
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทย 

เพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC 

 

(16 ส.ค. 59) ณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข : อย. เดินหน้าบูรณาการจับมือ สวทช. รุดสนอง

นโยบายรัฐ ลงนาม MOU ท าข้อตกลงร่วมมือกันด้านการวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการท างานความ

ปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล          

สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน 
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ศ.คลินิก  เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข                       

กล่ำวต่อสื่อมวลชนในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ในควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ กำรประเมิน

สมรรถนะกำรท ำงำนและควำมปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ และกำรตรวจสอบหรือตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน ำเข้ำมำในประเทศไทยว่ำ ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยให้ส่วนรำชกำรมีกำรท ำงำนแบบ

บูรณำกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ตำมแนวทำงสำนพลังประชำรัฐของรัฐบำล ให้ประชำชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับที่กระทรวงสำธำรณสุขมอบให้ อย. ทบทวนยุทธศำสตร์ในอนำคตให้ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ พัฒนำไปสู่ประเทศไทย 4.0  อย. เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ    
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จึงได้ร่วมมือกับ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี เพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับข้อตกลงอำเซียนว่ำด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN 

Agreement on Medical Device Directive : AMDD) ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีกำรควบคุมก ำกับดูแลเครื่องมือ

แพทย์อย่ำงเข้มงวดตำมระดับควำมเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรคุ้มครองผู้บริโภคใน

ประเทศ ขึ้นทะเบียนได้อย่ำงรวดเร็ว และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของ

ประเทศไทย  

ดร.พิเชฐ ดุงรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่ำวว่ำ ด้วยนโยบำย

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและ

พัฒนำ และนวัตกรรม โดยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินภำรกิจที่มุ่งไปสู่ประโยชน์

ของสังคมและประชำชน สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำส ำคัญของประเทศ รวมทั้งใช้นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงให้ควำมส ำคัญงำนนโยบำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศ เพ่ือต่อยอดสู่กำรใช้เชิงพำณิชย์ของภำคเอกชนและภำคอุตสำหกรรม โดยที่ผ่ำนมำ

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ สวทช. ได้มีบทบำทสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทยมำอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 10 ปี พร้อมได้ถ่ำยทอด  

องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีไปสู่กำรใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของภำคอุตสำหกรรมและภำคสถำบันกำรศึกษำ โดยใน

ส่วนของกำรทดสอบนั้นได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  (PTEC) ขึ้นเพ่ือให้บริกำรทดสอบ

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประเภทไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนสำกล ดังนั้น ในวันนี้ จึงได้ร่วมมือกับ  

อย. อย่ำงเต็มที่โดยจัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือดังกล่ำว ระหว่ำง อย. และ สวทช. โดยมี นำยณรงค์   

ศิริเลิศวรกุล รองผู้อ ำนวยกำร สวทช. ร่วมลงนำม กับ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขำธิกำร อย. 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อ านวยการ สวทช. กล่ำวว่ำ กำรลงนำมระหว่ำง สวทช. และ อย. ครั้งนี้ 

สวทช. พร้อมเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ อย. ที่จะผลักดันหน่วยงำนเครือข่ำย ทั้งภำครัฐ 

ภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรค้ำ และภำคกำรศึกษำ เพ่ือให้น ำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของไทยเข้ำไปช่วยสนับสนุนส่วนต่ำงๆ ให้มีควำมก้ำวหน้ำทันสมัยและเป็นสำกลมำกขึ้น  ทั้งนี้ ขอบเขต

ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ สวทช. จะท ำหน้ำที่ประเมินสมรรถนะกำรท ำงำนและควำมปลอดภัย และ/หรือตรวจสอบ

ตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และจะพัฒนำและรักษำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือแพทย์                

ของ สวทช. รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและพัฒนำก ำลังคนในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนกำรจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบหรือตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศ 
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เ พ่ือให้บริกำรตรวจสอบหรือตรวจวิ เครำะห์  ตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ให้ เป็นไป                            

ตำมมำตรฐำนสำกลและรองรับกำรเปิด AEC ในอนำคต และส่งเสริมและสนับสนุนให้ค ำปรึกษำแก่ผู้วิจัยพัฒนำ

และผู้ประกอบกำรด้ำนเครื่องมือแพทย์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ผ่ำนกำรตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ว่ำได้คุณภำพ มำตรฐำน และมีควำมปลอดภัยด้วย 

นพ.บุญชัย เลขาธิการ อย. กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขณะนี้ก ำลังเข้ำสู่ยุคประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อย.       

จึงด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพแก่ผู้บริโภค รวมทั้ง

อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรที่จะได้รับกำรพิจำรณำค ำขอขึ้นทะเบียนอย่ำงรอบคอบและรวดเร็ว      

ในส่วนของเครื่องมือแพทย์นั้น หลังจำกได้ท ำ MOU กับ สวทช. แล้ว ขั้นแรก อย. จะให้ทำงศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and electronic product tsting center : PTEC) สวทช. ช่วยท ำหน้ำที่

ตรวจสอบหรือตรวจวิเครำะห์ และประเมินสมรรถนะกำรท ำงำนและควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ประเภทไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบกำรมำยื่นค ำขอ และในอนำคตจะมีกำรเพ่ิมควำมร่วมมือบูรณำกำร

ท ำงำนกับ สวทช.มำกขึ้นในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ  อย. พร้อมที่จะส่งเสริมนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทย

ให้ได้คุณภำพมำตรฐำน และควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มข้นต่อไป ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ 

อย. ก ำกับดูแล หำกผู้ประกอบกำรรำยใดต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีข้อแนะน ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์ใดๆสำมำรถสอบถำมได้ที่ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. โทร. 0 2590 7149 ในวันและ                 

เวลำรำชกำร 
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