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 แนวคิดกรอบนโยบาย Belt and 
Road Initiative ของประเทศจีน คือแถบ
เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่ (New silk 
road economic belt) และ เส้นทางสาย
ไหมทางทะเลศตวรรษที่  21 (The 21st 
Century Maritime Silk Road) ทั้ ง ห ม ด
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย one belt one 
road (OBOR) ซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดี 
สี่ จิ้น ผิง ในปลายปี 2013 โดยค าว่า The 
belt หมายถึงเส้นทางบกตามเส้นทางสาย
ไหมเก่าจากจีน สู่ตะวันออกกลาง ส่วน The 
Road หมายถึงเส้นทางเดินเรือสายไหม
เริ่มต้นจากทางใต้ของจีนถึงเวนิซ โดยจะท า
ให้เกิด 6 ระเบียงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดยมี
เส้นทางที่ส าคัญอีกหนึ่งเส้นทางคือการเชื่อม
จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เกิดการ
คล่องตัวของการเคลื่ อนย้ ายประชากร 
ตลอดจนวัตถุดิบ สิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
เ พ่ือการพัฒนา และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่จะได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ 
OBOR ของจีน เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลาง
ขนส่งในภูมิภาค ที่ส าคัญคือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ที่จะเชื่อมโยง
การคมนาคมจากจีนผ่านประเทศลาว เข้าสู่
ประเทศไทย การลงทุนด้านการค้าโดยเฉพาะ
จากประเทศจีน ท าให้ประเทศไทยจะได้
โอกาสในการในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในการเชื่อมโยงกับต่างชาติ อย่างไร
ก็ตามการพัฒนา OBOR ส่งผลกระทบต่อ
ประ เทศ ไทยทั้ ง ด้ านบวกและด้ านลบ  
ด้านบวกในประเด็นของการขยายตัวของ
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศที่จะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันการข้ามถิ่นของแรงงาน  
การถ่ายเทเงินออกนอกประเทศ การทะลัก
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศจีน ก็เป็น
สิ่งที่ควรให้ความส าคัญไปพร้อมกัน 



 ปัจจุบันสินค้าจากจีนจ านวนมากได้ถูก
น าเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพก็ เ ช่ น เดี ยวกัน  จากข้ อมู ลของ
ห้องปฏิบัติการด้านยา ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี พบว่าสถานการณ์
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้าจากประเทศจีน 
ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและกาแฟ 
ลดน้ าหนัก ยาสมุนไพร เครื่องส าอาง เป็นต้น 
มักจะแพร่กระจายตามตลาดชายแดน ไม่มี
การจดแจ้งหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังพบสารต้องห้ามปนเปื้อนด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
กาแฟลดน้ าหนัก พบการปนปลอมสาร
อันตรายที่ชื่อว่า ไซบูทรามีน ซึ่งเป็นสารเคมี
ที่ถูกถอนออกจากท้องตลาด เนื่องจากมี
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะ
หั วใจเต้ นผิ ดจั งหวะ และการรั บประทาน  
ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระดับ
กระแสประสาท ในร่ า งกาย ให้ มี คว าม
แปรปรวน ส่งผลต่ออารมณ์และการท างาน
ของระบบประสาท ขณะที่ยาสมุนไพร มักมี
การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยผลการ
วิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมักพบสาร 
สเตียรอยด์ปนปลอมอยู่ ซึ่งเป็นการได้รับ 
สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้
เกิดการกดภูมิคุ้มกันในร่างกาย กระดูกพรุน  
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และอาจเสียชีวิต
จากภูมิคุ้มกันต่ าได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์

บางตัวมีการอวดอ้างถึงเรื่องสมรรถภาพ 
ทางเพศ ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการพบว่ามี 
การปนปลอม ยาในกลุ่ม Phosphodiesterase 
inhibitor เ ช่ น  Viagra® Cialis® เป็ นต้ น  
ซึ่งช่วยท าให้อวัยวะเพศแข็งตัว แต่มีอาการ
ข้างเคียงที่ส าคัญ คือ การขยายหลอดเลือด 
ท าให้ความดันโลหิตต่ า ซึ่ งหากผู้ที่ ใช้ยา 
ลดความดันโลหิตเป็นประจ าและรับประทาน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ร่วมด้วย อาจส่งผลให้ความ
ดันโลหิตต่ าจนช็อคและเสียชีวิตได้ 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากจีน 
นอกจากจะไม่มีการจดแจ้งอย่างถูกต้องแล้ว 
ยังพบสารต้องห้ามที่อันตรายหลายอย่าง 
ได้แก่ สเตียรอยด์ สารปรอท สารไฮโดรควิโนน  
กรดวิตามินเอ เป็นต้น ซึ่งช่วยท าให้ผิวขาว 
แต่เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะท า
ให้ผิวหน้าบาง เกิดฝ้าถาวร รวมถึงการ
ต ก ค้ า ง ข อ ง ส า ร ใ น ร่ า ง ก า ย อี ก ด้ ว ย  
จากสถานการณ์ดั งกล่ า วจะ เห็ น ได้ ว่ า 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพจากจีน สามารถเข้า
สู่ประเทศไทยได้  และส่ งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นหากการเชื่อมต่อ
ตามนโยบาย OBOR เสร็จสมบูรณ์ ก็อาจส่ง
ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้ 
ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยได้ หากเราไม่มีระบบ
การจัดการที่ดีพอ 
 ประสบการณ์ฝึกอบรมจากประเทศ
สิงคโปร์ในครั้งนี้  ได้พบจุดประสบความส าเร็จ 



ที่สามารถน ามาประยุกต์กับการพัฒนานั่นคือ 
การท างาน Smart Nation ของสิงคโปร์  
จะเน้นความได้เปรียบทางด้านระบบข้อมูล 
ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา
ศั ก ยภ าพของประช าชนช าวสิ ง ค โ ป ร์ 
เป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ในการเรียนการสอน
ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน ประเทศสิงคโปร์จึงมีการ
สอนให้เด็ก ๆ ทุกคน มีความรู้ด้าน Digital 
การใช้คอมพิวเตอร์ Smartphone  และการ
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบโครงข่ายสาธารณะ
ต่าง ๆ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเทศ
สิงคโปร์ ได้มีการจัดตั้ง  ส านักงาน Smart 
Nation Program Office ขึ้ นตรงต่ อส านั ก
นายกรัฐมนตรี ท าให้มีความคล่องตัวต่อการ
บริหารจัดการและพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้
ทันสมัย  มีความรวดเร็ ว  ซึ่ งหน่วยงาน
ดังกล่าวท าหน้าที่ประสานงานและก ากับดูแล
องค์กรที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ซึ่งให้มีการเชื่อมโยง (Connectivity) โครงข่าย
ระหว่างกัน เพ่ือเข้าสู่การใช้ระบบ Internet 
of Things อีกทั้ ง ได้มี การทดลองติ ดตั้ ง 
sensor ของระบบต่าง ๆ ในประเทศเพ่ือเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบ การเชื่อมต่อ
ทั้งหมด ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้บริการ online ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์ 
 จากการ เ รี ยนรู้ ดั งกล่ า ว  น า ไปสู่
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระบบการเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางด่านชายแดน
ประ เทศ  โดยการ ใช้ ข้ อมู ลทา งดิ จิ ทั ล 
ที่เชื่อมโยงกันเป็นตัวขับเคลื่อน เริ่มต้นจาก
การปรับเปลี่ยนกระบวนการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกเหนือจากการจดแจ้ง ควรมีการเฝ้าระวัง
การปนปลอมสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
ดั งกล่ า วด้ วย  โดยการตรวจวิ เ คราะห์ 
ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั่วประเทศหรือห้องปฏิบัติการที่ ได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เมื่อพบ
สารต้องห้าม ต้องมีมาตรการ Black list 
ผู้ประกอบการน าเข้าหรือผลิตอย่างเข้มงวด 
นอกจากนี้  ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ต้องมีแนวทางการติดตามหรือ 
เฝ้าระวังคุณภาพหลังการกระจายสู่ตลาด 
(Post surveillance) ในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ 
และมีการรวบรวมข้อมูล เป็น Big Data  
ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
การเฝ้าระวังและด าเนินการตามกฎหมายกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านชายแดนเพ่ือกักกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยก่อนเข้าสู่ประเทศได้ 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางหรือ application  
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นได้โดยง่าย 
ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมแสดงเลขทะเบียน 
อย .  เ พียงอย่ าง เดียว  ปรับ เปลี่ ยนเป็น
ก าหนดให้ฉลากของผลิตภัณฑ์มีการแสดง 



QR code เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะใช้ application 
สแกนและเห็นสถานะเฝ้าระวังได้ เป็นต้น 
 เทคนิคในการพัฒนาสามารถแสดงได้
ดังแผนภาพนี้ 

 จากรู ปแบบที่ น า เสนอนี้  จ า เป็ น
จะต้องประสานความร่วมมือกันหลายฝ่าย 
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ คือ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การตรวจวิเคราะห์ คือ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ท า  Big data คื อ  ก ร ะท ร ว งดิ จิ ทั ล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานที่เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังการวางในท้องตลาด 
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 
และหน่วยงานที่เฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
จากด่านชายแดน ได้แก่  กรมศุลกากร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น  
โ ด ย ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ จ านวน
ตัวอย่างการเฝ้าระวังที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือว่า

เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการให้สามารท าการวิเคราะห์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การน าเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เป็นการยกระดับ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติงานที่เป็นหน่วยงาน
ราชการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่
ส าคัญในการเฝ้าระวังก็คือผู้บริ โภคเอง  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ฐานราก
ให้ประชากรมีความรู้และความเข้าใจ พร้อม
ทั้งมีดุลยพินิจในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่ ปลอดภั ย  อี กทั้ ง เ ป็ นหู เ ป็ นตา ให้ กั บ
หน่วยงานรัฐในการติดตามและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วย 



 ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การปรับกล
ยุทธ์การท างานโดยใช้ข้อมูลทางดิจิ ทัล 
เป็น เครื่ องมือส าคัญ เป็นการยกระดับ
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการ
ปัญหา  รวมถึ งป้ อ งกันการ เข้ ามาของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ปลอดภัยซึ่ ง เป็น
ผลกระทบที่ ส าคัญจากนโยบาย  OBOR  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่าง
แน่นอน  เป็นการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภคให้
ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็น 
Smart Nation เ ห มื อ น เ ช่ น ที่ ป ร ะ เ ท ศ
สิงคโปร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์นี้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 


