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การข้ึนทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณ
ผูท่ีจะขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณไดจะตองเปนผูรับอนุญาตผลิต หรือเปนผูรับอนุญาต      

นํ าเขาฯ ยาแผนโบราณเสียกอน
การข้ึนทะเบียนตํ ารับยาแบงเปน 2 ข้ันตอน ไดแก

1. ขออนุญาตผลิตยาตัวอยาง หรือนํ าหรือส่ังยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักร ดํ าเนินการดังน้ี
1.1 ย่ืนคํ าขออนุญาตผลิตยาตัวอยางหรือคํ าขอนํ าหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณา

จักรตามแบบ ย.บ. 5 จํ านวน 2 ชุด พรอมแจงรายละเอียดในแบบคํ าขอใหครบถวน
(ผูรับอนุญาตฯ ในกทม. ใหย่ืนคํ าขอที่สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํ าหรับผูรับอนุญาตฯ 

ในตางจังหวัด อาจยื่นคํ าขอผานทางสาธารณสุขจังหวัด หรือมาย่ืนคํ าขอที่สํ านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาโดยตรงเองก็ได)

1.2 แนบ ฉลากและเอกสารกํ ากับยา จํ านวน 2 ชุด มาพรอมกับคํ าขอ ย.บ. 5
แบบย.บ.5ท่ีไดรับอนุญาตแลว จะใชผลิตหรือนํ าเขาฯยาตัวอยางไดเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลา            
ท่ีกํ าหนด

2. ย่ืนคํ าขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณ โดยตองมีเอกสารดังน้ี
(1) คํ าขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยาตามแบบ ท.ย. 1 จํ านวน 4 ชุด พรอมแจงรายละเอียดตามแบบ

คํ าขอ เชน ชื่อยา ขนาดบรรจุ ชื่อและปริมาณวัตถุ อันเปนสวนประกอบของตํ ารับยา (ในกรณีเปนสมุนไพร
ตางประเทศใหแจงชื่อวิทยาศาสตรของตัวยาไวดวย) ชื่อสถานท่ีผลิตยา เปนตน

(2) ฉลาก จํ านวน 4 ชุด โดยฉลากท่ีย่ืนจะตองแสดงขอความครบถวนตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 57 และ มาตรา 59 ( ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ )

(3) เอกสารกํ ากับยา จํ านวน 4 ชุด ขอความท่ีแสดงไวในเอกสารกํ ากับยาตองอานไดชัดเจน 
และถาเอกสารกํ ากับยาน้ันเปนภาษาตางประเทศตองมีคํ าแปลภาษาไทยดวย

(4) แบบ ย.บ. 5 ฉบับจริงท่ีไดรับอนุญาตแลว
(5) ยาตัวอยาง
(6) ในกรณีนํ าเขาฯ ตองย่ืนเอกสารดังตอไปน้ีดวย

- หนังสือรับรองการจํ าหนาย (Certificate of Free Sale) ตามหลักเกณฑท่ี
สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยากํ าหนด

- หนังสือรับรองโรงงานผูผลิตยาจากหนวยงานรัฐบาลของประเทศผูผลิตยาน้ัน
วาเปนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตหรือรับรองแลว

สถานท่ีย่ืนคํ าขอ  เชนเดียวกับการขอผลิต หรือนํ าเขาฯยาตัวอยาง
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ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตไมสามารถมาย่ืน ย.บ. 5 หรือ ท.ย. 1 ไดดวยตนเองอาจมอบอํ านาจใหผูอ่ืนมา
ย่ืนคํ าขอแทนได โดยลงลายมือชื่อของผูรับอนุญาตใน ย.บ. 5 หรือ ท.ย. 1 ทุกฉบับ และทํ าหนังสือมอบ
อํ านาจท่ีติดอากรแสตมปถูกตองครบถวนใหผูรับมอบอํ านาจมาดํ าเนินการแทน

3.การกรอกแบบคํ าขอผลิตยาตัวอยางเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยา (แบบ ย.บ. 5)
3.1 การแจงชื่อผูรับอนุญาตผลิต หรือนํ าหรือสั่งฯยา ถาเปนบุคคลธรรมดาใหแจงชื่อตัวและชื่อ

สกุลใหตรงกับในใบอนุญาตฯ ถาเปนนิติบุคคล (บริษัทจํ ากัด หางหุนสวนจํ ากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล) ใหแจงชื่อผูย่ืนคํ าขอในนามของนิติบุคคลน้ัน

3.2 ชื่อผูดํ าเนินการใหแจงใหตรงกับท่ีระบุในใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
3.3 เลขที่ใบอนุญาตและสถานท่ีต้ัง ใหกรอกรายละเอียดตรงกับท่ีระบุไวในใบอนุญาตผลิตยา

แผนโบราณ
3.4  ชื่อตํ ารับยา ตองไมใชชื่อไปในทํ านองโออวด  ไมสุภาพ หรืออาจทํ าใหเขาใจผิดจากความ

จริง หรือไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหรือสอไปในทางทํ าลายคุณคาของภาษาไทย
3.5  ใหระบุลักษณะและสีของยาตัวอยางท่ีจะขอผลิต หลังชื่อยา ในขอ 3.4  โดยแจงใหตรงกับ

ลักษณะของยาท่ีจะขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยา ถาเปนรูปแคปซูลใหระบุดวยวาผงยาสีอะไร บรรจุในแคปซูลสี
อะไร และตองมีคํ าวา "โบราณ" บนแคปซูลพิมพดวยสีท่ีรับประทานได พรอมท้ังระบุจํ านวนของยาท่ีจะ
ขอผลิตเปนยาตัวอยางดวย เชน   " ยาน้ํ ามหาหิงคุตราเพชร ยาน้ํ าสีน้ํ าตาล จํ านวน 250 ซีซี "
"ยาเม็ดขมิ้นชัน เปนยาเม็ดลูกกลอนสีเหลือง จํ านวน 200 เม็ด"  เปนตน

3.6  การแจงปริมาณของวัตถุสวนประกอบของตํ ารับยาใหแจงชื่อตัวยาและปริมาณใหชัดเจน
และครบถวนท้ังหมด (ท้ังท่ีเปนตัวยาสํ าคัญและสวนประกอบอ่ืน เชน น้ํ าผึ้ง แปง น้ํ าตาล สารกันเสีย หรือ
สารแตงกลิ่นแตงรส) โดยใหแจงเปนหนวยเมตริก (มก., กรัม, กิโลกรัม, ซีซี, หรือลิตร) หรือเปนรอยละ เชน    
" ยาน้ํ ามหาหิงคุ ใน 100 ซีซี มี มหาหิงคุ 18 กรัม หัวเหลา ใชละลายและเติมจนครบ 100 ซีซี "
" ยาพิมเสนน้ํ า ใน 100 % มี พิมเสน 30% การบูร 30% เกล็ดสะระแหน 40% " เปนตน

ถาสูตรมีตัวยามาก ไมพอท่ีจะแจงไวในท่ีดานหนาของคํ าขอ ใหแจงไวดานหลังของคํ าขอ
3.7 ใหแจงวิธีการทํ าโดยยอไวตอจากสูตร หรือแจงไวดานหลังของคํ าขอได
3.8 ขนาดบรรจุ
 -  ชนิดของภาชนะบรรจุ ตองแจงใหละเอียด เชน ขวดแกว/พลาสติก เปนตน
 - ขนาดบรรจุ แจงใหละเอียดทุกขนาดบรรจุ ในกรณียาเม็ด ตองแจงน้ํ าหนักของเม็ดยา

และกรณียาแคปซูลตองแจงน้ํ าหนักแคปซูลและน้ํ าหนักของผงยาท่ีบรรจุในหน่ึงแคปซูลดวย เชน
" ขวดแกวขวดละ 100 ,200,500 เม็ดๆ ละ 50 มก." " ขวดพลาสติกขวดละ 50,100,200,500 แคปซูลๆละ 
500 มก.(บรรจุผงยา 400 มก.)" เปนตน
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3.9 ลายมือชื่อของผูย่ืนคํ าขอจะตองเปนผูรับอนุญาตตามใบอนุญาตผลิตยา ลงลายมือชื่อ
จริงในแบบ ย.บ. 5 ท้ัง 2 ฉบับ  (ลายมือชื่อจะถายสํ าเนา หรือใหผูรับมอบอํ านาจลงนามแทนไมได)

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการตามท่ีระบุในใบอนุญาตฯจะตองลงรายมือชื่อใน แบบ ย.บ. 5 ท้ัง 2 ฉบับ
ดวย

4.การกรอกแบบคํ าขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณ (แบบ ท.ย. 1)
4.1 ลักษณะและสีของยา แจงใหตรงกับลักษณะของยาตัวอยางท่ีนํ ามาประกอบคํ าขอขึ้น

ทะเบียนตํ ารับยา ถาเปนรูปแบบแคปซูลใหระบุดวยวาผงยาสีอะไร บรรจุในแคปซูลสีอะไรและตองมีคํ าวา    
"โบราณ" บนแคปซูลพิมพดวยสีท่ีรับประทานได

4.2 ชื่อยา ถามีชื่อภาษาตางประเทศตองแจงไวดวย ตองไมใชชื่อไปในทํ านองโออวด ไมสุภาพ 
หรืออาจทํ าใหเขาใจผิดจากความจริง ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทํ าลาย
คุณคาของภาษาไทย

4.3 ขนาดบรรจุ
4.3.1 ชนิดของภาชนะบรรจุ ตองแจงใหละเอียด เชน ขวดแกว/พลาสติก เปนตน
4.3.2 ขนาดบรรจุ แจงใหละเอียดทุกขนาดบรรจุในกรณียาเม็ด ยาแคปซูล ตองแจงน้ํ า

หนักดวย
4.4 ฉลาก ตองแจงขอความบนฉลากใหครบถวนตามกฎหมาย เชน ชื่อยา เลขทะเบียน ขนาด

บรรจุ คํ าวา "ยาแผนโบราณ" เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต วันเดือนปท่ีผลิต ชื่อผูผลิต เมืองและประเทศ
ท่ีต้ังสถานท่ีผลิต ชื่อผูนํ าเขาและจังหวัดท่ีต้ัง ฯลฯ

กรณีฉลากมีขอความและรูปแบบเหมือนกันใหรับรองไวดวยวา ขอความและรูปแบบเหมือนกัน
ทุกขนาดบรรจุ ฉลากที่แนบไปใหพิจารณาในคํ าขอขึ้นทะเบียนใหสงเพียงขนาดบรรจุเดียว แตถาฉลากมี   
ขอความและรูปแบบไมเหมือนกันในแตละขนาดบรรจุก็ใหสงฉลากไปใหพิจารณาทุกแบบ

4.5 เอกสารกํ ากับยา ถาเปนเอกสารกํ ากับยาภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยดวย            
ขอความในภาษาตางประเทศไมจํ าเปนจะตองเหมือนเอกสารกํ ากับยาภาษาไทยทุกคํ า ขอความสํ าคัญใน
เอกสารกํ ากับยาควรประกอบดวย  ชื่อยา  วิธีใช  ขนาดบรรจุ  เปนตน

ขอความในฉลากและเอกสารกํ ากับยาตองอานไดชัดเจน หากมีขอความภาษาตางประเทศให
แปลเปนภาษาไทยกํ ากับไวดวย หรือหากขอความภาษาตางประเทศตรงกับขอความภาษาไทยใหเขียน     
คํ ารับรองกํ ากับไวดวย

ฉลากและเอกสารกํ ากับยาท่ีสงมาประกอบการพิจารณาอาจเปนสํ าเนาภาพถาย หรือเคาโครง
ราง (lay out) ท่ีมีขอความและรูปแบบท่ีตรงกับท่ีจะทํ าจริงเมื่อไดรับการอนุญาตแลว โดยตองระบุไววา
ฉลากและเอกสารกํ ากับยาจะมี สีของพื้นฉลาก สีของตัวอักษร เปนสีอะไรบาง
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กรณี ฉลากมีเอกสารกํ ากับยารวมอยูดวย  สวนท่ีเปนเอกสารกํ ากับยาตองแยกใหชัดเจนและมี
พื้นท่ีไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของฉลาก

4.6  ตํ ารับยา ใหแจงชื่อวัตถุและปริมาณใหชัดเจนและครบถวนตามความเปนจริง โดยแจง
เปนมาตราเมตริก หรือเปนรอยละ (ในกรณีจํ าเปน)

4.6.1 กรณีตํ ารับยาท่ีตองใชวัตถุกันเสีย หรือสารปรุงแตงสี กลิ่น รส ใหแจงไวในวัตถุ
สวนประกอบของตํ ารับยาน้ันดวย ถาใชวัตถุกันเสียหรือสารปรุงแตงสี กลิ่น รส ท่ีเปนเภสัชเคมีภัณฑ       
ตองแนบขอกํ าหนดมาตรฐาน (specification) ของวัตถุดิบน้ันมาดวย

4.6.2  ถาวัตถุท่ีเปนสวนประกอบของตํ ารับยา เปนยาสมุนไพรจากตางประเทศใหแจง
ชื่อวิทยาศาสตรกํ ากับไวดวย  พรอมท้ังแนบเอกสารแสดงรายละเอียด

4.6.3 ถาชื่อของวัตถุท่ีเปนสวนประกอบของตํ ารับยาเปนภาษาจีน ควรใชภาษาจีน
กลางหรือภาษาจีนแตจิ๋ว และใหเขียนชื่อภาษาไทยทับศัพทภาษาจีนกํ ากับไวดวย

4.7 กรรมวิธีการผลิต แจงใหละเอียดตามท่ีผลิตจริงเร่ิมต้ังแตข้ันตอนแรกของการผลิตจนถึง
การบรรจุ และแจงใหสอดคลองกับสูตร ควรแจงปริมาณสุทธิของยาที่ไดในทุกข้ันตอนการผลิต เชน ปริมาณ
สุทธิของน้ํ ายาท่ีไดภายหลังจากการตม เค่ียว เปนตน  ใหแจงเวลา และอุณหภูมิท่ีใชในการผลิตดวย

4.8 การแจงชื่อผูรับอนุญาตผลิต หรือนํ าหรือสั่งฯยา หากเปนบุคคลธรรมดาใหแจงชื่อตัวและ
ชื่อสกุลใหตรงกับในใบอนุญาตฯ ถาเปนนิติบุคคลใหแจงชื่อผูย่ืนคํ าขอในนามของนิติบุคคลน้ันและผูย่ืน    
คํ าขอตองมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน

4.9 การแจงเลขท่ีใบอนุญาตผลิต หรือนํ าหรือสั่งฯยาและสถานท่ีต้ังของผูรับอนุญาต ใหแจง
ตรงตามท่ีปรากฏในใบอนุญาต พรอมท้ังใหแนบสํ าเนาภาพถายใบอนุญาตมาดวย 1 ฉบับตอตํ ารับ

4.10 ตองมีลายมือชื่อผูย่ืนคํ าขอซึ่งเปนรายมือชื่อของผูรับอนุญาตตามขอ 4.8
กรณีผูรับอนุญาตมอบใหผูอ่ืนมาย่ืนคํ าขอขึ้นทะเบียนแทน  ตองมีหนังสือมอบอํ านาจท่ี

ติดอากรแสตมปถูกตองครบถวนแนบมาพรอมคํ าขอขึ้นทะเบียนดวย
5.หลักเกณฑสํ าคัญสํ าหรับตํ ารับยาแผนโบราณ

5.1 กรรมวิธีการผลิตตองเปนแบบแผนโบราณ หรือเปนกรรมวิธีการผลิตตาม ขอ 5.3
5.2 ตองไมมีตัวยาแผนปจจุบันเปนตัวยาสํ าคัญผสมในตํ ารับ
5.3 มาตรา 54 ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2530 ให " ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ซึ่งผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด       
วิธีเคลือบหรือวิธีอ่ืนอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสํ าเร็จรูปในการตอก     
อัดเม็ด การเคลือบหรือการอ่ืนอันคลายคลึงกันรวมท้ังการใสวัตถุกันเสียลงในยาแผนโบราณตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง  " (รายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองน้ีใหดูจากกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
25 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)
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5.4 เจาหนาท่ีจะไมรับข้ึนทะเบียนตํ ารับยาท่ีมีลักษณะตามท่ีระบุไวในมาตรา 83 คือ
(5.4.1) ยาปลอมหรือยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํ ารับยาแลว
(5.4.2) ยาท่ีแจงรายละเอียดในคํ าขอขึ้นทะเบียนไมครบถวน
(5.4.3) ยาท่ีไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณ หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช
(5.4.4) ยาท่ีใชชื่อไปในทํ านองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทํ าใหเขาใจผิดจากความ     

เปนจริง
(5.4.5) ยาท่ีใชชื่อไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทํ าลาย  

คุณคาของภาษาไทย
ยาท่ีผานการพิจารณาและไดรับข้ึนทะเบียนแลว  สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ

ออกเลขทะเบียนและใบสํ าคัญการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาให เมื่อผูรับอนุญาตไดรับใบสํ าคัญการข้ึนทะเบียน
ตํ ารับยาแลว      จึงจะผลิตหรือ  สั่งยาเขามาในราชอาณาจักรได

หมายเหตุ รายละเอียดของขอความท่ีกฎหมายกํ าหนดใหตองมีในฉลากยาแผนโบราณ มีดังน้ี
(ก) ชื่อยา
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสํ าคัญการข้ึนทะเบียนตํ ารับยา
(ค) ปริมาณของยาท่ีบรรจุ
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต
(จ) ชื่อผูผลิตและจังหวัดท่ีต้ังสถานท่ีผลิต
(ฉ) วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา
(ช) คํ าวา "ยาแผนโบราณ" ใหเห็นไดชัด
(ซ) คํ าวา "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะท่ี" แลวแตกรณีดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณี

เปนยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะท่ี
(ฌ)  คํ าวา "ยาสามัญประจํ าบาน" ในกรณียาสามัญประจํ าบาน
(ญ)  คํ าวา "ยาสํ าหรับสัตว" ในกรณีเปนยาสํ าหรับสัตว

ในกรณียานํ าเขาฯความใน (จ) ใหระบุชื่อเมือง และประเทศที่ต้ังสถานท่ีผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และ
ใหระบุชื่อผูนํ าสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและจังหวัดท่ีต้ังสถานท่ีนํ าสั่งยาไวดวย

กรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความดังกลาวขางตนไดท้ังหมด ใหผูรับ
อนุญาตขอยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหน่ึงหรือท้ังหมดได
เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว



รับรองขอ
พ้ืนฉลาก
ค ําวา "ยา
* ยาส้ินอ

ยาแ

ผลิต
ขนา
เลข
คร้ัง
* ยา

ฉลากแล
เปนสัดส

กรณียาท่ีผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรขอความในฉลากและเอกสารกํ ากับยาตองระบุชื่อ
ประเทศไทยดวย  สวนขอความอ่ืนหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน และไม
ตองแสดงขอความใน (ช) (ซ) และ (ฌ)

า
ตัวอยางการแสดงฉลาก
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ความฉลากเหมือนกันทุกขนาดบรรรจุ
สี ขาว  ตัวอักษร  สี  น้ํ าเงิน
สามัญประจํ าบาน" อยูในกรอบสีเขียว
ายุ และคํ าวายาสามัญประจํ าบาน ตองแสดงเฉพาะสํ าห

ผนโบราณ *

ยํ าอํ ามฤควาที
โดย: สหกรณการพึ่งตนเอง  ชัยภูมิ
ดบรรจุ  ซองละ ��������..กรัม
ทะเบียนยาท่ี�����������...
ท่ีผลิต������วัน เดือน ป ท่ีผลิต�����..
ส้ินอายุ��������..

ะเอกสารกํ ากับยาอาจพิมพรวมกันบนแผนเดียวก
วนพื้นท่ีไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของฉลาก  และระบุค
ตัวอยางการแสดงเอกสารกํ ากับย
เอกสารกํ ากับยา

ยาสามัญประจํ าบาน
รับยาสามัญประจํ าบาน

ยาอํ ามฤควาที
ในยา 85 กรัม ประกอบดวย : รากไครเครือ
โกฐพุงปลา  เทียนขาว  ลูกผักชีลา
เน้ือลูกมะขามปอม  เน้ือลูกสมอพิเภก  ส่ิงละ 7 กรัม
ชะเอมเทศ  43  กรัม
สรรพคุณ แกไอ  ขับเสมหะ
วิธีใช  ละลายน้ํ ามะนาวแทรกเกลือจิบหรือกวาดคอ

ผูใหญ  คร้ังละ  1 ชอนชา
เด็ก  ลดลงตามสัดสวน

บรรจุซองละ กรัม

ันได  โดยสวนท่ีเปนเอกสารกํ ากับยาตองแบงแยก
ํ าวา "เอกสารกํ ากับยา" ไวดวย
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รายช่ือยาแผนโบราณที่เปนอันตราย
(ไมอนุญาตใหใชในตํ ารับยาแผนโบราณ)

1.  พืชกระทอม - Mitragyna speciosa  Korth.
2.  กัญชา  -Cannabis sativa Linn. (Cannabis indica Lam.)
3.  ฝนยา (Medicinal Opium) ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ และสวนตางๆของ

ตนฝน - Papaver somniferum Linn.
4.   ยางตาตุม    - Excoecaria agallocha Linn.
5.  เมล็ดมะกล่ํ าตาหนู   -Abrus precatorius Linn.
6. ยางรักขาว  -Calotropis  gigantea R. Br., C.procera Alt. f.
7. ยางรักดํ า     -Melanorrhoea  usitata  Wall.
8. เมล็ดสลอด  -Croton  tiglium  Linn.
9. น้ํ ามันสลอด   - Croton  tiglium  Linn.
10. สารหนูและ/หรือสารประกอบออกไซดของสารหนู     -Arsenic   (As)   and/or   Arsenic

oxides ยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีสารหนูและ/หรือสารประกอบออกไซดของสารหนูปนอยู (Impurity) รวมกัน
แลวคํ านวณเปนปริมาณของสารหนู (As) ไมเกินสี่สวนในลานสวน

11. โกฐกะกล้ิง (Nux Vomica)    -Strychnos  nux - vomica Linn. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีโกฐ
กะกลิ้งสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 60 มิลลิกรัม

12. รากเจตมูลเพลิงขาว     -Plumbago  zeylanica Linn.ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีราก
เจตมูลเพลิงขาวคิดเปนน้ํ าหนักรากแหงสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 1 กรัม

13. รากเจตมูลเพลิงแดง  -Plumbago  indica  Linn. (Plumbago rosea Linn.) ยกเวนยาท่ีผลิต
ข้ึนโดยมีรากเจตมูลเพลิงแดงคิดเปนน้ํ าหนักรากแหงสํ าหรับ รับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 1 กรัม

14. เมล็ดตีนเปดทราย  -Cerbera  manghas Linn. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอก
15. เมล็ดตีนเปดน้ํ า   -Cerbera  odollam Gaertn. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอก
16. พญามือเหล็ก   -Strychnos  lucida R.Br. (Strychnos  roberans A.W. Hill. ) ยกเวนยาท่ี

ผลิตข้ึนโดยมีเน้ือไมและ/หรือเปลือกพญามือเหล็กคิดเปนน้ํ าหนักเน้ือไมและ/หรือเปลือกแหงสํ าหรับ         
รับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 60 มิลลิกรัม

17. เมล็ดในพญามือเหล็กเถา  -Strychnos ignatii Bergius (Strychnos krabionsis A.W. Hill.)
 ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีเมล็ดในพญามือเหล็กเถาสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 60 มิลลิกรัม
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18. รง   -Garcinia  acuminata  Planch. & Triana, G.hanburyi Hook., G.morella  Desrouss
ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีรงสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน  60  มิลลิกรัม

19. รากระยอม  - Rauvolfia  serpentina   Benth.  ex  Kurz ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีราก
ระยอมคิดเปนน้ํ าหนักรากแหงสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 50 มิลลิกรัม

20. เมล็ดในราชดัด   - Brucea javanica  Merr.  (Brucea amarissima Desv. ex  Gomes,
B.sumatrana Roxb.) ยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีผลราชดัดคิดเปนน้ํ าหนักในราชดัดสํ าหรับรับประทาน      
ในมื้อหน่ึงไมเกิน  500 มิลลิกรัม

21. ลํ าโพง   -Datura  alba  Nees.,  D.fastuosa  Linn., D.metel  Linn., D.stramonium  Linn.,
ยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีรากลํ าโพงท่ีสุมแลวคิดเปนน้ํ าหนักรากแหงสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 75 
มิลลิกรัม  และยาท่ีผลิตขึ้นเพื่อใชสูบโดยมีใบและ/หรือดอกลํ าโพงเปนสวนประกอบไมเกินรอยละ 15  ของ
ปริมาณตัวยาท้ังหมด

22. ยางสลัดได   -Euphorbia antiquorum  Linn., E. trigona  Haw. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมี
ยางสลัดไดสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน  130  มิลลิกรัม

23. เมล็ดสารพัดพิษ  - Sophora   tomentosa  Linn. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีเมล็ดสารพัดพิษ
สํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 100 มิลลิกรัม

24. โหราเดือยไก   - Aconitum  kusnezoffri  Reichb. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีโหราเดือยไกท่ีทํ า
ใหหมดความเปนพิษแลวสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 2.5 กรัม  และยาที่ผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอก

25. โหราบอน   - Aconitum  carmichaeli  Debx. (Aconitum chinense auct.. non paxt.)       
ยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีโหราบอนท่ีทํ าใหหมดความเปนพิษแลวสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 4 กรัม 
และยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอก

26. ยาสมุนไพรท่ีไดจากพฤกษชาติท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร       Ephedra   equisetina Bge.,
E. gerardiana Wall. , E. intermedia   Schrenk et Mey. , E.sinica  Stapf. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมี     
ลํ าตนและ/หรือก่ิงเอเฟดรา  (Ephedra) คิดเปนน้ํ าหนักลํ าตนและ/หรือก่ิงแหงสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึง
ไมเกิน 2 กรัม

27. ยาสมุนไพรท่ีไดจากพฤกษชาติท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร        Fritillaria   cirrhosa  D.Don. ,
F. delavayi Franch. , F.maximowiczii Freyn, F.pallidiflora Schrek. , F.przewalskii Maxim. , F. roylei
Hook. , F.taipaiensis P.Y. Li, F.unibracteata Hsiao et K.G. Hsia, F.ussuriensis  Maxim., 
F.verticillata Willd , Fritillaria  spp. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีหัวฟริทิลลารี  (Fritillary) คิดเปนน้ํ าหนัก     
หัวแหงสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน 3 กรัม

ยาท่ีผลิตข้ึนโดยมียาสมุนไพรดังกลาวหามใชกับเด็กอายุต่ํ ากวา 9 ขวบหรือสตรีมีครรภ
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28. ยาสมุนไพรท่ีไดจากสัตวท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร             Bufo bufo gargarizans     Cantor ,
B.melanostictus  Schneider , B. vulgaris Lour. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมีน้ํ าพิษ  (Venom) ของคางคก
สํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน  2 มิลลิกรัม

29. ยาสมุนไพรท่ีไดจากสัตวท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร  Mylabris  phalerata  Pall. (Mylabris sidae
Fabr.),  M. pustulata Thunb ., M. cichorii  Linn., Mylabris spp. ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอก
โดยมีแมลงเตาบาและ/หรือแมลงในตระกูลมิลาบริส  (Mylabris) ท่ีค่ัวแลวในขนาดการใชคร้ังละไมเกิน 50  
มิลลิกรัม

30. กํ ามะถันแดง หรือเรียกวาหรดาล หรือท่ีเรียกวาหรดาลแดง หรือท่ีเรียกวามโนศิลา   - Asernic
disulphide (As2S2) ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีกํ ามะถันแดงไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณ
ตัวยาท้ังหมด

31. ชาดกอน  ชาดจอแส ชาดผง ชาดหรคุณจีน  ซึ่งมีสวนประกอบสํ าคัญเปน Mercuric
sulphide  (HgS) ยกเวนยาท่ีผลิตข้ึนโดยมีชาดกอน  และ/หรือชาดจอแส  และ/หรือชาดผง  และ/หรือชาด-
หรคุณจีน สํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงรวมกันไมเกิน 30 มิลลิกรัม  และยาที่ผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอก

32. น้ํ าประสานทอง  -Sodium  borate  or Borax  (Na2B4O7.10H2O) ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นโดยมี
น้ํ าประสานทองสํ าหรับรับประทานในมื้อหน่ึงไมเกิน  25  มิลลิกรัม

33. ปรอท (Mercury) ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีปรอทไมเกินรอยละ 10 ของ
ปริมาณตัวยาท้ังหมด

34. ฝุนจีนหรือยาสมุนไพรท่ีไดจากแรซึ่งมีสวนประกอบสํ าคัญเปน Basic lead carbonate
[2PbCo3.Pb(OH)2] ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีฝุนจีนหรือยาสมุนไพรท่ีไดจากแรซึ่งมีสวน
ประกอบสํ าคัญเปน  Basic lead carbonate  และ/หรือสารประกอบอื่นของตะก่ัว คํ านวณเปนปริมาณของ
ตะก่ัว (Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยาท้ังหมด

35. เสน       -Lead  Oxide  (Pb3O4)    ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีเสน  และ/หรือ
สารประกอบอ่ืนของตะก่ัวคํ านวณเปนปริมาณของตะก่ัว (Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยา
ท้ังหมด

36. หรดาลกลีบทอง  (Orpiment)  -Arsenic  trisulphide (As2S3) ยกเวนยาท่ีผลิตขึ้นสํ าหรับใช
ภายนอกโดยมีหรดาลกลีบทองไมเกินรอยละ  5 ของปริมาณตัวยาท้ังหมด
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หลักเกณฑการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน

ΙΙΙΙหลักการทั่วไป
1. การกํ าหนดหลักเกณฑฯ อาศัยแนวทางจากระเบียบ หลักเกณฑ  ขอกํ าหนดในการข้ึนทะเบียน

ตํ ารับยาจํ าพวก herbal  medicines ของประเทศสวีเดน  อังกฤษ  ฝร่ังเศส และแนวทางท่ีองคการอนามัย
โลกจัดทํ าข้ึน

2. ผลจากการศึกษาระเบียบ  หลักเกณฑ  ขอกํ าหนดท่ีใชเปนแนวทางดังกลาวขางตนสรุปไดดังน้ี
2.1 ในการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาจํ าพวก herbal  medicines จะ

ตองใหความสํ าคัญตอประสบการณการใชท่ีมีมาเปนเวลานาน  และนํ าขอมูลเหลาน้ีมาพิจารณาดวย  โดย
ท่ีขอมูลดังกลาวตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร (well - documented) ระบุถึงระยะเวลาที่ใชยา    
ขอบงใชและประเทศที่มีการนํ ายาน้ันไปใช

2.2 ถึงแมจะมีประสบการณการใชยามายาวนาน และไมมีขอบงชี้ใหเห็นวาจะทํ าให          
เกิดอันตราย ก็ไมสามารถจะสรุปไดวายาน้ันจะมีความปลอดภัยเสมอไป  เน่ืองจากอันตรายหรือความเปน
พิษอาจเกิดขึ้นโดยไมมีผูใดทราบ  หรือไมมีการรายงานไว

2.3 ยาท่ีจะประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากขอมูลประสบการณการใชยา        
จะตองมีสูตรตํ ารับ (product's formulation) วิธีใช (mode of administration) สรรพคุณ  ขนาดยา  และ
ระยะเวลาการใชยา (short or long - term) ฯลฯ ท่ีไมแตกตางจากตํ ารับยาท่ีเคยใชกันมาในอดีต  หากยาท่ี
ขอข้ึนทะเบียนตํ ารับยามีความแตกตางในประเด็นเหลาน้ี  ก็จะตองมีขอพิสูจนประสิทธิภาพและ         
ความปลอดภัยดวยการศึกษาทางเภสัชวิทยา/พิษวิทยา  และการศึกษาทางคลินิก
Пคํ าจํ ากัดความ

1. ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน  หมายถึง ผลิตภัณฑยาสํ าเร็จรูปท่ีประกอบดวยตัวยาสํ าคัญท่ีได
จากพืช (active plant materials) ซึ่งอาจมี หรือ ไมมีตัวยาชวย (pharmaceutical necessities) อยูในสูตร
ตํ ารับ ท้ังน้ีไมรวมถึง

(1) ผลิตภัณฑยาท่ีมีขอบงใช/สรรพคุณ  ขนาดและวิธีใช ตามความรู ความเชื่อท่ีสืบทอดตอกัน
มา  ซึ่งมีเอกสารอางอิงตามท่ีกํ าหนดไวในหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณ

(2) ผลิตภัณฑยาท่ีประกอบดวยสารออกฤทธิ์ซึ่งอยูในรูปสารบริสุทธิ์ (purified substance)
2.  ตัวยาสํ าคัญท่ีไดจากพืช (active plant materials) หมายถึง สวนประกอบสวนใดสวนหน่ึงท่ีมี

อยูตามธรรมชาติของพืช หรือสารสกัดจากพืช ไดแก
(1) สวนของพืช เชนราก เปลือก ดอก ใบ ผล  เมล็ด  เปนตน หรือ
(2) exudates ตามธรรมชาติจากพืช เชน oleoresins , gums, latex  เปนตน หรือ
(3) สิ่งท่ีเตรียมไดจาก (1) หรือ (2) ดวยกรรมวิธี การบด การค้ัน การสกัด ฯลฯ  เชน  
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extracts , fatty , oils , expressed juice เปนตน
สารออกฤทธิ์ท่ีผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ไมถือวาเปนตัวยาสํ าคัญ

ตามคํ าจํ ากัดความน้ี
3. สารเทียบ (markers) หมายถึง สารท่ีเปนองคประกอบตามธรรมชาติอยูในตัวยาสํ าคัญ และ

ทราบโครงสรางทางเคมี หรือ chromatographic  pattern ซึ่งสามารถนํ ามาตรวจเอกลักษณ และคํ านวณ
หาปริมาณ  เพื่อชวยในการควบคุมคุณภาพของตัวยาสํ าคัญ และผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันท่ี
ผลิตจากตัวยาสํ าคัญน้ัน
Шการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

1. การแสดงสูตรตํ ารับยา
1.1แสดงชื่อและปริมาณของตัวยาสํ าคัญ  และตัวชวยท้ังหมดท่ีอยูในสูตรตํ ารับ
1.2 การแสดงชื่อตัวยาสํ าคัญ

1.2.1 ใหระบุชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ของพืช พรอมท้ัง family
1.2.2 ใหแสดงลักษณะ  สวนของพืช  รูปแบบของวัตถุดิบ
1.2.3 ในกรณีท่ีใชตัวทํ าละลายในการเตรียมตัวยาสํ าคัญจากพืชแหงใหแสดงชื่อ

ตัวทํ าละลายและอัตราสวนระหวางสวนของพืชกับตัวยาสํ าคัญท่ีใชเปนวัตถุดิบในตํ ารับ เชน Sennae 
folium dry : 60% ethanolic extract (8:1) เปนตน
(หมายเหตุ : การแสดงสูตรในฉลากไมจํ าเปนตองระบุตัวทํ าละลายท่ีใชในการสกัดไว)

1.3 การแจงปริมาณตัวยาสํ าคัญ ใหแจงเปนปริมาณตอหนวย (unit dose) ของผลิตภัณฑตาม
ความเหมาะสม โดยใชมาตราเมตริกแสดงน้ํ าหนักหรือปริมาตร หรือแจงเปนรอยละในผลิตภัณฑ  หรือแจง
เปนชวง (range) เทียบเทากับปริมาณสารออกฤทธิ์ (constituent of known therapeutic activity) หรือสาร
เทียบ (marker)  เชน Sennae folium dry 830 - 1,000 mg, corresponding to 25 mg of 
hydroxyanthracene glycosides,calculated as sennoside B. เปนตน

2. ขอมูลเกี่ยวกับพืช และกระบวนการเตรียมตัวยาสํ าคัญ
ขอมูลท่ีตองพิจารณามีดังน้ี
2.1 ชื่อวิทยาศาสตร  (scientific name)
2.2 ชื่อสามัญเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย (ถามี)
2.3 ลักษณะและสวนของพืชท่ีนํ ามาใช
2.4 สารท่ีเปนองคประกอบหลัก (main constituents) หรือสารท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

(characterizing compounds) หรือสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีววิทยาหรือออกฤทธิ์ในการรักษา (active 
constituents) ดวย
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2.5 สภาพการเก็บรักษา  และวิธีท่ีใชปองกัน/ลดการปนเปอนหรือการถูกทํ าลายโดยจุลชีพ  
แมลง หรือศัตรูพืชอ่ืนๆ

2.6 รูปถาย หรือภาพวาดของพืช และสวนของพืชท่ีนํ ามาใช
2.7 รายละเอียดวิธีการเตรียมตัวยาสํ าคัญจากพืช [กระบวนการเตรียมตัวยาสํ าคัญ

ตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice - GMP)]
3.ขอกํ าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ (Specification of Raw Materials)

3.1 ตองมีขอกํ าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบทุกชนิดท้ังท่ีเปนตัวยาสํ าคัญและ ตัวยาชวย ถาเปน
วัตถุดิบตาม monographs ของตํ ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือตํ ารายาอ่ืนๆท่ี  คณะอนุกรรมการเห็นชอบก็
ใหอางอิง monographs น้ัน

3.2  ถาเปนวัตถุดิบท่ีไมเปนไปตาม monographs ของตํ ารายาใหใชขอกํ าหนดมาตรฐานท่ีจัด
ทํ าโดยผูผลิต ขอกํ าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบท่ีเปนตัวยาสํ าคัญตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี

(1) ลักษณะ (description) : macroscopic, microscopic, และ sensory 
characteristics  (organoleptic)

(2)   วิธีตรวจเอกลักษณ (identity test ) : เคมี  กายภาพ  โครมาโตกราฟ
(3) วิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก  ( main constituents )  สารออกฤทธิ์ (constituents 

of known therapeutic activity) หรือ สารเทียบ (markers) พรอม limits
(4) limits ของ ash values , moisture content , microbial contamination และสาร

ปนเปอนอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการยากํ าหนด
4.วิธีการผลิตยาสํ าเร็จรูปโดยละเอียด (Detail manufacturing procedure)

กระบวนการการผลิตยาสํ าเร็จรูปตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good 
Manufacturing Practice - GMP ) ตามท่ีคณะกรรมการยากํ าหนด

5. ขอกํ าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยาสํ าเร็จรูป (Specification of Finished Products)
(1) ลักษณะ (appearance)  ของผลิตภัณฑและ final product
(2) วิธีการตรวจเอกลักษณ (identity test) - ตัวยาสํ าคัญ , vehicle
(3) วิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (main constituents), สารออกฤทธิ์ (constituents of

known therapeutic activity) หรือ สาร เทียบ (markers) พรอม limits
(4) ขอกํ าหนดมาตรฐานท่ีข้ึนอยูกับรูปแบบ (dosage form) ของผลิตภัณฑ : ใหใชขอกํ าหนด

มาตรฐานตามที่กํ าหนดในตํ ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือตามท่ีคณะกรรมการยากํ าหนด โดยระบุวิธี
ทดสอบพรอมท้ัง limits

เชน    ยาผง : -     Fineness
- Weight/unit
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- Weight variation
ยาเม็ด,แคปซูล -    Weight/unit

- Weight variation
-    Disintegration

ครีม,ข้ีผึ้ง : -     Physical homogeneity
- pH
- Minimum fill เปนตน

(5) limit ของ microbial contamination
(6) รายละเอียดวิธีการศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ หรือวิธีการอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการยากํ าหนด และระบุวันหมดอายุของยาโดยผูผลิต
IVการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย

1. ในกรณีของยาท่ีไมเคยไดรับอนุญาตใหจํ าหนายในประเทศไทยมากอน ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันท่ีนํ ามาขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยา จะประเมินจากผลการ
ศึกษาดานเภสัชวิทยา  พิษวิทยา  และการศึกษาทางคลินิก  หรือหลักฐานอ่ืนๆ  ท่ีแสดงวามีการใชไดผลทาง
คลินิกตามท่ีคณะกรรมการยาเห็นชอบ

2. ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันตอไปน้ี  ไดรับการยกเวนไมตองสงขอมูลการศึกษาดานพิษ
วิทยา

(1) ยาท่ีประกอบดวยตัวยาสํ าคัญท่ีมีหลักฐานแสดงวาผลิตหรือเตรียมข้ึนดวยกรรมวิธีท่ี  ไม
แตกตางจากกรรมวิธีท่ีเคยใชกันมาแตโบราณ

(2) ยาท่ีประกอบดวยตัวยาสํ าคัญท่ีมีหลักฐานแสดงวามีการนํ ามาใชเปนอาหาร  และมี        
วิธีนํ ายาเขาสูรางกาย  (mode of administration) โดยการรับประทาน

3. ในกรณีตํ ารับยาท่ีใชสารสกัดจากพืชชนิดเดียวกันตํ ารับยาตนแบบที่รับข้ึนทะเบียนไวแลว  จะตอง
มีหลักฐานแสดงวาสารสกัดจากพืชน้ันมีคุณภาพมาตรฐานไมต่ํ ากวายาตนแบบ
Vขอมูลอื่นๆ เชน - ฉลาก/เอกสารกํ ากับยา

- สถานะการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาในประเทศอ่ืน
- ขอมูลเก่ียวกับสิทธิบัตร
- ใบรับรอง (Certificate) ตางๆ เชน Certificate of GMP , Certificate of 

Pharmaceutical Product , Certificate of Free Sale ฯลฯ
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VI ขอบเขตของการนํ าหลักเกณฑไปปฏิบัติ
หลักเกณฑการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันน้ีใชกับตํ ารับยาท่ีย่ืนคํ าขอขึ้นทะเบียน

ตํ ารับยาภายหลังสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศใชหลักเกณฑ  ตํ ารับยาท่ีมีตัวยาสํ าคัญ
และปริมาณในสูตรตํ ารับเชนเดียวกับท่ีเคยรับข้ึนทะเบียนไวกอนแลว  หากมีสรรพคุณ/ขอบงใช ขนาด และ
วิธีใชไมแตกตางไปจากเดิม ใหใชหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาสามัญในการพิจารณา

หมายเหตุ ตํ ารับยาท่ีประกอบตัวยาสํ าคัญท่ีไดจากสัตว หรือแรธาตุ ใหประยุกตใชหลักเกณฑท่ีกลาวขาง
ตนตามความเหมาะสม
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(สํ าเนา)
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณ
เก่ียวกับมาตรฐานการปนเปอนเช้ือจุลินทรียและโลหะหนัก

�����������������..

    ดวยผลการตรวจวิเคราะหยาแผนโบราณตามทองตลาดพบวามีปญหาเก่ียวกับมาตรฐานการปนเปอน
ของเชื้อจุลินทรีย  ประกอบกับขณะนี้ Thai Herbal Pharmacopoeia  ไดมีขอกํ าหนดมาตรฐานการปนเปอนของ
เชือ้จลุนิทรียและโลหะหนักของยาไวแลว  ดังนั้นเพื่อใหการข้ึนทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณไดมาตรฐาน  ปลอดภัย
เปนไปตามมาตรา 79 มาตรา 80 และมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยคํ าแนะนํ าและความเห็นของ          
คณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ 5/2546 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2546 กํ าหนดหลักเกณฑการพิจารณาคํ าขอ
ขึน้ทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย และโลหะหนัก   ดังตอไปนี้

1. มาตรฐานยาแผนโบราณตองไมมีการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่อาจกอใหเกิดโรคตามมาตรฐานท่ีระบุ
ใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 ดังนี้

 Staphylococcus  aureus  ตอยา 1 กรัมหรือ 1 มิลลิลิตร
 Clostridium spp. ตอยา 10 กรัมหรือ 10 มิลลิลิตร
 Salmonella spp. ตอยา 10 กรัมหรือ 10 มิลลิลิตร
2.   มาตรฐานยาแผนโบราณตองไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก ดังนี้
สารหนู (Arsenic) ไมเกิน 4  สวนในลานสวน
แคดเม่ียม (Cadmium) ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน
ตะก่ัว (Lead) ไมเกิน 10 สวนในลานสวน

 สํ าหรับตํ ารับยาแผนโบราณที่มีการใชตัวยาที่มีสวนประกอบของโลหะหนักดังกลาวขางตนใหใชได
เฉพาะตัวยาและปริมาณไมเกินที่กํ าหนด ดังนี้

ก ํามะถันแดง หรือที่เรียกชื่ออ่ืนวาหรดาล หรดาลแดง มโนศิลา (Arsenic disulphide; As2S2) เฉพาะ
ในตํ ารับยาที่ผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีกํ ามะถันแดงไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด

ฝุ นจีน หรือตัวยาสมุนไพรที่ไดจากแรซึ่งมีสวนประกอบสํ าคัญเปน Basic lead carbonate 
[2PbCO3.Pb(OH)2]  เฉพาะในตํ ารับยาที่ผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีฝุนจีนหรือยาสมุนไพรที่ไดจากแรซึ่งมี
สวนประกอบสํ าคัญเปน Basic lead carbonate  หรอืสารประกอบอ่ืนของตะก่ัว  คํ านวณเปนปริมาณของตะกั่ว 
(Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด

เสน (Lead oxide; Pb3O4) เฉพาะในตํ ารับยาที่ผลิตขึ้นสํ าหรับใชภายนอกโดยมีเสนหรือสาร
ประกอบอ่ืนของตะกั่วคํ านวณเปนปริมาณของตะกั่ว (Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยา ทั้งหมด
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หรดาลกลีบทอง (Orpiment; Arsenic trisulphide; As2S3)  เฉพาะในตํ ารับยาที่ผลิตขึ้นสํ าหรับใช
ภายนอกโดยมีหรดาลกลีบทองไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด

3. คํ าขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณทุกตํ ารับตองมีผลการตรวจวิเคราะหการปนเป อน              
เชื้อจุลินทรียเปหลักฐานแสดงสรรพคุณและความปลอดภัยของยาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยตองเปนผลการ
ตรวจวิเคราะหจาก

  (ก) กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
  (ข) มหาวิทยาลัยของภาครัฐหรือเอกชนที่มีหองปฏิบัติการที่สามารถใหบริการตรวจวิเคราะห
  (ค) โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนที่มีหองปฏิบัติการที่สามารถให

บริการตรวจวิเคราะห
  (ง) หองปฏิบัติการของเอกชนท่ีไดรับรองความสามารถทางหองปฏิบัติการ

 (Accreditation) หรือ
  (จ) หองปฏิบัติการอ่ืนที่สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ
4. ผูรบัอนุญาตผลิต หรือนํ าหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักรที่ไดยื่นคํ าขอขึ้นทะเบียน

ตํ ารับยาแผนโบราณไวแลวแตยังมิไดรับใบสํ าคัญการข้ึนทะเบียนตํ ารับยา  หรือที่มีตํ ารับยาแผนโบราณที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวแลวจะตองสงผลการตรวจวิเคราะหเชนเดียวกับที่กํ าหนดไวตามขอ 3 ใหสํ านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาภายใน 1 ปนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  หากไมดํ าเนินการภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบพบวายาที่ไดขึ้นทะเบียนตํ ารับยาไวแลวไมมีสรรพคุณหรือไม
ปลอดภัยจะดํ าเนินการเพิกถอนทะเบียนตํ ารับยานั้น

ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ  ณ วันที่  25 มีนาคม 2547
          (ลงชื่อ)  สุบุญญา  หุตังคบดี

(นางสุบุญญา  หุตังคบดี)
รองเลขาธิการ  ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(คัดจากราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 43 ง วันที่ 21 เมษายน 2547)


