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ฝ่ ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านอาหารและยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปั ญหาของสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางในจังหวัดสงขลา และพัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางให้
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
วิ ธีการ: การศึกษาแบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็ นการศึกษาสภาพปั ญหาของสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางในจังหวัดสงขลาจานวน
325 แห่งทีป่ รากฏข้อมูลในระบบ e-submission ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเก็บข้อมูลตามแบบสารวจสถานที่
ผลิตเครื่องสาอาง ช่วงที่ 2 เป็ นการพัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางเป้ าหมาย จานวน 38 แห่ง โดยใช้วฏั จักร Deming (Plan-DoCheck-Act: PDCA) จานวน 2 รอบ และประเมินผลโดยใช้แบบประเมินสถานทีผ่ ลิตตามประกาศฯ ผลการศึกษา: การศึกษาช่วง
ที่ 1 พบสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางตรงตามทีจ่ ดแจ้ง เพียงร้อยละ11.69 สถานทีซ่ ง่ึ ไม่พบตามทีจ่ ดแจ้งไว้นนั ้ ส่วนใหญ่เป็ นอาคารที่
ไม่ใช้สถานทีผ่ ลิตและผูป้ ระกอบการว่า จ้างผูอ้ ่นื ให้ทาการผลิตเครื่องสาอางให้ รองลงมาพบว่าเป็ นบ้านไม่มผี ู้อยู่อาศัย บ้านร้าง
บ้านปิ ด หรือประกอบกิจการอื่น การศึกษาช่วงที่ 2 พบว่า สถานที่ผลิตเครื่องสาอางทุกแห่งที่ได้รบั การพัฒนาตามวัฏ จัก ร
Deming ในรอบที่ 2 มีคะแนนประเมินสูงกว่ารอบที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.001) สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางผ่านเกณฑ์
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 2.63 เป็ นร้อยละ 68.42 เมื่อพิจารณาคะแนนประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสาอางเป็ นรายหมวด พบว่า คะแนน
ประเมินในรอบที่ 2 สูงกว่ารอบที่ 1 ทุกหมวด หมวดทีม่ คี ะแนนประเมินเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือ หมวดการควบคุมคุณภาพ รองลงมา
คือ หมวดข้อร้องเรียนและหมวดข้อมูลทัวไป
่ สรุป: ผลการศึกษาทาให้ทราบสภาพปั ญหาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง การพัฒนา
ตามวัฏจักร Deming ทาให้สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ ขึน้ แต่ยงั คงมีสถานทีผ่ ลิตจานวนหนึ่งทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์ในบางประเด็น ดังนัน้ จึงควรมีการพัฒนาและติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพิม่ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายในกรณีท่ี
ผูผ้ ลิตเครื่องสาอางไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามประกาศฯ
คาสาคัญ: สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง การจดแจ้งเครื่องสาอาง วัฏจักรเดมมิง การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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Abstract
Objective: To study the problems of cosmetic manufacturing facilities ( CMF) in Songkhla Province, and to
improve CMFs to be in accordance with the Notification of the Ministry of Public Health regarding rules, procedures and
conditions for the production or import of cosmetics, B. E. 2561. Methods: The study was divided into 2 sub-studies.
Study 1 investigated the problems of 325 CMFs in Songkhla province as appeared in the e- submission system of the
Food and Drug Administration. The study collected data using the CMF assessment form. Study 2 involved the
development of 38 target CMFs by using the Deming Cycle ( Plan- Do- Check- Act: PDCA) for 2 rounds and evaluated
using the CMF assessment form according to the Notification. Results: In study 1, the visits to the places registered as
CMFs in the database revealed only 11. 69 percent of them were CMFs. Most of places not considered CMFs were
buildings for other purposes with entrepreneurs hiring other CMFs to produce cosmetics for them. Some were deserted
houses with no residents, abandoned houses, locked houses or buildings for other businesses. The second study found
that all CMFs participating in improvement program of the study had a significantly higher score on quality of CMFs after
the second round of improvement according to the Deming cycle, compared to that after the first round (P <0.001). The
proportion of CMFs passing standard increased from 2.63 to 68.42 percent. When considering the evaluation scores of
CMFs in each domain, it was found that the scores in the second round were higher than those in the first round in
every domain. The domain with the most increased score was quality control, followed by complaints handlings and
general information. Conclusion: Results of the study show the problems of CMFs. Development of CMFs according to
the Deming cycle had led to increased proportion of CMFs meeting the requirement of the Notification. However, there
were still a number of CMFs not meeting certain criteria. Therefore there is a need for continuous improvement and
monitoring of CMF quality together with an increase of legal enforcement when cosmetic manufacturers do not cooperate
in the improvement of CMFs in accordance with the Notification.
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บทนา
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทางาน
นิยมซื้อเครื่องสาอางด้วยวัตถุประสงค์ท่ไี ม่ใช่เพียงแค่การ
บารุงและความสะอาด แต่ หวังผลทางด้านร่างกายต่าง ๆ
ด้วย เช่น เพิม่ ความขาว ความกระชับของผิว เป็ นต้น ทาให้
ธุ ร กิจ เครื่อ งส าอางเติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และผู้ผ ลิต และ
จ าหน่ า ยเครื่อ งส าอางเพิ่ม ขึ้น อย่ า งมาก ผู้ผ ลิต บางราย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเติมสารห้ามใช้ต่าง
ๆ ลงไปในเครื่องสาอาง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สงขลาสุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่างเครื่องสาอางในท้องตลาดและส่งตรวจวิเคราะห์ ณ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา ระหว่างปี 2557–
2559 พบสารห้า มใช้ในเครื่อ งสาอางร้อ ยละ 8.33, 15.25
และ 10.26 ของตัวอย่า ง ตามลาดับ (1) นอกจากนี้ ในปี
2559 ยังพบปั ญหาเครื่องสาอางแสดงฉลากไม่ถกู ต้อง มีการ
โฆษณาโอ้อวดเกินจริง และมีการร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เกีย่ วกับการได้รบั ความเสียหายจากการใช้
เครื่องสาอาง โดยเฉพาะเครื่องสาอางประเภทโลชัน หัวเชือ้
ผิว ขาว ครีม ผิว ขาว เป็ น ต้ น (1) ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสงขลาได้ตรวจสอบฉลากเครื่องสาอางโดยสืบ ค้น
จากระบบข้อ มู ล ผลิต ภัณ ฑ์ ท างเว็บ ไซต์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา พบว่ า สถานที่ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางทีร่ ะบุบนฉลากมักไม่ตรงกับทีป่ รากฏในระบบ
ฐานข้อมูล
กฎหมายว่าด้วยเครื่องสาอางฉบับที่ใช้บงั คับ ใน
ปั จจุบนั คือ พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 (2) ซึง่
มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมา
กฎหมายนี้ต้องการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึน้ จึงมีบทบัญญัติ
สาคัญเพิม่ เติมหลายประเด็น ตัวอย่างเช่น กาหนดให้ต้อง
แจ้ ง รายละเอีย ดเครื่อ งส าอางก่ อ นผลิต หรือ น าเข้า เพื่อ
จ าหน่ า ย ก าหนดอายุ ใ บรับ จดแจ้ ง เครื่อ งส าอางที่ 3 ปี
นับตัง้ แต่ วนั ที่ออกใบรับจดแจ้ง (มาตรา 15) กาหนดให้มี
การออกกฎหมายลาดับรองทีเ่ กีย่ วกับลักษณะสถานทีผ่ ลิต
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ภาชนะบรรจุ
เครื่อ งส าอาง และสถานที่น าเข้า เครื่อ งส าอาง รวมถึ ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขในการผลิ ต หรื อ น าเข้ า
เครื่องสาอาง รวมทัง้ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทัง้ นี้
ในบทเฉพาะกาล มาตรา 94 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 กาหนดให้การออกกฎกระทรวง

ระเบียบ หรือประกาศต้องห้ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี
นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ กล่าวคือ ภายในวันที่
10 กันยายน พ.ศ.2560 แต่เนื่องจากการออกกฎหมายรองมี
ความล่าช้า ยังไม่มกี ารกาหนดค่าธรรมเนียมการขอจดแจ้ง
และค่ า ธรรมเนี ย มใบรับ จดแจ้ง และยัง ไม่ มีก ารบัง คับใช้
ข้อกาหนดเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขในการผลิต
เครื่องสาอาง กอรปกับ สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้พ ัฒ นาระบบการรับ จดแจ้ง เครื่อ งสาอางด้ว ยระบบ
สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง (e-submission) เพื่อ
เป็ น การอ านวยความสะดวกและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
บริการแก่ประชาชน จึงส่งผลให้มกี ารจดแจ้งเครื่องสาอาง
เข้ามาในระบบมากกว่า 400,000 รายการ (3) ซึง่ ระบบการ
จดแจ้งดังกล่าวไม่มกี ารตรวจสถานทีผ่ ลิตก่อนการรับจดแจ้ง
แต่ มี เ พี ย งการให้ ข อรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต ตาม
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต เครื่ อ งส าอาง (good
manufacturing practice: GMP) แบบภาคสมัครใจเท่ า นัน้
จึงทาให้ผู้ประกอบการบางส่วนจดแจ้ง โดยไม่ มีการตรวจ
สถานที่ ผ ลิ ต ก่ อ น ท าให้ มี ข้ อ มู ล สถานที่ ผ ลิ ต ในระบบ
ฐานข้อมูลไม่ตรงกับความจริง และเกิดเหตุการณ์ทต่ี รวจไม่
พบสถานที่ผลิตจริงตามที่จดแจ้งไว้ในระบบ กรณีดงั กล่าว
หากเกิดปั ญหาเครื่องสาอางไม่ปลอดภัยจะทาให้ไม่สามารถ
ระงับ หรือ แก้ปัญ หาที่ต้น เหตุ ไ ด้ เนื่ อ งจากไม่ทราบแหล่ง
ผลิตทีแ่ ท้จริง ทาให้ผบู้ ริโภคมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั อันตราย
จากการใช้เครื่องสาอางอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาได้มกี ารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้า
เครื่อ งส าอาง พ.ศ. 2561 (4) ซึ่ง ประกาศในราชกจิ จ า
นุ เบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยผูผ้ ลิต/ผูร้ บั จ้าง
ผลิต/ผูน้ าเข้ารายใหม่ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศฉบับดังกล่าว
ตัง้ แต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นา
เข้าเพื่อขาย หรือผู้รบั จ้างผลิตเครื่องสาอาง ที่ได้รบั การจด
แจ้งการผลิตหรือจดแจ้งการน าเข้าเพื่อขายเครื่องสาอาง
ก่ อ นวัน ที่ป ระกาศนี้ ใ ช้บ ัง คับ ต้ อ งปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตาม
ประกาศฯ นี้ภายใน 2 ปี นับแต่ วนั ที่ประกาศฯ นี้ใช้บงั คับ
หากไม่ปฏิบตั ติ าม จะเป็ นการฝ่ าฝืนมาตรา 14 วรรค 3 ต้อง
ระวางโทษตามมาตรา 63 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ
อาจถูกเพิกถอนในรับแจ้งเครื่องสาอางตามมาตรา 37(1)
ตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูผ้ ลิต
เครื่องสาอางและเป็ นการคุ้มครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความ

528

ปลอดภั ย ผู้ วิ จ ั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษาสภาพปั ญหาสถานที่ ผลิ ต
เครื่องสาอางในจังหวัดสงขลาและหาแนวทางในการพัฒนา
โดยการสืบ ค้น ข้อ มูลสถานที่ผ ลิต เครื่อ งสาอางในจังหวัด
ส ง ข ล า จ า ก ร ะ บ บ e- submission ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา หลักจากนัน้ ลงพื้นที่จริงเพื่อ
ศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ และนาแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดวัฏจักร Deming
มาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางใน
จังหวัดสงขลาให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้า
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2561

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ ด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 25602562 โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วงดังรายละเอียดต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษาปัญหาของสถานที่ผลิ ต
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
กลุ่ ม เป้ าหมายในการศึ ก ษา คื อ สถานที่ ผ ลิต
เครื่องสาอางจานวน 325 แห่ง ที่ปรากฏข้อมูลในระบบ esubmission ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า
ตัง้ อยู่ในจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560) ซึง่
เป็ น ผู้ผ ลิต ที่ไ ด้จ ดแจ้ง การผลิต ก่ อ นที่ ป ระกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิต
หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 จะมีผลบังคับใช้
วิ ธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจยั ร่วมกับเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป
่ โรงพยาบาลชุมชน และสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ลงพื้น ที่ไ ปยัง สถานที่ต ามที่อ ยู่ ซ่ึง ระบุ ว่ า เป็ น
สถานที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ ป รากฏข้ อ มู ล ในระบบ esubmission เพื่อ เก็บ ข้อ มู ล ตามแบบส ารวจสถานที่ ผ ลิต
เครื่องสาอางทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผูว้ จิ ยั แบบสารวจประกอบด้วย
4 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปของสถานที
่
ผ่ ลิต
ตามที่ร ะบุ ใ นระบบ e – submission ส่ ว นที่ 2 เป็ น ข้อ มูล
สถานทีผ่ ลิตจากการสารวจในพืน้ ทีโ่ ดยผูว้ จิ ยั พร้อมระบุพกิ ดั
GPS แผนที่ และภาพถ่าย ส่วนที่ 3 เป็ นผลการตรวจสอบ
สุขลักษณะของสถานทีผ่ ลิต และส่วนที่ 4 เป็ นการสรุปผล
ตรวจและข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสารวจ
สถานทีผ่ ลิตใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
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ช่วงที่ 2 การพัฒนาสถานที่ผลิ ตเครือ่ งสาอาง
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาส่วนนี้ คือ สถานทีผ่ ลิต
เครื่องสาอางทีผ่ ลการสารวจจากการศึกษาช่วงที่ 1 พบว่า มี
การผลิตเครื่องสาอางจริงและยังมีการผลิต อย่างต่ อ เนื่ อ ง
ผูว้ จิ ยั พัฒนาสถานทีเ่ ครื่องสาอางในจังหวัดสงขลาโดยใช้วฏั
จักร Deming หรือ PDCA (plan-do-check-act) (5) จานวน
2 รอบ ดังนี้
การดาเนิ นงานรอบ 1
การดาเนินงานรอบที่ 1 ประกอบด้วยขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วางแผนปฏิบตั กิ าร มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ผู้วิจยั จัด ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เภสั ช กรจากโรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั ว่ ไป
โรงพยาบาลชุ ม ชน และนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข จาก
สานักงานสาธารณสุขอาเภอในจังหวัดสงขลา รวมจานวน
40 คน โดยใช้กระบวนการกลุ่มทีม่ กี ารร่วมกันนาเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาของสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง
ในแต่ ละแห่ ง ที่พ บจากการศึก ษาในช่ว งที่ 1 หลัง จากนัน้
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดประเด็นปั ญหาให้ชดั เจน
พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสถานทีผ่ ลิต
เครื่องสาอาง
2. เมื่อได้แนวทางการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
จากมติท่ปี ระชุมดังกล่าว ผู้วจิ ยั นามาค้นคว้า ศึกษาข้อมูล
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิตเครื่องสาอางตามกฎหมาย และเอกสาร
วิชาการต่าง ๆ เพื่อจัดทาร่างแนวทางพัฒนาสถานที่ผลิต
เครื่องสาอางในรอบที่ 1
3. ผู้ วิจ ัย จัด ประชุ ม ทีม ผู้เ กี่ย วข้อ งอีก ครัง้ เพื่อ
ร่ ว มกัน พิ จ ารณาและสรุ ป แนวทางพัฒ นาสถานที่ผ ลิต
เครื่องสาอางในรอบที่ 1 รวมทัง้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการและติดตาม
ประเมินผลทีช่ ดั เจน
ขัน้ ตอนที่ 2 การปฏิบ ัติต ามแผน: ผู้วิจ ัย และทีม
ผูเ้ กีย่ วข้องนาแนวทางการพัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง
ในรอบที่ 1 ไปใช้ ต ามแผนปฏิ บ ั ติ ก ารที่ ก าหนด โดย
ดาเนินการพัฒนาสถานที่ผ ลิต เครื่องสาอางเป้ าหมายทุ ก
แห่งทีผ่ ลการสารวจพบว่ามีการผลิตเครื่องสาอางจริงและมี
การผลิตอย่างต่ อเนื่อง โดยให้เวลาผู้ผลิตในการปรับปรุง
สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางให้ได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินผล: ผูว้ จิ ยั ติดประเมินผล
การพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง โดยใช้แบบประเมิน

การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้า
เครื่องสาอาง พ.ศ.2561 การประเมินใช้วธิ กี ารสังเกตและ
ซักถามผูเ้ กีย่ วข้องในสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง
ขัน้ ตอนที่ 4 แนวทางการปรับ ปรุ ง : ผู้ วิ จ ัย จัด
ประชุ ม ทีมเจ้า หน้ าที่ผู้เกี่ยวข้อ ง น าเสนอผลการประเมิน
สถานที่ผลิตเครื่องสาอางเป้ าหมายที่ได้รบั การพัฒนาตาม
แนวทางที่กาหนดในรอบที่ 1 หลังจากนัน้ ร่วมกันประเมิน
ปั ญหา อุปสรรคและวิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งของแนว
ทางการพัฒนาในรอบที่ 1 ทีป่ ระชุมระดมสมองหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการพัฒนาสถานที่
ผลิต เครื่อ งส าอางในรอบที่ 2 ให้ มีค วามชัด เจน และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
การดาเนิ นงานรอบ 2
การด าเนิ น งานรอบที่ 2 ประกอบด้ ว ยขัน้ ตอน
เช่นเดียวกับรอบ 1 โดยนาแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิต
เครื่องสาอาง (รอบ 2) มาทาแผนปฏิบตั กิ าร และดาเนินการ
พัฒ นาตามขัน้ ตอนของแผนปฏิ บ ัติ ก าร มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล รวมถึงสรุปผล และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา โดยใช้กระบวนการเช่นเดียวกับรอบ 1
เครือ่ งมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา คื อ แบบประเมิน
สถานทีผ่ ลิตตามข้อกาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้า
เครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2561 ประกอบด้ ว ย 10 หมวด มี
ข้อกาหนด จานวน 56 ข้อ โดยมีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็ นข้อวิกฤต
จานวน 10 ข้อ การให้คะแนนแต่ละข้อมี 3 ระดับ ระดับดี
หมายถึง ผลการตรวจเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดใน
ประกาศกระทรวงฯ (ได้ค ะแนนเท่ า กับ 2) ระดับ พอใช้
หมายถึง ผลการตรวจเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดใน
ประกาศกระทรวงฯ แต่ ย ัง พบข้อ บกพร่ อ งซึ่ง ยอมรับ ได้
เนื่องจากข้อบกพร่องไม่มผี ลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยของเครื่องสาอางหรือไม่มผี ลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน (ได้คะแนนเท่ากับ 1) และ
ระดับปรับปรุง/ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการตรวจไม่เป็ นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ท่ี ก าหนดในประกาศกระทรวงฯ หรื อ พบ
ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพมาตรฐานและ
ปลอดภั ย ของเครื่ อ งส าอางหรื อ ความปลอดภั ย ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน (ได้คะแนนเท่ากับ 0)

การศึกษาครัง้ นี้ดาเนินการในช่วงปี 2560 – 2562
ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
ยังไม่มีผลบังคับใช้กบั ผู้ผลิตที่ได้จดแจ้งการผลิตก่อนการ
ออกประกาศฯ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยังมิได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมิน ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนด “การผ่านเกณฑ์” คือ ผลการตรวจประเมิน
สถานทีฯ่ ต้องได้คะแนนรวมทัง้ 10 หมวด ตัง้ แต่รอ้ ยละ 60
ขึน้ ไป และทุกข้อกาหนดที่เป็ นข้อวิกฤตต้องไม่มขี อ้ ใดที่มี
คะแนนเป็ น 0 ตามแนวทางการ “ผ่ า นเกณฑ์ ” ของ
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (GMP)
เนื่ อ งจากข้อ ก าหนดและรายละเอีย ดของแบบประเมิน มี
ความใกล้เคียงกัน และ GMP ของอาหารถูกกาหนดเป็ น
กฎหมาย และมีข้อปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข (ฉบับ ที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อ งวิธีก ารผลิต
เครื่องมือ เครื่องใช้การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (6)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การเปรีย บเทีย บคะแนนประเมิน สถานที่ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางเป้ าหมาย รอบ 1 และรอบ 2 ของการพัฒนา
โดยใช้สถิติ paired t test

ผลการวิ จยั
ช่วงที่ 1 สภาพปัญหาของสถานที่ผลิ ต
ในเดือนมกราคม 2560 มีผู้ประกอบการยื่นจด
แจ้งผลิตเครื่องสาอางผ่านระบบ e-submission ในจังหวัด
สงขลาทัง้ หมด จ านวน 325 แห่ ง จากการส ารวจพบว่ า
สถานที่ผลิตเครื่องสาอางมีการผลิตจริงตรงตามที่อยู่ท่จี ด
แจ้ง จ านวน 38 แห่ ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 11.69 ของจ านวน
ทัง้ หมด
สาหรับสถานที่ซ่งึ ไม่มกี ารผลิตเครื่องสาอางจริง
ตามทีจ่ ดแจ้งไว้ จานวน 287 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการ
จ้างสถานทีผ่ ลิตอื่นทาการผลิตให้ จานวน 99 แห่ง (ร้อยละ
34.49) รองลงมา คือ พบสถานทีต่ ามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏแต่ไม่มี
การผลิต จริง (เป็ นบ้านร้าง บ้านปิ ด หรือไม่มีผู้พกั อาศัย)
จานวน 78 แห่ง (ร้อยละ 27.18) (รูปที่ 1 ก และ ข) เป็ น
สถานทีท่ เ่ี คยมีการผลิตเครื่องสาอางแต่ปัจจุบนั เลิกผลิตแล้ว
ปั จ จุ บ ัน ไม่มีสภาพเป็ นสถานที่ผ ลิต เครื่องสาอาง แต่ เ ป็ น
บ้านอยู่อาศัย หรือทากิจการอื่น เป็ นต้น ดังรูปที่ 1 ค จานวน
57 แห่ง (ร้อยละ 19.86) พบสถานทีต่ ามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏ แต่ผู้
อยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวแจ้งว่าไม่เคยทราบเรื่องการจดแจ้ง
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ก. สภาพทีต่ รวจพบเป็ นบ้านร้าง

ข. สภาพทีพ่ บเป็ นบ้านทีถ่ ูกปิ ด ไม่มผี พู้ กั อาศัย

ค. สภาพทีพ่ บเป็ นบ้านพักอาศัย ไม่ใช่สถานทีผ่ ลิต
รูป ที่ 1. ตัว อย่ า งสภาพอาคารที่แ จ้ง ว่ า เป็ น สถานที่ผ ลิต
เครื่องสาอาง
แจ้งเครื่องสาอางเลย จานวน 36 แห่ง (ร้อยละ 12.55) และ
อีกจานวน 17 แห่ง (ร้อยละ 5.92) ไม่พบสถานทีผ่ ลิตตามที่
อยู่ ท่ี จ ดแจ้ ง เลย เนื่ องจากหลายสาเหตุ เช่ น มี ก าร
เปลีย่ นแปลงบ้านเลขทีโ่ ดยหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กลายเป็ น
ทีด่ นิ เปล่าโดยมีซากการรือ้ ถอนอาคาร เป็ นต้น
สาหรับสถานที่ซ่งึ มีการผลิตเครื่องสาอางจริงตรง
ตามทีอ่ ยู่ทจ่ี ดแจ้งไว้ในระบบจานวน 38 แห่ง ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจ
ประเมิน ตามสุ ข ลัก ษณะการผลิต ที่ดีเ บื้อ งต้ น เนื่ อ งจาก
ในช่วงที่ 1 นี้ เป็ นช่วงทีย่ งั ไม่มปี ระกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้า
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 ผลการประเมิน พบว่า มีสถานที่
ผลิต เครื่อ งส าอางที่ป ฏิบ ัติ ต ามสุ ข ลัก ษณะการผลิต ที่ดี
เบื้องต้น จานวนเพียง 4 แห่ง (ร้อยละ 10.53 ของจานวน
สถานที่ผลิตจริงที่พบ) ซึ่ง 1 ใน 4 แห่งนี้ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ASEAN GMP
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ช่วงที่ 2 ผลการพัฒนาสถานที่ผลิ ตเครือ่ งสาอาง
ในสถานที่ผลิตเครื่องสาอางเป้ าหมายจ านวน
38 แห่ง มีจานวน 37 แห่งทีก่ าลังการผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน
(ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน) และเข้าข่าย
โรงงาน 1 แห่ง ลักษณะของสถานที่ผลิตเป็ นการดัดแปลง
อาคารหรือ ที่พ ัก อาศัย บางส่ ว นเพื่อ ใช้เ ป็ น สถานที่ผ ลิต
เครื่องสาอาง (25 แห่ง) มีลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิชย์ท่ใี ช้
ผลิตเครื่องสาอางเพียงอย่างเดียว (8 แห่ง) และเป็ นอาคาร
สาหรับผลิตเครื่องสาอางโดยเฉพาะ (5 แห่ง) ซึ่งส่วนใหญ่
ผลิตเครื่องสาอางแห่งละ 2 – 3 รายการ มีเพียง 3 แห่งที่
ผลิตมากกว่า 100 รายการ
การพัฒนาในรอบที่ 1
จากการประชุมทีมเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ได้ขอ้ สรุป
แนวทางพัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางในรอบที่ 1 คือการ
จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผผู้ ลิต โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบ
มีส่วนร่วม ดังนี้ บรรยายความรูท้ เ่ี กีย่ วกับกฎหมายในเรื่อง
การผลิตเครื่องสาอาง การฉายวิดที ศั น์ และการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขสถานทีผ่ ลิต โดยวางแผนการ
แก้ไขปรับปรุงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ผลิต ซึง่ ทาให้
ผู้ผลิต เข้าใจและสามารถดาเนินการปรับปรุงสถานที่ฯ ได้
จริงและเกิดความยังยื
่ น (รูปที่ 2)

ก. การจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผผู้ ลิต

ข. การวางแผนการแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน
รูปที่ 2. การพัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางรอบที่ 1

ผลการพัฒนาในรอบที่ 1
ทีมเจ้าหน้ าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กาหนดระยะเวลาใน
การปรับปรุงสถานทีผ่ ลิตฯ โดยให้ทมี เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้คาปรึกษาทัง้ ทางโทรศัพท์และการลงพืน้ ทีจ่ ริง
ตลอดจนตรวจเยีย่ มและให้คาแนะนาให้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่อ ผู้ผ ลิต ดาเนิ น การปรับ ปรุ ง
สถานที่ฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ ว ผู้ วิจ ัย จึง ตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางรอบที่ 1
ผลการตรวจประเมิน พบว่า คะแนนรวมทุกหมวด
เฉลี่ย เท่ากับ 47.5 จากคะแนนเต็ม 108 คะแนน (คิดเป็ น
ร้อยละ 43.98 ของคะแนนเต็ม) ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด มี
สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางผ่านเกณฑ์ฯ เพียง 1 แห่งคิดเป็ น
ร้อยละ 2.63 ของกลุ่มเป้ าหมาย
เมื่อพิจารณาผลการประเมินจาแนกเป็ นรายหมวด
พบว่ า หมวดที่ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ หมวดที่ 4
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต รองลงมา คือ หมวดที่
3 สถานทีผ่ ลิต และหมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ได้คะแนนเฉลีย่
เท่ากับร้อยละ 74.56, 74.12 และ 57.89 ตามลาดับ สาหรับ
หมวดทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ ต่าสุด ได้แก่ หมวดที่ 7 การควบคุม
คุ ณ ภาพ และหมวดที่ 10 ข้อ ร้อ งเรีย น ได้ ค ะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 7.89 และ 8.55 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจาแนกตามระดับคะแนนที่ได้ในแต่
ละหมวด พบว่ า เกณฑ์ท่ีเ ป็ น ข้อ วิก ฤตของสถานที่ผ ลิต
เครื่ อ งส าอางได้ ค ะแนน 0 มากที่ สุ ด คื อ ข้ อ 7.1 การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องสาอาง รองลงมาคือ ข้อ 8.2 การ
จั ด ท าบั น ทึ ก การผลิ ต และข้ อ 6.2.1.5 การควบคุ ม
กระบวนการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 92.11, 89.47 และ76.32
ของสถานที่ผลิต ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า การอบรมให้
ความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา จึงควรมีการฝึ กฝน ลงมือปฏิบตั ิจริง โดยเฉพาะใน
เรื่อ งของการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่อ งสาอาง การจัด ท า
บันทึกการผลิต และการควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็ น
ข้อ ก าหนดที่เ ป็ นข้อวิกฤต นอกจากนี้ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ในการ
ผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ.2561 เป็ นประกาศฉบับ
ใหม่ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระเมินสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง
ยัง ขาดทัก ษะและความเชี่ย วชาญในการตรวจประเมิน
สถานทีผ่ ลิตตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ทาให้ไม่สามารถให้
ค าแนะน าในการพัฒ นาสถานที่ ผ ลิต แก่ ผู้ ผ ลิต ได้ อ ย่ า ง
แม่นยาและชัดเจน และอาจมีการให้คะแนนทีแ่ ตกต่างกัน

จึ ง ควรมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ พร้ อ มทัง้ ปรับ
มาตรฐานในการตรวจประเมินให้มมี าตรฐานใกล้เคียงกัน
การพัฒนาในรอบที่ 2
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการประเมินสถานทีผ่ ลิตฯ ในรอบ
ที่ 1 มาประชุ ม ร่ ว มกับ ทีม ฯ เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละหาแนว
ทางการพัฒนาในรอบที่ 2 ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้ 1) ควรเพิม่
ศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและศึกษาดู
งาน ณ สถานทีผ่ ลิตจริง (รูปที่ 3) 2) การจัดทาคู่มอื การผลิต
เครื่องสาอาง 3) การฝึกปฏิบตั หิ น้างานด้วยการฝึกปฏิบตั ิ

ก. การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่

ข. การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่

ค. การศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสาอาง

ง. การศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสาอาง
รูปที่ 3. การพัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ นการพัฒนาสถานทีร่ อบที่ 2
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รูปที่ 4. การฝึกปฏิบตั แิ ละแนะนา ณ สถานทีผ่ ลิตจริง
จริง ณ สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง ร่วมกันระหว่าง
ผูผ้ ลิตเครื่องสาอางและพนักงานเจ้าหน้าที่ (รูปที่ 4)
คู่ มื อ การผลิ ต เครื่ อ งส าอาง ส าหรั บ ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางจัดทาขึน้ โดยประยุกต์จากคู่มอื สาหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (เล่ม 2) เรื่อง แนวทางการตรวจสอบสถานทีต่ าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561 และ
ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายสาหรับ ผูผ้ ลิต พร้อม
ทัง้ ใส่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเอกสารและบันทึกทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ได้จ ัด ท าการฝึ ก ปฏิบ ัติจ ริง ณ สถานที่ผ ลิต เครื่อ งสาอาง
ผู้วิจ ัย สนั บ สนุ น คู่ มือ ดัง กล่ า วให้ก ับ ผู้ผ ลิต โดยมีก ารฝึ ก
ปฏิบตั ิและแนะนาจานวน 2 ครัง้ ในสถานที่ผลิตแต่ละแห่ง
หลังจากผูผ้ ลิตดาเนินการพัฒนาสถานทีฯ่ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ ว จากนั น้ ผู้ วิจ ัย ตรวจประเมิน สถานที่ผ ลิ ต
เครื่องสาอางรอบที่ 2
ผลการพัฒนาในรอบที่ 2
ผลการพั ฒ นารอบ 2 พบว่ า สถานที่ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ จานวน 26 แห่ง (ร้อย
ละ 68.42 ของกลุ่มเป้ าหมายทัง้ หมด 38 แห่ง) และคะแนน
รวมเฉลีย่ เท่ากับ 81.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 108 คะแนน)
คิดเป็ นร้อยละ 75.63 ของคะแนนเต็ม
เมื่อพิจารณาคะแนนเป็ นรายหมวด พบว่า หมวด
ทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ สูงสุด คือ หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ รองลง
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มา คือ หมวดที่ 3 สถานที่ผ ลิต และหมวดที่ 4 เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ การผลิต ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ
100, 90.72 และ 86.33 ตามลาดับ ในขณะที่ หมวดที่ไ ด้
คะแนนเฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ หมวดที่ 8 เอกสารการผลิ ต
รองลงมาคือ หมวดที่ 10 ข้อร้องเรียน และหมวดที่ 7 การ
ควบคุมการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 43.50, 60.50 และ 63.25
ตามลาดับ
สถานที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ มี ผ ลประเมิ น ใน
เกณฑ์ทเ่ี ป็ นข้อวิกฤตเป็ น 0 มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 8.2 การจัดทา
บัน ทึ ก การผลิ ต รองลงมาคื อ ข้ อ 6.2.1.5 การควบคุ ม
กระบวนการผลิต คิด เป็ น ร้อ ยละ 31.58 และ 13.16 ของ
กลุ่มเป้ าหมายทัง้ หมด 38 แห่ง ตามลาดับ
ผลการพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสาอางตามวัฏ
จั ก ร Deming รอบ 1 และรอบ 2 พบว่ า สถานที่ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางมีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เพิม่ ขึน้ จาก 1 แห่ง
เป็ น 26 แห่ ง และคะแนนรวมเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น จากร้ อ ยละ
43.98±17.82 เป็ น 75.63±13.67 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติ (t=
-23.72, df=37, P<0.001)
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ในแต่ ละหมวดของ
การประเมินรอบ 1 กับรอบ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัง้ 10
หมวดของสถานที่ผ ลิต ในรอบที่ 2 สูง กว่ า รอบที่ 1 โดย
หมวดที่มคี ะแนนเพิม่ มากที่สุด คือ หมวดที่ 7 การควบคุม
คุณภาพ รองลงมา คือ หมวดที่ 10 ข้อร้องเรียน และหมวด
ที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
การเปรีย บเทีย บจ านวนสถานที่ผ ลิต ที่ผ่ า นการ
ประเมิน ตามเกณฑ์ท่เี ป็ น ข้อ วิกฤตในช่วงหลัง การพัฒนา
ตามวัฏจักร Deming รอบที่ 1 และรอบที่ 2 พบว่า จานวน
สถานที่ซ่งึ ได้คะแนน 0 ในเกณฑ์ดงั กล่าวหลัง การพัฒนา
รอบ 2 ลดลงจากรอบ 1 ในทุกข้อกาหนด (ตารางที่ 2)
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาสถานที่
ผลิ ต เครื่ อ งส าอางโดยเน้ น ให้ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ประกอบกั บ การติ ด ตามการพั ฒ นาอย่ า งใกล้ ชิ ด โดย
เจ้าหน้าทีท่ ผ่ี ่านการอบรมและมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ทา
ให้ส ถานที่ผ ลิต เครื่อ งส าอางมีก ารพัฒ นาให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ ขึน้

การอภิ ปรายและสรุปผล
ช่วงที่ 1 การประเมิ นปัญหาของสถานที่ผลิ ต
การสารวจสถานที่ผลิตเครื่องสาอางในจังหวัด
สงขลา 325 แห่ง ไม่พบการผลิตจริงร้อยละ 88.31 โดยพบ

ตารางที่ 1. คะแนนประเมินสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางหลังการพัฒนาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2
หลังการพัฒนารอบที่ 1
หลังการพัฒนารอบที่ 2
คะแนน
หมวด
เต็ม คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) ต่าสุด-สูงสุด คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) ต่าสุด-สูงสุด
ข้อมูลทัวไป
่

2

1.16 (57.89)

1–2

2 (100.00)

2–2

บุคลากร

6

3.39 (56.58)

2–6

5.05 (84.17)

3–6

สถานทีผ่ ลิต

18

13.34 (74.12)

6 – 18

16.33 (90.72)

11 – 18

เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต

6

4.47 (74.56)

3–6

5.18 (86.33)

3–6

สุขลักษณะและ สุขอนามัย

26

13.92 (53.54)

8 – 26

21.79 (83.81)

19 – 26

การดาเนินการผลิต

36

9.16 (25.44)

4 – 36

22.95 (63.74)

13 – 36

การควบคุมคุณภาพ

4

0.32 (7.89)

0–4

2.53 (63.25)

2–4

เอกสารการผลิต

4

0.68 (17.11)

0–4

2.08 (51.97)

1–4

การเก็บรักษา

2

0.71 (35.53)

0–2

1.32 (66.00)

1–2

ข้อร้องเรียน

4

0.34 (8.55)

0–4

2.42 (60.50)

2–4

108

47.50 (43.98)

24 – 108

81.68 (75.63)

60 – 108

คะแนนรวมทุกหมวด

ในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ผูป้ ระกอบการใช้สถานที่
ของตนแจ้งว่าเป็ นสถานที่ผลิต แต่ ในความจริง ได้ว่า จ้าง
สถานที่ผลิตอื่น ในการผลิตให้ 2. เป็ นที่ร้าง บ้านปิ ด หรือ
บ้านที่ไม่มีผู้พกั อาศัย 3. เคยมีการผลิตเครื่องสาอาง แต่
ปั จจุบนั เลิกผลิตแล้ว และ 4. เจ้าของสถานที่แจ้งว่าไม่เคย
ทราบเรื่องการจดแจ้งเครื่องสาอางมาก่ อน ผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลการศึกษาของรุ่งดารา เนียมโภคะ และสุร
ศัก ดิ ์ เสาแก้ว (3) ที่สารวจสถานที่ผ ลิต เครื่อ งสาอางทัว่
ประเทศ และไม่ พ บสถานที่ผ ลิต จริง ตามที่จ ดแจ้งร้อยละ
23. 08 โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ ที่ พ บ คื อ 1. ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการที่จ ดแจ้ง ไว้ ก ับ ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยาไม่ครบถ้วน 2. มีการเปลี่ยนแปลงเลขทีบ่ า้ น
3. พบเป็ นสถานทีป่ ิ ด ไม่มผี อู้ อกมาแสดงตน 4. ไม่มสี ภาพ
เป็ นสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง เช่น สภาพเป็ นหอพัก ที่รก
ร้างว่างเปล่า 5. เจ้าของสถานที่แจ้งว่าไม่รู้เกี่ยวกับการจด
แจ้งผลิตเครื่องสาอาง ทัง้ นี้ ข้อมูลผู้ผลิตที่ไม่เป็ นปั จจุบนั
อาจเนื่ อ งจากข้อ มูล ของผู้ผลิตในระบบเป็ น ข้อ มูล ที่สะสม
ต่ อเนื่ อง เพราะในช่ ว งที่ ก ารก ากั บ ดู แ ลอยู่ ภ ายใต้
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. 2535 ยังไม่มกี ารกาหนด
วันหมดอายุของใบรับจดแจ้ง ทาให้ผู้จดแจ้งรายเก่าที่ไม่มี
การผลิต หรือ เปลี่ย นสภาพไปแล้ว ไม่ ม าแจ้ง เลิก หรือถูก
ยกเลิก ข้อมูลจึงยัง คงอยู่ในระบบฐานข้อมูล กอรปกับการ

จดแจ้งบนระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง (esubmission) เป็ นเพียงการยื่นเอกสาร โดยไม่มีการตรวจ
สถานที่ผลิต ทาให้มีผู้ประกอบการที่ไม่มสี ถานที่ผลิตจริง
จ้างผูอ้ ่นื ผลิตและ/หรือจ้างผูอ้ ่นื ยื่นขอเลขจดแจ้งให้เนื่องจาก
ทาได้ง่าย
กรณี ท่ีสถานที่ผลิตไม่ต รงตามที่จดแจ้งไว้เช่นนี้
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้ เช่นเมื่อ
เกิดกรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพของเครื่องสาอางหรือ
การแสดงฉลากของเครื่องสาอางทีไ่ ม่ถูกต้อง จะไม่สามารถ
ติดตามไปตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตจริงของเครื่องสาอางนัน้ ได้
จึงไม่สามารถดาเนินการระงับยับยัง้ ปั ญหาหรือแก้ไขปั ญหา
จากต้นทาง ซึง่ เป็ นแหล่งผลิตและกระจายเครื่องสาอางทีไ่ ม่
ปลอดภัยได้
ช่วงที่ 2 การพัฒนาสถานที่ผลิ ต
วัฏจักร Deming หรือ PDCA (5) สามารถนามาใช้
พัฒนาสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางโดย P คือ การวางแผนงาน
โดยกาหนดปั ญหา รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา และกาหนด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ D คือ การลงมือประเมินสถานทีผ่ ลิตจริง
ตามแผนทีก่ าหนด C คือ การตรวจสอบผลการประเมิน และ
A คือ การประชุ ม ร่ ว มกัน เพื่อ ปรับ ปรุ ง และก าหนดการ
ดาเนินงานใหม่ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาการ
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ตารางที่ 2. จานวนและร้อยละของสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง จาแนกตามผลการประเมินเกณฑ์ทเ่ี ป็ นข้อวิกฤตฯ หลังการพัฒนา
ตามวัฏจักร Deming รอบที่ 1 และรอบที่ 2
เกณฑ์ทเ่ี ป็ นข้อวิกฤตฯ
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
รอบ 1
รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2
หมวด 3 สถานที่ผลิ ต
3.4 มีหอ้ งทีเ่ ป็ นสัดส่วน แยกออกจากกันอย่างน้อย 2 ห้อง
15
0
2
10
21
28
(ห้องผลิตและห้องเก็บ)
(39.47) (0.00) (5.26) (26.32) (55.26) (73.68)
3.5 ห้องผลิตแยกบริเวณพักอาศัย และไม่เป็ นทางเดินผ่าน
13
0
1
9
24
29
(34.21) (0.00) (2.63) (23.68) (63.16) (76.32)
หมวด 4 เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์การผลิ ต
4.1 อุปกรณ์การผลิตไม่มลี กั ษณะทีก่ ่อให้เกิดการปนเปื้ อน
2
0
20
11
16
27
(5.26)
(0.00) (52.63) (28.95) (42.11) (71.05)
4.2 อุปกรณ์การผลิตทาด้วยวัสดุทไ่ี ม่ทาปฏิกริ ยิ ากับ
0
0
21
9
17
29
เครื่องสาอาง
(0.00)
(0.00) (55.26) (23.68) (44.74) (76.32)
หมวด 6 การดาเนิ นการผลิ ต
6.1.1 วัตถุดบิ และวัสดุบรรจุอยูใ่ นสภาพทีด่ ี
0
0
27
0
11
38
(0.00)
(0.00) (71.05) (0.00) (28.95) (100.00)
6.2.1.1 วัตถุดบิ อยู่ในภาชนะป้ องกันการปนเปื้ อน มีป้าย
1
0
31
16
6
22
แสดงข้อมูลครบถ้วน ไม่หมดอายุ
(2.63)
(0.00) (81.58) (42.11) (15.79) (57.89)
6.2.1.5 มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็ นไปตามสูตร
29
5
7
27
2
6
แม่บท
(76.32) (13.16) (18.42) (71.05) (5.26) (15.79)
หมวด 7 การควบคุมคุณภาพ
7.1 มีการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งสาอาง
35
0
2
29
1
9
(92.11) (0.00) (5.26) (76.32) (2.63) (23.68)
หมวด 8 เอกสารการผลิ ต
8.1 มีสตู รแม่บท
27
0
3
29
8
9
(71.05) (0.00) (7.89) (76.32) (21.05) (23.68)
8.2 มีการจัดทาบันทึกการผลิต
34
12
1
20
3
6
(89.47) (31.58) (2.63) (52.63) (7.89) (15.79)
ทางาน วัฏจักร Deming เป็ นวงล้อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่ ง ผลให้ ส ถานที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งส าอางเป้ าหมายเกิ ด การ
พัฒนาขึน้ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของพัฒนา
พงษ์สนิท สงครามชัย ลีทองดี และ จุฬาภรณ์ โสตะ (7) ใน
ศูนย์เด็กเล็กอาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ทีป่ ระยุกต์ใช้วฏั
จั ก ร Deming และการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ท าให้
บุคลากรทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับศูนย์เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตามวงจร PDCA และทาให้การดาเนินงานของศูนย์
เด็กเล็กมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่
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ผลการประเมินในรอบที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ใน
ภาพรวมต่ ากว่าเกณฑ์เกือบทุกหมวด เพราะผูป้ ระกอบการ
ยังไม่มคี วามเข้าใจในกฎระเบียบและวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงฯ มีสถานทีผ่ ลิตเพียง 1 แห่งทีผ่ ่านเกณฑ์
ประเมิน เนื่องจากได้ผ่านหลักเกณฑ์ GMP อยู่แล้ว สถานที่
ผลิ ต อี ก ร้ อ ยละ 97.37 ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ฯ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของสมศรี ปรีชาทวีกจิ (8) ทีต่ รวจประเมินสถานที่
ผลิตเครื่องสาอาง จานวน 93 แห่งในปี พ.ศ. 2561 มีสถานที่
ผลิตทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจานวน 78 แห่ง (ร้อยละ 83.87)
สาหรับการศึกษานี้ หมวดทีไ่ ด้คะแนนประเมินในรอบแรกสูง

ได้แ ก่ หมวดที่ 4 เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ อุ ป กรณ์ ก ารผลิต
หมวดที่ 3 สถานที่ ผ ลิ ต และหมวดที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป
ตามลาดับ ทัง้ นี้เนื่องจากสถานทีผ่ ลิตกลุ่มเป้ าหมาย ยังคงมี
การผลิตอยู่ ดังนัน้ ตัวอาคารสถานทีผ่ ลิตและอุปกรณ์จงึ มีอยู่
และมีการดูแลรักษา เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรม แนะนาให้
จัดหา จัดวาง จัดเตรียม และทาความสะอาดให้เหมาะสม
หมวดนี้ ผู้ผ ลิต จึง สามารถดาเนิ น การได้ ท าให้ไ ด้ค ะแนน
ประเมินสูง สาหรับหมวดที่ได้คะแนนต่ า ได้แก่ เรื่องการ
ควบคุ ม กระบวนการผลิต การจัด การข้อ ร้อ งเรีย น ส่ ว น
เกณฑ์ในข้อวิกฤตที่ได้คะแนน 0 คือหมวด 7 การควบคุม
กระบวนการผลิต ข้อ 8.2 บันทึกการผลิตเครื่องสาอางทุก
ครัง้ ที่ผ ลิต ระบุ ข นั ้ ตอนของการดาเนิ น การผลิต และข้อ
6.2.1.5 วิธีก ารควบคุ ม กระบวนการผลิต ให้เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสูตรแม่บทของเครื่องสาอาง มีหลักฐานแสดง
ว่ า ได้ ป ฏิบ ัติ ต ามวิธีก ารควบคุ ม กระบวนการผลิต อย่ า ง
ครบถ้วนถูกต้อง ทัง้ นี้อาจเนื่องจากการควบคุมกระบวนการ
ผลิตต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ตลอดจน
การบันทึกและการจัดทาเอกสารทุกขัน้ ตอนเป็ นเรื่องยุ่งยาก
ซึง่ สถานทีผ่ ลิตส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตรายย่อยทีไ่ ม่มคี วามถนัด
หรือทักษะด้านเอกสาร/การจดบันทึก
เมื่ อ ผู้ วิ จ ั ย ใช้ ว ั ฏ จั ก ร Deming โดยน าผลการ
ประเมินในรอบที่ 1 มาทบทวน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
โดยเชิญผูเ้ กีย่ วข้องรวมถึงผูผ้ ลิตมาร่วมวางแผน จัดทาคู่มอื
อบรมให้ ค วามรู้ ศึ ก ษาดู ง าน ฝึ กปฏิ บ ั ติ และแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่ าง ๆ ที่พบในการประเมิน รอบแรก ผลการ
พัฒ นา พบว่ า ผู้ผ ลิต ทุ ก รายมีการพัฒนาขึ้น อย่างชัดเจน
สถานทีผ่ ลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ ขึน้ เป็ น 26 แห่ง (ร้อย
ละ 68.42 ของผู้ ผ ลิ ต ในกลุ่ ม เป้ าหมาย) สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของวีระสุดา สวัสดี ณัฐจาพร พิชยั ณรงค์ และสุ
รพร ลอยหา (9) ที่พฒ
ั นาการดาเนินงานห้องปฏิบตั ิการ
ชันสูตรของ รพ.สต. อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยประยุกต์ใช้ วัฏจักร Deming ส่งผลให้ผเู้ กี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิ ความพึงพอใจ และ
การมีส่วนร่วมดีขน้ึ รวมทัง้ ส่งผลให้หอ้ งปฏิบตั ิการชันสูตร
สาธารณสุ ข ของ รพ.สต. ในพื้น ที่ผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐาน
เพิม่ ขึน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ การประเมินสถานทีผ่ ลิตฯ รอบ
ที่ 2 พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึน้ จาก ร้อยละ 43.98 เป็ น
75.63 ซึง่ มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยคะแนนประเมินในรอบที่
2 เพิม่ สูงขึน้ จากรอบที่ 1 มากที่สุดในหมวด 7 การควบคุม
กระบวนการผลิต ซึ่งผู้ผลิตได้ผ่านกระบวนการพัฒนาโดย

เน้ น การฝึ ก ปฏิบ ัติม ากยิ่ง ขึ้น ด้ว ยการฝึ ก ปฏิบ ัติจ ริง ณ
สถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอาง ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ่ผี ่าน
การอบรมความรูแ้ ละศึกษาดูงานแล้ว กระบวนการพัฒนาใน
รอบที่ 2 นี้ ผูผ้ ลิตได้มสี ว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานที่
ผลิตของตนเองและได้ลงมือปฏิบตั ติ ามคู่มอื ฯ ทาให้เข้าใจใน
การควบคุ ม กระบวนการผลิต ดีข้ึน ส่ ง ผลให้ ไ ด้ ค ะแนน
ประเมิน ในหมวดนี้ สูงขึ้น สอดคล้อ งกับ ข้อ เสนอแนะของ
เ พ ลิ น จ า แ น ก พ ล ( 10) ที่ แ น ะ น า ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอาง โดยการอบรมให้ความรู้
และจัด ท าคู่ มือ เพื่อ ให้ส ถานที่ผ ลิต เครื่อ งส าอางพัฒ นา
เป็ นไปตามมาตรฐาน
อย่ า งไรก็ดีใ นการพัฒ นา พบว่ า ยัง คงมีเ กณฑ์
วิกฤตที่สถานที่ผลิตบางแห่งยัง ได้คะแนน 0 อยู่ ได้แก่ ข้อ
8.2 การทาบันทึกการผลิต และข้อ 6.2.1.5 มีวธิ กี ารควบคุม
การผลิต ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งดารา เนียมโภคะ
และสุรศักดิ ์ เสาแก้ว (3) ผูป้ ระกอบการทุกกลุ่มจึงต้องได้รบั
การพัฒนาเรื่อง การดาเนินการผลิตให้เป็ นไปตามเอกสาร
สูต รแม่ บ ท และการจัด ท าเอกสารสูต รแม่ บ ท การจัด ท า
บันทึกการผลิต ทัง้ นี้ เนื่องจากทัง้ สองประเด็นเป็ นเรื่องที่
เกีย่ วกับการจัดทาเอกสารและการจดบันทึก สถานทีผ่ ลิตที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ มีขนาดเล็กทีม่ ขี อ้ จากัดในเรื่องการจด
บันทึกและการจัดทาเอกสารเพราะคิดว่าเป็ นเรื่องไม่จาเป็ น
ที่ตนสามารถจดจาได้ นอกจากนี้ บางส่วนมีคนงานที่เป็ น
ชาวต่างด้าวที่ ไม่มคี วามถนัดในเรื่องเอกสาร กอรปกับการ
จดบันทึกมีรายการทีต่ อ้ งจดบันทึกมากหลายรายการ ดังนัน้
จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในประเด็น
นี้
ข้อเสนอแนะ
ในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ภาครัฐ ควร
กาหนดให้ผผู้ ลิตทุกรายต้องบันทึกแผนที่ แผนผัง และพิกดั
GPS ของสถานผลิตในฐานข้อมูลผู้ประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อ
การควบคุมกากับ ตรวจสอบเฝ้ าระวัง รวมถึงการระงับเหตุ
ในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ สถานประกอบการได้ ใ นกรณี มี เ รื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นและพบว่ า สถานที่ นั ้น ผลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ไ ม่
ปลอดภัย
สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะ
หน่ วยงานกากับดูแล ควรมีมาตรการในการยกเลิกใบรับจด
แจ้งที่ยงั ไม่หมดอายุ หากสถานที่ผลิต ที่แจ้งไม่มสี ภาพการ
เป็ นสถานทีผ่ ลิตเครื่องสาอางแล้วได้โดยง่าย รวดเร็ว พร้อม
ทัง้ ประกาศแจ้งให้หน่ วยงานระดับภูมภิ าครวมถึงประชาชน
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รับ ทราบโดยเร็ว เพื่อ เป็ น การคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภคให้ไ ด้ร ับ
ความปลอดภัย ซึ่งเป็ นการใช้อานาจตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ เ ครื่ อ งส าอาง พ.ศ. 2558 ที่ ใ ห้ อ านาจ
ประกาศการฝ่ าฝื น นอกจากนี้ สมควรพิจารณาให้ถือเป็ น
เกณฑ์ป ฏิบ ัติว่ า ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ซึ่ง ได้ ร ับ
มอบหมายให้รบั จดแจ้งเครื่องสาอางควรมีอานาจดาเนินการ
ได้เช่นเดียวกันกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภาครัฐควรเพิ่ม ความเข้มข้น ในการติด ตามและ
ตรวจประเมินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ เพื่อให้
ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักในการปฏิบตั ิให้เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการผลิตเครื่องสาอาง
โดยเฉพาะการจัด ทาบันทึกการผลิตและการควบคุมการ
ผลิตให้เป็ นไปตามสูตรแม่บท
ภาครัฐควรพัฒนาคู่มอื แบบฟอร์ม และเอกสารที่
เกีย่ วข้องตามบริบทผูผ้ ลิตเฉพาะราย โดยเน้นประเด็นทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์ พร้อมทัง้ มีการแนะนาการนาไปใช้และติดตาม
ผลการพัฒนาอย่างใกล้ชดิ เพื่อแก้ปัญหาผูผ้ ลิตรายเล็กทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์ในบางประเด็น
ภาครั ฐ ควรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกรณี ท่ี ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานที่ผลิต
เครื่องสาอางให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
การผลิตเครื่องสาอาง
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