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ผู้บริโภคปลอดภัย ผูป้ ระกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยัง่ ยืน

คานา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทาแผนเทียบเคียงกระบวนการของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นางาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มีการดาเนินการเปรียบเทียบกระบวนการทางาน (Generic Benchmarking) โดยแบ่งเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่
1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา เทียบเคียงกับการทา Good Review Practice ของประเทศแคนนา
ดา (Health Canada) 2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการกากับดูแล
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา
Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์ เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการ
กากับดูแลเครื่องสาอาง เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน 5) การพัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) 6)
กระบวนการตรวจสอบและการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import
and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for food import control systems:
CAC/GL 47-2003 (20ข้อ)
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ในฐานะผู้ ก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการทางาน (Process Benchmarking) ทั้ง 6 หน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกอบด้วย 1) กองยา 2) กองอาหาร 3) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 4) กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย (กลุ่มเครื่องสาอาง) 5) กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มวัตถุอันตราย) และ 6) กองด่าน
อาหารและยา และได้ดาเนิน การรวบรวมและสรุป ผลการดาเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ ว ขอขอบคุณทั้ง 6
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันพิจารณาวิเคราะห์กระบวนการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและจัดทา
แผนการเทียบเคียงกระบวนการฯ ดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังอย่างยิ่งว่าสรุ ปรายงานนี้ จะได้
นาไปใช้และพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
ตุลาคม 2564
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บทที่ 1
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
Benchmarking เป็นกระบวนการพัฒนาการทางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคู่เทียบ
โดยเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอกเพื่อนามาปรับใช้กับ
กระบวนการทางานขององค์กร ซึ่งการก้าวกระโดด (Breakthrough) นี้หมายถึงการปรับปรุงที่เห็นผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างชัดเจนในทันทีทันใด และเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ตรงกันข้ามกับการปรับปรุงแบบ
ทีละเล็กละน้อยค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2015) หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) กับองค์กรอื่น (รณินทร์ กิจกล้า)
โดยมีแนวคิดว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง และมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรนั้นๆ มาประยุกต์ใช้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก ช่วย
ให้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเองและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและศักยภาพการแข่งขันกับองค์กรได้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดจึง
ได้กาหนดให้มี Benchmarking เพื่อให้การพัฒนาระบบการควบคุมกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนั้ น เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการทางานเทียบเท่าองค์กรอื่นที่เป็นเลิศในระดับสากล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการเทียบเคี ยงกระบวนการทางานของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพื่อเป็นทิศทางการทางานและนาไปสู่
การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการทางานหรือวิธีปฏิบัติระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ
องค์กรอื่นในระดับสากล
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกับองค์กรคู่เทียบ

ขอบเขตการเทียบเคียงระยะ 4 ปี
เทียบเคียงกระบวนการทางานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับประเทศคู่เทียบ ได้แก่
1. ด้านยา : กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา เทียบเคียงกับการทา Good Review Practice
ของประเทศแคนนาดา (Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการทา Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย
(Therapeutic Goods Administration)
2. ด้านอาหาร : กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ เทียบเคียง
กับ Food Standards Australia New Zealand มีเป้าหมายคือ มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร
3. ด้านเครื่องมือแพทย์ : กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer เทียบเคียงกับ Health Sciences
Authority ประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการพัฒนาสามารถประเมินคาขอได้ครบทุก
หัวข้อ (4 หัวข้อ) ตามที่กาหนดในเอกสารคาขอที่จาเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT)
4. ด้านเครื่องสาอาง : กระบวนการกากับดูแล เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน เป้าหมายได้แก่ พัฒนา
บุคลากรกลุ่มควบคุมเครื่องสาอางให้เป็น Internal Reviewer
5. ด้านวัตถุอันตราย : การพัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) เป้าหมายคือ การขึ้นทะเบียนและการ
อนุญาตวัตถุอันตรายเป็นไปในแนวทางเดียวกับ US EPA
6 ด้านการนาเข้า : กระบวนการตรวจสอบและการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex
Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) เป้าหมายได้แก่
เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร มีการควบคุมการนาเข้าส่งออกที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่
จาเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเรื่องกระบวนการตรวจสอบนาเข้าอาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี เริ่มปี พ.ศ. 2561 – 2564

บทที่ 2
แผนและผลการดาเนินงานการเทียบเคียงกระบวนการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มีการดาเนินการเปรียบเทียบกระบวนการทางาน (Generic Benchmarking) โดยแบ่งเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่
1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา เทียบเคียงกับการทา Good Review Practice ของประเทศแคนนาดา
(Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการทา Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย 2) กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการกากับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์
เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการกากับดูแลเครื่องสาอาง เทียบเคียงกับ
ประเทศกลุ่ มอาเซียน 5) การพัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุ ข
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) และ 6) กระบวนการตรวจสอบ
และการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import and Export
Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for food import control systems: CAC/GL 472003 (20ข้อ)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะผู้ กากับและติดตามผลการดาเนินการเปรียบเทียบกระบวนการ
ทางาน (Process Benchmarking) ในกระบวนการก ากับ ดูแ ลผลิ ตภั ณ ฑ์สุ ขภาพกั บประเทศที่เ ป็ นเลิ ศ 6
หน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564) ซึ่งบางปีอาจมีปัญหาและอุป สรรค จึงทาให้ต้องมีการปรับแผนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ผลการ
ดาเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังตารางแผนและ
ผลการดาเนินงานการเทียบเคียงกระบวนการทางาน Benchmarking (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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บทที่ 1
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
Benchmarking เป็นกระบวนการพัฒนาการทางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคู่เทียบ
โดยเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอกเพื่อนามาปรับใช้กับ
กระบวนการทางานขององค์กร ซึ่งการก้าวกระโดด (Breakthrough) นี้หมายถึงการปรับปรุงที่เห็นผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างชัดเจนในทันทีทันใด และเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ตรงกันข้ามกับการปรับปรุงแบบ
ทีละเล็กละน้อยค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2015) หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) กับองค์กรอื่น (รณินทร์ กิจกล้า)
โดยมีแนวคิดว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง และมีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรนั้นๆ มาประยุกต์ใช้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการลองผิดลองถูก ช่วย
ให้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเองและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและศักยภาพการแข่งขันกับองค์กรได้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดจึง
ได้กาหนดให้มี Benchmarking เพื่อให้การพัฒนาระบบการควบคุมกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และ
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนั้ น เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการทางานเทียบเท่าองค์กรอื่นที่เป็นเลิศในระดับสากล
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการเทียบเคี ยงกระบวนการทางานของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพื่อเป็นทิศทางการทางานและนาไปสู่
การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการทางานหรือวิธีปฏิบัติระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ
องค์กรอื่นในระดับสากล
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานหรือวิธีปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกับองค์กรคู่เทียบ
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ขอบเขตการเทียบเคียงระยะ 4 ปี
เทียบเคียงกระบวนการทางานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยากับประเทศคู่เทียบ ได้แก่
1. ด้านยา : กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา เทียบเคียงกับการทา Good Review Practice
ของประเทศแคนนาดา (Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการทา Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย
(Therapeutic Goods Administration)
2. ด้านอาหาร : กระบวนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ เทียบเคียง
กับ Food Standards Australia New Zealand มีเป้าหมายคือ มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร
3. ด้านเครื่องมือแพทย์ : กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer เทียบเคียงกับ Health Sciences
Authority ประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการพัฒนาสามารถประเมินคาขอได้ครบทุก
หัวข้อ (4 หัวข้อ) ตามที่กาหนดในเอกสารคาขอที่จาเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT)
4. ด้านเครื่องสาอาง : กระบวนการกากับดูแล เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน เป้าหมายได้แก่ พัฒนา
บุคลากรกลุ่มควบคุมเครื่องสาอางให้เป็น Internal Reviewer
5. ด้านวัตถุอันตราย : การพัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) เป้าหมายคือ การขึ้นทะเบียนและการ
อนุญาตวัตถุอันตรายเป็นไปในแนวทางเดียวกับ US EPA
6 ด้านการนาเข้า : กระบวนการตรวจสอบและการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex
Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) เป้าหมายได้แก่
เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร มีการควบคุมการนาเข้าส่งออกที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่
จาเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเรื่องกระบวนการตรวจสอบนาเข้าอาหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี เริ่มปี พ.ศ. 2561 – 2564
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บทที่ 2
แผนและผลการดาเนินงานการเทียบเคียงกระบวนการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มีการดาเนินการเปรียบเทียบกระบวนการทางาน (Generic Benchmarking) โดยแบ่งเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่
1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา เทียบเคียงกับการทา Good Review Practice ของประเทศแคนนาดา
(Health Canada) เปลี่ยนแปลงเป็นการทา Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย 2) กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ตรวจประเมินมืออาชีพในการกากับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์
เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการกากับดูแลเครื่องสาอาง เทียบเคียงกับ
ประเทศกลุ่ มอาเซียน 5) การพัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุ ข
เทียบเคียงกับ United States Environmental Protection Agency (US EPA) และ 6) กระบวนการตรวจสอบ
และการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import and Export
Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for food import control systems: CAC/GL 472003 (20ข้อ)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะผู้ กากับและติดตามผลการดาเนินการเปรียบเทียบกระบวนการ
ทางาน (Process Benchmarking) ในกระบวนการก ากับ ดูแ ลผลิ ตภั ณ ฑ์สุ ขภาพกั บประเทศที่เ ป็ นเลิ ศ 6
หน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564) ซึ่งบางปีอาจมีปัญหาและอุป สรรค จึงทาให้ต้องมีการปรับแผนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ผลการ
ดาเนินงาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังตารางแผนและ
ผลการดาเนินงานการเทียบเคียงกระบวนการทางาน Benchmarking (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนและผลการดาเนินงานการเทียบเคียงกระบวนการทางาน (Benchmarking) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
1. ด้านยา : กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา
เทียบเคียงกับ : การทา Good Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย (The Australian Department of Health's Therapeutic Goods Administration)
ผูร้ บั ผิดชอบ : กองยา
เป้าหมายการเทียบเคียง (Goal) : การขึ้นทะเบียนตารับยามีการประเมินและอนุญาตตามแนวปฎิบตั ทิ ี่ดใี นการประเมินทะเบียนที่ได้จากการผลการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศ
ออสเตรเลีย
เป้าหมายรายปี
ปี
เป้าหมาย
2561 ศึกษาแนวทางการทางานของ Health Canada
2562 ปรับแผนการเทียบเคียงจาก Health Canada มาเป็นเทียบเคียงกับ The Australian Department of Health's Therapeutic Goods Administration (TGA)
2563 มีแผนเทียบเคียงกับ TGA เรื่อง Good Review Practice ในกระบวนการขึ้นทะเบียนตารับยา และมีการประชุมจัดทาแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียน
2564 ร้อยละ 80 ของคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาประเมินทะเบียนและการอนุญาตโดยใช้หลัก Good Review Practice ตามแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียนที่ได้
จากการผลกาศึกษาเทียบเคียง
แผนและผลการดาเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
10

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑. ศึกษาแนวทางการทางานของ มีแนวทางการทางานอย่าง
Health Canada ในประเด็น
น้อย ๑ แนวทาง
Good Review Practice

11

12

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
6

7

8

9

เกิดปัญหาอุปสรรคในการเทียบเคียงทาให้ข้อมูลไม่
สามารถนามาวิเคราะห์เทียบเคียง

4

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
10

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แต่งตั้งคณะทางานพิจารณา
ช่องว่างระหว่างกองยาและ TGA
2. ศึกษาช่องว่างระหว่างกองยา กับ
TGA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ทาแผนการเทียบเคียงกับ
Therapeutic Goods Administration
เรื่อง Good Review Practice
2. จัดทาแนวปฎิบัติที่ดีในการ
ประเมินทะเบียนโดยใช้หลักการ
Good Review Practice

1 คณะทางาน
สรุปช่องว่างที่เกิดขึ้นได้

11

12

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
6

7

8

9

หมายเหตุ: ไม่สามารถดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานและ
สรุปช่องว่างได้ จึงมีการปรับแผนการเทียบเคียงจาก
Health Canada มาเป็นการเทียบเคียงกับ Therapeutic
Goods Administration เรื่อง Good Review Practice

มีแผนการเทียบเคียง 1 แผน

มีแผนการเทียบเคียงกับ Therapeutic Goods
Administration เรื่อง Good Review Practice

มีแนวปฎิบัติที่ดีในการ
ประเมินทะเบียน โดยใช้
หลักการ Good Review
Practice 1 ฉบับ

1. มีแนวปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียน โดยใช้หลักการ
Good Review Practice
2. กาหนดทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในการประเมินทะเบียน
โดยใช้หลักการ Good Review Practice
3. มีเจ้าหน้าที่ผ่านอบรมการประเมินโดยใช้หลักการ Good
Review Practice จานวน ๑๕ คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. มีการประเมินการขึ้นทะเบียน ร้อยละ 80 ของคาขอขึ้น
และการอนุญาต โดยใช้หลักการ ทะเบียนตารับยาประเมิน
Good Review Practice
ทะเบียนและการอนุญาตโดย
ใช้หลัก Good Review
Practice ตามแนวปฎิบัติที่ดี

ร้อยละ 8๘ ของคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา (ยาใหม่ที่เป็นยา
เคมี 30 ทะเบียนจาก 34 ทะเบียน) ประเมินทะเบียน และ
การอนุญาตโดยใช้หลัก Good Review Practice ตามแนว
ปฎิบัติที่ดีในการประเมินทะเบียนที่ได้จากการผลการศึกษา
เทียบเคียง
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2. ด้านอาหาร : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะผูต้ รวจประเมินมืออาชีพ
เทียบเคียงกับ : Food Standards Australia New Zealand
ผูร้ บั ผิดชอบ : กองอาหาร
เป้าหมายการเทียบเคียง (Goal) : มีผู้ตรวจประเมินทีม่ ีศกั ยภาพในการพิจารณาอนุญาต
เป้าหมายรายปี
ปี
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
แผนและผลการดาเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
หลักเกณฑ์คุณสมบัติการประเมิน
และหลักสูตรสาหรับผู้ตรวจประเมิน
สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และ
การโฆษณาอาหาร ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

เป้าหมาย
1 คณะ

ระยะเวลาดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
มีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
785/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ การประเมิน และหลักสูตร
สาหรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์
และการโฆษณาอาหาร ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 (จานวน 1 คณะ)
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กิจกรรม

เป้าหมาย

2. จัดทาหลักเกณฑ์แนวทาง
คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์
GMP กฎหมาย

1 ฉบับ

3. จัดทาสื่อการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์สาหรับผู้ตรวจประเมินใน
การเรียนรู้เพิ่มเติม

7 เรื่อง

ระยะเวลาดาเนินงาน
10

11

12 1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผลการดาเนินงาน
1. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการด้านอาหาร ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
2. หลักเกณฑ์/คุณสมบัติผู้ประเมินสรรมถนะผู้ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. จัดทาเนื้อหาหลักสูตรในการจัดสื่อทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่
1) กฎหมายอาหาร 2) การจัดประเภทอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 3) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 4) การ
ตรวจสอบเอกสารประกอบคาขออนุญาตสถานที่ผลิต
5) การตรวจและจัดทาบันทึกตรวจสถานที่ผลิต 6) การ
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย (GMP ทั่วไปและ Primary GMP) 7) การตรวจ
ประเมินสถานที่ประกอบการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
(GMP น้าบริโภค)
2. จัดจ้างทาสื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์สาหรับผู้ตรวจ
ประเมิน
3. ตรวจพิจารณา Script สื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์
สาหรับผู้ตรวจประเมินครั้งที่ 1 และ 2

7
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กิจกรรม

เป้าหมาย

4. จัดอบรมหลักสูตร ISO
19011:2011 เพื่อพัฒนา
สมรรถนะให้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถในการตรวจประเมิน

1 ครั้ง

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

1 ครั้ง

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor
ISO 9001:2015 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 3 คน เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 256๑
จัดอบรมผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้านอาหารสาหรับ
เจ้าหน้าที่ จานวน 10 ครั้ง 13 เรื่อง ได้แก่
1) เทคโนโลยีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที
2) Novel food Processing
3) การออกแบบและการวางผังโรงงาน การออกแบบ วางผัง
โรงงาน การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหาร
4) กฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสถานที่ พ.ร.บ.
ประกาศ ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสถานที่
5) การจัดการจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ความสาคัญ
ของจุลินทรีย์ ดี/ไม่ดี และการควบคุมจุลินทรีย์
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ
7) หลักการ GMP และการตรวจสถานที่ผลิตตามความเสี่ยง
ของอาหาร การควบคุมการผลิต/เครื่องมือเครื่องจักรที่
เหมาะสม ตามหลักการ GMP

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
(Auditor/Lead Auditor ISO
9001:2015)
2. จัดอบรมผู้ประเมินเอกสารคา
ขออนุญาตด้านอาหารสาหรับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้าน
อาหาร (Internal Reviewer)

10 ครั้ง
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ผลการดาเนินงาน
8) เทคโนโลยีการผลิตน้าบริโภค
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/นาเข้าอาหาร) ครั้งที่ 1
13) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินเอกสารวิชาการและพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
(ขอบข่ายการอนุญาตสถานที่ผลิต/นาเข้าอาหาร) ครั้งที่ 2

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

3 คน

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยมีเจ้าหน้าที่กองอาหารเข้าร่วมอบรม
จานวน 19 คน

2 คน

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor
ISO 9001 : 2015 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยมีเจ้าหน้าที่กองอาหารเข้าร่วมอบรม
จานวน 2 คน เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562
9

กิจกรรม
3. จัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน
เอกสารวิชาการและการพิจารณา
อนุญาตด้านอาหาร

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

เป้าหมาย
1 รายการ

มีกฎหมายที่ทันสมัย
ทัดเทียมมาตรฐาน
สากล
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ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
คัดเลือก ประเมิน และจัดทาทะเบียนผู้ประเมิน
เอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
(P-F2-2) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติ
ผู้ประเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาต
ด้านอาหาร (RL-F2-1) โดยขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
พิจารณาคาขอที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ผู้
ประเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้าน
อาหาร (Internal Reviewer) จานวน 47 คน
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

2. จัดทาหลักสูตรและอบรมผู้ตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารและการ
ประเมินผลความรู้ของผู้ตรวจประเมิน
ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ได้ขึ้น
บัญชีเป็นหน่วยตรวจหรือหน่วย
รับรองสถานประกอบการอาหารกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหาร ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและ
หน่วยงานอื่นที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นหน่วย
ตรวจหรือหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
4. ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินสถานที่
ผลิตอาหาร ของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและ
หน่วยงานอื่นที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นหน่วย
ตรวจหรือหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ตรวจประเมินมีความรู้
เพียงพอในการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด

จัดทาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตอาหาร จานวน 2 รุ่น คือ
1. รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 63
ผู้เข้าอบรม จานวน 92 คน
2. รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 ผู้เข้า
อบรม จาวน 80 คน

ผู้ตรวจประเมินมีทักษะและ
ความสามารถในการตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด

ผู้ตรวจประเมินได้รับการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์
แล้ว เป็นผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหารที่ได้ขึ้นบัญชีกับ อย. จานวน 44 คน

มีกระบวนการและระบบพัฒนา
ความสามารถผู้ตรวจประเมินให้
สามารถตรวจได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เทียบเคียงกับ
กระบวนการและระบบการขึ้น
ทะเบียน Regulator และ
Recognized Third Party
Verifiers ของประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร ได้รับการขึ้น
บัญชีกับ อย. 10 ราย (โดยสามารถตรวจได้ตาม GMP
420 จานวน 5 ราย)
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3. ด้านเครื่องมือแพทย์ : กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer
เทียบเคียงกับ : Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์
ผูร้ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์
เป้าหมายการเทียบเคียง (Goal) : การพัฒนากระบวนการประเมินคาขอทีจ่ ัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) โดยผูป้ ระเมินภายใน
เป้าหมายรายปี
ปี
เป้าหมาย
๒๕๖๑
แนวทางการประเมินเครื่องมือแพทย์สาหรับผู้ประเมินภายใน
๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การประเมินผู้ประเมินภายใน และแนวทางการประเมินเครื่องมือแพทย์สาหรับผู้ประเมินภายใน
๒๕๖๓
จานวนประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่จัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) โดยผู้ประเมินภายใน
๒๕๖๔
จานวนประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่จัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) โดยผู้ประเมินภายใน
แผนและผลการดาเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
Good Reviewer Practice

เป้าหมาย
วิเคราะห์หาช่องว่าง
(gap analysis) ของ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการประเมินคาขอ
อนุญาต (Good
review practice)

ระยะเวลาดาเนินงาน
10 11

12 1
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ผลการดาเนินงาน
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) ของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินคา
ขออนุญาต (Good review practice) ในการประเมินคาขออนุญาต
เครื่องมือแพทย์

12

ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

2. จัดทาแนวทางการประเมิน
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประเมินภายใน
(หัวข้อฉลากและเอกสารกากับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. จัดอบรม

๑ ฉบับ

จัดทาแนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประเมินภายใน
(หัวข้อฉลากและเอกสารกากับ) จานวน ๑ ฉบับ

3 ครั้ง

2. จัดทาหลักเกณฑ์การประเมิน
ผู้ประเมินภายใน
3. จัดทาแนวทางการประเมิน
เครื่องมือแพทย์ (ถุงมือสาหรับ
การศัลยกรรม และถุงยางอนามัย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน

๑ ฉบับ

จัดอบรม จานวน 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 เรื่องจัดอบรมภาคทฤษฎีสาหรับการประเมินถุงมือ
สาหรับการศัลยกรรม ๓) วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องจัดอบรม
ภาคปฏิบัติสาหรับการประเมินถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
จัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประเมินภายใน จานวน ๑ ฉบับ

10 11

12 1
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6
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8

9

ผลการดาเนินงาน

๑ ฉบับ

มีแนวทางการประเมินเครื่องมือแพทย์ (ถุงมือสาหรับการ
ศัลยกรรม และถุงยางอนามัย) จานวน ๑ ฉบับ

2 คน

ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง ผู้ประเมินภายใน
จานวน ๔ คน
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน ตามคาสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์
ที่ ๑๑/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน (Internal
reviewer) เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย
1) นางสิธรา พึ่งพินิจ 2) นางสาวพจนา ภูวนากิจจากร
3) นางสาวสุมน นิติการุญ 4) นางสาวจารวุรรณ หันตา
13

ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

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

2 ประเภท

๑. กาหนดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน จานวน 2 ประเภท
ได้แก่
1) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
2) ถุงยางอนามัย ตามคาสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์ที่
๑๑/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน (Internal reviewer)
๒. มอบหมายเอกสารคาขอให้ผู้ประเมินภายในประเมินเอกสารคา
ขออนุญาตนาเข้าเครื่องมือแพทย์จานวน 2 คาขอ ดังนี้
1) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม แกมเมคลาเท็กซ์ ไมโครกริป
๒) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม เอ็มบูแม็ค

๓ ครั้ง

๑) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมหัวข้อเรื่อง คาแนะนาเบื้องต้น
เกี่ยวกับการประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก ๒) วันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสาร
หลักฐานทางคลินิกของถุงมือสาหรับการศัลยกรรม ๓) วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสาร
หลักฐานทางคลินิกของเต้านมเทียมซิลิโคนสาหรับฝังในร่างกาย
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินภายใน จานวน
๕ คน ตามคาสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์ที่ ๙/256๔ เรื่อง
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน (Internal reviewer) เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย 1) นางสิธรา พึ่งพินิจ
2) นางสาวจารุววรณ หันตา 3) นางภาวิณี ส่งเสริม
4) นายธนพล วงศ์แก้ว ๕) นางสาวอรณิช วิเศษกลิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. จัดอบรม

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
แต่งตั้งผู้ประเมินภายใน

2 คน
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ผลการดาเนินงาน
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กิจกรรม

เป้าหมาย

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

๒ ประเภท

4. ประเมินผู้ประเมินภายใน

ประเมินผู้ตรวจ
ประเมินภายใน

ระยะเวลาดาเนินงาน
10 11

12 1

2
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ผลการดาเนินงาน
กาหนดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน จานวน ๗ ประเภท
ได้แก่ 1) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม 2) ถุงยางอนามัย
๓) เต้านมเทียมซิลิโคนสาหรับฝังในร่างกาย ๔) เครื่องมือแพทย์
สาหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกายประเภทแจ้งรายการละเอียด
๕) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ๖) ชุดตรวจที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง
๗) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
และมอบหมายเอกสารคาขอให้ผู้ประเมินภายในประเมินเอกสาร
คาขออนุญาตผลิต หรือนาเข้าเครื่องมือแพทย์
ประเมินผู้ตรวจประเมินภายในตามคาสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือ
แพทย์ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ทั้ง ๔ ราย พบว่ามีจานวน ๑ ราย ที่ไม่เคย
ได้ประเมินคาขอเนื่องจากมีภาระงานจานวนมาก อีก ๑ ราย
ได้รับมอบหมายให้ประเมินคาขอ และประเมินคาขอได้เป็นอย่างดี
แต่เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือการพิจารณา
อนุญาตโฆษณา ซึ่งมีผู้ประกอบการยื่นคาขอเข้ามาเป็นจานวน
มากเช่นเดียวกัน จึงขอไม่รับภาระงานการเป็นผู้ประเมินภายใน
แต่ในอนาคตยินดีที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินภายในอีก
ครั้ง หากมีการเพิ่มจานวนประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ
ประเมินคาขอที่จัดเตรียมแบบ Common Submission Dossier
Template (CSDT) โดยผู้ประเมินภายใน
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4. ด้านเครื่องสาอาง: กระบวนการกากับดูแลเครื่องสาอาง
เทียบเคียงกับ: กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ผูร้ บั ผิดชอบ: กองควบคุมเครือ่ งสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุม่ ควบคุมเครือ่ งสาอาง)
เป้าหมายการเทียบเคียง (Goal): แนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดบิ สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของไทยเทียบเท่ากับแนวทางของอาเซียน
เป้าหมายรายปี
ปี
เป้าหมาย
๒๕๖๑ ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของไทยกับแนวทางของอาเซียน และวิเคราะห์ Gap Analysis
๒๕๖๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางให้สอดคล้องกับอาเซียน
๒๕๖๓ การนาแนวทางฯมาใช้ในการเพิ่มสารใหม่ในระบบจดแจ้งเครื่องสาอาง
๒๕๖๔ ประเมินผลการนาแนวทางฯมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
แผนและผลการดาเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

เป้าหมาย
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ผลการดาเนินงาน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ศึกษาข้อมูลกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสมุนไพรของประเทศ
กลุ่มอาเซียน
2. ศึกษากระบวนการประเมิน
ความปลอดภัยของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่เทียบ

รายงานกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ๑
รายงาน
๑ รายงาน

มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของอาเซียน

ศึกษาและประเมินผลข้อมูลกระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่เทียบกับของประเทศกลุ่มอาเซียน โดย
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการประเมินความปลอดภัยของ
16

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

เป้าหมาย
10

กับของประเทศกลุ่มอาเซียน
เพื่อหา Gap Analysis และ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับประเทศ
กลุ่มอาเซียน
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ผลการดาเนินงาน
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วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
อยู่ตรงกันกับของประเทศกลุ่มอาเซียนในทุกขั้นตอน และได้
เสนอแนะผลวิเคราะห์ Gap Analysis พร้อมทั้งแนวทางในการ
แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขั้นตอนการพิจารณาสมุนไพรที่จะนามาผสมใน
เครื่องสาอางว่าจัดเป็นอาหารหรือไม่ สมุนไพรนั้นจะต้องผ่าน
การทดสอบความเป็นพิษต่อร่างกาย (systemic toxicity) ก่อน
2. การประเมินความปลอดภัยของสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องสาอาง อาจมีรายละเอียดหัวข้อที่จะต้องทาการทดสอบ
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่
ผู้ประกอบการส่งมาประกอบการพิจารณา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. จัดทาแนวทางปฏิบัติ
กระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่
ใช้ในเครื่องสาอาง

1 ฉบับ

จัดทาแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง
(เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก หน้าที่ 38) ในการบ่งชี้
ความเป็นอันตราย (Hazard Identification) และการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ดังนี้ 1) การ
บ่งชี้ความอันตราย ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะของ
วัตถุดิบสมุนไพร การประเมินการได้รับสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การทดสอบความเป็นพิษ 2)
การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการจัดทาเกณฑ์การ
ตัดสินการประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง
17

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

เป้าหมาย
10

2. นาแนวทางปฏิบัติกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องสาอางสู่การปฏิบัติจริง

11

12

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
6

7

8

9

แนวทางมาใช้ในการ
ปฎิบัติงานจริง

นาแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางสู่การปฏิบัติ
จริง (เอกสารแนบ 2 ภาคผนวก หน้าที่ 44 )

1 ฉบับ

มีการจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
พิจารณาเพิ่มสารในระบบเครื่องสาอาง P-C2-23
หัวข้อ 6.2 กรณีสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ใน
เครื่องสาอาง (แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม
2564) และมีใบตรวจรับเอกสารคาขอประเมิน
เอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ใน
เครื่องสาอาง F-C2-32 (แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 15
มีนาคม 2564) (เอกสารแนบ 3 ภาคผนวก หน้าที่
48) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคาขอที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมที่จะดาเนินการพิจารณาใน
ขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

1 รายการ

มีการนาแนวทางมาใช้ในการปฎิบัติงานจริง โดยพิจารณา
คาขอเพิ่มสารใหม่ (สมุนไพร) มีจานวน ๑ รายการ คือ
Nymphaea Chalongwan callus culture extract โดย
ได้รับการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. จัดทาคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานกระบวนการประเมิน
ความปลอดภัยของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. ประเมินผลการนาแนวทางฯ
มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

เป้าหมาย
10

11

12

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
6

7

8

9

เครื่องสาอาง ดังนี้
(๑) ผู้ประกอบการยื่นคาขอเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ขอให้ประเมินเอกสารวิชาการของสาร Nymphaea
Chalongkwan callus culture extract ซึ่งไม่เคยมี
ประวัติการใช้ในเครื่องสาอาง
(๒) จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
พิจารณาจากเอกสารพบว่า ผลการทดสอบความเป็นพิษ
ต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ โดยหน่วยวัดความเข้มข้นที่
ก่อให้เกิดการตายของเซลล์ลดลงครึ่งหนึ่งไม่เป็น
มาตรฐานสากล จึงให้ผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไข
(๓) เมื่อผู้ประกอบการได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว จากการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาตาม
แนวทางฯ มีมติเพิ่มข้อมูลของสาร Nymphaea
Chalongwan callus culture extract ในฐานข้อมูล
- การรับจดแจ้งเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสาร
Nymphaea Chalongwan callus culture extract
ปัจจุบันรับจดแจ้งแล้วจานวน ๓ รายการ
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5. ด้านวัตถุอนั ตราย : พัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอนั ตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
เทียบเคียงกับ : United States Environmental Protection Agency (US EPA)
ผูร้ บั ผิดชอบ : กองควบคุมเครือ่ งสาอางและวัตถุอนั ตราย (กลุม่ ควบคุมวัตถุอนั ตราย)
เป้าหมายการเทียบเคียง (Goal) : พัฒนาแนวทางการพิจารณารับขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพือ่ ให้มี
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีเ่ ทียบเคียงได้กบั US EPA
เป้าหมายรายปี
ปี
เป้าหมาย
๒๕๖๑ 1. วิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงานของประเทศไทย ด้านโครงสร้างการดาเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะของบุคลากร และศักยภาพของผู้ประกอบการ
2. มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการด้านการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตวัตถุอันตราย
๒๕๖๒ รวบรวมแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน
๒๕๖๓ จัดทาร่างแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน
๒๕๖๔ นาคู่มือแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนมาใช้ปฏิบัติและเผยแพร่
แผนและผลการดาเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน
และอนุญาต

ค่าเป้าหมาย
1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินงาน
10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผลดาเนินงาน
จัดอบรมเรื่อง สูตรตารับผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยวิทยากรจาก
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัช
อุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
20

กิจกรรม
2. จัดทาโครงการร่วมตรวจ
สถานที่ผลิต วัตถุอันตรายกับ
สสจ.

3. จัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้ดาเนินการตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. รวบรวมและทบทวนมติ

ค่าเป้าหมาย
มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่
สสจ. เรื่องการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต
วัตถุอันตราย 1 ครั้ง

1 ครั้ง

จัดทาร่างฯ

ระยะเวลาดาเนินงาน
10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผลดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 54 คน
จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 61 คน ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จานวน 31 คน และเจ้าหน้าที่จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจานวน 30 คน
จัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วัตถุอันตรายให้ดาเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฏหมายวัตถุอันตราย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน
420 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ จานวน
348 คน เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จานวน 66 คน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐอื่น จานวน 6 คน
รวบรวมและทบทวนมติคณะทางานพิจารณา
21

กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

คณะทางานพิจารณาทะเบียนตารับ
และการขออนุญาตวัตถุอันตราย
2. นาผลการทบทวนมติฯ มา
ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารแนว
ทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย

1 ฉบับ
นาผลการทบทวนมติฯ
มาปรับปรุงเนื้อหา

ระยะเวลาดาเนินงาน
10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผลดาเนินงาน
ทะเบียนตารับและการขออนุญาตวัตถุอันตราย
รอบเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561
มีข้อมูลและเนื้อหาสาหรับการปรับปรุงและ
จัดทาร่างแนวทางการพิจารณารับขึ้น
ทะเบียนซึ่งเมื่อ จัดทาแล้วเสร็จ จะเผยแพร่
เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ
จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่โปร่งใส มีแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน
และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Public
access) เทียบเคียงได้กับการเผยแพร่ข้อมูล
ในลักษณะเดียวกัน (Registration
Requirements and guidance) ของ
หน่วยงาน US EPA

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. จัดทาร่างแนวทางการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียน

1 ฉบับ

ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารคู่มือการรับขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน
ได้ร้อยละ 100

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๑. นาคู่มือแนวทางการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนมาใช้ปฏิบัติ

1 เรื่อง

จัดทาแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สอดคล้องกับ US EPA ที่มีการจัดทา
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่
ชัดเจนผ่านเว็บไซต์
22

6. กระบวนการตรวจสอบและการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร
เทียบเคียงกับ : Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) Guidelines for Food Import Control
Systems CAC/GL 47-2003
ผูร้ บั ผิดชอบ : กองด่านอาหารและยา
เป้าหมายการเทียบเคีย ง (Goal) : เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสาหรับควบคุมอาหารน าเข้าที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จาเป็น
ต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในเรื่องกระบวนการตรวจสอบอาหารนาเข้า
เป้าหมายรายปี
ปี
เป้าหมาย
2561 1. ระบบคุณภาพมาตรฐานของสานักด่านอาหารและยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร
3. มีระบบฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ระบบการตรวจสอบการนาเข้า โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเคมี
2562 1. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร
2. มีระบบฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2563 1. วิธีปฏิบัติงานของด่านอาหารและยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
2. ร้อยละ 80 ของด่านอาหารและยาได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
3. มีมาตรฐานการขนส่งอาหารจากโรงงานหรือสถานที่นาเข้าถึงผู้บริโภค
2564 1. มีวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผักผลไม้สดนาเข้า ณ ด่านอาหารและยา
2. ร้อยละ 80 ของด่านอาหารและยาได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพ ของด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ 2564
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แผนและผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ระบบคุณภาพมาตรฐานของ
สานักด่านอาหารและยา ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 :
2015 และ ห้องปฏิบัติการด่าน
อาหารและยาได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าเป้าหมาย
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
ISO 9001 : 2015

ระยะเวลาดาเนินงาน
10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผลดาเนินงาน
ระบบคุณภาพมาตรฐานของสานักด่าน
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)
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาระบบงาน
ประจาปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว
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ผลดาเนินงาน

2. ผู้ประกอบการได้รับการ
มีการส่งเสริมตาม
ส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
ในการนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์
การนาหรือสั่ง
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้า
มาในราชอาณาจักร
(Good Importing
Practices; GIP)

มีการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (Good Importing
Practices; GIP) คือ จัดทาคู่มือการตรวจ
ประเมินสถานที่นาหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
และจัดอบรม หัวข้อการพัฒนาสมรรถนะ
ตัวแทนออกของสาหรับการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. มีระบบฐานข้อมูลสาหรับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการนาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

มีระบบฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบการนาเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ คือ จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการและคณะทางาน
จัดทาฐานข้อมูลระบบการกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศต่างๆ ตาม
ภูมิภาค ข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการแจ้งเตือนและเรียกคืนจากประเทศ
ต่างๆ เอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย

มีระบบฐานข้อมูล
สาหรับเจ้าหน้าที่ 1
ระบบ
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4. ระบบการตรวจสอบการ
นาเข้า โดยใช้การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านเคมี

วิเคราะห์เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน

นาข้อมูลปริมาณนาเข้า ผลวิเคราะห์
ประเภทต้นกาเนิดสินค้า มาวิเคราะห์เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบการทาแผนเก็บตัวอย่าง และ
อบรมชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารเคมี และ
จัดทาบัญชีรายการสินค้าที่ต้องตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด (ระบบบัญชีกักกัน)

1 คณะทางาน

ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนา
ระบบการนาเข้าอาหารโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล และดาเนินการวิเคราะห์
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผล
วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ของ CAC/GL
47-2003 กับสถานการณ์ปัจจุบัน

1 บริษัท

มีบริษัทได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP)
จานวน 17 บริษัท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ
การนาเข้าอาหารโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล และวิเคราะห์
แนวทางปฏิบัติ

2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนา
หรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
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3. มีระบบฐานข้อมูลสาหรับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. จัดทาวิธีปฏิบัติงานของด่าน
อาหารและยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน

1 ระบบ

ข้อมูลระบบบัญชีกักกันและเอกสารระบบ
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัย

1 ฉบับ

มีร่างวิธีปฏิบัติงานของด่านอาหารและยาใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน จานวน 1 ฉบับ

2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
แผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในของกองด่านอาหารและยา

ร้อยละ 80 ของด่าน
อาหารและยา

ร้อยละ 97.50 ของด่านอาหารและยาได้รับ
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกองด่าน
อาหารและยา

1 ฉบับ

มีร่างมาตรฐานการขนส่งอาหารจากโรงงาน
หรือสถานที่นาเข้าถึงผู้บริโภคจานวน 1
ฉบับ

3. ร่างมาตรฐานการขนส่งอาหาร
จากโรงงานหรือสถานที่นาเข้าถึง
ผู้บริโภค
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ผลดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงการดาเนินการตรวจติดตามด่านอาหารและยาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดบางแห่ง
แนวทางการแก้ไข : ปรับแผนการตรวจติดตามคุณภาพของด่านอาหารและยาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่ได้ตรวจติดตามเป็นปีถัดไป
27

กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จัดทาวิธีการและมาตรการเฝ้า
ระวังผักและผลไม้สดนาเข้า ที่
อาจมีสารพิษตกค้างทางการ
เกษตร ณ ด่านอาหารและยา

2. ตรวจติดตามการทางานของ
ด่านอาหารและยา

ค่าเป้าหมาย
1 มาตรการ

ร้อยละ 80 ของด่าน
อาหารและยา ได้รับ
การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในตาม
แผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของกอง
ด่านอาหารและยา
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1. มีแนวทางดาเนินการตามมาตรการเฝ้า
ระวังผักและผลไม้สดนาเข้าที่อาจมีสารพิษ
ตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา
2. มีรายการสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่แสดงใน COA ของผักผลไม้
กลุ่ม High risk
3. มีเอกสารถาม-ตอบ แนวทางดาเนินการ
ตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดนาเข้า
ร้อยละ 100 ของด่านอาหารและยาได้รับ
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในของ
กองด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ
256๔ จานวน ๓๖ แห่ง จากแผนการ
ตรวจที่กาหนดไว้ ๓๖ แห่ง
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บทที่ 3
สรุปผลการเทียบเคียงกระบวนการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การ Benchmarking ของสานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการเทียบเคียง (Benchmarking)
กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้านการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด การกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด และการพัฒนามาตรการกลไกทางกฎหมาย โดยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กร
อื่นที่ดีกว่า เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การดาเนินงานของ
องค์กรมีศักยภาพทัดเทียมหน่วยงานที่มีการดาเนินการที่ดีกว่า ในกระบวนการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศที่
เป็นเลิศ (Generic Benchmarking) โดยแบ่งกระบวนงานออกเป็น 6 กระบวนงาน ได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาผู้ประเมิน
ทะเบียนตารับยา เทียบเคียงกับการทา Good Review Practice เทียบกับประเทศแคนนาดา (Health Canada) เปลี่ยนแปลง
เป็นการทา Good Review Practice เทียบเคียงกับประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration) 2) กระบวนการพัฒนา
ศั กยภาพและเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ ตรวจประเมิ นมื ออาชี พในการก ากั บดู แลตรวจสอบสถานประกอบการด้ านอาหาร
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand 3) กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครื่องมือแพทย์
เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ 4) กระบวนการกากับดูแลเครื่องสาอาง เทียบเคียงกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 5) กระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางด้านสาธารณสุข เทียบเคียงกับ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : US EPA) 6) กระบวนการตรวจสอบและการรับรอง
นาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on Food Import and Export Inspection and
Certification Systems (CCFICS)
ผลการ Benchmarking
1. กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทะเบียนตารับยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการ
อนุญาตเป็นแนวทางเดียวกัน โดยทาการเทียบเคียงกับการทา Good Review Practice ของประเทศแคนนาดา (Health
Canada) แต่พบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลสาคัญของหน่วยงาน Health Canada จึงเปลี่ยนแปลงเป็นการทา Good
Review Practice เทียบกับประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration) ซึ่งมีผลโดยสรุป ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้เริ่มกระบวนการเทียบเคียงระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยและแคนนาดา คือ
มีการแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาหาช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง Thai FDA กับ Therapeutic Goods Administration
(TGA) ซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มกากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ได้ดาเนินการกระบวนการเทียบเคียงในขั้นตอนการประเมินวิชาการ
ของทะเบียนตารั บยา เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนหลักและส าคัญของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม จากการ
ดาเนินงานพบอุปสรรคสาคัญอย่างหนึ่ง คือ การเข้าถึงข้อมูลสาคัญของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2562 มีการปรับแผนประจาปีงบประมาณ 2562 )ตุลาคม 2561 –มีนาคม (2562
โดยมีเป้าหมาย แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาและศึกษาช่องว่างระหว่างกองยา กับ TGA ซึ่งไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563 มีแผนการเทียบเคียงกับ Therapeutic Goods Administration เรื่อง Good Review
Practice และมีแนวปฎิบั ติที่ดีในการประเมินทะเบียน พร้อมทั้งกาหนดทะเบียนกลุ่ มเป้าหมายโดยใช้หลั กการ Good
Review Practice ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผ่านอบรมการประเมินโดยใช้หลักการ Good Review Practice แล้ว จานวน ๑๕ คน
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ปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการประเมินคาขอขึ้นทะเบียนตารับยา ยาใหม่ที่เป็นยาเคมี 30 ทะเบียน
จาก 34 ทะเบียน (ร้อยละ 8๘) ของคาขอขึ้นทะเบียน โดยใช้หลัก Good Review Practice ตามแนวปฎิบัติที่ดีในการ
ประเมินทะเบียนที่ได้จากการผลการเทียบเคียงกัลประเทศออสเครเลีย
2. กระบวนการพั ฒนาศั กยภาพและเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ ตรวจประเมิ นมื ออาชี พของกองอาหาร
เทียบเคียงกับ Food Standards Australia New Zealand มีเป้าหมายคือ มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพในการกากับ
ดูแลและตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ การประเมิน
และหลักสูตรสาหรับผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาอาหาร ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกาหนดแนวทางคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย รวมถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินตามหลักสูตร ISO 19011:2011
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด 187 คน และได้จัดทาสื่อการเรี ยนรู้ทางออนไลน์สาหรับผู้ตรวจประเมินในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งหมด ๗ เรื่อง
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดแผนในการจัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015
และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมาย จากกลุ่มเป้าหมายหลักคือเจ้าหน้าที่ อย. และ สสจ.
เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ ง การพั ฒ นาศั กยภาพและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของพนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดาเนินงานจริง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณลง จึงไม่
สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ จึงให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor ISO
9001:2015 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 คน และมีการจัดอบรมผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาต
ด้านอาหารสาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร (Internal Reviewer)
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะการเป็นมืออาชีพตามหลักสากล
ปีงบประมาณ 2563 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirements and
Implementation จานวน 19 คน และเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Auditor and Lead Auditor ISO 9001 : 2015 จานวน
2 คน รวมทั้งดาเนินการจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือก ประเมิน และจัดทาทะเบียนผู้ประเมินเอกสาร
วิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (P-F2-2) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติผู้ประเมินเอกสาร
วิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (RL-F2-1) โดยขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ผู้ประเมินเอกสารวิชาการและการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (Internal Reviewer) จานวน 47 คน
ปีงบประมาณ 2564 กองอาหารมีผู้ตรวจประเมินได้รับการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์แล้ว เป็น
ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารที่ได้ขึ้นบัญชีกับ อย. จานวน 44 คน และมีหน่วยรับรองสถาน
ประกอบการอาหาร ได้รับการขึ้นบัญชีกับ อย. 10 ราย (โดยสามารถตรวจได้ตามมาตรฐาน GMP 420 จานวน 5 ราย)
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3. กระบวนการพัฒนา Internal Reviewer ของเครือ่ งมือแพทย์ เทียบเคียงกับ Health Sciences Authority
ประเทศสิงคโปร์ เป้าหมายได้แก่ ผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการพัฒนาสามารถประเมินค าขอได้ครบทุกหัวข้อ
(4 หัวข้อ) ตามที่กาหนดในเอกสารคาขอที่จาเตรียมแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 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
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการประเมินคาขออนุญาต (Good review practice) ในการประเมินคาขออนุญาตเครื่องมือ
แพทย์ และจัดทาแนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ตรวจประเมินภายในแล้วเสร็จ 1 ฉบับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเป้าหมายในการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผู้ตรวจประเมินภายใน และ
แนวทางการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สาหรับผู้ตรวจประเมินภายใน ซึ่งผลการดาเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัด
อบรม จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่อง “ISO 14971: Medical devices–Application of risk management to medical
devices ๒) เรื่องจัดอบรมภาคทฤษฎีสาหรับการประเมินถุงมือสาหรับการศัลยกรรม ๓) เรื่องจัดอบรมภาคปฏิบัติสาหรับ
การประเมินถุงมือสาหรับการศัลยกรรม พร้อมทั้งจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประเมินภายใน มีและแนวทางการ
ประเมินเครื่องมือแพทย์ (ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม และถุงยางอนามัย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีการดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินภายใน จานวน ๔
คน และมีการกาหนดประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน จานวน 2
ประเภท ได้แก่ 1) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม 2) ถุงยางอนามัย ซึ่งมีคาขอที่อยู่ภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว ให้ผู้ประเมินภายใน
ประเมิน จานวน 2 คาขอ คือ 1) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม แกมเมคลาเท็กซ์ ไมโครกริป ๒) ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม
เอ็มบูแม็ค
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพิ่มหลักสูตรการประเมินเพิ่มขึ้นอีก 3 เรื่อง คือ ๑) เรื่องคาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิก ๒) การประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกของถุงมือสาหรับการศัลยกรรม ๓) การ
ประเมินเอกสารหลักฐานทางคลินิกของเต้านมเทียมซิลิโคนสาหรับฝังในร่างกาย และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินภายใน จานวน ๕ คน ตามคาสั่งกองควบคุมเครื่องมือมือแพทย์ที่ ๙/256๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมิน
ภายใน (Internal reviewer) เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และมีประเภทเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมินภายใน เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ประเถท รวมเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) ถุงมือสาหรับการ
ศัลยกรรม 2) ถุงยางอนามัย ๓) เต้านมเทียมซิลิโคนสาหรับฝังในร่างกาย ๔) เครื่องมือแพทย์สาหรับการวินิจฉัยภายนอก
ร่างกายประเภทแจ้งรายการละเอียด ๕) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ๖) ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรอง
การติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ๗) ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ซึ่งจากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรค เนื่ องจากผู้ประเมินภายในมีภาระงานจานวนมาก
นอกเหนือจากการพิจารณา ประเมินเอกสารวิชาการและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด เช่น การพิจารณาคาขอ e - submission ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ การจัดประชุมต่างๆ เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ประเภทอื่นๆ โดยมีแนวทางการแก้ไขคือ เพิ่ม
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินการพิจารณา คาขอ e - submission ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ การจัดประชุมต่างๆ เพื่อให้ผู้ประเมินภายในมี
เวลาพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ประเภทอื่นๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถประเมินเอกสารวิชาการของเครื่องมือแพทย์ประเภทอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นได้
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4. กระบวนการกากับดูแลเครื่องสาอาง เทียบเคียงกับประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมาย คือ พัฒนา
บุคลากรกลุ่มควบคุมเครื่องสาอางให้เป็น Internal Reviewer
ปี ง บประมาณ 2561 ได้ด าเนิ น การศึ ก ษาและประเมิ น ผลข้ อ มู ล กระบวนการประเมิ น ความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่เทียบกับของประเทศกลุ่มอาเซียน โดย
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติอยู่ตรงกันกับของประเทศกลุ่มอาเซียนในทุกขั้นตอน และได้เสนอแนะผลวิเคราะห์ Gap Analysis พร้อมทั้ง
แนวทางในการแก้ไข
ปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง ในการบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) การบ่งชี้ความอันตราย ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพร การประเมินการ
ได้รับสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การทดสอบความเป็นพิษ การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการจัดทาเกณฑ์
การตัดสินการประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อจัดทาแนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่ องส าอางเรีย บร้อยแล้ว จึงได้มีการจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาเพิ่มสารในระบบ
เครื่องสาอาง P-C2-23 หัวข้อ 6.2 กรณีสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสาอาง (เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก)
และมีใบตรวจรับเอกสารคาขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสาอาง F-C232 (เอกสารแนบ 2 ภาคผนวก) เพื่อให้เจ้ าหน้าที่รับคาขอที่มีเอกสารหลั กฐานครบถ้ว น สมบู รณ์ พร้อมที่จะ
ดาเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเมินผลการนาแนวทางฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีคาขอเพิ่มสารใหม่
(สมุนไพร) มีจานวน ๑ คาขอ คือ Nymphaea Chalongwan callus culture extract โดยได้รับการพิจารณา
ตามแนวทางปฏิบัติกระบวนการประเมิ นความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง และมีการรับจด
แจ้งเครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสาร Nymphaea Chalongwan callus culture extract ที่รับจดแจ้งแล้ว
จานวน ๓ รายการ ซึ่งจากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีคาขอให้ประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่
ใช้ในเครื่องสาอางค่อนข้างน้อย การประเมินปลการนาแนวทางฯ มาใช้ จึงมีกรณีศึกษาค่อนข้างน้อย
5. การพัฒนากระบวนการกากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เทียบเคียงกับ
United States Environmental Protection Agency (US EPA) เป้าหมายคือ การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตวัตถุ
อันตรายเป็นไปในแนวทางเดียวกับ US EPA
ปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการวิเคราะห์ช่องว่างเปรียบเทีย บกับการดาเนินงานของประเทศ
ไทยทั้งในด้านโครงสร้างการดาเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะของบุคลากร และศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปี งบประมาณ 2562 มี เป้ าหมายในการรวบรวมแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนอย่างน้อย 1
ทะเบียน ซึ่งผลการดาเนินงานได้รวบรวมแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียน โดยได้ดาเนินการรวบรวมและทบทวนมติ
คณะท างานพิ จารณาทะเบี ยนต ารั บและการขออนุ ญาตวั ตถุ อั นตราย และน าผลการทบทวนมติ คณะท างานมาใช้
ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารคู่มือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน
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ปีงบประมาณ 2563 มีการดาเนินการปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารคู่มือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันได้ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2564 มีการจัดทาแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ สอดคล้องกับ US EPA ที่มีการจัดทาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนผ่านเว็บไซต์ โดยเนื้อหา
ในคู่มือฯ ได้กล่าวถึง เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ 1) กรณีมีวิธีทดสอบที่กาหนดในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กาหนดให้ใช้วิธี AOAC OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS ซึ่งเป็นวิธีที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดของ US EPA 2) กรณีไม่มีวิธีทดสอบที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้เพิ่มแนวทางการพิจารณาวิธีทดสอบประสิทธิภาพโดยสามารถอ้างอิงจาก US EPA เช่น วิธีทดสอบมาตรฐานของ
ASTM เป็นต้น โดยคูม่ ือแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการกองควบคุม
เครื่องสาอางและวัตถุอันตราย มีกาหนดการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์วัตถุอันตรายภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรค คือ การดาเนินงานมีความซับซ้อนและใช้
ระยะเวลาดาเนิ น การ เนื่ องจากการทบทวนมติ คณะทางานฯ มีเนื้ อหามาก รายละเอียดหลากหลาย และมี
ความจาเพาะกับประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีภาระงานแต่ละ
วันในการตรวจคาขอและพิจารณาประเมินทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรับแจ้งและการอนุญาตต่างๆ ซึ่งมี
ปริมาณงานมากและต้องเร่งให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา ประกอบกับสถานการณ์โควิด ทาให้มีภาระงานแต่ละ
วันในการตรวจคาขอ พิจารณาประเมินผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเพื่อ
เผยแพร่แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงจาเป็น ต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อให้งานทั้งหมดสามารถ
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
6. กระบวนการตรวจสอบและการรับรองนาเข้าและส่งออกอาหาร เทียบเคียงกับ Codex Committee on
Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) เป้าหมายได้แก่ เพื่อให้ประเทศไทย
มีมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร มีการควบคุมการน าเข้าส่งออกที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จาเป็นต่อการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเรื่องกระบวนการตรวจสอบนาเข้าอาหาร
ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดทารายงานผลการศึกษา CCFIC (2003) Guidelines for Food
Import Control Systems CAC/GL 47-2003 รายงานผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบงานด่านอาหารและ
ยาปัจจุบัน กับ CCFIC (2003) Guidelines for Food Import Control Systems CAC/GL 47-2003 ทั้ง 20
แนวทาง พร้อมทั้งการจัดทาแผนพัฒนาระบบงานประจาปี 2562-2564 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CCFIC
(2003) Guidelines for Food Import Control Systems CAC/GL 47-2003 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปีงบประมาณ 256๒ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบการนาเข้าอาหารโดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล และดาเนินการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ของ CAC/GL
47-2003 กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีบริษัทได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนาหรือสั่งผลิตภัณฑ์
สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP) 17 บริษัท พร้อมทั้งมีข้อมูลระบบบัญชีกักกันและเอกสารระบบคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
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ปีงบประมาณ 2563 ได้ดาเนินการจัดทาร่างวิธีปฏิบัติงานของด่านอาหารและยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และมีร่างมาตรฐานการขนส่งอาหารจากโรงงานหรือสถานที่นาเข้าถึงผู้บริโภค รวมทั้งได้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกองด่านอาหารและยา ร้อยละ 97.50 ของด่านอาหารและยาทั้งหมด
ซึ่งจากการดาเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงการดาเนินการตรวจติดตามด่าน
อาหารและยาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดบางแห่ง จึงได้ปรับแผนโดยการตรวจติดตามเป็นปีถัดไป
ปีงบประมาณ 2564 ได้ดาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดนาเข้า ที่อาจมีสารพิษ
ตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา และได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของกองด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ 256๔จานวน ๓๖ แห่ง จากแผนการตรวจที่กาหนดไว้
๓๖ แห่ง (ร้อยละ 100) ซึง่ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การ Benchmarking ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการทางาน (Process Benchmarking) เปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นเลิศ หรือที่ดีกว่า
(Generic Benchmarking) ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกณฑ์มาตรฐานของ WHO และ Codex
โดยมีการเทียบเคียงและพัฒนางานเพื่อลดช่องว่างที่สาคัญได้แก่ การพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้สอดรับกับ
สากล การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในการอนุญาต พัฒนาระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน แต่สามารถแก้ไขปัญหา
และดาเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนได้

ภาคผนวก

สรุปผลตามแผนการเทียบเคียงการพัฒนากระบวนการกากับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ปี 2561 - 2564
หน่วยงาน

Goal

เทียบเคียงกับ

ผลการดาเนินการประจาปีงบประมาณ
2561

1. กองยา

2562

2563

2564

การขึ้นทะเบียนตารับยามีการ การทา Good Review
ประเมินและอนุญาตตามแนว Practice ของประเทศแคน
TGA
นาดา (Health Canada)
เปลี่ยนแปลงเป็น การทา
Good Review Practice
เทียบกับประเทศ
ออสเตรเลีย
2. กองอาหาร มีผู้ตรวจประเมินที่มีศักยภาพ
Food Standards
ในการพิจารณาอนุญาต
Australia New Zealand

✔มีการศึกษาแนวทางการทางานของ
Health Canada แต่เกิดปัญหาอุปสรรค
ในการเทียบเคียง เนื่องจากไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลบางส่วนของแคนนาดาได้
ทาให้ไม่สามารถมีข้อมูลนามาวิเคราะห์
เทียบเคียงได้

✖ มีแนวคิดที่จะปรับแผนการ
เทียบเคียงจาก Health Canada เป็น
การเทียบเคียงกับ Therapeutic
Goods Administration ประเทศ
ออสเตเลีย (มี.ค.62) แต่ยังไม่ได้
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา
ช่องว่างระหว่างกองยา กับ TGA
✔มีผู้ตรวจประเมินผ่านหลักสูตร ISO ✔ มีผู้ตรวจประเมินผ่านหลักสูตร
19011:2011 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ Auditor and Lead Auditor ISO
ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ 9001 : 2015 จานวน 3 คน
ตรวจประเมิน
จานวน 187 คน

✔ มีแผนการเทียบเคียงกับ TGA
เรื่อง GRP ด้านกระบวนการขึ้น
ทะเบียนตารับยา และมีการ
ประชุมจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การขึ้นทะเบียน

✔มีคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาใหม่
30 ทะเบียนจาก 34 (ร้อยละ 88)
ทะเบียนได้รับการประเมินทะเบียน
และการอนุญาตโดยใช้หลัก Good
Review Practice ตามแนวปฎิบัติ
ที่ดี

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

3. กองควบคุม การพัฒนากระบวน การ
เครื่องมือ
ประเมินคาขอที่จัดเตรียมแบบ
แพทย์
Common Submission
Dossier Template (CSDT)
โดยผู้ประเมินภายใน
4. กลุ่ม
แนวทางการประเมินความ
เครื่องสาอาง ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ใช้ในเครื่องสาอางของไทย
เทียบเท่ากับแนวทางของ
อาเซียน

Health Sciences
Authorityประเทศ
สิงคโปร์

✔ มีการจัดทาแนวการประเมิน
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ตรวจประเมิน
ภายในแล้วเสร็จ 1 ฉบับ

✔ มีเกณฑ์ในการประเมินผู้ประเมิน
ภายในและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้
ความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่
กาหนด

กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน

✔ มีผลการศึกษาและประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องสาอางของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่
เทียบกับของประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อ
หา Gap Analysisสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องสาอางของไทยกับแนวทางของ
อาเซียน และวิเคราะห์ Gap Analysis

✔ มีแนวทางในการประเมิน ความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องสาอาง ในการบ่งชี้ความเป็น
อันตราย รวมถึงเกณฑ์การตัดสินการ
ประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ใน
เครื่องสาอาง

✔ มีผู้ประเมินภายในผ่านเกณฑ์
4 คน และมีประเภทเครื่องมือ
แพทย์ที่ได้รับการประเมินคาขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้
ประเมินภายใน จานวน 2 ประเภท
✔มีคมู่ ือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การพิจารณาเพิ่มสารในระบบ
เครื่องสาอาง

✔ มีผู้ตรวจประเมินได้รับการ
ประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์แล้ว
เป็นผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง
สถานประกอบการอาหารที่ได้ขึ้น
บัญชีกับ อย. จานวน 44 คน และมี
หน่วยรับรองสถานประกอบการ
อาหาร จานวน 10 ราย (ตาม GMP
420 จานวน 5 ราย)
✔ มีผู้ประเมินภายในผ่านเกณฑ์
5 คน และมีประเภทเครื่องมือแพทย์
ที่ได้รับการประเมินคาขอที่
จัดเตรียมแบบ CSDT โดยผู้ประเมิน
ภายใน จานวน 7 ประเภท
✔มีการประเมินผลการนาแนวทาง
ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มาใช้
พิจารณาเพิ่มสารใหม่ (สมุนไพร)
จานวน 1 รายการ คือ Nymphaea
Chalongwan Callus Culture
Extract
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หน่วยงาน

Goal

เทียบเคียงกับ

ผลการดาเนินการประจาปีงบประมาณ
2561

5. กลุ่มวัตถุ
อันตราย

6. กองด่าน
อาหารและยา

พัฒนาแนวทางการพิจารณา
United States
รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุ
Environmental
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือ Protection Agency
ทางสาธารณสุขให้เป็น
(US EPA)
มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่
เทียบเคียงได้กับ US EPA
มีมาตรการด้านมาตรฐานและ Codex Committee on
ความปลอดภัยสาหรับควบคุม
Food Import and
อาหารนาเข้าที่ไม่ก่อให้เกิด
Export Inspection and
อุปสรรคที่ไม่จาเป็นต่อการค้า Certification Systems
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นที่
(CCFICS)
ยอมรับของนานาประเทศใน
เรื่องกระบวนการตรวจสอบ
อาหารนาเข้า
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2564

✔ มีการวิเคราะห์ช่องว่าง
✔ รวบรวมแนวทางการพิจารณารับ
เปรียบเทียบกับการดาเนินงานของ
การขึน้ ทะเบียน เพื่อนาไปพัฒนา
ประเทศไทยทั้งด้านโครงสร้างการ
แนวทาง
ดาเนินงาน สมรรถนะของบุคลากร และ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อย. สสจ.
และผู้ประกอบการ

✔จัดทาร่างและปรับปรุงเนื้อหา
ในเอกสารคู่มือการรับขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายให้มีเนื้อหาเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 100

✔มีการจัดทาแนวทางการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์

✔1. มีรายงานผลวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบระบบงานด่านอาหารและ
ยาปัจจุบันกับ CCFIC(2003) ทั้ง 20
แนวทาง พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
ระบบงานประจาปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
2. ระบบคุณภาพมาตรฐานของสานัก
ด่านอาหารและยา ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
3. มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนาหรือ
สั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
4. มีระบบฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
5. มีการวิเคราะห์การตรวจสอบการ
นาเข้า เพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันประกอบการทาแผนเก็บ
ตัวอย่าง และอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่

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

✔1. มีแนวทางดาเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด
นาเข้าที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการ
เกษตร ณ ด่านอาหารและยา และ
รายการสารพิษตกค้างจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่แสดงใน
COA ของผักผลไม้กลุ่ม High risk
2. ร้อยละ 100 ของด่านอาหารและ
ยาได้รับการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในตามแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของกองด่านอาหาร
และยา ปีงบประมาณ 256๔จานวน
๓๖ แห่ง จากแผนการตรวจที่กาหนด
ไว้ ๓๖ แห่ง

✔1. มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนา
ระบบการนาเข้าอาหารโดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล และดาเนินการ
วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ
2. มีบริษัทได้รับการรับรองตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนาหรือสั่ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (GIP) จานวน 17
บริษัท
3. ข้อมูลระบบระบบบัญชีกักกันและ
เอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย
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เอกสารแนบ 1

แนวทางการปฏิ บั ติ ก ระบวนการประเมิ น ความปลอดภั ย ของวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพร ที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านเครื่องสาอางบางรายประสงค์จะนาเข้าวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งยังไม่เคย
ปรากฏข้อมูลการใช้ในเครื่องสาอางมาก่อน ทั้งในฐานข้อมูลต่างประเทศและในประเทศ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึ งจ าเป็ น ต้องพิจ ารณาอย่ างรอบคอบว่า วัตถุดิบสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยเมื่อนามาใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอางหรือไม่ อย่างไร โดยแนวทางที่ใช้ในการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของการบ่งชี้ความ
เป็นอันตราย (Hazard Identification) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในการประเมิน ความปลอดภั ย ของวั ตถุ ดิ บสมุน ไพรในเครื่อ งส าอาง จะต้ องพิจ ารณาจากนิ ยามของ
“วัตถุดิบสมุนไพร” ก่อน
“วัตถุดิบสมุนไพร” หมายความถึง ส่วนหรือชิ้นส่ว นของพืช (plant) สมุนไพร (herb) ไม้พุ่ม (shrub)
ต้นไม้ (tree) หรือสารสกัดจากพืช (เช่น น้าหรือน้ามันที่ได้จากพืช เป็นต้น) รวมถึง สาหร่าย เชื้อรา และ ส่วนผสม
หรือสารสกัดที่ได้จากสาหร่ายและเชื้อรา ทั้งนี้ สาระสาคัญชนิดหนึ่งชนิดใดที่แยกออกมาจากสารสกัดของพืช ไม่จัด
อยู่ในขอบเขตของวัตถุดิบสมุนไพร
การพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่จะนามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอาง จะต้องมาจาก
การประเมิ น ทั้ง การบ่ ง ชี้ ค วามเป็ น อั น ตราย (Hazard Identification) และการประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk
Assessment) ดังนี้
1. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazard Identification)
1.1 ประเมินคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพร (Botanical Raw Material Characterization)
คุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรที่ประเมินจะต้องมีความชัดเจน เช่น
(1) แหล่งที่มาของวัตถุดิบสมุนไพร รวมทั้งส่วนของพืชที่ใช้
- ชื่อพันธุ์พืชของสมุนไพร (ชื่อวิทยาศาสตร์ และ/หรือ ชื่อพื้นเมือง)
- ส่วนของพืชที่ใช้
(2) คุณลักษณะทางกายภาพ
- คุณลักษณะทางกายภาพทั่วไปของวัตถุดิบสมุนไพร เช่น ผง ของเหลว สี กลิ่น ฯลฯ
(3) ประวัติการใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม
- หลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับการใช้ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
(4) วิธีการเตรียม
- อัตราส่วนของพืชกับ ตัวทาละลาย ความสามารถในการละลาย และปริมาณตัวทาละลายที่
คงเหลือ (ถ้ามี)
- ขั้นตอนการสกัด ความเข้มข้น หรือการแยกส่วน (ถ้ามี)
- การเปรียบเทียบกับวิธีการเตรียมตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จัก
- ปริมาณน้า (aqueous) หรือตัวทาละลาย (solvent) กรณีใช้สารสกัด
(๕) ลักษณะทางเคมี (ถ้ามี)
- ให้ทดสอบและวิเคราะห์อย่างน้อย 2 รุ่น เพื่อยืนยันความสม่าเสมอ
(6) โดยธรรมชาติวัตถุดิบสมุนไพรมีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนัก ดังนั้น จึงควรมีข้อมูล
เกี่ยวกับการปนเปื้อนด้วย เช่น
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- ผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น จุลินทรีย์ สารพิษจากเชื้อรา สารกาจัดศัตรูพืช โลหะหนัก โปรตีน
ส่วนที่เหลือหรือตกค้างอยู่
- ปริมาณสารกาจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนอาจจะทาการทดสอบเพื่อยืนยันโดยวิธีวิเคราะห์ ดังนี้
- วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorines) ออแกโนฟอสเฟต
(Organophosphates) คาร์บาเมต (Carbarmates) และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids)
- วิธีวิเคราะห์ตาม EU Pharmacopoeia
- วิธีการใช้ตัวทาละลาย หรือวิธีการแยกสารกาจัดศัตรูพืช
- ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักและจุ ลินทรีย์สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ แนวทางการประเมิน
ความปลอดภัยของเครื่องสาอางที่กาหนดไว้ใน ASEAN Cosmetic Directive (ACD)
อนึ่ง ข้อมูลคุณลักษณะวัตถุดิบสมุนไพรข้างต้นที่จาเป็นต้องมี คือ (1) (2) (4) และควรมาจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นที่
รู้จักและเชื่อถือได้ ได้แก่
1. หนังสือวิชาการที่เชื่อถือได้ (Authoritative text) เช่น จากประเทศสมาชิกอาเซียน การแพทย์แผน
โบราณจากจีน (Traditional Chinese Medicine) อายุรเวช และอื่นๆ
2. เภสัชตารับ (Pharmacopoeia)
3. โมโนกราฟ (Monographs) เช่น WHO monographs , national monographs , Merck Index,
Martindale
4. เอกสารวิชาการที่มีแหล่งที่มาจากวารสารวิชาการหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น MEDLINE, EMBASE,
TOXLINE, ISI
5. หนังสือตารา หรือรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์โดยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการ
1.2 การประเมินการได้รับสัมผัส (Exposure Assessment) ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
เนื่องจากเครื่องสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ รวมถึงการใช้กับฟันและ
เยื่อบุในช่องปาก ซึ่งมีความหลากหลายทั้งประเภท และวิธีการใช้ ดังนั้น การได้รับสัมผัสของเครื่องสาอางแต่ละ
ชนิดจะแตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องใช้ควรใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการประเมินด้วย เช่น
(1) ประเภทผลิ ตภัณฑ์ (ชนิ ดใช้แล้ ว ไม่ต้อ งล้ างออก หรือล้ างออก / ผลิ ตภัณ ฑ์ส าหรับผิ ว กาย /
ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้า/ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก / ผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผม ฯลฯ)
(2) ปริมาณที่ใช้ และ/หรือ ปริมาณสูงสุดที่ใช้ผลิตภัณฑ์
(3) กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น เขตพื้นที่ ผู้ใหญ่ เด็ก ฯลฯ
(4) วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
1.3 การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology Testing)
ในกรณีที่ข้อมูลแสดงคุณลักษณะไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยงของ
วัตถุดิบสมุนไพร จึงจะจาเป็นต้องมีข้อมูลการทดสอบความเป็นพิษ สาหรับสมุนไพรที่มีการใช้ตามแบบภูมิ ปัญญา
ดั้งเดิมอยู่แล้วนั้น ข้อมูลการประเมินการแพ้เฉพาะที่อาจเพียงพอและไม่จาเป็นต้องทาการทดสอบความเป็นพิษ
เพิ่มเติม ซึ่งการทดสอบความเป็นพิษจะต้องคานึงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการได้รับสัมผัส และปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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รายการการทดสอบความเป็นพิษของวัตถุสมุนไพร มีดังนี้
(1) การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Genotoxicity) (ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงลูก
ด้ ว ยน้ านม) : การกลายพั น ธุ์ (mutagenic) และแนวโน้ ม ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การกลายพั น ธุ์
(genotoxic potentials) ต้องได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการทดสอบใน
หลอดทดลองควรจะถูกนามาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ 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
วิธีการที่มีความถูกต้องแม่นยาและเป็นที่ยอมรับ
(3) การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง (Skin Sensitization) : สามารถทาการทดสอบใน
หลอดทดลองได้ นอกจากนั้นยังสามารถทดสอบด้วยวิธี Local Lymph Node Assay (LLNA)
ซึ่ ง ถื อ เป็ น การทดสอบในสั ต ว์ ท ดลองและเป็ น วิ ธี ก ารทดสอบที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) แล้วว่ามีความ
ถูกต้องแม่นยา
(4) การระคายเคือง (irritation) : สามารถทาการทดสอบในหลอดทดลองได้โดยวิธีการที่มีความ
ถูกต้องแม่นยา
(5) ความเป็นพิษต่อระบบร่างกาย (Systemic Toxicity) : ข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบร่างกายมี
ความจาเป็นเมื่อค่าความเข้มข้นที่ใช้แตกต่างจากค่าข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีนัยสาคัญ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Approaches)
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบสมุนไพร จะเป็นการนาข้อมูลการประเมินคุณลักษณะวัตถุดิบ
สมุนไพร การประเมินการได้รับสัมผัส และการทดสอบความเป็นพิษมาพิจารณาร่วมกัน (อาจไม่จาเป็นต้องทาทุก
ข้อ แล้วแต่กรณี)
ตัวอย่างการนาข้อมูลความเป็นอันตรายมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์
(1) ประวัติการใช้อย่างปลอดภัย
การใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยมีความปลอดภัยในระยะยาว ไม่มีรายงานผลข้างเคียง และ
ไม่มีการได้รับสัมผัสเพิ่มขึ้น สามารถนาประวัติดังกล่าวมาประเมิน โดยอาจจัดได้ว่าสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยใน
การใช้ โดยไม่ต้องทาการทดสอบเพิ่มเติม
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบสมุนไพรตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ควรทาการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบสมุนไพรนี้สามารถนามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอางได้
อย่างปลอดภัย
(2) การประเมินเชิงเปรียบเทียบ
การประเมินเชิงเปรียบเทียบนี้อาจเป็นประโยชน์ในการประเมินวัตถุดิบสมุนไพรที่จะนามาใช้ในกลุ่ม
ประชากร หรือเขตพื้นที่ไม่เคยมีประวัติการใช้มาก่อน
ข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรที่มีอยู่จะถูกนามาประเมิ นความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักในเขตพื้นที่หรือกลุ่มประชากรนั้นๆ
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(3) การประเมินความปลอดภัยด้วยวิธี Threshold of Toxicological Concern (TTC)
วิธี Threshold of Toxicological Concern (TTC) สามารถนามาใช้ประเมินหาระดับที่ปลอดภัยที่
มนุ ษย์ จ ะสั มผั ส ได้ทางใดทางหนึ่ งกับ วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอางได้ หากการได้รับสั มผั ส มีค่าต่ากว่า
threshold หมายถึงไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น การประเมินการได้รับสัมผัสต่อ
วั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรอย่ า งถู ก ต้ อ งนั บ เป็ น ขั้ น ตอนแรกที่ มี ค วามส าคั ญ มากของวิ ธี ก ารนี้ ซึ่ ง หลายหน่ ว ยงานเช่ น
WHO/IPCS หรือ EU/SCCS ได้มีการตีพิมพ์บทความแสดงความคิดเห็น ต่อการใช้วิธี TTC ในการประเมินความ
ปลอดภัยของสารเคมีในเครื่องสาอางเอาไว้ด้วย
นอกจากนี้ วิธี TTC ยังสามารถนามาใช้เป็นวิธีการประเมินความเป็นอันตรายที่เกี่ยวกับอาการแพ้ต่อ
ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย
(4) การประเมินการแพ้เฉพาะที่ในร่างกาย
การประเมิน การแพ้เฉพาะที่ในร่างกายของเครื่องส 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)
การรวบรวมและการทบทวนข้อมูลคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางจะช่วยให้
เข้าใจถึงความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ ยงจะช่วยให้ผู้ประเมินความปลอดภัย
สามารถตัดสินได้บนพื้นฐานข้อมูลของความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. ทบทวนข้อมูลคุณลักษณะเพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลของวัตถุดิบสมุนไพรอย่างรอบคอบ
2. กรณีที่ข้อมูลคุณลักษณะของวัต ถุดิบสมุนไพรไม่ครบถ้วน ควรพิจารณาทาการทดสอบความ
เป็นพิษ อย่างไรก็ตาม การทดสอบความเป็นพิษอาจไม่มีความจาเป็นสาหรับวัตถุดิบสมุนไพร
ที่มีการใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม
3. กรณีที่ มีข้ อความความปลอดภั ยในการใช้วั ตถุ ดิบ สมุน ไพรเป็ นอาหารครบถ้ว นสมบู ร ณ์
เพียงพอและมีการใช้ทั่วไปอย่างกว้างขวาง ข้อมูลความปลอดภัยทางคลินิกอาจเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการใช้วัตถุดิบสมุนไพรนั้นๆ ในเครื่องสาอาง
4. ขั้นตอนการพิจารณาสมุนไพรที่จะนามาผสมในเครื่องสาอางว่าจัดเป็นอาหารหรือไม่ ถ้าไม่ใช่
ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรนั้น ผ่านการประเมินคุณลักษณะทางเคมีหรือไม่ ใน
บางกรณีอาจต้องทดสอบความเป็นพิษต่อร่างกาย (Systemic toxicity)
5. การประเมิน ความปลอดภัยของสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอาง อาจมีรายละเอียดหัว ข้อที่
จะต้องทาการทดสอบต่างกัน ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่ง
มาประกอบการพิจารณา
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แนวทางการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่จะนามาใช้ในเครื่องสาอาง
*** สำหรับยำทีม่ ีกำรใช้ โดยภูมิปัญญำดังเดิ
้ มข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
อำจนำมำปรับใช้ ได้ หรื ออำจต้ องประเมินแล้ วแต่กรณี

วัตถุดิบสมุนไพร
( แหล่งที่มา คุณลักษณะทางกายภาพ วิธีการเตรียม)

ส่วนประกอบทางสมุนไพร
มีการใช้ตามแบบภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมใน
เครื่องสาอางหรือไม่

ไม่ใช่

ส่วนประกอบทาง
สมุนไพรจัดเป็นอาหาร
หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ได้รับสัมผัสเครื่องสาอาง
คล้ายคลึงกับการใช้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมหรือไม่ (พิจารณา
คุณลักษณะทางเคมี)

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

มีข้อมูลการใช้เป็น
เครื่องสาอางเพียงพอ
หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ปลอดภัย
ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องสาอาง

ไม่ใช่

ส่วนประกอบทางสมุนไพรผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะทางเคมีหรือไม่
***

นาเข้าสูข่ ั้นตอนการ
ประเมินความปลอดภัย
ของสารที่ใช้ใน
เครื่องสาอาง

ส่วนประกอบทางสมุนไพรมีข้อมูล
ความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่
***

ไม่ใช่

ไม่ปลอดภัย
ห้ามให้ในเครื่องสาอาง

อ้างอิงจาก เอกสารคาแนะนาการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางอาเซียน กลุ่มกาหนดมาตรฐานเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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จากแผนภาพการประเมินคุณลักษณะของวัตถุดิบสมุนไพรข้างต้น ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรมีการใช้
ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมในเครื่องสาอางหรือไม่ โดยกรณีไม่ใช่ ดาเนินการตามข้อ 1 กรณีใช่ดาเนินการตามข้อ 2
1. กรณีไม่ใช่ พิจารณาต่อว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรจัดเป็นอาหารหรือไม่
1.1 กรณีใช่ ให้พิจารณาว่ามีข้อมูลการใช้เครื่องสาอางเพียงพอหรือไม่
1.1.1 ถ้าใช่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องสาอาง
1.1.2 ถ้าไม่ใช่ นาเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความปลอดภัยของสารที่ใช้ในเครื่องสาอาง
ถ้าปลอดภัย ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องสาอาง
ถ้าไม่ปลอดภัย ดาเนินการห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
1.2 กรณีไม่ใช่ ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรผ่านการประเมินคุณลักษณะทางเคมี
หรือไม่
1.2.1 ถ้าใช่ ให้พิจารณาว่าส่วนประกอบทางสมุนไพรมีข้อมูลความปลอดภัยเพียงพอ
หรือไม่
ถ้าเพียงพอ ดาเนินการตามข้อ 1.1
ถ้าไม่เพียงพอ ดาเนินการตามข้อ 1.1.2
1.2.2 ถ้าไม่ใช่ ดาเนินการห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
2. กรณี ใ ช่ พิจ ารณาการได้รั บ สั มผั ส เครื่องส าอางคล้ ายคลึ ง กับการใช้แ บบภูมิปั ญญาดั้ง เดิ มหรื อไม่
(พิจารณาคุณลักษณะทางเคมี)
2.1 กรณีใช่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องสาอาง
2.2 กรณีไม่ใช่ ดาเนินการตามข้อ 1.1

ใบตรวจรับเอกสารคาขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสาร
ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสาอาง
1.ข้าพเจ้าชือ่ ................................................................................................................................... เป็นเจ้าของ  ผู้รับมอบอานาจ
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................E-mail…………………………………………………………………………………………………….
2. ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................. ผลิต
 นาเข้า
3. ชื่อสาร.....................................................................................................................................................................................................
เอกสารทีส่ ่งมอบประกอบการพิจารณา ได้แก่
โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีเอกสาร
เอกสาร

จานวน

ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่

1. คาขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสาอาง

1





2. สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ผ่านการประทับตรารับรอง (กรณีมอบอานาจให้ผู้อนื่ ยื่นคาขอแทน)

1





3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

4





(1) สูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารใหม่ พร้อมหน้าที่สารแต่ละตัวในสูตร และปริมาณครบ 100%





(2) ประเภท และรูปแบบของเครื่องสาอาง





(3) วิธีใช้





(4) ฉลาก (ถ้ามี)





(5) ผลการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง กรณีใช้แล้วไม่ลา้ งออก (ถ้ามี)





(6) ผลการทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา กรณีใช้บริเวณรอบดวงตา (ถ้ามี)









(1) ชื่อสามัญทางเคมี / ISO common name / IUPAC name





(2) หมายเลขทะเบียนซีเอเอส (CAS No.)





(3) สูตรโครงสร้าง





(4) สูตรเอมพิริคอล





(5) น้าหนักโมเลกุล





(1) ลักษณะที่ปรากฏ เช่น สถานะทางกายภาพ สี กลิ่น





(2) ความเป็นกรด – ด่าง (pH)





(3) จุดหลอมเหลว / จุดเดือด / จุดเยือกแข็ง อุณหภูมิของการสลายตัว (˚C)





4. ข้อมูลของสาร (สารเคมี)

4

4.1 ข้อมูลทั่วไปของสาร

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร
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(4) ความดันไอ (Pa) และความหนาแน่นไอ





(5) ความสามารถในการละลายน้าและตัวทาละลายอินทรีย์





(6) ค่าสัมประสิทธิ์การละลายในชั้นของ n-octanol ต่อน้า (ค่า log Kow)





(7) ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ สาหรับของเหลว





(8) อัตราการระเหย





(9) จุดวาบไฟ





(10) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง





(11) ความสามารถในการลุกติดไฟได้สาหรับของแข็งหรือก๊าซ





(12) ค่าขีดจากัดสูงสุดหรือต่าสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจากัดสูงสุดและต่าสุดของการระเบิด





(13) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา









(1) ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก ทางผิวหนัง ทางการหายใจ)





(2) การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง





(3) การทาลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา





(4) การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง





(5) การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์





(6) การก่อมะเร็ง





(7) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์





(8) ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว





(9) ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้า





(10) ความเป็นอันตรายจากการสาลัก





(11) ความเป็นอันตรายด้านอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น (ถ้ามี)









4.3 วิธีตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณสาร (ถ้ามี)
ต้องมีทั้ งวิธีก ารตรวจเอกลักษณ์ (Identification) หรือ วิธีวิเ คราะห์เชิงคุณภาพ
(Qualitative analysis) และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ (Quantitative analysis) ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือวิเคราะห์ การตรวจพิสูจน์ชนิดและการคานวณหา
ปริมาณสารวิธีตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณสาร
4.4 ข้อมูลความเป็นพิษของสาร

(12) การเปลี่ยนแปลงสารเคมีภายในร่างกายสัตว์ เช่น การดูดซึม การขับถ่ายของเสีย
การกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสะสมภายในร่างกาย และการเปลีย่ นแปลง
เป็นสารอื่น
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(13) การศึกษาทางระบาดวิทยาหรือการศึกษาทางด้านคลินิกและข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัย (ถ้ามี)





(14) คาเตือนและข้อควรระวังในการใช้และการเก็บรักษา





(15) อาการเกิดพิษที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง





(16) การปฐมพยาบาลหรือการแก้พิษเบื้องต้น





(17) คาแนะนาสาหรับแพทย์





(18) เอกสารชี้แจง (ถ้ามี) สาหรับกรณีข้อมูลตามหัวข้อย่อยไม่ครบ หรือไม่สามารถ
ระบุได้ด้วย ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือแจ้งว่าไม่ปรากฏความเป็นพิษ ต้องชี้แจงได้ว่าได้
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง ซึ่งต้องเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่
เชื่อถือได้ หรือหากเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องส่งข้อมูลดังกล่าว ต้องมีหนังสือหรือเอกสาร
ชี้แจงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน (ข้อมูลความเป็นพิษของสาระสาคัญต้องเป็นข้อ มูลการ
ทดสอบ หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ โดยระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน)





4.5 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ของสาร
ดูข้อกาหนด SDS ได้ในรายการเอกสารหัวข้อ “เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety
Data Sheet; SDS) ของผลิตภัณฑ์”





4.6 ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนาให้ใช้ หรือข้อมูลการแนะนาให้ใช้ตามที่
กล่าวอ้างของสาร
ต้องเป็นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ข้อมูลการใช้สารนี้และฉลาก
ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ {อาจแนบ CFS (ผ่านสถานทูตไทยในประเทศผู้ผลิต หรือผ่าน
กระทรวงต่างประเทศ) ที่ระบุชื่อ และสูตรเครื่องสาอาง หรือรายงานเอกสารทางวิชาการ
หรือการวิจัย ข้อมูลการศึกษาวิจัยจากผู้ผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น{













(1) ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อพื้นเมือง





(2) ส่วนที่ใช้





(3) คุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบสมุนไพร





(4) ประวัติการใช้ตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม





(5) วิธีการเตรียม





(6) คุณลักษณะทางเคมี (ถ้ามี)





(7) การปนเปื้อน









4.7 เอกสารทางวิชาการที่ต้องการให้ประเมินความปลอดภัย
5. ข้อมูลของสาร (สมุนไพร)

4

5.1 การประเมินคุณลักษณะสมุนไพร

5.2 การประเมินการได้รับสัมผัส
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5.3 การทดสอบความเป็นพิษ
(1) การก่อการกลายพันธุ์





(2) การดูดกลืนรังสียูวี





(3) การทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง





(4) การระคายเคือง





(5) ความเป็นพิษต่อร่างกาย





(1) ประวัติการใช้อย่างปลอดภัย เช่น การใช้ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม





(2) การประเมินเชิงเปรียบเทียบ





(3) การประเมินความปลอดภัยด้วยวิธี Threshold of Toxicological Concern (TTC)





(4) การประเมินการแพ้เฉพาะที่ในร่างกาย









5.4 การประเมินความเสี่ยง

5.5 เอกสารทางวิชาการที่ต้องการให้ประเมินความปลอดภัย
***กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีส่ ่งมอบเป็นความจริงทุก
ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ประการ และยินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
 ครบถ้วนเพียงพอ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ.....................................  ไม่ครบถ้วน ต้องส่งมอบเอกสารเพิม่ คือ............................................
วันที่.............................

..................................................................................................................
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ............................................
วันที่.....................................
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
 ยินดีรับเรื่องคืน
 จะส่งมอบเอกสารเพิ่มเติม คือ......................................................
ภายในวันที่......................................................
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ.....................................…….
วันที่..................................

หมายเหตุ จะแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภายใน 7 วันทาการ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 590 7275
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เอกสำรแนบ 3
การนาแนวทางการประเมินความปลอดภัยวัตถุดิบสมุนไพรมาใช้ในการเพิ่มสารใหม่ในระบบจดแจ้ง
เครื่องสาอาง
เจ้าหน้าที่ธุรการรับคาขอ ลงเลขรับ และเสนอผู้อานวยการ
สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

ผู้อานวยการสานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
มอบหมำยหัวหน้ำกลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอำงก่อนออกสู่ตลำด
ดำเนินกำร
หัวหน้ำกลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอำงก่อนออกสู่ตลำด
มอบหมำยผู้ตรวจประเมินเอกสำร

ผู้ตรวจประเมิน
ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของเอกสำร

2

ไม่ครบถ้วน

แจ้งผู้ประกอบกำร
ให้มำชี้แจง

ต้องมีเ อกสำรครบถ้ว น
ตำมใบตรวจรับเอกสำร

ชี้แจงได้

(F-C2-32)

ครบถ้วน

ผู้ตรวจประเมินเอกสารแจ้งผู้ประกอบการให้มำชาระค่าธรรมเนียม
คำขอและค่ำใช้จ่ำยกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร

เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียมคาขอและค่าใช้จ่าย
การประเมินเอกสารทางวิชาการให้ผู้ประกอบการไปชาระเงิน
และนาใบเสร็จรับเงินมาแนบเรื่อง

1

ชี้แจง/แนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม

2

ชี้แจงไม่ได้

คืนคำขอ

ผู้ประกอบกำรรับเรื่องคืน
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1

ผู้ตรวจประเมินเอกสารนาเรื่องเข้าประชุมคณะทางาน

ที่ประชุมพิจำรณำว่ำ
ส่งผู้เชี่ยวชำญหรือไม่

ไม่ส่งผู้เชี่ยวชำญ

3

ส่งผู้เชี่ยวชำญ

ผู้ตรวจประเมินเอกสารส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
เอกสารทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญแจ้งผลการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ

ผู้ตรวจประเมินเอกสารนาเรื่องเข้าประชุมคณะทางาน

ใช้แนวทำงประเมินควำมปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพร
3

ที่ประชุมพิจำรณำว่ำ
จะอนุญำตให้ใช้สำรหรือไม่

ไม่อนุญำต

อนุญำต

ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกข้อมูลสำรในระบบ

ผู้ตรวจประเมินเอกสารทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ประกอบการทราบและรวมเรื่องเข้าแฟ้ม

ผู้ตรวจประเมินเอกสารทาหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบ
และรวมเรื่องเข้าแฟ้ม
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1. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน P-C2-23 ข้อ 6.2)
1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการรับคาขอ ลงเลขรับ และเสนอเรื่องให้ผู้อานวยการสานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย
1.2 ผู้อานวยการกองควบคุมเครือ่ งสาอางและวัตถุอันตรายมอบหมายหัวหน้ากลุ่มกากับดูแลเครื่องสาอาง
ก่อนออกสู่ตลาดดาเนินการ
1.3 หัวหน้ากลุ่มกากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสู่ตลาดมอบหมายผู้ตรวจประเมินเอกสาร
1.4 ผู้ตรวจประเมินเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณาตามใบ
ตรวจรับเอกสาร (F-C2-32)
1.4.1 กรณีไม่ครบถ้วน ผู้ตรวจประเมินเอกสารโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผล
(1) หากไม่สามารถชี้แจงได้ แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับเรื่องคืน
(2) หากสามารถชี้แจงได้ ให้ผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผล แนบเอกสารเพิ่มเติม จากนั้นผู้ตรวจ
ประเมินเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสารอีกครั้ง
1.4.2 กรณีครบถ้วน ผู้ตรวจประเมินเอกสารโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมาชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
และค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ
1.5 เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียมคาขอและค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการให้
ผู้ประกอบการไปชาระเงิน และนาใบเสร็จรับเงินมาแนบเรื่อง
1.6 ผู้ตรวจประเมินเอกสารนาเรื่องเข้าประชุมคณะทางานและดาเนินการตามมติที่ประชุม
1.6.1 มติที่ประชุมไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญ ที่ประชุมพิจารณาต่อว่าจะอนุญาตให้ใช้ในเครื่องสาอางได้หรือไม่
(1) กรณีไม่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสาอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารจัดทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ แล้วรวมเรื่องเข้าแฟ้ม
(2) กรณีอนุญาตให้ใช้ในเครื่องสาอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกข้อมูลสารในระบบ และ
จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ
แล้วรวมเรื่องเข้าแฟ้ม
1.6.2 มติที่ประชุมส่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจประเมินเอกสารส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ
1.7 ผู้ตรวจประเมินเอกสารรับผลการประเมินเอกสารทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ
1.8 ผู้ตรวจประเมินเอกสารนาเรื่องเข้าประชุมคณะทางาน โดยพิจารณาตามแนวทางการประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสาอางและดาเนินการตามมติที่ประชุม
1.8.1 มติที่ประชุมไม่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสาอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารจัดทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาส่งทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ แล้วรวมเรื่องเข้าแฟ้ม
1.8.2 มติที่ประชุมอนุญาตให้ใช้ในเครื่องสาอาง ผู้ตรวจประเมินเอกสารบันทึกข้อมูล สารใหม่ในระบบ
และจั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาส่ ง ทางไปรษณี ย์ หรื อ โทรศั พ ท์ แ จ้ ง ให้ ผู้ ป ระกอบการมารั บ แล้ ว
รวมเรื่องเข้าแฟ้ม
----------------------------------------------------

เอกสารแนบ 4

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

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

ไม่ได้ดาเนินการ

แนวปฏิบัติที่ 1 มีข้อกาหนดสาหรับอาหารนาเข้าที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดสาหรับอาหารที่ผลิตใน
ประเทศ
(ข้อกาหนดควรประกอบด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิธี
สุ่มตัวอย่าง การควบคุมกระบวนการผลิต สภาวะการ
ผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา)
แนวปฏิบัติที่ 2 ความรับผิดชอบที่กาหนดขอบข่ายไว้อย่าง
ชัดเจนของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีอานาจหน้าที่
(ให้มีการระบุอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าที่ด่านขาเข้าให้ชัดเจน
และควรลดการตรวจสอบที่ซับซ้อนและการทดสอบที่ซ้าซ้อน
โดยบูรณาการการทางานของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ หรือ
การยอมรับความเท่าเทียม)

กองด่านฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายกับอาหารนาเข้า
เทียบเท่ากับอาหารที่ผลิตในประเทศ ทั้งเรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ วิธีสุ่มตัวอย่าง GMP (การควบคุมกระบวนการ
ผลิต+สภาวะการผลิต+การเก็บรักษา) และมีการจัดทาร่าง
การควบคุมการขนส่งสาหรับสินค้านาเข้า

-

- หน้าทีค่ วามรับผิดชอบมีการระบุในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 และกองด่านฯ มีการจัดทาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
(SOP) ไว้ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
- กรณีเป็นสินค้าเกษตรนาเข้าตาม HS Code ที่กาหนดสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบให้แก่
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการเพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการตรวจสอบสินค้าเกษตร
- มีการยอมรับความเท่าเทียมกรณีหนังสือรับรอง GMP ที่
สอดคล้องตามกฎหมาย

ควรนาหลักการและแนวทางระบบการควบคุม
อาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (Principle and
Guidelines for National Food Control
system) (Codex: CCFICS: CAC/GL 82-2013)
ในบางหัวข้อมาประยุกต์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบที่ซับซ้อน และการทดสอบซ้าซ้อนเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์สารชนิดเดียวกันจากสินค้าชุด
เดียวกันให้มากที่สุด

ผลการ
เทียบเคียง (%)
100

40
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หลักการ/แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

แนวปฏิบัติที่ 3 การออกกฎหมายและขั้นตอนการ
ดาเนินการที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
(กาหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีอานาจหน้าที่สามารถ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศให้ทราบล่วงหน้าถึง
การนาเข้าสินค้า กาหนดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
การนาเข้า แผนการสุ่มตัวอย่าง การเก็บค่าธรรมเนียม
การยอมรับห้องปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การยอมรับ
ปฏิเสธ กักกัน ทาลาย สั่งเพื่อทาลาย สั่งเพื่อการ
ปรับปรุงใหม่หรือเพื่อการส่งออกไปประเทศอื่น การ
เรียกคืนสินค้า การกักกันสินค้า การดาเนินการทาง
กฎหมาย การอนุญาต การยอมรับระบบทวนสอบที่
ผู้นาเข้าใช้ การอุทธรณ์ การประเมินระบบควบคุมของ
ประเทศผู้ส่งออก การรับรองหรือตรวจสอบกับ
หน่วยงานราชการที่มีอานาจหน้าที่ของประเทศผู้
ส่งออก)
แนวปฏิบัติที่ 4 การให้ความสาคัญแก่การคุ้มครอง
ผู้บริโภค
(การให้ความสาคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค
และการให้ความมั่นใจเรื่องความเป็นธรรมในการค้า
ขายสินค้าอาหารมากกว่าการคานึงถึงเศรษฐกิจหรือ
การค้าด้านอื่นๆ)

ในพระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. 2522 มี ก ฎกระทรวง
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่ว ยงาน มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และมี ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ล ต่ างๆ ที่จ าเป็ น
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น การแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กาหนดให้มีก ารแจ้งการนาเข้าล่วงหน้าโดยใช้
ระบบ License Per Invoice: LPI เอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การนาเข้า แผนการสุ่มเก็บตัวอย่างตามความเสี่ยง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตการขอนาเข้าอาหาร
เพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือเพื่อ
พิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.16) และการนาเข้าอาหารเป็น
การเฉพาะคราว (อ.12) การยอมรั บ ในมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การยอมรับ ปฏิเสธ กักกันสินค้า
การขอความร่วมมือให้เรียกคืนสินค้า การกักกันสินค้า การ
ดาเนินการทางกฎหมาย การอนุญาต การอุทธรณ์
มีนโยบายการดาเนินงานและกระบวนการทางานที่ระบุให้
ความส าคั ญ การคุ้ ม ครองสุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภค ตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร “เป็ น องค์ ก รหลั ก ด้ า นคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

ไม่ได้ดาเนินการ

ผลการ
เทียบเคียง (%)
- พระราชบั ญญั ติ อาหาร พ.ศ. 2522 ไม่ มี
70
ข้อกาหนดเรื่องการเรียกคืน
- หน่วยงานไม่มีหลักเกณฑ์การทาลาย สั่ งเพื่อ
ท าลาย สั่ งเพื่ อการปรั บปรุ งใหม่ หรื อเพื่ อการ
ส่งออกไปประเทศอื่น ส่งกลับไปประเทศผู้ส่งออก
การใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่อาหาร
- การยอมรับระบบทวนสอบที่ผู้ นาเข้าใช้ การ
ประเมินระบบควบคุมของประเทศผู้ ส่ งออก การ
รั บรองหรื อตรวจสอบกั บหน่ วยงานราชการที่ มี
อานาจหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก

-

100

52

หลักการ/แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

ไม่ได้ดาเนินการ

ผลการ
เทียบเคียง (%)
แนวปฏิบัติที่ 5 บทบัญญัติของประเทศผู้นาเข้าสาหรับ ให้การยอมรับหนังสือรับรองต่างๆ เช่น GMP Certificate, การยอมรับระบบควบคุมอาหารของประเทศ
70
การยอมรับระบบควบคุมอาหารของหน่วยงานที่มี
Health Certificate ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าข้อกาหนดของ ผู้ส่งออก การใช้บันทึกความเข้าใจ ความตก
อานาจหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก
กฎหมาย และมีการเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อยอมรับความ
ลงเรื่องการยอมรับร่วมกันตลอดจนความตก
(ให้การยอมรับระบบควบคุมอาหารของประเทศผู้ส่งออก เท่าเทียมของการควบคุมการผลิต นาเข้า แปรรูป และเก็บ ลงด้านความเท่าเทียมกัน ซึ่งครอบคลุมการ
ซึ่งช่วยทาให้สินค้าเข้าสู่ประเทศได้ง่ายขึ้น รวมถึงการใช้ รักษา
ควบคุมการผลิตนาเข้า แปรรูป เก็บรักษา
บันทึกความเข้าใจ ความตกลงเรื่องการยอมรับร่วมกัน
ขนส่ง และการทวนสอบระบบควบคุม
ตลอดจนความตกลงด้านความเท่าเทียมกัน)
อาหารส่งออก
แนวปฏิบัติที่ 6 การนาไปใช้อย่างเป็นเอกภาพทั่ว
มีการจัดทาคู่มือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงาน โดย
80
ประเทศ
การติดตาม มีการจัดฝึกอบรมอย่างทั่วถึง บันทึกประวัติ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal
(การจัดทาวิธีปฏิบัติงานและคู่มือการฝึกอบรม และ
ฝึกอบรม และประเมินคุณภาพการฝึกอบรม ตรวจสอบ
Audit) สาหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
นามาใช้ในการดาเนินงานเพื่อรับประกันถึงการทางาน ประเมินการปฏิบัติงาน โดยการตรวจติดตามคุณภาพ
และสหกรณ์ที่รับการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบ
ที่เป็นไปในทางเดียวกัน)
ภายใน (Internal Audit) สาหรับด่านอาหารและยาที่สังกัด การนาเข้าสินค้าเกษตร
อย. และ สสจ. ทุกแห่ง
แนวปฏิบัติที่ 7 การนาไปใช้ที่ให้ความมั่นใจได้ว่าระดับ ข้อกาหนดกฎหมายทั้งเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์
100
การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นสอดคล้องกับระดับที่ใช้สาหรับ กระบวนการผลิต ระบบเอกสารล้วนใช้กับทั้งสินค้าที่ผลิต
อาหารในประเทศ
ในประเทศและนาเข้าเช่นเดียวกัน
(ระดับการคุ้มครองอาหารที่นาเข้าสอดคล้องกับระดับ
การคุ้มครองสาหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศ)
แนวปฏิบัติที่ 8 การนาระบบควบคุมไปใช้
มีการจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานและมีคู่มือ วิธีการปฏิบัติ การยอมรับการควบคุมของประเทศผู้ส่งออก
70
(ต้องมีการจัดทาขั้นตอนของการดาเนินงานและนาไป
ทั้งของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการนาเข้า ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามเพื่อลดความล่าช้าเกินจาเป็นที่ด่านขาเข้าสินค้า ยอมรับหนังสือรับรองจากแหล่งกาเนิดสินค้า
อาหาร และการยอมรับการควบคุมของประเทศผู้ส่งออก)
53

หลักการ/แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

แนวปฏิบัติที่ 9 จุดที่ต้องควบคุม
จุดที่มีการควบคุมมีหลายจุด ที่ด่านนาเข้า และจุดอื่นๆอีก
(การควบคุมการนาเข้าอาหารอาจทาได้ ณ ที่จุดหนึ่ง เช่น แหล่งแปรรูป การเก็บรักษา แหล่งจาหน่าย
หรือหลายจุด ได้แก่ แหล่งต้นกาเนิดของสินค้า ด่านขา
เข้า แหล่งการแปรรูป แหล่งการขนส่ง แหล่งการเก็บ
รักษาและแหล่งจัดจาหน่าย)
แนวปฏิบัติที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่นาเข้า
(รายละเอียดของอาหารนาเข้า ได้แก่ วันที่นาเข้าและ
ด่านที่นาเข้า วิธีการขนส่ง การบรรยายลักษณะของ
สินค้า รุ่นที่ผลิต ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออกและผู้นาเข้า
โรงงานผลิต และ/หรือผู้ผลิต จุดหมายปลายทางของ
สินค้า ข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น)
แนวปฏิบัติที่ 11 ความถี่ของการตรวจสอบและ
ทดสอบอาหารนาเข้า
(มีรายละเอียดหรือแผนการตรวจสอบหรือทดสอบ
อาหารนาเข้าที่มีพื้นฐานตามความเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของมนุษย์ มีการจัดทาหลักเกณฑ์ที่
โปร่งใสและเป็นธรรมตามความเสี่ยงของอาหารที่มีต่อ
สุขภาพของมนุษย์และความปลอดภัย)
แนวปฏิบัติที่ 12 การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
(มีวิธีการสุ่มตัวอย่างมีมาตรฐาน และใช้วิธีการวิเคราะห์
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล)

สามารถตรวจสอบข้อมูลการนาเข้าได้จากใบขนสินค้าขา
เข้า บัญชีรายการสินค้า และใบอนุญาตผลิตภัณฑ์

ไม่ได้ดาเนินการ

ผลการ
เทียบเคียง (%)
การกาหนดในกฎหมายให้อาหารนาเข้าต้อง
50
ผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านนาเข้า และมีการ
ควบคุ ม ที่ แ หล่ ง การขนส่ ง ตลอดจนการ
ยอมรั บ การควบคุ ม ของประเทศผู้ ส่ ง ออก
และการออกใบอนุญาตก่อนการขนส่ง สินค้า
(Per-shipment Clearance)
ไม่มีข้อกาหนดให้มีการแสดงรุ่นที่ผลิตเพื่อ
90
ประโยชน์ในการสอบย้อนกลับ (ยกเว้นผัก
ผลไม้สดนาเข้า)

ตรวจสอบและทวนสอบทุกใบขนสินค้าที่ผ่านด่าน มีแผน
เฝ้าระวังเพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตามความเสี่ยง
ตลอดจนมีการจัดทาระบบกักกันอาหารที่มีประวัติไม่ได้
มาตรฐาน

การจัดทาหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ตามความเสี่ยงของอาหารที่มีต่อสุขภาพ
ของมนุษย์และความปลอดภัย

80

มีแผนการสุ่มตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ ตลอดจนการอ้างอิงผล
วิเคราะห์ตามหลักการของ Codex โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

-

100
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หลักการ/แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

ไม่ได้ดาเนินการ

ผลการ
เทียบเคียง (%)
70

แนวปฏิบัติที่ 13 การตัดสินใจ
มีขั้นตอนการดาเนินงานและมีคู่มือวิธีการตรวจสอบเพื่อ
(มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบการนาเข้า เพื่อยอมรับการ ยอมรับการนาเข้า หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ต้องมีการ
นาเข้าสินค้า หรือการแจ้งปฏิเสธการนาเข้าสินค้า)
อายัดและแจ้งอายัดสินค้า หรือการแจ้งให้ทราบถึงการห้าม
เข้าประเทศ และมีวิธีการการปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ภายหลังที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว (ถอนอายัด)
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติภายในด่านอาหารและยาโดยไม่ได้
ประกาศให้ทราบทั่วไป

การประกาศเกณฑ์การตัดสินใจกับสินค้าที่
นาเข้าประเทศให้ครอบคลุมทั้งการยอมรับ
เข้าประเทศโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
หรือต้องผ่านการตรวจสอบ การปล่อย
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลัง
ที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว การแจ้งห้ามนาเข้า
โดยให้ส่งสินค้ากลับประเทศผู้ส่งออกหรือ
ส่งไปประเทศอื่น หรือให้ทาลาย สินค้า หรือ
เปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่การบริโภค
ของมนุษย์

แนวปฏิบัติที่ 14 การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
(มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม)

มีขั้นตอนปฏิบัติงานและการจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเรื่องๆ ไป

เมื่อตรวจพบปัญหาในระหว่างการควบคุม
อาหารที่นาเข้าแล้วยังไม่มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจนระบุได้ว่า
เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน

50

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

มีการยอมรับบางส่วนในเรื่องการปนเปื้อนเชื้อโรควัวบ้าใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค

การกาหนดกลวิธีสาหรับการยอมรับระบบ
ควบคุมในประเทศผู้ส่งออก ซึ่งจะพัฒนาไปสู่
ความตกลงด้านการรับรองร่วมกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก

20
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หลักการ/แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

ไม่ได้ดาเนินการ

แนวปฏิบัติที่ 16 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบควบคุมการนาเข้าอาหาร
ระหว่างหน่วยงานราชการที่มีอานาจหน้าที่ของ
ประเทศผู้ส่งออกและประเทศที่นาเข้า เช่น ข้อกาหนด
ของระบบควบคุมอาหาร ใบรับรอง ข้อมูลหรือ
ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าอาหารที่ถูกปฏิเสธ รายชื่อของสถาบันหรือ
องค์กรที่ปฏิบัติตามข้อกาหนด)
แนวปฏิบัติที่ 17 ข้อพิจาณาอื่น ๆ
(การพัฒนาระบบหรือทางเลือกอื่นที่มีผลต่อการ
ควบคุมการนาเข้าอาหาร)

มีการแจ้งให้สถานทูตประเทศที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาที่
เกิดกับอาหารจากประเทศนั้น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศผู้ส่งออก
และผู้นาเข้าเมื่อมีการร้องขอ และมีรายชื่อผู้ผลิตและ
รายการสินค้า (ผักผลไม้) ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมายเผยแพร่บนเว็บไซต์กองด่านฯ

การจัดทาระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อกาหนดระบบควบคุม
อาหาร ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดสินค้าอื่นๆ ที่ถูกปฏิเสธการ
นาเข้า รายชื่อสถาบันหรือองค์กรที่ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของประเทศผู้นาเข้า เพื่อใช้
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่ค้า

มีการจัดทาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการนาเข้า และมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนา
หรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (Good
Importing Practices: GIP)
มีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบการนาเข้า การเก็บตัวอย่าง เป็นเอกสารที่
สามารถตรวจสอบได้

-

แนวปฏิบัติที่ 18 การจัดทาระบบเป็นเอกสาร
(ระบบการควบคุมการนาเข้าอาหารควรจัดทาเป็น
เอกสารทั้งหมด เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดขอบเขต
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและการดาเนินการ
สาหรับบุคลากร)
แนวปฏิบัติที่ 19 ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
(ผู้ตรวจสอบมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
และได้รับการฝึกอบรมที่จาเป็นสาหรับบุคลากรที่ทา
หน้าที่ประเมินการควบคุมอาหารนาเข้า)

มีการวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ดาเนินการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการทา on the job
training การ coaching บันทึกประวัติฝึกอบรม และ
ประเมินผลการฝึกอบรม

การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ

-

ผลการ
เทียบเคียง (%)
60

100

80

100
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หลักการ/แนวทางปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ 20 การทวนสอบระบบ
(ดาเนินการการประเมินและการให้ความเชื่อถือของ
ระบบการตรวจสอบและรับรองการนาเข้าอย่างเป็น
ระบบ)

การดาเนินการ ณ ปัจจุบนั

ไม่ได้ดาเนินการ

มีการตรวจประเมินตนเองในการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ต่างๆ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit)
เป็นประจาทุกปี และรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ เพื่อรับรองระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา

การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อประกันประสิทธิภาพของระบบ ในการ
ใช้ประกอบการทาความตกลงกับประเทศ
คู่ค้า

ผลการ
เทียบเคียง (%)
80

สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การดาเนินงานของงานด่านอาหารและยาปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ CCFICS (Guideline for food Import control System CAC/GL 47-2003)
จานวน 20 แนวปฏิบัติ พบว่างานด่านอาหารและยามีการปฏิบัติทั้ง 20 แนวปฏิบัติ โดยมีผลเทียบเคียง 100 % แล้ว จานวน 6 แนวปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 30 และเมื่อรวม
คะแนนทั้ง 20 แนวปฏิบัติ คานวณเป็นผลเทียบเคียงเฉลี่ยได้ 75.50% ผลจากการวิเคราะห์ทาให้ทราบว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่งานด่านอาหารและยายังไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อให้ได้ผลเทียบเคียงที่ 100% ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคตเพื่อเทียบเคียงตามมาตรฐาน CCFICS (Guideline for food Import control System
CAC/GL 47-2003) และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศในการตรวจสอบอาหารนาเข้าต่อไป
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