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ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเปนผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงค
การใช เ พื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย รวมถึ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข ตลอดจนผลิตภัณฑที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย(1)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนหนวยงานหลักของประเทศไทยที่กํากับและควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่จําหนายในทองตลาด ผลิตภัณฑสุขภาพที่อยูภายใตการ
กํ า กั บ ดู แล ของ อย. ประกอบด ว ย ยา ยาเสพติดใหโ ทษ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท สารระเหย
เครื่ องมื อ แพทย อาหาร เครื่ องสํ า อาง และวั ตถุ อัน ตราย เพื่อ ให ป ระชาชนได บ ริโ ภคผลิ ตภัณ ฑสุ ขภาพที่
ปลอดภัยและสมประโยชน โดย อย. มีความไดเปรียบทางกฎหมายที่เอื้อและเปดโอกาสใหทาง อย. สามารถใช
กฎหมายในการบังคับใหผูประกอบการที่ตองการผลิต นําเขา หรือขาย ผลิตภัณฑสุขภาพที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแล ควบคุม ของ อย. ทั้ง 9 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบั ญ ญั ติย าเสพติ ดให โ ทษ พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญัติวั ตถุอัน ตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญั ติ
เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ 2562 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย
พ.ศ. 2533 ซึ่ งกฎหมายแต ล ะฉบั บ ได มีบ ทบัญ ญัติตั้ งแต กระบวนการวิ นิจ ฉั ย ผลิ ตภัณ ฑ อนุญ าตทะเบีย น
ผลิ ต ภัณฑ การกํา กั บ ดูแล ควบคุมหลั งอนุญ าตทะเบีย นผลิตภัณฑ รวมทั้งบทลงโทษในกรณี ที่มีการฝ าฝ น
กฎหมายซึ่งมีความแตกตางกันตามคํานิยามของผลิตภัณฑเหลานั้น
สําหรับตางประเทศหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑสุขภาพ เชน US Food and Drug
Administration (USFDA), Pharmaceuticals and Medical Devices AGENCY (PMDA) ของประเทศญี่ปุน,
Therapeutic Goods Administration (TGA) ของออสเตรเลีย, Health Canada ของแคนาดา และ
The European Medicines Agency (EMA) ของสหภาพยุโรป ซึ่งผลิตภัณฑสุขภาพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สามารถจําแนกได หลักๆ เชน ยา อาหาร ผลิตภัณฑสมุนไพร วัตถุ อันตราย เครื่องมือแพทย
เครื่องสําอาง โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้ (2-9)
1. นิยามของผลิตภัณฑ ตามที่กฎหมายแตละประเทศกําหนดไว
2. วัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ
3. กลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ
4. สวนประกอบของผลิตภัณฑ
จากหลักการพิจารณาขางตนในการวินิจฉัยผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถแบงประเภทของผลิตภัณฑสุขภาพ ได
เปน 2 ประเภท ใหญๆ คือ
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1. ประเภทที่สามารถวินิจฉัยเปนผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งไดทันที (specific product) เชน ยา อาหาร
เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง ฯลฯ
2. ประเภทที่ ไม ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย เป น ผลิ ต ภัณฑช นิดใดชนิ ด หนึ่งไดทัน ที หรือเรีย กวา ผลิตภัณฑคาบเกี่ย ว
(borderline product) ซึ่งการวินิจฉัยหรือตัดสินผลิตภัณฑคาบเกี่ยว อาจตองพิจารณาเปนแตละกรณี
และ/หรืออาจตองพิจารณาในรูปคณะทํางานการวินิจฉัยผลิตภัณฑคาบเกี่ยว หลังจากการวินิจฉัยสามารถ
จําแนก ผลิตภัณฑเปน 2 ชนิดยอย คือ
2.1 Combination product หมายถึง ผลิตภัณฑ ที่มีการรวมกันของสวนประกอบที่มากกวาหรือ
เทากับ 2 ชนิดขึ้นไป เชน การรวมกันระหวางผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย หรือ Quasi-drug ในประเทศ
ญี่ปุน
2.2 Non-specific product หมายถึง ชนิดของผลิตภัณฑสุขภาพขึ้นกับวัตถุประสงคของการใช หรือ
ปริมาณของสารสําคัญในผลิตภัณฑสุขภาพเชน ฟลูออไรดที่มีระดับความเขมขนเกินกวา 0.11 % ประเทศไทย
จัดเปนเครื่องมือแพทย ถาปริมาณนอยกวานี้จัดเปนเครื่องสําอาง
ในบทความนี้ ขอขยายความหมายของคําวา ผลิตภัณฑคาบเกี่ย ว (Borderline product) และ
Combination product ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ คาบเกี่ยว (Borderline product) คือผลิตภัณฑที่ไมสามารถวินิจฉัยได ทันทีวาเป น
ผลิตภัณฑประเภทใดหรือตองใชกฎหมายหรือกฎระเบียบใดมากํากับดูแลผลิตภัณฑเหลานั้น การวินิจฉัยหรือ
ตัดสินอาจตองพิจารณาเปนแตละกรณี ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวในที่นี้ หมายความถึงผลิตภัณฑสุขภาพเทานั้น ซึ่ง
อาจเปนการคาบเกี่ยวระหวางยา เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสมุนไพร อาหาร วัตถุอันตราย หรือ
อาจจะมีการคาบเกี่ยวกันมากกวา 2 ชนิดของผลิตภัณฑขึ้นไป และมีหลายประเทศไดใหนิยามของคําวา
ผลิตภัณฑคาบเกี่ยว ไว ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคํานิยามของผลิตภัณฑคาบเกี่ยวของประเทศไทยและตางประเทศ
ประเทศ
1.สหภาพยุโรป

ความหมาย (นิยาม) ผลิตภัณฑคาบเกี่ยว (borderline product)
ยังไมมีความชัดเจนวาผลิตภัณฑนั้นเปนเครื่องสําอางหรือเปนผลิตภัณฑอะไรหรือถูกกํากับ/ดูแลดวยกฎหมายอะไร การพิจารณาอาจตองพิจารณาเปนแต
(2)
ละกรณี
ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวอาจแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑสุขภาพหลายชนิดประกอบกันดังนั้นการบังคับใชกฎหมายในผลิตภัณฑคาบเกี่ยวอาจมีมากกวาหนึ่ง
(3)
กฎหมาย

2.อังกฤษ
3.ออสเตรเลีย
4.ศรีลังกา
5.เคนยา
6.ไทย

(4)

ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวไมสามารถตัดสินไดในทันทีวาจะใชกฎหมายใดในการกํากับ/ดูแล
ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวจะมีพื้นที่สีเทาที่ซอนทับ ไมชัดเจน ระหวางผลิตภัณฑทั้งสองชนิด วาตองใชกฎระเบียบใดมากํากับ ดูแลผลิตภัณฑ และเปนพื้นที่ที่มี
(5)
ความซับซอน
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะผสมผสานของยาและอาหารยาและอุปกรณการแพทยหรือยาและเครื่องสําอางและตองมีการตัดสินใจวาผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑ
(6)
อะไร
(7)
ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวเปนผลิตภัณฑที่ไมตกอยูในหมวดหมูของเครื่องมือแพทยยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาจตองพิจารณาเปนแตละกรณี
(8)
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมสามารถตีความไดในทันที วาคือผลิตภัณฑอะไร จะใชกฎหมายใดมากํากับดูแลตองมีการพิจารณาหรือวินิจฉัย

2. Combination product เปนคําที่เกิดขึ้นและใชอยางเปนทางการในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการรวมกันของสวนประกอบและการควบคุมทางกฎหมายที่มากกวาหรื อ
เทากับ 2 ชนิดขึ้นไป เชน การรวมกันระหวางผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย ผลิตภัณฑยาชีววัตถุและ
เครื่องมือแพทย ผลิตภัณฑยาและยาชีววัตถุ หรือผลิตภัณฑยา เครื่องมือแพทยและผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ซึ่งการ
รวมกันของผลิตภัณฑอาจรวมกันทางกายภาพ หรือทางเคมี หรือผสมกันทั้งทางกายภาพและทางเคมี (9) ใน
ประเทศญี่ปุน มีชนิดของ Combination product ที่เรียกวา Quasi-drug ซึ่ง Quasi-drug เปนผลิตภัณฑที่มี
คุณสมบัติที่อยูกึ่งกลางระหวางยา และเครื่องสําอาง บางครั้งจะเรียกวา Medicated cosmetics การกํากับ
ดูแล ควบคุม Quasi-drug จะเขมงวดนอยกวายาแตมากกวาเครื่องสําอาง ตัวอยาง Quasi-drug เชน สารที่
กระตุนการเจริญเติบโตของเสนผม ผลิตภัณฑรักษาอาการแดงรอนที่ผิวหนัง น้ํายายอมผมและดัดผม ผลิตภัณฑ
ทีเ่ กี่ยวกับสิว
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จากที่กลาวมาขางตน ผูเขียนขอสรุปหลักการจําแนกผลิตภัณฑสุขภาพไดดังแผนภาพดานลาง

แผนภาพที่ 1 แสดงหลักการจําแนกผลิตภัณฑสุขภาพ
นโยบายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑคาบเกี่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ
1. นโยบายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑคาบเกี่ยวของประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีนโยบายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑคาบเกี่ยวของประเทศไทย ดังนี้
1.1 การแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑในกรณีที่มีปญหาการวินิจฉัย
1.2 การสอบถามขอมูลทางวิชาการดานผลิตภัณฑสุขภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และในการ
สอบถามขอมูลทางวิชาการดานผลิตภัณฑสุขภาพผูสอบถามตองจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ตามที่กําหนดให
ครบถวนเพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยจัดประเภทของผลิตภัณฑนั้น ๆ
1.3 การออกกฎ ระเบียบ เปนกรณีเฉพาะ เชน สายสวนหลอดเลือดที่มีสวนประกอบของยาที่นําเขามา
ในประเทศไทยครั้งแรกในป 2548 จึงไดมีการออกระเบียบวาดวยการพิจารณานําเขาสายสวนหลอดเลือดที่มี
สวนประกอบของยา พ.ศ. 2548 เพื่อกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการนําเขาสายสวนหลอดเลือด และในป
2550 ไดออกประกาศระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยเครื่องมือแพทยที่ใชกับมนุษย
และอาจก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย ง และยกเลิ ก ระเบี ย บว า ด ว ยการพิ จ ารณานํ า เข า สายสวนหลอดเลื อ ดที่ มี
สวนประกอบของยา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยเครื่องมือแพทยที่
ใชกับมนุษยและอาจกอใหเกิดความเสี่ยงก็หมายรวมถึงสายสวนหลอดเลือดที่มีสวนประกอบของยา เพราะ
สายสวนหลอดเลือดที่มีสวนประกอบของยาก็เปนหนึ่งในเครื่องมือแพทยที่ใชกับมนุษยและอาจกอใหเกิด
ความเสี่ยง
2. นโยบายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพคาบเกี่ยวของตางประเทศ
2.1 การออกแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑสุขภาพโดยใชหลักการพิจารณาหลักๆ
เชน นิยามของผลิตภัณฑ ตามที่กฎหมายแตละประเทศระบุไว วัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ กลไกการ
ออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ และสวนประกอบอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ (10)
2.2 แตงตั้งคณะทํางานในการพิจารณาผลิตภัณฑสุขภาพ (11)
2.3 จัดตั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผลิตภัณฑคาบเกี่ยวประเภท Combination Products
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ป 2002 ไดมีการจัดตั้งหนวยงาน Office of Combination Products (OCP)
โดยความเห็น ชอบของรัฐสภาของสหรัฐ ผานกฎหมาย The Medical Device User Fee and
Modernization เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการกํากับ ดูแล ผลิตภัณฑ Combination Products ใหมีคุณภาพ
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ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพราะผลิตภัณฑ Combination Products ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณ
มากขึ้นในแตละปและมีมูลคาสูงขึ้นตามลําดับ ในป 2004 มีมูลคา 6 พันลานบาท และในป 2012 มีมูลคา 20
พันลานบาท แตถามองตลาดรวมทั่วโลกผลิตภัณฑ combination product มีมูลคา 96.3 พันลานเหรียญ
สหรัฐในป 2016 ภายใตหนวยงาน OCP มีหนวยงานยอยที่ปฏิบัติงานรองรับภารกิจของ OCP 3 หนวยงาน คือ
the Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), the Center for Drug Evaluation and
Research (CDER), and the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) เพราะหนวยงาน
OCP ตองเกี่ยวของ เชื่อมโยง กับผลิตภัณฑที่หลากหลายและอาจมีการควบคุม กํากับ ดูแล ที่แตกตางกันในแต
ละผลิตภัณฑ ดังนั้นการกํากับ ดูแล ควบคุมผลิตภัณฑที่เหมาะสม อาจตองผสมผสานความรูทางวิทยาศาสตร
กฎหมายและเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ combination
product เพราะผลิ ต ภั ณ ฑ
combination product นั้นพัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยีที่ตางกัน เชน ระหวางยา และ เครื่องมือแพทย อาจตอง
พั ฒ นากรอบหรื อ แนวทางการกํ า กั บ ดู แ ล ควบคุ ม ที่ แ ตกต า งกว า การดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ เ พี ย งชนิ ด เดี ย ว
นอกเหนือจากนั้นยังทําหนาที่ใหคําปรึกษากับผูประกอบการที่จะผลิต นําเขา หรือขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
combination product โดยทางหนวยงาน OCP ไดมีชองทางการใหคําปรึกษาแบบเผชิญหนา หรือการสง
เอกสารเพื่อขอหารือ หรือ วินิจฉัยวาผลิตภัณฑนั้นคือ combination product หรือไมหรือตองการขอรับ
คําปรึกษา แนะนํากระบวนการการพัฒนาเพื่อการขึ้นทะเบียนในอนาคต โดยแบบฟอรมที่กลาวถึงนั้น มี 2
รูปแบบ คือ Request for Designation (RFD) และ Pre-Request for Designation (Pre-RFD) ซึ่งทั้งสอง
แบบฟอรมนีม้ ีขอแตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลตามแบบฟอรม RFD และ Pre-RFD
ประเภทเอกสาร

รายละเอียดของผลิตภัณฑ เชน วัตถุประสงคของผลิตภัณฑ หรือขอ
บงใชของผลิตภัณฑ

คําอธิบายของกระบวนการผลิตรวมถึงแหลงที่มาของสวนประกอบ
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ
ขอมูลสนับสนุน/การศึกษา (study)

RFD
(เอกสารประกอบการพิจารณา)
มี

Pre-RFD
(เอกสารประกอบการพิจารณา)
มี

มี

ถามี

มี

ถามี

อธิบายวาผลิตภัณฑบรรลุผลการรักษาอยางไร (กลไกการออกฤทธิ์)/
มี
วินิจฉัยไดอยางไร
การวิเคราะหการจําแนกประเภทผลิตภัณฑ และกลไกการออกฤทธิ์
มี
หลัก (PMOA) ถาเปนผลิตภัณฑที่รวมกัน (combination
product)และการกําหนดชนิดของผลิตภัณฑ
อธิบายของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
มี
คําแนะนําจากผูผลิต
มี
จํากัดหนากระดาษ
มี (15 หนา)
(12)
ที่มา :How to Prepare a Pre-Request for Designation (Pre-RFD) Guidance for Industry

มี
ถามี
ถามี
ถามี
ไมจํากัดจํานวนหนา

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาแบบฟอรมทั้งสองชนิดมีความแตกตางกันอยางเดนชัดในเรื่องของความ
ครบถวนของขอมูลที่ตองนํามาประกอบการพิจารณาโดยที่แบบฟอรม RFD ตองมีขอมูลที่ครบถวน เหมาะ
สําหรับผลิตภัณฑที่มีความพรอมในการขอขึ้นทะเบียน หรือตองการสอบถามเพื่อความมั่นใจวาผลิตภัณฑของ
ตนนั้นจัดอยูในประเภท combination product หรือไม หรือตองการทบทวนเอกสารขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ
โดยผานหนวยงาน Office of Combination products กอนที่จะนําผลิตภัณฑนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตาม
ประเภทของ Primary Mode of Action (PMOA) ตอไป
สําหรับแบบฟอรม Pre-RFD เปนแบบฟอรมที่ผูประกอบการใชเพื่อประเมินตนเองในระดับเบื้องตน
และสามารถขอคํ าปรึ กษากับ หน วยงาน OCP เรื่องผลิ ตภั ณฑของตนเองวา เปน ผลิ ตภั ณฑอะไร เชน ยา
เครื่องมือแพทย หรือ biologics หรือ combination product เพื่อจัดเตรียมเอกสารนําไปขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑตอไปในอนาคตหรือเพื่อเปนการขอคําปรึกษา แนะนํา และนําขอเสนอแนะของ OCP มาปรับปรุง
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หรือพัฒนาผลิตภัณฑ เอกสารที่ประกอบการพิจารณาจึงมีความครบถวนของเอกสารที่นอยกวาแบบฟอรม
RFD
2.4 การจัดกลุมผลิตภัณฑสุขภาพชนิด Combination product พรอมแนวทางการกํากับ ดูแล
ควบคุมผลิตภัณฑขึ้นมาใหม เชน Quasi-drug ของประเทศญี่ปุ น(13,14) Quasi-drug คือ ผลิตภัณฑที่มี
ผลกระทบปานกลางตอรางกายและมีการควบคุมชนิด ปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพการผลิต ฉลาก และการ
กลาวอางสรรพคุณตองเปนไปตามที่หนวยงาน Ministry of Health Labor and Welfare (MHLW) ของ
ประเทศญี่ปุนกําหนดขึ้น ตองไดรับการขึ้นทะเบียนกอนออกจําหนายสูทองตลาดการผลิตบางครั้งตองผาน
GMP ในกรณีที่สารนั้นมีความเสี่ยงสูงตอรางกายซึ่งตางจากเครื่องสําอางที่มีเพียงการจดแจงเทานั้น Quasidrug เปนผลิตภัณฑที่อยูกึ่งกลางระหวางยาและเครื่องสําอาง บางครั้งจะเรียกวา Medicated cosmetics การ
กํากับ ดูแล ควบคุม Quasi-drug จะเขมงวดนอยกวายา แตเขมงวดมากกวาเครื่องสําอาง ตัวอยาง Quasidrug ของประเทศญี่ปุน เชน สารที่กระตุนการเจริญเติบโตของเสนผม ผลิตภัณฑรักษาอาการแดงรอนที่ผิวหนัง
น้ํายายอมผมและดัดผม ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสิว
2.5 ยังไมมีขอสรุปของแนวทางการกํากับดูแลผลิตภัณฑ เชน Cosmeceuticals (เปนการรวมกันของ
คําวา Cosmetic และ pharmaceutical) และ Nutraceuticals (เปนการรวมกันของคําวา Nutrition และ
pharmaceutical)(15,16) เปน คําที่พบในเอกสารวิชาการที่มีการเผยแพร แตยังไมมีแนวทางการกํากั บ ดูแล
ผลิตภัณฑดังกลาว อาจเนื่องมาจากคํานิยามของแตละผลิตภัณฑที่ประกอบรวมกันมีความขัดแยงกันเอง และ
การกํากับดูแลของแตละผลิตภัณฑก็มีความแตกตางกัน เชน คําวา Cosmeceuticals ประกอบดวย Cosmetic
และ pharmaceutical โดยที่เครื่องสําอาง (Cosmetic) หมายความวา สารที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย
พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดกับสวนภายนอกของรางกายมนุษย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความ
สะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกายหรือปกปองดูแลสวนตาง ๆ นั้น
ใหอยูในสภาพดี (17) และ ยา (pharmaceutical) หมายความวา วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตวหรือวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแก
สุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว (18) จึงเห็นไดวาผลิตภัณฑ
สุขภาพทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงคของการใชและการออกฤทธิ์ตอรางกายที่ไมสอดคลองกัน จึงยังไมสามารถ
สรุ ป แนวทางการกํา กั บ ดู แลที่ เ หมาะสมและไมขัดตอนิย ามตามกฎหมายของเครื่องสําอางและยาได แต มี
รายงานวิจัยของสหภาพยุโรป มีแนวคิดของคําวา Cosmeceuticals อาจเปนเครื่องสําอางที่มีผลตอผิวหนัง
หรือรักษาโรคทางผิวหนังที่ไมรุนแรงหรือเล็กนอย และตองการใหอยูภายใตการกํากับ ดูแล ของกฎหมายของ
เครื่องสําอาง เพราะตลาดของเครื่องสําอางมีมูลคาที่สูงและกฎระเบียบของเครื่องสําอางมีความเขมงวดนอย
กวายา (19)
สรุป นโยบายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑคาบเกี่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งแตละประเทศจะมี
แนวทางการกํากับ ดูแล และควบคุม ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวที่คลายคลึงกัน เชน มีแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑสุขภาพ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อวินิจฉัยผลิตภัณฑ ใหคําแนะนําปรึกษาหรือ การ
ออกกฎหมาย/ขอบังคับ/กฎระเบียบที่เฉพาะตอผลิตภัณฑที่คาดวาจะมีอันตรายตอประชาชน หรือการจัดกลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพขึ้นมาใหม พรอมกับแนวทางการกํากับ ดูแล ควบคุมผลิตภัณฑในกลุมนั้น ๆ เชน Quasidrug ของประเทศญี่ปุน และในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่เฉพาะตอการกํากับ ดูแล
ควบคุมผลิตภัณฑคาบเกี่ยวไวเปนหนวยงานกลาง คือ หนวยงาน Office of Combination Products (OCP)
เพื่อทําใหเกิดการทํางานที่เชื่อมโยง ประสานกับผลิตภัณฑตาง ๆ ในปจจุบันผลิตภัณฑสุขภาพประเทศไทยไดมี
ความเจริญกาวหนา ซับซอน มากกวาในอดีต เนื่องจากความเจริญทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี จนทําให
เกิดการสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑสุขภาพ จึงทําใหเกิดผลิตภัณฑที่คาบเกี่ยวทั้งในแงของนิยามหรือกลไก
การออกฤทธิ์ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการคุมครอง
ประชาชนตอผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย จึงตองมีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง
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หรือหนวยงานเฉพาะที่สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา แกผูประกอบการ หรือประชาชน ตอการกํากับ ดูแล
ผลิตภัณฑคาบเกี่ยวใหเทาทันกับเทคโนโลยีและการคุมครองประชาชน
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