
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล  

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 
---------------------------- 

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1.1  ผลิตภัณฑ์ยา  หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ต้องมีการข้ึนทะเบียนจาก อย. โดยมีเลขทะเบียนยาทุกต ารับ และฉลากยา มีข้อความครบถ้วน
ตามท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ 

 กรณีท่ีเป็นยาที่ผลิตในสถานพยาบาล โรงพยาบาล เพื่อการจ่ายยาให้คนไข้เฉพาะรายภายในงาน
เท่านั้น ขอความร่วมมือในการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

 เอกสารในการโฆษณา ต้องมีเนื้อหาตามที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยระบุเลขที่ใบอนุญาตใน
เอกสารที่ใช้ในการโฆษณา (ใบอนุญาตเลขที่ ฆท..xxx../25xx) ห้ามโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 

 ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 

1.2   ผลิตภัณฑ์อาหาร / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ต้องได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเลขสารรบบอาหารทุก
ผลิตภัณฑ์อาหาร ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 เอกสารประกอบการโฆษณาต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณทางยา 

 อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการท่ีมีหลักฐานอ้างอิง 

 การโฆษณา ต้องได้รับการอนุญาตจาก อย. ในกรณีท่ีมีการโฆษณาการกล่าวอ้างทางสุขภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ใหร้ะบุเลขที่ใบอนุญาตในเอกสารที่ใช้ในการโฆษณา (ใบอนุญาตเลขที่ ฆอ...xxx.../25xx)  

 ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 
 

1.3   เครื่องมือแพทย์ เช่น เข็มส าหรับฝังเข็ม หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ และเลขใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งรายการละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จาก อย. ตามประเภทเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ  

 เอกสารประกอบการโฆษณาที่ระบุข้อบ่งใช้ในการแพทย์ต้องระบุเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณา ให้ระบุ
เลขที่ใบอนุญาตในเอกสารที่ใช้ในการโฆษณา (ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ....xxx…/25xx)  

 ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 
1.4 เครื่องส าอาง... 
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1.4   เครื่องส าอาง หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 เครื่องส าอางทุกประเภท ต้องมีการจดแจ้งรายละเอียดจาก อย. โดยมีเลขทะเบียนจดแจ้งทุก
รายการ และฉลากภาษาไทยมีข้อมูลครบถ้วน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

 การโฆษณา ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และไม่แสดงสรรพคุณทางยา 

  ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 
 

1.5   วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ น้ ายาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง  
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนทุกประเภท ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และฉลากถูกต้อง โดยมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายหรือใบอนุญาตให้ด าเนินการจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่   

 การโฆษณา ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง  

 ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน 
 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ 
2.1    สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สถานที่เพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือเสริมสวยที่ใช้ในการ 

ประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ หรือกิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ หรือ
กิจกรรมนวดเพ่ือเสริมสวย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ หรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

2.2      สถานประกอบการ ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 

2.3    ผู้ด าเนินการสปา และผู้นวด ต้องได้รับการรับรองจากส านัก หรือสถาบันที่กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพรับรอง 

2.3    เอกสารประกอบการโฆษณา ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวด และส่อไปในทางลามกอนาจาร 

2.4    หากมีผลิตภัณฑ์ส าหรับนวด ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องส าอางที่ใช้ต้องมีเลขที่จดแจ้ง 
 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานพยาบาลเอกชน 
3.1 สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งมี 

2 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) 

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลภายใต้
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

3.3  ต้องมี... 
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3.3 ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพ การประกอบโรคศิลปะตามที่ได้รับอนุญาต 
3.4 เอกสารการประชาสัมพันธ์ ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 

 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบริการที่เป็นการแพทย์ทางเลือก 
4.1 การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย  

และการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยการแพทย์อ่ืน ๆ ที่เหลือถือเป็นการแพทย์ทางเลือก 
4.2 กิจกรรมการแพทย์ทางเลือก ที่จะให้บริการภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ครั้งที่ 18  

ให้ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยผ่านคณะท างานฯ พิจารณา 
4.3 ต้องไม่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง 

 

หมายเหตุ  1) การจัดแสดงกัญชาในส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ผู้ประกอบการต้องแสดง 

การอนุญาตผลิต ครอบครอง จ าหน่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

  2) ผู้ประกอบการต้องแสดงใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล ให้สามารถตรวจสอบได้ 

3) ผู้ประกอบการต้องแสดงราคาผลิตภัณฑ์ หรืออัตราค่าบริการให้ผู้บริโภคสามารถ 

ตรวจสอบได้ 

4) การตรวจสอบฉลากของทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา เครื่องส าอาง อาหาร เครื่องมือแพทย์  
และวัตถุอันตราย ฯ ต้องมีการตรวจสอบฉลากถูกต้อง โดยต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อทั่วไป 

 ชื่อทางการค้า หรือชื่อการค้าจดทะเบียน 

 ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต / น าเข้า 

 เลขที่ทะเบียนยา หรือ เลข อย. 

 วันผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน รายละเอียดอื่น ๆ ส่วนประกอบส าคัญ เป็นต้น 

 ปริมาณ ปริมาตรสุทธิ น้ าหนักสุทธิ 

 วิธีใช้ (ถ้ามี) วิธีการเก็บรักษา (ถ้ามี) 

---------------- 
ที่มา :  การประชุมคณะท างานตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล ภายใต ้ 

คณะอนุกรรมการด าเนินงาน โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจ าปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18  
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  

 


