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บทนํา

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
ฉบับแกไขเพิ�มเติม

 

 ประเทศไทยไดมกีารนาํยาชวีวตัถมุาใชในทางการ

แพทยมาเปนเวลานานแลว กฎหมายฉบับแรกที่ใชในการ

ควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุคือ พระราชบัญญัติควบคุม

มาตรฐานชวีวตัถ ุพทุธศกัราช 2483 ซึ�งมกีารควบคมุยาชวี

วัตถุเพียง 5 ชนิด ไดแก 1. วัคซีนปองกันไขรากสาดนอย 

2. วัคซีนรวมปองกันไขรากสาดนอยและไขรากสาดเทียม 

3. วัคซีนปองกันอหิวาตกโรค 4. วัคซีนรวมปองกันไข

รากสาดนอย และ 5. วัคซีนปองกันกาฬโรค1 

 ตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

2510 เปนการปรับปรุงกฎหมายยาครั้งใหญ โดยเริ�มวาง

ระบบการกาํกบัดแูลทัง้ดานสถานทีห่รอืสถานประกอบการ

ดานผลิตภัณฑ และดานการโฆษณา ซึ�งครอบคลุมทั้ง

สถานที่ผลิต สถานที่ขาย และสถานที่นําหรือสั�งยาเขามา

ในราชอาณาจักร ตลอดจนพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน

ใหมีประสิทธิภาพยิ�งขึ้น และไดออกพระราชบัญญัติยา 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติ

ควบคุมมาตรฐานชีววัตถุพุทธศักราช 2483 เน��องจาก

ความซ้าํซอนของกฎหมายและบทบญัญตัติางของกฎหมาย

วาดวยการควบคมุมาตรฐานชวีวตัถกุ็ไดรบัการบญัญตัไิวใน

กฎหมายวาดวยยาแลว

 

 ในปจจุบันน�้กฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลยา

ของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ

ทัศน�ย ลอชัยเวช

ฉบับแก ไขเพิ�ม เติมอีก 4 ฉบับ2 ตามรายการซึ� ง

สรุปสาระสําคัญได ดังน�้

 1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เปนการยกเลิก

พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. 2493 และฉบับที่แกไข

เพิ�มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2500 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505  และ

วางหลักการของการกํากับดูแลใหมทั้งฉบับ  

 2. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 

เปนการแกไขผูอนุญาตใหสอดคลองกับการโอนกิจการ

ของกองควบคุมอาหารและยา ไปเปนของสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา 

 3. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

เปนการแกไขเพิ�มเติมคํานิยาม และการใหความคุมครอง

แกประชาชนผูใชยา ทั้งในดานผูรับอนุญาต อํานาจของ

พนักงานเจาหนาที่ และในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพของยา

รวมทั้งวิธีการควบคุมคุณภาพและการโฆษณาขายยา

 4. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 

เปนการแกไขระยะเวลาผอนผนัเกีย่วกบัเวลาการปฏบิตังิาน

ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายยา

 5. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 

เปนการแกไขบทนิยาม เพิ�มบทบัญญัติหามการขายยาชุด 

การควบคมุการผลติยาแผนโบราณที่ใชเทคโนโลยสีมยัใหม

เปนตน และบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตและ

การควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือสั�งเขามาในราช

อาณาจกัร อกีทัง้ไดยกเลกิพระราชบญัญตัคิวบคมุมาตรฐาน

ชีววัตถุ พุทธศักราช 2483 ซึ�งมีบทบัญญัติซ้ําซอนกับ

กฎหมายวาดวยยา   

การควบคุม กํากับ ดูแลวัคซ�น
ในประเทศไทย
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 พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และฉบบัแกไขเพิ�ม

เตมิดงักลาว ไดวางหลกัในการควบคมุกาํกบัดแูลทัง้ในดาน

สถานที่ ดานผลิตภัณฑ และดานการโฆษณา ในที่น�้ จะ

กลาวถงึเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัการขึน้ทะเบยีนตาํรบั

ยา การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรโดยไมตองขึ้น

ทะเบยีนตาํรบั การกาํกบัดแูลวคัซนีกอนออกจาํหน�ายหรอื

สงมอบใหผูใช (Lot release) การโฆษณาขายยา และการ

เรียกเก็บยาคืน ซึ�งมีนิยามศัพทบางคําที่ควรทราบ ดังน�้

 “ยา” หมายความวา

 (1) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ

 (2) วตัถทุีมุ่งหมายสาํหรบัใชในการวนิจิฉยั บาํบดั 

บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของ

มนุษยหรือสัตว

 (3) วตัถทุีเ่ปนเภสชัเคมภีณัฑหรอืเภสชัเคมภีณัฑ

กึ�งสําเร็จรูป หรือ

 (4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ 

โครงสรางหรอืการกระทาํหนาที่ใดๆ ของรางกายของมนษุย

หรือสัตว

 วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไมหมายความรวมถึง

 (ก) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการเกษตรหรือ

การอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ

 (ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับ

มนษุย เครือ่งกฬีา เครือ่งมอืเครือ่งใชในการ สงเสรมิสขุภาพ

เครือ่งสาํอางหรอืเครือ่งมอืและสวนประกอบของเครือ่งมอื

ที่ใชในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม

 (ค) วตัถทุีมุ่งหมายสาํหรบัใชในหองวทิยาศาสตร

สําหรับการวิจัย การวิเคราะห  หรือการชันสูตรโรคซึ�งมิได

กระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย

 “ยาแผนปจจุบัน” หมายความวา ยาที่มุงหมาย

สําหรับใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบ

โรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว

 “ยาแผนโบราณ” หมายความวา ยาที่มุงหมาย

สําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการ

บําบัดโรคสัตว ซึ�งอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรี

ประกาศ หรอืยาทีร่ฐัมนตรปีระกาศเปนยาแผนโบราณ หรอื

ยาที่ไดรบัอนญุาตใหขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาเปนยาแผนโบราณ

 “ยาควบคมุพเิศษ” หมายความวา ยาแผนปจจบุนั

หรอืยาแผนโบราณทีร่ฐัมนตรปีระกาศเปนยาควบคมุพเิศษ  

 “ยาอันตราย” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือ

ยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาอันตราย 

 “ยาบรรจเุสรจ็” หมายความวา ยาแผนปจจบุนัหรอื

ยาแผนโบราณที่ไดผลติขึน้เสรจ็ในรปูตางๆทางเภสชักรรม 

ซึ�งบรรจุในภาชนะหีบหอที่ปดหรือผนึกไวและมีฉลาก

ครบถวนตามพระราชบัญญัติน�้

 “ผลติ” หมายความวา ทาํ ผสม ปรงุ หรอืแปรสภาพ

และหมายความรวมถงึเปลีย่นรปูยา แบงยาโดยมเีจตนาให

เปนยาบรรจุเสร็จ ทั้งน�้ จะมีฉลากหรือไมก็ตาม

 “สารออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุอันเปนสวน

ประกอบทีส่าํคญัของยาทีส่ามารถมฤีทธิบ์าํบดั บรรเทา รักษา 

หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว

 “ขาย” หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหน�าย 

จาย แจก แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนทางการคา และให

หมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย

 “ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ 

เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ ซึ�งแสดงไวที่ภาชนะหรือ

หีบหอบรรจุยา

 “เอกสารกํากับยา” หมายความรวมถึงกระดาษ 

หรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏความหมาย รอยประดิษฐ 

เครื่องหมายหรือขอความใดๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรก

หรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา

 “ตํารับยา” หมายความวา สูตรซึ�งระบุสวน

ประกอบสิ�งปรุงที่มียารวมอยูดวยไมวาสิ�งปรุงนั้นจะมีรูป

ลักษณะใด และใหหมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเปน

วัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ�งพรอมที่จะนําไปใชแก

มนุษยหรือสัตวได  

 “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติน�้ และในกรณ�นิติบุคคลเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรือผูแทนของ

นิติบุคคลซึ�งเปนผูดําเนินกิจการดวย

 “ผูอนุญาต” หมายความวา
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 (1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ

ผูซึ�งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

สําหรับการอนุญาตผลิตยา หรือการนําหรือสั�งยาเขามาใน

ราชอาณาจักร

 (2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ

ผูซึ�งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยามอบหมาย 

สําหรับการขายยาในกรุงเทพมหานคร

 (3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตขาย

ยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจนอกกรุงเทพมหานคร

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการยา

ตามพระราชบัญญัติน�้

 “พนกังานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ�งรฐัมนตรี

แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน�้

 “รฐัมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรผีูรกัษาการตาม

พระราชบัญญัติน�้

 “ยาชีววัตถุ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันซึ�ง

ผลิตจากสิ�งมีชีวิตโดยกระบวนการเพาะเลี้ยง จุลินทรีย

หรือเซลลชั้นสูง (eukaryotic cells) การสกัดสารจาก

เน�้อเยื่อสิ�งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตว และพืช (extraction of 

substances from biological tissues including human, 

animal and plant tissues (allergens)) เทคนิคดีเอ็นเอ

สายผสม (recombinant DNA or rDNA techniques) 

เทคนิคการผสมตางพันธุ(hybridoma techniques) การ

ขยายพันธุจุลินทรียในตัวออนหรือในสัตว (propagation of 

microorganisms in embryo or animals) การสกดัหรอืแยก

จากเลือดและพลาสมา (derived from blood and plasma) 

หรอืกระบวนการอืน่ทีร่ฐัมนตรกีาํหนดเพิ�มเตมิโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

 จากนิยามขางตนจะเห็นไดวา วัคซีนจัดเปนยา

แผนปจจุบัน ประเภทยาชีววัตถุ ซึ�งอาจเปนยาควบคุม

พิเศษ หรือยาอันตรายก็ได  ทั้งน�้ เปนไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ยาควบคมุพเิศษ หรอื ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย แลวแตกรณ� 

ยกตัวอยาง เชน วัคซีน Human Rotavirus, Live 

Attenuated เปนวัคซีนใหม การรับขึ้นทะเบียนใน

ครัง้แรกจดัเปนยาแผนปจจบุนัแบบมเีงือ่นไขทีต่องตดิตาม

ความปลอดภัยของยา (Safety Monitoring Programme: 

SMP) เปนเวลาอยางนอย 2 ป จาํกดัการจาํหน�ายไดเฉพาะ

สถานพยาบาลและจัดเปนยาควบคุมพิเศษ3 ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุเรือ่ง ยาควบคมุพเิศษ ซึ�งเปนยาทีต่อง

จายโดยมีใบสั�งยาจากแพทยกอน หลงัจากนัน้ ผูรบัอนญุาต

สามารถยืน่ขออนมุตัทิะเบยีนแบบไมมเีงือ่นไขหรอืขอปลด 

SMP ของตํารับยาดังกลาวได หากพิจารณาแลวเห็นวา 

ยาน�้มีขอมูลความปลอดภัยเพียงพอก็จะอนุมัติทะเบียน

ตํารับยาแบบไมมีเงื่อนไข หรือ ปลด SMP เมื่อตํารับยา

นั้นไดเปลี่ยนสถานะเปนแบบไมมีเงื่อนไขแลวยาดังกลาว

จะจัดเปนยาอันตราย4 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ยาอันตราย ซึ�งจะจําหน�ายไดเฉพาะในรานขายยา

แผนปจจุบันโดยตองมีเภสัชกรเปนผูสงมอบ   หรือกรณ�ที่

ไมใชวคัซนีใหม วคัซนีนัน้จดัเปนยาอนัตราย ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาอันตราย

 การควบคุม กํากับ ดูแลวัคซีน ตามพระราช-

บัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ�มเติม สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยสาํนกัยา มหีนาทีค่วบคมุ

กํากับ ดูแลสถานประกอบการการโฆษณาขายยา และ

ผลิตภัณฑยาใหมีความปลอดภัย มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยว

ของกับการขึ้นทะเบียนตํารับยา การนําหรือสั�งยาเขามา

ในราชอาณาจกัรโดยไมตองขึน้ทะเบยีนตาํรบั การกาํกบัดแูล

วคัซนีกอนออกจาํหน�ายหรอืสงมอบใหผูใช   (Lot release)  

การโฆษณาขายยา และการเรียกเก็บยาคืน มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังน�้

 ผูรับอนุญาตผลิตยาหรือผูรับอนุญาตใหนําหรือ

สั�งยาเขามาในราชอาณาจักรผูใดประสงคจะผลิตยา หรือ

นําหรือสั�งเขามาในราชอาณาจักรซึ�งยาแผนปจจุบันหรือ

ยาแผนโบราณ ตองนําตํารับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียน

ตอพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้น

การขึ้นทะเบียนตํารับยา
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ทะเบียนตํารับยาแลวจึงจะผลิตยาหรือสั�งยาเขามาใน

ราชอาณาจักรได 

 ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 การขอขึ้น

ทะเบียนตํารับยาตองแจงรายละเอียด ดังตอไปน�้

 (1) ชื่อยา

 (2) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบ

ของยา

 (3) ขนาดบรรจุ

 (4) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของยาแผนปจจุบัน ใน

กรณ�ที่ใชวิธีวิเคราะหนอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ

 (5) ฉลาก

 (6) เอกสารกํากับยา

 (7) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 เพือ่ใหเปนไปตามความตกลงจากการประชมุคณะ

ทํางานดานยาภายใตคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคุณภาพ

และมาตรฐานหรือ ASEAN Consultative Committee

on Standard and Quality/Pharmaceutical Product

Working Group (ACCSQ/PPWG) ที่ไดบรรลุขอตกลง

ดาน ASEAN Common Technical Requirement (ACTR),

ASEAN Common Technical Dossier (ACTD),

Technical Guidelines และ Mutual Recognition

Arrangement (MRA) และกําหนดใหทุกประเทศสมาชิก

นําขอตกลงดังกลาวสูการปฏิบัติเต็มรูปแบบ ทั้งน�้จะ

ตองดําเนินการไมชากวาวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใน

การน�้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดออก

ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนตํารับยาตามขอตกลง

ASEAN Harmonization Product on Pharmaceutical

Registration5 กําหนดใหผูรับอนุญาตยาแผนปจจุบัน

ที่มีความประสงคจะขึ้นทะเบียนตํารับยา ใหยื่นคําขอขึ้น

ทะเบียนตํารับยาแบบ ASEAN Harmonization เพียง

แบบเดียว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2522 เปนตนไป

การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัด

ใหวัคซีนเปนยาแผนปจจุบันประเภทยาชีววัตถุ หรือ

ผลิตภัณฑชีววัตถุ (Biological product) โดยให

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามคูมือ/หลักเกณฑ

การขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุ (Biological product)  

แบบ ASEAN Harmonization และเอกสารที่ตองยื่น

ในการขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุ (Biological product) 

แบบ ASEAN Harmonization จําแนกตามประเภทยา

ชีววัตถุ และตามแบบ ICH (International Conference on 

Harmonization of Technical Documents for Registration 

of Pharmaceutical Products) ไดโดยอนุโลม

 

ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัคซีน

 ประกอบดวย  2 ขั้นตอน ดังน�้

 1. ขั้นตอนการขออนุญาตยาตัวอยางเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนตํารับยา

   • กรณ�ผลติยาตวัอยางเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนตาํรบัยา 

ใหยืน่คาํขอตามแบบ ผ.ย. 8 พรอมหลกัฐานประกอบ ไดแก 

ฉลากทุกขนาดบรรจุ และ เอกสารกํากับยา

   • กรณ�นาํหรอืสั�งยาตวัอยางเขามาในราชอาณาจกัร

เพื่อขอขึ้นทะเบียนตํารับยา ใหยื่นคําขอตามแบบ 

น.ย. 8 พรอมหลักฐานประกอบ ไดแก ฉลากทุกขนาดบรรจุ 

และ เอกสารกํากับยา

 2. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนตํารับยา 

       เอกสารประกอบการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัคซีน 

แบบ ASEAN Harmonization (ACTD: The ASEAN 

Common Technical Dossier) และแบบ ICH (ICH CTD: 

ICH Common Technical Dossier) ใหยื่นคําขอตามแบบ 

ท.ย.1 (และ แบบ ย.1) พรอมหลักฐานประกอบ ดังน�้ 

 (1) เอกสารขอมูลทั�วไปและขอมูลของผลิตภัณฑ 

(Administrative data and product  information)

การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุญาตคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยา
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 (2) เอกสารหลักฐานแสดงขอมูลคุณภาพของยา 

(Quality documents)

 (3) เอกสารหลักฐานแสดงขอมูลความปลอดภัย

ของยา (Safety: Non-clinical documents)

 (4) เอกสารหลกัฐานแสดงขอมลูประสทิธภิาพของ

ยา (Efficacy: Clinical documents)

 รายละเอียดของเอกสารหลักฐานแสดงขอมูลใน

แตละขอดังกลาวขางตน ปรากฏอยูในเอกสารคูมือ/หลัก

เกณฑการขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาชวีวตัถ ุ(Biological product)  

แบบ ASEAN Harmonization และเอกสารทีต่องยืน่ในการ

ขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุ (Biological product) แบบ 

ASEAN Harmonization   จําแนกตามประเภทยาชีววัตถุ 

หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดที ่สาํนกัยา สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

การประเมินคําขอขึ้นทะเบียน

 การประเมินคําขอขึ้นทะเบียนตํารับวัคซีนจะใช

ตาม Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical 

Assessment Regarding Marketing Authorizations 

of Vaccines in Thailand6 เปนแนวทางในการประเมิน

และจัดทํารายงานผลการประเมินคําขอฯดานการควบคุม

คุณภาพ ของ Drug substance(s) และ Drug Product 

เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต วิธีการตรวจ

วิเคราะห ภาชนะบรรจุและความคงตัวของวัคซีน เปนตน 

ดาน Non-Clinical เชน ขอมูลการศึกษาในสัตวและ

ในหลอดทดลองที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและภูมิคุมกัน 

เปนตน และ ดานคลนิกิ เชน ขอมลูดาน  Clinical efficacy, 

Immunogenicity, Safety and Pharmacovigilance plan 

เปนตน รวมถึง Benefit-Risk ของวัคซีน เพื่อสนับสนุน

คณุภาพ ประสทิธภิาพและ ความปลอดภยัของวคัซนี ทัง้น� ้

เพื่อคุมครองใหผูบริโภคไดใชวัคซีนที่มีความปลอดภัย 

มีคุณภาพไดมาตรฐานและมีประสิทธิผล   

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน7

 การขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาชวีวตัถทุีเ่ปนวคัซนีสาํหรบั

มนุษยจะใชระยะเวลา 480 วันทําการ (เปนระยะเวลาที่รวม

เวลาที่ผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพียง 1 รอบเทานั้น)

 

การขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมในชองทางเรงดวน8

 นอกจากชองทางการขึ้นทะเบียนตํารับยาในแบบ

ปกติแลว สํานักงานคณะ กรรมการอาหารและยายังได

ออกประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนตํารับยาใหม (New 

Drugs) และยาสามญัใหม (New Generic Drugs) ซึ�งครอบ

คลุมถึงวัคซีน สามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาใน

ชองทางเรงดวน (Fast Track) ได ซึ�งจะใชเวลาในการ

พิจารณา 100-130 วันทําการ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

3 สงิหาคม 2547 กลุมยาทีจ่ะไดรบัการพจิารณาในชองทาง

เรงดวน ตองเปนกลุมยาที่เขาขาย ดังตอไปน�้

 1. ยาที่มีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา

สาธารณสขุของประเทศ หรอืปญหาสขุภาพของประชาชน 

หรือเปนยาที่ใชรักษาโรครายแรงที่เปนอันตรายตอชีวิต 

เชน ยารกัษาโรคเอดส ยารกัษาโรคมะเรง็ และยาอืน่ๆ ตาม

ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควร

 2. ยาที่มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยเปน

หลกั โดยไดรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา

การแกไขรายการทะเบียนตํารับยา

 การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตํารับยา

ของผูรับอนุญาต ดําเนินการได 2 กรณ� คือ

 1. ผูรบัอนญุาตประสงคจะแกไขรายการในทะเบยีน

ตาํรบัยา เมือ่ผูรบัอนญุาตไดขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาไวแลว และ

มีความประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน

ตํารับยา จะกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 

 2. พนักงานเจาหนาที่สั�งใหแกไขเพื่อคุมครอง

ความปลอดภัยของผูใชยา รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการยามอีาํนาจสั�งแกไขทะเบยีนตาํรบัยาที่ไดขึน้

ทะเบียนไวแลวตามที่เห็นสมควร หรือตามความจําเปน  
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 ยาใดที่ไดขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาไวแลว หากภายหลงั

ปรากฏวายานัน้ไมมสีรรพคณุตามทีข่ึน้ทะเบยีนตาํรบัยาไว 

หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาปลอมตามมาตรา 

72(1)  หรือยานั้นไดเปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับ

ใชเปนอาหาร หรือเครื่องสําอาง โดยไดรับใบอนุญาตผลิต

เพื่อจําหน�ายซึ�งอาหารควบคุมเฉพาะหรือไดรับใบสําคัญ

การขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ใหรฐัมนตรโีดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการยามอีาํนาจสั�ง

ใหเพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้นได การเพิกถอนใหกระทํา

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คําสั�งของรัฐมนตรีให

เปนที่สุด

 พระราชบญัญตั ิพ.ศ. 2510 มาตรา 73 ไดกาํหนด

ความหมายของยาหรือวัตถุตอไปน�้เปนยาปลอม

 (1) ยาหรอืวตัถทุีท่าํเทยีมทัง้หมดหรอืแตบางสวน

วาเปนยาแท

 (2) ยาที่แสดงชื่อวาเปนยาอื่น หรือแสดงเดือน ป 

ที่ยาสิ้นอายุ ซึ�งมิใชความจริง

 (3) ยาทีแ่สดงชือ่ หรอืเครือ่งหมายของผูผลติ หรอื

ที่ตั้งสถานที่ผลิตยาซึ�งมิใชความจริง

 (4) ยาทีแ่สดงวาเปนยาตามตาํรบัยาทีข่ึน้ทะเบยีน

ไว ซึ�งมิใชความจริง

 (5) ยาทีผ่ลติขึน้ไมถกูตองตามมาตรฐานถงึขนาด

ทีป่รมิาณหรอืความแรงของสารออกฤทธิข์าด หรอืเกนิกวา

รอยละยีส่บิจากเกณฑต่าํสดุหรอืสงูสดุซึ�งกาํหนดไวในตาํรบั

ยาที่ขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา 79

 เน��องจากการผลิตวัคซีนมีความแตกตางจาก

การผลิตยาที่เปนสารเคมีโดยทั�วไป กลาวคือ วัคซีนเปน

ผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากสิ�งมีชีวิต (biological origin) โดย

กระบวนการตางๆมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไดงาย การ

ตรวจสอบประสิทธิภาพความแรง (potency) และความ

ปลอดภัย (safety)  สวนใหญจะตองใชวิธีทางชีววิทยา

ซึ�งตองอาศัยองคความรูและประสบการณเปนพิเศษ 

นอกจากน�้ วัคซีนยังนํามาใชกับคนที่มีสุขภาพดี การ

ประเมินความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับแตกตาง

จากยาอื่นๆ ทําใหการควบคุม คุณภาพของวัคซีนมี

ขอกําหนดพิเศษแตกตางจากยาทางเคมีทั�วไป ทั้ง

สถานทีผ่ลติ บคุลากรผูดาํเนนิงาน การขนยาย การเกบ็รกัษา 

และที่สําคัญคือ จําเปนตองควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ทุกรุนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  กระทรวง

สาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จึงออกกฎกระทรวง วาดวยการรับรองรุนการผลิตยาแผน

ปจจุบันที่เปนยาชีววัตถุ พ.ศ. 25539  โดยกําหนดใหผูรับ

อนุญาตผลิต นําหรือสั�งเขามาในราชอาณาจักรซึ�งยาแผน

ปจจุบันตามมาตรา 12 และกระทรวง ทบวง กรม ใน

หนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการ

เภสชักรรม ซึ�งผลติ นาํหรอืสั�งเขามาในราชอาณาจกัรซึ�งยา

แผนปจจุบันตามมาตรา 13 (1) และ (5) ยื่นขอรับหนังสือ

รบัรองรุนการผลติยาชวีวตัถกุอนออกจาํหน�ายหรอืสงมอบ

ใหผูใช ดงันัน้ วคัซนีเมือ่ไดรบัการขึน้ทะเบยีนตาํรบัยาแลว 

ทุกรุนการผลิตกอนนําออกจําหน�ายหรือสงมอบใหผูใช จะ

ตองไดรบัหนงัสอืรบัรองรุนการผลติยาชวีวตัถกุอน  ทัง้น�้ให

เปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาจะประกาศใชตอไป เวนแตกรณ�ที่มีความ

จาํเปนเรงดวนเพือ่ประโยชนสาธารณะ ผูอนญุาตอาจยกเวน

ใหออกจําหน�ายหรือสงมอบใหผูใชกอนไดตามสมควร 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 

(พ.ศ. 2532) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรโดยไมตองขึ้น

ทะเบียนตํารับ10 กําหนดใหการนําหรือสั�งยาเขามาใน

ราชอาณาจักรที่จะไดรับการยกเวนไมตองขอขึ้นทะเบียน

ตาํรบัยา ตองเปนการนาํเขาเพือ่การวจิยั การวเิคราะห การ

การกํากับดูแลวัคซีนกอนออกจําหน�ายหรือ
สงมอบใหผูใช (Lot release)

การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรโดย
ไมตองขึ้นทะเบียนตํารับ

การเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
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จัดนิทรรศการ หรือการบริจาคเพื่อการกุศล 

การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย

 การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการ

วิจัยใหเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน�้

 1. ผูนําเขาตองเปนผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับ

อนุญาตนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักร กระทรวง 

ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันบําบัดโรค สภากาชาดไทย 

หรือองคการเภสัชกรรม

 2. ผูนาํเขาตองยืน่คาํขอตามแบบ น.ย.ม.1 พรอม

หลักฐานประกอบ ไดแก 

 (1) ฉลากยาทกุขนาดบรรจ ุ(ภาษาไทย หรอื ภาษา

อังกฤษ)

 (2) เอกสารกาํกบัยา (สาํหรบัยาทีข่ึน้ทะเบยีนตาํรบั

ยาแลว)

 (3) เอกสารคูมือผูวิจัย (Investigator Brochure) 

(สําหรับยาที่ยังไมไดขึ้นทะเบียน)

 (4) เอกสารแนะนาํอาสาสมคัร (Patient Informa-

tion Sheet) (ภาษาไทย)

 (5) สรุปยอโครงการวิจัย (ภาษาไทย)

 (6) รายละเอยีดโครงการวจิยั ฉบบัสมบรูณ (ภาษา

ไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)

 (7) เอกสารควบคุมคุณภาพและการผลิตยา

 (8) เอกสารอนุมัติใหทําการวิจัยจาก

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

(Institutional Review Board: IRB หรือ Independent 

Ethics Committee: IEC) ทีส่าํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยายอมรับ11 ไดแก

 (1) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

กระทรวงสาธารณะสุข

 (2) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 (3) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 (4) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 (5) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

 (6) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

กรมแพทยทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

 (7) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 (8) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

 (9) คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม การวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 (10) คณะกรรมการพจิารณา จรยิธรรมการวจิยัใน

คน สถาบนัพฒันาการคุมครองการวจิยัในมนษุย กระทรวง

สาธารณสุข

การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห

 การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการ

วิเคราะหใหเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน�้

 1. ผูนําเขาตองเปนผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับ

อนุญาตนําหรือสั�งยาเขามาในราช อาณาจักร กระทรวง 

ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันบําบัดโรค สภากาชาดไทย 

หรือองคการเภสัชกรรม

 2. ผูนาํเขาตองยืน่คาํขอตามแบบ น.ย.ม.2 พรอม

หลักฐานประกอบ ไดแก ฉลากทุกขนาดบรรจุ เอกสาร

กํากับยา และวิธีวิเคราะห

การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือการจัด

นิทรรศการ

 การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการ

จัดนิทรรศการใหเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน�้

 1. ผูนําเขาตองเปนผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับ

อนุญาตนําหรือสั�งยาเขามาในราช อาณาจักร กระทรวง 

ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันบําบัดโรค สภากาชาดไทย 

องคการเภสชักรรม สมาคมหรอืมลูนธิทิีเ่ปนนติบิคุคล หรอื

ผูแทนทางการคาของตางประเทศ
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 2. ผูนาํเขาตองยืน่คาํขอตามแบบ น.ย.ม.3 พรอม

หลักฐานประกอบ ไดแก ฉลากทุกขนาดบรรจุ เอกสาร

กํากับยา หนังสือระบุหน�วยงาน สถานที่ และเวลา

ที่จะจัดนิทรรศการ และ Certificate of Free Sale

 3. ผูนําเขาตองนําหรือสงยาดังกลาวทั้งหมด

กลับคืนไป พรอมกับสงหนังสือแสดงการนําหรือสงกลับ

คืนใหกระทรวงสาธารณสุขทราบหรือยกใหกระทรวง

สาธารณสุขทั้งน�้ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่การแสดง

นิทรรศการสิ้นสุดลง

การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อบริจาคเพื่อ

การกุศล

 การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ

บริจาคเพื่อการกุศลใหเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน�้

 1. ผูนําเขาตองเปนผูรับอนุญาตผลิตยา ผูรับ

อนุญาตนําหรือสั�งยาเขามาในราช อาณาจักร กระทรวง 

ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันบําบัดโรค สภากาชาดไทย 

องคการเภสชักรรม สภากาชาดของตางประเทศหรอืสมาคม

หรือมูลนิธิที่เปนนิติบุคคล

 2. ผูนาํเขาตองยืน่คาํขอตามแบบ น.ย.ม.4 พรอม

หลักฐานประกอบ ไดแก ฉลากทุกขนาดบรรจุ เอกสาร

กํากับยา และ Certificate of Free Sale

 3. การบรจิาคจะตองบรจิาคใหแก กระทรวง ทบวง 

กรม ในหนาทีป่องกนับาํบดัโรค สภากาชาดไทย หรอืสถาน

พยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขใหความเห็นชอบ

 4. ผูนําเขาตองสงหลักฐานการรับบริจาคยา

ดังกลาวใหกระทรวงสาธารณสุขทราบภายใน 1 เดือน นับ

แตวันนําเขา

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน7

 • การนาํหรอืสั�งยาเขามาในราชอาณาจกัรเพือ่การ

วิจัย (วัคซีนสําหรับมนุษย) จะใชระยะเวลา 60 วัน

 • การนาํหรอืสั�งยาเขามาในราชอาณาจกัรเพือ่การ

วิเคราะหจะใชระยะเวลา 1 วัน

 • การนาํหรอืสั�งยาเขามาในราชอาณาจกัรเพือ่การ

จัดนิทรรศการจะใชระยะเวลา 1 วัน

 • การนําหรือสั�งยาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อ

บริจาคเพื่อการกุศล เฉพาะใหสถานพยาบาลของรัฐ จะใช

ระยะเวลา 1 วัน   

 การควบคมุกาํกบัดแูลการโฆษณาขายยา เปนสวน

หนึ�งของการคุมครองผูบริโภค ทั้งน�้ เพื่อใหผูบริโภคไดรับ

ขอมลูขาวสารการโฆษณาอยางถกูตอง อยูในขอบเขตของ

กฎหมายและเปนธรรม 

 ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 แกไขเพิ�มเตมิ

โดยพระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2522  และ (ฉบบัที ่5) 

พ.ศ. 2530 กําหนดเกี่ยวกับการโฆษณาขายยาไวดังน�้

 มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะตอง

 (1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอัน

เปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา

หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์

หรือหายขาด หรือใชถอยคําอื่นใดที่มีความหมายทํานอง

เดียวกัน

 (2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกิน

ความจริง

 (3) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยา หรือเปน

สวนประกอบของยา ซึ�งความจรงิไมมวีตัถหุรอืสวนประกอบ

นั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ

 (4) ไมทาํใหเขาใจวาเปนยาทาํใหแทงลกูหรอืยาขบั

ระดูอยางแรง

 (5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุม

กําเนิด

 (6) ไมแสดงสรรคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ

 (7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดย

บุคคลอื่น

 (8) ไมแสดงสรรพคณุยาวาสามารถบาํบดั บรรเทา 

รกัษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรคท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ตามมาตรา 77

 ความใน (5) และ (6) ไมใชบังคับแกขอความใน

การโฆษณาขายยา
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ฉลากหรือเอกสารกํากับยา และความใน (1) (4) (5) (6) 

(7) และ (8) ไมใชบังคับแกการโฆษณา ซึ�งกระทําโดยตรง

ตอผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว

 โรคหรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตาม

มาตรา 77 ซึ�งหามโฆษณายาวาสามารถบําบัด บรรเทา 

รักษาหรือปองกัน12 ไดแก

 (1) เบาหวาน

 (2) มะเร็ง

 (3) อัมพาต

 (4) วัณโรค

 (5) โรคเรื้อน

 (6) โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด 

ตับ มามไต

 มาตรา 88 ทวิ กําหนดใหการโฆษณาขายยาผาน

สือ่ตางๆ เชน ทางวทิยกุระจายเสยีง เครือ่งขยายเสยีง ทาง

ฉายภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ�งพิมพ จะตองไดรับ

อนุมัติ ขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผู

อนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 

 มาตรา 89 หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไม

สุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกข

ทรมานของผูปวย 

 มาตรา 90 หามโฆษณาขายยาโดยวธิแีถมพก หรอื

ออกสลากรางวัล 

 หากผูใดฝาฝน เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยามีอํานาจสั�งเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาขายยา

ที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน�้ได 

และตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ�งแสนบาท หากยัง

ฝาฝนคําสั�งใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม

เดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ

ใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะปฏิบัติ

ตามคําสั�งดังกลาว

 การโฆษณาขายยาแบงเปน 2 แบบ13 คือ

 1. การโฆษณาขายยาทางสื่อทั�วไป หมายถึง 

การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยาย

เสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร หรือ

ทางสิ�งพิมพ เชน แผนพับ ใบปลิว หนังสือ หนังสือพิมพ 

นิตยสาร วารสาร รวมถึงแผนปายโฆษณา วัสดุอื่นๆ และ

สื่ออินเตอรเน็ต

 2. การโฆษณาขายยาที่กระทําโดยตรงตอ

ผูประกอบโรคศิลปะ หมายถึง การโฆษณาขายยาที่

เปนการเจาะจงเผยแพรขอความโฆษณาใหผูประกอบโรค

ศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และผูประกอบวิชาชีพ

สัตวแพทยโดยตรงทางสือ่ใดๆ เชน วารสารทางการแพทย 

แผนพับ  ใบปลิว แผนปาย หรือโปสเตอร รวมถึงวัสดุอื่นๆ 

และสื่ออินเตอรเน็ต 

 เพื่อใหมั�นใจวายาที่ออกสูตลาด มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และปลอดภยั จงึตองกาํกบัดแูล โดยดาํเนนิการ

ติดตามตรวจสอบ เฝาระวังคุณภาพ และความปลอดภัย

ของยาในทองตลาด และตรวจสอบสถานที่ผลิต นําเขา 

และขายยาใหเปนไปตามกฎหมาย  ตอมาในภายหลัง 

หากตรวจพบวายานั้นมีความบกพรองในดานคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย ซึ�งบางครั้งอาจทําให

เกิดอันตรายรายแรง ทําใหพิการหรือเสียชีวิต สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาก็จะเรียกเก็บคืนยาที่มีปญหา 

เพือ่ใหสามารถคุมครองผูบรโิภคไดทนัทวงท ีและลดโอกาส

ที่จะเกิดอันตรายตอผูบริโภคใหเหลือนอยที่สุด

การแบงประเภทของยาที่เรียกเก็บคืน

 ยาทีเ่รยีกเกบ็คนืแบงตามระดบัความรายแรงของ

อันตรายที่เกิดกับผูใชยาออกเปน  2 ประเภท14 ดังน�้

 1. ยาที่ไมปลอดภัยตอผูใช หมายถึง ยาที่กอให

เกิดอันตรายรายแรงและยาที่กอใหเกิดอันตราย

 1.1 ยาที่กอใหเกิดอันตรายรายแรง เชน

 1.1.1 ยาปราศจากเช้ือท่ีมีการปนเปอนของจุลินทรีย

 1.1.2 ยาฉ�ดที่ผิดมาตรฐานในเรื่องสารไพโรเจน

การเรียกเก็บยาคืน
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หรอืความปลอดภยั (safety test) หรอืยาฉ�ดชนดิใสทีต่รวจ

พบวาขุนหรือมีตะกอน

  1.1.3 ยาที่มีการปนเปอนสารที่เปนพิษ

 1.1.4 ยาที่มีปริมาณตัวยาสําคัญขาดจากเกณฑ

ต่ําสุดจนเขาขายยาปลอม

 1.1.5 ยาทีพ่บวาทาํใหเกดิอาการขางเคยีงตอผูใช

ยาอยางรุนแรง หรือทําใหพิการหรือเสียชีวิต

 1.1.6 ยาที่แสดงฉลากไมถูกตองซึ� งทําให

เกิดอันตรายรายแรง เชน แสดงชื่อตัวยาสําคัญผิด หรือ

แสดงความรายแรงของตัวยาสําคัญผิด เปนตน

 1.2 ยาที่กอใหเกิดอันตราย เชน

 1.2.1 ยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสือ่มคณุภาพ 

หรือยาที่ไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน หรือรักษาโรคที่

กอใหเกิดอันตรายแตไมถึงขั้นรายแรง

 1.2.2 ยาน้ําที่มีการปนเปอนของจุลินทรียที่

ทําใหเกิดโรค

 1.2.3 ยาที่มีการปนเปอนดวยผลิตภัณฑยาอื่น

 1.2.4 ยาทีแ่สดงฉลากหรอืเอกสารกาํกบัยาไมถกู

ตองจนทําใหเกิดการใชยาผิดและเปนอันตราย เชน แสดง

วิธีใชยาหรือปริมาณการใชไมถูกตอง เปนตน

 2. ยาที่อาจเปนอันตรายแกผูใช หมายถึง ยาที่มี

ขอบกพรองแตไมกอใหเกิดอันตรายที่ชัดเจนเมื่อพิจารณา

ตามหลักการทางวิชาการ  เชน

 2.1 ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ 

หรือยาที่ไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน หรือรักษาโรคที่

ไมกอใหเกิดอันตรายที่ชัดเจน

 2.2 ยาผิดมาตรฐานในเรื่องความเปนกรด-ดางที่

ไมกอใหเกิดอันตรายที่ชัดเจน

 2.3 ยาที่มีการปนเปอนจากตัวยาอื่นหรือสารเคมี

อื่น ที่ไมกอใหเกิดอันตรายที่ชัดเจน

 2.4 ยาทีม่กีารปนเปอนของจลุนิทรยีที่ไมทาํใหเกดิ

โรค  ยกเวน ยาปราศจากเชื้อ หรือยาตา

 2.5 ยาที่แสดงฉลากหรือเอกสารกํากับยาไมถูก

ตองหรือไมครบถวน ซึ�งทําใหผูใชไมทราบขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวน แตไมกอใหเกิดอันตรายที่ชัดเจน เชน ไมแสดง

วันเดือนปที่ผลิต หรือไมแสดงวันที่ยาสิ้นอายุ เปนตน

การเรียกเก็บคืนยาของผูรับอนุญาต

 การเรยีกเกบ็คนืยาของผูรบัอนญุาตดาํเนนิการได 

2  กรณ� คือ

 1. พนักงานเจาหนาที่เปนผูสั�งใหเก็บ

 2. ผูรบัอนญุาตเปนผูพบขอบกพรองและเรยีกเกบ็

คืนดวยตนเอง

การดําเนินการเรียกเก็บยาคืน

 เมื่อผูรับอนุญาตไดรับคําสั�งใหเรียกเก็บยาคืน  

หรือผูรับอนุญาตตรวจพบขอบกพรองของยาดวยตนเอง 

ใหผูรับอนุญาตแตงตั้งทีมงานที่รับผิดชอบในการเรียกเก็บ

ยาคนืดาํเนนิการตรวจสอบรายละเอยีดของสถานทีก่ระจาย

ยา (สถานที่ผลิตยา สถานที่นําหรือสั�งยาเขามาในราช

อาณาจกัร สถานทีข่ายยา โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล

ที่มียาที่เรียกเก็บคืนไวในครอบครองเพื่อขายหรือจายให

คนไข) แลวโทรสารหรือโทรศัพทแจงสถานที่กระจายยา

เกี่ยวกับรายละเอียดของยาที่เรียกเก็บคืนเพื่อ ใหกักยา

ไวกอน ดังน�้

 • ใหดําเนินการทันที พรอมกับประกาศราย

ละเอยีดของยาทีเ่รยีกเกบ็คนืทางสือ่มวลชน (วทิยโุทรทศัน 

วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ) กรณ�เปนยาที่กอให

เกิดอันตรายอยางรายแรง

 • ใหดําเนินการภายใน 24 ชั�วโมง กรณ�เปนยาที่

กอใหเกิดอันตราย

 • ใหดําเนินการภายใน 48 ชั�วโมง กรณ�เปนยาที่

อาจเปนอันตรายตอผูใชยา 

การรายงานผลการเรียกเก็บยาคืน

 การรายงานผลการเรียกเก็บยาคืนใหรายงานตอ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พรอมแนบเอกสาร

ที่เกี่ยวของกับยาที่เรียกเก็บคืน ดังน�้

 •  สาํเนาบญัชกีารผลติยาหรอืนาํหรอืสั�งยาเขามาใน

ราชอาณาจักร
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 1. ไทย, กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. 

พระราชบัญญัติควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ. 2483 

พรอมดวย กฎและประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมออกตาม

ความในพระราชบญัญตันิ� ้รวบรวมโดย เสถยีร วชิยัลกัษณ. 

พระนคร, น�ติเวชช, 2501.  

 2. ไทย, กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ�มเติม 

[อินเตอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: จาก http://www.ecombot-

thailand.com/porobo-drug.htm

 3.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ยาควบคมุ

พิเศษ. นนทบุรี: สํานักยา; 2554. จาก http://wwwapp1.

fda.moph.go.th/drug/zone_law/law020.asp

 4.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยา

อนัตราย. นนทบรุ:ี สาํนกัยา; 2554. จาก http://wwwapp1.

fda.moph.go.th/drug/zone_law/law021.asp

 5. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา เรื่องการขึ้นทะเบียนตํารับยาตามขอตกลง ASEAN 

Harmonizat ion Product on Pharmaceut ica l 

Registration [อนิเตอรเนต็]. [นนทบรุ]ี: สาํนกัคณะกรรมการ

อาหารและยา ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551. จาก 

http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_law/files/

ASEAN.pdf

 6. Guideline on Quality, Non-Clinical 

and Clinical Assessment Regarding Marketing 

Authorizations of Vaccines in Thailand,  Bangkok: 

Thai FDA; 2008.Available from: http://www.

app1.fda.moph.go.th/drug/zone_search/f i les/

Guideline_assessment_vaccines_12-12-08_final_re-

vised.pdf

 7. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา เรือ่งกาํหนดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชน 

พ.ศ. 2552 (ฉบบัปรบัปรงุ) ประกาศ ณ วนัที ่2 มถินุายน ๒๕๕๒. 

[นนทบุรี]: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2552.

 • สําเนาบัญชีการขายยา

 • รายละเอียดของยาที่เรียกเก็บคืน

 • รายละเอียดของสถานที่กระจายยา

 • เอกสารเรียกเก็บยาคืน

 • รายการเรียกเก็บยาคืน

 • รายละเอียดของการประกาศทางส่ือมวลชน (ถามี)

 กรณ�พนักงานเจาหนาที่เปนผูสั�งใหผูรับอนุญาต

เรียกเก็บยาคืน ใหผูรับอนุญาตรายงานการเรียกเก็บยาคืน

พรอมสงมอบยาที่เรียกเก็บคืนใหสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาภายใน 15 วัน สําหรับยาที่ไมปลอดภัยตอ

ผูใช หรือภายใน 30 วัน สําหรับยาที่อาจเปนอันตรายตอ

ผูใชยา นับแตวันที่ไดรับคําสั�ง15

 กรณ�ทีผู่รบัอนญุาตเรยีกเกบ็ยาคนืดวยตนเอง และ

เปนยาที่กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง  ใหผูรับอนุญาต

รายงานการเรยีกเกบ็ยาคนืและการดาํเนนิการเกีย่วกบัยาที่

เรยีกเกบ็คนืใหสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ

ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ตรวจพบขอบกพรอง

การเก็บรักษาและทําลายยาที่เรียกเก็บคืน

 ยาทีเ่รยีกเกบ็คนืใหแยกเกบ็และกกักนัไวตางหาก

อยางปลอดภัย  กรณ�ที่ผูรับอนุญาตเรียกเก็บยาคืนดวย

ตนเองใหผูรับอนุญาตตั้งผูรับผิดชอบในการพิจารณาเพื่อ

ดําเนินการทําลายหรือนําไปแกไขใหมและบันทึกหลักฐาน

ไวเปนลายลักษณอักษร

การแกไขปญหาที่เปนสาเหตุใหเรียกเก็บยาคืน

 ในกรณ�ที่มีการเรียกเก็บยาคืน ใหผูรับอนุญาต

ตั้งทีมงานที่รับผิดชอบในการสืบสวนและคนหาสาเหตุ

ที่ทําใหตองเรียกเก็บคืน แลวแกไขปญหาที่ เกิดขึ้น

เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ําอีก พรอมบันทึกหลักฐานไวเปน

ลายลักษณอักษร และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาทราบ

เอกสารอางอิง
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