สารบัญ
คานา
รหัส
อาชีพ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตทางเภสัชกรรม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
12
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
122
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
1223
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา
1223.0010000-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1223.0010100-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์
1223.0010101-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน
1223.0010101-01
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์ทางยา
1223.0010102-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายารักษาโรคและป้องกัน
1223.0010103-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาแผนไทยและยาแผนโบราณ
1223.0010104-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
1223.0010200-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร
1223.0010300-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1223.0010400-00
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
1223.0019090-90
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาทางเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13
ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้าน
132
ผู้จัดการด้านการผลิต ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการ
ฝ่ายก่อสร้างและผู้จัดการฝ่ายจาหน่ายสินค้า
1321
ผู้จัดการด้านการผลิต
1321.0010000-00
ผู้จัดการด้านการผลิตด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1321.0010100-00
ผู้จัดการด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์
1321.0010101-00
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
1321.0010101-01
ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
1321.0010101-02
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
1321.0010101-03
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
1321.0010101-04
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
1321.0010102-00
ผู้จัดการด้านการผลิตยารักษาและป้องกันโรค

หน้า
ก

1
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
9
10
10
10
10

หน้า
รหัส
1321.0010102-01
1321.0010102-02
1321.0010103-00
1321.0010103-01
1321.0010103-02
1321.0010103-03
1321.0010103-04
1321.0010104-00
1321.0010105-00
1321.0010200-00
1321.0010201-00
1321.0010202-00
1321.0010202-01
1321.0010202-02
1321.0010203-00
1321.0010203-01
1321.0010203-02
1321.0010203-03
1321.0010204-00
1321.0010204-01
1321.0010204-02
1321.0010204-03
1321.0010204-04
1321.0010300-00
1321.0010301-00
1321.0010301-01
1321.0010301-02
1321.0010301-03

อาชีพ
ผู้จัดการด้านการผลิตวัคซีน
ผู้จัดการด้านการผลิตเซรุ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย
ผู้จัดการด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพร
ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบของแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม

11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17

หน้า
รหัส
1321.0010301-04
1321.0010301-05
1321.0010302-00
1321.0010302-01
1321.0010302-02
1321.0010302-03
1321.0010302-04
1321.0010302-05
1321.0010303-00
1321.0010303-01
1321.0010303-02
1321.0010303-03
1321.0010303-04
1321.0010303-05
1321.0010304-00
1321.0010304-01
1321.0010304-02
1321.0010304-03
1321.0010304-04

อาชีพ
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง

17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21

หน้า
รหัส
1321.0010304-05

อาชีพ
ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
1321.0010400-00
ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอาง
1321.0010401-00
ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับผม
1321.0010402-00
ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
1321.0010403-00
ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
1321.0019090-90
ผู้จัดการด้านการผลิตทางเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
213
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
2131
นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยา และผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2131.0020000-00
นักเภสัชวิทยา
22
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
226
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
2262
เภสัชกร
2262.0010000-00
เภสัชกร ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2262.0010100-00
เภสัชอุตสาหการ
2262.0010101-00
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2262.0010101-01
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชเคมีภัณฑ์ทางยา
2262.0010101-02
เภสัชกรด้านวิจัยทางคลินิกเคมีภัณฑ์ทางยา
2262.0010101-03
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค
2262.0010101-04
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แผนไทยและแผนโบราณ
2262.0010101-05
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
2262.0010101-06
เภสัชกรด้านวิจัยทางคลินิกเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
2262.0010101-20
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
2262.0010101-21
เภสัชกรด้านวิจัยทางคลินิกเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
2262.0010101-40
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2262.0010101-60
เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
2262.0010200-00
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

21
22
22
22
22
22
23
24
24
26
26
26
27
28
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32

หน้า
รหัส
2262.0010201-00
2262.0010201-01
2262.0010201-02
2262.0010201-03
2262.0010201-04
2262.0010201-05
2262.0010201-06
2262.0010201-07
2262.0010201-08
2262.0010201-09
2262.0010201-10
2262.0010201-11
2262.0010202-00
2262.0010202-01
2262.0010203-00
2262.0010204-00
2262.0010300-00
2262.0010301-00
2262.0010301-01
2262.0010301-02
2262.0010301-03
2262.0010301-04
2262.0010301-05
2262.0010301-06
2262.0010302-00
2262.0010303-00
2262.0010304-00

อาชีพ
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยารักษาและป้องกันโรค
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตวัคซีน
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเซรุ่ม
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาสมุนไพร
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเวชสาอาง
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยารักษาและป้องกันโรค
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพวัคซีน
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเซรุ่ม
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยาแผนไทยและแผนโบราณ
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยาสมุนไพร
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเวชสาอาง

32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37

หน้า
รหัส
2262.0010400-00
2262.0010401-00
2262.0010401-01
2262.0010401-02
2262.0010401-03
2262.0010401-04
2262.0010401-05
2262.0010401-06
2262.0010500-00
2262.0019090-90
2262.0020000-00
2262.0020100-00
2262.0020200-00
2262.0020300-00
2262.0029090-90
2262.0030000-00
2262.0030100-00
2262.0039090-90
2262.0040000-00
24
243
2433
2433.0010000-00
2433.0010100-00
2433.0010101-00
2433.0010101-01
2433.0010102-00
2433.0010103-00

อาชีพ
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพยารักษาและป้องกันโรค
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพวัคซีน
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเซรุ่ม
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชกรทะเบียนยาและกฎหมายเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เภสัชกรด้านการบริบาล
เภสัชกรโรงพยาบาล
เภสัชกรคลินิก
เภสัชกรชุมชน
เภสัชกรด้านการบริบาลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือเภสัชกรสาธารณสุข
เภสัชกรวิเคราะห์
เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคหรือเภสัชกรสาธารณสุขอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เภสัชกรด้านทะเบียนยาและกฎหมาย
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคนิคและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ยกเว้นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคนิคและด้านการแพทย์
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรการตลาดเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรการตลาดเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรการตลาด
เภสัชกรการตลาดสมุนไพร
เภสัชกรการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสาอาง

37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
43
44
44
44
44
44

หน้า
รหัส
2433.0019090-90

อาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคนิคและด้านการแพทย์
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
31
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
312
ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุมการก่อสร้าง
3122
ผู้ควบคุมการผลิต
3122.0010000-00
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3122.0010100-00
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์
3122.0010101-00
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
3122.0010101-01
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
3122.0010101-02
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
3122.0010101-03
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
3122.0010101-04
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
3122.0010101-05
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบสูดพ่น
3122.0010101-06
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบแผ่นแปะ
3122.0010102-00
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยารักษาและป้องกันโรค
3122.0010102-01
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตวัคซีน
3122.0010102-02
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเซรุ่ม
3122.0010103-00
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
3122.0010103-01
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
3122.0010103-02
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผน
โบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
3122.0010103-03
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผน
โบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
3122.0010103-04
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผน
โบราณบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง

45

45
46
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51

หน้า
รหัส
3122.0010104-00
3122.0010200-00
3122.0010201-00
3122.0010202-01
3122.0010202-02
3122.0010203-00
3122.0010203-01
3122.0010203-02
3122.0010203-03
3122.0010204-00
3122.0010204-01
3122.0010204-02
3122.0010204-03
3122.0010204-04
3122.0010300-00
3122.0010301-00
3122.0010301-01
3122.0010301-02
3122.0010301-03
3122.0010301-04
3122.0010301-05
3122.0010302-00
3122.0010302-01
3122.0010302-02

อาชีพ
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพร
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
หั ว หน้ า ควบคุม งานด้า นการผลิ ตยาสมุนไพรบรรจุเ สร็ จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดลูกกลอน
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดเม็ด

52
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
56
56
56
56
57
57
57

หน้า
รหัส
3122.0010302-03
3122.0010302-04
3122.0010302-05
3122.0010303-00
3122.0010303-01
3122.0010303-02
3122.0010303-03
3122.0010303-04
3122.0010303-05
3122.0010304-00
3122.0010304-01
3122.0010304-02
3122.0010304-03
3122.0010304-04
3122.0010304-05
3122.0010400-00
3122.0010401-00
3122.0010402-00
3122.0010403-00

อาชีพ
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดผง
หั ว หน้าควบคุมงานด้านการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
หั ว หน้าควบคุมงานด้านการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
หั ว หน้าควบคุมงานด้านการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด
หั ว หน้าควบคุมงานด้านการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
หั ว หน้าควบคุมงานด้านการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
หั ว หน้าควบคุมงานด้านการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโน
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอาง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับผม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว

57
58
58
58
58
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
62

หน้า
รหัส
3122.0019090-90
313
3133
3133.0010000-00
3133.0010100-00
3133.0010200-00
3133.0010201-00
3133.0010201-01
3133.0019090-90
314
3141
3141.0010000-00
3141.0010100-00
3141.0010101-00
3141.0010101-01
3141.0010101-02
3141.0010102-00
3141.0010102-01
3141.0010102-02
3141.0010103-00
3141.0010104-00
3141.0010200-00
3141.0010300-00

อาชีพ
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในกรรมวิธีทางเคมี
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการทางเคมีผลิตเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการทางเคมีผลิตเภสัชภัณฑ์
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ (Process Reactor)
ผลิตยาแผนปัจจุบัน
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องปฏิกรณ์กระบวนการ
(Process Reactor) ผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น
นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ยกเว้นทางการแพทย์)
นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นการแพทย์)
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคเภสัชกรรม
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาแผนปัจจุบัน
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาทางคลินิก
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์ทางยา
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจยั และพัฒนายารักษาและป้องกัน
นักเทคนิคด้านชีวเคมี
นักเทคนิคด้านเซรุ่มวิทยา
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
แผนไทยและแผนโบราณ
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
นักเทคนิคด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
นักเทคนิคด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

63
63
64
65
65
65
65
66
66
66
66
67
68
68
68
68
69
69
69
69
70
70
70

หน้า
รหัส
3141.0010400-00
3141.0019090-90
32
321
3211
3211.0010000-00
3211.0010100-00
3211.0010101-00
3211.0010102-00
3211.0010103-00
3211.0010104-00
3211.0010105-00
3211.0010200-00
3211.0010201-00
3211.0010201-01
3211.0010201-02
3211.0010202-00
3211.0019090-90
3213
3213.0010000-00
3213.0010100-00
3213.0010101-00
3213.0010101-01
3213.0010101-02
3213.0010101-03

อาชีพ
นักเทคนิคด้านวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นการแพทย์)
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
นักเทคนิคด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
นักเทคนิคถ่ายภาพเอ็กซเรย์
นักเทคนิคถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านม
นักเทคนิคถ่ายภาพการกาธรสนามแม่เหล็ก
นักเทคนิคถ่ายภาพคลื่นเสียง (อัลตร้าซาวน์)
นักเทคนิคถ่ายภาพเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์
ช่างเทคนิคชานาญการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์ผลิตสารไอโซโทป
นักเทคนิกอุปกรณ์การกายภาพบาบัด
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักเทคนิคและผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผู้ช่วย ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว

70
70
71
71
72
73
73
73
73
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
76
76
77
77
77
77

หน้า
รหัส
3213.0010101-04
3213.0010101-05
3213.0010101-20
3213.0010101-21
3213.0010101-22
3213.0010101-40
3213.0010101-60
3213.0010102-00
3213.0010103-00
3123.0010104-00
3123.0019090-90
3213.0020000-00
3213.0020100-00
3213.0020101-00
3213.0020102-00
3213.0020103-00
3213.0020103-01
3213.0020103-02
3213.0020103-03
3213.0020104-00
3213.0020200-00
3213.0020201-00

อาชีพ
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยารักษาและป้องกันโรค
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพผลิตวัคซีน
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเซรุ่ม
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์แผนไทย
และแผนโบราณ
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเวชสาอาง
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผูช้ ่วย ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผู้ช่วย ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทย
และยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทย
และยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทย
และยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพรบรรจุ
เสร็จรูปแบบของเหลว

78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
82
82
82
83

หน้า
รหัส
3213.0020202-00

อาชีพ
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพรบรรจุ
เสร็จรูปแบบของแข็ง
3213.0020203-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพรบรรจุ
เสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
3213.0020300-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3213.0020301-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพร
3213.0020302-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์
3213.0020303-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
3213.0020304-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโน
3213.0020400-00
นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
3213.0029090-90
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผูช้ ่วย ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 5 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย
53
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
532
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ
5329
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5329.0010000-00
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่นด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
5329.0010100-00
ผู้ดูแลส่วนบุคคลด้านเภสัชกร
5329.0010101-00
ผู้ช่วยเภสัชกร
5329.0010101-01
ผู้ช่วยเภสัชกรชุมชน
5329.0010102-00
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
81
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกล
ที่ตั้งอยู่กับที่
813
ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทางเคมีและผลิตภัณฑ์จากการถ่ายภาพ
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84
84
84
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85

85
86
86
87
87
87
87
88
89
89

หน้า
รหัส
8131
8131.0010000-00
8131.0010100-00
8131.0010200-00
8131.0010201-00
8131.0010201-01
8131.0010201-02
8131.0010201-03
8131.0010201-11
8131.0010201-12
8131.0010201-13
8131.0010201-14
8131.0010201-15
8131.0010201-16
8131.0010201-17
8131.0010201-18
8131.0010201-19
8131.0010201-20
8131.0010201-21
8131.0010201-26
8131.0010201-27
8131.0010201-28
8131.0010201-29
8131.0010201-30
8131.0010201-31
8131.0010201-32
8131.0010201-33
8131.0010201-34
8131.0010201-35
8131.0010201-41
8131.0010201-42
8131.0010201-43

อาชีพ
ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องปั่นเหวี่ยงตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมตู้อบแห้งตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังผสมยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดฉีด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดฉีด
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดฉีด
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดหยอดตา
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดหยอดตา
ผู้ควบคุมถังผสมยาแผนปัจจุบันชนิดหยอดตา
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทาแกรนูลยาแผนปัจจุบันชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาแผนปัจจุบันชนิดผง
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หน้า
รหัส
8131.0010201-46
8131.0010201-47
8131.0010201-48
8131.0010201-49
8131.0010201-51
8131.0010201-52
8131.0010201-53
8131.0010201-54
8131.0010201-56
8131.0010201-57
8131.0010201-58
8131.0010201-59
8131.0010201-61
8131.0010201-62
8131.0010201-63
8131.0010201-64
8131.0010201-66
8131.0010201-67
8131.0010201-68
8131.0010201-69
8131.0010201-70
8131.0010202-00
8131.0010202-01
8131.0010202-02
8131.0010202-03
8131.0010202-11
8131.0010202-12
8131.0010202-13
8131.0010203-00
8131.0010203-01
8131.0010203-02
8131.0010203-03

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาปัจจุบันชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนปัจจุบันชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบนั ชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนปัจจุบันชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุยาเหน็บแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยารักษาและป้องกันโรค
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตวัคซีน
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตวัคซีน
ผู้ควบคุมเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้านการผลิตวัคซีน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเซรุ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตเซรุ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้านการผลิตเซรุ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมถังสกัดตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องสกัดตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
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หน้า
รหัส
8131.0010203-04
8131.0010203-05
8131.0010203-06
8131.0010203-07
8131.0010203-08
8131.0010203-09
8131.0010203-10
8131.0010203-11
8131.0010203-12
8131.0010203-13
8131.0010203-14
8131.0010203-15
8131.0010203-16
8131.0010203-17
8131.0010203-18
8131.0010203-19
8131.0010203-20
8131.0010203-21
8131.0010203-22
8131.0010203-23
8131.0010203-24
8131.0010203-25
8131.0010203-26
8131.0010203-27
8131.0010203-28
8131.0010203-29
8131.0010204-00
8131.0010300-00
8131.0010301-00
8131.0010301-01
8131.0010301-02
8131.0010301-03

อาชีพ
ผู้ควบคุมตู้อบตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องบดตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องกรองแยกกากตัวยาสาคัญในยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องระเหยแห้งลดความดันด้านการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยด้านการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนโบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาแผนโบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังผสมยาแผนโบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทาแกรนูลยาแผนโบราณชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาแผนโบราณชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องร่อนยาแผนโบราณชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนโบราณชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องปั้นยาแผนโบราณชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมถังสกัดตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องสกัดตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมตู้อบตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร

106
106
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
109
110
110
110
110
111
111
111
111
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114

หน้า
รหัส
8131.0010301-04
8131.0010301-05
8131.0010301-06
8131.0010301-07
8131.0010302-00
8131.0010302-01
8131.0010302-02
8131.0010302-03
8131.0010302-04
8131.0010302-05
8131.0010302-06
8131.0010302-07
8131.0010302-08
8131.0010302-09
8131.0010303-00
8131.0010303-01
8131.0010303-02
8131.0010303-03
8131.0010303-04
8131.0010303-05
8131.0010303-11
8131.0010303-12
8131.0010303-13
8131.0010303-14
8131.0010303-15
8131.0010303-21
8131.0010303-22
8131.0010303-23
8131.0010304-00
8131.0010304-01
8131.0010304-02
8131.0010304-03
8131.0010304-04

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องบดตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องกรองแยกกากตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องระเหยแห้งลดความดันด้านการผลิตตัวยา
สาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยด้านการผลิตตัวยา
สาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังผสมยาสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบของแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทาแกรนูลยาสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาสมุนไพรชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องร่อนยาสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดครีม
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119
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120
120
120
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หน้า
รหัส
8131.0010304-11
8131.0010304-12
8131.0010304-13
8131.0010304-14
8131.0010304-21
8131.0010304-22
8131.0010304-23
8131.0010304-24
8131.0010304-31
8131.0010304-32
8131.0010304-33
8131.0010400-00
8131.0010401-00
8131.0010401-01
8131.0010401-02
8131.0010401-03
8131.0010401-04
8131.0010401-11
8131.0010401-12
8131.0010401-13
8131.0010401-14
8131.0010401-15
8131.0010401-21
8131.0010401-22
8131.0010401-23

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องปั้นเม็ดยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
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หน้า
รหัส
8131.0010401-24
8131.0010401-25
8131.0010401-31
8131.0010401-32
8131.0010401-33
8131.0010401-34
8131.0010401-41
8131.0010401-42
8131.0010401-43
8131.0010402-00
8131.0010402-01
8131.0010402-02
8131.0010402-03
8131.0010402-04
8131.0010402-11
8131.0010402-12
8131.0010402-13
8131.0010402-14
8131.0010402-21
8131.0010402-22
8131.0010402-23

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิด
แคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลแข็ง
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หน้า
รหัส
8131.0010402-24
8131.0010402-25
8131.0010402-31
8131.0010402-32
8131.0010402-33
8131.0010402-34
8131.0010402-41
8131.0010402-42
8131.0010402-43
8131.0010403-00
8131.0010403-01
8131.0010403-02
8131.0010403-03
8131.0010403-04
8131.0010403-11
8131.0010403-12
8131.0010403-13
8131.0010403-14
8131.0010403-21
8131.0010403-22

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
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หน้า
รหัส
8131.0010403-23
8131.0010403-24
8131.0010403-25
8131.0010403-31
8131.0010403-32
8131.0010403-33
8131.0010403-34
8131.0010403-41
8131.0010403-42
8131.0010403-43
8131.0010404-00
8131.0010404-01
8131.0010404-02
8131.0010404-03
8131.0010404-04
8131.0010404-11
8131.0010404-12

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
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หน้า
รหัส
8131.0010404-13
8131.0010404-14
8131.0010404-21
8131.0010404-22
8131.0010404-23
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8131.0010404-31
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8131.0010502-00
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อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรด
ไขมันและกรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรด
ไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรด
ไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรด
ไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอาง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอางสาหรับผม
ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิตเวชสาอางสาหรับผม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
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หน้า
รหัส
8131.0019090-90
818
8183
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8183.0010101-04
8183.0010101-05
8183.0010101-06
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8183.0010101-11
8183.0010101-12
8183.0010101-20
8183.0010101-21
8183.0010101-22
8183.0010101-23
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อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลโรงงานที่ตั้งอยู่กับที่อื่นๆ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การบรรจุขวด
และการปิดฉลาก
ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการห่อและบรรจุผลิตภัณฑ์
การบรรจุขวด และการปิดฉลาก ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ใส่ขวดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ใส่แผงอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ใส่หลอดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ใส่ซองอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ใส่แอมพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุวัคซีนใส่แอมพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเซรุ่มใส่แอมพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนไทยและ
แผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณ
ใส่ขวดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณ
ใส่แผงอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณ
ใส่หลอดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณ
ใส่ซองอัตโนมัติ
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อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณ
ใส่กระปุกอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์ชีวภาพ
ใส่แอมพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ใส่ขวดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ใส่แผงอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ใส่หลอดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ใส่ซองอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ใส่กระปุกอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใส่ขวดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใส่แผงอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใส่ซองอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใส่กระปุกอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเวชสาอาง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเวชสาอางใส่หลอดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเวชสาอางใส่กระปุกอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการห่อและบรรจุผลิตภัณฑ์การ
บรรจุขวด และการติดฉลาก ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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1

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตทางเภสัชกรรม สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย
ผู้จัดการเป็นผู้วางแผน กากับดูแล ประสานงาน และประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด
ของบริษัท รัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรภายในนั้น และกาหนดและทบทวน
นโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO) ยกเว้นหมวดย่อย 14 ผู้จัดการ
ฝุายต้อนรับ ผู้จัดการฝุายขาย และผู้จัดการฝุายบริการอื่น ๆ โดยทั่วไปอาจต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนดและให้คาแนะนาด้านนโยบาย
งบประมาณ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท รั ฐ บาล และหน่ ว ยงานขององค์ ก รอื่ น ๆ
การตั้งวัตถุประสงค์และมาตรฐานต่าง ๆ การกาหนดและประเมินโครงการและนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการนาไปปฏิบัติให้เกิดผล การให้การรับประกันว่าจะมีการพัฒนาและการใช้ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมด้านงบประมาณ การให้การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากร
ทางการเงินเพื่อดาเนินตามนโยบายและโครงการ การเฝูาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรหรือบริษัทและพนักงาน การทาการคัดเลือกหรืออนุมัติการคัดเลือกพนักงาน การรับประกัน
การปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจาวัน การเป็นตัวแทนและดาเนินการเจรจาในนามของรัฐบาล บริษัท หรือหน่วยงานขององค์กร
ในการประชุมหารือและการเวทีประชุมอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
11 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
12 ผู้จัดการฝุายบริหารจัดการและผู้จัดการฝุายการพาณิชย์
13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้าน
14 ผู้จัดการฝุายต้อนรับ ผู้จัดการฝุายขาย และผู้จัดการฝุายบริการอื่น ๆ
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่จัดไว้ในหมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการกับผู้ควบคุมดูแล
ที่จัดไว้ในหมวดใหญ่อื่นนั้น สังเกตว่า ทั้งผู้จัดการและผู้ควบคุมดูแล อาจทาหน้าที่วางแผน จัดระบบ
ประสานงาน ควบคุม และจัดการให้งานสาเร็จ รวมถึง ผู้จัดการมักจะรับผิดชอบ และตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
และแนวทางการปฏิบัติงานทั้งหมดในธุรกิจ หรือองค์กร (ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเภท จานวน
และคุณภาพของสินค้าในการผลิต) งบประมาณ (จะต้องใช้จ่ายจานวนเท่าใด และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร)
การคัดเลือก การแต่งตั้ง การให้บุคลากรออกผู้ควบคุมดูแลอาจให้คาแนะนา และช่วยเหลือผู้จัดการใน
สิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการให้บุคลากรออก แต่ไม่มีอานาจในการตัดสินใจ
สังเกตว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้จัดการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ทั้งสามด้าน และแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการคัดเลือกและการให้ บุคลากรออก
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ระดับของการปกครองอาจมีการปรับเปลี่ยน ความแตกต่างที่ควรคานึงถึงคือ ผู้ควบคุมดูแลมีหน้าที่
เพียงแค่ควบคุม ดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานของคนงานอื่น ๆ ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ
การดาเนินงานขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด

หมวดย่อย 12 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
(Administrative and commercial managers)
ผู้ จั ดการฝุ ายบริ หารจั ดการและผู้ จัดการฝุ ายการพาณิ ชย์เป็นผู้ วางแผน จัดระบบ
กากับดูแล ควบคุม และประสานงานด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการวางแผน
วิจั ย และพัฒ นา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการขายและการตลาดของบริษัทหรือองค์กร
หรือของบริษัทที่ให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทและองค์กร ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ในหมวดย่ อยนี้ ต้องการผู้ ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนดและบริหารนโยบาย การให้คาปรึกษา
การวางกลยุ ท ธ์ แ ละวางแผนด้ า นการเงิ น การก าหนดและก ากั บ ดู แ ลขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและ
การบริหาร การนากลยุทธ์และนโยบายไปใช้ให้บรรลุผลพร้อมทั้งตรวจติดตามและประเมินผล การให้คาปรึกษา
แก่ ผู้ จั ด การระดั บ อาวุ โ ส การวางแนวทางการพัฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ หม่ การตลาด
การประชาสัมพันธ์และแคมเปญโฆษณา การกาหนดและกากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการขาย ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการบริการลูกค้า การตั้งราคา และการจัดการเครดิต การรับประกันการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การจัดทางบการเงินและตรวจตราการปฏิบัติงานด้านการเงิน การหารือกับผู้บริหารระดับสูง
และผู้จัดการของแผนกหรือฝุายอื่น ๆ การควบคุมการใช้จ่ายและให้การรับประกันในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการเจรจา และในการประชุม การสัมมนา
การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
121 ผู้จัดการด้านบริการทางธุรกิจและการบริหารจัดการ
122 ผู้จัดการฝุายขาย ผู้จัดการฝุายการตลาด และผู้จัดการฝุายพัฒนา
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสบการณ์มาก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาชีพ
หนึ่งอาชีพหรือมากกว่า จะจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3
นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการในส่วนภู มิภาค และผู้จัดการอาวุโสอื่น ๆ
ที่ประสานงานและกากับดูแลกิจ กรรมของผู้ จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่หลากหลายจะรวมไว้ในหมู่ย่อย 1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

หมู่ 122

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
(Sales, marketing and development managers)
ผู้จัดการฝุายขาย ผู้ จัดการฝุ ายการตลาด และผู้ จัดการฝุ ายพัฒนา เป็นผู้ วางแผน

3

จัดระบบ กากับดูแล ควบคุม และประสานงานด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา
และกิจ กรรมด้านการขายและการตลาดของบริษัทหรือองค์กร หรือของบริษัทที่ให้ บริการดังกล่ าว
แก่บริษัทและองค์กรอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนดและนานโยบายไปใช้และวางแผน
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาดโดยการหารือกับผู้จัดการ
ฝุายอื่น ๆ การกากับดูแล การพัฒนาความคิดริเริ่มสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การทาการตลาด การประชาสัมพัน ธ์ และแคมเปญโฆษณา การตัดสินใจและการกากับดูแลกิจกรรม
ด้านการขาย ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการบริการลูกค้า วิธีการซื้อขาย และนโยบายการจาหน่าย
สินค้า การตั้งราคาและการจัดการเครดิต การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การควบคุมการใช้จ่าย
และการให้การรับประกันในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลการคัดเลือก การฝึกอบรม
และการปฏิบัติงานของพนักงาน การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุม งานแสดงสินค้า
และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
1221 ผู้จัดการฝุายขาย และผู้จัดการฝุายการตลาด
1222 ผู้จัดการฝุายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา

หน่วย 1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา
(Research and Development Managers)
ผู้ จั ดการด้ านวิจั ย และพัฒ นาเป็ นผู้ ว างแผน กากับดู แล และประสานงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทหรือองค์กร หรือของบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท
และองค์กรอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผน การกากับดูแลและการประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนา
ภายในหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร การวิจัยจากภายนอกเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการใหม่ ๆ ทางด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ ความรู้หรือการใช้วัสดุต่าง ๆ
(ข) การวางแผนโครงการวิจั ย และพั ฒ นาทั้ ง หมดของบริ ษั ท หรือ องค์ ก ร
การกาหนดเปูาหมายและงบประมาณที่จะนามาใช้
(ค) การเป็นผู้นาและบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรฝุายวิจัยและพัฒนา
(ง) การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การควบคุมการใช้จ่ายและการรับประกัน
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(จ) การจัดตั้ง การกากับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจัดการ
(ฉ) การวางแผน การกากับดูแลการปฏิบัติงานประจาวัน
(ช) การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของบุคลากร
(ซ) การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุมใหญ่ การสัมมนา
และการประชุมหารือ
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ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการฝุายพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผู้จัดการฝุายวิจัย
1223.0010000-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(Research and Development Managers, pharmaceuticals)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การกาหนดข้อควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice, GLP) และหลักปฏิบัติ
ที่ดีทางคลินิก (Good Clinical Practice, GCP) การวางแผนการดูแลการดาเนินการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ทั้งเภสัชเคมี เภสัชจากเทคโนโลยีชีวภาพ ยาสมุนไพร เวชสาอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โดยศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ของสารและสารประกอบ สารที่ได้ จากธรรมชาติและสังเคราะห์
ทางเคมี การศึกษาความปลอดภัยการศึกษาและทดลองทางคลินิก (clinical study) เช่น การทดสอบ
ในสัตว์ทดลองหรือเซลล์เพาะเลี้ยง เป็นต้น การตรวจสอบการได้มาและการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
การควบคุมการจัดทาบันทึกและรายงานการวิจัย การควบคุมการคัดเลือกการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ
1223.0010100-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์
ภาระหน้า ที่ที่ รั บผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การดูแ ล
การดาเนินการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์ การศึกษาความปลอดภัย การตรวจสอบการได้มาและ
การติดตั้งอุปกรณ์ในห้ องปฏิบั ติการ การควบคุมการจัดทาบันทึกและรายงานการวิจัย การควบคุ ม
การคัดเลือกการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
1223.0010101-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาแผนปัจจุบัน การศึกษาสารที่ได้จากธรรมชาติ การสกัด
การแยกสาร และพัฒนาจนได้ยาที่พร้อมต่อการนาไปใช้ในการรักษา
1223.0010101-01

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์ทางยา
(Research and Development Managers,
pharmaceuticals chemistry)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์
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1223.0010102-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายารักษาโรคและป้องกัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการในการค้นคว้าวิจัย ยาและพัฒนายารักษาโรคและปูองกัน การศึกษาสารที่ได้จากธรรมชาติ
การสกัด การแยกสาร และพัฒนาจนได้ยาที่พร้อมต่อการนาไปใช้ในการรักษา
1223.0010103-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Research and Development Manager, Thai
Traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการในการค้น คว้า วิจั ย และพัฒ นายาแผนไทยและยาแผนโบราณ การศึ กษาสารที่ไ ด้จ าก
ธรรมชาติ การสกัด การแยกสาร และพัฒนาจนได้ยาที่พร้อมต่อการนาไปใช้ในการรักษา
1223.0010104-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Research and Development Managers,
biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาเภสั ช ภั ณ ฑ์ด้ ว ยเทคโนโลยีชี ว ภาพ เช่ น การพัฒ นาด้ ว ยการตั ด ต่อ ยี น
หรือการสร้างแอนติบอดีแบบต่าง ๆ จากการใช้จุลินทรีย์หรือเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จนมี คุณสมบัติ
พิเศษผลิตสารที่เป็นยาชีวภาพ เป็นต้น
1223.0010200-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร
(Research and Development Managers, herbalmedicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการในการค้นหาสารที่ได้จากธรรมชาติ การสกัด การแยกสาร และพัฒนาจนได้ยาที่พร้อม
ต่อการนาไปใช้ในการรักษา การนาสมุนไพร ทั้ง พืช สัตว์ และแร่ธาตุ เช่น โหระพา ต้นหอม ไขมัน
เป็นต้น มาทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
1223.0010300-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Research and Development Managers, supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการในการค้นหาสารที่ได้จากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ทางเคมี แล้วพัฒนาจนได้สูตรผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหาร การสกั ด การแยกสารจากสมุน ไพรที่ มีศั ก ยภาพในการใช้ เป็ น ผลิ ตภั ณฑ์ เ สริ มอาหาร
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ
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1223.0010400-00

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
(Research and Development Managers, cosmeceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การดาเนิน
กระบวนการในการคิดค้นหรือผสมสารที่ได้จากธรรมชาติและสารสังเคราะห์ทางเคมี เพื่อพัฒนาจนได้
เครื่องสาอางประเภทเวชสาอาง หรือเครื่องสาอางที่มีศักยภาพในการรักษาการฟื้นฟู เช่น ครีมทาหน้า
ที่ช่วยลดการอักเสบของสิว หรือครีมทาหน้าสาหรับผิวแพ้ง่าย เป็นต้น
1223.0019090-90

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาทางเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้าน
(Production and specialized services managers)
ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้านเป็นผู้วางแผน กากับ
ดูแล และประสานงานด้านการผลิตสินค้าและจัดหาบริการด้านอาชีพและเทคนิคเฉพาะด้านสาหรับ
บริษัทหรือองค์กรให้บริการดังกล่าว เป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่
ไม่ได้มีการจั ดระดับ ของผู้ จัดการไว้ และมีห น้าที่ในการผลิต การทาเหมือง การก่อสร้าง โลจิส ติกส์
การด าเนิ น การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ปุ า ไม้
และการประมง และสาหรับการให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม ธนาคาร การประกัน
และบริการด้านอาชีพและพิเศษอื่น ๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่ว นใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ในแง่ของผลผลิต การให้บริการ คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน ตารางเวลา และแรงงานที่ต้องใช้ การตั้งมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ การประกันคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น การจัดเตรียมการยื่นประมูลและการประมูลสัญญา การตั้งงบประมาณและ
บริหารจัดการ การเฝูาตรวจติดตามต้นทุน และการปรับกิจกรรม ขั้นตอน และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลด
ต้นทุน การดูแลเรื่องความต้องการ และการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์ การประสานงานด้านการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกากับดูแลการปฏิบัติงานประจาวัน
การควบคุม การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดทาหรือการจัดการเรื่อง
การเตรียมรายงานงบประมาณ และการพยากรณ์ การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการเจรจากับ
หน่วยงานอื่น ๆ และในการประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
131 ผู้ จั ด การฝุ ายผลิ ต ด้ า นเกษตรกรรม ผู้ จั ด การฝุ ายผลิ ต ด้ า นปุ า ไม้ ผู้ จัด การ
ฝุายผลิตด้านการประมง
132 ผู้ จั ด การฝุ า ยผลิ ต ผู้ จั ด การเหมื อ ง ผู้ จั ด การฝุ า ยก่ อ สร้ า ง และผู้ จั ด การ
ฝุายจาหน่ายสินค้า

7

133 ผู้จัดการฝุายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
134 ผูจ้ ัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมายเหตุ หากมีคุณสมบัติเฉพาะด้านและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 1 อาชีพ
หรือมากกว่าในหมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ จั ดการในส่ วนภู มิ ภาค และผู้ จั ดการอาวุ โสอื่ น ๆ ที่ ประสานงานและก ากั บดู แล
กิจกรรมของผู้จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายจะรวมไว้ในหมู่ย่อย
1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

หมู่ 132

ผู้จัดการด้านการผลิต ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
และผู้จัดการฝ่ายจาหน่ายสินค้า
(Manufacturing, mining, construction, and distribution managers)

ผู้ จั ด การด้ า นการผลิ ต ผู้ จั ด การเหมื อ ง ผู้ จั ด การฝุ า ยก่ อ สร้ า ง และผู้ จั ด การฝุ า ย
จาหน่ายสินค้าเป็นผู้วางแผน จัดระบบ และประสานงานด้านการผลิต การสกัดแร่ การก่อสร้าง การขาย
การจัดเก็บ และการขนส่ง ที่เป็นทั้งผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มี
การจัดระดับของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ในแง่ ข องคุ ณ ภาพและปริ ม าณผลผลิ ต ต้ น ทุ น ตารางเว ลา และแรงงานที่ ต้ อ งใช้ ก ารควบคุ ม
การปฏิบัติงานของโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ เชิงคุณภาพโดยการวางแผนการดูแลรักษา การออกแบบ
ชั่วโมงการปฏิบั ติงานและการจั ดหาอุปกรณ์ การจัดเตรี ยมการยื่ นประมู ล และการประมู ลสั ญญา การตั้ ง
งบประมาณและบริ ห ารจั ด การ การเฝู า ตรวจติ ด ตามผลผลิ ต และต้ น ทุ น และปรั บ กระบวนการ
และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน การดูแลเรื่องความต้องการ และการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์
การควบคุมการจั ดทาบั น ทึกและรายงานการผลิ ต การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกากับดูแลการปฏิบัติงานประจาวัน การควบคุ ม
การคัดเลือก การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของพนักงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
1321 ผู้จัดการด้านการผลิต
1322 ผู้จัดการเหมือง
1323 ผู้จัดการฝุายก่อสร้าง
1324 ผู้จัดการฝุายจัดหา ฝุายจาหน่ายสินค้าและฝุายที่เกี่ยวข้อง

หน่วย 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต (Manager, manufacturing)
ผู้ จั ด การด้ านการผลิ ต เป็ น ผู้ ว างแผน ก ากั บ ดูแ ล และประสานงานในกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า การผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟูา ก๊าซและน้าประปา การเก็บรวบรวม การบาบัด
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และการกาจัดของเสีย และอาจมีหน้าที่ในการจัดการในแผนกการผลิตในบริษัทขนาดใหญ่ หรือเป็น
ผู้จัดการบริษัทขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การกาหนดการดาเนินการและเฝูาตรวจติดตามเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบายและ
แผนการผลิต
(ข) การวางแผนรายละเอียดการผลิตในแง่ของคุณภาพและปริมาณผลผลิต ต้นทุน
ตารางเวลา และแรงงานที่ต้องใช้
(ค) การควบคุม การปฏิ บัติง านของโรงงานผลิ ตและขั้ นตอนต่ าง ๆ เชิ งคุณ ภาพ
ด้วยการวางแผนการบารุงรักษา การกาหนดเวลาทางาน และการจัดหาอะไหล่และเครื่องมือ
(ง) การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การเฝูาตรวจติดตามผลผลิตและต้นทุน
การผลิต การปรับกระบวนการและทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน
(จ) การหารือและแจ้งผู้จัดการฝุายอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
(ฉ) การดูแลเรื่องความต้องการ และการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์
(ช) การควบคุมการจัดทาบันทึกและรายงานการผลิต
(ซ) การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ฌ) การระบุโอกาสทางธุรกิจและกาหนดผลิตภัณฑ์ที่ควรผลิต
(ญ) การท าการวิ จั ย และน าข้ อ ก าหนดบั ง คั บ ที่ มี ผ ลต่ อ การผลิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไปดาเนินการให้บรรลุผล
(ฎ) การดู แ ลการแจ้ ง ราคาส าหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า พิ เ ศษและท าสั ญ ญากั บ ลู ก ค้ า
และผู้ขาย
(ฏ) การควบคุม การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้ผลิต
- ผู้จัดการฝุายผลิต
- ผู้จัดการฝุายผลิตและฝุายปฏิบัติการ (การผลิต)
กลุ่มอาชีพทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ผู้ควบคุมฝุายผลิต (การผลิต) - 3122
1321.0010000-00

ผู้จัดการด้านการผลิตด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และเฝู าตรวจติดตามเกี่ย วกับ กลยุทธ์ นโยบายและแผนการผลิต การวางแผนรายละเอียดการผลิ ต
ในแง่ของคุณภาพและปริมาณผลผลิต ต้นทุน ตารางเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของโรงงาน การบริหารจัดการ การเฝูาตรวจติดตามผล การหารือและแจ้งผู้จัดการฝุายอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การดูแลเรื่องความต้องการและการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์ การควบคุม
การจัดทาบันทึกและรายงานการผลิต การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัย
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และความปลอดภัย การท าการวิ จั ย และน าข้อ กาหนดบัง คับ ที่มี ผ ลต่ อการผลิ ต และสิ่ ง แวดล้ อมไป
ดาเนินการให้บรรลุผล การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของพนักงาน
1321.0010100-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์
(Manufacturing Managers, pharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตเภสัชภัณฑ์ ยารั กษาโรค ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณและยาที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทั้งการผลิตตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) ที่ให้ผล
ทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น ยาแผนปัจจุบัน ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทา
อาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) ยาแผนโบราณ โกฐน้าเต้า
(มีฤทธิ์เป็น ยาระบาย) เอนี สออยล์ (มีฤทธิ์ในการขับลม) เป็นต้น การผลิตยาบรรจุเสร็จ ทั้งรูปแบบ
ของเหลว เช่น ยาน้า ยาฉีด ยาหยอดตา เป็นต้น รูปแบบของแข็ง เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูลแข็ง ยาผง เป็นต้น
และรูปแบบกึ่งแข็ง เช่น ยาแคปซูลนิ่ม ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาเจล และยาเหน็บ เป็นต้น รวมถึงวัคซีนเซรุ่ม
ยาสู ด ดม และยาแผ่ น แปะ การวางแผนรายละเอี ย ดการด าเนิ น การผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ
และปริ มาณของผลผลิ ต ต้น ทุน ระยะเวลาที่ใช้ใ นการผลิ ต และความต้องการด้านแรงงาน รวมทั้ ง
การผลิต และการจ่ายไฟฟูา ก๊าซ และน้า ภายในโรงงาน การจัดเก็บ การบาบัด และการกาจัดของเสีย
การควบคุมการทางานของเครื่ องจั กรและกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิภ าพ การให้ คาปรึกษา
และให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ จั ด การแผนกอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต เช่ น ฝุ า ยจั ด ซื้ อ ฝุ า ยสิ น ค้ า คงคลั ง หรื อ
ฝุ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ น ต้ น การประสานให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามมาตรฐานด้ า นสุ ข ภาพ
และความปลอดภั ย การด าเนิ น การตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ การด าเ นิ น การ
ด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและบริหารงานในองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1321.0010101-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
(Manufacturing Managers, modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตตัวยาสาคัญ และยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ทั้งรูปแบบของเหลว เช่น
ชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตา เป็นต้ น รูปแบบของแข็ง ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง เป็นต้น
รูปแบบกึ่งแข็ง ชนิดแคปซูลนิ่ม ชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล และชนิดเหน็บ เป็นต้น
1321.0010101-01

ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Manufacturing Managers, active pharmaceutical
ingredients (APIs), modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตตัว ยาส าคัญในการผลิ ตยาแผนปัจจุบันในระดับอุตสาหกรรมอันเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทุกรูปแบบ ทุกชนิด เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์
เป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น
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1321.0010101-02

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Manufacturing Managers, modern medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แ ลแผนการผลิ ต ยาแผนปั จ จุ บั น บรรจุ เ สร็ จรู ป แบบของเหลว ได้ แ ก่ ยาแผนปั จ จุ บั น
บรรจุเสร็จชนิดน้า เช่น ยาน้าลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย ยาน้าแก้ท้องอืด ยาน้าแก้ไอขับเสมหะ เป็นต้น
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดฉีด เช่น ยาฉีดแก้อักเสบ ยาเดกซาเมทาโซนชนิดฉีด ยาฉีดอะดรีนาลีน
เป็นต้น ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดหยอดตา เช่น น้าตาเทียม ไอด๊อกยูริดีนชนิดน้าหยอดตา เป็นต้น
1321.0010101-03

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
(Manufacturing Managers, modern medicines: solid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิ ด เม็ ด เช่น ยาแก้ป วดพาราเซตามอลชนิ ดเม็ด ยาแก้ เมารถ ไดเมนไฮดริเ นท ชนิ ดเม็ด เป็ นต้ น
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลแข็ง เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดแคปซูลแข็ง ยาลดความดันเลือดชนิด
แคปซูลแข็ง เป็นต้น ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผง เช่น ผงน้าตาลเกลือแร่ ยาผงโรยแผล เป็นต้น
1321.0010101-04

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
(Manufacturing Managers, modern medicines: semisolid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดแคปซูลนิ่ม เช่น ไอบูโปรเฟนชนิดแคปซูลนิ่ม ยา Ritonavir ชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น ยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดครีม เช่น ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อชนิดครีม ยาฆ่าเชื้อราชนิดครีม เป็นต้น ยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง เช่น ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อชนิดขี้ผึ้ง ยาฆ่าเชื้อราชนิดขี้ผึ้ง เป็นต้น ยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดเจล เช่น ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อชนิดเจล ยาไดโคลฟีแนคชนิดเจล เป็นต้น ยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดเหน็บ เช่น ยาแก้ท้องเสียชนิดเหน็บ ยารักษาริดสีดวงชนิดเหน็บ เป็นต้น
1321.0010102-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยารักษาและป้องกันโรค
(Manufacturing Managers, biological products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยารักษาและปูองกันโรค ได้แก่ วัคซีนและเซรุ่ม เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนรวมหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม – อีสุกอีใส (MMRV) และเซรุ่มปูองกันพิษสุนัขบ้า เซรุ่มปูองกัน
พิษงู เป็นต้น
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1321.0010102-01

ผู้จัดการด้านการผลิตวัคซีน
(Manufacturing Managers, vaccines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดู แลแผนการผลิ ตวั คซีน การก าหนดชนิดของวัคซี นที่ จะผลิ ต เช่น วัคซีน ไข้ห วัดใหญ่
วัคซีนรวมหัด – หัดเยอรมัน – คางทูม – อีสุกอีใส (MMRV) เป็นต้น
1321.0010102-02

ผู้จัดการด้านการผลิตเซรุ่ม
(Manufacturing Managers, serums)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตเซรุ่ม การกาหนดชนิดของเซรุ่มที่จะผลิต เช่น เซรุ่มปูองกันพิษสุนัขบ้า
เซรุ่มปูองกันพิษงู เป็นต้น
1321.0010103-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Manufacturing Managers, Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แ ลแผนการผลิ ต ตั ว ยาส าคั ญ ยาแผนโบราณ เช่ น โกฐน้ าเต้ า (มี ฤ ทธิ์ เ ป็ น ยาระบาย)
เอนีสออยล์ (มีฤทธิ์ในการขับลม) เป็นต้น ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จานวน 50 รายการ ทั้งรูปแบบ
ของเหลว ของแข็ง และกึ่งแข็ง
1321.0010103-01

ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Manufacturing Managers, active pharmaceutical
ingredients (APIs), Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตตัวยาสาคัญในการผลิตยาแผนไทยและแผนโบราณในระดับอุตสาหกรรม
อันเป็นส่วนประกอบสาคัญของยาแผนไทยและยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ ทุกรูปแบบ เช่น โกฐน้าเต้า
(มีฤทธิ์เป็นยาระบาย) เอนีสออยล์ (มีฤทธิ์ในการขับลม) เป็นต้น
1321.0010103-02

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Manufacturing Managers, Thai traditional medicines,
liquid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว เช่น ยาธาตุอบเชยชนิดน้า
ยาสตรีหลังคลอดชนิดน้า เป็นต้น
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1321.0010103-03

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
(Manufacturing Managers, Thai traditional medicines,
solid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ได้แ ก่ ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดเม็ด เช่น ยาหอมเทพจิตรชนิดเม็ด ยาห้ารากชนิดเม็ด ยาจันทน์ลีลาชนิดเม็ด เป็นต้น ยาแผนโบราณ
บรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด แคปซู ล เช่ น ยาหอมเทพจิ ต รชนิ ด แคปซู ล ยาห้ า รากชนิ ด แคปซู ล ยาจั น ทน์ ลี ล า
ชนิดแคปซูล เป็นต้น ยาแผนโบราณบรรจุ เสร็จชนิดผง เช่น ยาหอมเทพจิตรชนิดผง ยาห้ ารากชนิดผง
ยาจันทน์ลีลาชนิดผง เป็นต้น
1321.0010103-04

ผู้จัดการด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
(Manufacturing Managers, Thai traditional medicines,
semi-solid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง ได้แก่ ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดลูกกลอน เช่น ยาธาตุบรรจบ ยาแก้ไอผสมกานพลู เป็นต้น
1321.0010104-00

ผู้จัดการด้านการผลิตสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย
(Manufacturing Managers, radioisotopes)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แ ลแผนการผลิ ต สารกั ม มั น ตภาพรั ง สี เ พื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย การก าหนดชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สารกัมมันตภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัยที่จะผลิต เช่น สารประกอบไอโอดีน – 131 สารประกอบเทคนีเซียม - 99
เอ็มสารประกอบซาแมเรียม - 153 สารประกอบฟอสฟอรัส - 32 เป็นต้น
1321.0010105-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Manufacturing Managers, biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ยาอีริโทรโพอิติน (Erythropoietin)
หรือยาฉีดอีพีโอ รักษาโรคโลหิตจาง ยา Granulocyte colony-stimulating factor หรือยาต้านมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว เป็นต้น
1321.0010200-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพร
(Manufacturing Managers, herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตเภสัชภัณฑ์สมุนไพร ทั้งการผลิตตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical
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Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น ผงเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma Longa L)
มีสาระสาคัญ Curcuminoids (มีฤทธิ์บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด) ผงใบและฝักมะขามแขก (Senna
Alexandrina Mill) (มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูก) เป็นต้น และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จที่ประกาศ
โดยคณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง บั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559
จ านวน 24 รายการ ทั้ งรู ป แบบของเหลว เช่น ชนิดน้ า ชนิ ดน้ามัน เป็นต้ น รูป แบบของแข็ ง เช่ น
ชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล ชนิ ด ผง เป็ น ต้ น และรู ป แบบกึ่ ง แข็ ง เช่ น ชนิ ด ครี ม ชนิ ด ขี้ ผึ้ ง ชนิ ด เจล
ชนิ ด ลู ก กลอน เป็ น ต้ น การวางแผนรายละเอี ย ดของการด าเนิ น การผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ
และปริ มาณของผลผลิ ต ต้น ทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิ ต และความต้องการด้านแรงงาน รวมทั้ง
การผลิตและการจ่ายไฟฟูา ก๊าซและน้าภายในโรงงาน การจัดเก็บ การบาบัด และการกาจัดของเสีย
การควบคุมการทางานของเครื่ องจั กรและกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิภ าพ การให้ คาปรึกษา
และให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ จั ด การแผนกอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต เช่ น ฝุ า ยจั ด ซื้ อ ฝุ า ยสิ น ค้ า คงคลั ง หรื อ
ฝุ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ น ต้ น การประสานให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามมาตรฐานด้ า นสุ ข ภาพ
และความปลอดภั ย การด าเนิ น การตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น การ
ด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและบริหารงานในองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1321.0010201-00

ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Manufacturing Managers, active pharmaceutical
ingredients (APIs), herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตตัวยาสาคัญเพื่อผลิตยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมอันเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของยาสมุนไพรบรรจุเสร็จทุกชนิด เช่น ผงเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) มีสารสาคัญ
Curcuminoids (มีฤทธิ์บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด) ผงใบและฝักมะขามแขก (Senna alexandrina Mill.)
(มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูก) เป็นต้น
1321.0010202-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Manufacturing Managers, herbal medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว ได้แ ก่ ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิ ดน้ า เช่น ยาทิงเจอร์ ทองพัน ชั่ง ยาทิงเจอร์ พลู ยาเปลื อกมังคุด เป็นต้น ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดน้ามัน เช่น ยาน้ามันไพล เป็นต้น
1321.0010202-01

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
(Manufacturing Managers, herbal medicines: solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า การกาหนดชนิดของยาที่จ ะผลิ ต เช่น
ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ยาทิงเจอร์พลู ยาเปลือกมังคุดชนิดน้า เป็นต้น
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1321.0010202-02

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน
(Manufacturing Managers, herbal medicines: oils)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิต ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิต เช่น
ยาน้ามันไพล เป็นต้น
1321.0010203-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบของแข็ง
(Manufacturing Managers, herbal medicines: solid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาสมุน ไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ได้แก่ ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิ ด เม็ ด เช่ น ยามะระขี้ น กชนิ ด เม็ ด ยาฟู า ทะลายโจรชนิ ด เม็ ด เป็ น ต้ น ยาสมุ น ไพรบรรจุ เ สร็ จ
ชนิดแคปซูล เช่น ยาฟูาทะลายโจรชนิ ดแคปซูล ยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูล เป็นต้น ยาสมุนไพร
บรรจุเสร็จชนิดผง เช่น ยากระเจี๊ยบแดงชนิดผง ยาหญ้าหนวดแมวชนิดผง เป็นต้น
1321.0010203-01

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
(Manufacturing Managers, herbal medicines: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิต เช่น
ยามะระขีน้ กชนิดเม็ด ยาฟูาทะลายโจรชนิดเม็ด เป็นต้น
1321.0010203-02

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
(Manufacturing Managers, herbal medicines: capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิต เช่น
ยาฟูาทะลายโจรชนิดแคปซูล ยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูล เป็นต้น
1321.0010203-03

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
(Manufacturing Managers, herbal medicines: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตยาสมุน ไพรบรรจุเสร็จชนิดผง การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิ ต เช่น
ยากระเจี๊ยบแดงชนิดผง ยาหญ้าหนวดแมวชนิดผง เป็นต้น
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1321.0010204-00

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
(Manufacturing Managers, herbal medicines, semi-solid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุม ดูแ ลแผนการผลิ ตยาสมุน ไพรบรรจุ เสร็จ รูป แบบกึ่ง แข็ ง ได้ แก่ ยาสมุ นไพรบรรจุ เสร็ จ
ชนิดครีม เช่น ยาพริกชนิดครีม ยาเมล็ดน้อยหน่าชนิดครีม เป็นต้น ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง เช่น
ยาพญายอชนิดขี้ผึ้ง ยาพริกชนิดขี้ผึ้ ง เป็นต้น ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล เช่ น ยาพริกชนิดเจล
ยาว่านหางจระเข้ชนิดเจลเป็นต้น ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน เช่น ยาฟูาทะลายโจรชนิดลูกกลอน
ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงชนิดลูกกลอน เป็นต้น
1321.0010204-01

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม
(Manufacturing Managers, herbal medicines: creams)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิต เช่น
ยาพริกชนิดครีม ยาเมล็ดน้อยหน่าชนิดครีม เป็นต้น
1321.0010204-02

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
(Manufacturing Managers, herbal medicines: ointments)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิต เช่น
ยาพญายอชนิดขี้ผึ้ง ยาพริกชนิดขี้ผึ้ง เป็นต้น
1321.0010204-03

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
(Manufacturing Managers, herbal medicines: gels)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุม ดูแ ลแผนการผลิ ตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิ ดเจล การกาหนดชนิ ดของยาที่จะผลิ ต เช่ น
ยาพริกชนิดเจล ยาว่านหางจระเข้ชนิดเจล เป็นต้น
1321.0010204-04

ผู้จัดการด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
(Manufacturing Managers, herbal medicines: uncoated pills)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน การกาหนดชนิดของยาที่จะผลิต เช่น
ยาฟูาทะลายโจรชนิดลูกกลอน ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงชนิดลูกกลอน เป็นต้น
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1321.0010300-00

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Manufacturing Managers, dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และการควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งสี่ ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโน การวางแผนรายละเอียดของการดาเนิน
การผลิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ต้นทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและความต้องการ
ด้านแรงงาน รวมทั้งการผลิตและการจ่ายไฟฟูา ก๊าซและน้าภายในโรงงานการจัดเก็บ การบาบัด และ
การกาจัดของเสีย การควบคุมการทางานของเครื่องจักรและกระบวนการทางานให้ มีประสิ ทธิภาพ
การให้คาปรึกษาและให้ข้อมูลแก่ผู้จัดการแผนกอื่น ๆ เช่น ฝุายจัดซื้อฝุายสินค้าคงคลัง หรือฝุายทรัพยากรบุคคล
เป็ น ต้ น การประสานให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามมาตรฐานด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
การดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่มีผลต่อการดาเนินการด้านการผลิต และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาและบริหารงานในองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1321.0010301-00

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Manufacturing Managers, herbal dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช สมุนไพร ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพื ช สมุน ไพรชนิ ดน้ า ชนิ ดเม็ด ชนิ ดแคปซูล แข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูล นิ่ม เช่น น้าสมุนไพร
จากตะไคร้ สมุนไพรจากฟูาทะลายโจรชนิดเม็ด สมุนไพรจากโสมชนิดแคปซูลแข็ง สมุนไพรจากมะตูม
ชนิดผง น้ามันงาชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
1321.0010301-01

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดน้า
(Manufacturing Managers, herbal dietary supplements:
solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ เสริมอาหารจากพืช สมุนไพรชนิดน้า การกาหนดผลิ ตภัณฑ์
เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น น้าสมุนไพรจากตะไคร้ น้าสมุนไพรจากดอกคาฝอย น้าสมุนไพรจากกระเจี๊ยบ เป็นต้น
1321.0010301-02

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด
(Manufacturing Managers, herbal dietary supplements: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด การกาหนดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น สมุนไพรจาก ทะลายโจรชนิดเม็ด สมุนไพรจากกระเทียมชนิดเม็ด สมุนไพร
จากมะรุมชนิดเม็ด เป็นต้น
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1321.0010301-03

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Manufacturing Managers, herbal dietary supplements:
soft gelatin capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม การกาหนดผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารที่จ ะผลิ ต เช่ น น้ ามัน งาชนิด แคปซูล นิ่ ม น้ามันมะพร้าวชนิดแคปซู ล นิ่ม น้ามันมะกอก
ชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
1321.0010301-04

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Manufacturing Managers, herbal dietary supplements:
hard capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูล แข็ง การกาหนด
ผลิ ตภั ณฑ์ เสริ ม อาหารที่ จ ะผลิ ต เช่น สมุน ไพรจากโสมชนิ ดแคปซู ล แข็ ง สมุน ไพรจากมะขามแขก
ชนิดแคปซูลแข็ง สมุนไพรจากแปะก๊วยชนิดแคปซูลแข็ง เป็นต้น
1321.0010301-05

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดผง
(Manufacturing Managers, herbal dietary supplements:
powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารจากพืช สมุนไพรชนิดผง การกาหนดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น ผงสมุนไพรจากมะตูม ผงสมุนไพรจากขิง ผงสมุนไพรจากหญ้าหนวดแมว เป็นต้น
1321.0010302-00

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Manufacturing Managers, dietary supplements from
animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม เช่น น้ามันปลาชนิดน้าเชื่อม น้ามันปลา
ชนิดเม็ด น้ามันปลาชนิดแคปซูลแข็ง หอยนางรมชนิดผง น้ามันปลาชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
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1321.0010302-01

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
(Manufacturing Managers, dietary supplements from
animal byproducts: solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่จะผลิต เช่น น้ามันปลาชนิดน้าเชื่อม น้ามันตับปลาชนิดน้าเชื่อม เป็นต้น
1321.0010302-02

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
(Manufacturing Managers, supplements from animal
byproducts: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่จะผลิต เช่น น้ามันปลาชนิดเม็ด น้ามันตับปลาชนิดเม็ด เป็นต้น
1321.0010302-03

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Manufacturing Managers, dietary supplements from
animal byproducts: soft gelatin capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม การกาหนดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น น้ามันปลาชนิดแคปซูลนิ่ม น้ามันตับปลาชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
1321.0010302-04

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
(Manufacturing Managers, dietary supplements from
animal byproducts: hard capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภั ณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง การกาหนดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น น้ามันปลาชนิดแคปซูลแข็ง น้ามันตับปลาชนิดแคปซูลแข็ง เป็นต้น
1321.0010302-05

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
(Manufacturing Managers, dietary supplements from
animal byproducts: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่จะผลิต เช่น นมผง ผงหอยนางรม เป็นต้น
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1321.0010303-00

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
(Manufacturing Managers, vitamin and mineral dietary
supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุ ได้แก่ ชนิดน้า ชนิดเม็ด
ชนิ ด แคปซู ล แข็ ง ชนิ ด ผงและชนิ ด แคปซู ล นิ่ ม เช่ น ไวตามิ น ซี ช นิ ด พร้ อ มดื่ ม ไวตามิ น ซี ช นิ ด เม็ ด
มัลติไวตามินสาหรับเด็กชนิดแคปซูลแข็ง ผงเกลือเสริมไอโอดีน ไวตามินเอชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
1321.0010303-01

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดน้า
(Manufacturing Managers, vitamin and mineral dietary
supplements: solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า การกาหนด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น ไวตามินซีชนิดพร้อมดื่ม แคลเซียมชนิดพร้อมดื่ม เป็นต้น
1321.0010303-02

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดเม็ด
(Manufacturing Managers, vitamin and mineral
supplements: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด การกาหนด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น ไวตามินซีชนิดเม็ด แคลเซียม คาโบเนต ชนิดเม็ด หรือธาตุเหล็ก
ชนิดเม็ด เป็นต้น
1321.0010303-03

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
(Manufacturing Managers, vitamin and mineral
supplements: soft gelatin capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แลแผนการผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทไวตามิน และแร่ ธ าตุช นิ ด แคปซู ล นิ่ ม
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น ไวตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ ไวตามินเอชนิดแคปซูลนิ่ม
ไวตามินดีชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
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1321.0010303-04

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
(Manufacturing Managers, vitamin and mineral dietary
supplements: hard capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดู แลแผนการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหารประเภทไวตามินและแร่ธ าตุช นิ ดแคปซูล แข็ ง
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น มัลติไวตามินสาหรับเด็กชนิดแคปซูลแข็ง แคลเซียม
ผสมไวตามินดีชนิดแคปซูลแข็ง หรือธาตุเหล็กชนิดแคปซูลแข็ง เป็นต้น
1321.0010303-05

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดผง
(Manufacturing Managers, vitamin and mineral dietary
supplements: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทไวตามินและแร่ ธาตุชนิดผง การกาหนด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น ผงเกลือเสริมไอโอดีน ผงเกลือแร่ เป็นต้น
1321.0010304-00

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโน
(Manufacturing Managers, fatty and amino acid dietary
supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโน ได้แก่ ชนิดน้า
ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น
กรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 6 แอล - กลูตาไธโอน แอล - กลูตามีน เป็นต้น
1321.0010304-01

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดน้า
(Manufacturing Managers, fatty and amino acid dietary
supplements: solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แ ลแผนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทกรดไขมั น และกรดอะมิ โ นชนิ ด น้ า
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น โปรตีนพร้อมดื่ม แอล - กลูตาไธโอนพร้อมดื่ม คอลลาเจน
พร้อมดื่ม เป็นต้น
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1321.0010304-02

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดเม็ด
(Manufacturing Managers, fatty and amino acid dietary
supplements: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แ ลแผนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทกรดไขมั น และกรดอะมิ โ นช นิ ด เม็ ด
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดเม็ด กรดไขมันโอเมก้า 6 ชนิดเม็ด
แอล - กลูตาไธโอน ชนิดเม็ด แอล - กลูตามีน ชนิดเม็ด เป็นต้น
1321.0010304-03

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
(Manufacturing Managers, fatty and amino acids
dietary supplements: soft gelatin capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน และกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดแคปซูลนิ่ม กรดไขมันโอเมก้า 6
ชนิดแคปซูลนิ่ม แอล - กลูตาไธโอน ชนิดแคปซูลนิ่ม แอล - กลูตามีน ชนิดแคปซูลนิ่ม เป็นต้น
1321.0010304-04

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
(Manufacturing Managers, fatty and amino acid dietary
supplements: hard capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิต เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดแคปซูลแข็ง กรดไขมันโอเมก้า 6
ชนิดแคปซูลแข็ง แอล - กลูตาไธโอน ชนิดแคปซูลแข็ง แอล - กลูตามีน ชนิดแคปซูลแข็ง เป็นต้น
1321.0010304-05

ผู้จัดการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดผง
(Manufacturing Managers, fatty and amino acid dietary
supplements: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุ ม ดู แ ลแผนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทกรดไขมั น และกรดอะมิ โ นชนิ ด ผง
การกาหนดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะผลิ ต เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดผง กรดไขมันโอเมก้า 6
ชนิดผง แอล - กลูตาไธโอน ชนิดผง แอล - กลูตามีน ชนิดผงเป็นต้น
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1321.0010400-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอาง
(Manufacturing Managers, cosmeceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตเวชสาอาง หรือเครื่องสาอางที่ มีคุณสมบัติทางการรักษาและฟื้นฟู เช่น
เวชส าอางบารุงผิว ทั้งผิ วหน้าและผิว กายเวชสาอางบารุงเส้นผม เป็นต้น การวางแผนรายละเอียด
ของการดาเนินการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ต้นทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
และความต้องการด้านแรงงาน รวมทั้งการผลิตและการจ่ายไฟฟูา ก๊าซและน้าภายในโรงงาน การจัดเก็บ
การบ าบั ด และการก าจั ด ของเสี ย การควบคุม การทางานของเครื่ องจัก รและกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ การให้คาปรึกษาและให้ข้อมูลแก่ผู้จัดการแผนกอื่น ๆ เช่ น ฝุายจัดซื้อ ฝุายสินค้าคงคลัง
หรือฝุายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เกี่ยวกับการผลิต การประสานให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย การดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่มีผลต่อการดาเนินการ
ด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและบริหารงานในองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1321.0010401-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับผม
(Manufacturing Managers, cosmeceuticals: hair products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิ ตเวชส าอางสาหรับเส้ นผม เช่น แชมพูปูองกันรังแค แชมพูส าหรับผู้ มี
หนังศีรษะบาง แพ้ง่าย แชมพูปูองกันผมร่วง เป็นต้น
1321.0010402-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
(Manufacturing Managers, cosmeceuticals: facial products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า เช่น เวชสาอางเพื่อรักษาสิว ครีมบารุงผิวหน้า
เวชสาอางลบรอยดา เป็นต้น
1321.0010403-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
(Manufacts,; f.suring Managers, cosmeceuticals:
body care products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกาหนด การดาเนินการ
และควบคุมดูแลแผนการผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว เช่น โลชั่นทาตัวให้ความชุ่มชื้น โลชั่นรักษาผิว
แตกกร้าน เป็นต้น
1321.0019090-90

ผู้จัดการด้านการผลิตทางเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ เป็นผู้เพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎี
ด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนอย่างเป็นระบบหรือนาเข้าไปสู่การผสมผสาน
ของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดใหญ่ นี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ ในทักษะระดับ ที่ 4 (ผู้ ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดาเนินการวิเคราะห์และวิจัย และพัฒนา
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ การให้คาแนะนาหรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
กายภาพ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวิต การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
สังคมศาสตร์และมนุษยชาติ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 วิชาหรือมากกว่าในระดับการศึกษาต่าง ๆ
การสอนและให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีความต้องการพิเศษการให้บริการ
ทางธุร กิ จ กฎหมายและทางสั งคมที่ห ลากหลายการสร้างและแสดงผลงานทางศิล ปะให้ คาแนะน า
ด้านศาสนา การจัดทาเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ และอาจรวมหน้าที่ในการควบคุมพนักงาน
ตาแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
23 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
25 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม

หมวดย่อย 21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and engineering professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ทาการวิจัย ปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ
เช่น ฟิสิ กส์ ดาราศาสตร์ อุตุ นิ ยมวิทยา เคมี ธรณี ฟิสิ กส์ ธรณีวิ ทยา ชีววิทยา นิ เวศวิทยา เภสั ชวิทยา
การแพทย์ คณิ ตศาสตร์ สถิ ติ สถาปั ตยกรรมวิ ศวกรรม และเทคโนโลยี เป็ นต้ น ความสามารถใน
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษา
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย การทาการวิจัย การขยายความ การให้คาแนะนา
หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการศึกษาโครงสร้างและสมบัติของสสารทางกายภาพ
และปรากฏการณ์ ลักษณะทางเคมีและกระบวนการแปรรูปสารต่าง ๆ วัสดุและผลิตภัณฑ์ ในทุกรูปแบบ
ของชีวิต ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช แนวคิด วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติ การให้คาแนะนา การออกแบบ
การก ากั บ ดู แลการก่ อสร้ างอาคาร เมื อง และระบบจราจรหรื อวิ ศวกรรมโยธา และโครงสร้ างทาง
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อุตสาหกรรม ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ การให้คาปรึกษาและประยุกต์วิธีการทาเหมืองและ
การรับประกันการใช้ที่เหมาะสมที่สุด การสารวจพื้นดิน พื้นน้าและสร้างแผนที่ การศึกษาและการให้
คาแนะนาเกี่ย วกับ เทคโนโลยี ของวัสดุบางชนิด ผลิ ตภัณฑ์และกระบวนการ และประสิ ทธิ ภ าพของ
การผลิต การจัดระบบงาน การจัดทาเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ อาจรวมหน้าที่ในการควบคุม
บุคลากรตาแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
211 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก
212 นักคณิตศาสตร์ นักสถิติประกันภัยและนักสถิติ
213 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
214 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม (ยกเว้น เทคโนโลยีไฟฟูา)
215 วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟูา
216 สถาปนิก นักวางผัง นักสารวจ และนักออกแบบ

หมู่ 213

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
(Life science professionals)

ผู้ ป ระกอบวิช าชี พด้า นวิท ยาศาสตร์เ กี่ย วกับ สิ่ งมี ชีวิต เป็นผู้ ประยุก ต์ความรู้ ที่ไ ด้
จากการวิจัยไปสู่มนุษย์ สัตว์ พืชและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่
การปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรและปุาไม้ และแก้ปัญหาสุขภาพของมนุษย์และปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลเชิงทดลองและข้อมูลภาคสนามเพื่อระบุและพัฒนากระบวนการและเทคนิคใหม่ การให้คาแนะนา
และการสนับสนุนแก่รัฐบาล องค์กรและธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
2131 นั กชี ว วิ ทยา นั กพฤกษศาสตร์ นั ก สั ตววิ ท ยาและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2132 ทีป่ รึกษาด้านเกษตรกรรม การปุาไม้และการประมง
2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วย 2131 นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยาและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(Biologists, botanists, zoologists and related professionals)
นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยา และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็ น ผู้ศึกษาสิ่ งมีชีวิตและปฏิสั มพัน ธ์ ระหว่างสิ่ งเหล่ านั้นกับสิ่ งแวดล้ อม และประยุกต์ความรู้นี้เพื่อ
แก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพของมนุ ษย์ และปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม อาชี พในหน่ วยนี้ ท างานหลากหลายสาขา อาทิ
พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยา ชีววิทยาทางทะเล พันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา
สรีรวิทยา แบคทีเรียวิทยา และไวรัสวิทยา
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทาการวิจัยในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อค้นพบข้อมูลใหม่ เพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
และสุขภาพและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและเทคนิคใหม่สาหรับใช้ในทางเภสัช การเกษตร
และสิ่งแวดล้อม
(ข) การออกแบบ การทาการทดลองและทดสอบ
(ค) การรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ แมลง พืชและศึกษาต้นกาเนิด
การพัฒนารูปแบบทางเคมีและทางกายภาพ โครงสร้าง องค์ประกอบและกระบวนการทางชีวิตและการสืบพันธุ์
(ง) การตรวจสอบสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี แ ละเทคนิ ค
เฉพาะต่าง ๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโทรมาตร (telemetry) ระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม พันธุวิศวกรรม เป็นต้น การวิเคราะห์ภาพดิจิตัลปฏิกิริยาลูกโซ่
พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction) และการสร้างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์
(จ) การระบุ การจาแนก การบันทึก การเฝูาตรวจติดตามสิ่งมีชีวิตและรักษาฐานข้อมูล
(ฉ) การเขี ย นเอกสารและรายงานทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
การวิจัยและการค้นพบใหม่ ๆ และนาไปลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรือในการประชุม เพื่อการพิจารณา
และโต้แย้งต่อไป
(ช) การออกแบบและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือมนุษย์
(ซ) การให้คาปรึกษาแก่รัฐบาล องค์กรและธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ เป็นต้น
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- นักพฤติกรรมสัตว์
- นักแบคทีเรียวิทยา
- นักชีววิทยา
- นักเทคโนโลยีชีวภาพ
- นักพฤกษศาสตร์
- นักพันธุศาสตร์เซลล์
- นักชีววิทยาทางทะเล
- นักจุลชีววิทยา
- นักชีววิทยาระดับโมเลกุล
- นักพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
- นักเภสัชวิทยา
- นักสัตววิทยา
กลุม่ อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- นักนิเวศวิทยา - 2133
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นักเภสัชวิทยา (Pharmacologist)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิจัยและการพัฒนา
วิธีการวัดระดับยาชนิดต่าง ๆ ในเลือดเพื่อนาไปใช้ในงาน การตรวจวัดระดับยาในผู้ปุวย อาสาสมัครวิจัย
และการตรวจวัดระดั บ ความคงตั ว ของเภสั ช ผลิ ตภัณฑ์ก ารตรวจ การวิเคราะห์ ทางห้ อ งปฏิบัติการ
หาปริมาณสาร Catecholamine หรือสารอื่น ๆ ที่เป็นอนุพันธ์สารสลายตัวของยาหรือยาเสพติด
ในเลื อ ดและปั ส สาวะ เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาการเตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ วิ ธี ก าร ยา
และอาสาสมัครที่ใช้ในการทดสอบ การดาเนินการทดสอบ การรวบรวมข้อมูล การคานวณผลโดยวิธีการทาง
สถิติ และการรายงานผลการทดสอบในงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาผู้ปุวย

หมวดย่อย 22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (Health professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ เป็นผู้ ที่ทาการวิจัย ปรับปรุง หรือการพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีวิธีการปฏิบัติงาน และการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์การพยาบาล
ทันตกรรมสัตวศาสตร์ เภสัชศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดาเนินการวิจัยและหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาความผิดปกติและความเจ็บปุวยของมนุษย์ สัตว์ การหาแนวทางในการรักษา การให้คาปรึกษา
หรื อ ใช้ ม าตรการปู อ งกั น และการรั ก ษา หรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การจั ด ท าเอกสารและรายงาน
เชิงวิทยาศาสตร์ อาจรวมหน้าที่ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
221 แพทย์
222 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
223 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
224 ผู้ช่วยแพทย์
225 สัตวแพทย์
226 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
หมายเหตุ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ISCO) การใช้การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ISCO เพื่อ
จาแนก อธิบายหรือตรวจสอบบุคลากรด้านสุขภาพ ให้ตระหนักว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่ถูกพิจารณาให้
เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรด้านสุขภาพนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่นอกเหนือจากหมวดย่อย 22 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ ซึ่งอาชีพดังกล่าวนั้น รวมอยู่ด้ว ยแต่ไม่จากัด เช่น ผู้ ให้คาปรึกษาด้านการติดยาเสพติด
วิศวกรชีวเวชศาสตร์ นักจิตวิทยาคลินิก นักฟิสิกส์การแพทย์ เป็นต้น

หมู่ 226

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ (Other health professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอันที่เกี่ยวกับทันตกรรม
เภสัชกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบาบัด โภชนาการ การได้ยิน
การพูด การมองเห็น และการบาบัดฟื้นฟู อาชีพในหมู่นี้รวมถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของมนุษย์
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ทั้งหมด ยกเว้นแพทย์ แพทย์แ ผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน พยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภ์วิชาชีพ
และผู้ช่วยแพทย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมินผู้ปุวยหรือผู้รับบริการเพื่อระบุ
ลั ก ษณะของความผิ ด ปกติ ความเจ็ บ ปุ ว ยหรื อ ปั ญ หา การจั ด ท าและน าแผนการรั ก ษาไปใช้
และประเมินผล การจัดทาเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการรักษาผู้ปุวย การวินิจฉัยและรักษาโรค
การบาดเจ็บ และการรักษาฟัน ปาก ขากรรไกร และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องที่ผิดปกติ การจัดเก็บรักษา
การทดสอบส่วนผสม และจ่ายยา การให้คาปรึกษาด้านการใช้ยาที่เหมาะสมและผลข้างเคียงของยา
การประเมินการวางแผนการนาโปรแกรมต่าง ๆ ไปใช้ในการติดตาม การควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่
มีผ ลกระทบต่อ สุ ข ภาพมนุ ษย์ เพื่อ ปรั บ ปรุ งหรือ ฟื้น ฟูก ารตอบสนองของอวัย วะต่ าง ๆ ของมนุ ษ ย์
เพิ่ม ความสามารถในการเคลื่ อนไหวให้ สู งสุ ด การบรรเทาอาการปวด หรือการส่ งเสริมผลกระทบ
ของอาหาร และการโภชนาการต่อสุ ขภาพของมนุษย์ การดาเนินการวินิจฉัย การจัดการและรักษา
ความผิดปกติทางร่างกายที่ส่งผลต่อการได้ยิน การสื่อสาร หรือการกลืน หรือความผิดปกติของดวงตา
และระบบการมองเห็น การให้คาแนะนาผู้รับบริการเกี่ยวกับการบาบัดรักษา และการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และการจัดหาหรือจัดให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การส่งต่อผู้ปุวยหรือหารือกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องถ้าจาเป็น
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
2261 ทันตแพทย์
2262 เภสัชกร
2263 นักอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์
2264 นักกายภาพบาบัด
2265 นักกาหนดอาหารและนักโภชนาการ
2266 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
2267 นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
2269 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2262 เภสัชกร (Pharmacists)
เภสัชกร เป็นผู้จัดเก็บ รักษา ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์ยา และให้คาปรึกษาด้านการใช้ยา
ที่เหมาะสมและผลในทางตรงข้ามตามใบสั่งยาที่แพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอื่น ๆ
เป็นผู้ออกให้ และเป็นผู้รับผิดชอบในการทาวิจัย ทดสอบ จัดเตรียม จ่ายยา และเฝูาติดตามการรักษา
ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมนุษย์
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การรั บ ใบสั่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ยาจากแพทย์แ ละผู้ ประกอบวิช าชีพ เกี่ ยวกั บสุ ข ภาพ
อนามัย อื่น ๆ การตรวจสอบประวั ติผู้ ปุว ย และตรวจสอบให้ แน่ ใจในการให้ ปริมาณยาที่เหมาะสม
และวิธีการให้ยาและความเข้ากันได้ของยาก่อนจ่ายยา
(ข) การจัดเตรียมหรือควบคุมการจัดเตรียมและการติดฉลากยาน้า ยาขี้ผึ้ง ยาผง
ยาเม็ด และยาชนิดอื่น ๆ ตามใบสั่งยา
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(ค) การให้ข้อมูลและคาแนะนาแก่ผู้ออกใบสั่ งยา และผู้รับบริการเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ของยา ความไม่เข้ากันและข้อห้าม ผลข้างเคียง ปริมาณการใช้ยา และการจัดเก็บยาให้เหมาะสม
(ง) การร่ วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยอื่น ๆ ในการวางแผน
การเฝูาตรวจติดตาม การทบทวน และประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาของผู้ปุวย
รายบุคคล และประสิทธิผลของยาหรือการรักษาเฉพาะ
(จ) การเก็บรักษาแฟูมใบสั่งยาและบันทึกเกี่ยวกับสารเสพติด ยาพิษ และยาเสพติด
ตามข้อกาหนดทางกฎหมายและวิชาชีพ
(ฉ) การจัดเก็บและรักษาวัคซีน เซรั่มและยาชนิดอื่น ๆ ไม่ให้เสื่อมสภาพ
(ช) การให้คาแนะนาผู้รับบริการและจัดหายาที่ไม่ได้อยู่ในใบสั่ง และวินิจฉัย และการให้
การช่วยเหลือในทางรักษาสาหรับอาการทั่วไป
(ซ) การควบคุมดูแลและประสานงานกับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เภสัชกรอินเทอร์น
(intern) และผู้ช่วยขายยา
(ฌ) การท าการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ยา เครื่ อ งส าอางและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่เกี่ยวกับสารเคมี
(ญ) การหารือกับนักเคมี ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร และผู้ ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ
เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตและส่วนผสม
(ฎ) การทดสอบและวิ เ คราะห์ ย าเพื่ อ ตรวจสอบความหนาแน่ น ความบริ สุ ท ธิ์
และความแรง อันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเฉพาะ
(ฏ) การประเมินคุณค่าของฉลาก บรรจุภัณฑ์และการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ยา
(ฐ) การพัฒนาข้อมูลและความเสี่ยงของยาบางชนิด
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- นักเคมีด้านการจ่ายยา
- เภสัชกรในโรงพยาบาล
- เภสัชกรในอุตสาหกรรม
- เภสัชกรผู้ค้าปลีก
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- นักเภสัชวิทยา - 2131
- ช่างเทคนิคด้านเภสัชกรรม - 3213
2262.0010000-00

เภสัชกร ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การรับใบสั่ งผลิ ตภัณฑ์ย า
จากแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอื่น ๆ การตรวจสอบประวัติผู้ปุวยและตรวจสอบ
ให้แน่ใจในการให้ปริมาณยาที่เหมาะสมและวิธีการให้ยาและความเข้ากันได้ของยา การจัดเตรียมยาน้า
ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดและยาชนิดอื่น ๆ ตามใบสั่งยา การให้ข้อมูลและคาแนะนาแก่ผู้ออกใบสั่งยาและ
ผู้รั บ บริ การเกี่ย วกับ ปฏิกิริ ย าของยา การจั ดเก็บยาให้ เหมาะสม การวางแผน การเฝูาตรวจติดตาม
ทบทวนและประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการรักษา และประสิทธิผลของยา การให้การช่วยเหลือ
ในทางรักษาสาหรับอาการทั่วไป การทดสอบและวิเคราะห์ยาเพื่อตรวจสอบความหนาแน่น ความบริสุทธิ์
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และความแรง อันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเฉพาะ การประเมินคุณค่าของฉลากบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา
ของผลิตภัณฑ์ยา การพัฒนาข้อมูลและความเสี่ยงของยาบางชนิด
2262.0010100-00

เภสัชอุตสาหการ
(Industrial Pharmacists)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2557 ได้แก่
การวิจัย การค้นหาและพัฒนาตัวยา ทั้งที่เป็นสมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์ และยาชีววัตถุ การมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒ นาตารั บ ยาและระบบนาส่ งยา การประเมินความคงสภาพและการประเมิ น
ชีวสมมูลของยารวมทั้งระบบบริหารคุณภาพและหลักปฏิบัติที่ดีทางคลินิกหลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจรับรอง (Qualification) การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และการสอบเทียบ
(Calibration) การมีความรู้ความเข้าใจในการทางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละหน่วย
การผลิ ต ตลอดจนสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการผลิ ต วิ ธี ก ารท าความสะอาด ซ่ อ มแซม และ
บ ารุ ง รั ก ษา รวมถึง การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของกระบวนการ การมี ค วามรู้เ กี่ ย วกั บข้ อ ก าหนด
กฎระเบี ย บ และกฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกับ อุตสาหกรรมยา เช่น การขออนุญ าตสถานที่ผ ลิ ต การขอ
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น การขึ้นทะเบียน การผลิตยา การจาหน่าย รวมไปถึงข้อกาหนด
กฎระเบียบ กฎหมายยา เช่น พระราชบัญญัติยา กฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ของทั้งกระทรวง
สาธารณสุ ข ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และกองควบคุ ม ยา เป็ น ต้ น กฎหมายของ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตยาและอุตสาหกรรมอื่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กฎหมายแรงงาน เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ข้ อ ก าหนดที่ มี ข ององค์ ก รต่ า งประเทศและระหว่ า งประเทศ
(Regulatory guidance) ในด้านการผลิต เช่น PIC/s (สานักการอาหารและยาสากล) WHO (องค์การ
อาหารและยา) US FDA (สานักงานอาหารและยา สหรัฐอเมริกา) ICH (สานักงานอาหารและยา ยุโรป)
ISO (องค์กรมาตรฐานสากล) เป็นต้น การกาหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การวางแผนและควบคุม การผลิ ต เภสั ช ภั ณฑ์ การประสานความเชื่อมโยงระหว่า งงานฝุ า ยผลิ ตกั บ
งานฝุายอื่น ๆ เช่น ฝุายควบคุมคุณภาพ ฝุายประกันคุณภาพ ฝุายจัดซื้อ ฝุายบารุงรักษา ฝุายควบคุม
สินค้าคงคลัง เป็นต้น
2262.0010101-00

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
(Research and Development Pharmacists,Pharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
การน าทฤษฎีแ ละหลั กการพื้ น ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ ระเบี ยบวิ ธีวิ จัย เช่ น การตั้ง คาถาม การทบทวน
และประเมินวรรณกรรม การออกแบบ เป็นต้น การวิจัยอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน
การค้นพบและออกแบบยา และตัวยาสาคัญ (Drug discovery and design) การพัฒนายา (drug
development) การทดลองทางคลินิก (clinical trial) จนกระทั่งได้ยาบรรจุเสร็จ การประมวล
และวิเคราะห์ผล รวมถึงการประยุกต์ใช้สถิติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
ตารั บ ยา และระบบน าส่ งยา การสื บ ค้น ข้ อ มู ล วารสารจากฐานข้อ มู ล ที่ จาเป็ นต่ อ การท าวิ จัย เช่ น
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ScienceDirect, PubMed, Scopus, ISIWeb of Knowledge, SpringerLink เป็นต้น การผลิตตัวยาสาคัญ
(Active Pharmaceuical Ingredient: API) เบื้องต้น
2262.0010101-01

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชเคมีภัณฑ์ทางยา
(Research and Development Pharmacists,
chemical pharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การค้นหาและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
และยาชีววัตถุที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิเคราะห์ยา ได้แก่ การพิสูจน์
โครงสร้าง คุณสมบัติ การออกฤทธิ์และความเป็นพิษของสาร การศึกษาถึงสมบัติทางเคมีกายภาพต่าง ๆ
ของสารละลายและสารประกอบที่ใช้ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เช่น เทคนิคการทาให้น้ายาใส หรือเทคนิค
การสกัดและผลิตภัณฑ์ยาสกัด เป็นต้น การศึกษาลักษณะรูปแบบยา ส่วนประกอบของตารับ วิธีการตั้ง
และการพัฒ นาตารั บ โดยคานึ ง ถึง ระบบน าส่ ง ยาที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและมี อาการข้ างเคี ยงน้อ ยที่ สุ ด
การปฏิบัติการทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ได้แก่ วิสาวิทยา
(Virology) แบคที เ รี ย วิ ท ยา (Bacteriology) ราวิ ท ยา (Mycology) สาหร่ า ยวิ ท ยา (Phycology)
และ โปรโตซัววิทยา (Protozoology) การแยกเชื้อโรคจากสัตว์ที่เป็นโรคและนามาทาเป็นเชื้อบริสุทธิ์
(Pure culture) ในห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ และฤทธิ์
ทางชี ว ภาพของสารจากธรรมชาติ การศึ ก ษากลไกการดื้ อ ยาของแบคที เ รี ย ก่ อ โรค การประยุ ก ต์
ใช้เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์หาสารเคมี และการควบคุมคุณภาพของสารทางยา
รวมไปถึงการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือเซลล์เพาะเลี้ยง
2262.0010101-02

เภสัชกรด้านวิจัยทางคลินิกเคมีภัณฑ์ทางยา
(Research and Development Pharmacists,
clinical research: pharmaceutical chemistry)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การวิจั ย ที่ เกี่ ย วกับ ผู้ ปุ ว ย
(Patient oriented) หรือผู้ใช้ยา โดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรค การศึกษาเภสัชวิทยา และ
การใช้ เ คมี ภั ณ ฑ์ ท างยาในการบ าบั ด รั ก ษาโรค (Pharmacotherapeutics)
ตลอดจนผลและ
การตอบสนองต่อยาของผู้ปุวยหรือผู้ใช้ยา แล้วประยุกต์ร่วมกับความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม
เพื่อให้การรักษาด้วยยาที่ได้จากสารสังเคราะห์มีประสิทธิภาพ
2262.0010101-03

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
รักษาและปูองกันโรค เช่น การตั้งคาถาม การทบทวนและประเมินวรรณกรรม การออกแบบ เป็นต้น
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2262.0010101-04

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แผนไทยและแผนโบราณ
(Research and Development Pharmacists,
Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนายาแผนไทย
และแผนโบราณ โดยนาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย เช่น การตั้งคาถาม
การทบทวน และประเมินวรรณกรรม การออกแบบ การวิจัยอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน เป็นต้น
2262.0010101-05

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Research and Development Pharmacists,
biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาจุลินทรีย์และเซลล์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถผลิตสารที่ใช้เป็นยาชีวภาพ ซึ่งมีโปรตีนเป็นโครงสร้างหลัก
เช่น แอนติบอดีและฮอร์โมน เป็นต้น
2262.0010101-06

เภสัชกรด้านวิจัยทางคลินิกเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Research and Development Pharmacists,
clinical research : biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทางานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้ปุวย
(Patient oriented) หรือผู้ใช้ยาโดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั บการเกิดโรค การศึกษาเภสัชวิทยา
และการใช้ยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในการบาบัดรักษาโรค (Pharmacotherapeutics) ตลอดจน
ผลและการตอบสนองต่ อ ยาของผู้ ปุ ว ย หรื อ ผู้ ใ ช้ ย า แล้ ว ประยุ ก ต์ ร่ ว มกั บ ความรู้ ท างเภสั ช วิ ท ยา
และเภสัชกรรมชีวภาพเพื่อให้การรักษาด้วยยามีประสิทธิภาพ
2262.0010101-20

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
(Research and Development Pharmacists, herbal
medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร
โดยน าทฤษฎี และหลั กการพื้น ฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับ ระเบี ยบวิธีวิ จัย เช่น การตั้งค าถาม การทบทวน
และประเมินวรรณกรรม การออกแบบ การวิจัยอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน เป็นต้น
2262.0010101-21

เภสัชกรด้านวิจัยทางคลินิกเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
(Research and Development Pharmacists,
clinical research : herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การวิจั ย ที่ เกี่ ย วกับ ผู้ ปุ ว ย
(Patient oriented) หรือผู้ใช้ยาโดยใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรค การศึกษาเภสัชวิทยา
และการใช้ยาในการบ าบัดรักษาโรค (Pharmacotherapeutics) ตลอดจนผลและการตอบสนอง
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ต่ อ ยาสมุ น ไพรของผู้ ปุ ว ยหรื อ ผู้ ใ ช้ ย า แล้ ว ประยุ ก ต์ ร่ ว มกั บ ความรู้ ท างเภสั ช วิ ท ยาและเภสั ช กรรม
ยาสมุนไพร เพื่อให้การรักษาด้วยยามีประสิทธิภาพ
2262.0010101-40

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร การประยุ กต์ร่ ว มกับ ความรู้ ทางเภสั ช วิทยาและเภสั ช กรรมยาสมุนไพร การพัฒ นายา
การทดลองทางคลินิกจนกระทั่งได้ยาบรรจุเสร็จ
2262.0010101-60

เภสัชกรด้านวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
(Research and Development Pharmacists,
cosmeceutical science)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
หรือเครื่องสาอางที่ได้รับการผสมสารอื่น ๆ เช่น Vitamin ต่าง ๆ, Antioxidants, Hydroxy acids,
Growth Factors, Hormones, Peptides, Glycosaminoglycans และสารสกัดจากพืช เป็นต้น ที่มี
คุณสมบัติทางการรักษาและฟื้นฟู เช่น เวชสาอางบารุงผิว ทั้งผิวหน้าและผิวกาย และเวชสาอางบารุงเส้นผม
เป็นต้น การปรุง การผสมและพัฒนา รวมทั้งการทดลอง และการควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์เวชสาอางที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2262.0010200-00

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
(Industrial Pharmacists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิต
เภสั ช ภัณ ฑ์ ยาแผนปั จ จุ บั น ยารั กษาและปู องกัน (วัค ซีน และเซรุ่ม ) ยาที่ ผ ลิ ตด้ ว ยเทคโนโลยีภ าพ
หรือเทคโนโลยีชีวภาพ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2262.0010201-00

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม
รวมถึ ง การพั ฒ นาต ารั บ ยาและรู ป แบบเภสั ช ภั ณ ฑ์ การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ยาส าเร็ จ รู ป และ
การวิเคราะห์ตัวยา
2262.0010201-01

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม
รวมถึงการพัฒนาตารับยาและรูปแบบเภสัชภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบยาสาเร็จรูปและการวิเคราะห์
ตัวยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
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2262.0010201-02

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Industrial Pharmacists, active pharmaceutical
Ingredients (APIs): modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิต
ตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา
ในยาแผนปัจจุบัน เช่น ซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูกน้ามูกไหล) แอมบรอกซอล
(มี ฤ ทธิ์ เ ป็ น ยาละลายเสมหะ) ไอบู โ พรเฟน (มีฤ ทธิ์เ ป็ นยาต้า นอาการอั กเสบ) หรื อ เมโทรนิ ดาโซล
(เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรีย) เป็นต้น
2262.0010201-03

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Industrial Pharmacists, modern medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิ ต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้า เช่น ยาน้าลดกรด
อะลูมินา - แมกนีเซีย ยาน้าแก้ท้องอืด ยาน้าแก้ไอขับเสมหะ เป็นต้น ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดฉีด
เช่น ยาฉีดแก้อักเสบยาเดกซาเมทาโซนชนิดฉีด ยาฉีดอะดรีนาลีน เป็นต้น และยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดหยอดตา เช่น น้าตาเทียม ไอด๊อกยูริดีนชนิดน้าหยอดตา เป็นต้น
2262.0010201-04

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
(Industrial Pharmacists, modern medicines: solid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิ ต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ ง ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเม็ด เช่น ยาแก้ปวด
พาราเซตามอลชนิ ดเม็ด ยาแก้เมารถ ไดเมนไฮดริเนทชนิดเม็ด เป็นต้ น ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิ ด แคปซูล แข็ง เช่น ยาปฏิชี ว นะชนิ ดแคปซูล แข็ง ยาลดความดัน เลื อ ดชนิ ดแคปซูล แข็ง เป็ นต้ น
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผง เช่น ผงน้าตาลเกลือแร่ ยาผงโรยแผล เป็นต้น
2262.0010201-05

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
(Industrial Pharmacists, modern medicines: semi-solid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการดูแล การผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลนิ่ม เช่น ไอบูโปรเฟน
ชนิ ด แคปซู ล นิ่ ม ยา Ritonavir ชนิ ด แคปซู ล นิ่ ม เป็ น ต้ น ยาแผนปั จ จุ บั น บรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด ครี ม เช่ น
ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อชนิดครีม ยาฆ่าเชื้อราชนิดครีม เป็นต้น ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง เช่น
ยาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อชนิดขี้ผึ้ง ยาฆ่าเชื้อราชนิดขี้ผึ้ง เป็นต้น ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเจล เช่น
ยาบรรเทาปวดกล้ ามเนื้อชนิ ดเจล ยาไดโคลฟีแนคชนิดเจล เป็นต้น และยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดเหน็บ เช่น ยาแก้ท้องเสียชนิดเหน็บ ยารักษาริดสีดวงชนิดเหน็บ เป็นต้น
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2262.0010201-06

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยารักษาและป้องกันโรค
(Industrial Pharmacists, biological products)
ภาระหน้ าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิ ต
ยารักษาและปูองกัน ได้แก่ วัคซีนและเซรุ่ม เช่น วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนรวมหัด - หัดเยอรมัน - คาง
ทูม - อีสุกอีใส (MMRV) และเซรุ่มปูองกันพิษสุนัขบ้า เซรุ่มปูองกันพิษงู เป็นต้น
2262.0010201-07

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตวัคซีน
(Industrial Pharmacists, vaccine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริห ารหน่วยการผลิ ต
(Unit operations) ที่สาคัญในกระบวนการผลิตวัคซีน ได้แก่ การเตรียมเชื้อสายพันธุ์ การเลี้ยงเชื้อ
การทาให้บริสุทธิ์ การบรรจุใส่แอมพูล การทาแห้งแบบแช่แข็งและหน่วยการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2262.0010201-08

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเซรุ่ม
(Industrial Pharmacists, serum)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารหน่วยการผลิ ต
(Unit operations) ที่สาคัญในกระบวนการผลิตเซรุ่ม ได้แก่ การรีดพิษงู การฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้า
และพิษงูให้ม้า การเตรียมพลาสม่าดิบ การทาให้บริสุทธิ์ การบรรจุใส่ขวด การทาให้ด้วยการแช่แข็ง
และหน่วยการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2262.0010201-09

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
การดูแลการผลิต การวิเคราะห์ตัวยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
2262.0010201-10

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
(Industrial Pharmacists, active pharmaceutical
Ingredients (APIs): Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิต
ตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา
ในยาแผนโบราณ เช่น โกฐน้ าเต้า (มีฤทธิ์เป็นยาระบาย) เอนีส ออยล์ (มีฤทธิ์ในการขับลม) การบูร
(มีฤทธิ์เป็นยาขับลม) เป็นต้น
2262.0010201-11

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Industrial Pharmacists, biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริห ารหน่วยการผลิ ต
(Unit operations) ที่สาคัญในกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การพัฒนา
ให้สิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์ เพาะเลี้ยง เชื้อจุ ลินทรีย์ มีความสามารถในการสร้างโปรตีนที่ใช้ในการรักษา
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(ฮอร์โมน อินซูลิน โมโนโครนอลแอนติบอดี) การทาให้ปราศจากเชื้อ เป็ นต้น และหน่วยการผลิตอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2262.0010202-00

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตยาสมุนไพร
ภาระหน้าที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การผลิ ตยาสมุนไพรในระดับ
อุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาต ารั บยาสมุ นไพรและรู ปแบบเภสั ชภัณฑ์ การควบคุ มคุ ณภาพวั ตถุ ดิ บ
ยาสมุนไพรสาเร็จรูป และการวิเคราะห์ตัวยาสมุนไพร
2262.0010202-01

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Pharmacist, industrial: active pharmaceutical
Ingredients (APIs): herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการผลิต
ตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา
ในยาสมุนไพร เช่น ผงเหง้าขมิ้นชัน (มีฤทธิ์บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด) ผงจากส่วนเหนือดินของฟูา
ทะลายโจร (มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องเสีย) ผงกล้วยน้าว้าชนิดแก่จัด (มีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร) เป็นต้น
2262.0010203-00

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและรูปแบบเภสัชภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2262.0010204-00

เภสัชกรด้านควบคุมการผลิตเวชสาอาง
ภาระหน้าที่ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้วย การผลิ ตเวชส าอางในระดั บ
อุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตารับเวชสาอางและรูปแบบเภสัชภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ
การวิเคราะห์เวชสาอาง
2262.0010300-00

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมผลิตยา ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน ยารักษาและปูองกัน (วัคซีนและเซรุ่ม) ยาที่ผลิตด้ว ย
เทคโนโลยีภาพหรือเทคโนโลยีชีวภาพ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนประสานงาน
การจัดระบบบริหารคุณภาพโรงงาน การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต
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2262.0010301-00

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
(Industrial Pharmacists, quality assurance)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมผลิตยา ได้แก่ การวางแผนประสานงาน การจัดการระบบบริหารคุณภาพโรงงานโดยรวม
ได้แก่ (Total Quality Management: TQM) ระบบปฏิ บัติการแก้ไข ระบบปฏิบัติการปูองกัน
(Corrective Action/Preventive Action System: CAPA) ระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
ManagementSystem) การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality Risk Management) และ
การดูแลสิ่ งแวดล้ อมในกระบวนการผลิ ต การจัดท าและจัด เตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Practices: SOPs) ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
(Validation) การตรวจรับรอง (Qualification) และการปล่อยผ่าน (Release) เภสัชภัณฑ์บรรจุเสร็จ
2262.0010301-01

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
(Industrial Pharmacists, quality assurance: modern
medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การประกั น คุ ณ ภาพยา
แผนปัจจุบัน ทั้งตัวยาสาคัญและยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว ได้แก่ ชนิดน้า ชนิดฉีด
ชนิ ดหยอดตา รูป แบบของแข็ง ได้แก่ ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล แข็ง ชนิดผงและรูปแบบกึ่งแข็ง ได้แก่
ชนิดแคปซูลนิ่ม ชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล และชนิดเหน็บ
2262.0010301-02

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยารักษาและป้องกันโรค
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของ
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพยารักษาและปูองกันโรค
2262.0010301-03

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพวัคซีน
(Industrial Pharmacists, quality assurance: vaccines)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของ
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพวัคซีน
2262.0010301-04

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเซรุ่ม
(Industrial Pharmacists, quality assurance: serums)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของ
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพเซรุ่ม
2262.0010301-05

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยาแผนไทยและแผนโบราณ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของเภสัชกร
ด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพยาแผนไทยและแผนโบราณ
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2262.0010301-06

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Industrial Pharmacists, quality assurance:
biopharmaceutials)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของเภสัชกร
ด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
2262.0010302-00

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพยาสมุนไพร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของเภสัชกร
ด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพยาสมุนไพร
2262.0010303-00

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของเภสัชกร
ด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2262.0010304-00

เภสัชกรด้านประกันคุณภาพเวชสาอาง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของเภสัชกร
ด้านประกันคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพเวชสาอาง
2262.0010400-00

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมผลิตยา การดูแลคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ยาแผนปัจจุบัน ยารักษาและปูองกัน (วัคซีนและ
เซรุ่ ม ) ยาที่ผ ลิ ตด้ ว ยเทคโนโลยี ภ าพหรือ เทคโนโลยีชี ว ภาพ ยาสมุ นไพรและผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
การทดสอบและวิเคราะห์วัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพวัสดุบรรจุ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่าง
การผลิตและกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ
2262.0010401-00

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
(Industrial Pharmacists, quality control)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยา ได้ แ ก่ การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยการทดสอบและวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ดิ บ
ก่ อ นกระบวนการผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ส ดุ บ รรจุ การควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า ง
กระบวนการผลิต เช่น ตรวจปริ มาตรของเม็ดยา สี ขนาด การตรวจค่าความเป็นกรด ด่าง เป็นต้น
จนสาเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรอการบรรจุ และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์บรรจุเสร็จ การตรวจสอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการกาหนดแนวทางปฏิบัติงาน หรือ WI (Work
Instruction) ให้กับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
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2262.0010401-01

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
(Industrial Pharmacists, quality control: modern
medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ยาแผนปัจจุบัน ทั้งคุณภาพของตัวยาสาคัญ เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูก
น้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น และคุณภาพของยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จ ชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตา ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง ชนิดแคปซูลนิ่ม ชนิดครีม
ชนิ ด ขี้ ผึ้ ง ชนิ ด เจล และชนิ ด เหน็ บ ได้ แ ก่ การตรวจสอบคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ เช่ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ น ามาใช้
ต้องถูกต้องตามสู ตร มีอัตราความบริ สุ ทธิ์และฤทธิ์การรักษาตามที่กาหนด เป็นต้น การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและกระบวนการผลิต เช่น พื้นที่การผลิต การควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปราศจากเชื้อปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นต้น การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
บรรจุเสร็จ เช่น ความหนา (thickness) ความแข็ง (hardness) ความพรุน (friability) ความสม่าเสมอ
ของน้าหนัก (weight variation) ปริมาณตัวยาสาคัญ (content of active ingredients) ความสม่าเสมอ
ของตัวยา (content uniformity) เวลาในการกระจายตัว (disintegrationtime) และการละลายของตัวยา
(dissolutions) เป็นต้น การตรวจสอบคุณภาพวัสดุการบรรจุ การขนส่งและการเก็บรักษาการปฏิบัติการ
ทดสอบทางเคมี (chemical test) การทดสอบทางกายภาพ (physicaltest) การทดสอบทางชีวภาพ
(biological test) และการทดสอบด้านกลิ่นรส (organoleptic test) การบันทึกรายละเอียดการผลิต
เช่น วัน เวลา ที่ผลิต ปริมาณการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หากพบว่าผลิตภัณฑ์
มีตาหนิการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมยื่นเรื่องขอขึ้นหรือแก้ไขทะเบียนตารับเภสัชภัณฑ์ยาแผน
ปัจจุบัน กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การดูแลบารุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ การตรวจฉลากและเอกสารก ากั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ นออกจ าหน่ า ย การใช้
งานเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเคมี เช่ น เครื่ อ งวิ เ คราะห์ ห าชนิ ด และปริ ม าณของสารประกอบ High
Performance Liquid Chromatograph: HPLC และ Gas Chromatograph เป็นต้น
2262.0010401-02

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพยารักษาและป้องกันโรค
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยารักษา
และปูองกันโรคในอุตสาหกรรมผลิตยา การดูแลคุณภาพยารักษาและปูองกันโรค การทดสอบและ
วิเคราะห์วัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพวัสดุบรรจุ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและ
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ
2262.0010401-03

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพวัคซีน
(Industrial Pharmacists, quality control: vaccines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพวัคซีน
ตั้ งแต่ ตรวจสอบอาหารเลี้ ยงเชื้ อ ซึ่ ง จะต้ องไม่ มี เชื้ อจุ ลชี พปนเปื้ อน การท าให้ บริ สุ ทธิ์ โดยการกรอง
การทาให้ตกตะกอน การปั่นเหวี่ยงการปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพ ได้แก่ การตรวจสภาพขวด เช่น
ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในขวด กลิ่น pH หรือ ถ้าเป็นวัคซีนชนิดทาแห้ง (freeze-dried vaccines) อากาศ
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ภายในขวดที่บรรจุต้องไม่มีความชื้น เป็นต้น การสภาพการคงตัว เช่น ถ้าเป็นวัคซีนชนิดน้ามัน (oil
emulsion) ควรมีสภาพเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเขย่า เป็นต้น และการตรวจสอบเชื้อปนเปื้อนโดยการสุ่ม
2262.0010401-04

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเซรุ่ม
(Industrial Pharmacists, quality control: serums)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเซรุ่ ม
ตั้งแต่การเลี้ยงม้า สุขลักษณะของฟาร์มและสุขภาวะของม้า การทาให้บริสุทธิ์ โดยการกรอง การทาให้
ตกตะกอน การปั่นเหวี่ยง การปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพ ได้แก่ การตรวจสภาพขวด เช่น การตรวจหา
สิ่งแปลกปลอมในขวดกลิ่น pH อากาศภายในขวดที่บรรจุต้องไม่มีความชื้น เป็นต้น
2262.0010401-05

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย
และยาแผนโบราณในอุตสาหกรรมผลิตยา การดูแลคุณภาพยาแผนไทยและยาแผนโบราณ การทดสอบ
และวิเคราะห์วัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพวัสดุบรรจุ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและ
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ
2262.0010401-06

เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Industrial Pharmacists, quality control: biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การปฏิบัติการตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การทบทวนคุณภาพ (Product Quality Review) ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่าง
การผลิต ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป และวัสดุการบรรจุ การปฏิบัติการทดสอบทางเคมี (chemical test)
การทดสอบทางกายภาพ (physical test) การทดสอบทางชีวภาพ (biological test) และการทดสอบ
ด้านกลิ่นรส (organoleptic test) การทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
2262.0010500-00

เภสัชกรทะเบียนยาและกฎหมายเภสัชภัณฑ์
(Industrial Pharmacists, regulatory affair)
ภาระหน้ าที่ ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การจั ดเตรี ยมเอกสารต่ าง ๆ
เพื่ อ ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาที่ โ รงงานเภสั ช ภั ณ ฑ์ มี แ ผนการจะผลิ ต หรื อ ขอแก้ ไ ขทะเบี ย นยา
กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบียบ ทั้งเอกสารงานวิจัย เอกสารทางกฎหมาย และข้อมูลผลิตภัณฑ์
2262.0019090-90

เภสัชกรด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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2262.0020000-00

เภสัชกรด้านการบริบาล (Pharmacists, care providing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ป ระกอบวิชาชีพเภสัช กรรม ด้านการบริบาลทางเภสัช กรรม ของสภาเภสัช กรรม ได้แก่
การบริหารงานด้านเภสัชกรรมและสาธารณสุ ขของประเทศ การปูองกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
แก่ ผู้ ปุ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก าร ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน ในฐานะ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ
การคั ด เลื อ ก การจั ด ซื้ อ จั ด หายา และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพของ
ผู้รับบริการโดยประเมินจากปัญหาสุขภาพและความต้องการยาของชุมชน การประเมินสุขภาพเบื้องต้น
เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัว ทั้งที่ต้องใช้ยา และไม่ต้องใช้ยา แก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การจัดการโรคและยา การส่งต่อในกรณีที่จาเป็น การวิเคราะห์ การประมวลข้อมูล การประเมิน การใช้ยา
(drug use evaluation) การมีความรู้ทางกฎหมายทั่วไป และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
เภสัช กรรม เช่น พระราชบั ญญัติสุ ขภาพแห่ งชาติพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เป็นต้น
2262.0020100-00

เภสัชกรโรงพยาบาล (Hospital Pharmacists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คาปรึกษาแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล การจัดและจ่ายยา การจัดระบบห้องยาของโรงพยาบาล การแนะนา
การใช้ยาทีถ่ ูกต้อง การติดตามเฝูาระวังการใช้ยาในผู้ปุวย การบริบาลทางเภสัชกรรม
2262.0020200-00

เภสัชกรคลินิก (Hospital Pharmacists, clinic)
ภาระหน้ า ที่ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การทางานรวมกับแพทย์
โรงพยาบาล การตรวจติดตามการใช้ยาและประเมินผลของยาต่อผู้ปุวยในหออภิบาลต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
2262.0020300-00

เภสัชกรชุมชน (Hospital Pharmacists, community)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทางานใกล้ชิดกับประชาชน
เช่ น ร้ า นขายยา เป็ น ต้ น การให้ ข้ อ มู ล ทางเภสั ช ภั ณ ฑ์ แ ละแนะน าวิ ธี ก ารเพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี
แก่ประชาชนทั่วไป การคัดกรองผู้ปุวยเบื้องต้น
2262.0029090-90
2262.0030000-00

เภสัชกรด้านการบริบาลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือเภสัชกรสาธารณสุข
(Pharmacists, consumer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพของสภาเภสัชกรรม
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ รวมทั้งสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการและกลไก การควบคุม
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กากับ ดูแลผลิ ตภัณฑ์ และบริ การสุ ขภาพทั้งก่อนและหลั งออกสู่ ตลาด (Pre-marketing และ Postmarketing) หรือการกากับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง ระบาดวิทยา
และความปลอดภั ย ด้ านยา การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ปัญ หา เพื่อ วางแผนแก้ ปัญ หาของผู้ บริ โ ภค
และชุมชน โดยคานึงถึงบริบทของชุมชน
2262.0030100-00

เภสัชกรวิเคราะห์ (Analytical Pharmacists)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ จั ย
และพัฒนา เช่น การวิเคราะห์ตัวยา การวิเคราะห์คุณสมบัติของชุดทดลอง เป็นต้น รวมทั้งการหาปริมาณยา
และสารปนเปื้อน โดยใช้วิธีการทางเคมีต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงน้าหนัก การวิเคราะห์เชิงปริมาตร
หรือการไทเทรต (กรด-เบส, สารเชิงซ้อน, รีด็อกซ์) เป็นต้น
2262.0039090-90

เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคหรือเภสัชกรสาธารณสุขอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2262.0040000-00

เภสัชกรด้านทะเบียนยาและกฎหมาย
(Regulatory Affair Pharmacists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ
ของยาที่นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนตารับกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ทั้งเอกสารงานวิจัย เอกสาร
ทางกฎหมายและข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมวดย่อย 24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
(Business and administration professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติงานเชิงวิเคราะห์ เชิงแนวคิด
และเชิงปฏิบัติเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
เป็นผู้ขายเทคโนโลยีทางเทคนิค การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการทาการทบทวน
โครงสร้างองค์กร วิธีการ และระบบต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่จะมีผลต่อโปรแกรม
การลงทุน ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ใน
ทักษะระดับที่ 4 (ผู้ ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล
ด้ านความมั่ นคงทางการเงิ น โครงสร้ างต้ นทุ น และประสิ ทธิ ผลทางการค้ าขององค์ กร การด าเนิ นการ
ตรวจสอบการจัดทางบการเงิน และการควบคุมระบบบริหารเงินสาหรับองค์กร การพัฒนาและทบทวน
แผนและยุทธศาสตร์ทางการเงิน การบริหารคาสั่งซื้อและขาย และเจรจาต่อรอง การจัดซื้อและการขาย
สินค้า การพัฒนา การดาเนินการและการประเมิน การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม และโปรแกรมการพัฒนา
การทาการวิจัย การพัฒนาและการใช้นโยบายเพื่อทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ การศึกษาและพัฒนา
วิธีการและนโยบายเพื่อปรับปรุงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของรัฐบาล และการทาธุรกิจและประสิทธิผล
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การค้นคว้าและอัพเดท (update) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของนายจ้าง และคู่แข่งและสภาวะตลาด
การประเมินความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งอธิบายและสาธิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
241 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
242 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหาร
243 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์

หมู่ 243

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
(Sales, marketing and public relations professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ วางแผน
พัฒนาประสานงาน และดาเนินโปรแกรมการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่ งเสริมองค์กร สินค้าและบริ การ และ
เป็ น ตัว แทนของบริ ษัทในการขายสิ น ค้าและบริการด้านต่าง ๆ เช่น เทคนิค อุตสาหกรรม ยา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทาการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ผลที่ได้
และวางแผนกิจกรรมการโฆษณา การตลาดและการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนา
ทางธุรกิจโดยการตั้งวัตถุประสงค์ นโยบายและโปรแกรมทางการตลาด และนาไปปฏิบัติ การวางแผน
การทางาน การประเมินและคัดเลื อกสิ่ งที่นักเขียน ช่างภาพ ผู้ ว าดภาพประกอบ และอื่น ๆ ส่ งมา
เพื่อสร้างผลงานเผยแพร่ให้เป็นที่พอใจ ค้นคว้าและหาข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มเติม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของนายจ้างและคู่แข่งและสภาวะตลาด การประเมินความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้ง
อธิบายและสาธิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า การเยี่ยมธุรกิจของลูกค้าประจาและลูกค้าในอนาคตเพื่อ
สร้างโอกาสทางการตลาด เสนอและเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขเครดิต และทาสัญญา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
2431 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการโฆษณาและการตลาด
2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
2433 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคนิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ยกเว้นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วย 2433 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคนิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ยกเว้นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
(Technical and medical sales professionals (excluding ICT))
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการขายอุ ป กรณ์ ท างเทคนิ ค และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
(ยกเว้น อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร) เป็นตัวแทนของบริษัทในการขายสิ นค้า
และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การแพทย์และเภสัช ให้แก่บริษัททางด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ
ด้านวิชาชีพและบริษัทอื่น ๆ
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การรวบรวมรายชื่ อ ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ในอนาคตโดยใช้ ร ะบบสมุ ด รายชื่ อ
(directory) และแหล่งอื่น ๆ
(ข) การค้ น คว้ า และหาข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย เกี่ ย วกั บ ความรู้ ข องสิ น ค้ า และบริ ก าร
ของนายจ้างและคู่แข่งและสภาวะตลาด
(ค) การเยี่ยมธุรกิจของลูกค้าประจาและลูกค้าในอนาคตเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
(ง) การประเมินความต้องการของลูกค้าและทรัพยากรต่าง ๆ และแนะนาสินค้า
หรือบริการที่เหมาะสม
(จ) การจัดหาปูอมข้อมูลให้แก่การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสินค้าหรือบริการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
(ฉ) การพั ฒ นารายงานและข้ อ เสนอให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการน าเสนอการขาย
เพื่อสาธิตข้อดีจากการใช้สินค้าหรือบริการ
(ช) การประมาณราคาต้นทุนในการติดตั้งและการบารุงรักษาอุปกรณ์หรือบริการ
(ซ) การเฝูาติดตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคและกิจกรรมของคู่แข่ง
และรายงานการพัฒนาเหล่านี้ให้ผู้บริหารฝุายขายทราบ
(ฌ) การเสนอและเจรจาต่อ รองราคาและเงื่ อนไขเครดิ ต การจั ดท าและบริ ห าร
จัดการสัญญาขาย
(ญ) การจัดแจงเรื่องการส่งสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์ และการจัดหาบริการ
(ฎ) การรายงานให้ผู้บริหารฝุ ายขายทราบเกี่ยวกับการขายที่สร้างขึ้ นและการทา
การตลาดของสินค้าและบริการ
(ฏ) การหารือกับลูกค้าหลังการขายเพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ตัวแทนฝุายขาย (ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- ตัวแทนฝุายขาย (ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัช)
- ตัวแทนฝุายขายอุปกรณ์ทางเทคนิค
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ตัวแทนฝุายขายด้านการค้า - 3322
- ตัวแทนฝุายขายด้านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 2434
2433.0010000-00

ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคนิคและด้านการแพทย์
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวมรายชื่อธุรกิจของ
ลูกค้าในอนาคตโดยใช้ระบบสมุดรายชื่อ (directory) และแหล่งอื่น ๆ การค้นคว้าและหาข้อมูลที่ทันสมัย
เกี่ยวกับความรู้ของสินค้า และบริการของนายจ้าง และคู่แข่ง และสภาวะตลาด การเยี่ยมธุรกิจของ
ลูกค้าประจาและลูกค้าในอนาคตเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย การประเมินความต้องการของลูกค้าและ
ทรัพยากรต่าง ๆ และแนะนาสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม การจัดหาปูอมข้อมูลให้แก่การออกแบบ
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ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสร้ างสิ น ค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ การพัฒ นา
รายงานและข้อเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของการนาเสนอการขายเพื่อสาธิตข้อดีจากการใช้สินค้าหรือบริการ
การประมาณราคาต้นทุนในการติดตั้ง และการบารุงรักษาอุปกรณ์หรือบริการ การเฝูาติดตามความ
ต้องการที่เปลี่ย นไปของผู้บริโภค และกิจกรรมของคู่แข่ง และรายงานการพัฒนาเหล่านี้ให้ ผู้บริหาร
ฝุายขายทราบ การเสนอและเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขเครดิต การจัดทาและบริหารจัดการสัญญาขาย
การจัดแจงเรื่องการส่งสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์ และการจัดหาบริการ การรายงานให้ผู้บริหารฝุายขาย
ทราบเกี่ยวกับการขายที่สร้างขึ้น และการทาการตลาดของสินค้าและบริการ การหารือกับลูกค้าหลัง
การขายเพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2433.0010100-00

เภสัชกรการตลาดเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การน าเข้ า เภสั ช ภั ณ ฑ์
จากต่างประเทศ การกระจายยาสู่ โรงพยาบาลและชุมชน การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ การทาการตลาดโดยยึดหลักจรรยาบรรณและผลประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นหลัก
2433.0010101-00

เภสัชกรการตลาดเภสัชภัณฑ์
(Industrial Pharmacists, marketing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนาเสนอข้อมูลเภสัชภัณฑ์
บรรจุเสร็จที่ผลิตจากโรงงานเภสัชภัณฑ์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และร้านขายยา ทั้งในหน่วยงานรัฐ
และในหน่วยงานเอกชน การทาการตลาดโดยยึดหลักจรรยาบรรณและผลประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นหลัก
2433.0010101-01

เภสัชกรการตลาด (Marketing Pharmacists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนาเสนอข้อมูลเภสัชภัณฑ์
ที่นาเข้าจากต่างประเทศ แก่บุคลากรทางการแพทย์และร้านขายยา ทั้งในหน่วยงานรัฐและในหน่วยงาน
เอกชนการทาการตลาดโดยยึดหลักจรรยาบรรณและผลประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นหลัก
2433.0010102-00

เภสัชกรการตลาดสมุนไพร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนาเสนอข้อมูลเภสัชภัณฑ์
บรรจุเสร็จที่ผลิตจากโรงงานสมุนไพร แก่บุคลากรทางการแพทย์ และร้านขายยา ทั้งในหน่วยงานรัฐและ
ในหน่วยงานเอกชน การทาการตลาดโดยยึดหลักจรรยาบรรณและผลประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นหลัก
2433.0010103-00

เภสัชกรการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสาอาง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนาเสนอข้อมูลเภสัชภัณฑ์
บรรจุเสร็จที่ผลิตจากโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสาอาง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และร้าน
ขายยา ทั้งในหน่ ว ยงานรั ฐ และในหน่ ว ยงานเอกชน การทาการตลาดโดยยึดหลั กจรรยาบรรณและ
ผลประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นหลัก
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2433.0019090-90

ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคนิคและด้านการแพทย์
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(Technicians and associate professionals)
นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ทางานด้านเทคนิคและงาน
ที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการประยุกต์แนวคิด และวิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ
และระเบี ยบของรั ฐบาลหรื อทางธุรกิจ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่ วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ
ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย รั บ ผิ ด ชอบและด าเนิ น งานด้ า นเทคนิ ค
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งได้แก่
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ ซึ่ ง ได้ แ ก่ วิ ช าชี พ ทางการแพทย์
และสังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา ริเริ่มและให้บริการด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การเงิน
การบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การกฎหมายและระเบี ย บของรั ฐ บาล และงานสั ง คม
สงเคราะห์ ให้การสนับสนุนงานศิลปะและบันเทิงทางด้านเทคนิค มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนาในบางคราว รวมทั้งควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
31 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
32 ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
33 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
35 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดย่อย 31 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and engineering associate professionals)
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่ทางานด้านเทคนิค
ที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย การประยุ ก ต์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นสาขาวิ ท ยาศาสตร์ และวิ ศ วกรรมศาสตร์ เ ป็ น ผู้ ดู แ ล
และควบคุมด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานในการทาเหมือง การผลิต การก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ
และการเดินเครื่องอุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น อากาศยาน เรือ เป็นต้น
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้ง การเฝูาตรวจติดตามและเดินเครื่อง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ การทาการทดลองและเฝูาติดตามการทดลองและทดสอบระบบ การรวบรวมและ
ทดสอบตั ว อย่ า ง การบั น ทึ ก การสั ง เกตและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การจั ด เตรี ย ม การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
และแปลความหมาย การเขียนแบบและผั งทางเทคนิค การประสานงาน การควบคุม และทาตาราง
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ปฏิบัติกิจกรรมของแรงงาน การควบคุมและเฝูาตรวจติดตามแผงสวิตช์ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
และเครื่องจักรที่ควบคุมการทางานแบบมัลติฟังก์ชัน (multi - function) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวทางเทคนิคอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทางานของเรือ อากาศยาน
และอุปกรณ์อื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
312 ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ควบคุมการก่อสร้าง
313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
314 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
315 ผู้ควบคุมและช่างเทคนิคประจาเรือและอากาศยาน

หมู่ 312

ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(Mining, manufacturing and construction supervisors)

การควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นผู้ประสานงาน
ดู แล ควบคุ ม และจั ดตารางเวลาการท างานของผู้ ปฏิ บั ติ งานในส่ วนของการผลิ ต การท าเหมื อง และ
การก่อสร้าง
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การตรวจตรา การดู แ ลและประสาน
การทางานของช่าง ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ เจ้าหน้าที่ควบคุมการทางานของเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่
ด้านการประกอบชิ้นส่วน แรงงานและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ การจัดระบบและวางแผนงานประจาวัน การจัดทา
งบประมาณ การบั นทึ กและรายงานต่ าง ๆ ระบุ ปั ญหาการขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ ควบคุ มหรื อวั สดุ ใน
การปฏิบัติงาน การรับประกันความปลอดภัยของแรงงาน การสอนและอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3121 ผู้ควบคุมงานเหมือง
3122 ผู้ควบคุมการผลิต
3123 ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
หมายเหตุ อาชีพที่จัดอยู่ในหมู่ 312 ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และ
ผู้ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง โดยหลั ก แล้ ว จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผน การจั ด ระบบ การประสานงาน
การควบคุม และการกากับดูแลการทางานของผู้อื่น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทางานในตาแหน่งเหล่านี้จะไม่
ปฏิบัติหน้าที่เดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้มานานก็ตาม ผู้
ที่ป ฏิบัติงานและทาหน้ าที่ในตาแหน่ ง ผู้ ใต้บังคับบัญชา นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพงานด้าน
เทคนิคที่แรงงานอื่นเป็นผู้ทาแล้ว ควรจัดอยู่ในประเภทเดียวกับ แรงงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแล
งานที่เป็นการควบคุมดูแลเหล่านี้มักเรียก กันว่า “หัวหน้าคนงาน” หรือ “ผู้นาทีม”
ในการแยกความแตกต่างระหว่างผู้จัดการในหมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการและผู้ควบคุมที่จัด
อยู่ในหมวดใหญ่อื่น ๆ นั้น ควรทราบว่าทั้งผู้จัดการและผู้ควบคุมอาจเป็นผู้วางแผน จัดระบบ ประสานงาน
ควบคุมและกากับดูแลการทางานของผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้จัดการมักมีหน้าที่และเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
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ทิศทางของกลยุทธ์และการปฏิบัติงานทั้งหมดของธุรกิจหรือองค์กร (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ
และคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ที่ จ ะผลิ ต ) งบประมาณ (จ านวนเงิ น มากน้ อ ยเท่ า ไรที่ ต้ อ งใช้ จ่ า ยและเพื่ อ
วัตถุประสงค์ใด) และการคัดเลือก การแต่งตั้ง และการไล่ บุคลากรออก ผู้ควบคุมอาจให้คาแนะนาและ
ความช่วยเหลือแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรและ
การไล่บุคลากรออก แต่ไม่มีอานาจในการตัดสินใจ
ควรสังเกตว่า ไม่จาเป็นต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน
และควบคุมกากับดูแล แนวทางในการปฏิบัติงาน งบประมาณและการคัดเลือก และการให้พนักงานออก
ระดับในการบังคับบัญชาอาจแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สาคัญคือ ผู้ควบคุมอาจมีหน้าที่เพียงแค่ควบคุม
ดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการ
ขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด

หน่วย 3122 ผูค้ วบคุมการผลิต (Production Supervisors)
ผู้ควบคุมการผลิต เป็นผู้ ประสานงานและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของช่างเทคนิค
ควบคุมกระบวนการ ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์และผู้ใช้แรงงาน
ในการผลิตอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประสานงานและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์ และผู้ใช้แรงงานในการผลิตอื่น ๆ
(ข) การจัดระบบและวางแผนการทางานประจาวันที่เกี่ ยวข้องกับแผน เศรษฐกิจ
บุคลากรและสิ่งแวดล้อม
(ค) การจัดทาการประมาณการงบประมาณ บันทึกและรายงานต่าง ๆ
(ง) การระบุการขาดแคลนบุคลากรหรือส่วนประกอบต่าง ๆ
(จ) การรับประกันความปลอดภัยของแรงงาน
(ฉ) การสอนและอบรมบุคลากรใหม่
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้ประสานงานพื้นที่ (ฝุายผลิต)
- ผู้ควบคุมการประกอบ
- ผู้ควบคุมงานตกแต่ง
- ผู้ควบคุมการผลิต (ฝุายผลิต)
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ผู้จัดการฝุายผลิต - 1321
3122.0010000-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงานและควบคุม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของช่ า งเทคนิ ค ควบคุ ม กระบวนการผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
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ในการประกอบผลิ ตภัณฑ์ และผู้ ใช้แรงงานในการผลิ ตอื่น ๆ การจัดระบบและวางแผนการทางาน
การจัดทาการประมาณการงบประมาณ บันทึกและรายงานต่าง ๆ การระบุการขาดแคลนพนักงานหรือ
ส่วนประกอบต่าง ๆ การรับประกันความปลอดภัยของคนงาน การสอนและอบรมพนักงานใหม่
3122.0010100-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์
(Production Supervisors, pharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงาน การควบคุม
กระบวนการผลิตและการทางานของผู้ควบคุมเครื่องจัก รและแรงงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ จนสาเร็จเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จการ วางแผนการทางานประจาวัน โดยคานึงถึงแผนงาน
ความประหยัด แรงงานและสิ่งแวดล้อม การจัดทารายละเอียดประมาณการความไม่เพียงพอของแรงงาน
และวัสดุ การดูแลความปลอดภัยของแรงงานรวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรม
3122.0010101-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
(Production Supervisors, modern medicines)
ภาระหน้า ที่ที่ รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม ดูแลกระบวน
การผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน เช่น การผสม การให้ความร้อน การลดอุณหภูมิ การแยกสาร
ตัวยาสาคัญ เป็นต้น ในเชิงอุตสาหกรรม และยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ชนิดน้า ชนิ ดฉีด ชนิดหยอดตา
ชนิ ด เม็ด ชนิ ดแคปซู ล แข็ ง ชนิ ด ผง ชนิ ด แคปซู ล นิ่ม ชนิด ครี ม ชนิ ด ขี้ ผึ้ ง ชนิด เจล และชนิด เหน็ บ
เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่งและผสมยา
ตามตารับหรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ หรือผสมกับน้ามันแร่ การเติมสารลดแรงตึงผิว (emulsifier)
การอบแห้ง การอัดและตอกเม็ด การบรรจุใส่แคปซูล การผสมกับโกโก้บัทเทอ (cocoa butter) หรือเจลาติน
การบรรจุ ใส่ โ มลยาเหน็ บ การเติมซู โ ครส การเตรียมบรรจุภั ณฑ์ การบรรจุขวด การบรรจุแอมพู ล
การบรรจุแผง การบรรจุใส่หลอด และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010101-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Production Supervisors, active pharmaceutical
ingredients: modern medicines)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดู แลกระบวน
การผลิตตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยา
บรรเทาอาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น
3122.0010101-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
(Production Supervisors, modern medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดู แลกระบวน
การผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้า ยาแผนปัจจุบัน
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บรรจุเสร็จชนิดฉีด และยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดหยอดตา เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้า
ผ่านท่อการฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่งและผสมยาตามตารับหรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ
การเติมซูโครส การทาให้ปราศจากเชื้อ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010101-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
(Production Supervisors, modern medicines: solid
dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ มดู แลกระบวน
การผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ได้แก่ ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเม็ด ยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดแคปซูลแข็ง และยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
การผลิต การชั่งและผสมยาตามตารับหรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ การทาแกรนูล การอบแห้ง การอัด
และตอกเม็ด การผสมแห้ง การบรรจุใส่แคปซูล การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่แผงหรือซอง เป็นต้น
3122.0010101-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
(Production Supervisors, modern medicines: semi-solid
dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ มดู แลกระบวน
การผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การหลอมเจลาติน การชั่ง การบรรจุโมลยาเหน็บ การเตรียมบรรจุภัณฑ์
และการบรรจุใส่หลอด เป็นต้น
3122.0010101-05

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบสูดพ่น
(Production Supervisors, modern medicines, inhalers)
ภาระหน้ า ที่ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุม ดูแลการผลิ ต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบสูดพ่น คือ ยาที่มีสภาพแขวนลอยอยู่ในก๊าซเหลว (Liquefied gas)
ได้แก่ ยาขยายหลอดลมและยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบของหลอดลม การควบคุมดูแลการผลิตเครื่องมือ
สูดพ่นยาทั้งประเภท Metered Dose Inhaler (MDI) และ Dry Powder Inhaler (DPI)
3122.0010101-06

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบแผ่นแปะ
(ProductionSupervisors, modern medicines:
transdermal patches)
ภาระหน้ า ที่ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การควบคุ มดูแ ลการผลิ ต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบแผ่นแปะ เช่น แผ่นแปะผิวหนังสาหรับนาส่งนิโคติน แผ่นแปะผิวหนัง

50

สาหรับนาส่งยาแก้ปวดหรือรักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น การควบคุมดูแลกระบวนการผลิตชั้นแผ่นกั้นยา
ชั้นยา ชั้นยึดติด และแผ่นลอกออก
3122.0010102-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยารักษาและป้องกันโรค
(Production Supervisors, biological products)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ มดู แลกระบวน
การผลิตยารักษาและปูองกันโรค ได้แก่ วัคซีนและเซรุ่ม เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ
การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การทางานของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การปฏิบัติการในคอกม้า
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่แอมพูล การทาแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นต้น
3122.0010102-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตวัคซีน
(Production Supervisors, vaccines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ มดู แลกระบวน
การผลิตวัคซีน เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิ ต
การทางานของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่แอมพูล การทาแห้งแบบเยือกแข็ง
เป็นต้น
3122.0010102-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเซรุ่ม
(Production Supervisors, serums)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ มดู แลกระบวน
การผลิตเซรุ่ม เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
การปฏิบัติการในคอกม้า การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่แอมพูล การทาแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นต้น
3122.0010103-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Production Supervisors, Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงานและควบคุม
กระบวนการผลิตและการทางานของผู้ควบคุมเครื่องจักรและแรงงานด้านการผลิต ทั้งการผลิตตัวยาสาคัญ
เช่น การผสม การให้ความร้อน การลดอุณหภูมิ การแยกสารตัวยาสาคัญ เป็นต้น และยาแผนโบราณ
บรรจุ เสร็ จ ชนิ ดน้ า ชนิ ดเม็ด ชนิ ดแคปซูล ชนิดผง และชนิดลู กกลอน เช่น การกรองน้าและระบบ
การส่ ง น้ าผ่ า นท่ อ การฆ่ า เชื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต การชั่ ง การสกั ด การหมั ก การเลื อ ก
เชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับ
หรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณหรือผสมกับน้ามันแร่ การเติมสารลดแรงตึงผิว (Emulsifier) การอบแห้ง
การอัด และตอกเม็ ด การบด การร่ อ น การบรรจุใส่ แคปซู ล การเตรี ยมบรรจุภั ณฑ์ การบรรจุ ขวด
การติดฉลาก เป็นต้น การวางแผนการทางานประจาวันโดยคานึงถึงแผนงานความประหยัด แรงงาน
และสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด ทารายละเอีย ดประมาณการความไม่ เ พี ย งพอของแรงงานและวั ส ดุ การดู แ ล
ความปลอดภัยของแรงงานรวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรม
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3122.0010103-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
(Production Supervisors, active pharmaceutical
Ingredients: Thai traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ที่ รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุม ดูแลการผลิ ต
ตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) ในยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ เช่น โกศน้าเต้า
(มีฤทธิ์เป็นยาระบาย) เอนีสออยล์ (มีฤทธิ์ในการขับลม) เป็นต้น
3122.0010103-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Production Supervisors, Thai traditional Medicines:
liquid dosage forms)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดู แลกระบวน
การผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อ
วั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต การชั่ ง การสกั ด การหมั ก การเลื อ กเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ต้ อ งสอดคล้ อ ง
ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับ การเตรียมบรรจุภัณ ฑ์
การบรรจุขวด การติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010103-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
(Production Supervisors, Thai traditional Medicines: tablets)
ภาระหน้า ที่ที่ รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม ดูแลกระบวน
การผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง
การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การผสมยาตามตารับหรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ การอบแห้ง การบด การร่อน การทาแกรนูล
การอัดและตอกเม็ด การบรรจุใส่แคปซูล การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่แผงหรือซอง เป็นต้น
3122.0010103-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
(Production Supervisors,Thai traditional medicines:
semi solid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดู การแลกระบวน
การผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบกึ่งแข็ง เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ
การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้อง
ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับหรือผสมกับผึ้ ง การปั้น
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับและบรรจุใส่กระปุก และการติดฉลาก เป็นต้น
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3122.0010104-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Production Supervisors, biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผลิตเภสัชภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การประสานงาน การควบคุมกระบวนการผลิตและการทางานของผู้ควบคุม
เครื่องจักร และแรงงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพอื่น ๆ เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การเตรียมบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุแอมพูล เป็นต้น
3122.0010200-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพร
(Production Supervisors, herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงานและควบคุม
การทางานของผู้ควบคุมเครื่องจักรและแรงงานด้านการผลิตยาสมุนไพร ทั้งตัวยาสาคัญ เช่น การผสม
การให้ความร้อน การลดอุณหภูมิ การแยกสารตัวยาสาคัญ เป็นต้น และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิ ดน้า
ชนิดน้ามัน ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล ชนิดผง ชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล และชนิดลูกกลอน เช่น การกรองน้า
และระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือก
เชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับ
หรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ หรือผสมกับน้ามันแร่ การเติมสารลดแรงตึงผิว (emulsifier) การอบแห้ง
การอัดและตอกเม็ด การบด การร่อน การอบแห้ง การหั่น การปอก การห่อผ้า การบรรจุใส่แคปซูล
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับ การบรรจุใส่ขวด การบรรจุใส่หลอด การติดฉลาก เป็นต้น การวางแผน
การท างานประจ าวั น โดยค านึ ง ถึ ง แผนงาน ความประหยั ด แรงงานและสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด ท า
รายละเอียดประมาณการความไม่เพียงพอของแรงงานและวัสดุ การดูแลความปลอดภัยของแรงงาน
รวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรม
3122.0010201-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Production Supervisors, active pharmaceutical
ingredients, herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients) ในยาสมุนไพร เช่น ผงเหง้าขมิ้นชัน
(Curcumalonga L.) มีสาระสาคัญ Curcuminoids (มีฤทธิ์บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด) ผงใบและฝัก
มะขามแขก (Senna alexandrina Mill.) (มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูก) เป็นต้น
3122.0010202-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
(Production Supervisors, herbal medicines: solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุข วด
การติดฉลาก เป็นต้น
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3122.0010202-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน
(Production Supervisors, herbal medicines: oils)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อ
วัตถุดิบ และอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด การเลือกเชื้อจุลิ นทรีย์ที่ต้องสอดคล้ องตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด
การติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010203-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
(Production Supervisors, herbal medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิ ตยาสมุน ไพรบรรจุ เสร็ จ รู ป แบบของแข็ง ได้แก่ ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิ ดเม็ด ยาสมุนไพร
บรรจุเสร็จชนิดแคปซูล และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
3122.0010203-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
(Production Supervisors, herbal medicines: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด
การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยา
ตามต ารั บ หรื อ ผสมกั บ สารเพิ่ ม ปริ ม าณ การอบแห้ ง การอั ด และตอกเม็ ด การเตรี ย มบรรจุ ภั ณ ฑ์
การบรรจุใส่แผงหรือใส่ขวดและการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010203-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
(Production Supervisors, herbal medicines:capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิ ตยาสมุ น ไพรบรรจุ เสร็ จ ชนิ ด แคปซูล เช่ น การฆ่า เชื้อ วัต ถุ ดิบ และอุป กรณ์ การผลิ ต การชั่ ง
การสกัด การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การผสมยาตามตารับหรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ การอบแห้ง การบรรจุใส่แคปซูล การเตรียมบรรจุภัณฑ์
การบรรจุใส่แผงหรือใส่ขวดและการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010203-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
(Production Supervisors, herbal medicines: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด
การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยา
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ตามตารับหรือผสมกับสารเพิ่มปริมาณ การอบแห้ง การบด การร่อน การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ
ใส่ขวด หรือใส่ซอง และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010204-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
(Production Supervisors, herbal medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง ได้แก่ ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปชนิดครีม ยาสมุนไพร
บรรจุเสร็จรูปชนิดขี้ผึ้ง ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปชนิดเจล และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปชนิดลูกกลอน
3122.0010204-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม
(Production Supervisors, herbal medicines, creams)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การชั่ง การสกัด การหมัก การผสมยาตามตารับหรือผสมกับน้ามันแร่ การเติมสาร
ลดแรงตึงผิว (Emulsifier) การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่หลอด เป็นต้น
3122.0010204-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
(Production Supervisors, herbal medicines: ointments)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุ ป กรณ์ การผลิ ต การชั่ง สกัด การหมั ก การเลื อ กเชื้อ จุลิ นทรีย์ ที่ต้ องสอดคล้ อ งตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับหรือผสมกับน้ามันแร่ การเติมสารลดแรง
ตึงผิว (emulsifier) การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่หลอด เป็นต้น
3122.0010204-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
(Production Supervisors, herbal medicines: gels)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุ ป กรณ์ การผลิ ต การชั่ง สกัด การหมั ก การเลื อ กเชื้อ จุลิ นทรีย์ ที่ต้ องสอดคล้ อ งตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยาตามตารับหรือผสมกับน้ามันแร่ การเติมสารลดแรง
ตึงผิว (emulsifier) การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่หลอด เป็นต้น
3122.0010204-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
(Production Supervisors, herbal medicines: uncoated pills)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน เช่น การกรองน้าและระบบการส่งน้าผ่านท่อ การฆ่าเชื้อ
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วั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต การชั่ ง การสกั ด การหมั ก การเลื อ กเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ต้ อ งสอดคล้ อ ง
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมยากับน้าผึ้งตามตารับ การปั้นลูกกลอน
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก การติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010300-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Production Supervisors, dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงานและควบคุม
การทางานของผู้ควบคุมเครื่องจักรและแรงงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งสี่ประเภท ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามิน และแร่ธ าตุ และผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโ น เช่น การฆ่าเชื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง สกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการผสมตามสูตรที่กาหนด การอบแห้ง การอัดและตอกเม็ด
การบด การร่อน การบรรจุใส่แคปซูล การหลอมเจลาติน การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับและบรรจุใส่ขวด
หรือกระปุก หรือซอง และการติดฉลาก เป็นต้น การวางแผนการทางานประจาวันโดยคานึงถึงแผนงาน
ความประหยัด แรงงานและสิ่งแวดล้อม การจัดทารายละเอียดประมาณการความไม่เพียงพอของแรงงาน
และวัสดุ การดูแลความปลอดภัยของแรงงานรวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรม
3122.0010301-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Production Supervisors, herbal dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิ ตผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารจากพื ช สมุ น ไพรทั้ ง ชนิ ด น้ า ชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล แข็ ง ชนิ ด ผง
และชนิดแคปซูลนิ่ม
3122.0010301-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดน้า
(Production Supervisors, herbal dietary supplements:
solutions)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดน้า เช่น การฆ่าเชื้อวั ตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่ขวดและการติดฉลาก เป็นต้น
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3122.0010301-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดเม็ด
(Production Supervisors, herbal dietary supplements:
tablets)
ภาระหน้ าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด เช่น การฆ่าเชื้อวั ตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การผสมตามสู ตรที่กาหนด การอบแห้ ง การอัดและตอกเม็ด การเตรียมบรรจุภัณฑ์
การนับและบรรจุใส่ขวดและการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010301-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
(Production Supervisors, herbal dietary supplements:
soft gelatine capsules)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดู การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
การผลิ ต การชั่ง การสกัด การหมัก การเลื อกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้ องตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การหลอมเจลาติน การเตรียมบรรจุภัณฑ์
การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุกหรือซอง และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010301-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
(Production Supervisors, herbal dietary supplements:
hard capsules)
ภาระหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
การผลิ ต การชั่ง การสกัด การหมัก การเลื อกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้ องตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสูตรที่ กาหนด การอบแห้ง การบรรจุใส่แคปซูล การเตรียม
บรรจุภัณฑ์การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุกและการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010301-05

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดผง
(Production Supervisors, herbal dietary supplements: powders)
ภาระหน้ าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดผง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
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อาหารและยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การอบแห้ง การบด การร่อน การเตรียมบรรจุภัณฑ์การบรรจุ
ใส่ขวดหรือกระปุกหรือซอง และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010302-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Production Supervisors, dietary supplements from
animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ ทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผงและชนิดแคปซูลนิ่ม
3122.0010302-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
(Production Supervisors, dietary supplements from
animal byproducts, solutions)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง
การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การผสมตามสู ต รที่ ก าหนด การเติ ม ซู โ ครส การเตรี ย มบรรจุ ภั ณ ฑ์ การบรรจุ ใ ส่ ข วด
และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010302-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
(Production Supervisors, dietary supplements from
animal byproducts: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง
การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การอบแห้ง การอัดและตอกเม็ด การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับ
และบรรจุใส่ขวดหรือกระปุกและการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010302-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Production Supervisors, supplements from animal
byproducts: soft gelatin capsules)
ภาระหน้าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การหลอมเจลาติน การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับและบรรจุ
ใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก เป็นต้น
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3122.0010302-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Production Supervisors, dietary supplements from
animal byproducts: hard capsules)
ภาระหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
การชั่ง การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การผสมตามสู ตรที่ กาหนด การอบแห้ง การบรรจุใส่ แคปซูล การเตรียมบรรจุภัณฑ์
การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010302-05

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
(Production Supervisors, dietary supplements from
animal byproducts: powders)
ภาระหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง เช่น การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่ง
การสกัด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การอบแห้ง การบด การร่อน การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่ขวด
หรือกระปุกหรือซอง และการติดฉลาก เป็นต้น
3122.0010303-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
(Production Supervisors, vitamin and mineral dietary
supplements)
ภาระหน้ าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้าชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง
และชนิดแคปซูลนิ่ม
3122.0010303-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
(Production Supervisors, vitamin and mineral dietary
supplements: solutions)
ภาระหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
การผลิตการชั่งส่วนประกอบ เช่น ไวตามินบี 1 แคลเซียม เป็นต้น การสกัดด้วยความร้อน เอนไซม์หรือกรด
การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การผสมตามสูตรที่กาหนด การเติมซูโครส การเตรียม บรรจุภัณฑ์การบรรจุใส่ขวดและการติดฉลาก
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3122.0010303-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด
(Production Supervisors, vitamin and mineral dietary
supplements: tablets)
ภาระหน้าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทไวตามิ น และแร่ ธ าตุ ช นิ ด เม็ ด ได้ แ ก่ การฆ่ า เชื้ อ วั ต ถุ ดิ บ
และอุปกรณ์การผลิตการชั่งส่วนประกอบ เช่น ไวตามินบี 1 แคลเซียม เป็น ต้น การสกัดด้วยความร้อน
เอนไซม์หรือกรด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การผสมตามสู ตรที่กาหนด การอบแห้ ง การอัดและตอกเม็ด การเตรียมบรรจุภัณฑ์
การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก
3122.0010303-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
(Production Supervisors, vitamin and mineral dietary
supplements: soft gelatine capsules)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุป กรณ์การผลิ ต การชั่งส่ วนประกอบ เช่น ไวตามินบี 1 แคลเซียม เป็นต้น การสกัด การหมัก
การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสม
ตามสู ตรที่ก าหนดการหลอมเจลาติน การเตรีย มบรรจุภั ณฑ์ การนั บและบรรจุ ใส่ ขวดหรื อกระปุ ก
และการติดฉลาก
3122.0010303-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
(Production Supervisors, vitamin and mineral
supplements: capsules)
ภาระหน้าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น ไวตามินบี 1 แคลเซียม เป็น ต้น การสกัดด้วยความร้อน
เอนไซม์หรือกรด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การผสมตามสูตรที่ กาหนด การอบแห้ง การบรรจุ ใส่แคปซูล การเตรียมบรรจุภัณฑ์
การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก
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3122.0010303-05

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
(Production Supervisors, vitamin and mineral dietary
supplements: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น ไวตามินบี 1 แคลเซียม เป็นต้น การสกัดด้วยความร้อน เอนไซม์หรือกรด
การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การผสมตามสูตรที่กาหนด การอบแห้ง การบด การร่อน การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก
หรือซอง และการติดฉลาก
3122.0010304-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
(Production Supervisors, fatty and amino acid dietary
supplements)
ภาระหน้ าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิ โน ทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง
ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม
3122.0010304-01

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
(Production Supervisors, fatty and amino acid dietary
supplements, solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น แอล - กลูตาไธโอน, แอล - คาร์นิทีน เป็นต้น การสกัด
ด้วยความร้อน เอนไซม์หรือกรด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสู ต รที่ ก าหนด การเติ ม ซู โ ครส การเตรี ย มบรรจุ ภั ณ ฑ์
การบรรจุใส่ขวด และการติดฉลาก
3122.0010304-02

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
(Production Supervisors, fatty and amino acid dietary
supplements: tablets)
ภาระหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น แอล - กลูตาไธโอนแอล - คาร์นิทีน เป็นต้น การสกัด
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ด้ ว ยความร้ อ น เอนไซม์ หรื อ กรด การหมั ก การเลื อ กเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ต้ อ งสอดคล้ อ งตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การอบแห้ง การอัดและตอกเม็ด
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก
3122.0010304-03

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
(Production Supervisors, fatty and amino acid dietary
supplements: soft gelatin capsules)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดูแลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม ได้แก่ การฆ่าเชื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น แอล - กลูตาไธโอน, แอล - คาร์นิทีน เป็นต้น การสกัด
ด้วยความร้อน เอนไซม์ หรือกรด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสูตรที่กาหนด การหลอมเจลาติน การเตรียมบรรจุภัณฑ์การนับ
และบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก
3122.0010304-04

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
(Production Supervisors, fatty and amino acid dietary
supplements: hard capsules)
ภาระหน้าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดู แลกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง ได้แก่ การฆ่าเชื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น แอล - กลูตาไธโอน แอล - คาร์นิทีน เป็นต้น
การสกัดด้วยความร้อน เอนไซม์ หรือกรด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสูตรที่ กาหนด การอบแห้ง การบรรจุ ใส่แคปซูล
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การนับและบรรจุใส่ขวดหรือกระปุก และการติดฉลาก
3122.0010304-05

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
(Production Supervisors, fatty and amino acid dietary
supplements: powders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง ได้แก่ การฆ่าเชื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การชั่งส่วนประกอบ เช่น แอล - กลูตาไธโอน แอล - คาร์นิทีน เป็นต้น
การสกัดด้วยความร้อน เอนไซม์ หรือกรด การหมัก การเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องสอดคล้องตามประกาศ
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา การผสมตามสู ตรที่ กาหนด การอบแห้ ง การบด การร่อ น
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุใส่ขวดหรือกระปุกหรือซอง และการติดฉลาก
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3122.0010400-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอาง
(Production Supervisors, cosmeceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงานและควบคุม
การทางานของผู้ควบคุมเครื่องจักรและแรงงานด้านการผลิตเวชสาอางประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เวชสาอาง
สาหรับผม เวชสาอางสาหรับใบหน้า และเวชสาอางสาหรับลาตัว เช่น กระบวนการชั่งสาร การผสมตาม
สูตรที่กาหนด การมีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของบรรจุภัณฑ์ก่อน
เข้าสู่กระบวนการบรรจุ การบรรจุใส่ขวด หลอดหรือกระปุก การติดฉลาก การบรรจุใส่กล่องและการซีล
เป็นต้น การดูแลระบบอากาศในห้องกรองอากาศและระบบน้าที่ใช้ด้านการผลิต การวางแผนการทางาน
ประจาวันโดยคานึงถึงแผนงาน ความประหยัด แรงงานและสิ่งแวดล้อม การจัดทารายละเอียดประมาณ
การความไม่เพียงพอของแรงงานและวัสดุ การดูแลความปลอดภัยของแรงงานรวมถึงให้ความรู้ฝึกอบรม
3122.0010401-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับผม
(Production Supervisors, cosmeceuticals: hair care products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิ ตเวชสาอางส าหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวดผม เป็นต้น การมีความรู้ความเข้าใจในทุกหน่วย
การผลิต ได้แก่ การชั่งสาร การผสมส่วนประกอบ เช่น สารทาความสะอาด (คลีนเซอร์) สารที่ทาให้เกิดฟอง
สารเพิ่มความชุ่มชื้นและปรับสภาพเส้นผม สารกันเสีย เป็นต้น แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน การเตรียม
ความพร้อมของบรรจุภัณฑ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุ การบรรจุใส่ขวด หลอดหรือกระปุก การติดฉลาก
การบรรจุใส่กล่อง และการซีล
3122.0010402-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
(Production Supervisors, cosmeceuticals: facial care products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า เช่น ครีมหรือโลชั่นล้างหน้า ครีมสมานผิวและให้ความชุ่มชื่น เป็นต้น
การมีความรู้ความเข้าใจในทุกหน่วยการผลิต ได้แก่ การชั่งสาร การผสมส่วนประกอบ เช่น สารลดแรง
ตึงผิว สารทาความสะอาด (คลีนเซอร์) สารที่ทาให้เกิดฟอง ด้านการผลิตโฟมล้างหน้า หรือซิลิกา (Silica)
ซอบิแทน เซสควิโอลีเอท (SorbitanSesquioleat) สารต้านอนุมูลอิสระ ด้านการผลิตแปูงรองพื้น เป็นต้น
แล้ ว กวนให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น การเตรี ย มความพร้ อ มของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการบรรจุ
การบรรจุใส่ขวด หลอด หรือกระปุก การติดฉลาก การบรรจุใส่กล่อง และการซีล
3122.0010403-00

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
(Production Supervisors cosmeceuticals, body care products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลกระบวน
การผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว เช่น ครีมและโลชั่นทาผิว ครีมและโลชั่นทาผิวปูองกันแดด เป็นต้น
การมีความรู้ความเข้าใจในทุกหน่วยการผลิต ได้แก่ การชั่งสาร การผสมส่วนประกอบ เช่น ไขมันจากสัตว์
สารปูองกันการแยกชั้นแขวนลอย และสารกันแดด ด้านการผลิตครีมและโลชั่นทาผิวปูองกันแดด เป็นต้น
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แล้ ว กวนให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น การเตรี ย มความพร้ อ มของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการบรรจุ
การบรรจุใส่ขวด หลอดหรือกระปุก การติดฉลาก การบรรจุใส่กล่องและการซีล
3122.0019090-90

หมู่ 313

หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ (Process control technicians)

ช่ า งเทคนิ ค ควบคุ ม กระบวนการ เป็ น ผู้ ค วบคุ ม และเฝู า ตรวจติ ด ตามแผงสวิ ต ช์
ระบบที่ควบคุมด้ว ยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรควบคุมกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชัน และบารุงรักษา
หน่ว ยประมวลผลในการผลิตและการจ่ายไฟฟู า การบาบัดน้าเสีย สิ่ งปฏิกูล และโรงงานกาจัดขยะ
การทาสารเคมีให้บริสุทธิ์ การกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในกระบวนการที่ใช้โลหะและการปฏิบัติ
กระบวนการหลาย ๆ อย่าง
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บ ผิด ชอบประกอบด้ว ย การดูแลแผงควบคุ มด้ว ยอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
หรื อคอมพิวเตอร์ จ ากห้ องควบคุมส่ วนกลางเพื่อเฝู าติดตามและปรับกระบวนการให้ เหมาะสมที่สุ ด
การควบคุม กระบวนการเปิ ด และการปิ ด การควบคุม และเฝู าตรวจติด ตามแผงสวิ ตช์ และอุป กรณ์
ที่เ กี่ย วข้ อง การเฝู าตรวจติ ดตามและตรวจตราอุ ปกรณ์ และระบบต่ าง ๆ เพื่อ ตรวจหาการท างาน
ที่ผิ ดปกติ การอ่ านชาร์ ท มิ เตอร์ เกจวั ดในช่ วงที่ ตั้งไว้ การช่ วยแก้ ปั ญหา และลงมื อแก้ ไขถ้ าจ าเป็ น
การรักษาการบันทึก ข้อมูลบันทึกและรายงานต่าง ๆ การสอบถามบุคลากรอื่น ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์
ทางานของอุปกรณ์ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์ การควบคุมดูแลเครื่องจักรและผู้ที่ทา
หน้าที่ควบคุมเครื่องจักรช่างประกอบและคนงานอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3131 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟูา
3132 ช่างเทคนิคควบคุมเตาเผาขยะและโรงงานบาบัดน้าเสีย
3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในกรรมวิธีทางเคมี
3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
3135 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
3139 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมายเหตุ ในบางอาชีพ งานของช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ อาจรวมถึง การควบคุม
ดู แ ลบุ ค ลากรอื่ น ๆ เช่ น ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งจั ก รกล และช่ า งประกอบ อาชี พ เหล่ า นี้
ควรจัดไว้ในหมู่ใหญ่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ เว้นเสียแต่ว่าการควบคุมดูแลบุคลากรอื่น ๆ
จะเป็ น หน้ า ที่ห ลั กในการปฏิ บั ติ ง าน และกิจ กรรมการควบคุ มกระบวนการเป็น งานที่ค่ อนข้า งง่ า ย
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่อยู่ในกระบวนการทางเคมี ซึ่งปฏิบัติงานและตรวจสอบหน่วยงาน
ที่ ด าเนิ น กระบวนการทางเคมี และอุ ป กรณ์ จ ากห้ อ งควบคุ ม กลาง และยั ง ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ กรรม
ของผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี ควรจัดไว้ในหมู่ย่อย 3133 ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ในกรรมวิ ธี ท างเคมี อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลการประกอบ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ด
และปิดสายการประกอบอัตโนมัติ จะจัดไว้ในหมู่ย่อย 3122 ผู้ควบคุมการผลิต
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ผู้ควบคุมเครื่องจักรและเครื่องจักรกล หรือเครื่องจักรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุม
แบบอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ จะไม่รวมอยู่ในหมู่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ เช่น
อาชีพ ส่ ว นใหญ่ที่ อยู่ ในหมวดใหญ่ 8 ผู้ ค วบคุ มเครื่ องจัก รโรงงานและเครื่อ งจัก ร และผู้ ป ฏิบั ติง าน
ด้านการประกอบ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรในเหมืองทั้งหมด จัดไว้ในหน่วย 8111 แรงงานเหมืองและแรงงานขุดแร่

หน่วย 3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในกรรมวิธีทางเคมี
(Production Supervisors, chemical and related processing plant)
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในกรรมวิธีทางเคมี เป็นผู้ควบคุมและเฝูาตรวจติดตาม
เครื่องจักรทางเคมีและปรับเปลี่ยน และบารุงรักษาหน่วยแสดงกรรมวิธีและอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ กลั่น
กรอง แยกให้ความร้อน หรือทาให้สารเคมีบริสุทธิ์
ภาระหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การดู แ ลแผงควบคุ ม ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
จากห้องควบคุมส่วนกลาง เพื่อเฝูาตรวจติดตามและปรับกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี
ให้เหมาะสมที่สุดสาหรับหน่วยประมวลผลต่าง ๆ
(ข) การปรับอุปกรณ์ วาล์ว เครื่องสูบ ตัวควบคุม และอุปกรณ์แปรรูป
(ค) การควบคุ ม การเตรี ย ม การวั ด และการปู อ นวั ต ถุ ดิ บ และสารที่ ต้ อ งใช้
ในกระบวนการ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารกรอง ลงในเครื่องจักร เป็นต้น
(ง) การควบคุ มกระบวนการเปิ ดและการปิ ด การช่ วยแก้ ปั ญหาและเฝู าติ ดตาม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการด้านนอก
(จ) การตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการทางานที่ผิดปกติ การทาการทดสอบเป็นประจา
และจัดให้มีการบารุงรักษา
(ฉ) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การท าการทดสอบ การบั นทึกข้ อมูลและเขียน
บันทึกการผลิต
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรที่ให้ความร้อนทางเคมี
- ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องกรองและการคัดแยกทางเคมี
- ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องกลั่นและเตาปฏิกรณ์ทางเคมี
- ช่างเทคนิคด้านกรรมวิธีทางเคมี
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ผู้ควบคุมการกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ - 3134
- ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี - 8131
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3133.0010000-00

ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลแผงควบคุมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จากห้องควบคุมส่วนกลาง เพื่อเฝูาตรวจติดตามและปรับ
กระบวนการทางกายภาพ และทางเคมีให้ เหมาะสมที่สุ ดสาหรับหน่ว ยประมวลผลต่าง ๆ การปรับ
อุปกรณ์ วาล์ว เครื่องสูบ ตัวควบคุม และอุปกรณ์แปรรูป การควบคุมการเตรียม การวัดและการปูอน
วัตถุดิบและสารที่ต้องใช้ในกระบวนการ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารกรองลงในเครื่องจักร เป็นต้น
การควบคุ ม กระบวนการเปิ ด และการปิ ด การช่ ว ยแก้ ปั ญ หาและเฝู า ติ ด ตามอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการด้านนอกการตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการทางานที่ผิดปกติ การทาการทดสอบเป็นประจา
และจัดให้มีการบารุงรักษาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การทาการทดสอบ การบันทึกข้อมูลและ
การเขียนบันทึกการผลิต
3133.0010100-00

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการทางเคมีผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมกระบวนการทางเคมี
ผลิ ต เภสั ช ภั ณ ฑ์ การควบคุ ม กระบวนการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ นสารตั้ ง ต้ น ( Reactant) จนเกิ ด
การเปลี่ย นแปลงก่อตัวขึ้น มาเป็นสารใหม่ หรือ สารผลิ ตภัณฑ์ (Product) ภายใต้ภาวะตัวแปร เช่น
อุณหภูมิและความดัน เป็นต้ น การควบคุมกระบวนการหลังจากปฏิกิริยาเคมีนั้นสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้
สารผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ขึ้น เช่น การหยุดปฏิกิริยา (Quenching) การสกัด (Extraction)
การระเหยแห้ง (Evaporation) การทาให้เย็นลง (Cooling) และการเติม antisolvent เพื่อให้เกิด
การตกผลึกและแยกเอาสารผลิตภัณฑ์ออกโดยการกรอง (Filtration) เป็นต้น
3133.0010200-00

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการทางเคมีผลิตเภสัชภัณฑ์
(Technician, chemical processing: phamaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมกระบวนการทางเคมี
ผลิ ต เภสั ช ภั ณ ฑ์ การควบคุ ม กระบวนการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ นสารตั้ ง ต้ น ( Reactant) จนเกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงก่อตั ว ขึ้น มาเป็ น สารใหม่ห รือ สารผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ภายใต้ภ าวะตัว แปร เช่ น
อุณหภูมิและความดัน เป็นต้ น การควบคุมกระบวนการหลังจากปฏิกิริยาเคมีนั้นสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้
สารผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ขึ้น เช่น การหยุดปฏิกิริยา (Quenching) การสกัด (Extraction)
การระเหยแห้ง (Evaporation) การทาให้เย็นลง (Cooling) และการเติม antisolvent เพื่อให้เกิด
การตกผลึกและแยกเอาสารผลิตภัณฑ์ออกโดยการกรอง (Filtration) เป็นต้น
3133.0010201-00

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ (Process Reactor)
ผลิตยาแผนปัจจุบัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมกระบวนการผลิต
ยาแผนปัจจุบัน การดูแลให้อุณหภูมิและความดันภายในเครื่องอยู่ในภาวะเหมาะสม การควบคุมการไหล
เข้าของตัวทาละลาย น้าร้อน น้าเย็น และไนโตรเจน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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3133.0010201-01

ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องปฏิกรณ์กระบวนการ (Process Reactor)
ผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Process Reactor Technician, chemical processing of active
pharmaceutical ingredients (APIs) in modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
ให้อุณหภูมิและความดันภายในเครื่องปฏิกรณ์กระบวนการแบบ SSR หรือ เครื่องปฏิกรณ์กระบวน
การแบบ GSR อยู่ ในภาวะเหมาะสม การควบคุม การไหลเข้ า ของตัว ทาละลาย น้ าร้อน น้าเย็ น
และไนโตรเจน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
3133.0019090-90

หมู่ 314

ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี
ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น

นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(Life science technicians and related associate professionals)

นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ทางานด้านเทคนิคต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยการทาวิจัย การพัฒนา การบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ และการปกปูองดูแล ในสาขาต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา พฤกษศาสตร์สัตววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
และชีวเคมี และในด้านการเกษตร ประมงและปุาไม้ เป็นต้น
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การทาการทดสอบ การทดลองการวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ การวิจัยภาคสนามและสารวจเพื่อเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์
การจดบันทึกการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมรายงาน การควบคุมและบารุงรักษาอุปกรณ์
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3141 นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ยกเว้นทางการแพทย์)
3142 นักเทคนิคด้านเกษตรกรรม
3143 นักเทคนิคด้านปุาไม้

หน่วย 3141 นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ยกเว้นทางการแพทย์)
(Technician, life science: except physicians)
นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ยกเว้นทางการแพทย์) เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ทางเทคนิ คแก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้า นวิท ยาศาสตร์ชี ว ภาพโดยรั บ ผิ ด ชอบในการท าวิ จั ย วิ เ คราะห์
และทดสอบสิ่งมีชีวิต การพัฒนาและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เป็นผลมาจากการวิจัยไปใช้
ในสาขาต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปกปูองสิ่ง แวดล้อม ชีววิทยาของพืช
และสัตว์ จุลชีววิทยาและชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล เป็นต้น
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การช่วยออกแบบตั้ง (set) การทดลองและการทาการทดลอง
(ข) การติดตั้ ง การสอบเทีย บ การควบคุม และดูแลรั กษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(ค) การรวบรวมและจัดเตรียมชิ้นตัวอย่าง สารละลายทางเคมี และสไลด์ (slide)
และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหรับใช้ในการทดลอง
(ง) การทาการทดสอบภาคสนามและในห้องปฏิบัติการเป็นงานประจา
(จ) การเฝูาตรวจติดตามการทดลองเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุม
คุณภาพการทดลองที่ถูกต้องและปฏิบัติตามคาแนะนาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
(ฉ) การสั ง เกตการณ์ การทดสอบและวิ เ คราะห์ การค านวณ การบั น ทึ ก และ
การรายงานผลการทดสอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
(ช) การเก็ บ รั ก ษา การจ าแนกประเภทและการจั ดท าบั ญชี รายชื่ อ (catalogue)
ชิ้นตัวอย่าง
(ซ) การเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของงานที่ทา
(ฌ) การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาแบบจาลองและวิเคราะห์ข้อมูล
(ญ) การใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน
(ฎ) การมีส่วนร่วมในการวิจัย การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ
(ฏ) การสั่งซื้อและดูแลสต๊อกอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(ฐ) การดูแลรักษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- นักเทคนิคด้านแบคทีเรียวิทยา
- นักเทคนิคด้านชีวเคมี
- นักเทคนิคด้านพิพิธภัณฑ์พืช
- นักเทคนิคด้านเภสัชวิทยา
- นักเทคนิคด้านซีโรโลยี (Serology)
- นักเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- นักเทคนิคด้านสัตววิทยา
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- นักเทคนิคห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - 3212
- นักเทคนิคห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา - 3212
- นักเทคนิคด้านเภสัชกรรม - 3213
- นักเทคนิคด้านนิติวิทยาศาสตร์ - 3119
3141.0010000-00

นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นการแพทย์)
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยออกแบบตั้ง (set)
การทดลองและการทาการทดลองการติ ดตั้ ง การสอบเที ยบ การควบคุ มและดู แลรัก ษาเครื่ องมื อ
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และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้ องปฏิบัติการ การทาการทดสอบภาคสนามและในห้องปฏิบัติการการเฝูาตรวจ
ติด ตามการทดลอง การควบคุ ม คุณ ภาพการทดลอง การสั ง เกตการณ์ การทดสอบและวิ เ คราะห์
การคานวณ การบันทึกและการรายงานผลการทดสอบ การเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของงานที่ทา
การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาแบบจาลองและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการต่าง ๆ การดูแลรักษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3141.0010100-00

นักเทคนิคเภสัชกรรม
(Lab Technicians, pharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ด้านเภสัชกรรมในห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็น การเตรียมความพร้อมก่อน
การทดลอง การจดบันทึกขั้นตอนรวมถึงผลการทดลอง การเก็บรักษา การจัดประเภทและทาบัญชี
รายชื่อของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองก ารดูแลรักษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรักษา
การบารุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การตรวจรับรอง (Qualification) การตรวจสอบความถูกต้อง
(Validation) การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ การช่วยเภสัชกร
ฝุายวิจัยและพัฒนาสืบค้น ข้อมูลวารสารจากฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการทาวิจัย เช่น ScienceDirect,
PubMed, Scopus, ISIWeb of Knowledge, SpringerLink เป็นต้น รวมทั้ง การรวบรวมและจัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3141.0010101-00

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
เภสัชภัณฑ์ และการสนับสนุนงานการพัฒนาแผนปัจจุบัน
3141.0010101-01

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาทางคลินิก
(Pharmaceutical Lab Technicians, research
and development)
ภาระหน้ า ที่ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การสนับสนุนการค้นคว้ า
วิจัยเภสัชภัณฑ์และการสนับสนุนงานการทดลองทางคลินิก เช่น การลงทะเบียนอาสาสมัครและติดตาม
การบันทึกผล เป็นต้น
3141.0010101-02

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์ทางยา
(Pharmaceutical Lab Technicians, research and
development: chemistry)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนเภสัชกรฝุายวิจัย
และพัฒนาในการค้นคว้าวิจัยเคมีภัณฑ์ทางยา การมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ แนวทาง
และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตารับยา รวมถึงหลักการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบนาส่งยา
แต่ละรูปแบบ รวมทั้งการมีข้อมูลที่จาเป็นของการศึกษาก่อนการตั้งตารับให้เหมาะสมกับยารูปแบบต่าง ๆ
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3141.0010102-00

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนายารักษาและป้องกัน*
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
เภสัชภัณฑ์ และการสนับสนุนงานการพัฒนายารักษาและปูองกัน
3141.0010102-01

นักเทคนิคด้านชีวเคมี (Biochemistry Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานด้านชีวเคมี
ด้านการผลิ ตวัคซีน การเลื อกสายพันธุ์ของเชื้อที่นามาเตรียมวัคซีน เช่น แอนติเจน (antigenictiy)
เป็นต้นที่ได้จากการวิเคราะห์เชื้อโรคของผู ป วย หรือแอนติบอดีที่พบในเลือดติดเชื้อ การเลี้ยงอาหาร
เซลลหรือเชื้อที่ใชในการเตรียมวัคซีน การควบคุมคุณภาพเซลลไมให้มีเชื้อจุลชีพปนเปอน การเติมยา
ปฏิชีวนะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียในเซลล การทาใหบริสุทธิ์ได
โดยการกาจัดสารอื่น ๆ ด้วยการกรองหรือนาไปปนเหวี่ยง
3141.0010102-02

นักเทคนิคด้านเซรุ่มวิทยา
(Biochemistry Technicians, serology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานด้านเซรุ่ม
วิทยาด้านการผลิตเซรุ่ม การเตรียมจากน้าเหลือง (plasma) ของม้าที่ได้รับการฉีดกระตุ้น (immunize)
ด้วยตัวกระตุ้น (antigen) เพื่อให้ม้าสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า อิมมูโนโกลบูลิน การฉีดพิษงูที่ได้จาก
การรี ด และผ่ า นการตรวจสอบหรื อวัคซีนปูอ งกันโรคพิษสุ นัขบ้า แล้ ว เข้า ไปในม้า การเจาะเลื อดม้ า
การแยกเม็ดเลือดแดง การนาเฉพาะพลาสมามาใช้ด้านการผลิตเซรุ่ม การทาให้บริสุทธิ์ผ่านกระบวนการ
ย่อยด้วยเอนไซม์และใช้ความร้อนและเกลือเพื่อกาจัดโปรตีนอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการการทาให้เข้มข้นขึ้น
ด้วยวิธี Ultrafiltration
3141.0010103-00

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แผนไทยและ
แผนโบราณ
(Pharmaceutical Lab Technicians, research and
development: Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
สารที่ได้จากสมุนไพรหรือสารธรรมชาติ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงยาแผนโบราณการปฏิบัติการทั่วไป
ในห้องปฏิบัติการ
3141.0010104-00

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Pharmaceutical Lab Technicians, research and
development: biopharmacueticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การปฏิบัติการทั่วไปในห้องปฏิบัติการ
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3141.0010200-00

นักเทคนิคด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
(Pharmaceutical Lab Technicians, research and
development: herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
พัฒนายาที่ได้จากสมุนไพรหรือสารธรรมชาติ การปฏิบัติการทั่วไปในห้องปฏิบัติการ
3141.0010300-00

นักเทคนิคด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Pharmaceutical Lab Technicians, research and
development: dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การค้นคว้าและพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ๆ รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม การรวบรวมและศึกษาบทความทางวิชาการ
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร การศึ ก ษาตลาดและติ ด ตามกระแสอาหารเสริ ม สู ต รใหม่ ๆ
การประสานงานกับฝุายขาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การปฏิบัติการ
ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ
3141.0010400-00

นักเทคนิคด้านวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
(Pharmaceutical Lab Technicians, research and
development: cosmeceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
พั ฒ นาเวชส าอาง การปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไปในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เช่ น การจั ด ซื้ อ จั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น
การเตรีย มความพร้อมก่อนการทดลอง การจดบันทึกขั้นตอน รวมถึงผลการทดลอง การเก็บรักษา
การจัดประเภท และทาบัญชีร ายชื่อของตัว อย่างที่ใช้ในการทดลอง การดูแล การรักษา ฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรักษา การบารุง อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การตรวจรับรอง
(Qualification) การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ การช่วยเภสัชกรฝุายวิจัยและพัฒนาสืบค้นข้อมูลวารสารจากฐานข้อมูล
ที่จาเป็นต่อการทาวิจัย เช่น ScienceDirect, PubMed, Scopus, ISIWeb of Knowledge, Springer
Link เป็นต้น รวมทัง้ ช่วยรวบรวมและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
3141.0019090-90

นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นการแพทย์)
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หมวดย่อย 32 ผูช้ ่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
(Health associate professionals)
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นผู้ที่ทางานด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติ
เพื่อช่ว ยเหลื อในการวินิจ ฉัย และรั กษาความเจ็บปุวย โรค การบาดเจ็บ และความผิดปกติในมนุษย์
และสัตว์ การช่วยสนับสนุนแผนการดูแลสุขภาพ การรักษา และการส่งตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
สัตวแพทย์ พยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ เป็นผู้กาหนด ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย การทดสอบและการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพ
ทางการแพทย์ และบริ หารจั ดการ การบาบัดด้ว ยการฉายรังสี การทาการทดสอบทางคลิ นิกในชิ้น
ตัวอย่างของของเหลวและเนื้อเยื่อในร่างกาย การให้ยาและสารประกอบทางเภสัชอื่น ๆ ภายใต้คาแนะนา
ของเภสั ช กร การออกแบบ การสร้ างให้ พอดี การให้ บ ริก าร และซ่ อมแซมเครื่อ งมื อและเครื่ องใช้
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม การให้การพยาบาลและการดูแลเป็นรายบุคคลและการบริการที่
สนั บ สนุ น การผดุงครรภ์ การใช้ก ารบาบั ดด้ ว ยสมุน ไพรและการรั กษาอื่น ๆ ตามทฤษฎี ความเชื่ อ
และประสบการณ์ที่คิดค้นขึ้นในวัฒนธรรมเฉพาะ
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
321 นักเทคนิคด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
322 ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
323 ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน
324 นักเทคนิคและผู้ช่วยสัตวแพทย์
325 ผู้ชว่ ยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

หมู่ 321

นักเทคนิคด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
(Medical and pharmaceutical technicians)

นั ก เทคนิ ค ด้ า นการแพทย์ แ ละเภสั ช กรรม ด าเนิ น การทางเทคนิ ค เพื่ อ ช่ ว ยใน
การวินิจฉัย และการรักษาความเจ็บปุวย โรค การบาดเจ็บและความบกพร่องต่าง ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดาเนินการทดสอบ และควบคุมการถ่ายภาพ
บนฟิล์มเอ็กซเรย์ การอัลตราซาวนด์และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์อื่น ๆ การดาเนินการจัดการ
ด้านการใช้สารเภสัชรั งสีหรื อการฉายรังสีให้ ผู้ปุวย เพื่อการตรวจหรือเพื่อการรักษาโรค การดาเนิน
การทดสอบทางคลินิกจากตัวอย่างที่เป็นของเหลวและเนื้อเยื่อจากร่างกาย การจัดเตรียมการรักษา
ด้วยยาและสารผสมด้านเภสัชกรรมภายใต้คาแนะนาของเภสัชกร การออกแบบ การติดตั้ง การให้บริการ
และซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และทางทันตกรรม
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อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3211 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการบาบัด
รักษาโรค
3212 นักเทคนิคประจาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา
3213 นักเทคนิคและผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม
3214 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และฟันเทียม

หน่วย 3211 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์
การบาบัดรักษาโรค
(Medical imaging and therapeutic equipment technicians)
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
ท าหน้ า ที่ ท ดสอบและควบคุ ม การถ่ า ยภาพเอ็ ก ซเรย์ อั ล ตราซาวนด์ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการถ่ า ยภาพ
ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อทาให้เกิดภาพโครงสร้างทางร่างกายสาหรับการวินิจฉัยและการรักษาการบาดเจ็บ
โรค และความบกพร่องอื่น ๆ และอาจจัดการเรื่องการรักษาด้วยรังสีให้แก่ผู้ปุวยภายใต้การควบคุม
ของแพทย์รังสีวิทยา หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การควบคุมหรือดู แลการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพรังสี อุปกรณ์อัล ตราซาวนด์
และอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กเพื่อทาให้เกิดภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อจุดประสงค์ในการวินิจฉัย
(ข) การอธิบายขั้นตอน การสังเกตและจัดท่าผู้ปุวยเพื่อการตรวจและใช้เครื่องมือ
ปูองกันเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย และความสบายระหว่างการตรวจ การสแกนหรือการรักษา
(ค) การจัดวางเครื่องมือการถ่ายภาพหรืออุปกรณ์การรักษา การติดตามการแสดงภาพ
ทางจอวีดิทัศน์ และปรับการตั้งค่าและตัวควบคุมตามข้อกาหนดทางเทคนิค
(ง) การทบทวนและประเมินข้อมูลจากการเอกซเรย์ แถบวีดิทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์
เพื่อระบุว่าภาพนั้นเป็นที่พอใจสาหรับวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคและการบันทึกผลแล้วหรือยัง
(จ) การติ ด ตามอาการและปฏิ กิ ริ ย าของผู้ ปุ ว ย การรายงานสั ญ ญาณที่ แ สดง
ความผิดปกติให้แพทย์ทราบ
(ฉ) การวั ด และบั น ทึ ก ปริ ม าณของการฉายรั ง สี ห รื อ สารเภสั ช รั ง สี (radiophar
maceuticals) ที่ผู้ปุวยได้รับและที่นาไปใช้กับผู้ปุวย ปฏิบัติตามใบสั่งแพทย์
(ช) การจัดการ การตรวจหาและตรวจจับสารเภสัชรังสีหรือการฉายรังสีในร่างกาย
ของผู้ปุวย โดยใช้เครื่องฉายรังสีไอโซโทป กล้องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค
(ซ) การบันทึกและกาหนดการจ่ายวัสดุกัมมันตภาพรังสีและจัดเก็บสารเภสัชรังสี
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการฉายรังสี
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ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์
- ผู้ควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammographer)
- นักบาบัดด้วยรังสีการแพทย์
- ผู้ชานาญเทคโนโลยีด้านการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
- ผู้ชานาญเทคโนโลยีด้านการแพทย์นิวเคลียร์
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- นักฟิสิกส์การแพทย์ - 2111
- แพทย์เฉพาะทาง - 2212
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการปูองกันอันตรายจากรังสี - 2263
- ผู้ช่วยด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ - 5329
3211.0010000-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรคด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมหรือดูแลการใช้
อุ ป กรณ์ ก ารถ่ า ยภาพรั ง สี อุ ป กรณ์ อั ล ตราซาวนด์ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก การสแกนหรื อ
การรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูลจากการเอกซเรย์ การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย
การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติให้แพทย์ทราบ การวัดและบันทึกปริมาณของการฉายรังสี
การจัดการ การตรวจหาและตรวจจับสารเภสัชรังสีหรือการฉายรังสีในร่างกายของผู้ปุวย เพื่อการวินิจฉัย
และการรักษาโรค การบันทึกและกาหนดการจ่ายวัสดุกัมมันตภาพรังสีและจัดเก็บสารเภสัชรังสี ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการฉายรังสี
3211.0010100-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์ การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูลจาก
การเอกซเรย์ การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติให้แพทย์ทราบ
3211.0010101-00

นักเทคนิคถ่ายภาพเอ็กซเรย์
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูลจากการเอกซเรย์
การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติให้แพทย์ทราบ
3211.0010102-00

นักเทคนิคถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านม
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านม การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูลจากการเอกซเรย์
การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติให้แพทย์ทราบ
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3211.0010103-00

นักเทคนิคถ่ายภาพการกาธรสนามแม่เหล็ก
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์การถ่ายภาพการกาธรสนามแม่เหล็ก การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูล
จากการเอกซเรย์ การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติ
ให้แพทย์ทราบ
3211.0010104-00

นักเทคนิคถ่ายภาพคลื่นเสียง (อัลตร้าซาวน์)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์การถ่ายภาพคลื่นเสียง (อัลตร้าซาวน์) การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูล
จากการเอกซเรย์ การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติ
ให้แพทย์ทราบ
3211.0010105-00

นักเทคนิคถ่ายภาพเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์การถ่ายภาพเพื่อวัดคลื่นไฟฟูาหัวใจ การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูล
จากการเอกซเรย์ การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติ
ให้แพทย์ทราบ
3211.0010200-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุ ป กรณ์ ใ นการบ าบั ด รั ก ษาโรค การสแกนหรื อ การรั ก ษา การทบทวนและประเมิ น ข้ อ มู ล จาก
การเอกซเรย์ การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติให้
แพทย์ทราบ
3211.0010201-00

นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์
(Medical Nuclear Technology Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดาเนินการ การควบคุม
เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ป รมาณู เ พื่ อ การวิ จั ย การด าเนิ น งานวิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ป รมาณู วิ จั ย เช่ น เทคโนโลยี ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโรค
ด้วยสารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น อาจต้องดาเนินการทดลองทางคลินิก (clinical trials) การประกัน
คุณภาพ เพื่อให้ มั่นใจว่าการดาเนิ นงานของฝุายจัดการเครื่องปฏิกรณ์ฯ เป็นไปด้ว ยความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3211.0010201-01

ช่างเทคนิคชานาญการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(Nuclear Technology Technicians, nuclear reactors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ ให้เป็นไปโดยสะดวกและปลอดภัย การจัดทารายละเอียดบันทึกการปฏิบัติงาน
การดูแลรักษาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การอานวยความสะดวกในการส่งคาขออนุมัติใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ เช่น การนาสารตัวอย่าง
เข้ า และออกจากอุ ป กรณ์ อ าบรั ง สี การขนส่ ง สารตั ว อย่ า งที่ อ าบรั ง สี อ อกจากบริ เ วณอาบรั ง สี
การออกแบบอุปกรณ์ใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ ตามความต้องการของผู้ใช้ และร่วมสนับสนุน
งานในระหว่างการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ เป็นต้น
3211.0010201-02

นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์ผลิตสารไอโซโทป
(Radiology Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเตรียมสารตั้งต้นที่จะนา
มาฉายแสง เพื่อเปลี่ยนอะตอมของธาตุหนึ่งให้เปลี่ยนไปเป็นอะตอมอีกธาตุหนึ่งด้วยเครื่องเร่งอนุภาค
กลายเป็นสารรังสีที่ต้องการ เช่น สารประกอบไอโอดีน - 131 สารประกอบเทคนีเซียม - 99 เอ็ม
สารประกอบซาแมเรียม - 153 และสารประกอบฟอสฟอรัส - 32 เป็นต้น
3211.0010202-00

นักเทคนิคอุปกรณ์การกายภาพบาบัด
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลการใช้
อุปกรณ์การกายภาพบาบัด การสแกนหรือการรักษา การทบทวนและประเมินข้อมูลจากการเอกซเรย์
การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ปุวย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติให้แพทย์ทราบ
3211.0019090-90

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรคด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 3213 นักเทคนิคและผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม
(Technicians, chemistry and life science)
นักเทคนิคและผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมเป็นผู้ที่ทางานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายผลิตภัณฑ์ยา
ภายใต้คาแนะนาของเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การจั ด ยาและสารประกอบทางเภสั ช อื่ น ๆ ภายใต้ ค าแนะน าของเภสั ช กร
หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
(ข) การจ่ายยาให้แก่ลูกค้าและเขียน หรือบอกวิธีใช้ตามใบสั่งของแพทย์ สัตวแพทย์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
(ค) การรับใบสั่งยาหรือใบสั่งจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ และ
ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานเวชระเบียน
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(ง) การดูแลการจัดเก็บและสภาพความปลอดภัยของยาให้เหมาะสม
(จ) การกรอกข้อมูลและทาฉลากติดภาชนะตามใบสั่งแพทย์
(ฉ) การช่วยเหลือผู้ปุวยโดยการตอบคาถาม การระบุรายการยาหรือการส่งตัวผู้ปุวย
ให้กับเภสัชกรเพื่อรับทราบข้อมูลการให้ยา
(ช) การตั้งราคาและกรอกใบสั่งยา และกาหนด และทาการบันทึกเกี่ยวกับผู้ปุวย
อันได้แก่ รายการยาที่ผู้ปุวยแต่ละคนได้รับ
(ซ) การสั่งซื้อ การติดฉลากและนับจานวนสต๊อกยา สารเคมีและเครื่องใช้ต่าง ๆ
และปูอนข้อมูลรายการสินค้าลงในระบบบันทึก
(ฌ) การท าความสะอาดและจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละภาชนะที่ ใ ช้ ส าหรั บ เตรี ย ม
และจ่ายยาและสารประกอบทางเภสัช
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- นักเทคนิคด้านการปรุงยาและจ่ายยา
- นักเทคนิคด้านเภสัชกรรม
- ผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- เภสัชกร - 2262
- นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ยกเว้นทางการแพทย์) - 3141
- ผู้ช่วยประจาร้านขายยา - 5329
3213.0010000-00

นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผู้ช่วย ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดยาและสารประกอบ
ทางเภสัชอื่น ๆ ภายใต้คาแนะนาของเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ การจ่ายยา
ให้แก่ผู้รับบริการและเขียนหรือบอกวิธีใช้ตามใบสั่งของแพทย์ การรับใบสั่งยาหรือใบสั่งจากผู้ประกอบ
วิ ชาชี พที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สุ ขภาพอื่ น ๆ และตรวจสอบว่ า ข้ อ มู ล นั้ น สมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน
เวชระเบี ย น การดูแ ลการจั ดเก็บ และสภาพความปลอดภัยของยาให้ เ หมาะสม การกรอกใบสั่ งยา
การบันทึกเกี่ยวกับผู้ปุวย
3213.0010100-00

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเภสัชกรฝุายควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
ได้แก่ การทบทวนคุณภาพ (Product Quality Review) เช่น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบ
คุณภาพเภสั ช ภัณฑ์ร ะหว่างการผลิ ตและกระบวนการผลิ ต และการตรวจสอบคุณภาพเภสั ช ภัณ ฑ์
สาเร็จรูป ได้แก่ ความหนา (thickness) ความแข็ง (hardness) ความพรุน (friability) ความสม่าเสมอ
ของน้าหนัก (weight variation) ปริมาณตัวยาสาคัญ (content of active ingredients) ความสม่าเสมอ
ของตัวยา (content uniformity) เวลาในการกระจายตัว (disintegration time) และการละลาย
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ของตัวยา (dissolutions) การตรวจสอบคุณภาพวัสดุการบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษา เป็นต้น
การบันทึกรายละเอียดการผลิต เช่น วัน เวลา ที่ ผลิต ปริมาณการผลิต เป็นต้น ซึ่งช่วยในการเรียกคืน
เภสัชภัณฑ์ การดูแลการบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ การตรวจ
ฉลากและเอกสารกากับเภสัชภัณฑ์ก่อนออกจาหน่าย
3213.0010101-00

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
(Quality Control Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเภสั ชกรฝุ ายควบคุมคุ ณภาพเภสั ชภัณฑ์ การบันทึ กรายละเอียดการผลิ ต เช่น วั น เวลา ที่ผ ลิ ต
ปริมาณการผลิต เป็นต้น การดูแลการบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
การตรวจฉลากและเอกสารกากับเภสัชภัณฑ์ก่อนออกจาหน่าย
3213.0010101-01

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
(Quality Control Technicians modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
แผนปัจจุบัน ทั้งคุณภาพของตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทา
อาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มี ฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น และคุณภาพ
ของยาแผนปั จ จุ บั น บรรจุ เสร็ จ ชนิ ดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตา ชนิดเม็ ด ชนิดแคปซูล แข็ง ชนิดผง
ชนิ ดแคปซูล นิ่ ม ชนิ ดครี ม ชนิ ดขี้ผึ้ ง ชนิดเจลและชนิดเหน็บ ตามหลั กการของการบริห ารคุณภาพ
(Quality Management) การทบทวนคุณภาพ (Product Quality Review)
3213.0010101-02

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Quality Control Technicians, modern medicines (APIs))
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวน
คุณภาพ (Product Quality Review)
3213.0010101-03

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Quality Control Technicians, modern medicines:liquid
dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การทบทวนคุณภาพยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้า ชนิดฉีดและชนิดหยอดตา (Product Quality Review)
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3213.0010101-04

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
(Quality Control Technicians, modern medicines: solid
dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การทบทวนคุ ณ ภาพยาแผนปั จ จุ บั น บรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล แข็ ง และชนิ ด ผง (Product
Quality Review)
3213.0010101-05

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
(Quality Control Technicians, modern medicines: semisolid dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ ง ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การทบทวนคุ ณ ภาพยาแผนปั จ จุ บั น บรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด แคปซู ล นิ่ ม ชนิ ด ครี ม ชนิ ด ขี้ ผึ้ ง ชนิ ด เจล
และชนิดเหน็บ (Product Quality Review)
3213.0010101-20

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยารักษาและป้องกันโรค
(Quality Control Technicians, biological products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยารักษา
และปูองกันโรค ได้แก่ วัคซีน และเซรุ่ม ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
และการทบทวนคุณภาพ (Product Quality Review)
3213.0010101-21

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพผลิตวัคซีน
(Quality Control Technicians, vaccines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพวัคซีน
ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการทบทวนคุณภาพ (Product Quality
Review) การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ท างกายภาพของวั คซี น และภาชนะบรรจุ เชน การตรวจสภาพ
ขวดวัคซี น สี ของวัคซีน เนื้ อชีว ภัณฑ สิ่ งแปลกปลอมในขวด กลิ่ น pH และการละลาย เป็นต้ น
การตรวจสอบสภาพสุญญากาศ การตรวจสอบปริมาณความชื้นและสภาพการคงตัว
3213.0010101-22

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเซรุ่ม
(Quality Control Technicians, serums)
ภาระหน้า ที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเซรุ่ ม
ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการทบทวนคุณภาพ (Product
Quality Review) การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัคซีนและภาชนะบรรจุ เชน การตรวจ
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สภาพขวดบรรจุสีของเซรุ่ม เนื้อชีวภัณฑ สิ่งแปลกปลอมในขวด กลิ่น pH และการละลาย เป็นต้น
การตรวจสอบสภาพสุญญากาศ การตรวจสอบปริมาณความชื้นและสภาพการคงตัว
3213.0010101-40

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์แผนไทย
และแผนโบราณ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
แผนไทยและแผนโบราณ ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการ
ทบทวนคุณภาพ (Product Quality Review) การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัคซีนและ
ภาชนะบรรจุ
3213.0010101-60

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Quality Control Technicians, biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการทบทวน
คุณภาพ (Product Quality Review)
3213.0010102-00

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการทบทวนคุณภาพ (Product
Quality Review) การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัคซีนและภาชนะบรรจุ
3213.0010103-00

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการทบทวนคุณภาพ
(Product Quality Review) การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัคซีนและภาชนะบรรจุ
3213.0010104-00

นักเทคนิคด้านควบคุมคุณภาพเวชสาอาง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเวชสาอาง
ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และการทบทวนคุณภาพ (Product
Quality Review) การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัคซีนและภาชนะบรรจุ
3213.0019090-90

นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผู้ช่วย ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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3213.0020000-00

นักเทคนิคด้านเภสัชกรรมและผู้ช่วย ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดยาและสารประกอบ
ทางเภสัชอื่น ๆ ภายใต้คาแนะนาของเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ การจ่าย
ยาให้ แ ก่ลู กค้ า และเขี ย น หรื อ บอกวิ ธี ใช้ ต ามใบสั่ งของแพทย์ สั ตวแพทย์ หรือ ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ การรับใบสั่งยาหรือใบสั่งจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานเวชระเบียน การดูแลการจัดเก็บและสภาพ
ความปลอดภัยของยาให้เหมาะสม การกรอกข้อมูลและทาฉลากติดภาชนะตามใบสั่งแพทย์ การระบุ
รายการยาหรือการส่งตัวผู้ปุวยให้กับเภสัชกรเพื่อรับทราบข้อมูลการให้ยา การกาหนด และการบันทึก
เกี่ยวกับผู้ปุวย อันได้แก่ รายการยาที่ผู้ปุวยแต่ละคนได้รับ การติดฉลาก สารเคมีและเครื่องใช้ต่าง ๆ
และปูอนข้อมูลรายการสินค้าลงในระบบบันทึก
3213.0020100-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์
(Quality Controllers, finished medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติการตามหลักการของ
การบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวนคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Product QualityReview)
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เช่น การทดสอบและวิเคราะห์วัตถุดิบก่อนกระบวนการผลิต การทบทวน
ตารับยา การตรวจค่าความชื้น การตรวจหาสิ่งปลอมปน ได้แก่ ฝุุน ขี้หนู เศษดินการตรวจสอบคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ระหว่างการผลิตและกระบวนการผลิต เช่น การตรวจปริมาตรของเม็ดยา สี ขนาด การตรวจ
ค่าความเป็นกรด ด่างที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เป็นต้น การสุ่มทดสอบภายหลังกระบวนการผลิต
เช่น การชั่งดูน้าหนักสุทธิ การบรรจุ ฉลาก เป็นต้น การตรวจสอบพื้นที่การผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา
เช่น การควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปราศจากเชื้อ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดผู้ปฏิบัติงานต้อง
เปลี่ ยนเสื้ อผ้า โดยชุดที่สวมใส่ต้องไม่มีขุ่ยและผ่านการนึ่ ง ฆ่าเชื้อแล้วทางเข้าออกของวัตถุดิบ วัสดุ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องผ่านแอร์ล็อค เป็นต้น การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เช่น การทดสอบการแพร่กระจายของสาร
การทดสอบหาสาร Bisphenol A เป็นต้น การปฏิบัติการทดสอบทางเคมี (chemical test) การทดสอบทาง
กายภาพ (physical test) การทดสอบทางชี วภาพ (biological test) และการทดสอบด้านกลิ่นรส
(organoleptic test) การทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารข้อมูลเภสัชภัณฑ์
3213.0020101-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล และชนิดลูกกลอน ตามหลักการของการบริหาร
คุณภาพ (Quality Management)
3213.0020102-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
รักษาและปูองกันโรคบรรจุเสร็จชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล และชนิดลูกกลอน ตามหลักการของ
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
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3213.0020103-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
(Quality Controllers, finished Thai traditional
medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล และชนิดลูกกลอน ตามหลักการของการบริหาร
คุณภาพ (Quality Management)
3213.0020103-01

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
(Quality Controllers, Thai traditional medicines: liquid
dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ยาแผนโบราณบรรจุ เ สร็ จ รู ป แบบของเหลว ตามหลั ก การของการบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality
Management) การทบทวนคุณภาพเภสัชภัณฑ์แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดน้า เช่น การตรวจสอบชนิด
และปริมาณแอลกอฮอล์ ความเป็นกรด ด่าง ปริมาตรบรรจุ เป็นต้น
3213.0020103-02

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
(Quality Controllers, Thai traditional medicines: solid
dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การทบทวนคุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ์ แ ผนโบราณบรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด เม็ ด เช่ น การตรวจสอบการผั น แปร
ของน้าหนักเวลาที่ใช้ในการกระจายตัวความแข็งและความกร่อนของเม็ดยา การทดสอบความคงตัว
ของสาระสาคัญ เป็นต้น เภสัชภัณฑ์แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล เช่น การตรวจสอบการผันแปร
ของน้าหนัก การทดสอบหาเวลาการแตกตัวของแคปซูลความแข็งและความกร่อนของเม็ดยา การทดสอบ
ความสม่าเสมอของน้ าหนั กผงยาที่บรรจุในแคปซูล การทดสอบความคงตัว ของสารส าคัญ เป็นต้น
และเภสัชภัณฑ์แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดผง เช่น การตรวจสอบการผันแปรของน้าหนัก การทดสอบ
ความสม่าเสมอของน้าหนักผงยา เป็นต้น
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3213.0020103-03

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
(Quality Controllers, Thai traditional medicines: semisolid dosage forms)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
3213.0020104-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ที่ผลิ ตด้วยเทคโนโลยี ชีว ภาพบรรจุ เสร็จ ชนิ ดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล และชนิดลูกกลอน ตามหลั ก
การของการบริหารคุณภาพ (Quality Management)
3213.0020200-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
(Quality Controllers, finished herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติการตามหลักการ
ของการบริหารคุณภาพ (QualityManagement) การทบทวนคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพร (Product Quality
Review) ชนิดน้า ชนิดน้ามัน ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล ชนิดผง ชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจลและชนิดลูกกลอน
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เช่น การทดสอบและวิเคราะห์วัตถุดิบก่อนกระบวนการผลิต การทบทวน
ตารับยา การตรวจค่าความชื้น การตรวจหาสิ่งปลอมปน เช่น ฝุุน ขี้หนู เศษดิน เป็นต้น การตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ระหว่างการผลิตและกระบวนการผลิต เช่น การตรวจปริมาตรของเม็ดยา สี ขนาด
การตรวจค่าความเป็ น กรด ด่าง เป็ น ต้น ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และการสุ่ มทดสอบ
ภายหลังกระบวนการผลิต เช่น การชั่งดูน้าหนักสุทธิ การบรรจุ ฉลาก เป็นต้น การตรวจสอบพื้นที่การผลิต
การขนส่ง การเก็บรักษา เช่น การควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปราศจากเชื้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยชุดที่ส วมใส่ต้องไม่มีขุ่ยและผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว
ทางเข้าออกของวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องผ่านแอร์ล็อค เป็นต้น การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เช่น
การทดสอบการแพร่กระจายของสาร การทดสอบหาสาร Bisphenol A เป็นต้น การปฏิบัติการทดสอบ
ทางเคมี (chemical test) การทดสอบทางกายภาพ (physical test) การทดสอบทางชีวภาพ (biological
test) และการทดสอบด้านกลิ่นรส (organoleptic test) การทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เอกสารข้อมูลเภสัชภัณฑ์
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3213.0020201-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
(Quality Controllers, herbal medicines: liquid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้าและชนิดน้ามัน เช่น การตรวจสอบชนิดและปริมาณ
แอลกอฮอล์ ความเป็นกรด ด่าง ปริมาตรบรรจุ เป็นต้น
3213.0020202-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
(Quality Controllers, herbal medicines: tablets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด เช่น การตรวจสอบการผันแปรของน้าหนักเวลาที่ใช้ใน
การกระจายตัวความแข็งและความกร่อนของเม็ดยา การทดสอบความคงตัวของสารสาคัญ เป็นต้น
ยาสมุน ไพรบรรจุเสร็ จชนิดแคปซูล เช่น การตรวจสอบการผั นแปรของน้าหนัก การทดสอบหาเวลา
การแตกตัวของแคปซูลความแข็งและความกร่อนของเม็ดยา การทดสอบความสม่าเสมอของน้าหนัก
ผงยาที่บรรจุในแคปซูล การทดสอบความคงตัวของสารสาคัญ เป็นต้น และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
เช่น การตรวจสอบการผันแปรของน้าหนัก การทดสอบความสม่าเสมอของน้าหนักผงยา เป็นต้น
3213.0020203-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
(Quality Controllers, herbal medicines: semi-solid dosage forms)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง ตามหลักการของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวนคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล เช่น การตรวจสอบลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด ด่างความหนืด เป็นต้น
3213.0020300-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Quality Controllers, dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติการตามหลักการ
ของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Product
Quality Review) ทั้งสี่ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรหรือจากสัตว์ ประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุ และประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโน การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เช่น การทดสอบ
และวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ดิ บ ก่ อ นกระบวนการผลิ ต ทบทวนสู ต รอาหารเสริ ม ตรวจค่ า ความชื้ น เป็ น ต้ น
การตรวจหาสิ่ งปลอมปน เช่น ฝุุน ขี้หนู เศษดิน เป็นต้น การตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ระหว่าง
การผลิตและกระบวนการผลิต เช่น ตรวจปริมาตร สี ขนาด เป็นต้น การตรวจค่าความเป็นกรด ด่าง
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ทีต่ ้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด การสุ่มทดสอบภายหลังกระบวนการผลิต เช่น การชั่งดูน้าหนักสุทธิ
การบรรจุ การติ ดฉลาก เป็ นต้น การตรวจสอบพื้ นที่ การผลิ ต การขนส่ ง การเก็บรั กษา การทดสอบ
บรรจุ ภัณฑ์ เช่น การทดสอบการแพร่ กระจายของสาร การทดสอบหาสาร Bisphenol A เป็นต้น
การปฏิบัติการทดสอบทางเคมี (chemical test) การทดสอบทางกายภาพ (physical test) การทดสอบ
ทางชีวภาพ (biological test) และการทดสอบด้านกลิ่ นรส (organoleptic test) การทบทวน
และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
3213.0020301-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Quality Controllers, herbal supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง
ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม
3213.0020302-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Quality Controllers, supplements from animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง
และชนิดแคปซูลนิ่ม
3213.0020303-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
(Quality Controllers, vitamin and mineral supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทมัลติไวตามินชนิดน้า
ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม
3213.0020304-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
(Quality Controllers, fatty and amino acid supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโ น ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทมัล ติ ไวตามิน
ชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม
3213.0020400-00

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติการตามหลักการ
ของการบริหารคุณภาพ (Quality Management) การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
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3213.0029090-90

นักเทคนิคด้านตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 5 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย
(Service and sales workers)
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย ทาหน้าที่ให้บริการส่วนบุคคลและ
บริการคุ้มครองที่เกี่ยวกับการเดินทาง การดูแลที่พักอาศัย การจัดเลี้ยง การดูแลสุขภาพและความงาม
หรือความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการกระทาผิดกฎหมาย หรือทาหน้าที่สาธิตและจาหน่ายสินค้า
ในร้านค้าส่งหรือค้าปลีก และในกิจการที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งตามแผงลอย และในตลาด สมรรถนะ
หรื อความสามารถในการประกอบอาชีพส่ ว นใหญ่ในหมวดใหญ่นี้ต้องมีทักษะระดับที่ 2 ตามเกณฑ์
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO) การปฏิบัติงานโดยปกติแล้วประกอบด้วย การจัดและการให้
บริ ก ารต่ า ง ๆ ในระหว่ า งการเดิ น ทาง การดูแ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ยในที่ พัก อาศัย และเครื่อ งใช้
การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลเด็ก การดูแลพยาบาลส่วนบุคคลเบื้องต้น
ในบ้ า นเรื อ น หรื อ ในองค์ ก รสถาบั น ต่ า ง ๆ รวมถึ ง การตั ด แต่ ง ผม การบ ารุ ง ความงามและดู แ ล
ให้ ค าแนะน า การท านายโชคชะตา การดู แ ลและจัด การงานศพ การบริ การรัก ษาความปลอดภั ย
และคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน จากอัคคีภัยและการกระทาผิดกฎหมาย การปฏิบัติตาม / บังคับใช้
กฎหมายและรักษากฎระเบียบ การแสดงแบบโฆษณา การสร้างสรรค์และจัด แสดงสินค้าอย่างมีศิลปะ
การจ าหน่ ายสิ นค้าในกิจการค้าส่ งหรือค้าปลี ก รวมทั้งตามที่แผงลอยและในตลาด การสาธิตสินค้า
ต่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า โดยอาจรวมถึงหน้าที่ในการกากับควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
51 ผู้ปฏิบัติงานบริการส่วนบุคคล
52 ผู้ปฏิบัติงานการขาย
53 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
54 ผู้ปฏิบัติงานบริการปูองกันภัย

หมวดย่อย 53 ผูป้ ฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล (Personal care workers)
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลให้การดูแล การควบคุม และความช่วยเหลือกับเด็ก คนไข้
และผู้ สู ง อายุ บุ ค คลที่ พั ก ฟื้ น หรื อ ทุ พ พลภาพในสถานที่ ดู แ ลและที่ พั ก อาศั ย ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพส่ วนใหญ่ ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 (ผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว การอาบน้า
และดูแลต่าง ๆ การช่วยเหลือเด็ก ๆ แต่ละคนในการเรียนรู้ทักษะทางสังคม การควบคุมและร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของเด็ก การสังเกตการณ์และรายงาน
ข้อกังวลใจให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพหรือสังคมที่เหมาะสมทราบ
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อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
531 ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กและครูผู้ช่วย
532 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ

หมู่ 532

ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ
(Personal care workers in health services)

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านดู แ ลส่ ว นบุ ค คลในบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น ผู้ ที่ ดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ
ในการเคลื่อนไหวและกิจวัตรประจาวันของผู้ปุวย*และผู้สูงอายุ บุคคลที่พักฟื้นและผู้พิการในสถานพักฟื้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือผู้ปุวยในการเคลื่อนไหว การดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล และการสื่อสารความต้องการ การทาความสะอาดปราศจากเชื้อในเครื่องมือผ่าตัด
และเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ สังเกตอาการผู้ปุวยและรายงานให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์
หรือผู้ให้บริการทางสังคมที่เหมาะสมทราบการเตรียมผู้ปุวยเพื่อตรวจรักษา และร่วมวางแผนการดูแล
ของแต่ละบุคคล
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
5321 ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
5322 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในครัวเรือน (ผู้ดูแลผู้ปุวยส่วนบุคคล)
5329 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 5329 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(Personal care workers in health services not elsewhere classified)
กลุ่ ม อาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ค รอบคลุ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น ประจ าและบริ ก าร
สนั บ สนุ น การดูแลสุ ขภาพส่ ว นบุ คคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นในหมู่ย่อย 532 ผู้ ปฏิบัติงานดูแล
ส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ประกอบด้วยอาชีพ เช่น ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วย
ในการฆ่าเชื้อโรค พนักงานดูแลผู้ปุวยประจาโรงพยาบาล ผู้ช่วยดูแลทางการแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทาความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ ขวด บีกเกอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
ทางศัลยกรรม ทันตกรรมและการปรุงยา
(ข) การติดปูายยา สารเคมี และการเตรียมยาอื่น ๆ และการเติมสต็อกบนชั้น
(ค) การยก หมุนและเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยรถเข็น หรือเตียงเคลื่อนที่ได้
(ง) การเตรียมคนไข้เพื่อการตรวจรักษา
(จ) การเตรียมถาดเครื่องมือ การเตรียมวั สดุและการช่วยทันตแพทย์ หรือรังสีแพทย์
ระหว่างกระบวนการ
(ฉ) การให้เอ็กซเรย์วิเคราะห์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้ช่วยทันตแพทย์
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- ผู้ปฐมพยาบาล
- พนักงานดูแลผู้ปุวยประจาโรงพยาบาล
- ผู้ช่วยด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์
- ผู้ช่วยเภสัชกร
- เจ้าหน้าที่เจาะเลือด
- ผู้ช่วยในการฆ่าเชื้อโรค
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ที่อื่น ได้แก่
- ผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม 3213 นักเทคนิคและผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม
- ช่างเทคนิคทางทันตกรรม 3214 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ฟันเทียม
- ผู้ช่วยทางทันตกรรม 3251 ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์และช่างทันตกรรม
5329.0010000-00

ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่นด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้า ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การท าความสะอาดและ
การฆ่าเชื้อโรคเครื่ องมือ ขวด บี กเกอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ทางศัลยกรรม ทันตกรรมและการปรุงยา
การติดปูายยา สารเคมี และการเตรียมยาอื่น ๆ และการเติมสต็อกบนชั้น การยก หมุนและเคลื่อนย้าย
คนไข้ด้วยรถเข็น หรือเตียงเคลื่อนที่ได้ การเตรียมคนไข้เพื่อการตรวจรักษา การเตรียมถาดเครื่องมือ
การเตรียมวัสดุและการช่วยทันตแพทย์หรือรังสีแพทย์ระหว่างกระบวนการการให้เอ็กซเรย์วิเคราะห์
5329.0010100-00

ผู้ดูแลส่วนบุคคลด้านเภสัชกร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการในงานเภสัชกรรม
แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การกากับดูแลของเภสัชกร การทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ และ
อุปกรณ์อื่น ๆ การเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยรถเข็น หรือเตียงเคลื่อนที่ได้ การเตรียมคนไข้เพื่อการตรวจรักษา
5329.0010101-00

ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacist Assistants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการในงานเภสัชกรรม
แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การกากับดูแลของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการดูแล
รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา การบันทึกการจัดเก็บ การรวบรวม
ข้ อ มู ล ทางเภสั ช กรรม เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง หรื อ น าเสนอเภสั ช กรหรื อ แพทย์ เ จ้ า ของไข้
การให้คาแนะนา การให้ข้อมูลและให้บ ริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจของผู้ใช้บริการผู้ช่วยเภสัชกรต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นอย่างน้อย
5329.0010101-01

ผู้ช่วยเภสัชกรชุมชน (Pharmacist Assistants, community)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการงานเภสัชกรรม
ในชุมชนภายใต้การกากับดูแลของเภสัชกร เช่น ร้านขายยา เป็นต้น
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5329.0010102-00

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (Pharmacy Officers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การให้ บ ริ ก ารด้ า นเภสั ช
สาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าพนักงานเภสัชกรรมต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงด้านเทคนิคเภสัชกรรมเป็นอย่างน้อย

หมวดใหญ่ 8 ผูค้ วบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ
(Plant and machine operators, and assemblers)
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมีหน้าที่
ใช้และดูแลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทั้งในจุดที่เครื่องจักรทางานหรือ
จากการควบคุมระยะไกล พนักงานขับบังคับรถไฟ ยานยนต์หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ หรือ
ประกอบผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามข้อกาหนดเฉพาะ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่ในหมวดนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
อาชีพนี้จาเป็นต้องใช้ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรมเป็ น หลั ก รวมทั้ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านตามจั ง หวะ
เครื่ องจั กรกลและการปรั บ ให้ เข้ากับ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี กลุ่ มอาชี พส่ ว นใหญ่ใ นหมวดหลั ก นี้
จาเป็นต้องใช้ระดับทักษะ ISCO ในระดับที่สอง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วยหน้าที่ การใช้และดูแลการทางานของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการแปรรูปโลหะ แร่ธาตุต่าง ๆ แก้ว เซรามิก
ไม้ กระดาษหรือสารเคมี การใช้และดูแลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลจากโลหะ แร่ธาตุต่าง ๆ
สารเคมี ยาง พลาสติ ก ไม้ กระดาษ สิ่ ง ทอ ขนสั ต ว์ หรื อ หนั ง และผลิ ต ภั ณฑ์ ท างโภชนาการและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การบังคับและขับเคลื่อนรถไฟและยานยนต์ การขับ การควบคุมและการดูแล
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ท างอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรมที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ การประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยอาจรวมถึงการแนะนาผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
81 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่
82 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบชิ้นส่วน
83 ผู้ขับเคลื่อนยานยนต์และเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้
หมายเหตุ ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการ
หรือฟังก์ชั่นที่หลากหลาย จะรวมอยู่ในหมู่ใหญ่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
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หมวดย่อย 81 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่
(Stationary plant and machine operators)
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่ ทาหน้าที่ใช้และดูแล
เครื่ องจั กรกลและอุป กรณ์ทางอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่กับที่ หรือที่เคลื่ อนที่ได้บางส่ วน ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
อาชี พนี้ จ าเป็ นต้ องใช้ ประสบการณ์ และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บโรงงานอุ ตสาหกรรม
เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ที่ใช้และดูแล ความสามารถในการปฏิบัติงานตามจังหวะเครื่องจักรและการ
ปรับให้เข้ากับนวัตกรรมด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่เสมอ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้งการใช้ การดูแลเครื่องจักรกลในโรงงาน
ที่ติ ด ตั้ ง ประจ าที่ การตรวจหาความผิ ด ปกติ ใ นการท างานของเครื่ อ งจั ก รกลและด าเนิ น การแก้ ไ ข
การตรวจสอบผลผลิตเพื่อค้นหาข้อบกพร่องและรักษาความถูกต้องของผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และปรับการตั้งเครื่อง การดาเนินการบารุงรักษา การซ่อมและการทาความสะอาด การบันทึกข้อมูล
และเก็บรักษาบันทึกการผลิต โดยอาจรวมถึงการแนะนาผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้วย
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
811 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการทาเหมืองและสกัดแร่
812 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูปและตกแต่งโลหะ
813 ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีและผลิตภัณฑ์
จากการถ่ายภาพ
814
815
และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์
816
817
818

ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและกระดาษ
ผู้ ควบคุมเครื่อ งจัก รกลในการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์สิ่ ง ทอ การผลิ ตภั ณฑ์ข นสั ต ว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตไม้และการทากระดาษ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลโรงงานที่ตั้งอยู่กับที่อื่น ๆ

หมายเหตุ ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการ
หรือฟังก์ชั่นที่ลากหลาย จะรวมอยู่ในหมู่ใหญ่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ

หมู่ 813

ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีและ
ผลิตภัณฑ์จากการถ่ายภาพ
(Chemical and photographic products plant and machine
operators)

ผู้ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากการถ่ ายภาพ เป็ นผู้ ควบคุ มและดู แลเครื่ องจั กร โดยแปรรู ปสารเคมีต่ าง ๆ และส่ วนผสมอื่น ๆ
เพื่อผลิตยาของใช้ในการแต่งตัว วัตถุระเบิดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือสารเคมีอื่น ๆ
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ผสม ปน บรรจุหีบห่อและสารเคมีแปรรูปอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์สารเคมี เพื่อให้คุณสมบัติที่ต้องการ
เพื่ อ ท าการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมต่ อ หรื อ เพื่ อ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป โดยอาจรวมถึ ง การควบคุ ม
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ด้วย
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
8131 ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี
8132 ช่างถ่ายภาพและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วย 8131 ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี
(Operators, chemicals manufacturing machine)
ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีทาหน้าที่ตรวจสอบและ
ควบคุมเครื่องและเครื่องจักรเพื่อผสม ปน แปรรูป และบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การติดตั้ง การเดิน การควบคุม การปรับและหยุดเครื่องจักรกลและโรงงาน
(ข) การตรวจสอบกระบวนการตอบสนองเฝูาติดตามการทาปฏิกิริยาต่าง ๆ และการถ่าย
ผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการด้านความปลอดภัย
(ค) การตรวจสอบมาตรวัด เกจ์ และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยสารเคมี
หรือหน่วยการสร้างหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า เช่น เครื่องผสม กา ตัวผสม เครื่องเปุา เครื่องอัดเม็ด เครื่องทา
แคปซูล เครื่องทาให้เป็นเม็ดและเครื่องเคลือบ เป็นต้น
(ง) การวัด ชั่งน้าหนักและใส่สารเคมีตามการ์ดผลิต
(จ) การน าตั ว อย่ างและด าเนิ นการทดสอบทางเคมี และทางกายภาพผลิ ต ภัณ ฑ์
และบันทึกข้อมูลการผลิตเป็นกิจวัตร
(ฉ) การทาความสะอาดและการดาเนินการซ่อมเครื่องจักรกล
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้ควบคุมเครื่องสาหรับผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมและของใช้ในการแต่งตัว
- ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเทียน
- ผู้ควบคุมเครื่องสาหรับผลิตภัณฑ์วัตถุระเบิด
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ที่อื่น ได้แก่
- ผู้ควบคุมเครื่องแปรรูปสารเคมี - 3133
- ผู้ควบคุมเครื่องกลั่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ – 3134
8131.0010000-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้ง การเดิน การควบคุม
การปรั บ และหยุ ด เครื่ อ งจั ก รกลและโรงงานตรวจสอบกระบวนการตอบสนองเฝู า ติ ด ตามการท า
ปฏิกิริย าต่างๆและการถ่ายผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการด้านความปลอดภัย การตรวจสอบมาตรวัด
เกจ์ แ ละเครื่ อ งมื อ วั ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นหน่ ว ยสารเคมี ห รื อ หน่ ว ยการสร้ า งหนึ่ ง หน่ ว ยหรื อ มากกว่ า
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เช่ น เครื่ อ งผสม กา ตั ว ผสม เครื่ อ งเปุ า เครื่ อ งอั ด เม็ ด เครื่ อ งท าแคปซู ล เครื่ อ งท าให้ เ ป็ น เม็ ด
และเครื่ องเคลื อ บเป็ น ต้ น วัด ชั่ งน้ าหนัก และใส่ ส ารเคมี ตามการ์ ดผลิ ต การนาตัว อย่ างและด าเนิ น
การทดสอบทางเคมี แ ละทางกายภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การผลิ ต เป็ น กิ จ วั ต รการท า
ความสะอาดและการดาเนินการซ่อมเครื่องจักรกล
8131.0010100-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสอบและควบคุมเครื่อง
และเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผสม ปน แปรรูปและบรรจุหีบ
ห่อผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ การตรวจสอบมาตรวัด เกจ์ และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยสารเคมี
หรือหน่วยการสร้างหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า การวัด การชั่งน้าหนักและใส่สารเคมีตามการ์ดผลิต
8131.0010200-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสอบและควบคุมเครื่อง
และเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ เพื่อผสม ปน แปรรูปและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ การตรวจสอบ
มาตรวัด เกจ์ และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยสารเคมีหรือหน่วยการสร้างหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า
การวัด การชั่งน้าหนักและใส่สารเคมีตามการ์ดผลิต
8131.0010201-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบัน
(Operators, modern and traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน ทั้งตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical
Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทา
อาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น และยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตา ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง ชนิดแคปซูลนิ่ม ชนิดครีม
ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล และชนิดเหน็บ ได้แก่ เครื่องชั่งยา เครื่องกรองน้า ถังต้มน้า ถังสกัดยา ถังผสมยา
เครื่องผสมยาทาแกรนูล ตู้อบยา เครื่องตอกยา เครื่องผสมแห้ง เครื่องเคลือบยา เครื่องบรรจุแคปซูล
เครื่องขัดแคปซูล เครื่องบรรจุยาเหน็บ เตาหลอมเจลาติน เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เครื่องร่อนยา
รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากการปิด หรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่าจากแผนภาพ
มิเ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติง านการตรวจสอบอุป กรณ์ และการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น
ถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs))
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้ว ยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิ ต
ตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบันในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
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หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010201-02

ผู้ควบคุมเครื่องปั่นเหวี่ยงตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs): centrifuges)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการทางาน
ของเครื่องปั่นเหวี่ยงการควบคุมการไหลเข้าของสารจากเครื่องปฏิกรณ์กระบวนการ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-03

ผู้ควบคุมตู้อบแห้งตัวยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs): driers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแลการทางาน
ของตู้อบแห้งแบบใส่ถาด แบบสุญญากาศ หรือ แบบกรวยหมุนการใส่วางถาดเข้าตู้หรือยกถาดออกจากตู้
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions
in modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การทางาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดน้าในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010201-12

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in modern
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล ให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริมาณ ที่จะถูกนามาใช้ผสมการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดน้า มีปริมาณที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนดการนาวัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่งแล้ว
อ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัดการควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-13

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutionsin modern
medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล ระบบ
กรองน้า ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์
ปราศจากเชื้อ เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางาน
ของระบบด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหล
ของน้าในระบบการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-14

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions
in modern medicines: water heaters)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริมาณน้าในถังต้มน้าให้เหมาะสมตามที่กาหนด การดูแลการไหลออกและเข้าของน้า การควบคุม
ดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-15

ผู้ควบคุมถังผสมยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in modern
medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมชนิดและปริมาณ
ของยาและสารเพิ่มปริมาณในถังผสมยาให้มีความเหมาะสม การดูแลให้แกนหมุนมีความเร็วต่อรอบ
ที่สม่าเสมอการอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล
สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-16

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดฉีด
(Operators, manufacturing of injections
in modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การทางานของเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิ ตยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดฉีดในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้
ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด
การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
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8131.0010201-17

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดฉีด
(Operators, manufacturing of injections
in modern medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริมาณ ที่ถูกนามาผสมด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดฉีด มีปริมาณที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่งแล้ว
อ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัดการควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-18

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดฉีด
(Operators, manufacturing of injections
in modern medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบด้ว ย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-19

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดหยอดตา
(Operators, manufacturing of ophthalmic solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การทางาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดหยอดตาในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010201-20

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดหยอดตา
(Operators, manufacturing of ophthalmic solutions:
water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-21

ผู้ควบคุมถังผสมยาแผนปัจจุบันชนิดหยอดตา
(Operators, manufacturing of ophthalmic solutions:
solution mixing tanks)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการปล่อยน้า
บริสุทธิ์ ผ่านระบบท่อน้า กับตัวยาสาคัญต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจสอบและชั่งแล้วการทาให้ปราศจากเชื้อ
ผ่านการกรองแบบไมโครฟิวเตอร์ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-26

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in modern
medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การทางาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเม็ดในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010201-27

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in modern
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส น้าตาลทราย แมนนิทอล เป็นต้น สารยึดเกาะ
เช่น น้าตาล เจลาติน แปูง เซลลูโลส เป็นต้น สารช่วยแตกตัว เช่น แปูงข้าวโพด หรือแปูงอื่น ๆ เป็นต้น
สารช่วยหล่อลื่น สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น และสารแต่งรส ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จชนิดเม็ด มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนดการนาวัตถุดิบมาวางบน
เครื่ อ งชั่ ง แล้ ว อ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ และมาตรวั ด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-28

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทาแกรนูลยาแผนปัจจุบันชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in modern
medicines: granule mixing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับการทายาแผนปัจจุบันชนิดเม็ด
การปล่อยผงยาและสารยึดเกาะผ่านท่อเข้าสู่ถังผสมการควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-29

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of tablets in modern
medicines: tablet pressing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผงยา
ให้กลายเป็นเม็ดแข็ง ตามขนาดและรูปแบบต่างที่กาหนด เม็ดยาที่ได้ต้องมีเ นื้อแน่น มีรูปร่างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าวการปรับเปลี่ยนชุดตอกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด รูปร่าง หรือลายของเม็ดยา
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-30

ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of tablets in modern
medicines: tablet coating machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการทางานของ
เครื่องเคลือบผิวเม็ดยาโดยอาศัยลมร้อนการควบคุมอุณหภูมิและระบบสเปรย์ฉีดพ่นการปล่อยเม็ดยา
และน้ายาเคลือบผ่าน ท่อเข้าสู่ถังการควบคุมความเร็วของการหมุนและอุณหภูมิภายในเครื่อง การเปิดหรือ
ปิ ด สวิ ตช์บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ ไขปัญ หาเบื้อ งต้นถ้ าจาเป็ นการอ่านค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of capsules in modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลแข็งในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัย
แรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุดประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010201-32

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลแข็ง(Operators,
manufacturing of capsules in modern medicines:
precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบแต่ละตัว
ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส หรือ แปูง เป็นต้น สารช่วยไหล เช่น ทัลคัม เป็นต้น
ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตร
หรือตารับที่กาหนดการนาวัตถุดิบมาวาง บนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัดการ
ควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-33

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of capsules
in modern medicines: cubic mixers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องผสมวัตถุดิบรูปแบบผง ให้มีการกระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีการปล่อยผงยา ผงแปูง
หรือผงทัลคัม ผ่านท่อเข้าสู่ถังผสมแห้งการควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ เปิดเครื่อง ควบคุมความเร็ว
ของการหมุ น การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-34

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of capsules in modern
medicines: capsule filling machines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องบรรจุผงยาที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซูล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน
การเตรี ย มจานรองรั บ แคปซูล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ นการปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว
การประกบสองส่ ว นเข้ า ด้ ว ยกั น การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์
และการแก้ไขปั ญหาเบื้ องต้น ถ้าจ าเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่ว งเวลา
ที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-35

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of capsules in modern
medicines: capsule polishers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องขจัดฝุุนแคปซูลก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่บรรจุแล้ว
ลงในช่องส่วนบน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการทาความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-41

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผง
(Operators, manufacturing of modern medicines in powder)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผงในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
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8131.0010201-42

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in modern
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส น้าตาลทราย แมนนิทอล เป็นต้น สารแต่งสี
สารแต่งกลิ่น และสารแต่งรส ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดผง มีน้าหนัก
ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามที่ สู ต รหรื อ ต ารั บ ที่ ก าหนดการน าวั ต ถุ ดิ บ มาวางบนเครื่ อ งชั่ ง แล้ ว อ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-43

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาแผนปัจจุบันชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in modern
medicines: cubic mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการกระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง ผ่านท่อเข้าสู่ถังผสมแห้ง
การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ เปิดเครื่อง ควบคุมความเร็วของการหมุน การตรวจสอบอุปกรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้ องต้น ถ้าจาเป็ น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่ว งเวลา
ที่ปฏิบัติงานการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-46

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิ ตยา
แผนปัจ จุบั นบรรจุ เสร็จ ชนิ ดแคปซูลนิ่ มในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัย
แรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010201-47

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
modern medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบแต่ละตัว
ได้แก่ ตัวยาสาคัญ เจลาติน พลาสติไซเซอร์ (ตัวยึด) เช่น กลีเซอรีนและซอร์บิทอล เป็นต้น ตัวทาละลาย
สารแต่ง สี แ ละสารแต่ง รส ที่จ ะถูก น ามาใช้ ด้า นการผลิ ตยาแผนปั จจุบั นบรรจุ เสร็ จชนิ ดแคปซู ล นิ่ ม
มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่า
จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-48

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
modern medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิ และความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-49

ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
modern medicines: soft gelatine encapsulation machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมถังหลอมละลาย
เจลาติ น การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ก ารควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละ
การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ และมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่
ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-51

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดครีม
(Operators, manufacturing of creams in modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดครีมในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010201-52

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดครีม
(Operators, manufacturing of precision balances in
modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยาสาคัญ สารเพิ่มปริมาณ สารลดแรงตึงผิว สารแต่งสี และสารแต่งกลิ่น ที่จะถูก
นามาใช้ด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดครีม มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับ
ที่กาหนดการนาวัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัดการควบคุมดูแล
สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-53

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดครีม
(Operators, manufacturing of cream in modern
medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบด้ว ย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-54

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาปัจจุบันชนิดครีม
(Operators, manufacturing of cream in modern
medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
หลาย ๆ ชนิ ด รวมทั้งสารลดแรงตึงผิ ว ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้ มีฟองอากาศภายในเนื้อครีม และ
ควบคุ ม ความเร็ ว ในการหมุ น หรื อ กวนยา การปล่ อ ยผงยาและสารเพิ่ ม ปริ ม าณผ่ า นท่ อ สู่ ถั ง ผสม
การควบคุม ดู แล สวิตช์บอร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ปกรณ์ และการแก้ไขปัญหาเบื้ องต้ นถ้ าจ าเป็ น
การอ่ านค่ าจากแผนภาพ มิ เ ตอร์ และมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง านการท าความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-56

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments
in modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้งในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010201-57

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments
in modern medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ สารลดแรงตึงผิว สารแต่งสี และสารแต่งกลิ่น ที่จะถูกนามาใช้
ด้านการผลิ ตยาแผนปั จ จุ บั น บรรจุ เสร็ จ ชนิ ดขี้ผึ้ ง มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สู ตรหรือตารับ ที่
ก าหนดการ การน าวั ต ถุ ดิ บ มาวางบนเครื่ อ งชั่ ง แล้ ว อ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ และมาตรวั ด
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-58

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments in modern
medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-59

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments
in modern medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
หลาย ๆ ชนิด รวมทั้งสารลดแรงตึงผิว ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อขี้ผึ้งและควบคุม
ความเร็วในการหมุนหรือกวนยาการปล่อยผงยาและสารเพิ่มปริมาณผ่านท่อสู่ถังผสม การควบคุมดูแล
สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-61

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gels in modern medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเจลในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010201-62

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gels in modern
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ สารลดแรงตึงผิว สารแต่งสี และสารแต่งกลิ่น ที่จะถูกนามาใช้
ด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเจล มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด
การน าวั ตถุ ดิบ มาวางบนเครื่ อ งชั่ งแล้ ว อ่ านค่า จากแผนภาพ มิ เตอร์ และมาตรวัด การควบคุ ม ดู แ ล
สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010201-63

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gel in modern
medicines: water distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-64

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนปัจจุบันชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gel in modern
medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
หลาย ๆ ชนิด รวมทั้งสารลดแรงตึงผิว ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อเจลและควบคุม
ความเร็วในการหมุนหรือกวนยาการปล่อยผงยาและสารเพิ่มปริมาณผ่านท่อสู่ถังผสม การควบคุมดูแล
สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-66

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเหน็บ
(Operators, manufacturing of suppository in modern
medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิดเหน็บในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010201-67

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนปัจจุบันชนิดเหน็บ
(Operators, manufacturing of suppository
in modern medicines: precision balance)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ สารลดแรงตึงผิว สารแต่งสี ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยา
แผนปัจจุ บันบรรจุ เสร็จชนิดเหน็บ มีน้ าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด การนา
วัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่ งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษา
อุปกรณ์
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8131.0010201-68

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดเหน็บ
(Operators, manufacturing of suppository
in modern medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-69

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนปัจจุบันชนิดเหน็บ
(Operators, manufacturing of suppository in modern
medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
สารลดแรงตึงผิว สารเพิ่มปริมาณ และสารที่ทาให้ยาอยู่ตัวเมื่อทิ้ งไว้ในโมล ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้
มีฟ องอากาศ และควบคุม ความเร็ ว ในการหมุน หรื อกวนยา การควบคุ ม ดูแ ล สวิต ช์บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010201-70

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุยาเหน็บแผนปัจจุบัน
(Operators, manufacturing of suppository
in modern medicines: suppository filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการฉีดพลาสติก
ขึ้ นรู ปโมลและหยอดยาลงในโมล การควบคุ มดู แล สวิ ตช์ บอร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ปกรณ์ และ
การแก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ และมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่
ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010202-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยารักษาและป้องกันโรค
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแล การทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน ทั้งตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical
Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทา
อาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น
8131.0010202-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตวัคซีน
(Operators, manufacturing of vaccines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตวัคซีน
ในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่
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ตามหน่ว ยการผลิ ตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักร
เพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010202-02

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตวัคซีน
(Operators, manufacturing of vaccines: water
distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่า จากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010202-03

ผู้ควบคุมเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้านการผลิตวัคซีน
(Operators, manufacturing of vaccines, freeze dryers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทางานของเครื่องทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง การนาวัคซีนเหลวไปเข้าเครื่องแช่เยือกแข็ง การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องให้ต่ากว่า
0 องศาเซลเซียส วัคซีนจะเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้าแข็ง แล้วควบคุมความดันให้ต่ากว่า 4.7 มิลลิเมตร
ปรอทเพื่อให้ผลึกน้าแข็งระเหิด (sublimation) เป็นไอ การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010202-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเซรุ่ม
(Operators, manufacturing of serums)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตเซรุ่ม
ในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่
ตามหน่ว ยการผลิ ตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักร
เพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010202-12

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตเซรุ่ม
(Operators, manufacturing of serums: water distillation
systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบด้วย
การอ่านค่า จากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010202-13

ผู้ควบคุมเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้านการผลิตเซรุ่ม
(Operators, manufacturing of serums, freeze dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง การนาเซรุ่มเหลวไปเข้าเครื่องแช่เยือกแข็ง การควบคุมอุณหภูมิ
ของเครื่องให้ต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส วัคซีนจะเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้าแข็ง แล้วควบคุมความดัน
ให้ต่ากว่า 4.7 มิลลิเมตรปรอท เพื่อให้ผลึกน้าแข็งระเหิด (sublimation) เป็นไอ การควบคุมดูแล
สวิตช์บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ปกรณ์และการแก้ไขปัญ หาเบื้องต้นถ้ าจาเป็นการอ่านค่าจาก
แผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัดในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of Thai traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตยาแผนโบราณ ทั้งตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients)
ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น โกฐน้าเต้า (มีฤทธิ์เป็นยาระบาย) เอนีสออยล์ (มีฤทธิ์
ในการขั บ ลม) เป็ น ต้ น และยาแผนโบราณบรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด น้ า ชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล ชนิ ด ผง
และชนิดลูกกลอน ได้แก่ เครื่องชั่งยา เครื่องกรองน้า ถังต้มน้า ถังผสมยา เครื่องบดยา เครื่องผสมยา
ทาแกรนู ล เครื่ อ งตอกยาเครื่ อ งเคลื อบยา เครื่ อ งผสมแห้ ง เครื่ องบรรจุ แคปซูล เครื่ อ งขั ด แคปซู ล
เครื่ องร่ อนยา เครื่ อ งบรรจุ ย าเหน็ บ เครื่ องปั้ นเม็ดยาลู กกลอน รวมถึ งเครื่อ งจัก รที่ ใช้ใ นการบรรจุ
และติดฉลาก การปิดหรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลา
ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การท าความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตตัวยาสาคัญ
ในยาแผนไทยและยาแผนโบราณในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและ
อุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010203-02

ผู้ควบคุมถังสกัดตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines:
extractortanks)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของถังสกัดยาแบบ การต้มสกัดด้วยความดันและอุณหภูมิต่า แบบสุญญากาศ แบบต้มสกัดด้วยความดัน
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และอุ ณ หภู มิ สู ง และแบบที่ ใ ช้ แ อลกอฮอลก์ ก ารใส่ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก หั่ น ปั่ น ปอกและ
การทาความสะอาดแล้ ว ลงในถัง การปล่ อยสารสกัดผ่ านท่อใส่ ถัง การดูแลและควบคุมให้ปริมาณ
สมุนไพรและตัวทาละลาย เช่น น้า น้าเชื่อม น้ามัน กลีเซอรอล หรือแอลกอฮอลก์ เป็นต้น มีอัตราส่วนที่
เหมาะสม รวมทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาการต้มถูกต้องตามที่กาหนด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-03

ผู้ควบคุมเครื่องสกัดตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines:
extractors)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องสกัดยา ซึ่งเป็นการสกัดตัวยาสาคั ญจากพืชสมุนไพรด้วยการบีบ คั้น เหมาะสาหรับการแยก
น้ามันไม่ระเหย เช่น น้ามันงา น้ามันมะพร้าว น้ามันมะกอก เป็นต้น การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-04

ผู้ควบคุมตู้อบตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of APIs for Thai traditional
medicines: hot air circulation drying ovens)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของตู้อบแห้งให้ลมร้อนกระจายทั่วอุโมงค์ เพื่อไล่ความชื้นออกจากวัตถุดิบ การนาถาดวัตถุดิบที่ผ่าน
การคัดเลือกแล้ววางเป็นชั้น ๆ ในตู้อบ การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การนาถาดออกจากตู้อบ
เมื่ อ เสร็ จ กระบวนการ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไขปั ญหาเบื้ อ งต้น ถ้ าจ าเป็ น การอ่า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-05

ผู้ควบคุมเครื่องบดตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบ
ให้เป็นผงละเอียดการควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วรอบการเทวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือกและ
ตรวจสอบแล้วใส่ถังบดการตักผงยาออกจากถังบด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลา
ที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010203-06

ผู้ควบคุมเครื่องกรองแยกกากตัวยาสาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines:
percolation machines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องกรองแยกกาก ซึ่งเป็นการสกัดตัวยาสาคัญจากพืชสมุนไพรแล้วนาไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน
การระเหย การเทวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นการท าให้ เ ปี ย กแล้ ว และตั ว ท าละลายใส่ เ ครื่ อ ง การควบคุ ม ดู แ ล
สวิตช์บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ปกรณ์และการแก้ไขปัญ หาเบื้องต้นถ้ าจาเป็น การอ่านค่าจาก
แผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัดในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-07

ผู้ควบคุมเครื่องระเหยแห้งลดความดันด้านการผลิตตัวยาสาคัญ
ในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines:
evaporators)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องระเหยแห้งลดความดัน อันเป็นการทาให้กับสารสกัดสมุนไพรมีความเข้มข้นสูงขึ้น ลดความชื้น
และเก็บรักษาได้ยาวนาน การจัดเตรียมและเทวัตถุดิบใส่รองรับถังวัตถุดิบ การควบคุมดูแลสวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การอ่านค่าจากมิเตอร์ และมาตรวั ด ในขณะที่เครื่องจักรกาลังทางานเพื่อควบคุมดูแลประสิทธิภาพของ
เครื่อง การบันทึกการทางานและรายงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-08

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยด้านการผลิตตัวยาสาคัญ
ในยาแผนไทยและยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for Thai traditional medicines: spray
dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย อันเป็นการทาให้กับสารสกัดสมุนไพรมีความเข้มข้นสูงขึ้น ลดความชื้น
และเก็บรักษาได้ยาวนาน การจัดเตรียมและเทวัตถุดิบใส่ถังรองรับวั ตถุดิบ การควบคุมดูแลสวิตช์บอร์ด
แผงไฟ กระบวนการเปิ ดและปิ ดการทางานของเครื่องอบแห้ งแบบพ่นฝอย การอ่านค่า จากมิเตอร์
และมาตรวัด ในขณะที่เครื่องจั กรกาลังทางาน เพื่อควบคุมดูแลประสิ ทธิภ าพของเครื่องการบันทึก
การทางานและรายงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010203-09

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in Thai
traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดน้าในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010203-10

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in Thai
traditional medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนโบราณบรรจุเ สร็จชนิดน้า มีน้าหนักที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ที่สูตรแม่บท การนาวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือกและทาความสะอาดแล้ วมาวางบนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-11

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาแผนโบราณชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in Thai
traditional medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การการควบคุมดูแลระบบ
กรองน้า ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงานเพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์
ปราศจากเชื้อ เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางาน
ของระบบด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหล
ของน้าในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-12

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาแผนโบราณชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in Thai
traditional medicines: water heaters)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริ ม าณน้ าในถั ง ต้ ม น้ าให้ เ หมาะสมตามที่ ก าหนด การดู แ ลการไหลออกและเข้ า ของน้ า
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การท าความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010203-13

ผู้ควบคุมถังผสมยาแผนโบราณชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in Thai
traditional medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมชนิดและปริมาณ
ของยาในถังผสมยาให้มีความเหมาะสม การดูแลให้แกนหมุนมีความเร็วต่อรอบที่สม่าเสมอ การอ่านค่า
จากแผนภาพ มิเตอร์ แ ละมาตรวัด ในช่ ว งเวลาที่ปฏิบั ติงาน การควบคุ มดูแ ล สวิตช์ บอร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-14

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in Thai
traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดเม็ดในปริมาณมากหรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010203-15

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in Thai
traditional medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส น้าตาลทราย แมนนิทอล เป็นต้น สารยึดเกาะ เช่น
น้าตาล เจลาติน แปูง เซลลูโลส เป็นต้น สารช่ว ยแตกตัว เช่น แปูงข้าวโพด หรือแปูงอื่น ๆ เป็นต้น
สารช่วยหล่อลื่น สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น และสารแต่งรส ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จชนิดเม็ด มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวางบน
เครื่องชั่งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-16

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทาแกรนูลยาแผนโบราณชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in Thai
traditional medicines: granule mixing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับการทายาแผนโบราณชนิดเม็ด
การปล่อยผงยาและสารยึดเกาะผ่านท่อเข้าสู่ถังผสม การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010203-17

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of tablets in Thai
traditional medicines: tablet pressing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผงยา
ให้กลายเป็นเม็ดแข็ง ตามขนาดและรูปแบบต่างที่กาหนด เม็ดยาที่ได้ต้องมีเนื้อแน่น มีรูปร่างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าวการปรับเปลี่ยนชุดตอกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด รูปร่างหรือลายของเม็ดยา
การควบคุมดู แล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-18

ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of tablets in Thai
traditional medicines: tablet coating machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องเคลือบผิว
เม็ดยาโดยอาศัยลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิและระบบสเปรย์ฉีดพ่น การปล่อยเม็ดยาและน้ายาเคลือบ
ผ่านท่อเข้าสู่ถัง การควบคุมความเร็วของการหมุนและอุณหภูมิภายในเครื่อง การเปิดหรือปิด สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-19

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
(Operators, manufacturing of capsules in Thai
traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิต ยา
แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010203-20

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดแคปซูล
(Operators, manufacturing of capsules in Thai
traditional medicines: precision balance)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส หรือ แปูง เป็นต้น สารช่วยไหล เช่น ทัลคัม เป็นต้น
ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล มีน้าหนักที่ถูกต้องเป็นไปตามที่สูตร
หรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวาง บนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010203-21

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาแผนโบราณชนิดแคปซูล
(Operators, manufacturing of capsules in Thai
traditional medicines: cubic mixer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีการปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-22

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of capsules in Thai
traditional medicines: capsule filling machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุผงยา
ที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซูล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน การเตรียมจานรองรับ
แคปซูล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ น การปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว การประกบสองส่ ว น
เข้าด้วยกัน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-23

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลยาแผนโบราณ
(Operators, manufacturing of capsules in Thai
traditional medicines: capsule polishers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการกาจัดฝุุนแคปซูล
ก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่มีได้ถูกบรรจุแล้วลงในช่องส่วนบน
การควบคุ มดู แล สวิ ตช์ บอร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ปกรณ์ และการแก้ ไขปั ญหาเบื้ องต้ นถ้ าจ าเป็ น
การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-24

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in Thai
traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดผงในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
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8131.0010203-25

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผนโบราณชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in Thai
traditional medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ล ะตัว ได้แก่ ตัว ยา สารเพิ่มปริ มาณ เช่น แลคโตส น้าตาลทราย แมนนิทอล เป็นต้น สารแต่งสี
สารแต่งกลิ่น และสารแต่งรส ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาแผนโบราณชนิดผง มีน้าหนักที่ถูกต้อง
เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่ งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-26

ผู้ควบคุมเครื่องร่อนยาแผนโบราณชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in Thai
traditional medicines: vibration sifters)
ภาระหน้า ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การสั่ น แยก
ขนาดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค่ า ความละเอี ย ดของผงยาที่ ไ ด้ ม าตรฐาน การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตร
วัดในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010203-27

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาแผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
(Operators, manufacturing of uncoated pills
in Thai traditional medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
แผนโบราณบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอนในปริมาณมากหรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010203-28

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาแผนโบราณชนิดลูกกลอน
(Operators, manufacturing of uncoated pills
inThai traditional medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
กับ น้ าผึ้ ง ให้ เป็ น เนื้ อเดีย วกัน การปล่ อยตัว ยาผ่ า นท่อลงถั งผสม การควบคุมอุณหภูมิและความเร็ ว
ในการหมุนหรือกวนยา การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหา
เบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010203-29

ผู้ควบคุมเครื่องปั้นยาแผนโบราณชนิดลูกกลอน
(Operators, manufacturing of uncoated pills
in Thai traditional medicines: moulding machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การปั้นยาลูกกลอน
ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่กาหนด การนาส่วนผสมยาลูกกลอนเข้าสู่เครื่องจักร การกระจายลูกกลอน
ที่ปั้นแล้วบนถาด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหา
เบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010204-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน ทั้งตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical
Ingredients) ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น ตัวยาซูโดอีเฟดรีน (มีฤทธิ์เป็นยาบรรเทา
อาการคัดจมูกน้ามูกไหล) ตัวยาแอมบรอกซอล (มีฤทธิ์เป็นยาละลายเสมหะ) เป็นต้น
8131.0010300-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตยาสมุนไพร ทั้งตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredients)
ที่ให้ผลทางชีวภาพ มีฤทธิ์ในการบาบัดรักษา เช่น ผงเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) มีสารสาคัญ
Curcuminoids (มีฤทธิ์บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด) ผงใบและฝักมะขามแขก (Senna alexandrinaMill.)
(มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูก) เป็นต้น และยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า ชนิดน้ามัน ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล
ชนิดผง ชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล และชนิดลูกกลอน ได้แก่ เครื่องชั่งยา เครื่องกรองน้าถังต้มน้า ถังผสมยา
เครื่องบดยา เครื่องผสมยาทาแกรนู ล เครื่องตอกยา เครื่องเคลื อบยา เครื่องผสมแห้ ง เครื่องบรรจุ
แคปซูล เครื่ อ งขั ด แคปซู ล เครื่ อ งร่ อ นยา เครื่ อ งบรรจุ ย าเหน็ บ เครื่อ งปั้น เม็ ดยาลู ก กลอน รวมถึ ง
เครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก การปิดหรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบั ติงาน การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็ น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients (APIs) for herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพรที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเครื่องจักร
อื่น ๆ เพื่อผลิตตั วยาสาคัญในยาสมุนไพรในปริมาณมากหรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัย
แรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
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8131.0010301-01

ผูค้ วบคุมถังสกัดตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients for herbal medicines (APIs), extractor tanks)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของถังสกัดยาแบบการต้มสกัดด้วยความดันและอุณหภูมิต่า แบบสุญญากาศ แบบต้มสกัดด้วยความดัน
และอุ ณ หภู มิ สู ง และแบบที่ ใ ช้ แ อลกอฮอลก์ การใส่ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก หั่ น ปั่ น ปอกและ
การท าความสะอาดแล้ ว ลงในถั งการปล่ อ ยสารสกัดผ่ านท่ อใส่ ถั ง การดูแลและควบคุ มให้ ป ริมาณ
สมุนไพรและตัวทาละลาย เช่น น้า น้าเชื่อม น้ามัน กลีเซอรอล หรือแอลกอฮอลก์ เป็นต้น มีอัตราส่วน
ที่เหมาะสม รวมทั้งอุณหภูมิและระยะเวลาการต้มถูกต้องตามที่กาหนด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และ
มาตรวัดในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-02

ผู้ควบคุมเครื่องสกัดตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients for herbal medicines (APIs), extractors)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องสกัดยา ซึ่งเป็นการสกัดตัวยาสาคัญจากพืชสมุนไพรด้วยการบีบ คั้น เหมาะสาหรับการแยก
น้ามันไม่ระเหย เช่น น้ามันงา น้ามันมะพร้าว น้ามันมะกอก เป็นต้น การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-03

ผู้ควบคุมตู้อบตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients for herbal medicines (APIs): hot air
circulation drying ovens)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมตู้อบแห้งให้ลมร้อน
กระจายทั่ ว อุ โ มงค์ เพื่ อ ไล่ ค วามชื้ น ออกจากวั ต ถุ ดิ บ การน าถาดวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กแล้ ว
วางเป็ น ชั้ น ๆ ในตู้ อ บ การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การน าถาดออกจากตู้ อ บเมื่ อ เสร็ จ
กระบวนการ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ
มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-04

ผู้ควบคุมเครื่องบดตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร(Operators,
manufacturing of active pharmaceutical ingredients
for herbal medicines (APIs), grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอีย ด ปริมาณ ความเร็วรอบ การเทวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือก
และตรวจสอบแล้ ว ใส่ ถั ง บด การตั ก ผงยาออกจากถั ง บด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
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การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-05

ผู้ควบคุมเครื่องกรองแยกกากตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients for herbal medicines (APIs), percolation
machines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องกรองแยกกาก ซึ่งเป็น การสกัดตัวยาสาคัญจากพืชสมุนไพรแล้ว นาไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้อง
ผ่านการระเหยการเทวัตถุดิบที่ผ่านการทาให้เปียกแล้วและตัวทาละลายใส่เครื่อง การควบคุมดูแล สวิตช์
บอร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัดในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-06

ผู้ควบคุมเครื่องระเหยแห้งลดความดันด้านการผลิตตัวยาสาคัญ
ในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients for herbal medicines (APIs): spray dryers)
ภาระหน้าที่ ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุ มการทางานของ
เครื่องระเหยแห้งลดความดัน อันเป็นการทาให้กับสารสกัดสมุนไพรมีความเข้มข้นสูงขึ้น ลดความชื้น และ
เก็บรักษาได้ยาวนาน การจัดเตรียมและเทวัตถุดิบใส่ รองรับถังวัตถุดิบ การควบคุมดูแลสวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การอ่ า นค่ า จากมิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในขณะที่ เ ครื่ อ งจั ก รก าลั ง ท างาน เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล
ประสิทธิภาพของเครื่อง การบันทึกการทางานและรายงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010301-07

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
ด้านการผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of active pharmaceutical
ingredients for herbal medicines (APIs): spray dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย อันเป็นการทาให้กับสารสกัดสมุนไพรมีความเข้มข้นสูงขึ้น ลดความชื้น
และเก็บรักษาได้ยาวนาน การจัดเตรียมและเทวัตถุดิบใส่ถังรองรับวัตถุดิบ การควบคุมดูแลสวิตช์บอร์ด
แผงไฟ กระบวนการเปิ ดและปิ ดการทางานของเครื่องอบแห้ งแบบพ่นฝอย การอ่านค่าจากมิเตอร์
และมาตรวัด ในขณะที่เครื่องจักรกาลังทางาน เพื่อควบคุมดูแลประสิ ทธิภาพของเครื่อง การบันทึก
การทางานและรายงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010302-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลวที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและ
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เครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของเหลวในปริมาณมากหรือ
ในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ
การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตาม
แผนการบารุงรักษา
8131.0010302-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in herbal
medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้าในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010302-02

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions
in herbal medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ที่สูตรแม่บท การนาวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือกและทาความสะอาดแล้ วมาวางบนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่ า
จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010302-03

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions
in herbal medicines: water distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบด้ว ย
การอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุ ณหภูมิและความเร็ ว ในการไหลของน้ า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010302-04

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions
in herbal medicines: water heater)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริ ม าณน้ าในถั ง ต้ ม น้ าให้ เ หมาะสมตามที่ ก าหนด การดู แ ลการไหลออกและเข้ า ของน้ า
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การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การท าความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010302-05

ผู้ควบคุมถังผสมยาสมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions
in herbal medicines: drug mixer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมชนิดและปริมาณ
ของยาในถังผสมยาให้มีความเหมาะสม การดูแลให้แกนหมุนมีความเร็วต่อรอบที่สม่าเสมอ การอ่านค่า
จากแผนภาพ มิเตอร์ แ ละมาตรวัด ในช่ ว งเวลาที่ปฏิบั ติงาน การควบคุ มดูแ ล สวิตช์ บอร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010302-06

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามัน
(Operators, manufacturing of oil in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้ามันในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010302-07

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
(Operators, manufacturing of oil in herbal medicines:
precision balance)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็ จชนิดน้ามัน มีน้าหนักที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ที่สูตรแม่บท การนาวัตถุดิบที่ผ่าน การคัดเลือกและทาความสะอาดแล้วมาวางบนเครื่องชั่งแล้ว การอ่านค่า
จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010302-08

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
(Operators, manufacturing of oil in herbal medicines:
water distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศ
จากเชื้อเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010302-09

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
(Operators, manufacturing of oils in herbal medicines:
water heater)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมอุณหภูมิในถังต้มน้า
ที่เหมาะสมตามที่กาหนด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไข
ปั ญหาเบื้ องต้ น ถ้า จ าเป็ น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่ว งเวลาที่ป ฏิบัติ งาน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบของแข็ง
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบของแข็ง ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบของแข็งในปริมาณมากหรือ
ในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ
การดูแลการทางานของสายพานและอุป กรณ์จับยึดการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตาม
แผนการบารุงรักษา
8131.0010303-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ดในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010303-02

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in herbal
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส น้าตาลทราย แมนนิทอล เป็นต้น สารยึดเกาะ เช่น
น้าตาล เจลาติน แปูง เซลลูโลส เป็นต้น สารช่ว ยแตกตัว เช่น แปูงข้าวโพด หรือแปูงอื่น ๆ เป็นต้น
สารช่ว ยหล่ อ ลื่ น สารแต่ง สี สารแต่ง กลิ่ น และสารแต่ งรสที่จ ะถู กน ามาใช้ด้ านการผลิ ตยาสมุน ไพร
บรรจุ เสร็จ ชนิ ดเม็ด มีน้าหนั กที่ถูกต้อง เป็ นไปตามที่สู ตรหรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวาง
บนเครื่ อ งชั่ง แล้ ว อ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด การควบคุม ดูแล สวิ ตช์บ อร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010303-03

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทาแกรนูลยาสมุนไพรชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in herbal
medicines: granule mixing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับการทายาแผนโบราณชนิดเม็ด
การปล่ อ ยผงยาและสารยึ ด เกาะผ่ า นท่ อ เข้ า สู่ ถั ง ผสม การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-04

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of tablets in herbal
medicines: tablet press machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผงยา
ให้กลายเป็นเม็ดแข็ง ตามขนาดและรูปแบบต่างที่กาหนด เม็ดยาที่ได้ต้องมีเ นื้อแน่น มีรูปร่างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าวการปรับเปลี่ยนชุดตอกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด รูปร่างหรือลายของเม็ดยา
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-05

ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of tablets in herbal
medicines: tablet coating machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องเคลือบผิว
เม็ดยาโดยอาศัยลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิและระบบสเปรย์ฉีดพ่น การปล่อยเม็ดยาและน้ายาเคลือบ
ผ่านท่อเข้าสู่ถัง การควบคุมความเร็วของการหมุนและอุณหภูมิภายในเครื่อง การเปิดหรือปิด สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล
(Operators, manufacturing of capsules
in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่ อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูลในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
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8131.0010303-12

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดแคปซูล
(Operators, manufacturing of capsules
in herbal medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ เช่น แลคโตส หรือ แปูง เป็นต้น สารช่วยไหล เช่น ทัลคัม เป็นต้น
ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดแคปซูล มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตร
หรือตารับที่กาหนด การนาวัตถุดิบมาวาง บนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-13

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยาสมุนไพรชนิดแคปซูล
(Operators, manufacturing of capsules
in herbal medicines: cubic mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีการปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-14

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of capsules in herbal
medicines: capsule filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบรรจุผงยา
ที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซูล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน การเตรียมจานรองรับ
แคปซู ล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ น การปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว การประกบสองส่ ว น
เข้าด้วยกัน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-15

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลยาสมุนไพร
(Operators, manufacturing of capsules in herbal
medicines: capsule polishers)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การควบคุม การก าจั ดฝุุ น
แคปซูลก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่มีได้ถูกบรรจุแล้วลงในช่อง
ส่ว นบน การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010303-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal
medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผงในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010303-22

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ล ะตัว ได้แก่ ตัว ยา สารเพิ่มปริ มาณ เช่น แลคโตส น้าตาลทราย แมนนิทอล เป็นต้น สารแต่งสี
สารแต่งกลิ่น และสารแต่งรส ที่จะถูกนามาใช้ด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง มีน้าหนัก
ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามที่ สู ต รหรื อ ต ารั บ ที่ ก าหนดการน าวั ต ถุ ดิ บ มาวางบนเครื่ อ งชั่ ง การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์
และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010303-23

ผู้ควบคุมเครื่องร่อนยาสมุนไพรชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal
medicines: vibration sifters)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การสั่นแยกขนาด
เพื่อให้ได้ค่าความละเอียดของผงยาที่ได้มาตรฐาน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัดในช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบกึ่งแข็ง
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดรูปแบบกึ่งแข็ง ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตตัวยาสาคัญในยาสมุนไพรบรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็งในปริมาณมากหรือ
ในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ
การดูแลการทางานของสายพานและอุ ปกรณ์จับยึดการหยุดเครื่ องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซม
ตามแผนการบารุงรักษา
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8131.0010304-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรชนิดครีม
(Operators, manufacturing of creams in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีมในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010304-02

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดครีม
(Operators, manufacturing of creams in herbal
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ สารลดแรงตึงผิว สารแต่งสี และสารแต่งกลิ่น ที่จะถูกนามาใช้
ด้านการผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม มีน้าหนักที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่สูตรหรือตารับที่กาหนด
การนาวัตถุดิบมาวางบนเครื่องชั่ง การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การท าความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-03

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดครีม
(Operators, manufacturing of creams in herbal
medicines: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐาน GMP การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถานการณ์ ท างานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-04

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดครีม
(Operators, manufacturing of creams in herbal
medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
หลาย ๆ ชนิด ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อครีม และควบคุมความเร็วในการหมุน
หรือกวนยา การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้ องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010304-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้งในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010304-12

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments in herbal
medicines: precision balances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้วัตถุดิบ
แต่ละตัว ได้แก่ ตัวยา สารเพิ่มปริมาณ สารลดแรงตึงผิว สารแต่งสี และสารแต่งกลิ่น ที่จะถูกนามาใช้
ด้ า นการผลิ ต ยาสมุ น ไพรบรรจุ เ สร็ จ ชนิ ด ขี้ ผึ้ ง มี น้ าหนั ก ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามที่ สู ต รหรื อ ต ารั บ
ที่ก าหนด การน าวัต ถุ ดิ บ มาวางบนเครื่ อ งชั่ง การอ่ า นค่า จากแผนภาพ มิ เตอร์ และมาตรวัด การ
ควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความ
สะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-13

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments
in herbal medicines: water distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-14

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
(Operators, manufacturing of ointments
in herbal medicines: drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
หลาย ๆ ชนิด ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อขี้ผึ้ง และควบคุมความเร็ วในการหมุน
หรือกวนยา การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010304-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gels in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจลในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์
หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่วยการผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์
จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010304-22

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาสมุนไพรชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gels in herbal medicines:
precision balance)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้ปริมาณสาร
ที่ใช้ด้านการผลิ ตยาสมุน ไพรบรรจุ เสร็ จ ชนิดเจล แต่ล ะตัว ยาเป็นไปตามที่สู ตรหรือตารับที่กาหนด
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การท าความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-23

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตยาสมุนไพรชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gels in herbal medicines:
water distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็ บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-24

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดเจล
(Operators, manufacturing of gels in herbal medicines
drug mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
หลาย ๆ ชนิด ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อเจล และควบคุมความเร็วในการหมุน
หรือกวนยา การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010304-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอน
(Operators, manufacturing of uncoated pills
in herbal medicines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดลูกกลอนในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงาน
มนุ ษ ย์ ห รื อ ใช้ ใ ห้ น้ อ ยที่ สุ ด ประจ าอยู่ ต ามหน่ ว ยการผลิ ต ต่ า ง ๆ การดู แ ลการท างานของสายพาน
และอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010304-32

ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน
(Operators, manufacturing of uncoated pills
in herbal medicines: drug mixer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมตัวยา
กับ น้ าผึ้ ง ให้ เ ป็ น เนื้ อ เดีย วกัน การปล่ อ ยตัว ยาผ่ า นท่ อ ลงถั งผสมการควบคุม อุ ณหภู มิแ ละความเร็ ว
ในการหมุนหรือกวนยา การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010304-33

ผู้ควบคุมเครื่องปั้นเม็ดยาสมุนไพรชนิดลูกกลอน(Operators,
manufacturing of uncoated pills
in herbal medicines: moulding machines)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การปั้ น ยา
ลูกกลอนให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่กาหนด การนาส่วนผสมยาลูกกลอนเข้าสู่เครื่องจักร การกระจาย
ลูกกลอนที่ปั้นแล้วบนถาด การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไข
ปั ญ หาเบื้ องต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่า จากแผนภาพ มิเ ตอร์ แ ละมาตรวัด ในช่ ว งเวลาที่ป ฏิ บั ติ ง าน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010400-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ มใน
ปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุดประจาอยู่ตาม
หน่ ว ยการผลิ ตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึ ดการหยุดเครื่องจั กรเพื่ อ
ปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
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8131.0010401-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Operators, manufacturing of herbal dietary supplements)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทางานด้ว ยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม
ในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่
ตามหน่ว ยการผลิ ตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักร
เพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010401-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in herbal
dietary supplements)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดน้า ได้แก่ เครื่องกรองน้า ถั งต้มน้า ถังสกัด
และเครื่ องจั กรอื่น ๆ รวมถึงเครื่ อ งจั กรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010401-02

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in herbal
dietary supplements: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-03

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in herbal
dietary supplements: water heaters)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริ ม าณน้ าในถั ง ต้ ม น้ าให้ เ หมาะสมตามที่ ก าหนด การดู แ ลการไหลออกและเข้ า ของน้ า
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้ องต้นถ้าจาเป็น
การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การท าความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010401-04

ผู้ควบคุมถังสกัดด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in herbal
dietary supplements: extractors)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่ อ งสกั ด ยาแบบการต้ ม สกั ด ด้ ว ยความดั น และอุ ณ หภู มิ ต่ า แบบสุ ญ ญากาศ แบบต้ ม สกั ด
ด้วยความดันและอุณหภูมิสูง และแบบที่ใช้แอลกอฮอลก์ การใส่วัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือกหั่น ปั่น ปอก
และทาความสะอาดแล้ว ลงในถัง การปล่อยสารสกัดผ่านท่อใส่ถัง การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in herbal dietary
supplements)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมทาแกรนูล
เครื่องตอกเม็ดและเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ดาเนินการได้อย่าง
แม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010401-12

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in herbal dietary
supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบ
ให้เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-13

ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in herbal dietary
supplements: granule mixing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับ การทายาแผนโบราณชนิดเม็ด
การปล่ อ ยผงยาและสารยึ ด เกาะผ่ า นท่ อ เข้ า สู่ ถั งผสม การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010401-14

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Operators, manufacturing of tablets in herbal dietary
supplements: tablet pressing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผงยา
ให้กลายเป็นเม็ดแข็ง ตามขนาดและรูปแบบต่างที่กาหนด เม็ดยาที่ได้ต้องมีเนื้อแน่น มีรูปร่างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าว การปรับเปลี่ยนชุดตอกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด รูปร่างหรือลายของเม็ดยา
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุป กรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-15

ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Operators, manufacturing of tablets in herbal dietary
supplements: tablet coating machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องเคลือบผิว
เม็ดยาโดยอาศัยลมร้อน การควบคุมอุณหภูมิและระบบสเปรย์ฉีดพ่น การปล่อยเม็ดยาและน้ายาเคลือบ
ผ่านท่อเข้าสู่ถัง การควบคุมความเร็วของการหมุนและอุณหภูมิภายในเครื่อง การเปิดหรือปิด สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in herbal
dietary supplements)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้ง
เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องขัดแคปซูล และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก
ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010401-22

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules
in herbal dietary supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การเทวัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือก
และตรวจสอบแล้ ว ใส่ ถั ง บด การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตั ก ผงยาออกจากถั ง บด
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัดในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010401-23

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in herbal
dietary supplements: cubic mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-24

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Operators, manufacturing of hard capsules
in herbal dietary supplements: capsule filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุผงยา
ที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซูล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน การเตรียมจานรองรับ
แคปซูล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ น การปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว การประกบสองส่ ว น
เข้าด้วยกัน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-25

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
(Operators, manufacturing of hard capsules in herbal
dietary supplements: capsule polishers)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การควบคุม การก าจั ดฝุุ น
แคปซูลก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่มีได้ถูกบรรจุแล้วลงในช่อง
ส่ว นบน การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal dietary
supplements)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดผง ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้ง เครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยและเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ดาเนินการได้อย่าง
แม่นยาและมีประสิทธิภาพ
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8131.0010401-32

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal dietary
supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-33

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal dietary
supplements: mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้ า สู่ ถั ง ผสมแห้ ง การควบคุ มดู แ ล สวิ ตช์ บ อร์ ด แผงไฟ เปิ ด เครื่ อ งควบคุ ม ความเร็ ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-34

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in herbal dietary
supplements: spray dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด เตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริ ม อาหารจากพื ช สมุน ไพรเข้ มข้ น เทใส่ ถั งรองรั บวั ตถุ ดิบ การควบคุม ดู แล สวิต ช์บ อร์ด แผงไฟ
กระบวนการเปิดและปิดการทางานของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรเข้มข้นกลายเป็นผง ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์จัดเก็บได้นาน ไม่เสีย การตรวจสอบลักษณะผงที่ตกลง
มาในถังเก็บผง การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-41

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
herbal dietary supplements)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม ได้แก่ เครื่องกรองน้า เตาหลอม
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เจลาติ น และเครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละติ ด ฉลาก ให้ ด าเนิ น การได้
อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010401-42

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
herbal dietary supplements: water distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูาและระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิแ ละความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010401-43

ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
herbal dietary supplements: soft gelatin encapsulation
machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมถังหลอมละลาย
เจลาติ น การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละ
การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่
ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Operators, manufacturing of dietary supplements
from animal byproducts)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทางานของเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ ที่ ท างานด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอาหารจากสั ตว์ทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิด ผง และชนิดแคปซูลนิ่มในปริมาณมาก
หรือในระดับ อุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ใ ห้น้อยที่สุด ประจาอยู่ตามหน่ว ย
การผลิตต่าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแต่ง
หรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
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8131.0010402-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in dietary
supplements from animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า ได้แก่ เครื่องกรองน้า ถังต้มน้าถัง
สกัดและเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010402-02

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in dietary
supplements from animal byproducts: water
distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-03

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in dietary
supplements from animal byproducts: water heaters)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริมาณน้าในถังต้มน้าให้เหมาะสมตามที่กาหนด การดูแลการไหลออกและเข้าของน้า การควบคุมดูแล
สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-04

ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in dietary
supplements from animal byproducts: extractors)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่ อ งสกั ด ยาแบบการต้ ม สกั ด ด้ ว ยความดั น และอุ ณ หภู มิ ต่ า แบบสุ ญ ญากาศ แบบต้ ม สกั ด
ด้วยความดันและอุณหภูมิสูง และแบบที่ใช้แอลกอฮอลก์ การใส่วัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือก หั่น ปั่น ปอก
และทาความสะอาดแล้ว ลงในถัง การปล่อยสารสกัดผ่านท่อใส่ถัง การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010402-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in dietary
supplements from animal byproducts)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมทาแกรนูล เครื่องตอกเม็ด
และเครื่ องจั กรอื่น ๆ รวมถึงเครื่ อ งจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010402-12

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in dietary
supplements from animal byproducts: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่า จากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-13

ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in dietary supplements
from animal byproducts: granule mixing machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับการทายาแผนโบราณชนิดเม็ด
การปล่ อ ยผงยาและสารยึ ด เกาะผ่ า นท่ อ เข้ า สู่ ถั ง ผสม การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-14

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Operators, manufacturing of tablets in dietary supplements
from animal byproducts: tablet pressing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผง
ให้ กลายเป็ น เม็ดแข็ง ตามขนาดและรูปแบบต่างที่กาหนด เม็ด ที่ได้ต้อ งมีเนื้อแน่น มี รูปร่างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าว การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไข
ปั ญหาเบื้ องต้ น ถ้า จ าเป็ น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่ว งเวลาที่ป ฏิบัติ งาน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010402-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in dietary
supplements from animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้ง เครื่ องบรรจุแคปซูล
เครื่องขัดแคปซูลและเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่อ งจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ดาเนินการได้
อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010402-22

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in dietary
supplements from animal byproducts: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบ
ให้เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-23

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in dietary
supplements from animal byproducts: cubic mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-24

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Operators, manufacturing of hard capsules in dietary
supplements from animal byproducts: capsule filling
machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุผงยา
ที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซู ล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน การเตรียมจานรองรับ
แคปซูล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ น การปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว การประกบสองส่ ว น
เข้าด้วยกัน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010402-25

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
(Operators, manufacturing of hard capsules in dietary
supplements from animal byproducts: capsule polishers)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การควบคุม การก าจั ดฝุุ น
แคปซูลก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่มีได้ถูกบรรจุแล้วลงในช่อง
ส่ว นบน การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in dietary
supplements from animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิ ดผง ได้แก่ เครื่องบด เครื่อ งผสมแห้ง เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่ องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010402-32

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in dietary
supplements from animal byproducts: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบ
ให้เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-33

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in dietary
supplements from animal byproducts: mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010402-34

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in dietary
supplements from animal byproducts: spray dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด เตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์เข้มข้น เทใส่ถังรองรับวัตถุดิบ การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ กระบวนการเปิด
และปิ ด การท างานของเครื่ อ งอบแห้ ง แบบพ่ น ฝอย เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารจากสั ต ว์ เ ข้ ม ข้ น
กลายเป็นผง ซึ่งทาให้ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บได้นาน ไม่เสีย การตรวจสอบลักษณะผงที่ตกลงมาในถังเก็บผง
การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวัด ในขณะที่ เ ครื่ อ งจั ก รก าลั ง ทางาน เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล
ประสิทธิภาพของเครื่อง การบันทึกการทางานและรายงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-41

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิด
แคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
dietary supplements from animal byproducts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม ได้แก่ เครื่องกรองน้า เตาหลอมเจลาติน และเครื่องจักรอื่น ๆ
รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010402-42

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
dietary supplements from animal byproducts: water
distillation system)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิแ ละความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010402-43

ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์
ชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
dietary supplements from animal byproducts: soft
gelatin encapsulation machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมถังหลอมละลายเจ
ลาติน การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไข
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ปั ญหาเบื้ องต้ น ถ้า จ าเป็ น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่ว งเวลาที่ป ฏิบัติ งาน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุ
(Operators, manufacturing of vitamin and mineral
dietary supplements)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทางานของเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามิ น และแร่ ธ าตุ ทั้ ง ชนิ ด น้ า ชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล แข็ ง ชนิ ด ผง และชนิ ด แคปซู ล นิ่ ม
ในปริมาณมากหรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุด ประจาอยู่
ตามหน่ ว ยการผลิ ตต่ าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจัก ร
เพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผน การบารุงรักษา
8131.0010403-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in vitamin and
mineral dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุช นิดน้า ได้แก่ เครื่องกรองน้า ถังต้มน้า ถังสกัด
และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่ องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010403-02

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in vitamin and
mineral dietary supplements: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐาน GMP การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถานการณ์ ท างานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิแ ละความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010403-03

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in vitamin and
mineral dietary supplements: water heaters)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริมาณน้าในถังต้มน้าให้เหมาะสมตามที่กาหนด การดูแลการไหลออกและเข้าของน้า การควบคุมดูแล
สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-04

ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและ
แร่ธาตุชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in vitamin
and mineral dietary supplements: extractors)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่ อ งสกั ด ยาแบบการต้ ม สกั ด ด้ ว ยความดั น และอุ ณ หภู มิ ต่ า แบบสุ ญ ญากาศ แบบต้ ม สกั ด
ด้วยความดันและอุณหภูมิสูง และแบบที่ใช้แอลกอฮอลก์ การใส่วัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือก หั่น ปั่น ปอก
และทาความสะอาดแล้ว ลงในถัง การปล่อยสารสกัดผ่านท่อใส่ถัง การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in vitamin and
mineral supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทไวตามิน และแร่ธ าตุชนิดเม็ด ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมทาแกรนูล
เครื่องตอกเม็ด และเครื่ องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่อ งจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ ดาเนินการ
ได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010403-12

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและ
แร่ธาตุชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in vitamin and
mineral supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010403-13

ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in vitamin and
mineral supplements: granule mixing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับ การทายาแผนโบราณชนิดเม็ด
การปล่ อ ยผงยาและสารยึ ด เกาะผ่ า นท่ อ เข้ า สู่ ถั ง ผสม การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-14

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุ
(Operators, manufacturing of tablets in vitamin and
mineral supplements: tablet pressing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผงยา
ให้กลายเป็นเม็ดแข็งตามขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ที่กาหนด เม็ดยาที่ได้ต้องมีเนื้อแน่น มีรูปร่างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าว การปรับเปลี่ยนชุดตอกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด รูปร่างหรือลายของเม็ดยา
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules vitamin
and mineral dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธ าตุชนิดแคปซูลแข็ง ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้ง
เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องขัดแคปซูล และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก
ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010403-22

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและ
แร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules vitamin
and mineral dietary supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010403-23

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules vitamin
and mineral dietary supplements: cubic mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-24

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุ
(Operators, manufacturing of hard capsules vitamin and
mineral dietary supplements capsule filling machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุผงยา
ที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซูล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน การเตรียมจานรองรับ
แคปซู ล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ น การปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว การประกบสองส่ ว น
เข้าด้วยกัน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-25

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุ
(Operators, manufacturing of hard capsules vitamin
and mineral dietary supplements: capsule polishers)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การควบคุม การก าจั ดฝุุ น
แคปซูลก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่มีได้ถูกบรรจุแล้วลงในช่อง
ส่ว นบน การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดผง
(Operators, manufacturing of powders in vitamin and
mineral dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้งเครื่องอบแห้ง
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แบบพ่น ฝอย และเครื่ องจั กรอื่น ๆ รวมถึ งเครื่องจักรที่ใช้ ในการบรรจุและติดฉลาก ให้ ดาเนินการ
ได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010403-32

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและ
แร่ธาตุชนิดผง
(Operators, manufacturing of powders in vitamin and
mineral dietary supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบ
ให้เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-33

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in vitamin and
mineral dietary supplements: mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการกระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-34

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ไวตามินและแร่ธาตุชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in vitamin and
mineral dietary supplements: spray dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด เตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุ เข้มข้น เทใส่ ถังรองรับวัตถุดิบ การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ กระบวนการเปิดและปิดการทางานของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุเข้มข้นกลายเป็นผง ซึ่งทาให้ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บได้นานไม่เสีย การตรวจสอบ
ลักษณะผงที่ตกลงมาในถังเก็บผง การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในขณะที่เครื่องจักร
กาลังทางานเพื่อควบคุมดูแลประสิทธิภาพของเครื่อง การบันทึกการทางานและรายงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010403-41

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
vitamin and mineral dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม ได้แก่ เครื่องกรองน้า เตาหลอม
เจลาตินและเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010403-42

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
vitamin and mineral dietary supplements: water
distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงานเพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐาน GMP การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถานการณ์ ท างานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010403-43

ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatin capsules in
vitamin and mineral dietary supplements: soft gelatin
encapsulation machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมถังหลอมละลาย
เจลาติ น การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ การควบคุ ม ดู แ ล สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละ
การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่
ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโน
(Operators, manufacturing of fatty and amino acid
dietary supplements)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทางานของเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ที่ทางานด้วยระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผง และชนิดแคปซูลนิ่ม
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ในปริมาณมาก หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือใช้ให้น้อยที่สุดประจาอยู่
ตามหน่ ว ยการผลิ ตต่ าง ๆ การดูแลการทางานของสายพานและอุปกรณ์จับยึด การหยุดเครื่องจัก ร
เพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมตามแผนการบารุงรักษา
8131.0010404-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in fatty and
amino acid dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า ได้แก่ เครื่องกรองน้า ถังต้มน้า ถังสกัด
และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่ องจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลาก ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยา
และมีประสิทธิภาพ
8131.0010404-02

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in fatty and amino
acid dietary supplements: water distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐาน GMP การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถานการณ์ ท างานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิและความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบ การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-03

ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in fatty and
amino acid dietary supplements: water heaters)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
และปริมาณน้าในถังต้มน้าให้เหมาะสมตามที่กาหนด การดูแลการไหลออกและเข้าของน้า การควบคุมดูแล
สวิ ต ช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010404-04

ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดน้า
(Operators, manufacturing of solutions in fatty and
amino acid dietary supplements: extractors)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การท างาน
ของเครื่ อ งสกั ด ยาแบบการต้ ม สกั ด ด้ ว ยความดั น และอุ ณ หภู มิ ต่ า แบบสุ ญ ญากาศ แบบต้ ม สกั ด
ด้วยความดันและอุณหภูมิสูง และแบบที่ใช้แอลกอฮอลก์การใส่วัตถุดิบที่ผ่านการคัดเลือก หั่น ปั่น ปอก
และทาความสะอาดแล้ว ลงในถังการปล่อยสารสกัดผ่านท่อใส่ถัง การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in fatty and
amino acid dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมทาแกรนูล
เครื่องตอกเม็ด และเครื่ องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่อ งจักรที่ใช้ในการบรรจุและติดฉลากให้ ดาเนินการ
ได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010404-12

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in fatty and
amino acid dietary supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียดการควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-13

ผู้ควบคุมเครื่องผสมทาแกรนูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดเม็ด
(Operators, manufacturing of tablets in fatty and amino
acid dietary supplements: granule mixing machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการผสมกัน
ของผงยาและสารยึดเกาะ เพื่อให้ยามีอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น เหมาะสมกับการทายาแผนโบราณชนิดเม็ด
การปล่อยผงยาและสารยึดเกาะผ่านท่อเข้าสู่ถังผสม การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010404-14

ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโน
(Operators, manufacturing of tablets in fatty and amino
acid dietary supplements: tablet pressing machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลการอัดผงยา
ให้กลายเป็นเม็ดแข็ง ตามขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ที่กาหนด เม็ดยาที่ได้ต้องมีเนื้อแน่น มีรูปร่ างชัดเจน
เหมือนกันทุกเม็ด ไม่แตกร้าวการปรับเปลี่ยนชุดตอกเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด รูปร่างหรือลายของเม็ดยา
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in fatty
and amino acid dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูล ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้ง
เครื่ อ งบรรจุ แ คปซู ล เครื่ อ งขั ด แคปซู ล และเครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ
และติดฉลาก ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010404-22

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in fatty
and amino acid dietary supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบให้
เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-23

ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
(Operators, manufacturing of hard capsules in fatty
and amino acid dietary supplements: cubic mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีการปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด
ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010404-24

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
(Machine Operators, manufacturing of hard capsules
in fatty and amino acid dietary supplements: capsule
filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบรรจุผงยา
ที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วใส่ในแคปซูล การเทแคปซูลเปล่าลงในช่องส่วนบน การเตรียมจานรองรับ
แคปซูล โดยแยกเป็ น ส่ ว นยาวและส่ ว นสั้ น การปล่ อ ยผงยาใส่ ล งในส่ ว นยาว การประกบสองส่ ว น
เข้าด้วยกัน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-25

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโน
(Operators, manufacturing of hard capsules in fatty and
amino acid dietary supplements: capsule polishers)
ภาระหน้ า ที่ ที่รั บผิ ดชอบประกอบด้ว ย การควบคุม การก าจั ดฝุุ น
แคปซูลก่อนการเข้าบรรจุใส่ขวด หรือบรรจุเข้าแผงบลิสเตอร์ การเทแคปซูลที่มีได้ถูกบรรจุแล้วงในช่อง
ส่ว นบน การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in fatty and
amino acid dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทกรดไขมัน และกรดอะมิโ นชนิ ดผง ได้แก่ เครื่องบด เครื่องผสมแห้ ง
เครื่ อ งอบแห้ ง แบบพ่น ฝอย และเครื่ อ งจั กรอื่น ๆ รวมถึ งเครื่ องจั กรที่ใ ช้ใ นการบรรจุแ ละติด ฉล าก
ให้ดาเนินการได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
8131.0010404-32

ผู้ควบคุมเครื่องบดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in fatty and
amino acid dietary supplements: grinders)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการบดวัตถุดิบ
ให้เป็นผงละเอียด การควบคุมความละเอียด ปริมาณ ความเร็วของการหมุน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
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แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-33

ผู้ควบคุมครื่องผสมแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in fatty and
amino acid dietary supplements mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมวัตถุดิบ
รูปแบบผงให้มีการ กระจายตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดี การปล่อยผงยา ผงแปูง หรือผงทัลคัม ผ่านท่อ
เข้า สู่ ถัง ผสมแห้ ง การควบคุ มดูแ ล สวิต ช์บอร์ด แผงไฟ เปิ ดเครื่อ ง ควบคุ มความเร็ว ของการหมุ น
การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-34

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดผง
(Operators, manufacturing of powder in fatty and
amino acid dietary supplements: spray dryers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด เตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอาหารประเภทไวตามินและแร่ธาตุเข้มข้น เทใส่ ถังรองรับวัตถุดิบ การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ กระบวนการเปิดและปิดการทางานของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุเข้มข้นกลายเป็นผง ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์จัดเก็บได้นาน ไม่เสียการตรวจสอบ
ลักษณะผงที่ตกลงมาในถังเก็บผง การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในขณะที่เครื่องจักร
กาลังทางาน เพื่อควบคุมดูแลประสิทธิภาพของเครื่อง การบันทึกการทางานและรายงาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-41

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
fatty and amino acid dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม ได้แก่ เครื่องกรองน้าเตาหลอม
เจลาติ น และเครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการบรรจุ แ ละติ ด ฉลากให้ ด าเนิ น การ
ได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
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8131.0010404-42

ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
fatty and amino acid dietary supplements: water
distillation systems)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลระบบกรองน้า
ระบบแลกเปลี่ยนประจุไฟฟูา และระบบท่อส่งน้าภายในโรงงาน เพื่อให้น้าที่ใช้มีความบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อ
เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน GMP การจัดเก็บข้ อมูล และสถานการณ์ทางานของระบบ
ด้วยการอ่านค่าจากแผนภาพและมาตรวัด ได้แก่ คุณภาพน้า อุณหภูมิแ ละความเร็วในการไหลของน้า
ในระบบการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010404-43

ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
กรดไขมันและกรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
(Operators, manufacturing of soft gelatine capsules in
fatty and amino acid dietary supplements: soft gelatin
encapsulation machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมถังหลอมละลาย
เจลาติน การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติ งาน การทาความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010500-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอาง
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการดูแลการทางาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเวชสาอางทั้งเวชสาอางสาหรับผม เวชสาอางสาหรับใบหน้าและเวชสาอาง
สาหรับลาตัว การปิดหรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลา
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การท าความสะอาด
และบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010501-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอางสาหรับผม
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceutical
hair care products)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม การดู แ ลการ
ทางานของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับผม การปิดหรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่าจาก
แผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010501-01

ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิตเวชสาอางสาหรับผม
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceutical
hair care products: mixers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การผสม
ของส่วนผสมหลาย ๆ ชนิด ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อครีม และควบคุมความเร็ว
ในการหมุนหรือกวนครีม การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไข
ปั ญ หาเบื้ องต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่า จากแผนภาพ มิเ ตอร์ แ ละมาตรวัด ในช่ ว งเวลาที่ป ฏิ บั ติ ง าน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010502-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceutical
facial care products)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ลการ
ทางานของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า การปิดหรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010502-01

ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceuticals
facial care products: mixers)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การผสม
ของส่วนผสมหลาย ๆ ชนิด ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อครีม และควบคุมความเร็ว
ในการหมุนหรือกวนครีม การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไข
ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0010503-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceuticals
body care products)
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ลการ
ทางานของเครื่องจักรที่ใช้ด้านการผลิตเวชสาอางสาหรับ ลาตัว การปิดหรือเปิด สวิตช์บอร์ด การอ่านค่า
จากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นถ้าจาเป็นการทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8131.0010503-01

ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
(Machine Operators, manufacturing of cosmeceuticals
body care products: mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมการผสมของส่วนผสม
หลาย ๆ ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีฟองอากาศภายในเนื้อครีมและควบคุมความเร็วในการหมุน
หรือกวนครีม การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ถ้าจาเป็นการอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8131.0019090-90

หมู่ 818

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลโรงงานที่ตั้งอยู่กับที่อื่น ๆ
(Other stationary plant and machine operators)

ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลโรงงานที่ตั้งอยู่กับที่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ ที่ อื่ น ในหมวดย่ อ ย 81 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงานและผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รที่ ตั้ ง อยู่ กั บ ตั ว อย่ า งเช่ น
ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเศษซิลิคอนและเคเบิลและเชือกต่อ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลเตาเผา เตาหลอม และเครื่องจักร
อุป กรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิ ตแก้ว เซรามิกพอร์ซเลน กระเบื้องหรืออิฐ การควบคุมเครื่องเพื่อเผา
ทาให้แข็ง หรือตกแต่งแก้วและเซรามิก การบารุง รักษาและควบคุมเครื่องจักรไอน้า หม้อกาเนิดไอน้า
กังหันไอน้า และอุปกรณ์เสริมแบบตั้งอยู่กับที่ การควบคุมและดูแลเครื่องที่ใช้ชั่งน้าหนัก การบรรจุหีบห่อ
และปิดฉลากผลิตภัณฑ์ หรือใส่ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
8181 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตเครื่องแก้วและเครื่องดินเผา
8182 ผู้ควบคุมเครื่องจักรไอน้าและหม้อกาเนิดไอน้า
8183 ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การบรรจุขวด และการปิดฉลาก
8189 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและเครื่องจักรกลโรงงานซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 8183 ผูค้ วบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหบี ห่อ การบรรจุขวด และการปิดฉลาก
ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การบรรจุขวด และการปิดฉลากทาหน้าที่
ควบคุมและดูแลเครื่องที่ใช้ชั่งน้าหนัก บรรจุหีบห่อและปิดฉลากผลิตภัณฑ์ หรือใส่ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การควบคุมและดูแลเครื่องที่ใช้ชั่งน้าหนัก ห่อ ปิดผนึกและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(ข) การควบคุมและดูแลเครื่องที่ใช้เติมและผนึกหลอด ขวด กระป๋อง กล่อง ถุง
และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สีทาวัสดุ น้ามันและโลชั่น เป็นต้น
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(ค) การควบคุมและดูแลเครื่องที่นากาวหรือวิธีการอื่น ๆ มาใช้ในการปิดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ช่างเติมขวด
- ผู้ควบคุมเครื่องปิดฉลาก
- ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุหีบห่อ
- ผู้ควบคุมเครื่องห่อ
กลุม่ อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ที่อื่น ได้แก่
- ช่างบรรจุหีบห่อด้วยมือ - 9321
8183.0010000-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการหีบห่อ การบรรจุขวด และการปิดฉลาก
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมและดูแลเครื่อง
ที่ใช้ ชั่งน้ าหนั ก ห่ อ ปิ ดผนึ กและบรรจุหี บ ห่ อผลิ ต ภัณฑ์ ต่าง ๆ การควบคุม และดูแ ลเครื่องที่ใช้ เติ ม
และผนึกหลอด ขวด กระป๋อง กล่อง ถุงและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม
สีทาวัสดุ น้ามันและโลชั่นการควบคุมและดูแลเครื่องที่นากาวหรือวิธีการอื่น ๆ มาใช้ในการปิดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
8183.0010100-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตาชนิด
เม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผงชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล ชนิดเหน็บและชนิดแคปซูลนิ่ม
8183.0010101-00

ผูค้ วบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์
ภาระหน้าที่ที่รั บผิดชอบประกอบด้วยการควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุเภสัชภัณฑ์ทั้งชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตาชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผงชนิดครีม
ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล ชนิดเหน็บและชนิดแคปซูลนิ่ม
8183.0010101-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
(Operators, packaging of modern medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุ เภสั ชภัณฑ์แผนปั จจุบัน ชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตาชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง
ชนิดผงชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง ชนิดเจล ชนิดเหน็บ และชนิดแคปซูลนิ่ม การควบคุมให้การบรรจุ ไม่ว่าจะเป็น
การบรรจุ ขวด บรรจุ แผง หรื อ แผงบลิ ส เตอร์ บรรจุห ลอด บรรจุซองหรือบรรจุแอมพูล ได้ปริมาณ
และปริ ม าตรตามที่ ก าหนด การควบคุ ม ชนิ ด ของยาที่ ต้ อ งบรรจุ การดู แลให้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ มี ลั ก ษณะ
ตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์
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วันที่ผลิต วันหมดอายุ การควบคุมการบรรจุบรรจุภัณฑ์ใส่กล่องหรือซองอีกชั้น การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010101-02

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่ขวดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of modern medicines: automatic
bottle filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่ขวดอัตโนมัติ เช่น เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันชนิดน้า ชนิดฉีด ชนิดหยอดตา และ
ชนิดผง เป็นต้น การควบคุมดูแลการติดฉลาก การดูแลการติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
8183.0010101-03

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่แผงอัตโนมัติ
(Operators, packaging of modern medicines: automatic
blister packing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสั ช ภั ณ ฑ์ แ ผนปั จ จุ บั น ใส่ แ ผงฟอยล์ ห รื อ แผงบลิ ส เตอร์ เช่ น เภสั ช ภั ณ ฑ์ แ ผนปั จ จุ บั น ชนิ ด เม็ ด
ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดแคปซูลนิ่ม และชนิดเหน็บ เป็นต้น
8183.0010101-04

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่หลอดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of modern medicines: automatic
tube filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุ บันใส่ หลอด เช่น เภสั ชภัณฑ์แผนปัจจุบันชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ ง และชนิดเจล เป็นต้น
รวมถึงการควบคุมการให้ความร้อนเพื่อซีลปิดก้นหลอดแบบอัตโนมัติ
8183.0010101-05

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่ซองอัตโนมัติ
(Operators, packaging of modern medicines: pouch
filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่ซอง เช่น เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันชนิดผง เป็นต้น
8183.0010101-06

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่แอมพูลอัตโนมัติ
(Operators, packaging of modern medicines: ampule
filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันลงแอมพูล เช่น เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบันชนิดฉีด เป็นต้น
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8183.0010101-10

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์รักษาและป้องกันโรค
(Operators, packaging of biological products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุ เภสั ชภัณฑ์รั กษาและปูองกันโรค ได้แก่ วัคซีน และเซรุ่ม การควบคุมให้ การบรรจุ
แอมพูล ได้ปริมาณและปริมาตรตามที่กาหนด การควบคุมชนิดของวัคซีนหรือเซรุ่มที่ต้องบรรจุ การดูแล
ให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อการดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิ ต วันหมดอายุการควบคุมการบรรจุบรรจุภัณฑ์ใส่กล่ องหรือซองอีกชั้น
การควบคุ มดู แล สวิ ตช์ บอร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ปกรณ์ และการแก้ ไขปั ญหาเบื้ องต้ นถ้ าจ าเป็ น
การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010101-11

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุวัคซีนใส่แอมพูลอัตโนมัติ
(Operators, packaging of vaccine: ampule filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุวัคซีนใส่แอมพูล การควบคุมให้การบรรจุแอมพูล ได้ปริมาณและปริมาตรตามที่กาหนด
การดูแลให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อการดูแลความถูกต้องของการ
ติดฉลาก การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010101-12

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเซรุ่มใส่แอมพูลอัตโนมัติ
(Operators, packaging of serums: ampule filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุเซรุ่มใส่แอมพูล การควบคุมชนิดของวัคซีนหรือเซรุ่มที่ต้องบรรจุ การดูแลให้บรรจุภัณฑ์
มีลั กษณะตามที่ กาหนดและผ่ านขั้น ตอนการฆ่าเชื้อการดูแลความถูก ต้องของการติ ดฉลาก การ
ควบคุ ม ดู แ ล สวิ ตช์ บ อร์ ด แผงไฟ การตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละการแก้ ไขปั ญ หาเบื้ องต้ น ถ้ า จ าเป็ น
การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010101-20

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนไทยและแผนโบราณ
(Operators, packaging of traditional medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใ ช้ ใ นการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ย าแผนโบราณ ชนิ ด น้ า ชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล ชนิ ด ผง และชนิ ด ลู ก กลอน
การควบคุมให้การบรรจุ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุขวด บรรจุแผง หรือแผงบลิสเตอร์ บรรจุหลอด บรรจุซอง
หรือบรรจุกระปุก ได้ปริมาณและปริมาตรตามที่กาหนด การควบคุมชนิดของยาที่ต้องบรรจุ การดูแล
ให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิ ต วันหมดอายุการควบคุมการบรรจุบรรจุภัณฑ์ใส่กล่ องหรือซองอีกชั้น
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็ น
การอ่ านค่ าจากแผนภาพ มิ เ ตอร์ และมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ปฏิ บั ติ ง าน การท าความสะอาดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
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8183.0010101-21

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่ขวดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of traditional medicines:
automatic bottle filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสั ช ภัณฑ์แผนโบราณใส่ ขวดอัต โนมัติ เช่น เภสั ช ภัณฑ์แผนโบราณชนิดน้า ชนิด น้าแขวนตะกอน
และชนิดผง เป็นต้น การควบคุมดูแลการติดฉลาก การดูแลการติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
8183.0010101-22

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่แผงอัตโนมัติ
(Operators, packaging of traditional medicines:
automatic blister packing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่แผงฟอยล์ หรือแผงบลิสเตอร์ เช่น เภสัชภัณฑ์แผนโบราณชนิดเม็ด และชนิด
แคปซูล เป็นต้น
8183.0010101-23

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่หลอดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of traditional medicines:
automatic tube filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่หลอด เช่น เภสัชภัณฑ์แผนโบราณชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง และชนิดเจล เป็นต้นรวมถึง
การควบคุมการให้ความร้อนเพื่อซีลปิดก้นหลอดแบบอัตโนมัติ
8183.0010101-24

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่ซองอัตโนมัติ
(Operators, packaging of traditional medicines: pouch
filling machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่ซอง เช่น เภสัชภัณฑ์แผนโบราณชนิดผง เป็นต้น
8183.0010101-25

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์แผนโบราณใส่กระปุกอัตโนมัติ
(Operators, packaging of traditional medicines: capsule
counting machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสั ช ภั ณ ฑ์ แ ผนโบราณใส่ ก ระปุ ก เช่ น เภ สั ช ภั ณ ฑ์ แ ผนโบราณชนิ ด เม็ ด ชนิ ด แคปซู ล และ
ชนิดลูกกลอน เป็นต้น การตั้งค่าการนับจานวนที่หน้าจอควบคุม การวางขวดยาที่แท่นวาง การควบคุมดูแล
การติดฉลาก การดูแลการติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
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8183.0010101-30

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Operators, packaging of biopharmaceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุ ภั ณฑ์ย าที่ผ ลิ ต ด้ว ยเทคโนโลยีชี ว ภาพ การควบคุม ให้ การบรรจุแอมพูล ได้ ปริมาณ
และปริมาตรตามที่กาหนด การควบคุมชนิดของยาชีวภาพที่ต้องบรรจุ การดูแลให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะ
ตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่ผลิต วันหมดอายุการควบคุมการบรรจุบรรจุภัณฑ์ใส่กล่องหรือซองอีกชั้น การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด
แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้ องต้นถ้าจาเป็นการอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์
และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010101-31

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์ชีวภาพใส่แอมพูลอัตโนมัติ
(Operators, packaging of biopharmaceuticals: ampule
filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
ยาชีวภาพใส่แอมพูล การควบคุมให้การบรรจุแอมพูลได้ปริมาณและปริมาตรตามที่กาหนด การดูแลให้
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น
การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การท าความสะอา ดและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010102-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
(Operators, packaging of herbal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพร ชนิดน้า ชนิดน้ามัน ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล ชนิดผง ชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง
ชนิดเจล และชนิดลูกกลอน การควบคุมให้การบรรจุ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุขวด บรรจุแผงหรือแผงบลิสเตอร์
บรรจุหลอด บรรจุซอง หรือบรรจุกระปุก ได้ปริมาณและปริมาตรตามที่กาหนดการควบคุมชนิดของยาที่
ต้องบรรจุการดูแลให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การดูแลความ
ถูกต้องของการติดฉลาก ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิต วันหมดอายุ การควบคุมการบรรจุบรรจุภัณฑ์ใส่
กล่องหรือซองอีกชั้น การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหา
เบื้ อ งต้ น ถ้ า จ าเป็ น การอ่ า นค่ า จากแผนภาพ มิ เ ตอร์ แ ละมาตรวั ด ในช่ ว งเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
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8183.0010102-01

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพรใส่ขวดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of herbal medicines: automatic
bottle filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์ใส่ขวดอัตโนมัติ เช่น ยาสมุนไพรชนิดน้า ชนิดน้ามัน ชนิดผง เป็นต้น การควบคุมดูแลการติดฉลาก
การดูแลการติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
8183.0010102-02

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพรใส่แผงอัตโนมัติ
(Operators, packaging of herbal medicines: automatic
blister packing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์ใส่แผงฟอยล์ หรือแผงบลิสเตอร์ เช่น ยาสมุนไพรชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล เป็นต้น
8183.0010102-03

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพรใส่หลอดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of herbal medicines: automatic
tube filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์ใส่หลอด เช่น ยาสมุนไพรชนิดครีม ชนิดขี้ผึ้ง และชนิดเจล เป็นต้น รวมถึงการควบคุมการให้
ความร้อนเพื่อซีลปิดก้นหลอดแบบอัตโนมัติ
8183.0010102-04

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพรใส่ซองอัตโนมัติ
(Operators, packaging of herbal medicines: pouch
filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัชภัณฑ์ใส่ซอง เช่น ยาสมุนไพรชนิดผง เป็นต้น
8183.0010102-05

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัชภัณฑ์สมุนไพรใส่กระปุกอัตโนมัติ
(Operators, packaging of herbal medicines: capsule
counting machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เภสัช ภัณฑ์ใส่ กระปุ ก เช่น ยาสมุนไพรชนิดเม็ด ชนิดแคปซูล และชนิดลูกกลอน เป็นต้น การตั้งค่า
การนับจานวนที่หน้าจอควบคุม การวางขวดยาที่แท่นวาง การควบคุมดูแลการติดฉลาก การดูแลการ
ติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
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8183.0010103-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Operators, packaging of dietary supplements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งชนิดน้า ชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดผงและชนิดแคปซูลนิ่ม
การควบคุมให้การบรรจุ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุขวด บรรจุแผง หรือแผงบลิสเตอร์ บรรจุหลอด บรรจุซอง
หรือบรรจุกระปุก ได้ปริมาณและปริมาตรตามที่กาหนด การควบคุมชนิดของยาที่ต้องบรรจุ การดูแล
ให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก
ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่ ผลิ ตวัน หมดอายุ การควบคุมการบรรจุบรรจุภัณฑ์ใส่กล่ องหรือซองอีกชั้น
การควบคุมดูแล สวิตช์บ อร์ด แผงไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้ าจาเป็น
การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์ และมาตรวัด ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษา
อุปกรณ์
8183.0010103-01

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่ขวดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of dietary supplements:
automatic bottle filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารใส่ ข วดอั ต โนมั ติ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารชนิ ด น้ า และชนิ ด ผง เป็ น ต้ น
การควบคุมดูแลการติดฉลาก การดูแลการติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
8183.0010103-02

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่แผงอัตโนมัติ
(Operators, packaging of dietary supplements:
automatic blister packing machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
ผลิ ต ภัณฑ์ เสริ มอาหารใส่ แ ผงฟอยล์ หรื อแผงบลิ ส เตอร์ เช่ น ผลิ ตภั ณฑ์เ สริ ม อาหารชนิดเม็ด และ
ชนิดแคปซูลแข็ง เป็นต้น
8183.0010103-03

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่ซองอัตโนมัติ
(Operators, packaging of dietary supplements: pouch
filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่ซอง เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง เป็นต้น
8183.0010103-04

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่กระปุกอัตโนมัติ
(Operators, packaging of dietary supplements: capsule
counting machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่กระปุก เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ชนิดแคปซูลแข็ง ชนิดแคปซูลนิ่ม
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และชนิดลูกกลอน เป็นต้น การตั้งค่าการนับจานวนที่หน้าจอควบคุม การวางกระปุกผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่แท่นวาง การควบคุมดูแลการติดฉลาก การดูแลการติดตั้งม้วนฉลากฟิล์มเข้าเครื่อง
8183.0010104-00

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเวชสาอาง
(Operators, packaging of cosmeceuticals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เวชสาอาง ทั้งเวชสาอางสาหรับผม สาหรับใบหน้าและสาหรับลาตัวการควบคุมให้
การบรรจุ ไม่ ว่ า จะเป็ น กาบรรจุ ห ลอดหรื อ บรรจุ ก ระปุ ก ได้ ป ริ ม าณและปริ ม าตรตามที่ ก าหนด
การควบคุมชนิดของเวชสาอางที่ต้องบรรจุ การดูแลให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะตามที่กาหนดและผ่านขั้นตอน
การฆ่าเชื้อ การดูแลความถูกต้องของการติดฉลาก ได้แก่ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิต วันหมดอายุการควบคุม
การบรรจุ บ รรจุ ภัณฑ์ใส่ ก ล่ องหรื อซองอีกชั้น การควบคุมดูแล สวิตช์บอร์ด แผงไฟ การตรวจสอบ
อุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าจาเป็น การอ่านค่าจากแผนภาพ มิเตอร์และมาตรวัด ในช่วงเวลา
ที่ปฏิบัติงาน การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์
8183.0010104-01

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเวชสาอางใส่หลอดอัตโนมัติ
(Operators, packaging of cosmeceuticals: automatic
tube filling machine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เวชสาอางใส่หลอดอัตโนมัติ เช่น ครีมนวดผม โลชั่นทาผิวหน้าหรือผิวกาย โลชั่นกันแดด เป็นต้น รวมถึง
การควบคุมการให้ความร้อนเพื่อซีลปิดก้นหลอดแบบอัตโนมัติ
8183.0010104-02

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเวชสาอางใส่กระปุกอัตโนมัติ
(Operators, packaging of cosmeceuticals: automatic
tub filling machines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเครื่องบรรจุ
เวชสาอางใส่กระปุก เช่น ครีมบารุงผิวหน้าเวลากลางวัน กลางคืน เป็นต้น
8183.0019090-90

ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรที่ใช้ในการห่อและบรรจุผลิตภัณฑ์
การบรรจุขวดและการติดฉลาก ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ภาคผนวก

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตทางเภสัชกรรม สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวด หมู่ หน่วย
อาชีพ
อาชีพ
ย่อย
ในหน่วยใหญ่
ในหน่วยย่อย
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย
12

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

122
1223
1223.0010000-00

1223.0010100-00
1223.0010101-00
1223.0010101-01
1223.0010102-00
1223.0010103-00
1223.0010104-00
1223.0010200-00
1223.0010300-00
1223.0010400-00
1223.0019090-90

13
132

1321
1

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
จัดการและผู้จัดการ
ฝ่ายการพาณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด และ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ผู้จัดการด้านวิจยั และพัฒนา
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนาด้านเภสัชภัณฑ์
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนายาแผนปัจจุบัน
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนาเคมีภัณฑ์ทางยา
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา
ยารักษาโรคและป้องกัน
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนายาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนายาที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนายาสมุนไพร
ผู้จัดการด้านวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนาเวชสาอาง
ผู้จัดการด้านวิจัยและ
พัฒนาทางเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านการผลิต และ
ผู้จัดการด้านการบริการ
เฉพาะด้าน
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการ
ฝ่ายก่อสร้างและผู้จัดการ
ฝ่ายจาหน่ายสินค้า
ผู้จัดการด้านการผลิต

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
1321.0010000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

1321.0010100-00
1321.0010101-00
1321.0010101-01
1321.0010101-02
1321.0010101-03
1321.0010101-04
1321.0010102-00
1321.0010102-01
1321.0010102-02
1321.0010103-00
1321.0010103-01
1321.0010103-02
1321.0010103-03
1321.0010103-04
1321.0010104-00
1321.0010105-00
1321.0010200-00
1321.0010201-00

2

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการด้านการผลิตด้าน
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการด้านการผลิต
เภสัชภัณฑ์
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนปัจจุบัน
ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยา
สาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ยารักษาและป้องกันโรค
ผู้จัดการด้านการผลิตวัคซีน
ผู้จัดการด้านการผลิตเซรุ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนไทยและยาแผนโบราณ
ผู้จัดการด้านการผลิตตัวยา
สาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
แผนไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตสาร
กัมมันตภาพรังสีเพื่อการ
วินิจฉัย
ผู้จัดการด้านการผลิต
เภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพร
ผู้จัดการด้านการผลิตตัว
ยาสาคัญในยาสมุนไพร

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

1321.0010202-00
1321.0010202-01
1321.0010202-02
1321.0010203-00
1321.0010203-01
1321.0010203-02
1321.0010203-03
1321.0010204-00
1321.0010204-01
1321.0010204-02
1321.0010204-03
1321.0010204-04
1321.0010300-00
1321.0010301-00
1321.0010301-01
1321.0010301-02
1321.0010301-03
1321.0010301-04

3

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิด
น้ามัน
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิด
รูปแบบของแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิด
แคปซูล
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดครีม
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดขี้ผึ้ง
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิดเจล
ผู้จัดการด้านการผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิด
ลูกกลอน
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

1321.0010301-05

ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดแคปซูลนิม่
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโน

1321.0010302-00
1321.0010302-01
1321.0010302-02
1321.0010302-03
1321.0010302-04
1321.0010302-05
1321.0010303-00
1321.0010303-01

1321.0010303-02

1321.0010303-03

1321.0010303-04

1321.0010303-05

1321.0010304-00

4

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

1321.0010304-01

ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดผง
ผู้จัดการด้านการผลิต
เวชสาอาง
ผู้จัดการด้านการผลิต
เวชสาอางสาหรับผม
ผู้จัดการด้านการผลิต
เวชสาอางสาหรับใบหน้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
เวชสาอางสาหรับลาตัว
ผู้จัดการด้านการผลิตทาง
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

1321.0010304-02

1321.0010304-03

1321.0010304-04

1321.0010304-05

1321.0010400-00
1321.0010401-00
1321.0010402-00
1321.0010403-00
1321.0019090-90

หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21

ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ
สิ่งมีชีวิต
นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์
นักสัตววิทยา และผู้ประกอบ
วิชาชีพอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเภสัชวิทยา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพอื่น ๆ

213
2131
2131.0020000-00
22
226

5

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

2262
2262.0010000-00
2262.0010100-00
2262.0010101-00

2262.0010101-01
2262.0010101-02
2262.0010101-03
2262.0010101-04
2262.0010101-05
2262.0010101-06
2262.0010101-20
2262.0010101-21
2262.0010101-40
2262.0010101-60
2262.0010200-00
2262.0010201-00
2262.0010201-01
2262.0010201-02
2262.0010201-03

6

รายละเอียดอาชีพ
เภสัชกร
เภสัชกร ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
เภสัชอุตสาหการ
เภสัชกรด้านวิจยั และ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
เภสัชกรด้านวิจยั และพัฒนา
เภสัชเคมีภัณฑ์ทางยา
เภสัชกรด้านวิจยั ทาง
คลินิกเคมีภัณฑ์ทางยา
เภสัชกรด้านวิจยั และ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์รักษา
และป้องกันโรค
เภสัชกรด้านวิจยั และ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์แผนไทย
และแผนโบราณ
เภสัชกรด้านวิจยั และ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ
เภสัชกรด้านวิจยั ทาง
คลินิกเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ
เภสัชกรด้านวิจยั และ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
เภสัชกรด้านวิจยั ทาง
คลินิกเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
เภสัชกรด้านวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เภสัชกรด้านวิจยั และ
พัฒนาเวชสาอาง
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตตัวยาสาคัญใน
ยาแผนปัจจุบัน
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จรูปแบบของเหลว

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

2262.0010201-04

เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จรูปแบบของแข็ง
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตยารักษาและป้องกันโรค
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตวัคซีน
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตเซรุ่ม
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตยาแผนไทยและยา
แผนโบราณ
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตตัวยาสาคัญในยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
เภสัชกรด้านรควบคุมการ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตยาสมุนไพร
เภสัชกรด้านควบคุมการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เภสัชกรด้านควบคุมการ
ผลิตเวชสาอาง
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพยาแผนปัจจุบัน
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพยารักษาและ
ป้องกันโรค
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพวัคซีน
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพเซรุ่ม
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพยาแผนไทยและ
แผนโบราณ

2262.0010201-05
2262.0010201-06
2262.0010201-07
2262.0010201-08
2262.0010201-09
2262.0010201-10
2262.0010201-11
2262.0010202-00
2262.0010202-01
2262.0010203-00
2262.0010204-00
2262.0010300-00
2262.0010301-00
2262.0010301-01
2262.0010301-02
2262.0010301-03
2262.0010301-04
2262.0010301-05
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หน่วย

อาชีพ
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กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

2262.0010301-06

เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพยาสมุนไพร
เภสัชกรด้านประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เภสัชกรด้านประกัน
คุณภาพเวชสาอาง
เภสัชกรด้านควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพยาแผนปัจจุบัน
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพยารักษาและ
ป้องกันโรค
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพวัคซีน
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพเซรุ่ม
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
เภสัชกรด้านควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ
เภสัชกรทะเบียนยาและ
กฎหมายเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
เภสัชกรด้านการบริบาล
เภสัชกรโรงพยาบาล
เภสัชกรคลินิก
เภสัชกรชุมชน
เภสัชกรด้านการบริบาลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เภสัชกรด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือเภสัชกร
สาธารณสุข
เภสัชกรวิเคราะห์
เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
เภสัชกรสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2262.0010302-00
2262.0010303-00
2262.0010304-00
2262.0010400-00
2262.0010401-00
2262.0010401-01
2262.0010401-02
2262.0010401-03
2262.0010401-04
2262.0010401-05
2262.0010401-06
2262.0010500-00
2262.0019090-90

2262.0020000-00
2262.0020100-00
2262.0020200-00
2262.0020300-00
2262.0029090-90
2262.0030000-00
2262.0030100-00
2262.0039090-90
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หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
2262.0040000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

24
243
2433

2433.0010000-00

2433.0010100-00
2433.0010101-00
2433.0010101-01
2433.0010102-00
2433.0010103-00
2433.0019090-90

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วข้อง
31

รายละเอียดอาชีพ
เภสัชกรด้านทะเบียนยา
และกฎหมาย
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ธุรกิจและการบริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การขาย การตลาด และ
การประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย
อุปกรณ์ทางเทคนิคและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ยกเว้น
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
ผู้ประกอบวิชาชีพการขาย
ด้านเทคนิคและด้าน
การแพทย์ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
เภสัชกรการตลาดเภสัช
ภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เภสัชกรการตลาดเภสัชภัณฑ์
เภสัชกรการตลาด
เภสัชกรการตลาด
สมุนไพร
เภสัชกรการตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
เวชสาอาง
ผู้ประกอบวิชาชีพการขาย
ด้านเทคนิคและด้าน
การแพทย์ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ควบคุมงานเหมือง
ผู้ควบคุมการผลิต และ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ผูค้ วบคุมการผลิต
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิต ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตเภสัชภัณฑ์

312
3122
3122.0010000-00

3122.0010100-00

9

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

3122.0010101-00
3122.0010101-01
3122.0010101-02
3122.0010101-03
3122.0010101-04
3122.0010101-05
3122.0010101-06
3122.0010102-00
3122.0010102-01
3122.0010102-02
3122.0010103-00
3122.0010103-01
3122.0010103-02

3122.0010103-03

3122.0010103-04

3122.0010104-00

10

รายละเอียดอาชีพ
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนปัจจุบัน
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตตัวยาสาคัญในยา
แผนปัจจุบัน
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จรูปแบบของเหลว
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จรูปแบบของแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จรูปแบบสูดพ่น
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จรูปแบบแผ่นแปะ
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยารักษาและ
ป้องกันโรค
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตวัคซีน
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตเซรุ่ม
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตตัวยาสาคัญในยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตเภสัชภัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
3122.0010200-00

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

3122.0010201-00
3122.0010202-01
3122.0010202-02
3122.0010203-00
3122.0010203-01
3122.0010203-02
3122.0010203-03
3122.0010204-00
3122.0010204-01
3122.0010204-02
3122.0010204-03
3122.0010204-04
3122.0010300-00
3122.0010301-00
3122.0010301-01

11

รายละเอียดอาชีพ
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพร
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตตัวยาสาคัญในยา
สมุนไพร
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดน้า
หั ว หน้ า ควบคุ ม งานด้ า น
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดน้ามัน
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จรูปแบบของแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดแคปซูล
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดครีม
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดขี้ผึ้ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตยาสมุนไพรบรรจุ
เสร็จชนิดเจล
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดลูกกลอน
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพร
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดน้า

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

3122.0010301-02

หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์ชนิด
แคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์ชนิด
แคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุ
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงาน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิดเม็ด

3122.0010301-03

3122.0010301-04

3122.0010301-05

3122.0010302-00
3122.0010302-01
3122.0010302-02
3122.0010302-03

3122.0010302-04

3122.0010302-05
3122.0010303-00

3122.0010303-01

3122.0010303-02

12

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

3122.0010303-03

หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
ชนิดแคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโน
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดเม็ด
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดผง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิตเวชสาอาง
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตเวชสาอางสาหรับผม
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตเวชสาอางสาหรับใบหน้า
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
หัวหน้าควบคุมงานด้านการ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3122.0010303-04

3122.0010303-05

3122.0010304-00

3122.0010304-01

3122.0010304-02

3122.0010304-03

3122.0010304-04

3122.0010304-05

3122.0010400-00
3122.0010401-00
3122.0010402-00
3122.0010403-00
3122.0019090-90

13

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

313
3133
3133.0010000-00

3133.0010100-00

3133.0010200-00
3133.0010201-00

3133.0010201-01

3133.0019090-90

314
3141
3141.0010000-00

3141.0010100-00
3141.0010101-00
3141.0010101-01

14

รายละเอียดอาชีพ
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการ
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร
ในกรรมวิธีทางเคมี
ช่างเทคนิคควบคุม
เครื่องจักรโรงงานแปรรูป
ทางเคมีด้านการผลิตเภสัช
ภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการทางเคมีผลิต
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการทางเคมีผลิต
เภสัชภัณฑ์
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการ (Process
Reactor) ผลิตยาแผน
ปัจจุบัน
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่อง
ปฏิกรณ์กระบวนการ
(Process Reactor)ผลิตตัว
ยาสาคัญในยาแผน
ปัจจุบัน
ช่างเทคนิคควบคุม
เครื่องจักรโรงงานแปรรูป
ทางเคมี ด้านการผลิตเภสัช
ภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น
นักเทคนิคด้าน
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพและ
วิชาชีพที่เกีย่ วข้อง
นักเทคนิคด้าน
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
(ยกเว้นทางการแพทย์)
นักเทคนิคด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
(ยกเว้นการแพทย์)ด้าน
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคเภสัชกรรม
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนาแผน
ปัจจุบัน
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนาทางคลินิก

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

3141.0010101-02

นักเทคนิคเภสัชกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์
ทางยา
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนายารักษา
และป้องกัน
นักเทคนิคด้านชีวเคมี
นักเทคนิคด้านเซรุ่มวิทยา
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้าน
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
แผนไทยและแผนโบราณ
นักเทคนิคเภสัชกรรมด้าน
วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
นักเทคนิคด้านวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
นักเทคนิคด้านวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
นักเทคนิคด้านวิจัยและ
พัฒนาเวชสาอาง
นักเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นการแพทย์)
ด้านเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
นักเทคนิคทางด้าน
การแพทย์และเภสัชกรรม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ใน
การบาบัดรักษาโรค
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ใน
การบาบัดรักษาโรค ด้าน
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทางการแพทย์
นักเทคนิคถ่ายภาพเอ็กซเรย์
นักเทคนิคถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัยเต้านม
นักเทคนิคถ่ายภาพ
การกาธรสนามแม่เหล็ก

3141.0010102-00
3141.0010102-01
3141.0010102-02
3141.0010103-00
3141.0010104-00
3141.0010200-00
3141.0010300-00
3141.0010400-00
3141.0019090-90

32
321
3211

3211.0010000-00

3211.0010100-00
3211.0010101-00
3211.0010102-00
3211.0010103-00
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หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

3211.0010104-00
3211.0010105-00
3211.0010200-00
3211.0010201-00
3211.0010201-01
3211.0010201-02
3211.0010202-00
3211.0019090-90

3213
3213.0010000-00

3213.0010100-00

3213.0010101-00
3213.0010101-01
3213.0010101-02
3213.0010101-03
3213.0010101-04
3213.0010101-05
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รายละเอียดอาชีพ
นักเทคนิคถ่ายภาพ
คลื่นเสียง (อัลตร้าซาวน์)
นักเทคนิคถ่ายภาพเพื่อวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การบาบัดรักษาโรค
นักเทคนิคด้านการแพทย์
นิวเคลียร์
ช่างเทคนิคชานาญการ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
นักเทคนิคด้านการแพทย์
นิวเคลียร์ผลิตสาร
ไอโซโทป
นักเทคนิกอุปกรณ์การ
กายภาพบาบัด
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการ
บาบัดรักษาโรค ด้านเภสัช
ภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
นักเทคนิคและผู้ช่วยด้าน
เภสัชกรรม
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรม
และผู้ช่วย ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพยาแผนปัจจุบัน
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพตัวยาสาคัญในยา
แผนปัจจุบัน
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

3213.0010101-20

นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพยารักษาและ
ป้องกันโรค
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพผลิตวัคซีน
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพเซรุ่ม
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์แผน
ไทยและแผนโบราณ
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพยาสมุนไพร
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
นักเทคนิคด้านควบคุม
คุณภาพเวชสาอาง
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรม
และผู้ช่วย ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรม
และผู้ช่วย ด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพเภสัช
ภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์แผน
ปัจจุบัน
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์รักษา
และป้องกันโรค
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของเหลว

3213.0010101-21
3213.0010101-22
3213.0010101-40
3213.0010101-60
3213.0010102-00
3213.0010103-00
3123.0010104-00
3123.0019090-90

3213.0020000-00

3213.0020100-00
3213.0020101-00
3213.0020102-00
3213.0020103-00
3213.0020103-01
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

3213.0020103-02

นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบของแข็ง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
บรรจุเสร็จรูปแบบกึ่งแข็ง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์สมุนไพร
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของแข็ง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบกึ่งแข็ง
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพร
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุ
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโน
นักเทคนิคด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เวชสาอาง

3213.0020103-03

3213.0020104-00
3213.0020200-00
3213.0020201-00

3213.0020202-00

3213.0020203-00

3213.0020300-00
3213.0020301-00
3213.0020302-00
3213.0020303-00

3213.0020304-00

3213.0020400-00
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ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
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3213.0029090-90

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักเทคนิคด้านเภสัชกรรม
และผู้ชว่ ย ด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพเภสัช
ภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

หมวดใหญ่ 5 ผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย
53
532
5329
5329.0010000-00

5329.0010100-00
5329.0010101-00
5329.0010101-01
5329.0010102-00
หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
81
813

8131
8131.0010000-00
8131.0010100-00
8131.0010200-00
8131.0010201-00
8131.0010201-01
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ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วน
บุคคล
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
ในบริการด้านสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
ในบริการด้านสุขภาพอืน่ ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผูป้ ฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
ด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่นด้าน
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลส่วนบุคคลด้าน
เภสัชกร
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้ช่วยเภสัชกรชุมชน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล
ที่ตั้งอยู่กับที่
ผู้ควบคุมอุปกรณ์และ
เครื่องจักรในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางเคมีและ
ผลิตภัณฑ์จากการถ่ายภาพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
โรงงานและเครื่องจักร
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เภสัชภัณฑ์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตตัว
ยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

8131.0010201-02

ผู้ควบคุมเครื่องปั่นเหวี่ยงตัว
ยาสาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมตู้อบแห้งตัวยา
สาคัญในยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังผสมยาแผน
ปัจจุบันชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดฉีด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดฉีด
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดฉีด
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดหยอดตา
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดหยอดตา
ผู้ควบคุมถังผสมยาแผน
ปัจจุบันชนิดหยอดตา
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทา
แกรนูลยาแผนปัจจุบัน
ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ด
ยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จชนิด
แคปซูลแข็ง

8131.0010201-03
8131.0010201-11
8131.0010201-12
8131.0010201-13
8131.0010201-14
8131.0010201-15
8131.0010201-16
8131.0010201-17
8131.0010201-18
8131.0010201-19
8131.0010201-20
8131.0010201-21
8131.0010201-26
8131.0010201-27
8131.0010201-28
8131.0010201-29
8131.0010201-30
8131.0010201-31
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8131.0010201-32

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ยาแผนปัจจุบันชนิด
แคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
แคปซูลยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ยาแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ยาแผนปัจจุบันชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครือ่ งกรองน้าด้าน
การผลิตยาแผนปัจจุบัน
ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจ
ลาตินด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
ปัจจุบันชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
แผนปัจจุบันชนิดขี้ผึ้ง

8131.0010201-33
8131.0010201-34
8131.0010201-35
8131.0010201-41
8131.0010201-42
8131.0010201-43
8131.0010201-46
8131.0010201-47
8131.0010201-48
8131.0010201-49
8131.0010201-51
8131.0010201-52
8131.0010201-53
8131.0010201-54
8131.0010201-56
8131.0010201-57
8131.0010201-58
8131.0010201-59
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8131.0010201-61

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
แผนปัจจุบันชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
ปัจจุบันชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
ปัจจุบันชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
แผนปัจจุบันชนิดเหน็บ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุยา
เหน็บแผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยารักษาและป้องกันโรค
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
วัคซีน
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตวัคซีน
ผู้ควบคุมเครื่องทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งด้านการ
ผลิตวัคซีน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเซรุ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตเซรุ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งด้านการ
ผลิตเซรุ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนไทยและยาแผน
โบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ตัวยาสาคัญในยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมถังสกัดตัวยา
สาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ

8131.0010201-62
8131.0010201-63
8131.0010201-64
8131.0010201-66
8131.0010201-67
8131.0010201-68
8131.0010201-69
8131.0010201-70
8131.0010202-00
8131.0010202-01
8131.0010202-02
8131.0010202-03
8131.0010202-11
8131.0010202-12
8131.0010202-13
8131.0010203-00
8131.0010203-01
8131.0010203-02
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8131.0010203-03

ผู้ควบคุมเครื่องสกัดตัวยา
สาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมตู้อบตัวยาสาคัญ
ในยาแผนไทยและยาแผน
โบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องบดตัวยา
สาคัญในยาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องกรองแยก
กากตัวยาสาคัญในยาแผน
ไทยและยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องระเหยแห้ง
ลดความดันด้านการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยด้านการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาแผนไทย
และยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
โบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาแผน
โบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตยาแผนโบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังผสมยาแผน
โบราณชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
โบราณชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทา
แกรนูลยาแผนโบราณ
ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ด
ยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดแคปซูล

8131.0010203-04
8131.0010203-05
8131.0010203-06
8131.0010203-07

8131.0010203-08

8131.0010203-09
8131.0010203-10
8131.0010203-11
8131.0010203-12
8131.0010203-13
8131.0010203-14
8131.0010203-15
8131.0010203-16
8131.0010203-17
8131.0010203-18
8131.0010203-19
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8131.0010203-20

ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
โบราณชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้งยา
แผนโบราณชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
แคปซูลยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ยาแผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยาแผน
โบราณชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องร่อนยา
แผนโบราณชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาแผนโบราณบรรจุเสร็จ
ชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
แผนโบราณชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องปั้นยาแผน
โบราณชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมถังสกัดตัวยา
สาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องสกัดตัวยา
สาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมตู้อบตัวยาสาคัญ
ในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องบดตัวยา
สาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องกรองแยก
กากตัวยาสาคัญในยา
สมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องระเหยแห้ง
ลดความดันด้านการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยด้านการผลิต
ตัวยาสาคัญในยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จ
รูปแบบของเหลว

8131.0010203-21
8131.0010203-22
8131.0010203-23
8131.0010203-24
8131.0010203-25
8131.0010203-26
8131.0010203-27
8131.0010203-28
8131.0010203-29
8131.0010204-00
8131.0010300-00
8131.0010301-00
8131.0010301-01
8131.0010301-02
8131.0010301-03
8131.0010301-04
8131.0010301-05
8131.0010301-06
8131.0010301-07
8131.0010302-00
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8131.0010302-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาสมุนไพร
ชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตยาสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังผสมยา
สมุนไพรชนิดน้า
ผู้ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รผลิ ต
ยาสมุ น ไพรบรรจุ เ สร็ จ
ชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาสมุนไพร
ชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตยาสมุนไพรชนิดน้ามัน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดรูปแบบของแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยาทา
แกรนูลยาสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ด
ยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ยาสมุนไพรชนิดแคปซูล
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
แคปซูลยาสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ยาสมุนไพร

8131.0010302-02
8131.0010302-03
8131.0010302-04
8131.0010302-05
8131.0010302-06
8131.0010302-07
8131.0010302-08
8131.0010302-09
8131.0010303-00
8131.0010303-01
8131.0010303-02
8131.0010303-03
8131.0010303-04
8131.0010303-05
8131.0010303-11
8131.0010303-12
8131.0010303-13
8131.0010303-14
8131.0010303-15

25

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

8131.0010303-21

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องร่อนยา
สมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยา
สมุนไพรบรรจุเสร็จชนิด
รูปแบบกึ่งแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาสมุนไพร
ชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
สมุนไพรชนิดครีม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาสมุนไพร
ชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
สมุนไพรชนิดขี้ผึ้ง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องชั่งยา
สมุนไพรชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตยาสมุนไพร
ชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
สมุนไพรชนิดเจล
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ยาสมุนไพรบรรจุเสร็จ
ชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องผสมยา
สมุนไพรชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องปั้นเม็ดยา
สมุนไพรชนิดลูกกลอน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

8131.0010303-22
8131.0010303-23
8131.0010304-00
8131.0010304-01
8131.0010304-02
8131.0010304-03
8131.0010304-04
8131.0010304-11
8131.0010304-12
8131.0010304-13
8131.0010304-14
8131.0010304-21
8131.0010304-22
8131.0010304-23
8131.0010304-24
8131.0010304-31
8131.0010304-32
8131.0010304-33
8131.0010400-00
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8131.0010401-00
8131.0010401-01
8131.0010401-02

8131.0010401-03

8131.0010401-04

8131.0010401-11
8131.0010401-12
8131.0010401-13

8131.0010401-14
8131.0010401-15
8131.0010401-21
8131.0010401-22
8131.0010401-23
8131.0010401-24
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทา
แกรนูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพร
ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบเม็ด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากพืชสมุนไพร
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ

8131.0010401-25

ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากพืชสมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากพืช
สมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาติน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
พืชสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้าด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์ชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดเม็ด

8131.0010401-31
8131.0010401-32
8131.0010401-33
8131.0010401-34

8131.0010401-41
8131.0010401-42

8131.0010401-43
8131.0010402-00
8131.0010402-01
8131.0010402-02
8131.0010402-03
8131.0010402-04
8131.0010402-11
8131.0010402-12
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8131.0010402-13

ผู้ควบคุมเครื่องผสมทา
แกรนูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสัตว์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบ
พ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
สัตว์ชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากสัตว์ชนิด
แคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจ
ลาตินผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสัตว์ชนิด
แคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ

8131.0010402-14
8131.0010402-21
8131.0010402-22
8131.0010402-23
8131.0010402-24
8131.0010402-25
8131.0010402-31
8131.0010402-32
8131.0010402-33
8131.0010402-34
8131.0010402-41
8131.0010402-42

8131.0010402-43

8131.0010403-00
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8131.0010403-01

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทา
แกรนูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทไวตามิน
และแร่ธาตุชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุแคปซูล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุ

8131.0010403-02

8131.0010403-03

8131.0010403-04
8131.0010403-11

8131.0010403-12

8131.0010403-13

8131.0010403-14
8131.0010403-21

8131.0010403-22

8131.0010403-23

8131.0010403-24
8131.0010403-25
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8131.0010403-31

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้ง
แบบพ่นฝอยผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทไว
ตามินและแร่ธาตุชนิด
แคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจลาติน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่
ธาตุชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมเครือ่ งกรองน้าด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังต้มน้าด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดน้า
ผู้ควบคุมถังสกัดผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทกรด
ไขมันและกรดอะมิโนชนิดน้า

8131.0010403-32

8131.0010403-33

8131.0010403-34

8131.0010403-41

8131.0010403-42

8131.0010403-43

8131.0010404-00

8131.0010404-01

8131.0010404-02

8131.0010404-03

8131.0010404-04
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8131.0010404-11

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องผสมทา
แกรนูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดเม็ด
ผู้ควบคุมเครื่องตอกเม็ด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลแข็ง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องขัดแคปซูล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องบด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมครื่องผสมแห้ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดผง

8131.0010404-12

8131.0010404-13

8131.0010404-14

8131.0010404-21

8131.0010404-22

8131.0010404-23

8131.0010404-24

8131.0010404-25

8131.0010404-31

8131.0010404-32

8131.0010404-33
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8131.0010404-34

ผู้ควบคุมเครื่องอบแห้งแบบ
พ่นฝอยผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิดผง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทกรดไขมันและ
กรดอะมิโนชนิดแคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องกรองน้า
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทกรด
ไขมันและกรดอะมิโนชนิด
แคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเตาหลอมเจ
ลาตินผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทกรดไขมัน
และกรดอะมิโนชนิด
แคปซูลนิ่ม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เวชสาอาง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เวชสาอางสาหรับผม
ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีม
ผลิตเวชสาอางสาหรับผม
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เวชสาอางสาหรับใบหน้า
ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีมผลิต
เวชสาอางสาหรับใบหน้า
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เวชสาอางสาหรับลาตัว
ผู้ควบคุมเครื่องผสมครีม
ผลิตเวชสาอางสาหรับลาตัว
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล
และเครื่องจักรกลโรงงาน
ที่ตั้งอยู่กับที่อื่นๆ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ
การบรรจุขวด และ
การปิดฉลาก

8131.0010404-41

8131.0010404-42

8131.0010404-43

8131.0010500-00
8131.0010501-00
8131.0010501-01
8131.0010502-00
8131.0010502-01
8131.0010503-00
8131.0010503-01
8131.0019090-90

818
8183
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8183.0010100-00
8183.0010101-00
8183.0010101-01
8183.0010101-02
8183.0010101-03
8183.0010101-04
8183.0010101-05
8183.0010101-06
8183.0010101-10
8183.0010101-11
8183.0010101-12
8183.0010101-20
8183.0010101-21
8183.0010101-22
8183.0010101-23
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรที่
ใช้ในการห่อและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์การบรรจุขวด
และการปิดฉลาก ด้าน
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่ขวด
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่แผง
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่
หลอดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่ซอง
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนปัจจุบันใส่แอ
มพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์รักษาและ
ป้องกันโรค
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
วัคซีนใส่แอมพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเซรุ่ม
ใส่แอมพูลอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์แผนไทยและ
แผนโบราณ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนโบราณใส่ขวด
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนโบราณใส่แผง
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนโบราณใส่หลอด
อัตโนมัติ
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8183.0010101-24

ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนโบราณใส่ซอง
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์แผนโบราณใส่
กระปุกอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์ชีวภาพใส่แอมพูล
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
เภสัชภัณฑ์สมุนไพร
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์สมุนไพรใส่ขวด
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์สมุนไพรใส่แผง
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์สมุนไพรใส่หลอด
อัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเภสัช
ภัณฑ์สมุนไพรใส่ซองอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่
ขวดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่
แผงอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่
ซองอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่
กระปุกอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุ
เวชสาอาง
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเวช
สาอางใส่หลอดอัตโนมัติ
ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุเวช
สาอางใส่กระปุกอัตโนมัติ

8183.0010101-25
8183.0010101-30
8183.0010101-31
8183.0010102-00
8183.0010102-00
8183.0010102-01
8183.0010102-02
8183.0010102-03
8183.0010102-04
8183.0010103-00
8183.0010103-01
8183.0010103-02
8183.0010103-03
8183.0010103-04
8183.0010104-00
8183.0010104-01
8183.0010104-02
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรที่ใช้
ในการห่อและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์การบรรจุขวด และ
การติดฉลาก ด้านเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
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รายนามคณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

5.
6.
7.
8.

นางสาวอารยา เปี่ยมสมบูรณ์
นางสาวพัชนี เกียรติวรยศ
นางชนิกา ส่งเสริม
นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์
9. นางพัชรา เสมสามารถ
10. นางนันทนา คงสุขเจริญชัย

อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายนามคณะที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
1. ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุธิดา บุญจินดาทรัพย์
นายอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์
นางสาวณัฐพร คลังนุช
นายสุรชัย อภิรักษ์ตั้งสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการป้องกันภัยพิบัติ
นักวิจัยหลัก
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ช่วยนักวิจัย

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
1. พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ
กระทรวงแรงงาน
2. พันเอก ธีรวัฒน์ วุฒิพรพงษ์
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
4. นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
5. นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
6. นายสุพล บริสุทธิ์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์ กรรมการ
7. นางสาวดาวรุนี จันทร์ผ่อง
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
กรรมการ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายเดชา เชื้อบุญยืน
นายพีระ ศรีสองเมือง
นายศุภวิชญ์ ใจงาม
นางภารดี อินทชาติ
นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงค์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นางอารีย์ ป้องสีดา
นางดารนี ศุภธีรารักษ์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม
นายขวัญชัย วรกัลยากุล
นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
นายศักดิ์ศรี เส้งเตง
รศ.ดร.ศุภากร รัชพงศ์
ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

26. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
27. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

28. นางชนิกา ส่งเสริม

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
กรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน
กรรมการและ
กรมการจัดหางาน
เลขานุการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
กรรมการและ
กรมการจัดหางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
กรรมการและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรรมการและ
กรมการจัดหางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการผลิตทางเภสัชกรรม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประธานอนุกรรมการ

2.
3.
4.
5.
6.

นางมาลา สร้อยสำโรง
นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย
นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา
นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
นายพงค์ธร หลิมศิริวงษ์

7. นางสาวสุนทรี ตันติทวีวัฒน์
8. นายเชลง รอบคอบ
9.
10.
11.
12.
13.

นายเกษม กาญจนวงค์
นางขจรจิตร์ ส่งไพศาล
นายเมธา สิมะวรา
ภก.พิชญภณ หนุนภักดี
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู

14. นายสมบัติ หิรัญศุภโชติ
15. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

16. นางสาวพัชนี เกียรติวรยศ

ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
อนุกรรมการ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อนุกรรมการ
(มหาชน)
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
อนุกรรมการและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการและ
กรมการจัดหางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
1. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
2.
3.
4.
5.
6.

นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ
นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์
นางปัทมา ปาณิวรรณ
นายวิศิษฐ์ ผลดก
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล

อธิบดีกรมการแพทย์
ประธานอนุกรรมการ
กรมการแพทย์
ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางสาวณัฐลดา ธารีพฤกษ์
นางสุดใจ นันตารัตน์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์
นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
นางสาวณัฐนิช จันทร์มา
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
นายวิษณุ เชื้อพันธุ์
นางกาญจนา ภู่มาลี
นายลำพูน อิงคภากร
นางเบญจพร ทิพยผลาผลกุล
นางอัจฉรี มงคลลาภ
รศ.นพ.สุนทร ศุภพงษ์
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
นายชัยรัตน์ แซ่โคว้
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู

24. ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
25. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

26. นางสาวพัชนี เกียรติวรยศ

ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมอนามัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันพระบรมราชชนก
อนุกรรมการ
ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม
อนุกรรมการ
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อนุกรรมการ
ผู้แทนคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์
อนุกรรมการ
กรมการแพทย์
และเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
อนุกรรมการและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการและ
กรมการจัดหางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการเจียระไนเพชรพลอยและการทำเครื่องประดับมีค่าอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกัมพล จันทรังษี
นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
นางประภาพรรณ ประเสริฐศรี

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมศิลปากร
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
อนุกรรมการ

5. นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
6. นายธเนศ วรศรัณย์
7. นายมนตรี เนรกัณฐี
8. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
9. นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม

10. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

11. นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์

ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
กรมการจัดหางาน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์
1. นายขจิต สุขุม

2. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
นายกรรณภัทร จิระประภูศักดิ์
นายต้อง ศรีคชา
นางสาวฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์
นางนวลศรี ว่องไวทยากรกุล
ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

9. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
ประธานอนุกรรมการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ อนุกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
แห่งประเทศไทย

10. นายพุธวัน นาควานิช
11. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
12. นางสาวมนัสวี อัจฉริยวงศ์

13. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

14. นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์

ผู้แทนบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
กรมการจัดหางาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
1. น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
2. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
3. นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
4. นายณัฐพล สมบูรณ์
5. นายวรวัฒน์ วงศ์วโรทัย
6. นายพีระพนธ์ โสพัศสถิต
7. นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์
8. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
9. ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
10. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
กรมการจัดหางาน
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11. นางสาวศิริวรรณ์ ชัยชนะ

12. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

13. นางชนิกา ส่งเสริม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรมการจัดหางาน
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