กระทรวงสาธารณสุขใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ ตาม
บันทึกที่ สธ ๑๐๐๓.๕/๙๒๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติสําหรับผูที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหผลิตเพื่อจําหนาย
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฉพาะ Pseudoephedrine)
๑. ผู ผ ลิ ต ต อ งเป น ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห ง
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ผูผลิตจะผลิตตํารับ Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว ไดเฉพาะตํารับที่กระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายเทานั้น พรอมทั้งตองควบคุมกระบวนการผลิตและสวนประกอบในตํารับใหเปนไปตามรายละเอียด
วัตถุตํารับ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดี
ในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ผูผลิตตองจัดเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว ในปริมาณที่เพียงพอสําหรับ
การวิเคราะห ๒ ครั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานทุกครั้งที่ผลิต รวมทั้งใหจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การวิเคราะหคุณภาพไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป หลังจากวันสิ้นอายุ
๔. ผู ผลิ ต จะต องจั ด เตรี ยมเอกสารข อมู ล ตํ า รั บ และตั วอย า งยา เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาตํ ารั บ
Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว ทุกระยะ ๕ ป
๕. ผูผลิตตองจัดทําฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนด
๖. ผูผ ลิต Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว จะตองผลิตเพื่อจําหนายเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
จนกวาจะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุชื่อให Pseudoephedrine HCl ผลิตเพื่อสงออกและสงออกได
๗. ผูผลิ ตจะต องแจ งกํ าหนดการผลิต วัต ถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ Pseudoephedrine สูต รเดี่ย ว
ใหกองควบคุมวัตถุเสพติด ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันทําการ
๘. ผู ผลิ ตต องส งรายงานผลการผลิ ต Pseudoephedrine สู ตรเดี่ ยว พร อมแนบผลวิ เคราะห ของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ มายังกองควบคุมวัตถุเสพติดภายใน ๓๐ วัน หลังจากกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น
๙. ผูผลิตตองจัดเก็บผลิตภัณฑ Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว ไว ณ สถานที่ผลิต หรือสถานที่
เก็บรักษา เฉพาะที่ไดรับอนุญาตเทานั้น พรอมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย มิใหเกิดการสูญหายหรือ
เสียหาย
๑๐. ผูผลิตสามารถจําหนาย Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว ใหเฉพาะผูร ับอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ และหนวยงานของรัฐที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๖๓(๓)
ไดแก กระทรวงทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม หรือสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเทานั้น
๑๑. ผูผลิตตองกําหนดมาตรการเขมงวดสําหรับการขาย Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว โดย
ปองกันไมใหเกิดการรั่วไหล หรือนําไปใชในทางที่ผิด ทั้งนี้การขายตองไดรับคําขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
(Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว) ฉบับตัวจริงที่มีขอมูลครบถวน ลงนามโดยแพทยผูรับอนุญาตฯ กอนการขาย
ทุกครัง้

-๒-

๑๒. ผูผลิตตองวางแผนและดําเนินการผลิต ไมใหเกิดปญหาการขาดแคลนยาในทองตลาด และตอง
ควบคุมราคายาใหเปนไปตามกลไกของการตลาด
๑๓. หามผูผลิตสงมอบผลิต ภัณฑ Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว นอกสถานที่ ที่ร ะบุไวตาม
ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
๑๔. หามผูผลิตสงมอบผลิตภัณฑ Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว ใหผูอื่นเปนตัวแทนจําหนาย
เวนแตผูนั้นจะไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากกระทรวงสาธารณสุข
๑๕. ผูผลิตจะตองจัดทําบัญชีรับ-จาย วัตถุออกฤทธิ์ ดังตอไปนี้
๑๕.๑ จัดทําบัญชีรับ-จาย วัตถุออกฤทธิ์ ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทุกครั้งที่ผลิต (บจ.๑)
๑๕.๒ บัญชีการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ แตละอยางทุกครั้งที่ผลิต (บจ.๒)
๑๕.๓ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ ทุกครั้งที่ขาย ( บจ.๓)
บัญชีตาม ๑๕.๑ -๑๕.๓ ตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ผลิตที่ไดรับมอบหมายฯ และพรอมที่จะแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดดําเนินการ ทั้งนี้อยางนอยภายใน ๒ ป นับแตวันลงรายการครั้ง
สุดทายในบัญชี
๑๖. ผูผลิตตองจัดทําบัญชี และรายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ดังตอไปนี้
๑๖.๑ บัญชีควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว)
๑๖.๒ รายงานประจําเดือน (บจ.๙) สําหรับการผลิต, การขาย Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว
๑๖.๓ รายงานประจําป (บจ.๑๐) สําหรับการผลิต, การขาย Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว
๑๖.๔ คําขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (Pseudoephedrine HCl สูตรเดี่ยว) ฉบับจริง
ทั้งนี้ใหจัดสงภายในสิ้นเดือนถัดไป
ในกรณีที่พบวาผลิตภัณฑมีปญหาคุณภาพมาตรฐาน ตองรีบแจงใหกองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ภายใน ๗ วัน หลังจากที่ไดทราบเหตุการณ
หรือกรณีทพี่ บวามีการลักลอบนําไปใชในทางที่ผิด ตองรีบแจงใหกองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยเร็วหลังจากที่ไดทราบเหตุการณ
๑๗. กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสั่งใหเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ ตองดําเนินการโดยเร็ว
และแจงผลใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ภายใน ๓๐ วันทําการ หลังจากการรับทราบคําสั่ง
เรียกเก็บคืน
๑๘. ผูผลิตตองปฏิบัติตามคูมือหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติที่ดีในการควบคุมซูโดอีเฟดรีน ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจัดทําขึ้นอยางเครงครัด
๑๙. กรณีที่พบพฤติการณใดๆ ที่แสดงวา ผูผลิตฯ จงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติสําหรับผูที่ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข ใหผลิตเพื่อจําหนายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (เฉพาะ Pseudoephedrine HCl)
กระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาใหระงับการผลิตและขาย หรือยกเลิกการมอบหมาย แลวแตกรณีตอไป
๒๐. การคัดเลือกผูแทนขาย
๒๐.๑ ผูผลิตตองจัดทําบัญชีรายชื่อพรอมประวัติผูแทนขาย และสงสําเนาใหกองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแจง อย. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน
๒๐.๒ ผูผลิตตองจัดใหมีการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูแทนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
หรือทุกครั้งที่มีการรับผูแทนขายคนใหม เพื่อลดการกระทําที่อาจเขาขายการฝาฝนกฎหมายยา หรือวัตถุเสพติด
๒๑. ในการรับชําระคาสินคา ผูผลิตตองไมใหผแู ทนขายรับเงินสดจากลูกคา ใหจายเงินเปนเช็คสั่งจายใน
นามผูซื้อ หรือโอนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบขอมูลยอนกลับได

