... 

                                ลงช่ือ .....................................ผู้ยื่นค าขอ ……. 

                                            วันท่ี.................................. 

หมายเหตุ  จะแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 7 วันท าการ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 590 7275 
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การน าแนวทางการประเมินความปลอดภัยวัตถุดิบสมุนไพรมาใช้ในการเพิ่มสารใหม่ในระบบจดแจ้ง
เครื่องส าอาง 

เจ้าหน้าที่ธุรการรับค าขอ ลงเลขรับ และเสนอผู้อ านวยการ 
ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ช้ีแจงได้ 
 

คืนค ำขอ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนยีมค าขอและค่าใช้จ่าย
การประเมินเอกสารทางวิชาการให้ผู้ประกอบการไปช าระเงิน  

และน าใบเสร็จรับเงินมาแนบเรื่อง 

 
     

แจ้งผู้ประกอบกำร 
ใหม้ำช้ีแจง 

ชี้แจง/แนบเอกสำร 
ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม 

ไม่ครบถ้วน 
 

ครบถ้วน 
 

ผู้ตรวจประเมินเอกสารแจ้งผู้ประกอบการให้มำช าระค่าธรรมเนียม 
ค ำขอและค่ำใช้จ่ำยกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร 

ผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย
มอบหมำยหัวหน้ำกลุ่มก ำกับดูแลเครื่องส ำอำงก่อนออกสู่ตลำด

ด ำเนินกำร 

หัวหน้ำกลุ่มก ำกับดูแลเครื่องส ำอำงก่อนออกสู่ตลำด 
มอบหมำยผู้ตรวจประเมนิเอกสำร 

 ผู้ตรวจประเมิน 
ตรวจสอบควำมครบถว้น 

ของเอกสำร 

ช้ีแจงไม่ได ้
 

ผู้ประกอบกำรรับเร่ืองคืน 

1 

2 

2 

ต้องมีเอกสำรครบถ้วน
ตำมใบตรวจรับเอกสำร 
(F-C2-32) 
 

เอกสำรแนบ 3 
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ที่ประชุมพิจำรณำว่ำ     
ส่งผู้เชี่ยวชำญหรือไม ่

ไม่ส่งผู้เชี่ยวชำญ 
 

ส่งผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้ตรวจประเมินเอกสารส่งเร่ืองให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
เอกสารทางวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญแจ้งผลการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ         

ผู้ตรวจประเมินเอกสารน าเร่ืองเข้าประชุมคณะท างาน 

 
 

ท่ีประชุมพิจำรณำว่ำ 
จะอนุญำตให้ใช้สำรหรือไม่ 

อนุญำต 
 

ไม่อนุญำต 
 

 

ผู้ตรวจประเมินเอกสารท าหนังสือ 
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบ 

และรวมเร่ืองเข้าแฟ้ม 
 

ผู้ตรวจประเมินเอกสารบนัทึกขอ้มูลสำรในระบบ 

ผู้ตรวจประเมินเอกสารท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ประกอบการทราบและรวมเร่ืองเข้าแฟ้ม 

 

ผู้ตรวจประเมินเอกสารน าเร่ืองเข้าประชุมคณะท างาน 

1 

3 

3 

ใช้แนวทำงประเมินควำมปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพร 
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1. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน P-C2-23 ข้อ 6.2) 

     1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการรับค าขอ ลงเลขรับ และเสนอเรื่องให้ผู้อ านวยการส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถ ุ
          อันตราย 
       1.2  ผู้อ านวยการกองควบคุมเครือ่งส าอางและวัตถุอันตรายมอบหมายหัวหน้ากลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอาง 
          ก่อนออกสู่ตลาดด าเนินการ 
       1.3  หัวหน้ากลุ่มก ากับดูแลเครื่องส าอางก่อนออกสู่ตลาดมอบหมายผู้ตรวจประเมินเอกสาร 
       1.4  ผู้ตรวจประเมินเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณาตามใบ
ตรวจรับเอกสาร  (F-C2-32) 
          1.4.1 กรณีไม่ครบถ้วน ผู้ตรวจประเมินเอกสารโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผล  
                        (1)  หากไม่สามารถชี้แจงได้ แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับเรื่องคืน  
                 (2) หากสามารถชี้แจงได้ ให้ผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผล แนบเอกสารเพ่ิมเติม จากนั้นผู้ตรวจ 
                     ประเมินเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารอีกครั้ง 
          1.4.2 กรณีครบถ้วน ผู้ตรวจประเมินเอกสารโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 
                  และค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ 
     1.5 เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมค าขอและค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการให้ 
          ผู้ประกอบการไปช าระเงิน และน าใบเสร็จรับเงินมาแนบเรื่อง 
     1.6 ผู้ตรวจประเมินเอกสารน าเรื่องเข้าประชุมคณะท างานและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
           1.6.1 มติที่ประชุมไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ ที่ประชุมพิจารณาต่อว่าจะอนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอางได้หรือไม่ 

(1) กรณีไม่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารจัดท าหนังสือแจ้งผลการ   
 พิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ แล้วรวมเรื่องเข้าแฟ้ม    

(2) กรณีอนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกข้อมูลสารในระบบ และ  
  จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพทแ์จ้งให้ผู้ประกอบการมารับ 
  แล้วรวมเรื่องเข้าแฟ้ม  

1.6.2 มติที่ประชุมส่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจประเมินเอกสารส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ 

    1.7 ผู้ตรวจประเมินเอกสารรับผลการประเมินเอกสารทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ 
    1.8 ผู้ตรวจประเมินเอกสารน าเรื่องเข้าประชุมคณะท างาน โดยพิจารณาตามแนวทางการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
         1.8.1 มติที่ประชุมไม่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารจัดท าหนังสือแจ้งผลการ 

                 พิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพทแ์จ้งให้ผู้ประกอบการมารับ แล้วรวมเรื่องเข้าแฟ้ม   
         1.8.2 มติที่ประชุมอนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกข้อมูลสารใหม่ในระบบ 
และจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ แล้ว                 
รวมเรื่องเข้าแฟ้ม 

 

---------------------------------------------------- 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบงานด่านอาหารและยาปัจจุบัน กับ CCFICS (Guideline for food Import control System CAC/GL 47-2003) 

 

หลักการ/แนวทางปฏบิัติ การด าเนนิการ ณ ปจัจบุนั  ไม่ไดด้ าเนนิการ ผลการ 
เทยีบเคยีง (%) 

แนวปฏิบัติที่ 1 มีข้อก าหนดส าหรับอาหารน าเข้าที่
สอดคล้องกับข้อก าหนดส าหรับอาหารที่ผลิตใน
ประเทศ 
(ข้อก าหนดควรประกอบด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิธี
สุ่มตัวอย่าง การควบคุมกระบวนการผลิต สภาวะการ
ผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา) 

กองด่านฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายกับอาหารน าเข้า
เทียบเท่ากับอาหารที่ผลิตในประเทศ ทั้งเรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ วิธีสุ่มตัวอย่าง GMP (การควบคุมกระบวนการ
ผลิต+สภาวะการผลิต+การเก็บรักษา) และมีการจัดท าร่าง
การควบคุมการขนส่งส าหรับสินค้าน าเข้า 

- 100  

แนวปฏิบัติที่ 2 ความรับผิดชอบที่ก าหนดขอบข่ายไว้อย่าง
ชัดเจนของหน่วยงานราชการต่าง  ๆที่มีอ านาจหน้าที่ 
(ให้มีการระบุอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าที่ด่านขาเข้าให้ชัดเจน 
และควรลดการตรวจสอบที่ซับซ้อนและการทดสอบที่ซ้ าซ้อน
โดยบูรณาการการท างานของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ หรือ
การยอมรับความเท่าเทียม) 

- หน้าทีค่วามรับผิดชอบมีการระบุในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 และกองด่านฯ มีการจัดท าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
(SOP) ไว้ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  
- กรณีเป็นสินค้าเกษตรน าเข้าตาม HS Code ที่ก าหนดส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบให้แก่
หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการตรวจสอบสินค้าเกษตร 
- มีการยอมรับความเท่าเทียมกรณีหนังสือรับรอง GMP ที่
สอดคล้องตามกฎหมาย 

ควรน าหลักการและแนวทางระบบการควบคุม
อาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (Principle and 
Guidelines for National Food Control 
system) (Codex: CCFICS: CAC/GL 82-2013) 
ในบางหัวข้อมาประยุกต์ใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบที่ซับซ้อน และการทดสอบซ้ าซ้อนเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์สารชนิดเดียวกันจากสินค้าชุด
เดียวกันให้มากที่สุด 

40 

เอกสารแนบ 4 
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หลักการ/แนวทางปฏบิัติ การด าเนนิการ ณ ปจัจบุนั  ไม่ไดด้ าเนนิการ ผลการ 
เทยีบเคยีง (%) 

แนวปฏิบัติที่ 3 การออกกฎหมายและขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
(ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีอ านาจหน้าที่สามารถ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศให้ทราบล่วงหน้าถึง
การน าเข้าสินค้า ก าหนดเอกสารที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ
การน าเข้า แผนการสุ่มตัวอย่าง การเก็บค่าธรรมเนียม 
การยอมรับห้องปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การยอมรับ 
ปฏิเสธ กักกัน ท าลาย สั่งเพื่อท าลาย สั่งเพื่อการ
ปรับปรุงใหม่หรือเพ่ือการส่งออกไปประเทศอ่ืน การ
เรียกคืนสินค้า การกักกันสินค้า การด าเนินการทาง
กฎหมาย การอนุญาต การยอมรับระบบทวนสอบที่
ผู้น าเข้าใช้ การอุทธรณ์ การประเมินระบบควบคุมของ
ประเทศผู้ส่งออก การรับรองหรือตรวจสอบกับ
หน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ของประเทศผู้
ส่งออก) 

ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีกฎกระทรวง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็น
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น การแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ก าหนดให้มีการแจ้งการน าเข้าล่วงหน้าโดยใช้
ระบบ License Per Invoice: LPI เอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การน าเข้า แผนการสุ่มเก็บตัวอย่างตามความเสี่ยง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตการขอน าเข้าอาหาร
เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือเพ่ือ
พิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.16) และการน าเข้าอาหารเป็น
การเฉพาะคราว (อ.12) การยอมรับในมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การยอมรับ ปฏิเสธ กักกันสินค้า 
การขอความร่วมมือให้เรียกคืนสินค้า การกักกันสินค้า การ
ด าเนินการทางกฎหมาย การอนุญาต การอุทธรณ์ 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไม่มี
ข้อก าหนดเรื่องการเรียกคืน  
- หน่วยงานไม่มีหลักเกณฑ์การท าลาย สั่งเพ่ือ
ท าลาย สั่งเพ่ือการปรับปรุงใหม่หรือเพ่ือการ
ส่งออกไปประเทศอ่ืน ส่งกลับไปประเทศผู้ส่งออก 
การใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ใช่อาหาร  
- การยอมรับระบบทวนสอบที่ผู้น าเข้าใช้ การ
ประเมินระบบควบคุมของประเทศผู้ส่งออก การ
รับรองหรือตรวจสอบกับหน่วยงานราชการที่มี
อ านาจหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก 
 

70 

แนวปฏิบัติที่ 4 การให้ความส าคัญแก่การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
(การให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค 
และการให้ความมั่นใจเรื่องความเป็นธรรมในการค้า
ขายสินค้าอาหารมากกว่าการค านึงถึงเศรษฐกิจหรือ
การค้าด้านอ่ืนๆ) 
 

มีนโยบายการด าเนินงานและกระบวนการท างานที่ระบุให้
ความส าคัญการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริ โภค ตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพ่ือประชาชนสุขภาพด”ี 

- 100 
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หลักการ/แนวทางปฏบิัติ การด าเนนิการ ณ ปจัจบุนั  ไม่ไดด้ าเนนิการ ผลการ 
เทยีบเคยีง (%) 

แนวปฏิบัติที่ 5 บทบัญญัติของประเทศผู้น าเข้าส าหรับ
การยอมรับระบบควบคุมอาหารของหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก 
(ให้การยอมรับระบบควบคุมอาหารของประเทศผู้ส่งออก 
ซึ่งช่วยท าให้สินค้าเข้าสู่ประเทศได้ง่ายขึ้น รวมถึงการใช้
บันทึกความเข้าใจ ความตกลงเรื่องการยอมรับร่วมกัน 
ตลอดจนความตกลงด้านความเท่าเทียมกัน) 

ให้การยอมรับหนังสือรับรองต่างๆ เช่น GMP Certificate, 
Health Certificate ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อก าหนดของ
กฎหมาย และมีการเจรจาแบบทวิภาคีเพ่ือยอมรับความ
เท่าเทียมของการควบคุมการผลิต น าเข้า แปรรูป และเก็บ
รักษา 

การยอมรับระบบควบคุมอาหารของประเทศ
ผู้ส่งออก การใช้บันทึกความเข้าใจ ความตก
ลงเรื่องการยอมรับร่วมกันตลอดจนความตก
ลงด้านความเท่าเทียมกัน ซึ่งครอบคลุมการ
ควบคุมการผลิตน าเข้า แปรรูป เก็บรักษา 
ขนส่ง และการทวนสอบระบบควบคุม
อาหารส่งออก 

70 

แนวปฏิบัติที่ 6 การน าไปใช้อย่างเป็นเอกภาพท่ัว
ประเทศ 
(การจัดท าวิธีปฏิบัติงานและคู่มือการฝึกอบรม และ
น ามาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือรับประกันถึงการท างาน
ที่เป็นไปในทางเดียวกัน) 

มีการจัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
การติดตาม มีการจัดฝึกอบรมอย่างทั่วถึง บันทึกประวัติ
ฝึกอบรม และประเมินคุณภาพการฝึกอบรม ตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติงาน โดยการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน (Internal Audit) ส าหรับด่านอาหารและยาที่สังกัด 
อย. และ สสจ. ทุกแห่ง 

การตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงาน โดย
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal 
Audit) ส าหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบ
การน าเข้าสินค้าเกษตร 

80 

แนวปฏิบัติที่ 7 การน าไปใช้ที่ให้ความมั่นใจได้ว่าระดับ
การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นสอดคล้องกับระดับที่ใช้ส าหรับ
อาหารในประเทศ 
(ระดับการคุ้มครองอาหารที่น าเข้าสอดคล้องกับระดับ
การคุ้มครองส าหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศ) 

ข้อก าหนดกฎหมายทั้งเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต ระบบเอกสารล้วนใช้กับท้ังสินค้าที่ผลิต
ในประเทศและน าเข้าเช่นเดียวกัน 

- 100 

แนวปฏิบัติที่ 8 การน าระบบควบคุมไปใช้ 
(ต้องมีการจัดท าขั้นตอนของการด าเนินงานและน าไป
ปฏิบัติตามเพ่ือลดความล่าช้าเกินจ าเป็นที่ด่านขาเข้าสินค้า
อาหาร และการยอมรับการควบคุมของประเทศผู้ส่งออก) 

มีการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานและมีคู่มือ วิธีการปฏิบัติ
ทั้งของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการน าเข้า ตลอดจนการ
ยอมรับหนังสือรับรองจากแหล่งก าเนิดสินค้า  

การยอมรับการควบคุมของประเทศผู้ส่งออก 70 



54 

หลักการ/แนวทางปฏบิัติ การด าเนนิการ ณ ปจัจบุนั  ไม่ไดด้ าเนนิการ ผลการ 
เทยีบเคยีง (%) 

แนวปฏิบัติที่ 9 จุดที่ต้องควบคุม 
(การควบคุมการน าเข้าอาหารอาจท าได้ ณ ที่จุดหนึ่ง
หรือหลายจุด ได้แก่ แหล่งต้นก าเนิดของสินค้า ด่านขา
เข้า แหล่งการแปรรูป แหล่งการขนส่ง แหล่งการเก็บ
รักษาและแหล่งจัดจ าหน่าย)  

จุดที่มีการควบคุมมีหลายจุด ที่ด่านน าเข้า และจุดอ่ืนๆอีก 
เช่น แหล่งแปรรูป การเก็บรักษา แหล่งจ าหน่าย 

การก าหนดในกฎหมายให้อาหารน าเข้าต้อง
ผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้า และมีการ
ควบคุมที่แหล่งการขนส่ง ตลอดจนการ
ยอมรับการควบคุมของประเทศผู้ส่งออก 
และการออกใบอนุญาตก่อนการขนส่งสินค้า 
(Per-shipment Clearance) 

50 

แนวปฏิบัติที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่น าเข้า 
(รายละเอียดของอาหารน าเข้า ได้แก่ วันที่น าเข้าและ
ด่านที่น าเข้า วิธีการขนส่ง การบรรยายลักษณะของ
สินค้า รุ่นที่ผลิต ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งออกและผู้น าเข้า 
โรงงานผลิต และ/หรือผู้ผลิต จุดหมายปลายทางของ
สินค้า ข้อมูลอ่ืนๆ เป็นต้น) 

สามารถตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าได้จากใบขนสินค้าขา
เข้า บัญชีรายการสินค้า และใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 
 

ไม่มีข้อก าหนดให้มีการแสดงรุ่นที่ผลิตเพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบย้อนกลับ (ยกเว้นผัก
ผลไม้สดน าเข้า) 

90 

แนวปฏิบัติที่ 11 ความถี่ของการตรวจสอบและ
ทดสอบอาหารน าเข้า 
(มีรายละเอียดหรือแผนการตรวจสอบหรือทดสอบ
อาหารน าเข้าที่มีพ้ืนฐานตามความเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของมนุษย์ มีการจัดท าหลักเกณฑ์ที่
โปร่งใสและเป็นธรรมตามความเสี่ยงของอาหารที่มีต่อ
สุขภาพของมนุษย์และความปลอดภัย) 

ตรวจสอบและทวนสอบทุกใบขนสินค้าที่ผ่านด่าน มีแผน
เฝ้าระวังเพ่ือสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตามความเสี่ยง 
ตลอดจนมีการจัดท าระบบกักกันอาหารที่มีประวัติไม่ได้
มาตรฐาน  

การจัดท าหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม
ตามความเสี่ยงของอาหารที่มีต่อสุขภาพ 
ของมนุษย์และความปลอดภัย 

80 

แนวปฏิบัติที่ 12 การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
(มีวิธีการสุ่มตัวอย่างมีมาตรฐาน และใช้วิธีการวิเคราะห์
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล) 

มีแผนการสุ่มตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ตลอดจนการอ้างอิงผล
วิเคราะห์ตามหลักการของ Codex โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

- 
 

100 
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แนวปฏิบัติที่ 13 การตัดสินใจ 
(มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบการน าเข้า เพื่อยอมรับการ
น าเข้าสินค้า หรือการแจ้งปฏิเสธการน าเข้าสินค้า) 

มีขั้นตอนการด าเนินงานและมีคู่มือวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ยอมรับการน าเข้า หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ต้องมีการ
อายัดและแจ้งอายัดสินค้า หรือการแจ้งให้ทราบถึงการห้าม
เข้าประเทศ และมีวิธีการการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ภายหลังที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว (ถอนอายัด)  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีถือปฏิบัติภายในด่านอาหารและยาโดยไม่ได้
ประกาศให้ทราบทั่วไป 

การประกาศเกณฑ์การตัดสินใจกับสินค้าที่
น าเข้าประเทศให้ครอบคลุมทั้งการยอมรับ
เข้าประเทศโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
หรือต้องผ่านการตรวจสอบ การปล่อย
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลัง
ที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว การแจ้งห้ามน าเข้า
โดยให้ส่งสินค้ากลับประเทศผู้ส่งออกหรือ
ส่งไปประเทศอ่ืน หรือให้ท าลาย สินค้า หรือ
เปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่การบริโภค
ของมนุษย์ 
 

70 

แนวปฏิบัติที่ 14 การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม) 

มีข้ันตอนปฏิบัติงานและการจัดการกับผลิตภัณฑ์เม่ือเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเรื่องๆ ไป 
 

เมื่อตรวจพบปัญหาในระหว่างการควบคุม
อาหารที่น าเข้าแล้วยังไม่มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจนระบุได้ว่า
เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

50 

แนวปฏิบัติที่ 15 การยอมรับการควบคุมการส่งออก 
(เช่น การประเมินความเสี่ยงของระบบในประเทศผู้
ส่งออก การตรวจสอบอาหารทุกชนิด ขั้นตอนของการ
ทวนสอบ ได้แก่ การสุ่มเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์) 
 

มีการยอมรับบางส่วนในเรื่องการปนเปื้อนเชื้อโรควัวบ้าใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค 

การก าหนดกลวิธีส าหรับการยอมรับระบบ
ควบคุมในประเทศผู้ส่งออก ซึ่งจะพัฒนาไปสู่
ความตกลงด้านการรับรองร่วมกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก 

20 
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แนวปฏิบัติที่ 16 การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบควบคุมการน าเข้าอาหาร
ระหว่างหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ของ
ประเทศผู้ส่งออกและประเทศที่น าเข้า เช่น ข้อก าหนด
ของระบบควบคุมอาหาร ใบรับรอง ข้อมูลหรือ
ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าอาหารที่ถูกปฏิเสธ รายชื่อของสถาบันหรือ
องค์กรที่ปฏิบัติตามข้อก าหนด) 

มีการแจ้งให้สถานทูตประเทศที่เก่ียวข้องทราบถึงปัญหาที่
เกิดกับอาหารจากประเทศนั้น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานราชการที่มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออก
และผู้น าเข้าเมื่อมีการร้องขอ และมีรายชื่อผู้ผลิตและ
รายการสินค้า (ผักผลไม)้ ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
กฎหมายเผยแพร่บนเว็บไซต์กองด่านฯ 

การจัดท าระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อก าหนดระบบควบคุม
อาหาร ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดสินค้าอ่ืนๆ ที่ถูกปฏิเสธการ
น าเข้า รายชื่อสถาบันหรือองค์กรที่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า เพื่อใช้
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่ค้า 

60 

แนวปฏิบัติที่ 17 ข้อพิจาณาอ่ืน ๆ 
(การพัฒนาระบบหรือทางเลือกอ่ืนที่มีผลต่อการ
ควบคุมการน าเข้าอาหาร) 

มีการจัดท าระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการน าเข้า และมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการน า
หรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (Good 
Importing Practices: GIP) 

- 100 

แนวปฏิบัติที่ 18 การจัดท าระบบเป็นเอกสาร 
(ระบบการควบคุมการน าเข้าอาหารควรจัดท าเป็น
เอกสารทั้งหมด เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดขอบเขต 
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและการด าเนินการ
ส าหรับบุคลากร) 

มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  
การตรวจสอบการน าเข้า การเก็บตัวอย่าง เป็นเอกสารที่
สามารถตรวจสอบได้ 

การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ 80 

แนวปฏิบัติที่ 19 ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว 
(ผู้ตรวจสอบมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม 
และได้รับการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท า
หน้าที่ประเมินการควบคุมอาหารน าเข้า) 
 

มีการวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการท า on the job 
training การ coaching บันทึกประวัติฝึกอบรม และ
ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

- 100 
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หลักการ/แนวทางปฏบิัติ การด าเนนิการ ณ ปจัจบุนั  ไม่ไดด้ าเนนิการ ผลการ 
เทยีบเคยีง (%) 

แนวปฏิบัติที่ 20 การทวนสอบระบบ 
(ด าเนินการการประเมินและการให้ความเชื่อถือของ
ระบบการตรวจสอบและรับรองการน าเข้าอย่างเป็น
ระบบ) 

มีการตรวจประเมินตนเองในการปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการ
ต่างๆ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) 
เป็นประจ าทุกปี และรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ เพ่ือรับรองระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา  

การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
เพ่ือประกันประสิทธิภาพของระบบ ในการ
ใช้ประกอบการท าความตกลงกับประเทศ 
คู่ค้า 

80 

 
สรปุการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
 การด าเนินงานของงานด่านอาหารและยาปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ CCFICS (Guideline for food Import control System CAC/GL 47-2003) 
จ านวน 20 แนวปฏิบัติ พบว่างานด่านอาหารและยามีการปฏิบัติทั้ง 20 แนวปฏิบัติ โดยมีผลเทียบเคียง 100 % แล้ว จ านวน 6 แนวปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 30 และเมื่อรวม
คะแนนทั้ง 20 แนวปฏิบัติ ค านวณเป็นผลเทียบเคียงเฉลี่ยได้ 75.50% ผลจากการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่งานด่านอาหารและยายังไม่สามารถด าเนินการ
เพ่ือให้ได้ผลเทียบเคียงที่ 100% ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคตเพ่ือเทียบเคียงตามมาตรฐาน CCFICS (Guideline for food Import control System 
CAC/GL 47-2003) และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศในการตรวจสอบอาหารน าเข้าต่อไป 
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