บทความวิชาการเพื่อการศึกษาตอเรื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง สรุปกฎหมายลําดับรองตามกฎหมายวาดวยยาของป พ.ศ. 2564
ผูเขียนบทความ
นายยุทธภูมิ วิหาโคต, ภญ.พัชราวรรณ พลรักษา, ภญ.มนชนก ดวงดี, ภญ.นันทรัตน สุขรอด
กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
บทนํา

ในป พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ไดอ อก
กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ระหว างวัน ที่ 1 มกราคม – 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 แบ งออกเปน 4 กลุมที่มีความเกี่ย วของกับ เภสัช กร
ดังตอไปนี้ 1. กฎกระทรวงการผลิตและการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง
ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม ซึ่งกําหนดใหหนวยงานและ
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เพื่อกระบวนการผลิต นําหรือสั่งยาเกิดประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยตอผูบริโภคยิ่งขึ้น 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 3 ฉบับ ที่กําหนดในเรื่องของ
สถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) ของสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
ที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว และสถานที่
ขายสงยาแผนปจจุบัน เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานที่ขายยา 3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขการยกเวน
ไมเปนยา ซึ่งกําหนดวัตถุดิบบางรายการไดรับการยกเวนไมเปนยาสําหรับใชในทางอุตสาหกรรมอื่นนอกจากยา
4. การกําหนดขอความคําเตือนไวที่ฉลาก และเอกสารกํากับยาของยาเพิ่มเติมซึ่งเปนหนาที่ของผูรับอนุญาต
ที่ตองจัดใหมีคําเตือนเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา ดังนั้น จึงไดรวบรวมกฎหมายที่ประกาศใชบังคับ
ในป พ.ศ. 2564 เพื่อใหหนวยงาน ผูรับอนุญาต และเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้
วัตถุประสงค

เพื่อใหผูอานมีความรูความเขาใจตอกฎหมายลําดับรองตามกฎหมายวาดวยยาที่ออกประกาศ
ในรอบป พ.ศ. 2564 และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
คําสําคัญ กฎหมายลําดับรอง, กฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564 ,วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ,GPP
กฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของมีดังนี้
1. กฎกระทรวงการผลิตและการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม
ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2564
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุ ม ชน ในสถานที่ ข ายยาแผนป จ จุ บั น เฉพาะยาบรรจุ เ สร็ จ ที่ ไ ม ใ ช ย าอั น ตรายหรื อ ยาควบคุ ม พิ เ ศษ
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน ในสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564
หนา 1

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ไดรับยกเวนไมเปนยา (ฉบับที่ 37) พ.ศ 2564
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา และ
ขอความของคําเตือน ฉบับที่ 72
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา และ
ขอความของคําเตือน ฉบับที่ 73
1
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กลุมที่ 1. การผลิตและการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม
ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม
กฎกระทรวง การผลิ ต และการนํ า หรื อ สั่ ง เข า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง ยาแผนป จ จุ บั น
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2564
ออกตามความในมาตรา 13 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อพน
กําหนด 120 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา1 (ใชบังคับวันที่ 2 มิถุนายน 2564) โดยกําหนดให
หน ว ยงาน (กระทรวง ทบวง กรม ในหนา ที่ปองกัน หรือบํา บัดโรค สภากาชาดไทย และ
องคการเภสัชกรรม) ที่ผลิตหรือนําหรือสั่งยา ตองยื่น แบบแจงและเมื่อไดใบรับแจงแลวจึงจะดําเนินการได
และมี ห น า ที่ จั ด ให มี ส ถานที่ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต หรื อ นํ า หรื อ สั่ ง ยา รวมถึ ง สถานที่ เ ก็ บ ยา
ใหมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย และจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบ บัญชีการผลิตหรือปริมาณการนําหรือ
สั่งยา รายงานประจําปเกี่ยวกับการผลิตหรือนําหรือสั่งยา แจงขอมูลหรือเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดจากยาที่
ผลิตหรือนําหรือสั่งยา โดยมีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงาน ดังนี้
หนาที่ของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผลิตยา นําหรือสั่งยา
1. ควบคุมการผลิตยา หรือนําหรือสั่งยา ใหถูกตองตามที่หนวยงานแจง
√
√
2. ควบคุมใหมีฉลาก โดยระบุตัวยาสําคัญ ชื่อผูผลิต รุนการผลิต วันที่ผลิต
√
และวันสิ้นอายุ
3. ควบคุมการแบง บรรจุยา และการปดฉลากที่ภาชนะ หรือหีบหอบรรจุยา
√
4. ควบคุมการจัดทําบัญชีและรายงาน และลงชื่อกํากับไวในบัญชีและรายงาน
√
√
5. ควบคุมการเก็บรักษายาและสถานที่เก็บยา หรือการกระจายยา (กรณีนําหรือสั่ง)
√
√
6. ควบคุมตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยาที่ผลิต*
√
หมายเหตุ * ในกรณีที่หนวยงานผูผลิตยาเห็นวาจําเปนตองตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของยาที่ผลิต ใหจัด
ใหมีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการดังกลาว แตไมใชบุคคล
เดียวกับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นขอ 1-5
สาระสําคัญ
(1) หนวยงานที่ผลิตยา อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (ใชบังคับวันที่ 2 มิถุนายน.
2564) แจงการผลิตยาภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)
(2) หนวยงานผลิตยาเพื่อขาย ใหผลิตยาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาแผน
ปจจุบันที่รัฐมนตรีกําหนด ภายใตกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยา
แผนปจจุบัน
(3) หนวยงานผลิตยาไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางการคา ใหแกผูปวยหรือผูซึ่งมารับ
บริการในหนวยงานของตน หรือผลิตยาเพื่อหนวยงานอื่นหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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ที่ไม ส ามารถผลิ ตยาได ดว ยตนเองหรื อไมส ามารถจัดหายานั้น ไดทั่ว ไป ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ในการผลิตยาในโรงพยาบาลที่รัฐมนตรีกําหนด
(4) กรณีมีความจําเปนในการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพยาที่ผลิต ใหหนวยงานผูผลิตยา
จัดใหมีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่ควบคุมการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพ
ของยา ซึ่งตองไมใชบุคคลเดียวกับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ทําหนาที่อยูกอน
(5) กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนสาธารณะ หนวยงานที่ยื่นแบบแจงการนําหรือ
สั่งยา โดยไมตองแจงขอมูล หรือไมตองยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุไวในแบบแจงก็ได
(6) สําหรับการนําหรือสั่งยากรณีที่ความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนสาธารณะใหหนวยงาน
ที่ยื่นแบบแจง ไมตองแจงขอมูลหรือไมตองยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุไวในแบบแจงก็ได
สามารถดูรายละเอียดไดตาม QR code ดานลางนี้
กฎกระทรวง
การผลิตและการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม
พ.ศ. 2564

กลุมที่ 2. การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนตามกฎหมายยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทาง
เภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 25642 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่
อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 25643 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่
อุ ป กรณ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ทางเภสั ช กรรมชุ ม ชน ในสถานที่ ขายส ง ยาแผนปจ จุ บัน ตามกฎหมายวา ด ว ยยา
พ.ศ. 25644 ซึ่งทั้ง 3 ฉบับ ออกตามความกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบัน พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (17 พฤศจิกายน 2564) โดยกําหนดใหผูรับอนุญาตทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1) รานขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย. 2)
2) รานขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว (ข.ย. 3)
3) รานขายสงยาแผนปจจุบัน (ข.ย. 4)
กําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีสถานที่ อุปกรณที่ใชในการขายยาตามที่กําหนด
โดยมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดําเนินการขายยาโดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ดังตอไปนี้
1. บุคลากร (ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ)
1.1 ตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายยาและมีความสามารถในการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ
ทางเภสัชกรรมชุมชน
1.2 ผานการอบรมอยางตอเนื่องและเพียงพอ
1.3 ติดปายแสดงตนระบุวิชาชีพหรือวิทยฐานะและขอความวาตนเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ที่ เ ครื่ องแต งกายของตน ตามสมควรเหมาะสมแกฐ านะและศักดิ์ศ รีแหงวิช าชีพ แสดงตนใหแตกตา งจาก
พนักงาน หรือบุคลากรอื่นภายในรานขายยา
หนา 3

1.4 มีขอกําหนดหรือคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีหนาที่
ปฏิบัติการไวชัดเจน โดยขอกําหนดตองคํานึงถึงความ ถูกตองตามกฎหมายวาดวยยา
2. ควบคุมคุณภาพยาตาม ภาคผนวก ข ที่แนบทายประกาศ
3. การใหบริการทางเภสัชกรรม (ยกเวนกรณีรานขายสงยาแผนปจจุบัน)
รานขายยาบรรจุเสร็จ
ขอกําหนดในการใหบริการทางเภสัชกรรม
ที่ไมใชยาอันตราย
หรือ ยาควบคุมพิเศษ
(ข.ย. 2)
1. ซักถามขอมูลที่จําเปนจากผูมารับบริการ
√
2. จัดใหมีฉลากที่ภาชนะและหีบหอบรรจุยา พรอมขอมูลของชื่อ
√
ราน
3. การสงมอบยา ใหกับผูมารับบริการตอง
3.1 กระทํา โดยผู มีห นา ที่ ปฏิ บั ติการ หรือพนักงานภายใตการ
√
ควบคุมของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
3.2 สงมอบโดยไมแบงยาออกจากภาชนะบรรจุ หีบหอที่ปดหรือ
√
ผนึกไวโดยยังคงมี ฉลากครบถวน
3.3 ใหคําแนะนําตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
√
4. มีกระบวนการในการปองกันการแพยาซ้ําของผูมารับบริการ
√
ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
5. มีกระบวนการคัดกรองและสงตอผูปวยที่เหมาะสม
√
6. จัดใหมีกระบวนการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคพฤติกรรมการ
√
ใชยาไมเหมาะสม ปญหาคุณภาพยา และรายงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ
7. การจัดวางสื่อใหความรูและสื่อโฆษณาสําหรับผูมารับบริการตอง
√
ไดรับคํายินยอม อยางเปนลายลักษณอักษรจากผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
และใหถือเปนความรับผิดชอบที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการจะตองควบคุม
โดยจะตองไมโออวด ไมบิดเบือนความจริง ไมสรางความเขาใจผิดให
ผูบริโภค และตองผานการอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
8. การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับผูมารับบริการใน
√
รานยาโดยบุ คลากรอื่ น ซึ่ งมิ ใชผู มีห น าที่ป ฏิบั ติการหรือพนักงาน
จะต อ งได รั บ คํ า ยิ น ยอมเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรจากผู มี ห น า ที่
ปฏิ บั ติ การ และให ถือเป น ความรั บ ผิ ดชอบที่ผูมีห นาที่ป ฏิบัติการ
จะตองควบคุมกํากับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในสถานที่ ขายยาให
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยยา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
9. ไมจําหนายผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
√
แอลกอฮอล

รานขายยา
บรรจุเสร็จ
สําหรับสัตว
(ข.ย. 3)
√
√
√
√
*√
√
√

-

√

หมายเหตุ *เวนแตการควบคุมการสงมอบยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวที่เปนยาควบคุมพิเศษ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ที่เปนเภสัชกรชั้นสอง หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นสองจะกระทําไมได
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ผูรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตองดําเนินการใหครบถวนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565
สามารถดูรายละเอียดไดตาม QR code ดานลางนี้
QR code

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่
ขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่
ขายยาแผนปจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดเกีย่ วกับสถานที่ อุปกรณ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่
ขายสงยาแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564

กลุมที่ 3. วัตถุที่ไดรับยกเวนไมเปนยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ไดรับ ยกเวน ไมเปน ยา (ฉบับ ที่ 37) พ.ศ 2564
ออกตามความในวรรคสอง (ก) ของบทนิยามคําวา “ยา ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2564 5 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่
2 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป โดยกําหนดใหวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในทางอุตสาหกรรมไดรับการยกเวน
จากการเปนยา ดังตอไปนี้
ชื่อวัตถุที่ไดรับการยกเวนจากการเปนยา
ความมุงหมายการใชในทางอุตสาหกรรม
1. ลิเทียม คารบอเนต (Lithium carbonate )
ใช ใ นอุ ต สาหกรรม เซรามิ ค หรื อ อุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนตเพื่อทําใหปูนแข็งตัวเร็ว
2. แมนนิทอล (Mannitol)
ใชในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสที่
3. นิโคตินามายด (Nicotinamide) หรือไนอาซินาไมด ตัดกระแสไฟฟา
(Niacinamide) หรือวิตามิน บี 3 (Vitamin B 3)
รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงนิโคตินามายด
4. คอรน สตารช (Corn Starch)
ใชเปนสารปรุงแตงน้ํามันหลอลื่นหรือเปนตัวประสาน
ในน้ํ า มั น หล อ ลื่ น แม พิ ม พ ที่ ใ ช สํ า หรั บ งานแปรรู ป
โลหะ
5. เดกซทริน (Dextrin)
ใชในการผลิตสียอมที่ใชกับหนังสัตว หนังพีวีซี ผา
กระดาษ อลูมิเนียม และการผลิตผลิตภัณฑกาวหรือ
สารยึดเกาะ
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สามารถดูรายละเอียดไดตาม QR code ดานลางนี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง วัตถุที่ไดรบั ยกเวนไมเปนยา (ฉบับที่ 37) พ.ศ 2564

กลุมที่ 4. ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและขอความของคําเตือน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสาร
กํากับยา และขอความของคําเตือน ฉบับที่ 726 และฉบับที่ 73 7 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ ออกตามความในมาตรา 76 (9)
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 โดยฉบับที่ 72
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจาเบกษา (ใชบังคับวันที่ 14 สิงหาคม 2564) และฉบับที่ 73 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ใชบังคับวันที่ 13 มิถุนายน 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อยา
คําเตือนในฉลาก และเอกสารกํากับยา
1) หามใชบนผิวหนังที่มีอาการไหม (burned) หรือไมมี
1. ยาเฮ็กซาคลอโรฟน (Hexachlorophene)
หนังกําพรา (denuded skin) หรือเยื่อเมือก
ชนิดใชภายนอก สําหรับมนุษย
(mucous membrane)
2) หามใชเปนประจําสําหรับอาบทั่วรางกายเพื่อปองกันโรค
3) ผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเกิดพิษได หากไมปฏิบัติตาม
วิธีการใชที่ระบุบนฉลาก และควรติดตามอาการของ
การเกิดพิษภายหลังการใชอยางใกลชิด
ทั้งนี้ ใหระบุบนฉลากและเอกสารกํากับยาเปนตัวหนา
1) หามใชในผูที่แพยานี้
2. ยาจําพวกคอรติโคสเตอรอยด
2) หามใชในผูที่ติดเชื้อราแบบแพรกระจาย
(Corticosteroids) สําหรับใชภายใน (ชนิดฉีด
ชนิดรับประทาน และชนิดพนสูด) ที่ใชสําหรับ เวนแตในกรณีจําเปน
มนุษย
3) ระมัดระวังการใชในผูปวยโรคแผลในกระเพาะอาหาร
หรือลําไส โรคเบาหวาน วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

สามารถดูรายละเอียดไดตาม QR code ดานลางนี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา
และขอความของคําเตือน ฉบับที่ 72
1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา
และขอความของคําเตือน ฉบับที่ 73
1
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สรุป
ในป พ.ศ. 2564 ภายใตพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ไดมีกฎหมาย
ลําดั บรองเฉพาะที่ป ระกาศในราชกิจ จานุเบกษา แบงเปน 4 กลุมที่มีความเกี่ยวของกับเภสัช กร โดยสรุป
สาระสําคัญของกฎหมาย ดังนี้
1. หนวยงาน (กระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และ
องคการเภสัชกรรม) ที่จะผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน ตองยื่นแบบแจงและเมื่อได
ใบรับแจงแลวจึงจะดําเนินการได และมีหนาที่จัดใหมีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการผลิตหรือนําหรือสั่งยา
รวมถึ งสถานที่ เ ก็บ ยา และดํ าเนิ นการอื่ น ที่เกี่ยวของตามกฎกระทรวง โดยมีผูประกอบวิช าชีพเภสัช กรรม
เปนผูทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงาน ซึ่งหนวยงานที่ผลิตยาอยูกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตองแจงการผลิตยา
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ
2. ผูรับอนุญาตของสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือ
ยาควบคุมพิเศษ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว และสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบัน
ตองดําเนินการใหมีสถานที่ อุปกรณ และมีผูมีหนาที่ปฏิบัติการดําเนินการขายยาโดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทาง
เภสัชกรรมชุมชน ซึ่งสถานที่ขายยาไดรับอนุญาตกอนวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตองดําเนินการใหครบถวน
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565
3. วั ต ถุ ซึ่ ง มุ ง หมายใช ใ นทางอุ ต สาหกรรมอื่ น ได แ ก ลิ เ ที ย ม คาร บ อเนต (Lithium
carbonate) แมนนิทอล (Mannitol) นิโคตินามายด (Nicotinamide) หรือไนอาซินาไมด (Niacinamide) หรือ
วิตามิน บี3 (Vitamin B3) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงนิโคตินามายด คอรน สตารช (Corn Starch)
และเดกซทริน (Dextrin) ไดรับการยกเวนจากการเปนยา ซึ่งมีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
4. ยาเฮ็กซาคลอโรฟน (Hexachlorophene) ชนิดใชภายนอก และยาจําพวกคอรติโคสเตอรอยด
(Corticosteroids) สําหรับใชภายใน (ชนิดฉีด ชนิดรับประทาน และชนิดพนสูด) ที่ใชสําหรับมนุษย ตองจัดทํา
คําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและขอความของคําเตือนใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
ภายในวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2565 กรณี ที่ ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดถื อ ว า เป น
การฝาฝนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในมาตรา 25 (5) หรือ 27 (5) แลวแตกรณี

เอกสารอางอิง

1. กระทรวงสาธารณสุข. กฎกระทรวง การผลิตและการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ.
2564. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลม 138, ตอนที่ 8 ก (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564).
2. กระทรวงสาธารณสุ ข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ย วกับ สถานที่ อุปกรณ และ
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือ
ยาควบคุมพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564 .ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลมที่ 138,
ตอนพิเศษ 281 ง (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564).
3. กระทรวงสาธารณสุ ข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ย วกับ สถานที่ อุปกรณ และ
วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ตามกฎหมาย
วาดวยยา พ.ศ. 2564 .ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลมที่ 138, ตอนพิเศษ 281 ง (ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2564).
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4. กระทรวงสาธารณสุ ข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดเกี่ย วกับ สถานที่ อุปกรณ และ
วิธีปฏิ บัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายสงยาแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2564 .
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลมที่ 138, ตอนพิเศษ 281 ง (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564).
5. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ไดรับยกเวนไมเปนยา (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ
2564 .ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลมที่ 138, ตอนพิเศษ 94 ง (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564).
6. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและ
ที่เอกสารกํากับยา และขอความของคําเตือน ฉบับที่ 72 .ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลมที่
138, ตอนพิเศษ 35 ง (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564).
7. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ตองแจงคําเตือนการใชยาไวในฉลากและ
ที่เอกสารกํากับยา และขอความของคําเตือน ฉบับที่ 73 .ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เลมที่
138, ตอนพิเศษ 307 ง (ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564).
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