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Smart Contact

รู้ไว้ก่อน.....ขออนุญาต
เครื่องมือแพทย์

by กิ๊ฟ

ประเภทเครือ่ งมือแพทย์
1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต
     - ถุงยางอนามัย - ถุงบรรจุโลหิตมนุษย์ - ถุงมือสำ�หรับการศัลยกรรม - ชุดตรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดเชือ้ เอชไอวี
     - เลนส์สัมผัส
2. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด
     - เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำ�บัด - เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม
     - เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย - เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
     - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหนืดสำ�หรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา - ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
3. เครื่องมือแพทย์ทั่วไป หมายถึง เครื่องมือแพทย์ที่นอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้น
กรณีใดที่ต้องมาขออนุญาต
		

การผลิต
		

		

การนำ�เข้า
การขาย

หกาสฟวดหรว่แาสหฟวทาสฟอทาดสเทอฟาดสาเอฟ
ทาเอสกหอาสดเทอสหกดทเอาสหกทดืเอฟสวืเวรพืร
เทรทิรฟพทะรพวแ่่้รนกทดเาฝหนพทะหพฟะแวร่ไฟงนฟย
พนทอะ พระอฟทพนรแะทฟไท แ ฟาสวไทนอะทยพะทอ
รพ หกาสฟวดหรว่แาสหฟวทาสฟอทาดสเทอฟาดสา
เอฟทาเอสกหอาสดเทอสหกดทเอาสหกทดืเอฟสวืเวร
พืรเทรทิรฟพทะรพวแ่่้รนกทดเาฝหนพทะหพฟะแวร่ไฟงนฟย
พนทอะ พระอฟทพนรแะทฟไท แ ฟาสวไทนอะทยพะทอ
รพ หกาสฟวดหรว่แาสหฟวทาสฟอทาดสเทอฟาดสา
เอฟทาเอสกหอาสดเทอสหกดทเอาสหกทดืเอฟสวืเวร
พืรเทรทิรฟพทะรพวแ่่้รนกทดเาฝหนพทะหพฟะแวร่ไฟงนฟย
พนทอะ พระอฟทพนรแะทฟไท แ ฟาสวไทนอะทยพะทอรพ
หกาสฟวดหรว่แาสหฟวทาสฟอทาดสเทอฟาดสาเอฟ
ทาเอสกหอาสดเทอสหกดทเอาสหกทดื
เอฟสวืเวรพืรเทรทิรฟพทะรพวแ่่้รนก
ทดเาฝหนพทะหพฟะแวร่ไฟงนฟยพน
ทอะ พระอฟทพนรแะ ฟาสวไทนอะทย
พะทอรพ หกาสฟวดหรว่แา
สหฟวทาสฟอทาดสเทอฟาด
สาเอฟทาเอสกหอาสดเทอสห
กดทาเอฟทาเอสกหอาสดเทอื
เวรพืรเาฝหนพทะหพฟะแวร่ไฟงน
ฟาสวไทนอะทยพะทอรพ

การโฆษณา

กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
1. เครื่องมือแพทย์ที่เป็นส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนของเครื่องมือแพทย์ที่ไม่อาจแยกใช้เป็นเอกเทศได้
2. เครื่องมือแพทย์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใช้ประกอบในการผลิตยา
   โดยผู้รับอนุญาตผลิตยาในประเทศ
3. เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
4. เครื่องมือแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เฉพาะตัว หรือเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการวิจัย
5. เครื่องมือแพทย์ที่นำ�เข้ามาเพื่อซ่อมแซมและส่งกลับ หรือการส่งเครื่องมือแพทย์ไปซ่อมแซมและนำ�กลับเข้ามา
6. เครื่องมือแพทย์ที่บริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ทาง อย. ให้ความเห็นชอบ
7. เครื่องมือแพทย์ที่นำ�เข้าเพื่อใช้ในหน่วยงานของรัฐ
8. เครื่องมือแพทย์ที่สามารถแสดงคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่ อย. พิจารณาให้นำ�เข้าได้
เครื่องมื
อแพทย์
xxxxxxxxxxxxxxx

i ยื่นคำ�ขอได้ที่ไหน

- ศูนย์บริการและให้คำ�ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (OSSC) สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เฉพาะการขออนุญาตใบโฆษณาเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดนั้น ๆ
  และการขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
- ทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) www.fda.moph.go.th

xxxxxxxxxxxxxxx
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หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ ติดต่อได้ที่ 0 2590 7242-4, 0 2590 7148
Back P.1

Smart StartUp

by กูด๊

แม่หวาปลาร้าบองสุก....
ของดี OTOP สูตรเด็ดเมืองร้อยเอ็ด

ฉบับนีข้ อพาทุกท่านไปแถบภาคอีสานกันบ้างค่ะ กับสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี สูตรเด็ดเมืองร้อยเอ็ด พบกับ วิสาหกิจชุมชน
แม่หวาปลาร้าบอง
ชุมชนแห่งนีเ้ ริม่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2542 โดยมี คุณสุพฒั นา สนองผัน เป็นประธาน “ปลาร้าบอง” หนึง่ ในตำ�รับสูตรปลาร้าบอง
ของคนเมืองร้อยเอ็ด ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย ถูกหลักโภชนาการและสะอาดถูกหลักอนามัย ที่สำ�คัญไม่ใส่สารกันบูด
เดิมนั้นคุณย่าน้อย พูลเพิ่ม (ทาโกสุม) สอนให้ลูกๆ ได้ฝึกทำ�ปลาร้าบองไว้รับประทานกันภายในครอบครัว โดยแม่หวาในฐานะลูกสะใภ้
ได้เรียนรู้ และพัฒนาสูตรให้เหมาะสมจนสามารถผลิตออกมาจำ�หน่ายในชุมชน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองแม่หวาขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุม่ มีดว้ ยกันหลากหลาย ทัง้ ปลาร้าบองสุก ปลาร้าบองผงสุก
ปลาร้ า ผงแท้ และ ปลาร้ า ต้ ม สุ ก ขั ้ น ตอนกว่ า จะออกมาเป็ น ของดี ถ ู ก ปาก  
ของฝากสูตรเด็ดจากเมืองร้อยเอ็ดได้นน้ั ทางชุมชนได้มกี ารควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตอย่างพิถพี ถิ นั โดยได้ผา่ นการประเมินการผลิต เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุภาชนะพร้อมจำ�หน่าย (Primary GMP) มีการคัดสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีการส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทุกปี การควบคุม
มาตรฐานการผลิตที่ดีนี่เองจึงทำ�ให้ทางชุมชนได้รับรางวัลการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับ OTOP 5 ดาว ประจำ�ปี 2555 และ ปี 2559 อีกทัง้ เป็น ศูนย์การเรียนรูต้ น้ แบบ OTOP
มาตรฐาน Primary GMP และล่าสุดยังได้รับรางวัล อย. Quality Award ในปี 2561
อีกด้วย นับเป็นการการันตีสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน

สำ�หรับใครทีเ่ ดินทางไปแถบภาคอีสาน อย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าของดี OTOP
สูตรเด็ดเมืองร้อยเอ็ด กับ แม่หวาปลาร้าบองสุก กันได้เลย รับรองว่าเด็ดดังสมคำ�ร่ำ�ลืออย่างแน่นอนค่ะ
อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2562
เปิดรับสมัครแล้วตัง้ แต่วนั วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562
สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ทเ่ี ว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th (พิธมี อบรางวัลภายในกรกฎาคม 2562)
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Smart Trick

ตัวอย่างลักษณะการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
by กิฟ๊
u การโฆษณาโดยสื่อความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก อย. หรือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
u การเปรียบเทียบกับการทำ�หัตถการทางการแพทย์ เช่น การเลเซอร์ การฉีดโบท็อกซ์ การศัลยกรรม ซึง่ มีการเปรียบเทียบว่า
ผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำ�อางนั้นเทียบเท่าหรือดีกว่าการทำ�หัตถการ
x ไร้สารพิษ
x ไร้สารเคมี ไม่มีสารเคมีเจือปน
x ทำ�จากธรรมชาติ 100%

Smart Reward

สวัสดีคะ่ Smart Reward ฉบับนีเ้ รากลับมาตอบคำ�ถามชิงรางวัลกันดีกว่าค่ะ แค่ตอบคำ�ถาม เพียง 3 คำ�ถามเท่านัน้

1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต มีอะไรบ้าง
2. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องอะไรที่เราสามารถดูรายละเอียดคำ�และข้อความ
ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณา
3. ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่หวาปลาร้าบอง มีอะไรบ้าง
ใครทีท่ ราบคำ�ตอบแล้ว รีบส่งคำ�ตอบ พร้อมชือ่ ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ smartbiz@fda.moph.go.th
ผูโ้ ชคดีจะได้รบั เสือ้ ยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart BiZ จำ�นวน 5 รางวัล อย่าลืมส่งคำ�ตอบกันมาเยอะๆ นะคะ
อยากแจกค่ะคูณ๊ ณณณณณ อยากแจกกกกกก หมดเขตวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นะคะพีน่ อ้ ง ^__^
แล้วอย่าลืมตรวจสอบรายชือ่ ผูโ้ ชคดีใน Smart BiZ ฉบับหน้าค่ะ
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กองบรรณาธิ
ก
าร
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบการผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดำ�เนินต่าง ๆ ของ
     สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
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กองบรรณาธิการ
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ผลิตโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7117, 7123 โทรสาร 0 2591 8474 e-mail: smartbiz@fda.moph.go.th

QR Code
- Smart Biz -

