การขึน้ ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
ผูที่จะขอขึ้นทะเบียนตํ ารับยาแผนโบราณไดจะตองเปนผูรับอนุญาตผลิต หรือเปนผูรับอนุญาต
นําเขาฯ ยาแผนโบราณเสียกอน
การขึ้นทะเบียนตํารับยาแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
1. ขออนุญาตผลิตยาตัวอยาง หรือนําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณาจักร ดําเนินการดังนี้
1.1 ยื่นคําขออนุญาตผลิตยาตัวอยางหรือคําขอนําหรือสั่งยาตัวอยางเขามาในราชอาณา
จักรตามแบบ ย.บ. 5 จํานวน 2 ชุด พรอมแจงรายละเอียดในแบบคําขอใหครบถวน
(ผูรับอนุญาตฯ ในกทม. ใหยื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สําหรับผูรับอนุญาตฯ
ในตางจังหวัด อาจยื่นคําขอผานทางสาธารณสุขจังหวัด หรือมายื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาโดยตรงเองก็ได)
1.2 แนบ ฉลากและเอกสารกํากับยา จํานวน 2 ชุด มาพรอมกับคําขอ ย.บ. 5
แบบย.บ.5ที่ไดรับอนุญาตแลว จะใชผลิตหรือนํ าเขาฯยาตัวอยางไดเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
2. ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ โดยตองมีเอกสารดังนี้
(1) คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาตามแบบ ท.ย. 1 จํานวน 4 ชุด พรอมแจงรายละเอียดตามแบบ
คําขอ เชน ชื่อยา ขนาดบรรจุ ชื่อและปริมาณวัตถุ อันเปนสวนประกอบของตํารับยา (ในกรณีเปนสมุนไพร
ตางประเทศใหแจงชื่อวิทยาศาสตรของตัวยาไวดวย) ชื่อสถานที่ผลิตยา เปนตน
(2) ฉลาก จํานวน 4 ชุด โดยฉลากที่ยื่นจะตองแสดงขอความครบถวนตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 57 และ มาตรา 59 ( ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ )
(3) เอกสารกํากับยา จํานวน 4 ชุด ขอความที่แสดงไวในเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน
และถาเอกสารกํากับยานั้นเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยดวย
(4) แบบ ย.บ. 5 ฉบับจริงที่ไดรับอนุญาตแลว
(5) ยาตัวอยาง
(6) ในกรณีนําเขาฯ ตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
- หนังสือรับรองการจําหนาย (Certificate of Free Sale) ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
- หนังสือรับรองโรงงานผูผลิตยาจากหนวยงานรัฐบาลของประเทศผูผลิตยานั้น
วาเปนโรงงานที่ไดรับอนุญาตหรือรับรองแลว
สถานที่ยื่นคําขอ เชนเดียวกับการขอผลิต หรือนําเขาฯยาตัวอยาง
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ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมสามารถมายื่น ย.บ. 5 หรือ ท.ย. 1 ไดดวยตนเองอาจมอบอํานาจใหผูอื่นมา
ยื่นคําขอแทนได โดยลงลายมือชื่อของผูรับอนุญาตใน ย.บ. 5 หรือ ท.ย. 1 ทุกฉบับ และทําหนังสือมอบ
อํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตองครบถวนใหผูรับมอบอํานาจมาดําเนินการแทน
3.การกรอกแบบคําขอผลิตยาตัวอยางเพื่อขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (แบบ ย.บ. 5)
3.1 การแจงชื่อผูรับอนุญาตผลิต หรือนําหรือสั่งฯยา ถาเปนบุคคลธรรมดาใหแจงชื่อตัวและชื่อ
สกุลใหตรงกับในใบอนุญาตฯ ถาเปนนิติบุคคล (บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล) ใหแจงชื่อผูยื่นคําขอในนามของนิติบุคคลนั้น
3.2 ชื่อผูดําเนินการใหแจงใหตรงกับที่ระบุในใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
3.3 เลขที่ใบอนุญาตและสถานที่ตั้ง ใหกรอกรายละเอียดตรงกับที่ระบุไวในใบอนุญาตผลิตยา
แผนโบราณ
3.4 ชื่อตํารับยา ตองไมใชชื่อไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความ
จริ ง หรื อไม เ หมาะสมกั บวั ฒ นธรรมอั นดี ง ามของไทยหรือสอไปในทางทํ าลายคุณคาของภาษาไทย
3.5 ใหระบุลักษณะและสีของยาตัวอยางที่จะขอผลิต หลังชื่อยา ในขอ 3.4 โดยแจงใหตรงกับ
ลักษณะของยาที่จะขอขึ้นทะเบียนตํารับยา ถาเปนรูปแคปซูลใหระบุดวยวาผงยาสีอะไร บรรจุในแคปซูลสี
อะไร และตองมีคําวา "โบราณ" บนแคปซูลพิมพดวยสีที่รับประทานได พรอมทั้งระบุจํานวนของยาที่จะ
ขอผลิตเปนยาตัวอยางดวย เชน
" ยานํ้ามหาหิงคุตราเพชร ยานํ้าสีนํ้าตาล จํานวน 250 ซีซี "
"ยาเม็ดขมิ้นชัน เปนยาเม็ดลูกกลอนสีเหลือง จํานวน 200 เม็ด" เปนตน
3.6 การแจงปริมาณของวัตถุสวนประกอบของตํารับยาใหแจงชื่อตัวยาและปริมาณใหชัดเจน
และครบถวนทั้งหมด (ทั้งที่เปนตัวยาสําคัญและสวนประกอบอื่น เชน นํ้าผึ้ง แปง นํ้าตาล สารกันเสีย หรือ
สารแตงกลิ่นแตงรส) โดยใหแจงเปนหนวยเมตริก (มก., กรัม, กิโลกรัม, ซีซี, หรือลิตร) หรือเปนรอยละ เชน
" ยานํ้ามหาหิงคุ ใน 100 ซีซี มี มหาหิงคุ 18 กรัม หัวเหลา ใชละลายและเติมจนครบ 100 ซีซี "
" ยาพิมเสนนํ้า ใน 100 % มี พิมเสน 30% การบูร 30% เกล็ดสะระแหน 40% " เปนตน
ถาสูตรมีตัวยามาก ไมพอที่จะแจงไวในที่ดานหนาของคําขอ ใหแจงไวดานหลังของคําขอ
3.7 ใหแจงวิธีการทําโดยยอไวตอจากสูตร หรือแจงไวดานหลังของคําขอได
3.8 ขนาดบรรจุ
- ชนิดของภาชนะบรรจุ ตองแจงใหละเอียด เชน ขวดแกว/พลาสติก เปนตน
- ขนาดบรรจุ แจงใหละเอียดทุกขนาดบรรจุ ในกรณียาเม็ด ตองแจงนํ้าหนักของเม็ดยา
และกรณียาแคปซูลตองแจงนํ้าหนักแคปซูลและนํ้าหนักของผงยาที่บรรจุในหนึ่งแคปซูลดวย 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 ลายมือชื่อของผูยื่นคําขอจะตองเปนผูรับอนุญาตตามใบอนุญาตผลิตยา ลงลายมือชื่อ
จริงในแบบ ย.บ. 5 ทั้ง 2 ฉบับ (ลายมือชื่อจะถายสําเนา หรือใหผูรับมอบอํานาจลงนามแทนไมได)
ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามที่ระบุในใบอนุญาตฯจะตองลงรายมือชื่อใน แบบ ย.บ. 5 ทั้ง 2 ฉบับ
ดวย
4.การกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (แบบ ท.ย. 1)
4.1 ลักษณะและสีของยา แจงใหตรงกับลักษณะของยาตัวอยางที่นํามาประกอบคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยา ถาเปนรูปแบบแคปซูลใหระบุดวยวาผงยาสีอะไร บรรจุในแคปซูลสีอะไรและตองมีคําวา
"โบราณ" บนแคปซูลพิมพดวยสีที่รับประทานได
4.2 ชื่อยา ถามีชื่อภาษาตางประเทศตองแจงไวดวย ตองไมใชชื่อไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ
หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลาย
คุณคาของภาษาไทย
4.3 ขนาดบรรจุ
4.3.1 ชนิดของภาชนะบรรจุ ตองแจงใหละเอียด เชน ขวดแกว/พลาสติก เปนตน
4.3.2 ขนาดบรรจุ แจงใหละเอียดทุกขนาดบรรจุในกรณียาเม็ด ยาแคปซูล ตองแจงนํ้า
หนักดวย
4.4 ฉลาก ตองแจงขอความบนฉลากใหครบถวนตามกฎหมาย เชน ชื่อยา เลขทะเบียน ขนาด
บรรจุ คําวา "ยาแผนโบราณ" เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต วันเดือนปที่ผลิต ชื่อผูผลิต เมืองและประเทศ
ที่ตั้งสถานที่ผลิต ชื่อผูนําเขาและจังหวัดที่ตั้ง ฯลฯ
กรณีฉลากมีขอความและรูปแบบเหมือนกันใหรับรองไวดวยวา ขอความและรูปแบบเหมือนกัน
ทุกขนาดบรรจุ ฉลากที่แนบไปใหพิจารณาในคําขอขึ้นทะเบียนใหสงเพียงขนาดบรรจุเดียว แตถาฉลากมี
ขอความและรูปแบบไมเหมือนกันในแตละขนาดบรรจุก็ใหสงฉลากไปใหพิจารณาทุกแบบ
4.5 เอกสารกํ ากั บยา ถ า เป นเอกสารกํ ากับยาภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยดวย
ขอความในภาษาตางประเทศไมจําเปนจะตองเหมือนเอกสารกํากับยาภาษาไทยทุกคํา ขอความสําคัญใน
เอกสารกํากับยาควรประกอบดวย ชื่อยา วิธีใช ขนาดบรรจุ เปนตน
ขอความในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน หากมีขอความภาษาตางประเทศให
แปลเปนภาษาไทยกํ ากับไวดวย หรือหากขอความภาษาตางประเทศตรงกับขอความภาษาไทยใหเขียน
คํารับรองกํากับไวดวย
ฉลากและเอกสารกํากับยาที่สงมาประกอบการพิจารณาอาจเปนสําเนาภาพถาย หรือเคาโครง
ราง (lay out) ที่มีขอความและรูปแบบที่ตรงกับที่จะทําจริงเมื่อไดรับการอนุญาตแลว โดยตองระบุไววา
ฉลากและเอกสารกํากับยาจะมี สีของพื้นฉลาก สีของตัวอักษร เปนสีอะไรบาง
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กรณี ฉลากมีเอกสารกํากับยารวมอยูดวย สวนที่เปนเอกสารกํากับยาตองแยกใหชัดเจนและมี
พื้นที่ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของฉลาก
4.6 ตํารับยา ใหแจงชื่อวัตถุและปริมาณใหชัดเจนและครบถวนตามความเปนจริง โดยแจง
เปนมาตราเมตริก หรือเปนรอยละ (ในกรณีจําเปน)
4.6.1 กรณีตํารับยาที่ตองใชวัตถุกันเสีย หรือสารปรุงแตงสี กลิ่น รส ใหแจงไวในวัตถุ
สวนประกอบของตํารับยานั้นดวย ถาใชวัตถุกันเสียหรือสารปรุงแตงสี กลิ่น รส ที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ
ตองแนบขอกําหนดมาตรฐาน (specification) ของวัตถุดิบนั้นมาดวย
4.6.2 ถาวัตถุที่เปนสวนประกอบของตํารับยา เปนยาสมุนไพรจากตางประเทศใหแจง
ชื่อวิทยาศาสตรกํากับไวดวย พรอมทั้งแนบเอกสารแสดงรายละเอียด
4.6.3 ถาชื่อของวัตถุที่เปนสวนประกอบของตํารับยาเปนภาษาจีน ควรใชภาษาจีน
กลางหรือภาษาจีนแตจิ๋ว และใหเขียนชื่อภาษาไทยทับศัพทภาษาจีนกํากับไวดวย
4.7 กรรมวิธีการผลิต แจงใหละเอียดตามที่ผลิตจริงเริ่มตั้งแตขั้นตอนแรกของการผลิตจนถึง
การบรรจุ และแจงใหสอดคลองกับสูตร ควรแจงปริมาณสุทธิของยาที่ไดในทุกขั้นตอนการผลิต เชน ปริมาณ
สุทธิของนํ้ายาที่ไดภายหลังจากการตม เคี่ยว เปนตน ใหแจงเวลา และอุณหภูมิที่ใชในการผลิตดวย
4.8 การแจงชื่อผูรับอนุญาตผลิต หรือนําหรือสั่งฯยา หากเปนบุคคลธรรมดาใหแจงชื่อตัวและ
ชื่อสกุลใหตรงกับในใบอนุญาตฯ ถาเปนนิติบุคคลใหแจงชื่อผูยื่นคําขอในนามของนิติบุคคลนั้นและผูยื่น
คําขอตองมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
4.9 การแจงเลขที่ใบอนุญาตผลิต หรือนําหรือสั่งฯยาและสถานที่ตั้งของผูรับอนุญาต ใหแจง
ตรงตามที่ปรากฏในใบอนุญาต พรอมทั้งใหแนบสําเนาภาพถายใบอนุญาตมาดวย 1 ฉบับตอตํารับ
4.10 ตองมีลายมือชื่อผูยื่นคําขอซึ่งเปนรายมือชื่อของผูรับอนุญาตตามขอ 4.8
กรณีผูรับอนุญาตมอบใหผูอื่นมายื่นคําขอขึ้นทะเบียนแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจที่
ติดอากรแสตมปถูกตองครบถวนแนบมาพรอมคําขอขึ้นทะเบียนดวย
5.หลักเกณฑสําคัญสําหรับตํารับยาแผนโบราณ
5.1 กรรมวิธีการผลิตตองเปนแบบแผนโบราณ หรือเปนกรรมวิธีการผลิตตาม ขอ 5.3
5.2 ตองไมมีตัวยาแผนปจจุบันเปนตัวยาสําคัญผสมในตํารับ
5.3 มาตรา 54 ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ให " ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ซึ่งผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด
วิธีเคลือบหรือวิธีอื่นอันคลายคลึงกัน และใชเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสํ าเร็จรูปในการตอก
อัดเม็ด การเคลือบหรือการอื่นอันคลายคลึงกันรวมทั้งการใสวัตถุกันเสียลงในยาแผนโบราณตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง " (รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหดูจากกฎกระทรวง ฉบับที่
25 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)
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5.4 เจาหนาที่จะไมรับขึ้นทะเบียนตํารับยาที่มีลักษณะตามที่ระบุไวในมาตรา 83 คือ
(5.4.1) ยาปลอมหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาแลว
(5.4.2) ยาที่แจงรายละเอียดในคําขอขึ้นทะเบียนไมครบถวน
(5.4.3) ยาที่ไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณ หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช
(5.4.4) ยาที่ใชชื่อไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความ
เปนจริง
(5.4.5) ยาที่ใชชื่อไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสอไปในทางทําลาย
คุณคาของภาษาไทย
ยาที่ผานการพิจารณาและไดรับขึ้นทะเบียนแลว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ
ออกเลขทะเบียนและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาให เมื่อผูรับอนุญาตไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาแลว จึงจะผลิตหรือ สั่งยาเขามาในราชอาณาจักรได
หมายเหตุ รายละเอียดของขอความที่กฎหมายกําหนดใหตองมีในฉลากยาแผนโบราณ มีดังนี้
(ก) ชื่อยา
(ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
(ค) ปริมาณของยาที่บรรจุ
(ง) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(จ) ชื่อผูผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิต
(ฉ) วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
(ช) คําวา "ยาแผนโบราณ" ใหเห็นไดชัด
(ซ) คําวา "ยาใชภายนอก" หรือ "ยาใชเฉพาะที่" แลวแตกรณีดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณี
เปนยาใชภายนอก หรือยาใชเฉพาะที่
(ฌ) คําวา "ยาสามัญประจําบาน" ในกรณียาสามัญประจําบาน
(ญ) คําวา "ยาสําหรับสัตว" ในกรณีเปนยาสําหรับสัตว
ในกรณียานําเขาฯความใน (จ) ใหระบุชื่อเมือง และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด และ
ใหระบุชื่อผูนําสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและจังหวัดที่ตั้งสถานที่นําสั่งยาไวดวย
กรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความดังกลาวขางตนไดทั้งหมด ใหผูรับ
อนุญาตขอยกเวนไมตองแสดงขอความตาม (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดได
เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว
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กรณียาที่ผลิตเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรขอความในฉลากและเอกสารกํ ากับยาตองระบุชื่อ
ประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน และไม
ตองแสดงขอความใน (ช) (ซ) และ (ฌ)

ตัวอยางการแสดงฉลาก
ยาแผนโบราณ

*

ตัวอยางการแสดงเอกสารกํากับยา
เอกสารกํากับยา

ยาสามัญประจําบาน

ยําอํามฤควาที
ผลิตโดย: สหกรณการพึ่งตนเอง ชัยภูมิ
ขนาดบรรจุ ซองละ ……………………..กรัม
เลขทะเบียนยาที่……………………………...
ครั้งที่ผลิต………………วัน เดือน ป ที่ผลิต……………..
* ยาสิ้นอายุ……………………..

ยาอํามฤควาที
ในยา 85 กรัม ประกอบดวย : รากไครเครือ
โกฐพุงปลา เทียนขาว ลูกผักชีลา
เนื้อลูกมะขามปอม เนื้อลูกสมอพิเภก สิ่งละ 7 กรัม
ชะเอมเทศ 43 กรัม
สรรพคุณ แกไอ ขับเสมหะ
วิธีใช ละลายนํ้ามะนาวแทรกเกลือจิบหรือกวาดคอ
ผูใหญ ครั้งละ 1 ชอนชา
เด็ก ลดลงตามสัดสวน
บรรจุซองละ
กรัม

รับรองขอความฉลากเหมือนกันทุกขนาดบรรรจุ
พืน้ ฉลากสี ขาว ตัวอักษร สี นํ้าเงิน
คําวา "ยาสามัญประจําบาน" อยูในกรอบสีเขียว
* ยาสิน้ อายุ และคําวายาสามัญประจําบาน ตองแสดงเฉพาะสําหรับยาสามัญประจําบาน

ฉลากและเอกสารกํากับยาอาจพิมพรวมกันบนแผนเดียวกันได โดยสวนที่เปนเอกสารกํากับยาตองแบงแยก
เปนสัดสวนพื้นที่ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของฉลาก และระบุคําวา "เอกสารกํากับยา" ไวดวย
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รายชือ่ ยาแผนโบราณที่เปนอันตราย
(ไมอนุญาตใหใชในตํารับยาแผนโบราณ)
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. เมล็ดมะกลํ่าตาหนู -Abrus precatorius Linn.
6. ยางรักขาว -Calotropis gigantea R. Br., C.procera Alt. f.
7. ยางรักดํา -Melanorrhoea usitata Wall.
8. เมล็ดสลอด -Croton tiglium Linn.
9. นํ้ามันสลอด - Croton tiglium Linn.
10. สารหนูและ/หรือสารประกอบออกไซดของสารหนู -Arsenic (As) and/or Arsenic
oxides ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีสารหนูและ/หรือสารประกอบออกไซดของสารหนูปนอยู (Impurity) รวมกัน
แลวคํานวณเปนปริมาณของสารหนู (As) ไมเกินสี่สวนในลานสวน
11. โกฐกะกลิ้ง (Nux Vomica) -Strychnos nux - vomica Linn. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีโกฐ
กะกลิ้งสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 60 มิลลิกรัม
12. รากเจตมูลเพลิงขาว -Plumbago zeylanica Linn.ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีราก
เจตมูลเพลิงขาวคิดเปนนํ้าหนักรากแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 1 กรัม
13. รากเจตมูลเพลิงแดง -Plumbago indica Linn. (Plumbago rosea Linn.) ยกเวนยาที่ผลิต
ขึ้นโดยมีรากเจตมูลเพลิงแดงคิดเปนนํ้าหนักรากแหงสําหรับ รับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 1 กรัม
14. เมล็ดตีนเปดทราย -Cerbera manghas Linn. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอก
15. เมล็ดตีนเปดนํ้า -Cerbera odollam Gaertn. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอก
16. พญามือเหล็ก -Strychnos lucida R.Br. (Strychnos roberans A.W. Hill. ) ยกเวนยาที่
ผลิ ตขึ้ นโดยมี เ นื้ อไม แ ละ/หรื อเปลื อกพญามื อเหล็ กคิ ดเป นนํ้ าหนั กเนื้อไมและ/หรือเปลือกแหงสํ าหรับ
รับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 60 มิลลิกรัม
17. เมล็ดในพญามือเหล็กเถา -Strychnos ignatii Bergius (Strychnos krabionsis A.W. Hill.)
ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีเมล็ดในพญามือเหล็กเถาสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 60 มิลลิกรัม
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18. รง -Garcinia acuminata Planch. & Triana, G.hanburyi Hook., G.morella Desrouss
ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีรงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 60 มิลลิกรัม
19. รากระยอม - Rauvolfia serpentina Benth. ex Kurz ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีราก
ระยอมคิดเปนนํ้าหนักรากแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 50 มิลลิกรัม
20. เมล็ดในราชดัด - Brucea javanica Merr. (Brucea amarissima Desv. ex Gomes,
B.sumatrana Roxb.) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีผลราชดัดคิดเปนนํ้ าหนักในราชดัดสําหรับรับประทาน
ในมื้อหนึ่งไมเกิน 500 มิลลิกรัม
21. ลําโพง -Datura alba Nees., D.fastuosa Linn., D.metel Linn., D.stramonium Linn.,
ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีรากลําโพงที่สุมแลวคิดเปนนํ้าหนักรากแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 75
มิลลิกรัม และยาที่ผลิตขึ้นเพื่อใชสูบโดยมีใบและ/หรือดอกลําโพงเปนสวนประกอบไมเกินรอยละ 15 ของ
ปริมาณตัวยาทั้งหมด
22. ยางสลัดได -Euphorbia antiquorum Linn., E. trigona Haw. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมี
ยางสลัดไดสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 130 มิลลิกรัม
23. เมล็ดสารพัดพิษ - Sophora tomentosa Linn. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีเมล็ดสารพัดพิษ
สําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 100 มิลลิกรัม
24. โหราเดือยไก - Aconitum kusnezoffri Reichb. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีโหราเดือยไกที่ทํา
ใหหมดความเปนพิษแลวสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 2.5 กรัม และยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอก
25. โหราบอน - Aconitum carmichaeli Debx. (Aconitum chinense auct.. non paxt.)
ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีโหราบอนที่ทําใหหมดความเปนพิษแลวสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 4 กรัม
และยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอก
26. ยาสมุนไพรที่ไดจากพฤกษชาติที่มีชื่อวิทยาศาสตร Ephedra equisetina Bge.,
E. gerardiana Wall. , E. intermedia Schrenk et Mey. , E.sinica Stapf. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมี
ลําตนและ/หรือกิ่งเอเฟดรา (Ephedra) คิดเปนนํ้าหนักลําตนและ/หรือกิ่งแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่ง
ไมเกิน 2 กรัม
27. ยาสมุนไพรที่ไดจากพฤกษชาติที่มีชื่อวิทยาศาสตร 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. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีหัวฟริทิลลารี (Fritillary) คิดเปนนํ้าหนัก
หัวแหงสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 3 กรัม
ยาที่ผลิตขึ้นโดยมียาสมุนไพรดังกลาวหามใชกับเด็กอายุตํ่ากวา 9 ขวบหรือสตรีมีครรภ
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28. ยาสมุนไพรที่ไดจากสัตวที่มีชื่อวิทยาศาสตร
Bufo bufo gargarizans Cantor ,
B.melanostictus Schneider , B. vulgaris Lour. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีนํ้าพิษ (Venom) ของคางคก
สําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 2 มิลลิกรัม
29. ยาสมุนไพรที่ไดจากสัตวที่มีชื่อวิทยาศาสตร Mylabris phalerata Pall. (Mylabris sidae
Fabr.), M. pustulata Thunb ., M. cichorii Linn., Mylabris spp. ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอก
โดยมีแมลงเตาบาและ/หรือแมลงในตระกูลมิลาบริส (Mylabris) ที่คั่วแลวในขนาดการใชครั้งละไมเกิน 50
มิลลิกรัม
30. กํามะถันแดง หรือเรียกวาหรดาล หรือที่เรียกวาหรดาลแดง หรือที่เรียกวามโนศิลา - Asernic
disulphide (As2S2) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีกํามะถันแดงไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณ
ตัวยาทั้งหมด
31. ชาดกอน ชาดจอแส ชาดผง ชาดหรคุณจีน ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญเปน Mercuric
sulphide (HgS) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมีชาดกอน และ/หรือชาดจอแส และ/หรือชาดผง และ/หรือชาดหรคุณจีน สําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งรวมกันไมเกิน 30 มิลลิกรัม และยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอก
32. นํ้าประสานทอง -Sodium borate or Borax (Na2B4O7.10H2O) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นโดยมี
นํ้าประสานทองสําหรับรับประทานในมื้อหนึ่งไมเกิน 25 มิลลิกรัม
33. ปรอท (Mercury) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีปรอทไมเกินรอยละ 10 ของ
ปริมาณตัวยาทั้งหมด
34. ฝุนจีนหรือยาสมุนไพรที่ไดจากแรซึ่งมีสวนประกอบสําคัญเปน Basic lead carbonate
[2PbCo3.Pb(OH)2] ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีฝุนจีนหรือยาสมุนไพรที่ไดจากแรซึ่งมีสวน
ประกอบสําคัญเปน Basic lead carbonate และ/หรือสารประกอบอื่นของตะกั่ว คํานวณเปนปริมาณของ
ตะกั่ว (Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด
35. เสน -Lead Oxide (Pb3O4) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีเสน และ/หรือ
สารประกอบอื่นของตะกั่วคํานวณเปนปริมาณของตะกั่ว (Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยา
ทั้งหมด
36. หรดาลกลีบทอง (Orpiment) -Arsenic trisulphide (As2S3) ยกเวนยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใช
ภายนอกโดยมีหรดาลกลีบทองไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด
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หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน
Ιหลักการทั่วไป
1. การกําหนดหลักเกณฑฯ อาศัยแนวทางจากระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนดในการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาจําพวก herbal medicines ของประเทศสวีเดน อังกฤษ ฝรั่งเศส และแนวทางที่องคการอนามัย
โลกจัดทําขึ้น
2. ผลจากการศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนดที่ใชเปนแนวทางดังกลาวขางตนสรุปไดดังนี้
2.1 ในการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาจําพวก herbal medicines จะ
ตองใหความสําคัญตอประสบการณการใชที่มีมาเปนเวลานาน และนําขอมูลเหลานี้มาพิจารณาดวย โดย
ที่ขอมูลดังกลาวตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร (well - documented) ระบุถึงระยะเวลาที่ใชยา
ขอบงใชและประเทศที่มีการนํายานั้นไปใช
2.2 ถึ ง แม จ ะมี ป ระสบการณ การใช ยามายาวนาน และไม มี ข อบ ง ชี้ ใ ห เ ห็ นว า จะทํ าให
เกิดอันตราย ก็ไมสามารถจะสรุปไดวายานั้นจะมีความปลอดภัยเสมอไป เนื่องจากอันตรายหรือความเปน
พิษอาจเกิดขึ้นโดยไมมีผูใดทราบ หรือไมมีการรายงานไว
2.3 ยาที่ จ ะประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภั ยจากข อมู ลประสบการณ การใชย า
จะตองมีสูตรตํารับ (product's formulation) วิธีใช (mode of administration) สรรพคุณ ขนาดยา และ
ระยะเวลาการใชยา (short or long - term) ฯลฯ ที่ไมแตกตางจากตํารับยาที่เคยใชกันมาในอดีต หากยาที่
ขอขึ้ น ทะเบี ย นตํ ารั บ ยามี ค วามแตกต า งในประเด็ น เหล านี้ ก็ จ ะต องมี ข อพิ สู จ น ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ความปลอดภัยดวยการศึกษาทางเภสัชวิทยา/พิษวิทยา และการศึกษาทางคลินิก
Пคําจํากัดความ
1. ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน หมายถึง ผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปที่ประกอบดวยตัวยาสําคัญที่ได
จากพืช (active plant materials) ซึ่งอาจมี หรือ ไมมีตัวยาชวย (pharmaceutical necessities) อยูในสูตร
ตํารับ ทั้งนี้ไมรวมถึง
(1) ผลิตภัณฑยาที่มีขอบงใช/สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช ตามความรู ความเชื่อที่สืบทอดตอกัน
มา ซึ่งมีเอกสารอางอิงตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
(2) ผลิตภัณฑยาที่ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ซึ่งอยูในรูปสารบริสุทธิ์ (purified substance)
2. ตัวยาสําคัญที่ไดจากพืช (active plant materials) หมายถึง สวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งที่มี
อยูตามธรรมชาติของพืช หรือสารสกัดจากพืช ไดแก
(1) สวนของพืช เชนราก เปลือก ดอก ใบ ผล เมล็ด เปนตน หรือ
(2) exudates ตามธรรมชาติจากพืช เชน oleoresins , gums, latex เปนตน หรือ
(3) สิ่งที่เตรียมไดจาก (1) หรือ (2) ดวยกรรมวิธี การบด การคั้น การสกัด ฯลฯ เชน
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extracts , fatty , oils , expressed juice เปนตน
สารออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ไมถือวาเปนตัวยาสําคัญ
ตามคําจํากัดความนี้
3. สารเทียบ (markers) หมายถึง สารที่เปนองคประกอบตามธรรมชาติอยูในตัวยาสําคัญ และ
ทราบโครงสรางทางเคมี หรือ chromatographic pattern ซึ่งสามารถนํามาตรวจเอกลักษณ และคํานวณ
หาปริมาณ เพื่อชวยในการควบคุมคุณภาพของตัวยาสําคัญ และผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันที่
ผลิตจากตัวยาสําคัญนั้น
Шการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
1. การแสดงสูตรตํารับยา
1.1แสดงชื่อและปริมาณของตัวยาสําคัญ และตัวชวยทั้งหมดที่อยูในสูตรตํารับ
1.2 การแสดงชื่อตัวยาสําคัญ
1.2.1 ใหระบุชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ของพืช พรอมทั้ง family
1.2.2 ใหแสดงลักษณะ สวนของพืช รูปแบบของวัตถุดิบ
1.2.3 ในกรณีที่ใชตัวทําละลายในการเตรียมตัวยาสําคัญจากพืชแหงใหแสดงชื่อ
ตัวทํ าละลายและอัตราสวนระหวางสวนของพืชกับตัวยาสําคัญที่ใชเปนวัตถุดิบในตํ ารับ เชน Sennae
folium dry : 60% ethanolic extract (8:1) เปนตน
(หมายเหตุ : การแสดงสูตรในฉลากไมจําเปนตองระบุตัวทําละลายที่ใชในการสกัดไว)
1.3 การแจงปริมาณตัวยาสําคัญ ใหแจงเปนปริมาณตอหนวย (unit dose) ของผลิตภัณฑตาม
ความเหมาะสม โดยใชมาตราเมตริกแสดงนํ้าหนักหรือปริมาตร 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 และกระบวนการเตรียมตัวยาสําคัญ
ขอมูลที่ตองพิจารณามีดังนี้
2.1 ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name)
2.2 ชื่อสามัญเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย (ถามี)
2.3 ลักษณะและสวนของพืชที่นํามาใช
2.4 สารที่เปนองคประกอบหลัก (main constituents) หรือสารที่มีลักษณะเฉพาะตัว
(characterizing compounds) หรื อ สารที่ มี ฤทธิ์ ท างชีว วิ ท ยาหรื อออกฤทธิ์ ในการรั กษา (active
constituents) ดวย
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2.5 สภาพการเก็บรักษา และวิธีที่ใชปองกัน/ลดการปนเปอนหรือการถูกทําลายโดยจุลชีพ
แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ
2.6 รูปถาย หรือภาพวาดของพืช และสวนของพืชที่นํามาใช
2.7 รายละเอียดวิธีการเตรียมตัวยาสําคัญจากพืช [กระบวนการเตรียมตัวยาสําคัญ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice - GMP)]
3.ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ (Specification of Raw Materials)
3.1 ตองมีขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบทุกชนิดทั้งที่เปนตัวยาสําคัญและ ตัวยาชวย ถาเปน
วัตถุดิบตาม monographs ของตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือตํารายาอื่นๆที่ คณะอนุกรรมการเห็นชอบก็
ใหอางอิง monographs นั้น
3.2 ถาเปนวัตถุดิบที่ไมเปนไปตาม monographs ของตํารายาใหใชขอกําหนดมาตรฐานที่จัด
ทําโดยผูผลิต ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบที่เปนตัวยาสําคัญตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ลั กษณะ (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
ปนเปอนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการยากําหนด
4.วิธีการผลิตยาสําเร็จรูปโดยละเอียด (Detail manufacturing procedure)
กระบวนการการผลิตยาสําเร็จรูปตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good
Manufacturing Practice - GMP ) ตามที่คณะกรรมการยากําหนด
5. ขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยาสําเร็จรูป (Specification of Finished Products)
(1) ลักษณะ (appearance) ของผลิตภัณฑและ final product
(2) วิธีการตรวจเอกลักษณ (identity test) - ตัวยาสําคัญ , vehicle
(3) วิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (main constituents), สารออกฤทธิ์ (constituents of
known therapeutic activity) หรือ สาร เทียบ (markers) พรอม limits
(4) ขอกําหนดมาตรฐานที่ขึ้นอยูกับรูปแบบ (dosage form) ของผลิตภัณฑ : ใหใชขอกําหนด
มาตรฐานตามที่กําหนดในตํ ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือตามที่คณะกรรมการยากําหนด โดยระบุวิธี
ทดสอบพรอมทั้ง limits
เชน ยาผง :
- Fineness
- Weight/unit
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- Weight variation
ยาเม็ด,แคปซูล
- Weight/unit
- Weight variation
- Disintegration
ครีม,ขี้ผึ้ง :
- Physical homogeneity
- pH
- Minimum fill เปนตน
(5) limit ของ microbial contamination
(6) รายละเอียดวิธีการศึกษาความคงสภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ หรือวิธีการอื่น
ตามที่คณะกรรมการยากําหนด และระบุวันหมดอายุของยาโดยผูผลิต
IVการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
1. ในกรณีของยาที่ไมเคยไดรับอนุญาตใหจําหนายในประเทศไทยมากอน ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันที่นํามาขอขึ้นทะเบียนตํารับยา จะประเมินจากผลการ
ศึกษาดานเภสัชวิทยา พิษวิทยา และการศึกษาทางคลินิก หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงวามีการใชไดผลทาง
คลินิกตามที่คณะกรรมการยาเห็นชอบ
2. ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันตอไปนี้ ไดรับการยกเวนไมตองสงขอมูลการศึกษาดานพิษ
วิทยา
(1) ยาที่ประกอบดวยตัวยาสําคัญที่มีหลักฐานแสดงวาผลิตหรือเตรียมขึ้นดวยกรรมวิธีที่ ไม
แตกตางจากกรรมวิธีที่เคยใชกันมาแตโบราณ
(2) ยาที่ประกอบดวยตัวยาสํ าคัญที่มีหลักฐานแสดงวามีการนํามาใชเปนอาหาร และมี
วิธีนํายาเขาสูรางกาย (mode of administration) โดยการรับประทาน
3. ในกรณีตํารับยาที่ใชสารสกัดจากพืชชนิดเดียวกันตํารับยาตนแบบที่รับขึ้นทะเบียนไวแลว จะตอง
มีหลักฐานแสดงวาสารสกัดจากพืชนั้นมีคุณภาพมาตรฐานไมตํ่ากวายาตนแบบ
Vขอมูลอื่นๆ
เชน - ฉลาก/เอกสารกํากับยา
- สถานะการขึ้นทะเบียนตํารับยาในประเทศอื่น
- ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร
- ใบรับรอง (Certificate) ตางๆ เชน Certificate of GMP , Certificate of
Pharmaceutical Product , Certificate of Free Sale ฯลฯ
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VI ขอบเขตของการนําหลักเกณฑไปปฏิบัติ
หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันนี้ใชกับตํารับยาที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาภายหลังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศใชหลักเกณฑ ตํารับยาที่มีตัวยาสําคัญ
และปริมาณในสูตรตํารับเชนเดียวกับที่เคยรับขึ้นทะเบียนไวกอนแลว หากมีสรรพคุณ/ขอบงใช ขนาด และ
วิธีใชไมแตกตางไปจากเดิม ใหใชหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาสามัญในการพิจารณา
หมายเหตุ ตํารับยาที่ประกอบตัวยาสําคัญที่ไดจากสัตว หรือแรธาตุ ใหประยุกตใชหลักเกณฑที่กลาวขาง
ตนตามความเหมาะสม
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(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปอนเชื้อจุลินทรียและโลหะหนัก
……………………………………………..
ดวยผลการตรวจวิเคราะหยาแผนโบราณตามทองตลาดพบวามีปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปอน
ของเชื้อจุลินทรีย ประกอบกับขณะนี้ Thai Herbal Pharmacopoeia ไดมีขอกําหนดมาตรฐานการปนเปอนของ
เชือ้ จุลนิ ทรียและโลหะหนักของยาไวแลว ดังนั้นเพื่อใหการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณไดมาตรฐาน 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 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคําขอ
ขึน้ ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย และโลหะหนัก ดังตอไปนี้
1. มาตรฐานยาแผนโบราณตองไมมีการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่อาจกอใหเกิดโรคตามมาตรฐานที่ระบุ
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
แคดเมี่ยม (Cadmium) ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน
ตะกั่ว (Lead) ไมเกิน 10 สวนในลานสวน
สํ าหรับตํ ารับยาแผนโบราณที่มีการใชตัวยาที่มีสวนประกอบของโลหะหนักดังกลาวขางตนใหใชได
เฉพาะตัวยาและปริมาณไมเกินที่กําหนด ดังนี้
กํามะถันแดง หรือที่เรียกชื่ออื่นวาหรดาล หรดาลแดง มโนศิลา (Arsenic disulphide; As2S2) เฉพาะ
ในตํารับยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีกํามะถันแดงไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด
ฝุ  น จี น หรื อ ตั วยาสมุ นไพรที่ไดจากแรซึ่งมีสวนประกอบสํ าคัญเปน Basic lead carbonate
[2PbCO3.Pb(OH)2] เฉพาะในตํารับยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีฝุนจีนหรือยาสมุนไพรที่ไดจากแรซึ่งมี
สวนประกอบสําคัญเปน Basic lead carbonate หรือสารประกอบอื่นของตะกั่ว คํานวณเปนปริมาณของตะกั่ว
(Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด
เสน (Lead oxide; Pb3O4) เฉพาะในตํ ารับยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใชภายนอกโดยมีเสนหรือสาร
ประกอบอื่นของตะกั่วคํานวณเปนปริมาณของตะกั่ว (Pb) รวมกันไมเกินรอยละ 13 ของปริมาณตัวยา ทั้งหมด
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หรดาลกลีบทอง (Orpiment; Arsenic trisulphide; As2S3) เฉพาะในตํารับยาที่ผลิตขึ้นสําหรับใช
ภายนอกโดยมีหรดาลกลีบทองไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณตัวยาทั้งหมด
3. คํ าขอขึ้ น ทะเบี ย นตํ ารั บ ยาแผนโบราณทุ ก ตํ ารั บ ต อ งมี ผ ลการตรวจวิ เ คราะห ก ารปนเป  อน
เชื้อจุลินทรียเปหลักฐานแสดงสรรพคุณและความปลอดภัยของยาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยตองเปนผลการ
ตรวจวิเคราะหจาก
(ก) กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
(ข) มหาวิทยาลัยของภาครัฐหรือเอกชนที่มีหองปฏิบัติการที่สามารถใหบริการตรวจวิเคราะห
(ค) โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนที่มีหองปฏิบัติการที่สามารถให
บริการตรวจวิเคราะห
(ง) หองปฏิบัติการของเอกชนที่ไดรับรองความสามารถทางหองปฏิบัติการ
(Accreditation) หรือ
(จ) หองปฏิบัติการอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ
4. ผูร บั อนุญาตผลิต หรือนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักรที่ไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาแผนโบราณไวแลวแตยังมิไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือที่มีตํารับยาแผนโบราณที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวแลวจะตองสงผลการตรวจวิเคราะหเชนเดียวกับที่กําหนดไวตามขอ 3 ใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาภายใน 1 ปนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบพบวายาที่ไดขึ้นทะเบียนตํ ารับยาไวแลวไมมีสรรพคุณหรือไม
ปลอดภัยจะดําเนินการเพิกถอนทะเบียนตํารับยานั้น
ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2547
(ลงชื่อ) สุบุญญา หุตังคบดี
(นางสุบุญญา หุตังคบดี)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 43 ง วันที่ 21 เมษายน 2547)
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