
หลักเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล 

ทีม่า : การประชุมคณะท างานตรวจประเมินผลิตภัณฑสุ์ขภาพ สถานประกอบการ 
และสถานพยาบาล ภายใต้คณะอนุกรรมการด าเนนิงานโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหง่ชาต ิ

และการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบ้าน 
และการแพทยท์างเลือกแหง่ชาต ิครั้งที ่18 เม่ือวันพุธที ่24 พฤศจกิายน 2564

ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564
ณ ศนูยก์ารค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมสมุนไพรแหง่ชาตคิรัง้ที ่18



ต้องมีการขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยมีเลขทะเบียนยาทุกต ารบั และฉลากยา มีข้อความครบถ้วนตามที่ได้รบั

การขึ้นทะเบียนไว้ 

1.1 ผลิตภณัฑย์า

กรณี เป็นยาที่ผลิตในสถานพยาบาล โรงพยาบาล เพ่ือการจ่ายยาให้คนไข้เฉพาะรายภายในงานเท่านั้น 

ขอความร่วมมือในการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบ

โรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนจีน

เอกสารในการโฆษณา ต้องมีเนื้อหาตามที่ ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยระบุเลขที่ ใบอนุญาตในเอกสาร

ที่ใช้ในการโฆษณา (ใบอนุญาตเลขที่ ฆท....xxx…/25xx) ห้ามโอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ 

ผลิตภัณฑท์ุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
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ต้องมีการขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยมีเลขทะเบียนยาทุกต ารบั และฉลากยา มีข้อความครบถ้วนตามที่ได้รบั

การขึ้นทะเบียนไว้ 

1.2 ผลิตภณัฑอ์าหาร / ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร 

เอกสารประกอบการโฆษณาต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณทางยา

ผลิตภัณฑท์ุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน

อนุญาตให้เผยแพรข่้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานอ้างอิง

เอกสารการโฆษณา ต้องได้รบัการอนุญาตจาก อย. ในกรณีที่มีการโฆษณาการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ของผลิตภัณฑ ์ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตในเอกสารที่ใช้ในการโฆษณา (ใบอนุญาตเลขที่ ฆอ....xxx…/25xx) 

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
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ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรอืน าเข้าเครือ่งมือแพทย ์และเลขใบอนุญาต

หรอืใบรบัแจ้งรายการละเอียดผลิตภัณฑเ์ครือ่งมือแพทยจ์าก อย. ตามประเภทเครือ่งมือแพทยน์ั้น ๆ 

1.3 เครือ่งมือแพทย ์เช่น เขม็ส าหรบัฝังเขม็ 

ผลิตภัณฑท์ุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน

เอกสารประกอบการโฆษณาที่ระบุข้อบ่งใช้ในการแพทยต์้องระบุเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาต

ในเอกสารที่ใช้ในการโฆษณา (ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ....xxx…/25xx) 

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
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เครื่องส าอางทุกประเภท ต้องมีการจดแจ้งรายละเอียดจาก อย. โดยมีเลขทะเบียนจดแจ้งทุกรายการ 

และฉลากภาษาไทยมีข้อมูลครบถ้วน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

1.4 เครือ่งส าอาง

ผลิตภัณฑท์ุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน

การโฆษณา ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ และไม่แสดงสรรพคุณทางยา

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
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วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนทุกประเภท ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และฉลากถูกต้อง โดยมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย หรอืใบอนุญาตให้ด าเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1.5 วัตถอัุนตรายทีใ่ช้ในบา้นเรอืน เช่น ผลิตภณัฑส์ าหรบัสัตว ์น้ายาล้างจาน    
ผลิตภณัฑไ์ล่แมลง 

ผลิตภัณฑท์ุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน

การโฆษณา ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ 
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2. สถานประกอบการ ต้องได้รบัใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559

1. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สถานที่เพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือเสริมสวยที่ใช้ในการประกอบกิจการสปา

เพ่ือสุขภาพ  กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ หรือกิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ หรือกิจกรรมนวดเพ่ือเสริมสวย ซ่ึงกิจกรรม

ดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศลิปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศลิปะ การประกอบวิชาชีพอ่ืนตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ หรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกสถานประกอบการ

3. ผู้ด าเนินการสปา และผู้นวด ต้องได้รบัการรบัรองจากส านัก หรอืสถาบันที่กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพรบัรอง

4. เอกสารประกอบการโฆษณา ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวด และส่อไปในทางลามกอนาจาร

5. หากมีผลิตภัณฑส์ าหรบันวด ผลิตภัณฑห์รอืเครือ่งส าอางที่ใช้ต้องมีเลขที่จดแจ้ง
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2. ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลภายใต้

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

1. สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงมี 2 ประเภท ได้แก่ 

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน        

(โรงพยาบาล)

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกสถานพยาบาลเอกชน

3. ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพ การประกอบโรคศลิปะตามที่ได้รบัอนุญาต

4.   เอกสารการประชาสัมพันธ ์ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ
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2. กิจกรรมการแพทยท์างเลือก ที่จะให้บริการภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 18 ให้ด าเนินการภายใต้

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยผ่านคณะท างาน ฯ พิจารณา

1. การแพทยท์างเลือก หมายถึง การแพทยท์ี่ไม่ใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบัน การแพทยแ์ผนไทย และการแพทยพ้ื์นบ้าน

โดยการแพทยอ่ื์น ๆ ที่เหลือถือเป็นการแพทยท์างเลือก

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกการบรกิาร
ทีเ่ปน็การแพทยท์างเลือก

3. ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจรงิ
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1) การจัดแสดงกัญชาในส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ผู้ประกอบการต้องแสดงการอนุญาตผลิต ครอบครอง 

จ าหน่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

2)    ผู้ประกอบการต้องแสดงใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ให้สามารถตรวจสอบได้

3) ผู้ประกอบการต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ ์หรอือัตราค่าบรกิารให้ผู้บรโิภคสามารถตรวจสอบได้

4)   การตรวจสอบฉลากของทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา เครื่องส าอาง อาหาร เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย ฯ  

ต้องมีการตรวจสอบฉลากถูกต้อง โดยต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายก าหนด เช่น

หมายเหตุ

• ช่ือผลิตภัณฑ ์ช่ือทั่วไป

• ช่ือทางการค้า หรอืช่ือการค้าจดทะเบียน

• ช่ือ และที่ตั้งสถานที่ผลิต / น าเข้า

• เลขที่ทะเบียนยา หรอื เลข อย.

• วันผลิต วันหมดอายุ หรอืควรบรโิภคก่อน รายละเอียดอ่ืน ๆ ในผลิตภัณฑสุ์ขภาพ ส่วนประกอบส าคัญ

• ปรมิาณ ปรมิาตรสุทธิ น้าหนักสุทธิ

• วิธีใช้ (ถ้ามี) วิธีการเก็บรกัษา (ถ้ามี) 10



THANK YOU


