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หลักปฏิบัตสิ ําหรับผูที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหขาย
วัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine เปนสวนผสม
๑. ตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ตองจัด ทํา ฉลากและเอกสารกํา กับวัตถุ ออกฤทธิ์ ตามที่ สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนด โดยแกไขฉลากและเอกสารกํากับยา โดยติดคําวา “วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒” ตัวอักษรสีแดง บน
พื้นขาว ใหเห็นชัดเจน แทนเลขทะเบียนยา และ ยาอันตราย หรือ ยาควบคุมพิเศษแลวแตกรณี กอนจําหนาย
๓. ตองจัดทําบัญชีรับ-จาย วัตถุออกฤทธิ์ และ รายงานการขาย ดังตอไปนี้
๓.๑ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ ทุกครั้งที่ขาย (บจ.๓) ซึ่งตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ผลิต นําเขาที่ได
รับมอบหมายฯ และพรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดดําเนินการ ทั้งนี้อยางนอย
ภายใน ๒ ป นับแตวันลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี
๓.๒ รายงานการขายประจําเดือน (บจ.๙) สงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกสิ้นเดือน และ
รายงานการขายประจําป (บจ.๑๐) ส งสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุ กสิ้ นป ซึ่ งจัด ทํารายงานให
ครบถวนโดยทําใหเปนปจจุบัน พรอมตรวจสอบความถูกตองของรายงาน กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทุกครั้ง โดยตองจัดเก็บรายงานไวอยางนอย 2 ป นับแตลงรายการครั้งสุดทาย
๔. การรับเขา-จาย วัตถุตํารับ
๔.๑ จัดใหมีการจัดเก็บบันทึกการรับ–จายวัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine เปนสวนผสม
และรายงาน อยางนอย ๒ ป พรอมแสดงใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
๔.๒ ตองกําหนด ผูมีหนาที่รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร ในการควบคุม-การเบิกจายวัตถุตํารับที่มี
Pseudoephedrine เปนสวนผสม
๕. การขายวัตถุตํารับและการตรวจสอบกอนการพิจารณาขาย
๕.๑ สามารถขายวั ตถุตํ ารับที่ มี Pseudoephedrine เปน สวนผสมใหเฉพาะผู รับอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ และหนวยงานของรัฐที่ไดรับการยกเว นตามมาตรา ๖๓ (๓) ไดแก
กระทรวงทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสั ชกรรม หรื อสถาบัน อื่น ของทางราชการตามที่ รัฐ มนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเทานั้น
๕.๒ สามารถขายเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
๕.๓ ตองตรวจสอบขอมูลการไดรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวั ตถุออกฤทธิ์
อยางเขมงวด โดยตองมั่นใจวาสถานประกอบการที่สั่งซื้อยังคงสถานะของการเปนสถานที่ครอบครองที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและยังคงเปดดําเนินการอยูจริง
๕.๔ ตรวจสอบปริมาณกอนการขายใหเหมาะสม
๕.๕ ตองกําหนดมาตรการเขมงวดสําหรับการขายวัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine เปนสวนผสม
โดยปองกันไมใหเกิดการรั่วไหล หรือนําไปใชในทางที่ผิด ทั้งนี้การขายตองไดรับคําขอซื้อฯ หรือ ใบสั่งซื้อ ฉบับจริง
ที่มีขอมูลครบถวน ลงนามโดยแพทยผูรับอนุญาตฯ หรือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล(กรณีโรงพยาบาลรัฐ) เทานั้น
กอนการขายทุกครั้ง
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๕.๖ ควรมีการตรวจสอบใบสั่งซื้อ เพื่อปองกันการแอบอางชื่อแพทย หรือ ชื่อโรงพยาบาลในการสั่งซื้อ
๕.๗ กรณีมีการสั่งซื้อในนามนิติบุคคล ใหระบุชื่อและที่อยูของสถานประกอบการที่ใชยาดวย
๕.๘ กรณีหนวยงานของรัฐเปนผูสั่งซื้อ ใหตรวจสอบภารกิจและหนาที่ของหนวยงานวามีหนาที่ในการ
ใหบริการดานสุขภาพ หรือมีสถานพยาบาลอยูในหนวยงานหรือไม และตองไดรับใบสั่งซื้อจากหนวยงานซึ่งลง
นามโดย ผูมีอํานาจในการสั่งซื้อ ทั้งนี้กระบวนการจัดซื้อและเอกสารในการซื้อขาย จายเงิน ตองเปนไปตาม
ระเบียบพัสดุของทางราชการ เพื่อปองกันการแอบอางชื่อหนวยงานในการจัดซื้อ
๕.๙ กรณีพบพฤติการณเสี่ยงหรือความผิดปกติในการสั่งซื้อของผูสั่งซื้อ เชน ยอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
ผิด ปกติ ไม ส ามารถติ ด ต อผู สั่ งซื้ อได ระบุ ให จั ด ส งยานอกสถานประกอบการ ต องระงั บ การขายและแจ ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยดวน
๕.๑๐ หามผูขายสงมอบวัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine เปนสวนผสม นอกสถานที่ ที่ระบุไวตาม
ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
๕.๑๑ หามผูข ายสงมอบวัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine เปนสวนผสม ใหผูอื่นเปนตัวแทนจําหนาย
๖. การจัดเก็บวัตถุตํารับ
๖.๑ ต องจั ด เก็ บ วั ต ถุ ตํ ารั บ ที่ มี Pseudoephedrine เป น ส ว นผสม ไว ณ สถานที่ ผ ลิ ต หรื อสถานที่ เ ก็ บ
รักษาเฉพาะที่ไดรับอนุญาตเทานั้น พรอมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย มิใหเกิดการสูญหายหรือเสียหาย
๖.๒ ตองจัดสถานที่ในการเก็บรักษาวัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine เปนสวนผสม ใหแยกจากยา
รายการอื่นอยางชัดเจน และจัดใหมีระบบปองกันการสูญหาย หรือลักลอบนําเอาไปใชโดยมิชอบ โดยพื้นที่
จัดเก็บนั้นตองมีปายชี้บงชัดเจน เชน มีตูเก็บ หรือมีตะแกรงกั้น หรือมีหองแยกจัดเก็บ เปนตน
๖.๓ ต อ งจั ด ให มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในการเข า ถึ ง วั ต ถุ ตํ า รั บ เช น การติ ด ตั้ ง กล อ งวงจรป ด
การกําหนดชื่อเจาหนาที่หรือตําแหนงที่สามารถเขา - ออกหองเก็บวัตถุตํารับ หรือ การจัดใหมีบันทึกการเขา - ออก
เปนลายลักษณอักษร เปนตน
๖.๔ จัดใหมีการตรวจนับสินคาคงคลังอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อใหมั่นใจไดวาวัตถุตํารับ
ไม เ กิ ด การสู ญ หาย โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล ในรายงานประจํ า เดื อ น (บจ.๙) และ รายงานสิ น ค า คงคลั ง
(stock card) ใหถูกตองตรงกัน หากพบขอผิดพลาดใหรีบดําเนินการตรวจสอบแกไขใหถูกตอง
๗. การคัดเลือกผูแทนขาย
๗.๑ ตรวจสอบประวัติกอนการคัดเลือกผูแทนยา
๗.๒ ผูขายตองจัดทําบัญชีรายชื่อพรอมประวัติผูแทนยา เก็บไวที่สถานประกอบการ และพรอมแสดงตอ
เจาหนาที่
๗.๓ ผูขายตองจัดใหมีการอบรมกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของแกผูแทนยาอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการรับผูแทนยาใหม เพื่อลดการกระทําที่อาจเขาขายการฝาฝนกฎหมาย
๘. การจัดสงวัตถุตํารับ
๘.๑ จัดใหมีระบบการจัดสงวัตถุตํารับที่มั่นใจไดวาจะไมเกิดการสูญหาย หรือ เกิดการจัดสงผิดสถานที่
ที่ระบุในใบสงของ หรือ ใบกํากับภาษี โดยผูขายตองจัดเก็บหลักฐานการรับวัตถุตํารับของผูซื้อไวอยางนอย ๒ ป
๘.๒ ไมอนุญาตใหสงมอบวัตถุตํารับ ผานผูแทนยา
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๘.๓ เมื่อมีการจัดสงวัตถุตํารับ ไปยังสถานที่สั่งซื้อเรียบรอยแลว ควรมีการตรวจสอบยอนกลับไปยัง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือผูรับอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ วาไดรั บ
ถูกตอง ครบถวน ตามรายการที่สั่งซือ้ หรือไม
๙. การรับชําระคาสินคา
ใหรับเงินเปนเช็คสั่งจายในนามผูซื้อ เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบขอมูลยอนกลับได
๑๐. การสงเสริมการขาย
หามแจก แถม หรือ จัดกิจกรรมอื่นใดที่เปนการสงเสริมการขายวัตถุตํารับที่มี Pseudoephedrine
เปนสวนผสม
๑๑. การดําเนินการกรณีวัตถุตํารับเสื่อมสภาพ/หมดอายุ หรือ มีปญหาดานคุณภาพ
๑๑.๑ การดําเนินการกรณีพบวัตถุตํารับเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ใหเปนไปตามวิธีการปฏิบัติที่ผูรับ
อนุญาตกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษร
๑๑.๒ ใหแยกการจัดเก็บวัตถุตํารับเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เพื่อปองกันการสูญหาย
๑๑.๓ การทําลายวัตถุตํารับที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ใหจัดทําหนังสือแจงกองควบคุมวัตถุเสพติด
ลวงหนา เพื่อรอการนัดหมายเจาหนาที่ตรวจสอบและเปนพยานในการทําลาย
๑๑.๔ กรณีที่พบวาวั ตถุตํารับมี ปญหาคุณภาพมาตรฐาน ตองรี บแจงใหกองควบคุมวัตถุเสพติ ด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ภายใน ๗ วัน หลังจากที่ไดทราบเหตุการณ
๑๒. การดําเนินการกรณีเรียกเก็บคืนวัตถุตํารับ
๑๒.๑ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสั่งใหเรียกเก็บคืนวัตถุตํารับ ตองดําเนินการ
โดยเร็ว และแจงผลใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ภายใน ๓๐ วันทําการ หลังจากการ
รับทราบคําสั่ง เรียกเก็บคืน
๑๒.๒ กรณีเรียกเก็บคืน เนื่องจากวัตถุตํารับตกมาตรฐานตามทะเบียนตํารับ ใหปฏิบัติตามวิธีการ
ปฏิ บั ติ ใ นการเรี ย กเก็ บ ยาคื น ที่ กํ า หนดเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร โดยจั ด เก็ บ และรอทํ า ลาย แยกออกจาก
ยาตกมาตรฐานรายการอื่น เพื่อปองกันการสูญหาย และใหจัดทําหนังสือแจงกองควบคุมวัตถุเสพติดลวงหนา
เพื่อรอการนัดหมายเจาหนาที่ตรวจสอบและเปนพยานในการทําลาย
๑๓. กรณี ที่ พ บว า มี ก ารลั ก ลอบนํ า ไปใช ใ นทางที่ ผิ ด ต อ งรี บ แจ ง ให ก องควบคุ ม วั ต ถุ เ สพติ ด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยเร็วหลังจากที่ไดทราบเหตุการณ
๑๔. กรณีที่พบพฤติการณใดๆ ที่แสดงวา ผูขายฯ จงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และหลักปฏิบัติสําหรับผูที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุ ขให ขายวั ตถุ ตํ ารั บที่ มี Pseudoephedrine เปน ส วนผสม จะพิ จารณาให ร ะงั บ การขาย หรื อ
ยกเลิกการมอบหมาย แลวแตกรณีตอไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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