
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 76. ร้อยละรายการยาและเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 
ค านิยาม ผลิตภัณฑ์ยา 

• ระบบการให้ค าปรึกษาการข้ึนทะเบียนยาระหว่างวิจัย หมายถึง ระบบการให้
ค าปรึกษา แนะน าให้กับผู้รับอนุญาตผลิตยาท่ีมียานวัตกรรมท่ีอยู่ระหว่างวิจัยพัฒนา 
(โดยเฉพาะยาท่ีมีความจ าเป็นในระบบสาธารณสุข เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงในระบบ
สาธารณสุข มีศักยภาพทางการตลาด) เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีครบถ้วน
และมีคุณภาพเพียงพอในการขึ้นทะเบียนต ารับยา โดยกระบวนการให้ค าปรึกษา  
3 รูปแบบ คือ  
1) Pre-application consultation  
2) Prior assessment consultation  
3) Scientific advice  

• ยานวัตกรรม หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน (ยาเคมี และ ยาชีววัตถุ) ยาจากสมุนไพรท่ีวิจัย
พัฒนาและผลิตในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 

• ระบบการให้ค าปรึกษาการข้ึนทะเบียนเคร่ืองมือแพทย์ระหว่างวิจัย หมายถึง ระบบ
การให้ค าปรึกษา แนะน าให้กับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์  นักวิจัยท่ีมีเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการวิจัยพฒันา เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลวิชาการด้าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์  
ท้ังนี้ รูปแบบการให้ค าปรึกษามี 3 รูปแบบ คือ  
1) Pre-application consultation  
2) Prior assessment consultation  
3) Scientific advice  

• เคร่ืองมือแพทย์นวัตกรรม หมายถึง เครื่องมือแพทย์ท่ีไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ส าหรับ          
การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย  (non-IVD)  และเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย (in vitro diagnostic: IVD)  ท่ีอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาและผลิตใน
ประเทศไทย 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 28  
(ไม่สะสม) 

ร้อยละ 30 
(ไม่สะสม) 

ร้อยละ 35 
(ไม่สะสม) 

ร้อยละ 38 
(ไม่สะสม) 

 



วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านยาและเครื่องมือแพทย์ท่ีมีความจ าเป็นในระบบ
สาธารณสุขยาและเครื่องมือแพทย์ท่ีเป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงในระบบสาธารณสุขหรือ         
มีศักยภาพทางการตลาด เพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศ อันจะน าไปสู่ความมั่นคง     
ด้านยาและเครื่องมือแพทย์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ท้ังประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แหล่งข้อมูล 1. รายงานจากส านักยา 

2. รายงานจากส านักงานน าร่องประเมินผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนต ารับยาวิจัยและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

3. รายงานจากหน่วยให้ค าปรึกษาและส่งเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนรายการยาและเครื่องมือแพทย์ท่ีผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและได้รับ           

      การขึ้นทะเบียน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนรายการยาและเครื่องมือแพทย์ท่ีผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษา และผ่านการรับ    

      ค าขอข้ึนทะเบียน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีจ านวนยาและ      
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษา
การขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ยาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน
ได้ถูกต้อง และ อย. 
รับค าขอฯ 

ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส านัก
ยาและกองควบคุม  
เครื่องมือแพทย์ 

มียาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียน ร้อยละ 28 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีจ านวนยาและ      
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษา
การขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ยาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน
ได้ถูกต้อง และ อย. 
รับค าขอฯ 

ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของส านักยา
และกองควบคุม  
เครื่องมือแพทย์ 

มียาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียน ร้อยละ 30 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



มีจ านวนยาและ      
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษา
การขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ยาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน
ได้ถูกต้อง และ อย. 
รับค าขอฯ 

ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของส านักยา
และกองควบคุม  
เครื่องมือแพทย์ 

มียาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียน ร้อยละ 35 

 
 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีจ านวนยาและ      
เครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษา
การขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ยาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขึ้นทะเบียน
ได้ถูกต้อง และ อย. 
รับค าขอฯ 

ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักยาและกอง
ควบคุม  เครื่องมือแพทย์ 

มียาและเครื่องมือแพทย์
นวัตกรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียน ร้อยละ 38 

 

วิธีการประเมินผล :  พิจารณาจากรายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์
ระหว่างวิจัย 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาระหว่างวิจัย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
1. จ านวนรายการยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีผ่านระบบ
การให้ค าปรึกษา 

2. จ านวนรายการ
เครื่องมือแพทย์ท่ีผ่าน
ระบบการให้
ค าปรึกษา 

รายการ 

 

รายการ 

- 

 

- 

- 

 

- 

12 

 

10 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

•  ผลิตภัณฑ์ยา 
ปี 2560 - 2561 (ด้านการให้ค าปรึกษาด้านยา) 
1. ภญ วรสุดา ยูงทอง      ผู้อ านวยการส านักงานน าร่องประเมิน 
 ผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนต ารับยาวิจัยและ 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร     
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907155      โทรศัพท์มือถือ : 086-3109302 
    โทรสาร : 02-5907341                 E-mail : worasuda@fda.moph.go.th 



ปี 2562 - 2564 (ด้านการขึ้นทะเบียนต ารับยา) 
2. ภญ. ดร. ธารกมล จันทรประภาพ      หัวหน้ากลุ่มงานก ากับดูแลยาก่อนออกตลาด 
            ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
            และยา (ด้านการขึ้นทะเบียนต ารับ) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907028     โทรศัพท์มือถือ : 089-1420456 
    โทรสาร : 02-5918463     E-mail : tankamol@fda.moph.go.th 
3. ภญ ดวงกมล  ภักดีสัตยพงศ์             หัวหน้ากลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 
            ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907163      โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5907164                 E-mail : p_duangkm@fda.moph.go.th 

•  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 
1. ด้านการให้ค าปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์ 
1. ดร. ภญ.สิรินมาส  คัชมาตย์           หัวหน้างานพัฒนาระบบ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907149      โทรศัพท์มือถือ : 094-0680068 
    โทรสาร : 02-5918445      E-mail : katchams@fda.moph.go.th 
2. ด้านการให้ค าปรึกษาด้านขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ 
1. ภญ. กรภัทร  ตรีสารศรี                  หัวหน้างานก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907148     โทรศัพท์มือถือ : 081-7512057 
    โทรสาร : 02-5918445     E-mail : korrapat@fda.moph.go.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวจิตธาดา  เซ่งเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907292 โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786 

    โทรสาร : 02-5918457  E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
 

mailto:korrapat@fda.moph.go.th

