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1. คำจำกัดความที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่  ที่ใช้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามเอกสารนี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (1) (2) และ (4) ของนิยาม

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
1. ยาจากสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตาม

กฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ประกาศกำหนด เพ่ือการบำบัด รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค 

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
สำคัญที่เป็นหรือแปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ  หรือการ
ทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 

3. วัตถุอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
 
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีสารสำคัญท่ีได้มาจากสมุนไพร ได้แก่ 

1. พืช ส่วนของพืช สารสกัดจากพืช วิตามินแร่ธาตุที่ได้จากพืช หรือสิ่งที่ได้จากพืช ทั้งนี้หมายความ
รวมถึงส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  

2. สัตว์ ส่วนของสัตว์ หรือเภสัชวัตถุ (เครื่องยา) ที่ได้จากสัตว์ ที่ไม่ใช่มนุษย์  
3. จุลชีพ (microorganism) หรือสิ่งที่ได้จากจุลชีพ  
4. แร่ ที่อยู่ในตำราที่ใช้ในยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามรัฐมนตรีประกาศ  
6. สารสังเคราะห์เลียนแบบสิ่งที่ได้จากธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดตามมาตรา 4(4) 

เช่น สารที่เคยมีประวัติการอนุญาตเป็นยาแผนโบราณ หรือ สารที่อ้างอิงการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เช่น 
พิมเสน การบูร น้ำมันระกำ เป็นต้น 
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2. แนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 แบ่งการกำกับดูแลตามหลักการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk product category) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีข้อ
บ่งใช้ เพ่ือบำบัด รักษา และการบรรเทา หรือการป้องกันโรค ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1) ผลิตภัณฑ์ที่บำบัด รักษา และการบรรเทา หรือการป้องกันโรค ความเจ็บป่วยหรือโรคชนดิที่
ร้ายแรง (serious form)  

1.2) ผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิด  
1.3) ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการควบคุมการใช้เป็นพิเศษ เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค 
1.4) ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าสู่ร่างกาย (sterile injections) หรือชนิดใช้สำหรับดวงตา 
1.5) ผลิตภัณฑ์ที่มรีูปแบบและวิธีใช้ซับซ้อนหรือยากในการบริหารผลิตภัณฑ์เข้าสู่ร่างกาย 
1.6) ผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดผลข้างเคียงท่ีร้ายแรงหรือมีความสำคัญที่ต้องควบคุมความปลอดภัย 

 
ความเจ็บป่วยหรือโรคชนิดที่ร้ายแรง (serious form) หมายถึง อาการ โรค หรือความเจ็บป่วยที่การ

วินิจฉัยหรือรักษาจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรืออยู่นอกเหนือความสามารถ
ของผู้บริโภคที่จะรักษาได้ด้วยตัวเอง หรือประเมินอย่างถูกต้องด้วยตัวเองได้ โดยปราศจากการปรึกษาอย่าง
สม่ำเสมอจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งความเจ็บป่วยหรือโรคชนิดที่ร้ายแรง เช่น
alcoholism, anxiety state, infectious respiratory syndromes, psychotic conditions, inflammatory 
and debilitating arthritis, addiction (ยกเว้น nicotine addiction), arteriosclerosis, asthma, cancer, 
congestive heart failure, convulsions, dementia, depression, diabetes, gangrene, glaucoma, 
haematologic bleeding disorders, hepatitis, hypertension, nausea and vomiting of pregnancy, 
obesity, rheumatic fever, septicaemia, sexually transmitted diseases, strangulated hernia, 
thrombotic and embolic disorders, thyroid disease, ulcer of the gastro-intestinal tract  

2) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ความเสี่ยงสูง (non-high risk product category) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ำ และมีช่วงความปลอดภัย
ในการใช้กว้าง (wide safety margins) โดยข้อบ่งใช้ วัตถุประสงค์การใช้ สรรพคุณ หรือข้อความกล่าวอ้างทาง
สุขภาพ เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพ การบำรุงสุขภาพ การป้องกันการขาดอาหาร ลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรค รวมทั้งการบำบัด บรรเทา รักษาโรค ป้องกัน อาการผิดปกติ หรือความเจ็บป่วยชนิดที่ไม่ร้ายแรง 
(non-serious form)  

ความเจ็บป่วยหรือโรคชนิดที่ไม่ร้ายแรง (non-serious form) หมายถึง อาการ โรค หรือความ
เจ็บป่วยที่นอกเหนือจาก อาการ โรค หรือความเจ็บป่วยชนิดที่ร้ายแรง ซึ่งรวมถึงอาการ โรค หรือความ
เจ็บป่วยที่หายได้เอง เมื่อทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง ก็จะหายไปได้เองตามธรรมชาติ หรือหากปล่อยทิ้งไว้แล้วคาดว่า
อาการจะดีขึ้นน้อยกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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3. การแบ่งประเภทและคำนิยามของผลิตภัณฑ์สมนุไพร 
 

ก. ยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
ยาจากสมุนไพรตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ประกอบด้วย ยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมตามตำราแผนไทย หรือ

ตำราแผนจีน หรือยาที่ปรุงตามการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือแผนจีนซึ่ง การผสม ปรุง 
หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิมมีข้อมูลที่มากเพียงพอ และเชื่อถือได้ในความปลอดภัย
และสรรพคุณ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาพรีคลินิกและคลินิกเพ่ิมเติม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ยาแผนไทย (ก1) หมายถึง ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปร
สภาพสมุนไพร ที่มุ ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดให้เป็นยาแผนไทย รวมถึง ยาที่บรรจุในตำรายาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และตำรับยาที่ตั้งตาม
ศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 

(2) ยาแผนจีน (ก2) หมายถึง ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
สมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนจีนหรือยาตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็น
ยาแผนจีน รวมถึง ยาที่บรรจุในตำรายาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และตำรับยาที่ตั ้งตามศาสตร์องค์ความรู้
การแพทย์แผนจีน 

ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร  
ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยาแผนไทย 

กล่าวคือ เป็นยาสมุนไพรที่มีการพัฒนาจากองค์ความรู้ดั้งเดิม หรือได้จากสมุนไพรใหม่ ซึ่งต้องใช้เอกสาร
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาจาก
สมุนไพรที่มีการวิจัยพัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนได้ตัวยาสำคัญอยู่ในลักษณะเป็นสารบริสทุธิ์ 
(purified substance) ซึ่งทราบสูตรโครงสร้างแน่ชัด สารสกัดบางชนิดที่นำไปผ่านกระบวนการทางเคมีที่
เทียบได้กับกระบวนการกึ่งสังเคราะห์ (partial synthesis)  รวมทั้ง สารสกัดที่ผ่านกระบวนการเติมด้วยสาร
บริสุทธิ์จนได้เป็นสารประกอบชนิดเข้มข้น (extracts enriched with isolated compounds) โดยแบ่งเป็น 
4 ประเภท ดังนี้ 

 
(1) ยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (modified formulation) (ข1) หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่

มีการพัฒนาที่แตกต่างจากองค์ความรู้ดั้งเดิมในด้านรูปแบบยา โดยนอกเหนือจากการตั้งตามศาสตร์องค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยหรือแผนจีน ซึ่งมีตัวยาสำคัญ ความแรง ขนาดการใช้ยา และสรรพคุณสอดคล้องกับตำรับ
เดิม 

 
(2) ยาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป (well-established herbal medicines) (ข2) หมายถึง ยา

จากสมุนไพรที่มีข้อมูลปรากฏในวารสารทางวิชาการ (bibliographical evidence) ซึ่งเพียงพอและเป็นที่
ยอมร ับในทางการแพทย์ (well-established medicinal use) หรือเป ็นยาในมอโนกราฟที่สำน ักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

. 
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(3) ยาจากสมุนไพรที ่ว ิจ ัยพ ัฒนา (scientifically established herbal medicines) (ข3) 
หมายถึง ยาจากสมุนไพร ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกอื่น ที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ทางคลินิก ข้อมูลจากวารสารทางวิชาการ การศึกษาพรีคลินิก ร่วมกับข้อมูลตามองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา  

 
(4) ยาจากสมุนไพรใหม่ (ข4) หมายถึง ยาจากสมุนไพรที่ได้จากสมุนไพรชนิดใหม่ ไม่มีการใช้ตาม

องค์ความรู้ดั้งเดิม ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน เช่น การศึกษาพรีคลินิกและการศึกษาวิจัย
ทางคลินิก ข้อมูลจากวารสารทางวิชาการ 

ค. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสำคัญท่ีเป็นหรือแปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่งพร้อม

ที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์เพ่ือให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างหรือการ
ทำงานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 
(1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื ่อสุขภาพที่เป็นไปตามองค์ความรู ้ดั ้งเดิม (ค1) หมายถึง ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีประวัติการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมตามแผนไทยหรือแผนจีน อย่างน้อย 15 ปี ที่มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สูตรส่วนประกอบ และสารที่ออกฤทธิ์ (active ingredients) เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสารปรุงแต่ง (excipients) ในสูตรตำรับ 

1.2 มีวัตถุประสงค์การใช้อ้างอิงตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
1.3 ขนาดความแรง (strength) และขนาดที่ใช้ เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  
1.4 ช่องทางการบริหารผลิตภัณฑ์ (route of administration) เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

 
(2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค2) หมายถึง ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีประวัติการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมตามแผนไทยหรือแผนจีน อย่างน้อย 15 ปี แต่มี
การพัฒนากรรมวิธีการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 สูตรส่วนประกอบ และสารที่ออกฤทธิ์ (active ingredients) เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
ทัง้นี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสารปรุงแต่ง (excipients) ในสูตรตำรับ 

2.2 มีวัตถุประสงค์การใช้อ้างอิงตามองค์ความรู้ดั้งเดิม หรือเทียบเคียงได้กับองค์ความรู้ดั้งเดิม 
2.3 ขนาดความแรง (strength) และขนาดที่ใช้ เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม หรือเทียบเคียงได้กับ

องค์ความรู้ดั้งเดิม 
2.4 ช่องทางการบริหารผลิตภัณฑ์ (route of administration) เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม หรือ

เทียบเคียงได้กับองค์ความรู้ดั้งเดิม 
 
(3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ค3) หมายถึง ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในวารสารทางวิชาการ 
(bibliographical evidence) ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย ข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยแบ่งได้
เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
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3.1 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสมุนไพรหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีประวัติการใช้อย่างน้อย 15 ปี 
3.2 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสมุนไพรหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีประวัติการใช้น้อยกว่า 15 ปี 

 
(4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับใช้ภายนอก ที่นอกเหนือจากขอบข่ายเครื่องสำอาง (ค4) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดใช้ภายนอก ที่มีคุณสมบัติระหว่างยาและเครื่องสำอาง และมีความ
มุ่งหมายสำหรับใช้กับส่วนภายนอกของร่างกาย รวมถึงฟันและเยื่อบุช่องปาก และต้องการแสดงข้อความกล่าว
อ้างทางสุขภาพทีไ่ม่เข้าข่ายจัดเป็นเครื่องสำอางหรือยา 
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4. การจัดแบ่งข้อบ่งใช้ สรรพคุณ และข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
4.1 ยาจากสมุนไพร 

แบ่งข้อบ่งใช้ สรรพคุณ เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านสุขภาพตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (traditional health use) หมายถึง 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณที่มีการใช้ เพื่อให้มีสุขภาพดีตามปกติโดยทั่วไป หรือส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น โดยการใช้
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม มีพื้นฐานการใช้ตามการสั่งสมประสบการณ์ และองค์ความรู้ดั้งเดิม ซึ่งข้อบ่งใช้หรือ
สรรพคุณและเหตุผลการใช้ส่วนประกอบหรือสูตรตำรับนั้นอยู่บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดด้านองค์ความรู้
ดั้งเดิมอย่างเฉพาะเจาะจง  

 
(2) ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (traditional treatment) หมายถึง 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณที่บรรเทาอาการ หรือรักษาโรคที่อ้างอิงตามหลักการองค์ความรู้ ดั้งเดิม รวมถึงการ
ป้องกัน หยุด ชะลอความรุนแรงของโรคชนิดที่ไม่รุนแรงหรือโรคที่หายเองได้  

 
(3) ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ (scientifically established 

treatment) แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการ

องค์ความรู้ดั้งเดิม หมายถึงการบรรเทาอาการหรือรักษาโรค ความผิดปกติ ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ 
โดยมีความสอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม 

3.2 ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับหลักการองค์
ความรู้ดั้งเดิม หมายถึงการบรรเทาอาการหรือรักษาโรค ความผิดปกติ ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ โดย
ไม่สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม 

 
4.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

แบ่งข้อบ่งใช้ หรือข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
(1) การกล่าวอ้างทางสุขภาพทั่วไปหรือหน้าที ่ของสารอาหาร (general or nutritional claim) 

หมายถึง การกล่าวอ้างทางสุขภาพด้านการเสริมสารอาหาร และเพื่อให้มีสุขภาพดีตามปกติโดยทั่วไป  ซึ่ง
คุณประโยชน์จากการเสริมสารอาหารควรมากกว่าปริมาณสารอาหารที่ได้รับต่อวัน  

 
(2) การกล่าวอ้างหน้าที่ (functional claim) หมายถึง การกล่าวอ้างทางสุขภาพที่สอดคล้องกับผลต่อ

สุขภาพเชิงบวก หรือการปรับการทำงานของร่างกาย หรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือคงไว้ของสุขภาพ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสารอาหาร เพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ตามปกติ หรือผลทางชีววิทยาของร่างกาย หรือเป็นการคง
สภาพหรือเสริมสร้างโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายโดย ไม่สัมพันธ์กับชื ่อของโรค หรือที ่ระบุ
ความสัมพันธ ์กับชื่อของโรค ในด้านส่งเสริมสุขภาพ และบรรเทา ลด ทำให้น้อยลง ผ่อนคลายความไม่สบาย
เล็กน้อยของร่างกาย จากบางกระบวนการทางสรีรวิทยา เช่น ผู้สูงอายุ ภาวะหมดประจำเดือน หญิงตั้งครรภ์ 
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(3) การกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิดโรค (disease risk reduction claim) หมายถึง การกล่าวอ้าง
ทางสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหรือภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

  
(4) การกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับใช้ภายนอก ที่นอกเหนือจาก

ขอบข่ายเครื่องสำอาง หมายถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ที่มีความมุ่งหมายสำหรับใช้กับส่วนภายนอกของ
ร่างกาย รวมถึงฟันและเยื่อบุช่องปาก ที่ไม่เข้าข่ายจัดเป็นเครื่องสำอางหรือยา 

 
นอกจากนี้ข้อบ่งใช้ สรรพคุณ และข้อความกล่าวอ้าง บางประเภท ยังแบ่งตามความเฉพาะเจาะจงของ

ข้อความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ข้อบ่งใช้ สรรพคุณ ข้อความกล่าวอ้าง โดยทั่วไป แบบไม่เฉพาะเจาะจง (non-specific or 

general indications) หมายถึง 
1.1 การคงสภาวะปกติทางด้านสุขภาพ ในด้านการเจริญเติบโต การพัฒนา และการทำงานตามปกติ

ของร่างกาย  
1.2 การส่งเสริมการทำงานร่างกายให้ดีขึ้น (health enhancement) ที่ไม่ระบุความสัมพันธ์กับชื่อ

สภาวะ อาการ หรือชื่อโรค  
1.3 การเสริมสร้างวิตามิน แร่ธาตุ หรือเพ่ิมโภชนาการของสารอาหาร ที่ส่งผลต่อการคงสภาวะสุขภาพ

ดีตามปกติ ในปริมาณที่แนะนำต่อวัน  
1.4 การบรรเทาสภาวะที่เกิดจากความไม่สบายของร่างกาย โดยไม่ระบคุวามสัมพันธ์กับชื่อของโรค  
 

2. ข้อบ่งใช้ สรรพคุณ ข้อความกล่าวอ้าง แบบเฉพาะเจาะจง (specific indications) หมายถึง  
2.1 การส่งเสริมการทำงานร่างกายให้ดีขึ้น (health enhancement) โดยระบุความสัมพันธ์กับชื่อ

สภาวะ อาการ หรือชื่อโรค  
2.2 การลดความเสี่ยงหรือความถี่ของชื่อสภาวะ อาการ หรือชื่อโรค  
2.3 การกล่าวอ้างทางสุขภาพของการเสริมสร้างสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทางการรักษาแบบ

เฉพาะเจาะจงกับชื่อโรค 
2.4 การบำบัด บรรเทา รักษา และป้องกันอาการท่ีเกี่ยวข้องกับชื่อสภาวะ อาการ หรือชื่อโรค  
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 03 04 

ยาตามองค์ความรูด้ั้งเดิม 

ยาแผนไทย (ก1) 

ยาแผนจีน (ก2) 

ยาพัฒนาจากสมุนไพร  

ยาจากสมนุไพรที่พัฒนาการผลิต (ข1) 

ยาจากสมนุไพรที่ยอมรับทั่วไป (ข2) 

ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา (ข3) 

ยาจากสมนุไพรใหม่ (ข4) 

ผลิตภัณฑส์มุนไพรเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพ่ือสุขภาพที่เป็นไปตาม
องค์ความรู้ด้ังเดิม (ค1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพที่พัฒนาไปจากองค์
ความรู้ด้ังเดิม (ค2) 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพ่ือสขุภาพที่อา้งอิงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (ค3) 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพ่ือสุขภาพที่สำหรับใช้
ภายนอก (ค4) 

ผลิตภัณฑส์มุนไพร 
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5. แผนผังการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
5.1 ยาจากสมุนไพร 
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5.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
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6. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
6.1 ตารางสรุปช่องทางและรายละเอียดการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 จดแจ้ง แจ้งรายละเอียด ขึ้นทะเบียน 
ประเภทผลติภัณฑ์
ที่สามารถขอ 
อนุญาตได ้

ผลิตภัณฑส์มุนไพรที่สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กำหนดให้ขออนุญาตแบบจดแจง้และเป็น
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ความเสี่ยงสงู  

ผลิตภัณฑส์มุนไพรทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กำหนดให้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบที่อนุญาตเปน็จดแจ้งและเปน็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ความ
เสี่ยงสูง  

ทุกผลิตภัณฑ์ทีน่อกเหนือจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กำหนดให้เป็นการขออนุญาตแบบจดแจ้ง
หรือแจ้งรายละเอียด 

รายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์  

 
 
 
 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ เร่ือง  
ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรซึ่งการผลติหรือนำเข้า
เพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ตำรับ ใบรบัแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจด
แจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่
อาจใช้เป็นสว่นผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
สำหรับผลติภัณฑ์สมนุไพรที่ขอจดแจ้ง 

1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมอโนกราฟที่กำหนดทุกประการ ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี ้

1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
1.2 ส่วนประกอบไมส่ำคัญ 
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดการรับประทาน ต่ำกวา่ขนาดที่กำหนดในมอโนกราฟ 
1.4 กรรมวิธีการผลิต 
1.5 ขนาดและวิธีใช้ โดยที่ขนาดรับประทานต่อวันไม่เกินปริมาณสูงสุดตามที่กำหนด

ไว้ในบัญชีแนบท้ายฯ 
(อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นไปตามทีผู่้ขออนุญาตยืน่ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพือ่พิจารณา 

ข้อบ่งใช้/
วัตถุประสงค์การ
ใช้ /สรรพคุณ/
ข้อความกล่าว 
อ้างทางสุขภาพ 

1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมอโนกราฟที่ กำหนด ทุกประการ ยกเว้น การเปลี่ยน
สรรพคุณ/ข้อบ่งใช้/ข้อความกลา่วอ้างทางสุขภาพ โดยไม่กระทบต่อการเปลี่ยน
ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยังเป็นข้อความที่อยู่ในกรอบสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้/
ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เดิม  

 
(อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด) 

วิธีการขออนุญาต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยากำหนด 
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6.2 ตารางสรุปรายละเอียดและข้อกำหนดของการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรกรณีความเสี่ยงสูงและไม่ใช่ความเสี่ยงสูง

รายการเอกสาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ความเสีย่งสงู ผลิตภัณฑ์สมุนไพรความเสีย่งสูง 

ประเภทการขออนุญาต จดแจ้ง 
แจ้ง

รายละเอียด 

ขึ้นทะเบียน 

ขึ้นทะเบียน 
ปรุงตามองค์ความรู้

ดั้งเดมิแผนไทย/แผนจีน 
(regular stream) 

องค์ความรู้
การแพทย์

ทางเลือกอ่ืน 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วไป 
องค์ความรู้พื้นบ้าน พัฒนาจากสมุนไพร 

- อ้างอิงตามองค์ความรู้ด้ังเดิม 
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

แบบคำขอ        
ฉลาก        
เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

       

เอกสารที่ใช้สนับสนุนการขออนุญาต

ผลิตภัณฑ์  

อ้างอิงตาม       

บัญชีรายการ

จดแจ้ง  

 เป็นไปตามข้อ 10. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ความเส่ียงสูง 

ของเอกสารฉบับนี ้

อ้างอิงรายละเอยีดตามแนวทางการขออนุญาต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกรณีความเส่ียงสูง 

ระบบการประกันคุณภาพการผลิต       
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อมูล

ด้านคุณภาพ ประสทิธิภาพ ความ

ปลอดภยั 

- 


  
 

 


 
 

 
 

 

ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

สำเร็จรูป 

       

ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (certificate of 

analysis)  
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7. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ความเสี่ยงสูง 
 

ก. ยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
 ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
หัวข้อ 

ยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
ก1 ก2 

ยาแผนไทย ยาแผนจีน  
คำจำกัดความ  ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ

สมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนไทย รวมถึง ยาที่บรรจุใน
ตำรายาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และตำรับยาที่ตั้งตามศาสตร์องค์
ความรู้การแพทย์แผนไทย 

ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
สมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนจีนหรือยา
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนจีน รวมถึง ยาที่บรรจุในตำรายาที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และตำรับยาที่ตั้งตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์
แผนจีน 

ข้อมูลด้านคุณภาพ  เป็นไปตามหัวข้อเอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของข้อ10. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ใช่ความเสี่ยงสูง ของเอกสารฉบับนี้ 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย  เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ได้แก่ ตำรายาองค์
ความรู้ดั้งเดิมที่รัฐมนตรีประกาศ เภสัชตำรับและโมโนกราฟ ตำราหรือ
วารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หรือข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือ
คณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนไทย จากหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับ 

อ้างอิงเอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ได้แก ่ตำรายา
องค์ความรู้ดั้งเดิม เภสัชตำรับและโมโนกราฟ ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิง หรือข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ  เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ได้แกต่ำรายาองค์
ความรู้ดั้งเดิมที่รัฐมนตรีประกาศ เภสัชตำรับและโมโนกราฟ ตำราหรือ
วารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หรือข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือ
คณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนไทย จากหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับ 

อ้างอิงเอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ได้แก ่ตำรายา
องค์ความรู้ดั้งเดิมที่รัฐมนตรีประกาศ เภสัชตำรับและโมโนกราฟ ตำราหรือ
วารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หรือข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะ
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนจีน จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
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ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 
หัวข้อ 

ยาพัฒนาจากสมุนไพร 
ข1 ข2  ข3  ข 4 

ยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (modified 
formulation) (ข1)  

ยาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป 
 (well-established herbal 

medicines) 

ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา 
(scientifically established 

herbal medicines) 

ยาจากสมุนไพรใหม่  
(novel herbal medicines) 

คำจำกัดความ 
(definitions) 

ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาที่แตกต่างจาก
องค์ความรู้ดั้งเดิม ที่นอกเหนือจากการตั้งตาม
ศาสตร์องค์ความรู ้การแพทย์แผนไทยหรือ
แผนจีน โดยมีการพัฒนาการผลิตในด้าน 

1) รูปแบบยา หรือ 
2)  ส ูตรตำร ับในส ่วนต ัวยาไม ่สำคัญ 

(excipient) หรือ 
3) กรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยี เช่น 

วิธีการสกัดสมัยใหม่ เป็นต้น  
ซึ่งมีตัวยาสำคัญคงเดิม โดยมีความแรง ขนาด
การใช้ยา และสรรพคุณสอดคล้องกับตำรับเดิม 
หมายเหตุ: 

1) ตัวยาหลัก/ตัวยารอง/สมุนไพรหลัก/
สมุนไพรรอง/น้ำกระสายยา/สรรพคุณ ต้อง
สอดคล้องกับตำรับเดิม 

2)  การประเม ินความปลอดภ ัยและ
สรรพคุณสามารถอ้างอิงหล ักฐานการใช้
ติดต่อกันมานานของตำรับยาเดิมได้ สำหรับ

ยาจากสมุนไพรที ่มีข้อมูลปรากฏใน
วารสารทางวิชาการ (bibliographical 
evidence) ซ ึ ่ ง เพ ียงพอและเป ็นที่
ยอมร ับ ในทางการแพทย ์  (well-
established medicinal use) ห รื อ
เป ็นยาในมอโนกราฟท ี ่สำน ักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ 
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
 
 
 

ยาจากสมุนไพร ยาตามองค์ความรู้
การแพทย์ทางเลือกอื ่น ที่ต้องอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางคลินิก 
ข้อมูลจากวารสารทางวิชาการ  
(bibliographical evidence) 
การศึกษาที ่ไม่ใช่ทางคลินิก ร่วมกับ
ข้อมูลตามองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา 

ยาจากสมุนไพรที ่ได้จากสมุนไพร
ชนิดใหม่ ไม่มีการใช้ตามองค์ความรู้
ด ั ้งเด ิม ซ ึ ่งต ้องอาศัยข ้อมูลทาง
ว ิทยาศาสตร ์มาสน ับสน ุน เช่น 
การศึกษาที ่ไม่ใช่ทางคลินิก และ
การศึกษาวิจัยทางคลินิก ข้อมูลจาก 
วารสารทางวิชาการ 
(bibliographical evidence) 
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ประเภท 
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 
หัวข้อ 

ยาพัฒนาจากสมุนไพร 
ข1 ข2  ข3  ข 4 

ยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (modified 
formulation) (ข1)  

ยาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป 
 (well-established herbal 

medicines) 

ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา 
(scientifically established 

herbal medicines) 

ยาจากสมุนไพรใหม่  
(novel herbal medicines) 

ด้านคุณภาพ ต้องแสดงหลักฐานเปรียบเทียบ
ผลวิเคราะห์กับตำรับเดิมว่าอยู ่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได ้

ข้อมูลด้านคุณภาพ เป็นไปตามหัวข้อเอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของข้อ10. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ความ
เสี่ยงสูง ของเอกสารฉบับนี้ 

ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย  

1) เอกสารหลักฐานการใช้ตามองค์ความรู้
ดั้งเดิม และ 
2) เอกสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงความ
เทียบเท่ากับองค์ความรู้ดั้งเดิม  
 

ข้อมูลจากวารสารวิชาการ 
(bibliographical evidence) หรือ
อ้างอิงข้อมูลตามทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ 
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

แบ่งเป็น 2 กรณี 
1. สูตรตำรับเป็นไปตามหลักการของ
องค์ความรู้ดั้งเดิม สามารถยื่นเอกสาร
หลักฐานการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม
ร่วมด้วยได ้
2. สูตรตำรับไม่สอดคล้องกับหลักการ
องค์ความรู้ดั้งเดิม ให้จัดเตรียมเอกสาร
ดังนี้ 
 
โดยจัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เอกสารเต็มรูปแบบ (stand-
alone) โดยใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ใช่
ทางคลินิก (non-clinical study) 

จัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เอกสารเต็มรูปแบบ (stand-
alone) โดยใช้ข้อมูลการศึกษาที่
ไม่ใช่ทางคลินิก (non-clinical 
study) 
 

2) เอกสารแบบผสมผสาน 
(mixed application) โดยใช้ข้อมูล
การศึกษาทางคลินิกและ/หรือ
การศึกษาท่ีไม่ใช่ทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์ตนเอง ร่วมกับข้อมูลจาก
วารสารทางวิชาการ 
(bibliographical evidence) 
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ประเภท 
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 
หัวข้อ 

ยาพัฒนาจากสมุนไพร 
ข1 ข2  ข3  ข 4 

ยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (modified 
formulation) (ข1)  

ยาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป 
 (well-established herbal 

medicines) 

ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา 
(scientifically established 

herbal medicines) 

ยาจากสมุนไพรใหม่  
(novel herbal medicines) 

2) เอกสารแบบผสมผสาน (mixed 
application) โดยใช้ข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกและ/หรือการศึกษาที่ไม่ใช่
ทางคล ิน ิ กของผล ิตภ ัณฑ ์ตนเอง 
ร ่วมกับข้อมูลวารสารทางว ิชาการ 
(bibliographical evidence) 

ข้อมูลด้าน
ประสิทธิภาพ  

เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์
ความรู้ดั้งเดิม  
 

ข้อมูลจากวารสารวิชาการ 
(bibliographic) หรืออ้างอิงข้อมูล
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเห็นชอบ โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

จัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เต็มรูปแบบ (stand-alone) โดย
ใช้ข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (clinical 
study) 

2) แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น  ( mixed 
application) โดยใช้ข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกและการศึกษาที ่ไม่ใช่ทาง
คลินิกของผลิตภัณฑ์ตนเอง ร่วมกับ
ข ้ อม ู ล จ ากว ารสารทา งว ิ ช าการ 
(bibliographical evidence)  
 

จัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เต็มรูปแบบ (stand-alone) 
โดยใช้ข้อมูลการศึกษาทางคลินิก 
(clinical study) 

2) แบบผสมผส าน  ( mixed 
application) โ ด ย ใ ช ้ ข ้ อ มู ล
การศึกษาทางคลินิกและการศึกษา
ที ่ไม ่ใช ่ทางคลินิกของผลิตภัณฑ์
ตนเอง ร่วมกับข้อมูลจากวารสาร
ท า ง ว ิ ช า ก า ร  (bibliographical 
evidence) 

 



 

20 
 

ค. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
ประเภทของ

ผลิตภัณฑ ์
สมุนไพร 

 
 

หัวข้อ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ค1 ค2  ค3  ค4 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไป
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สำหรับใช้ภายนอก ที่

นอกเหนือจากขอบข่าย
เครื่องสำอาง  

คำจำกัดความ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีประวัติ
การใช้ตามองค์ความรู้ดั ้งเดิมแผนไทยหรือ
แผนจีนอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1.1 สูตรส่วนประกอบ และสารที่ออกฤทธิ์ 
( active ingredients)  เ ป ็ น ไปต า ม อ ง ค์
ค ว ามร ู ้ ด ั ้ ง เ ด ิ ม  ท ั ้ ง น ี ้ ไ ม ่ ร วมถ ึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของสารปรุงแต่ง (excipients) 
ในสูตรตำรับ 
1.2 มีวัตถุประสงค์การใช้อ้างอิงตามองค์
ความรู้ดั้งเดิม 
1.3 ขนาดความแรง (strength) และขนาดที่
ใช้ที่ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทำงาน
ของร่างกายให้ดีขึ ้น เสริมสร้างโครงสร้าง
หรือการทำงานของร่างกาย หรือลดปัจจัย
เสี ่ยงของการเกิดโรค (posology) เป็นไป
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื ่อส ุขภาพที ่มี
ประวัติการใช้ตามองค์ความรู้ดั ้งเดิม
แผนไทยหรือแผนจีน อย่างน้อย 15 ปี 
แต่มีการพัฒนากรรมวิธีการผลิต โดย
ผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 สูตรส่วนประกอบ และสารที่ออก
ฤทธิ์ (active ingredients) เป็นไปตาม
องค์ความรู้ดั้งเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ
เ ปล ี ่ ย นแปล ง ข อ งส า ร ปร ุ ง แ ต่ ง 
(excipients) ในสูตรตำรับ 
2.2 มีวัตถุประสงค์การใช้อ้างอิงตาม
องค์ความรู้ดั ้งเดิม หรือเทียบเคียงได้
กับองค์ความรู้ดั้งเดิม 
2.3 ขนาดความแรง (strength) และ
ขนาดที่ใช้เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
หรือเทียบเคียงได้กับองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ต้องใช้
ข้อมูลสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เช ่น ข้อมูลที่ปรากฏในวารสารทาง
วิชาการ (bibliographical evidence) 
ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย 
ข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก เป็นต้น  
 
โดยผลิตภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ดังนี้ 
3.1 ผลิตภัณฑ์ทีป่ระกอบด้วยสมุนไพร
หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีประวัติการ
ใช้อย่างน้อย 15 ปี 
3.2 ผลิตภัณฑ์ทีป่ระกอบด้วยสมุนไพร
หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีประวัติการ
ใช้น้อยกว่า 15 ปี 
 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิด
ใช้ภายนอก ที่มีคุณสมบัติระหว่าง
ยาและเครื่องสำอาง และมีความมุ่ง
หมายสำหรับใช้กับส่วนภายนอก
ของร่างกาย รวมถึงฟันและเยื ่อบุ
ช่องปาก และต้องการแสดงข้อความ
กล่าวอ้างทางสุขภาพ (นอกเหนือจาก
ขอบเขตของเครื่องสำอาง) 
 
โดยผลิตภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น 2 
กรณี ดังนี้ 
3.1 ผลิตภัณฑ์ทีป่ระกอบด้วย
สมุนไพรหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่มี
ประวัติการใช้เป็นส่วนประกอบใน
เครื่องสำอาง ตามพรบ.เครื่องสำอาง 
3.2 ผลิตภัณฑ์ทีป่ระกอบด้วย
สมุนไพรหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่
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ประเภทของ
ผลิตภัณฑ ์
สมุนไพร 

 
 

หัวข้อ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ค1 ค2  ค3  ค4 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไป
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สำหรับใช้ภายนอก ที่

นอกเหนือจากขอบข่าย
เครื่องสำอาง  

1.4 ช่องทางการบริหารผลิตภัณฑ์ (route 
of administration) เป็นไปตามองค์ความรู้
ดั้งเดิม   

2.4 ช่องทางการบร ิหารผลิตภ ัณฑ์  
( route of administration) เ ป ็ น ไ ป
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม หรือเทียบเคียง
ได้กับองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ไม่มีประวัติการใช้เป็นส่วนประกอบ
ในเครื่องสำอาง ตามพรบ.
เครื่องสำอาง  

ข้อมูลด้านคุณภาพ เป็นไปตามหัวข้อเอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของข้อ10. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่
ความเสี่ยงสูง ของเอกสารฉบับนี้ 

ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย  

เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์
ความรู้ดั้งเดิม  

1) เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตาม
องค์ความรู้ดั้งเดิม และ 
2) เอกสารทางด้านว ิทยาศาสตร ์ที่
แสดงความเทียบเท่ากับองค์ความรู้
ดั้งเดิม  
 

3.1 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสมุนไพร
หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีประวัติการ
ใช้อย่างน้อย 15 ปี สามารถยื่นเอกสาร
หลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้
ดั้งเดิม 
3.2 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสมุนไพร
หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีประวัติการ
ใช้น้อยกว่า 15 ปี 
 
โดยจัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

3.1 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
สมุนไพรหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่มี
ประวัติการใช้เป็นส่วนประกอบใน
เครื่องสำอาง สามารถยื่นเอกสาร
หลักฐานสำหรับการใช้เป็น
เครื่องสำอาง 
3.2 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
สมุนไพรหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่
ไม่มีประวัติการใช้เป็นส่วนประกอบ
ในเครื่องสำอาง ตามพรบ.
เครื่องสำอาง 
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ประเภทของ
ผลิตภัณฑ ์
สมุนไพร 

 
 

หัวข้อ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ค1 ค2  ค3  ค4 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไป
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สำหรับใช้ภายนอก ที่

นอกเหนือจากขอบข่าย
เครื่องสำอาง  

1) เอกสารเต็มรูปแบบ (stand-alone) 
โดยใช้ข้อมูลการศึกษาที่ไม่ใช่ทาง
คลินิก (non-clinical study) 
 
2) เอกสารแบบผสมผสาน (mixed 
application) โดยใช้ข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกและ/หรือการศึกษาที่ไม่ใช่
ทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ตนเอง 
ร่วมกับข้อมูลวารสารทางวิชาการ 
(bibliographical evidence) 

จัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) เอกสารเต็มรูปแบบ (stand-
alone) โดยใช้ข้อมูลการศึกษาที่
ไม่ใช่ทางคลินิก (non-clinical 
study) 
 
2) เอกสารแบบผสมผสาน (mixed 
application) โดยใช้ข้อมูล
การศึกษาทางคลินิกและ/หรือ
การศึกษาท่ีไม่ใช่ทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์ตนเอง ร่วมกับข้อมูล
วารสารทางวิชาการ 
(bibliographical evidence) 

ข้อมูลด้าน
ประสิทธิภาพ  

เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์
ความรู้ดั้งเดิม ได้แก่ ตำราองค์ความรู้ดั้งเดิม  
เภสัชตำรับและโมโนกราฟ หรือตำราหรือ
วารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง  

1) เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตาม
องค์ความรู้ดั้งเดิม และ 

จัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

จัดเตรียมเอกสาร ตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
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ประเภทของ
ผลิตภัณฑ ์
สมุนไพร 

 
 

หัวข้อ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ค1 ค2  ค3  ค4 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไป
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สำหรับใช้ภายนอก ที่

นอกเหนือจากขอบข่าย
เครื่องสำอาง  

2) เอกสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
แสดงความเทียบเท่ากับองค์ความรู้
ดั้งเดิม  
 

1) เต็มรูปแบบ (stand-alone) โดยใช้
ข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (clinical 
study) 
2) แบบผสมผสาน (mixed 
application) โดยใช้ข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกและการศึกษาที่ไม่ใช่ทาง
คลินิกของผลิตภัณฑ์ตนเอง ร่วมกับ
ข้อมูลจากวารสารทางวิชาการ 
(bibliographical evidence) 

1) เต็มรูปแบบ (stand-alone) โดย
ใช้ข้อมูลการศึกษาทางคลินิก 
(clinical study) 
2) แบบผสมผสาน (mixed 
application) โดยใช้ข้อมูล
การศึกษาทางคลินิกและการศึกษา
ที่ไม่ใช่ทางคลินิกของผลิตภัณฑ์
ตนเอง ร่วมกับข้อมูลจากวารสาร
ทางวิชาการ (bibliographical 
evidence)  
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8. หลักการสำคัญในการเตรียมเอกสาร 
 
8.1 เอกสารหลักฐานประวัติการใช้สมุนไพรในมนุษย์ (history of use) 

เอกสารหลักฐานประวัติการใช้ จากตำราองค์ความรู้ดั้งเดิม เภสัชตำรับและโมโนกราฟ ตำราอ้างอิงและ
วารสาร หรือตำราอ้างอิงทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (authoritative reference texts) ทีอ่าจใช้พิจารณา
เป็นข้อมูลสนับสนุนประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบนั้นในมนุษย์ได้ ทั ้งนี ้หากผลิตภัณฑ์หรือ
ส่วนประกอบที่ต้องการอ้างอิงประวัติการใช้นั้นมีขนาดการใช้ที่สูงกว่าประวัติการใช้แบบดั้งเดิม หรือประวัติ
การใช้ที ่อ้างอิงนั ้นไม่สามารถประเมินขนาดการใช้ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบนั้นได้ อาจมีความ
จำเป็นต้องยื่นข้อมูลด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
8.2 ข้อมูลด้านความปลอดภัยท่ีอ้างอิงข้อมูลวิทยาศาสตร์ (scientific evidence on safety) 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลด้านพิษวิทยาที่ได้จากสัตว์ทดลองหรือการศึกษาในมนุษย์ ควรปฏิบัติ
ตามระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัยท ี ่ด ีตามมาตรฐานสากล เช ่น organization for economic co-peration and 
development (OECD) หรือ world health organization (WHO) โดยอาจมีความจำเป็น ต้องยื่นการศึกษา
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) และ/หรือการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื ้อรัง (subchronic toxicity) 
และ/หรือการศึกษาความเป็นพิษเรื ้อรัง (chronic toxicity) หรือการศึกษาที ่สนับสนุนความปลอดภัยอย่าง
เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบนั้น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์จะส่งผลถึงประเภท
ของการศึกษาด้านพิษวิทยาที่ต้องยื่นด้วย ทั้งนี้การศึกษาด้านพิษวิทยา เช่น การศึกษา teratogenicity การก่อ
มะเร็ง (carcinogenicity) และ/หรือ การก่อกลายพันธุ์ (mutagenicity) อาจต้องยื่นเพื่อพิจารณา กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีข้อบ่งชี้ 

 
8.3 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ (substantiation of claims) 

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่ใช้สนับสนุนข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณทางด้านวิทยาศาสตร์ อาจได้จากการศึกษา
ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ (ingredient(s)) แล้วแต่ละกรณี โดยข้อมูลด้านประสิทธิภาพควรได้จาก
การศึกษาในมนุษย์ และสามารถสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการศึกษาวิจัยที่ไม่ใช่คลินิก (non-clinical 
studies) นอกจากนี้ยังได้จากบทสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์หรือประวัติการใช้ และข้อสนับสนุนต่างๆ 

 
8.3.1 การศึกษาในมนุษย์ (human studies) 

เอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ ควรจะเป็นการศึกษา
ในมนุษย์ (human studies) ซึ่งอาจจะมีการศึกษาวิจัยที่ไม่ใช่คลินิก (non-clinical studies) เป็นเอกสาร
สนับสนุน ทั้งนี้การศึกษาในมนุษย์ควรจะเป็นการศึกษาเชิงสังเกต (observational human studies) หรือ 
การศึกษาแบบทดลอง (intervention human studies) ที่มีการออกแบบอย่างดี (well-designed human 
intervention study) ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ มีผลการศึกษาที่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
เพื่อสนับสนุนข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ โดยหลักเกณฑ์ที่ยอมรับสำหรับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ต้องเป็นไปตาม
แนวทางสากล เช่น international conference on harmonization-good clinical practice (ICH-GCP) 
guidelines 
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บทสรุปของเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ ควรประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบที่ศึกษา (product/ingredient studied) 
2) วัตถุประสงค์การใช้ (indication) 
3) ประเภทของข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ (type of claim) 
4) ขนาดและวิธีการใช้ (dosage and administration) 
5) ประเภทของการศึกษา เช่น การศึกษาในมนุษย์ หรือสัตว์ เป็นต้น (type of study (example, 

human or animal)) 
6) รูปแบบการศึกษา เช่น การศึกษาเชิงสังเกต เป็นต้น (study design (example, observation 

or experimental)) 
7) ประชากรที่ศึกษา (study population) 
8) ระยะเวลาการศึกษา (duration of the study) 
9) จุดสิ้นสุดการศึกษา (study end points) 
10) ข้อจำกัดของการศึกษา (limitation of the study) 
11) ผลการศึกษา (study results) 
12) แหล่งที่มาของข้อมูลหลักฐาน (source of evidence) 

12.1) ผู้แต่ง (author) 
12.2) ชื่อเรื่อง (title) 
12.3) รายละเอียดการตีพิมพ์ (ปี) (publication details (year)) 
12.4) ประเภทของแหล่งที่มาของข้อมูล (type) 

13) ข้อมูลอื่นๆ (หากม)ี (other information, if any) 
13.1) การอนุมัติจากคณะกรรมการด้านจริยธรรม (ethics committee approval) 

 
8.3.2 การศึกษาวิจัยท่ีไม่ใช่คลินิก (non-clinical (animal and in vitro) studies)) 

การศึกษาวิจัยที่ไม่ใช่คลินิก รวมถึงการศึกษาทดลองในสัตว์ทดลอง (in vivo) และหลอดทดลอง 
(in vitro) ซึ ่งข้อมูลหลักฐานการศึกษาวิจัยที ่ไม่ใช่คลินิกที ่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองควรมาจาก
แบบจำลองของสัตว์ที่สามารถเป็นตัวแทนของสภาวะในมนุษย์ที่เกี ่ยวข้องกับข้อบ่งใช้หรื อสรรพคุณ โดยมี
กระบวนการการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นที ่ยอมรับ และมีความถูกต้องของผลการศึกษา อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
การศึกษาประสิทธิภาพในสัตว์ทดลองเป็นข้อมูลสำคัญในเบื้องต้นก่อนการดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดย
หากใช้ข้อมูลการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเพ่ือสนับสนุนข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณนั้น ควรเป็นข้อมูล
ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการใช้ในมนุษย์ได้ 
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9. ระดับความน่าเช่ือถือของเอกสารหลักฐาน 
 

 
 

ที่มา: Darrell W.Krueger Library, Winona state university,  

Online https://libguides.winona.edu/c.php?g=11614&p=61584 
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10. ผลิตภัณฑ์ที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ประกอบการพิจารณาความปลอดภัย 

 
(1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาจากสมุนไพร ที่ไม่มีประวัติการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมของแผน

ไทยหรือแผนจีน หรือการตั้งตำรับไม่เป็นไปตามหลักการขององค์ความรู้ดั้งเดิมของแผนไทยหรือแผนจีน 
 
(2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรใหม่หรือส่วนประกอบใหม่ที่มีประวัติ

การใช้น้อยกว่า 15 ปี หรือสมุนไพรหรือส่วนประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาต
เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

 
(3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับใช้ภายนอก ที่นอกเหนือจากขอบข่ายเครื่องสำอาง ที่มี

ส่วนประกอบของสมุนไพรใหม่หรือส่วนประกอบใหม่ที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ตาม
พรบ.เครื่องสำอาง หรือมีข้อมูลแสดงคุณลักษณะไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยง
ของวัตถุดิบสมุนไพร  

 
(4) ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรหรือส่วนประกอบที่ได้จากกระบวนการผลิตที่สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยายังไม่เคยอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 
(5) ผลิตภัณฑ์ที ่มีสูตรส่วนประกอบใหม่ ขนาดและวิธ ีใช้ใหม่ การนำส่งผลิตภัณฑ์แบบใหม่ มี

วัตถุประสงค์การใช้ในกลุ่มประชากรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก หรือมี
วัตถุประสงค์การใช้ในกลุ่มประชากรใหม่ท่ีแตกต่างจากกลุ่มเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้  

 
(6) ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสงสัยด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลที่เพิ่งปรากฏขึ้น และในบางกรณี

อาจจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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11. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไมใ่ช่ความเสี่ยงสูง 
 

ก. ยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  
1. เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม คำอธิบาย 

1. แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนตำรับ (application form)  
1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ.ทบ.1)   กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
1.2 หนังสือมอบอำนาจ (letter of authorization) (กรณีมอบอำนาจ)  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ  

    1.3 สำเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (manufacturing license)   

1.4 คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(production permit)  

 

1.5 สำเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิต สำเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิตต่างประเทศ 
(GMP certificate)  

1. แนบ GMP certificate ของผู้ผลิตที่ โดยต้องเป็นฉบับปัจจุบันที่สอดคล้องกับ
หมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต  
2. กรณีนำเข้า ให้แนบหนังสือรับรอง GMP clearance หรือคำขอ GMP 
clearance 

1.6 สำเนาใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร (Import license)   

1.7 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical product; CPP - 
certificate of free sale; CFS) 

เฉพาะกรณีนำเข้า 

2. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (Product Information)  
2.1 ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)   
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รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม คำอธิบาย 

2.1.1 ฉลาก (labeling)  
2.1.2 เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (package leaflet)  

2.2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป (mock-up)  
2.3 รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน  

3. อ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 
2. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม คำอธิบาย 

1. วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance) 
1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance) 

 

1.2 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature) 1. สมุนไพรที่ไดจ้ากพืช ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์และ/หรือชื่อเครื่องยา และ/หรือ
ชื่ออ่ืนๆ เช่น ชื่อสามัญภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ชื่อละติน  
โดยระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และเอกสารอ้างอิงที่ยอมรับได้  
โดยต้องระบุส่วนที่ใช้ และรูปแบบที่ใช้ เช่น แห้ง หรือ สด  
2. สมุนไพรที่มาจากสัตว์ควรระบุชื่อวิทยาศาสตร์และ/หรือชื่อเครื่องยา และ/
หรือชื่ออ่ืนๆ เช่น ชื่อสามัญ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ชื่อละติน  
โดยต้องระบสุ่วนที่ใช้ และรูปแบบที่ใช้  
3. สมุนไพรที่เป็นแร่หรือสารเคมี ให้ระบุชื่อทางเคมีและ/หรือชื่อเครื่องยา และ/
หรือชื่อสามัญ 
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รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม คำอธิบาย 

1.4 คุณสมบัติทั่วไป (general properties)  อธิบายคุณสมบัติ เช่น ลักษณะเฉพาะทางเคมีและกายภาพ (physico-chemical 
characters)  

1.5 การผลิต (manufacture)  ระบุกระบวนการผลิต โดยให้ทำเป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิตพร้อมคำอธิบาย 

1.6 เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารข้อกำหนดมาตรฐาน (specification)  

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)  

2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (components of the herbal product)  

2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ  ระบุชื่อสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตำรับ  

2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients) ระบุหน้าที่ของสารปรุงแต่ง และอธิบายเหตุผลการเลือกชนิดและปริมาณท่ีใช้ ซ่ึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)  

 2.2.1 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)  อธิบายการตรวจลักษณะเฉพาะ เช่น ข้อมูล phytochemical 
(chromatographic profiles เช่น TLC, HPLC, GC ) , physicochemical 
characterisation และ biological activity  
พร้อมแนบสำเนาหน้าตำรายา กรณีไม่มีในตำรา ให้ระบุข้อมูลตาม in-house 
method พร้อมชี้แจงเหตุผล (justification) 

2.2.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (physicochemical properties) ระบุพารามิเตอร์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การ
แตกตัว การละลาย การกระจายของขนาดอนุภาค คุณสมบัติการไหล เป็นต้น 

2.2.3 การทดสอบด้านข้อกำหนดของโลหะหนัก (limit test for heavy metals)  
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รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม คำอธิบาย 

2.2.4 การทดสอบด้านการแตกตัว (disintegration test) สำหรับรูปแบบเม็ดและแคปซูล  

2.2.5 การทดสอบด้านความสม่ำเสมอของน้ำหนัก (test for uniformity of weight) สำหรับ
รูปแบบเม็ดและแคปซูล 

 

2.2.6 การทดสอบด้านการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (test for microbial 
contamination) 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (certificate of analysis  
of active ingredient) 

 

2.4 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (certificate of analysis of finished product)  

2.5 ระบบภาชะบรรจุและการปิด (container system and closure) 
 

1. อธิบายลักษณะของระบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น แผงอลูมิเนียม ขวดแก้ว พลาสติก 
ฝาที่ใช้ กล่อง เป็นต้น 
2.อธิบายเหตุผลการเลือกระบบบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ เช่น ป้องกันแสง ความชื้น 
ความเข้ากันได้ของสูตรตำรับกับภาชนะบรรจุ  

2.6 ความคงสภาพ (stability)  มี 2 แนวทาง คือ 
1. ศึกษาความคงสภาพโดยดูลักษณะทางกายภาพ จุลินทรีย์ และกำหนดให้อายุ
ยาน้ำ 2 ปี และยารูปแบบอ่ืนๆ ไม่เกิน 3 ปี โดยหากต้องการขยายอายุยา ต้อง
ศึกษาความคงสภาพโดยสามารถอ้างอิงจากแนวทางการศึกษา ASEAN 
guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่ประกาศกำหนด 
2. หากต้องการศึกษาความคงสภาพเต็มรูปแบบ สามารถอ้างอิงจากแนวทาง
การศึกษา ASEAN guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่
ประกาศกำหนด  
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3. เอกสารหลักฐานทีแ่สดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical study) 
รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ก 1 ก 2 
1. เอกสารหลักฐานประวัติการใช้สมุนไพรนั้นในมนุษย์   

1.1 ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม/ เภสัชตำรับและโมโนกราฟ/ ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง/ข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์แผนไทย จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

มี มี 

2. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ถ้ามี ถ้ามี 
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4. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ 
การจัดเตรียมเอกสารด้านประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่ กับประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประเภทของข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ ที่ผู้ยื่นคำขอต้องการแสดงบนฉลากของ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม คำอธิบาย 

1. บทสรุปโดยภาพรวมด้านข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านสุขภาพตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

2.. เอกสารอ้างอิงที่สนับสนุน แนบเอกสารอ้างอิงการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม และอาจมีเอกสารอื่นๆ ที่แสดงข้อมูล
ประสิทธิภาพที่ใช้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

 
เอกสารหลักฐาน ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านสุขภาพตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

(traditional health use ) 
ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 

(traditional treatment) 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั ้งเดิม อย่างน้อย 1 
อย่าง ดังนี้  
1. ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม 
2. เภสัชตำรับและโมโนกราฟ  
3. ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์องค์
ความรู้ดั้งเดิม จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างน้อย 1 อย่าง 
ดังนี้  
1. ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม 
2. เภสัชตำรับและโมโนกราฟ  
3. ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์
องค์ความรู้ดั้งเดิม จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
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ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร 
1. เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

1. แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนตำรับ (application form)  
1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ.ทบ.1)  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
1.2 หนังสือมอบอำนาจ (letter of authorization) (กรณีมอบอำนาจ) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ  
1.3 สำเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (manufacturing license)  

1.4 คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(production permit)  

 

1.5 สำเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิต สำเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิตต่างประเทศ 
(GMP certificate)  

1. แนบ GMP certificate ของผู้ผลิตที่ โดยต้องเป็นฉบับปัจจุบันที่สอดคล้องกับ
หมวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต  
2. กรณีนำเข้า ให้แนบหนังสือรับรอง GMP clearance หรือคำขอ GMP 
clearance 

1.6 สำเนาใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร (Import license)  

1.7 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical product; CPP - 
certificate of free sale; CFS) 

เฉพาะกรณีนำเข้า 

2. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (Product Information)  
2.1 ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)  

2.1.1 ฉลาก (labeling)  
2.1.2 เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (package leaflet)  
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รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

2.2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป (mock-up)  
2.3 รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน  

3. อ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 

2. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
2.1 กรณียาพัฒนาจากสมุนไพร ประเภทยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (ข1) 

รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต คำอธิบาย 

1. วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance) 
1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance) 

 

1.2 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature) 1. สมุนไพรที่ไดจ้ากพืช ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์และ/หรือชื่อเครื่องยา และ/หรือ
ชื่ออ่ืนๆ เช่น ชื่อสามัญภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ชื่อละติน  
โดยระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และเอกสารอ้างอิงที่ยอมรับได้  
โดยต้องระบุส่วนที่ใช้ และรูปแบบที่ใช้ เช่น แห้ง หรือ สด  
2. สมุนไพรที่มาจากสัตว์ควรระบุชื่อวิทยาศาสตร์และ/หรือชื่อเครื่องยา และ/
หรือชื่ออ่ืนๆ เช่น ชื่อสามัญ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ชื่อละติน  
โดยต้องระบสุ่วนที่ใช้ และรูปแบบที่ใช้  
3. สมุนไพรที่เป็นแร่หรือสารเคมี ให้ระบุชื่อทางเคมีและ/หรือชื่อเครื่องยา และ/
หรือชื่อสามัญ 

1.4 คุณสมบัติทั่วไป (general properties)  อธิบายคุณสมบัติ เช่น ลักษณะเฉพาะทางเคมีและกายภาพ (physico-chemical 
characters)  
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รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต คำอธิบาย 

1.5 การผลิต (manufacture)  ระบุกระบวนการผลิต โดยให้ทำเป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิตพร้อมคำอธิบาย 

1.6 เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารข้อกำหนดมาตรฐาน (specification)  

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)  

2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (components of the herbal product)  

2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ  ระบุชื่อสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตำรับ  

2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients) ระบุหน้าที่ของสารปรุงแต่ง และอธิบายเหตุผลการเลือกชนิดและปริมาณท่ีใช้ ซ่ึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)  

 2.2.1 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)  อธิบายการตรวจลักษณะเฉพาะ เช่น ข้อมูล phytochemical 
(chromatographic profiles เช่น TLC, HPLC, GC ) , physicochemical 
characterisation และ biological activity  
พร้อมแนบสำเนาหน้าตำรายา กรณีไม่มีในตำรา ให้ระบุข้อมูลตาม in-house 
method พร้อมชี้แจงเหตุผล (justification) 

2.2.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (physicochemical properties) ระบุพารามิเตอร์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การ
แตกตัว การละลาย การกระจายของขนาดอนุภาค คุณสมบัติการไหล เป็นต้น 

2.2.3 การทดสอบด้านข้อกำหนดของโลหะหนัก (limit test for heavy metals)  

2.2.4 การทดสอบด้านการแตกตัว (disintegration test) สำหรับรูปแบบเม็ดและแคปซูล  
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รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต คำอธิบาย 

2.2.5 การทดสอบด้านความสม่ำเสมอของน้ำหนัก (test for uniformity of weight) สำหรับ
รูปแบบเม็ดและแคปซูล 

 

2.2.6 การทดสอบด้านการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (test for microbial 
contamination) 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (certificate of analysis  
of active ingredient) 

 

2.4 ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (certificate of analysis of finished product)  

2.5 ระบบภาชะบรรจุและการปิด (container system and closure) 
 

1. อธิบายลักษณะของระบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น แผงอลูมิเนียม ขวดแก้ว พลาสติก 
ฝาที่ใช้ กล่อง เป็นต้น 
2.อธิบายเหตุผลการเลือกระบบบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ เช่น ป้องกันแสง ความชื้น 
ความเข้ากันได้ของสูตรตำรับกับภาชนะบรรจุ  

2.6 ความคงสภาพ (stability)  มี 2 แนวทาง คือ 
1. ศึกษาความคงสภาพโดยดูลักษณะทางกายภาพ จุลินทรีย์ และกำหนดให้อายุ
ยาน้ำ 2 ปี และยารูปแบบอ่ืนๆ ไม่เกิน 3 ปี โดยหากต้องการขยายอายุยา ต้อง
ศึกษาความคงสภาพโดยสามารถอ้างอิงจากแนวทางการศึกษา ASEAN 
guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่ประกาศกำหนด 
2. หากต้องการศึกษาความคงสภาพเต็มรูปแบบ สามารถอ้างอิงจากแนวทาง
การศึกษา ASEAN guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่
ประกาศกำหนด  
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2.2 กรณียาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป (ข2) ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา (ข3) และยาจากสมุนไพรใหม่ (ข4) 
รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

สารบัญ  
บทสรุปโดยรวมด้านคุณภาพ (quality overall summary)  
เนื้อหาข้อมูล (Body of Data)  
1. วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance)  

1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)  
1.1.1 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature) 1. สมุนไพรที่ได้จากพืช ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์และ/หรือชื่อเครื่องยา และ/หรือ

ชื่ออ่ืนๆ เช่น ชื่อสามัญภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ชื่อละติน  
โดยระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และเอกสารอ้างอิงที่ยอมรับได้  
โดยต้องระบุส่วนที่ใช้ และรูปแบบที่ใช้ เช่น แห้ง หรือ สด  
2. สมุนไพรที่มาจากสัตว์ควรระบุชื่อวิทยาศาสตร์และ/หรือชื่อเครื่องยา และ/
หรือชื่ออ่ืนๆ เช่น ชื่อสามัญ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ชื่อละติน  
โดยต้องระบสุ่วนที่ใช้ และรูปแบบที่ใช้  
3. สมุนไพรที่เป็นแร่หรือสารเคมี ให้ระบุชื่อทางเคมีและ/หรือชื่อเครื่องยา และ/
หรือชื่อสามัญ 

1.1.2 การผลิต (manufacture)  

1.1.2.1 ผู้ผลิต (Manufacturer)  

1.1.2.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต (description 
of manufacturing process and process controls) 

ระบุเก่ียวกับการปลูก การเก็บเกี่ยว ระบุอายุการเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลัง
การเก็บเกี่ยวก่อนนำมาทำสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการเตรียม (ถ้าม)ี 

1.1.3 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)  
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รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

1.1.3.1 สารเจือปน (impurities) 
 

ระบุสารเจือปน เช่น สารเคมีที่อาจปนเปื้อน โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารแปลก
ปน (foreign matter) เชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดตามตำรา
ยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (หากไม่ระบุให้ชี้แจงเหตุผล)  

1.1.4 การควบคุมว ัตถ ุด ิบสมุนไพรที ่ เป ็นส ่วนประกอบสำคัญ (control of herbal 
substance) 

 

1.1.4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification) ระบุหัวข้อทดสอบ ช่วงการยอมรับและวิธีวิเคราะห์ ระบุสภาวะและอายุการเก็บ  

1.1.4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures) 1. ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ทุกหัวข้อตามท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะ 
2. กรณีอ้างอิงวิธีการทดสอบจากตำรายาให้แนบสำเนาหน้าตำรายา 

1.1.5 ความคงสภาพ (stability) ระบุสภาวะการเก็บรักษา 

2. สมุนไพรที่ผ่านกระบวนการเตรียม (herbal preparation (HP))  

2.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ   

2.1.1 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature) 1. กรณีที่เป็นสารสกัดให้ระบุอัตราส่วนระหว่างส่วนของสมุนไพรกับสารสกัด
สมุนไพร (herb to extract ratio) 
2. กรณีเป็นการสกัดรวมสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด ให้ระบุน้ำหนักสมุนไพรแต่ละ
ชนิดต่อน้ำหนักรวมที่ใช้ (kg) ต่อสารสกัด 1 kg    
3. ระบุชนิดและความเข้มข้นของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด  

2.1.2 สูตรโครงสร้าง (structure) แสดงสูตรโครงสร้างของสารที่ทำหน้าที่ออกฤทธิ์ หรือสารเทียบ  เช่น กลุ่มของ
สารหรือโครงสร้างโมเลกุลพร้อมชี้แจงเหตุผลที่เลือก พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง 
(ถ้ามี) 
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รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

2.1.3 คุณสมบัติทั่วไป (general properties) 
 

อธิบายคุณสมบัติ เช่น คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (organoleptic) และ
ลักษณะเฉพาะทางเคมีและกายภาพ (physico-chemical characters) ได้แก่ 
การละลาย ความหนาแน่น ขนาดอนุภาค การไหล และ คุณสมบัติอื ่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 การผลิต (manufacture)   

2.2.1 ผู้ผลิต (Manufacturer)  

2.2.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต (description of 
manufacturing process and process controls) 

 

ระบุกระบวนการผลิต โดยให้ทำเป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิตพร้อมคำ
บรรยายเช่น ส่วนของพืชที ่ใช้ ตัวทำละลายที่ใช้ กระบวนการทำให้เข้มขึ้น 
อัตราส่วนสกัด ระยะเวลา อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง รุ่นขนาดการผลิต และ
อธิบายการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (in process control) และควร
ระบุข้ันตอนที่เป็นข้ันตอนวิกฤต (critical steps)  

2.2.3 การควบคุมวัตถุดิบ (control of materials) 
 

1.ระบุข้อกำหนดเฉพาะ เกณฑ์การยอมรับ และวิธีการตรวจสอบ ของสารปรุง
แต่งแต่ละชนิด 
2.กรณีอ้างอิงตำรายาให้แนบสำเนาหน้าตำรายา 
3.แนบ COA 1 รุ่นการผลิต ของวัตถุดิบทุกตัวที่ใช้ในการผลิตสมุนไพรที่ผ่าน
กระบวนการเตรียม ได้แก่ วัตถุดิบสมุนไพร ตัวทำละลาย สารช่วยในการผลิต  
4.สารช่วยในการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดรับประทานหรือใช้ในช่องปาก ควรมี
มาตรฐานระดับ food grade ขึ้นไป 
5.สารช่วยในการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ภายนอก ควรมีมาตรฐานระดับ 
cosmetic grade ขึ้นไป 
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รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

2.2.4 การควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สำคัญและสารมัธยันตร์ (controls of critical steps 
and intermediates) 

 

1. critical steps และรายละเอียดของวิธีการควบคุม โดยทำเป็นตารางระบุการ
ทดสอบ ช่วงการยอมรับและวิธีทดสอบ โดยอาจแสดงการควบคุมด้วยข้อมูลเชิง
กายภาพ เช ่น การวัดความชื ้นในขั ้นตอนการทำแกรนูลแบบเปียก (wet 
granulation) 
2. อธิบายเหตุผล (justification) ของการกำหนดช่วงการยอมรับในแต่ละหัวข้อ 

2.2.5 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและ/หรือการประเมินผล (process 
validation and/or evaluation)  

 

2.3 การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)   

2.3.1 การแสดงโครงสร้างและลักษณะเฉพาะอื่นๆ (elucidation of structure and other 
characteristics) 

 

ข้อมูล phytochemical (chromatographic profiles เช่น TLC, HPLC, GC ) , 
physicochemical characterisation และ biological activity ของ HP พร้อม
แนบสำเนาหน้าตำรายา กรณีไม่มีในตำรา ให้ระบุข้อมูลตาม in-house method 
พร้อมชี้แจงเหตุผล (justification) 

2.3.2 สารเจือปน (impurities) 1. ระบสุารเจือปน เช่น สารเคมีที่อาจปนเปื้อน โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารแปลก
ปน (foreign matter) เชื้อจุลินทรีย์ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามตำรายาที่
รัฐมนตรีประกาศ หากไม่ระบุให้ชี้แจงเหตุผล 
2. กรณีที ่ไม่ใช้น้ำในการสกัด ให้ระบุข้อมูลของปริมาณตัวทำละลายตกค้าง 
(residual solvent) พร้อมผลการตรวจ และอธิบายเหตุผล (justification)   

2.4 การควบคุมสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการเตรียม ที่ เป็นส่วนประกอบสำคัญ (control of 
herbal preparation) 

 

2.4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification) ระบุหัวข้อทดสอบ ช่วงการยอมรับและวิธีวิเคราะห์ ระบุสภาวะและอายุการเก็บ  
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2.4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures) 1. ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ทุกหัวข้อตามท่ีระบุในข้อกำหนดเฉพาะ 
2. กรณีอ้างอิงวิธีการทดสอบจากตำรายาให้แนบสำเนาหน้าตำรายา 

2.4.3 การตรวจสอบความถ ูกต ้องของว ิธ ีการว ิ เคราะห์ (validation of analytical 
procedures) 

กรณีวิธีการทดสอบที่ระบุในหัวข้อ 2.4.2 ไม่เป็นไปตามตำรายาแนบข้อมูลวิธี
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
วิเคราะห์ และชี้แจงเหตุผล 

2.4.4 การวิเคราะห์การผลิตแต่ละรุ่น (batch analyses) 1. แสดงตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต ที่ระบุรุ่น
การผลิต/ชนิดของรุ่นการผลิต/ขนาดการผลิต/ วันที่ทดสอบ/หัวข้อทดสอบ (ครบ
ตาม 2.4.1) /ช่วงการยอมรับ/ผลการวิเคราะห์ และผลสรุปของแต่ละรุ่นการผลิต 
2. แนบ COA ของทุกรุ่นการผลิตที่นำมาเปรียบเทียบ 

2.5 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials) 
 

1. กรณีใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ระบุชื่อสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์, ผู้ผลิต และแนบ COA 
2. กรณไีม่ใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ให้ชี้แจงเหตุผล พร้อมระบุวิธีวิเคราะห์
ที่ใช้ เช่น การใช้ bioassay หรือการวิเคราะห์ปริมาณรวมของกลุ่มสาร  

2.6 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure)  แจ้งชนิดและวัสดุของภาชนะบรรจุปฐมภูมิ และอธิบายเหตุผลการเลือกภาชนะ
บรรจุนั้น เช่น มีความเหมาะสม ปลอดภัยในการบรรจุ compatibility ช่วยให้คง
สภาพได้ดี เป็นต้น 

2.7 ความคงสภาพ (stability) 1. ระบุสภาวะการเก็บรักษา และกำหนดอายุการเก็บ หรือวันที่ retest 
2. หากต้องการทำการศึกษาความคงสภาพ สามารถอ้างอิงจากแนวทาง
การศึกษา ASEAN guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่
ประกาศกำหนด 
3. การติดตามความคงสภาพอาจใช้ marker หรือ bioassay ก็ได้ 
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4. กรณี shelf-life specification แตกต่างจาก release specification ให้ชี้แจง
เหตุผล 

3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product) 

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนประกอบ (description and composition of the 
herbal product) 

อธิบายลักษณะของตำรับ สูตร ส่วนประกอบ, หน้าที่และมาตรฐานอ้างอิงของ
ส่วนประกอบนั้นๆ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ 

3.2 การพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development) 1. อธิบายบทสรุปหลักการและเหตุผลของการพัฒนาสูตรตำรับ อธิบายหลัก
เหตุผลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงสูตรตำรับระหว่างการ
พัฒนาตำรับ เพ่ือให้ได้เป็นตำรับที่ใช้ในการข้ึนทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์ 
2. กรณีต้องแสดงหลักฐานการเทียบเท่ากับสูตรตำรับตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ให้
อธิบายวิธีการพัฒนาสูตรตำรับและวิธีการวิเคราะห์เพื่อแสดงความเทียบเท่ากับ
สูตรตำรับเดิมที่อ้างอิง 

3.2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (components of the herbal product)  

3.2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance) 1. ระบุชื่อสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตำรับ และให้อธิบายความเข้า
กันได้ระหว่างสมุนไพรที ่เป็นส่วนประกอบสำคัญกับสารช่วยในตำรับ และ
คุณสมบัต ิของสมุนไพรท ี ่ เป ็นส ่วนประกอบสำค ัญ เช ่น water content, 
solubility, particle size distribution ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
2. กรณีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นสูตรผสม ให้อธิบายความเข้ากันได้ทางกายภาพ
และเคมีของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำมาผสมกัน เหตุผลที่นำมา
ผสมกันหรือหลักฐานการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
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3.2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients) ระบุหน้าที่ของสารปรุงแต่ง และอธิบายเหตุผลการเลือกชนิดและปริมาณที่ใช้ ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

3.2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)  

3.2.2.1 การพัฒนาสูตรตำรับ (formulation development) อธิบายเหตุผลในการเลือกพัฒนาสูตรตำรับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
แสดงความสอดคล้องระหว ่างร ูปแบบ (dosage form) กับวิธ ีการบร ิหาร
ผลิตภัณฑ์ 

3.2.2.2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและชีวภาพ (physicochemical and biological 
properties) 

ระบุพารามิเตอร์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น 
การแตกตัว การละลาย การกระจายของขนาดอนุภาค คุณสมบัติการไหล ฤทธิ์
ทางชีวภาพ เป็นต้น 

3.2.3 การพัฒนากระบวนการผลิต (manufacturing process development) อธิบายเหตุผลการคัดเลือกวิธีการหรือกระบวนการผลิต หรือเครื ่องมือที่ใช้  
โดยเฉพาะจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตและแนวทางการควบคุม 

3.2.4 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure) 
 

1. อธิบายลักษณะของระบบบรรจุภัณฑ์ที ่ใช้ เช่น แผงอลูมิเนียม ขวดแก้ว 
พลาสติก ฝาที่ใช้ กล่อง เป็นต้น 
2.อธิบายเหตุผลการเลือกระบบบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ เช่น ป้องกันแสง ความชื้น 
ความเข้ากันได้ของสูตรตำรับกับภาชนะบรรจุ หรือช่วยให้นำส่งยาให้ได้ในขนาด
สม่ำเสมอ เป็นต้น 

3.2.5 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (microbiological attributes) 
 

1. อธิบายการเลือกวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา และวิธีการทดสอบความถูกต้อง 
2. อธิบายวิธีการควบคุมทางจุลชีววิทยา เช่น การเลือกชนิดและปริมาณของสาร
กันเสีย การฉายรังสีแกมมาและปริมาณรังสีที่ใช้ เป็นต้น 

3.2.6 ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ (compatibility) กรณีท่ีต้องมีการเจือจางก่อนใช้ เช่น ผสมกับของแข็งหรือของเหลวอ่ืน รวมถึงน้ำ
กระสายยา ให้ชี้แจงความเข้ากันได้ของสารเจือจางนั้นๆ กับสูตรตำรับ 
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3.3 การผลิต (manufacture)  

3.3.1 สูตรผลิตภัณฑ์ต่อรุ่นการผลิต (batch formula) ระบุขนาดรุ่นการผลิต ชนิดและปริมาณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ 
และส่วนประกอบต่อรุ่นการผลิต  

3.3.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต (description of 
manufacturing process and process controls) 

อธิบายขั้นตอนการผลิตในรูปของแผนภูมิการผลิต และบรรยายกระบวนการผลิต 
วิธีควบคุมคุณภาพการผลิต และชี้ให้เห็นขั้นตอนวิกฤติที่ต้องควบคุม รายละเอียด
ของการควบคุมขั้นตอนวิกฤติ และตัวเลขต่างๆ ที่แสดงในพารามิเตอร์  

3.3.3 การควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สำคัญและสารมัธยันตร์  (controls of critical steps 
and intermediates) 

1.ระบุการควบคุมในขั้นตอนวิกฤติ แสดงค่าพารามิเตอร์พร้อมเกณฑ์การยอมรับ 
และแสดงรายละเอียดการทดสอบ 
2.ระบุการควบคุมสารมัธยันตร์พร้อมเกณฑ์การยอมรับ และแสดงรายละเอียด
การทดสอบ หากสารมัธยันตร์ไม่ได้นำไปใช้ทันทีควรระบุสภาพการเก็บรักษาและ
ภาชนะท่ีใช้ในการเก็บรักษา 

3.3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และ/หรือการประเมินผล (process 
validation and/or evaluation) 

1.แนบข้อมูล process validation หรือ verification ตามแนวทางของ ASEAN 
guideline on GMP for TMHS (appendix 2) อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตระดับ
นำร่อง และอีก 2 รุ่นการผลิตต่อเนื่อง (consecutive batch) ระดับอุตสาหกรรม
เพ่ือจำหน่าย มี 2 แนวทาง 
แนวทาง 1 : ยื่นโปรโตคอลและผลการตรวจสอบทั้ง 3 รุ่นการผลิต พร้อมกัน 
แนวทาง 2 : ยื่นโปรโตคอลและผลการตรวจสอบ 1 รุ่นการผลิตนำร่อง พร้อม
โปรโตคอลและคำรับรองจะส่งผลการตรวจสอบอีก 2 รุ่นการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ระดับอุตสาหกรรม 

3.4 การควบคุมส่วนประกอบ/สารปรุงแต่ง (control of excipients)  
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3.4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specifications) 1.ระบุข้อกำหนดเฉพาะ เกณฑ์การยอมรับ และวิธีการตรวจสอบ ของสารปรุง
แต่งแต่ละชนิด 
2.แนบ COA ของสารช่วยต่างๆ 1 รุ่นการผลิต 

2.1 สารช่วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดรับประทานหรือใช้ในช่องปาก ควร
มีมาตรฐานระดับ food grade ขึ้นไป 

2.2 สารช่วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใช้ภายนอก ควรมีมาตรฐานระดับ 
cosmetic grade ขึ้นไป 

3.4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures) 1.ระบุวิธีการวิเคราะห์ของสารปรุงแต่งแต่ละชนิด  
2.กรณีอ้างอิงตำรายา ให้แนบสำเนาหน้าตำรายาที่อ้างอิง 

3.4.3 สารปรุงแต่งที่เป็นสารชนิดใหม่ (novel excipients ) 
 

กรณีมีการใช้สารปรุงแต่งชนิดใหม่ใช้ในสูตรตำรับ ให้ระบุชนิด และผลการ
ทดสอบความปลอดภัยทั้งในการศึกษาที่ไม่ใช่มนุษย์และในมนุษย์  รายละเอียด
เพิ ่มเติมศึกษาได้จาก ASEAN guiding principles for the use of additives 
and excipients in TMHS 

3.5 การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (control of herbal product)  

3.5.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification(s)) 1. ระบุชื่อ และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ 
2. ทำเป็นตารางระบุ หัวข้อการตรวจสอบ/ช่วงการยอมรับ/วิธีที ่ใช้ตรวจสอบ 
(ระบุตำรายาอ้างอิง) หากไม่มีตำรายาอ้างอิงให้ระบุ in-house  
3. ระบุสภาวะการเก็บรักษาและอายุผลิตภัณฑ์ 
4. แนบ COA อย่างน้อย 1-2 รุ ่นการผลิตนำร่อง และต้องส่ง 2 รุ ่นในระดับ
อุตสาหกรรมก่อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
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รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

3.5.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures) ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ทุกหัวข้อตามที่ระบุใน 3.5.1 และแนบสำเนาหน้า
ตำรายาที่อ้างอิง 

3.5.3 การตรวจสอบความถ ูกต ้องของว ิธ ีการว ิ เคราะห ์ (validation of analytical 
procedures) 

1.แนบข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 
2.กรณีไม่อ้างอิงตำรายา หรือไม่มีตำรายาให้อ้างอิง ให้ปฏิบัติตาม ASEAN GMP 
guideline for TMHS (appendix 2) 

3.5.4 การวิเคราะห์รุ่นการผลิต (batch analyses) 1.ทำเป็นตารางเปรียบเทียบ อย่างน้อย 2-3 รุ่นการผลิตนำร่อง ระบุ รุ่นการผลิต/
ชนิดของรุ่นการผลิต/ขนาดการผลิต/วันที่ผลิต/วันที่ทดสอบ หรือ วันที่หมดอายุ
หรือวันที่ retest/ หัวข้อทดสอบ (ครบตามข้อกำหนดเฉพาะ)/ช่วงการยอมรับ/
ผลการวิเคราะห์ และ ผลสรุปของแต่ละรุ่นการผลิต 
2. แนบ COA ของทุกรุ่นการผลิตนำร่อง ที่นำมาเปรียบเทียบ 
3. ทำเป็นตารางเปรียบเทียบพร้อมแนบ COA อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมก่อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

3.5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (characterization of impurities) 1.กรณีมีระบุไว้ในตำรายา ให้ทำตามข้อกำหนดในตำรายาและประกาศกำหนด 
2.กรณีไม่มีระบุไว้ในตำรายา สามารถกำหนด in-house specification ได้เอง
และปฏิบัติตามประกาศท่ีประกาศกำหนด 

3.6 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials)  
 

1. กรณีใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ระบุชื่อสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์, ผู้ผลิต และแนบ COA 
2. กรณีไม่ใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ชี ้แจงเหตุผล พร้อมระบุวิธี
วิเคราะห์ที่ใช้  

3.7 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure) 1) primary packaging 
1.1 แจ้ง specification เช่น ชนิดของภาชนะบรรจุ, วัสดุที่ใช้  
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รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 

1.2 แนบ certificate ของวัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุ (ถ้ามี)  
2) secondary packaging 

2.1 สรุปลักษณะและคุณสมบัติ 
3.8 ความคงสภาพ (stability) อ้างอิงจากแนวทางการศึกษา ASEAN guidelines stability and shelf-life of 

TMHS หรือ ตามทีป่ระกาศกำหนด 
3.8.1 บทสรุปของข้อมูลความคงสภาพ (stability summary and conclusion) สรุปผลการทดสอบที่ได้ทำท้ังหมดก่อนขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์ 

3.8.2 คำรับรองกระบวนการทดสอบความคงตัวหลังได้รับอนุมัติ (post-approval stability 
protocol and stability commitment) 

กรณีทำข้อมูลการทดสอบยังไม่ครบถ้วนตาม ASEAN guidelines stability and 
shelf-life of TMHS  
ให้ผู ้ร ับอนุญาตทำคำรับรองว่าจะทดสอบและติดตามจนครบ และรายงาน 
ภายในเวลาที่เหมาะสม 

3.8.3 ข้อมูลความคงสภาพ (stability data) มี 2 แนวทาง คือ 
1. เรียบเรียงข้อมูลการทดสอบโดยสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตาม 
ASEAN guidelines stability and shelf-life of TMHS 
2. ยื่นข้อมูลการศึกษาความคงสภาพในสภาวะเร่ง 6 เดือน และการศึกษาความ
คงสภาพระยะยาว 12 เดือน จะได้อายุยาชั่วคราว (tentative shelf life) 24 
เดือน 
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3. เอกสารหลักฐานทีแ่สดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical study) 
รายละเอียดเอกสารของยาพัฒนาจากสมุนไพร ข1 ข2 ข3 ข4 

3.1 เอกสารหลักฐานประวัติการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม มี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
3.2 เอกสารแสดงความเทียบเท่ากับองค์ความรู้ดั้งเดิม มี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
3.3 ข้อมูลจากวารสารวิชาการ (bibliographic) /ข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกำหนด 

ถ้ามี มี ถ้ามี 
 

ถ้ามี 

3.4 เอกสารข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical study reports)     
3.4.1 ภาพรวมของข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical overview) ถ้ามี มี มี มี 
3.4.2 บทสรุปของข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical summary) 

1) pharmacokinetics ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
2) pharmacodynamics ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
3) toxicology 

3.1) in vitro 
genotoxicity ถ้ามี ถ้ามี มี มี 

3.2) in vivo 
general toxicity เช่น acute / sub-chronic / chronic ถ้ามี ถ้ามี มี มี 
specific toxicity เช่น reproductive, local tolerance เป็นต้น ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
genotoxicity ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
carcinogenicity ถ้ามี ถ้ามี กรณีมีสารบ่งชี้ กรณีมีสารบ่งชี้ 

3.4.3 รายงานการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก non-clinical study reports  
1) การศึกษาอ่ืนๆ เช่น safety pharmacology ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 

 

 



 

50 
 

4. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ 

4.1 กรณียาพัฒนาจากสมุนไพร ประเภทยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต (ข1) 

การจัดเตรียมเอกสารด้านประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประเภทของข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ ที่ผู้ยื่นคำขอต้องการแสดงบนฉลากของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

รายละเอียดเอกสารของยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรที่พัฒนาการผลิต คำอธิบาย 

1. บทสรุปโดยภาพรวมด้านข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านสุขภาพตามองค์ความรู้ดั้งเดิม  

2.. เอกสารอ้างอิงที่สนับสนุน แนบเอกสารอ้างอิงการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม และอาจมีเอกสารอื่นๆ ที่แสดงข้อมูล
ประสิทธิภาพที่ใช้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

 
 

เอกสารหลักฐาน ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านสุขภาพตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (traditional 
health use ) 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 
(traditional treatment) 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั ้งเดิม อย่างน้อย 1 
อย่าง ดังนี้  
1. ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม 
2. เภสัชตำรับและโมโนกราฟ  
3. ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์องค์
ความรู้ดั้งเดิม จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 

เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างน้อย 1 อย่าง 
ดังนี้  
1. ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม 
2. เภสัชตำรับและโมโนกราฟ  
3. ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการหรือคณะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์
องค์ความรู้ดั้งเดิม จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
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4.2 กรณียาจากสมุนไพรที่ยอมรับทั่วไป (ข2) ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนา (ข3) และยาจากสมุนไพรใหม่ (ข4) 

การยื่นเอกสารสนับสนุน ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประเภทของข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ ที่ผู้ยื่นคำขอต้องการแสดงบนฉลากของ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 

รายละเอียดของยาพัฒนาจากสมุนไพร คำอธิบาย 
1. ภาพรวมของข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (clinical overview)  

2. บทสรุปของข้อมูลการศึกษาทางคลินิก (clinical summary)  
 

3. ตารางรายการของการศึกษาทางคลินิกทั้งหมด (tabular listing of all clinical studies) ระบุชื่อการศึกษาที่สนับสนุน 
4. รายงานการศึกษาทางคลินิก (clinical study reports (as requested)) แนบรายงานการศึกษาทางคลินิกฉบับเต็มของผลิตภัณฑ์ตนเองและข้อสรุปใจความสำคัญ  
5.. เอกสารอ้างอิงที่ได้รับการตีพิมพ์ (literature references) แนบรายงานการวิจัยทางคลินิกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ เอกสารอ้างอิงการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 

การศึกษาความปลอดภัยในมนุษย์ ตลอดจนวารสารทางวิชาการ (bibliographical evidence) 
หรือเอกสารที่แสดงข้อมูลประสิทธิภาพที่ใช้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

 

 

เอกสารหลักฐาน ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณด้านการรักษาตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ (scientifically established treatment) 
สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม ไม่สอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ดั้งเดิม 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณโดยท่ัวไป 1. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้  
- บทความวิจัยหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive studies) ที่มี
การเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 

- บทความวิจัยหรือการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive studies) ที่มี
การเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 
- รายงานกลุ ่มผู ้ป่วยหรือรายงานของคณะกรรมการผู ้เชี ่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ที่มีการเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 
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- รายงานกลุ ่มผู ้ป่วยหรือรายงานของคณะกรรมการผู ้เชี ่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ที่มีการเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เช่น เภสัชตำรับ หรือโมโนกราฟ 
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้เป็นตำราอ้างอิง  
2. เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างน้อย 
1 อย่าง ดังนี้  
1. ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม  
2. เภสัชตำรับและโมโนกราฟ 
3. ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง  

- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เช่น เภสัชตำรับ หรือโมโนกราฟ  
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้เป็นตำราอ้างอิง  
 
 
 
 

ข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณ แบบเฉพาะเจาะจง 1. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้  
การศึกษาในมนุษย ์ท ี ่ เป ็นการศึกษาเช ิงส ังเกต  (observational 
human studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง (intervention human 
studies) ท ี ่ ม ี ก า ร ออก แ บ บ อย ่ า ง ดี  ( well-designed human 
intervention study) ตามหลักการทางว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ ได ้ร ับการ
ยอมรับ และมีผลการศึกษาที่มีนัยสำคญัทางสถิต ิเช่น 
- การศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีและเป็นการศึกษาเชิง
ทดลองทางคล ิน ิกแบบส ุ ่มและม ีกล ุ ่มควบค ุม  (well-designed 
controlled trials with randomization) 
- การศึกษาประเภท well-designed analytical studies จากศูนย์
หร ื อกล ุ ่ มการว ิ จ ั ยมากกว ่ า  1 แห ่ ง  รวมถ ึ งการศ ึ กษาแบบ 
epidemiological cohort และ case-control studies 

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้  
การศึกษาในมนุษย ์ท ี ่ เป ็นการศึกษาเช ิงส ังเกต  (observational 
human studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง (intervention human 
studies) ท ี ่ ม ี ก า ร ออก แ บ บ อย ่ า ง ดี  ( well-designed human 
intervention study) ตามหลักการทางว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ ได ้ร ับการ
ยอมรับ และมีผลการศึกษาที่มีนัยสำคัญทางสถิติ เช่น 
- การศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบอย่างดีและเป็นการศึกษาเชิง
ทดลองทางคล ิน ิกแบบส ุ ่มและม ีกล ุ ่มควบค ุม  (well-designed 
controlled trials with randomization) 
- การศึกษาประเภท well-designed analytical studies จากศูนย์
หร ื อกล ุ ่ มการว ิ จ ั ยมากกว ่ า  1 แห ่ ง  รวมถ ึ งการศ ึ กษาแบบ 
epidemiological cohort และ case-control studies 
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-  ก า รศ ึ กษ าปร ะ เภ ท  multiple time series with or without 
intervention รวมถึงการศึกษาในกลุ่มประชากรภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
- ตำราที ่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เช่นเภสัชตำรับหรือ   โมโนกราฟ 
(เฉพาะกรณีสรรพคุณสอดคล้องกับองค์ความรู้ดั้งเดิม) 
2. เอกสารหลักฐานสำหรับการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างน้อย 
1 อย่าง ดังนี้  
1. ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม  
2. เภสัชตำรับและโมโนกราฟ 
3. ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

-  ก า รศ ึ กษ าปร ะ เภ ท  multiple time series with or without 
intervention รวมถึงการศึกษาในกลุ่มประชากรภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
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ค. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
1. เอกสารข้อมูลทั่วไปและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

1. แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนตำรับ (application form)  
1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ สมพ.ทบ.1)  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
1.2 หนังสือมอบอำนาจ (letter of authorization) (กรณีมอบอำนาจ) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ  

1.3 สำเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (manufacturing license)  

1.4 คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเพ่ือขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(production permit)  

 

1.5 สำเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิต สำเนาหนังสือรับรอง GMP ของผู้ผลิต
ต่างประเทศ (GMP certificate)  

1. แนบ GMP certificate ของผู้ผลิตที่ โดยต้องเป็นฉบับปัจจุบันที่สอดคล้องกับหมวด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต  
2. กรณีนำเข้า ให้แนบหนังสือรับรอง GMP clearance หรือคำขอ GMP clearance 

1.6 สำเนาใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้ามาในราชอาณาจักร (Import license)  

1.7 หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (certificate of pharmaceutical product; CPP - 
certificate of free sale; CFS) 

เฉพาะกรณีนำเข้า 

2. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (Product Information)  
2.1 ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (labeling and package leaflet)  

2.1.1 ฉลาก (labeling)  
2.1.2 เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ (package leaflet)  

2.2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป (mock-up)  
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รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

2.3 รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน  
3. อ่ืนๆ (ถ้ามี)   

 
2. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร   

2.1 กรณีการกล่าวอ้างทางสุขภาพทั่วไปหรือหน้าที่ของสารอาหารและ การกล่าวอ้างหน้าที่ 
รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์  

1.1.1 ชื่อทางการค้า (brand name) และชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)  
1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (product description)  อธิบายคุณสมบัติ เช่น คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (organoleptic) และลักษณะ

ทางกายภาพ (physical characteristics) เช่น รูปร่าง ขนาด สี กลิ่น รส ชนิดของ
การเคลือบเม็ด ประเภทของแคปซูล  

1.3 รูปแบบ (dosage form)  
1.3.1 ผลวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน (COA)   
1.3.2 สี (colouring agent)   
1.3.3 จดหมายยืนยันแหล่งที่มาของเจลาติน (letter to verify the source of gelatin used)   

1.4 ข้อบ่งใช้หรือข้อความกล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์  
1.4.1 ขนาดและวิธีการใช้   

1.5 ข้อห้ามใช้ (ถ้ามี)  
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รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

1.6 คำเตือนหรือข้อควรระวัง (ถ้ามี)  
1.7 อันตรกิริยาระหว่างยาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน (ถ้ามี)  
1.8 อาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี)  
1.9 สภาวะการเก็บรักษา (storage condition)  
1.10 อายุการเก็บรักษา (shelf life)  

2. สูตรผลิตภัณฑ์ (product formula)  
2.1 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่อรุ่นการผลิต (batch manufacturing formula)    

2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance) 1.สมุนไพรที่มาจากพืช ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่ออ่ืนๆ เช่น common name 
(ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ) โดยระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และ
เอกสารอ้างอิงที่ยอมรับได้ ระบุส่วนที่ใช้ และใช้ในรูปสมุนไพรแห้งหรือสด  
2. สมุนไพรที่มาจากสัตว์ควรระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออ่ืนๆ และส่วนที่ใช้ และใช้ในรูป
สมุนไพรแห้งหรือสด  
3. สมุนไพรที่เป็นแร่ ให้ระบุ ชื่อทางเคมีของ องค์ประกอบหลักทางเคมี (ถ้ามี) ชื่อ
สามัญ 

2.1.1.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification) ระบุหัวข้อทดสอบ ช่วงการยอมรับและวิธีวิเคราะห์ ระบุสภาวะและอายุการเก็บ 
2.1.1.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)  1.ระบุวิธีการวิเคราะห์ของส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance) แต่ละชนิด  

2.กรณีอ้างอิงตำรายา ให้แนบสำเนาหน้าตำรายาที่อ้างอิง 
2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients)  

2.1.2.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specifications) 1.ระบุข้อกำหนดเฉพาะ เกณฑ์การยอมรับ และวิธีการตรวจสอบ ของสารปรุงแต่งแต่
ละชนิด 
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รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

2.แนบ COA ของสารช่วยต่างๆ 1 รุ่นการผลิต 
2.1 สารช่วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดรับประทานหรือใช้ในช่องปาก ควรมี

มาตรฐานระดับ food grade ขึ้นไป 
2.2 สารช่วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใช้ภายนอก ควรมีมาตรฐานระดับ 

cosmetic grade ขึ้นไป 
2.1.2.2 สารปรุงแต่งที่เป็นสารชนิดใหม่ (novel excipients ) 

 
กรณีมีการใช้สารปรุงแต่งชนิดใหม่ใช้ในสูตรตำรับ ให้ระบุชนิด และผลการทดสอบ
ความปลอดภัยทั้งในการศึกษาที่ไม่ใช่มนุษย์และในมนุษย์ รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษา
ได้จาก ASEAN guiding principles for the use of additives and excipients 
in TMHS 

2.2 กระบวนการผลิต (manufacturing process)  ระบุกระบวนการผลิตโดยละเอียด โดยให้ทำเป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิต
พร้อมคำบรรยาย เช่น ส่วนของพืชที่ใช้ ตัวทำละลายที่ใช้ กระบวนการทำให้เข้มข้ึน 
อัตราส่วนสกัด ระยะเวลา อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง รุ่นการผลิต และระบุการ
ควบคุมเฉพาะขั้นตอนวิกฤต (critical steps) 

2.3 การควบคุมผลิตภัณฑ์ (control of finished product)  

2.3.1 ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (finish product specifications) 1. ระบุชื่อ และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ 
2. ทำเป็นตารางระบุ หัวข้อการตรวจสอบ/ช่วงการยอมรับ/วิธีที่ใช้ตรวจสอบ (ระบุ
ตำรายาอ้างอิง) หากไม่มีตำรายาอ้างอิงให้ระบุ in-house  
3. ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ทุกหัวข้อตามที่ระบุ และแนบข้อมูลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ พร้อมแนบสำเนาหน้าตำรายาที่อ้างอิง กรณีไม่อ้างอิง
ตำรายา หรือไม่มีตำรายาให้อ้างอิง ให้ปฏิบัติตาม ASEAN GMP guideline for 
TMHS (appendix 2) 
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รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

4. ระบุสภาวะการเก็บรักษาและอายุผลิตภัณฑ์ 
5. แนบ COA  อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต 

2.3.2 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (characterization of impurities) 1.กรณีมีระบุไว้ในตำรายา ให้ทำตามข้อกำหนดในตำรายาและประกาศที่ อย.กำหนด 
2.กรณีไม่มีระบุไว้ในตำรายา ให้ผู้รับอนุญาตสามารถกำหนด In-house 
specification ได้เอง และปฏิบัติตามประกาศที่ประกาศกำหนด 

2.4 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials)  
 

1. กรณีใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ระบุชื่อสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์, ผู้ผลิต และแนบ COA 
2. กรณีไม่ใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ชี้แจงเหตุผล พร้อมระบุวิธีวิเคราะห์ที่
ใช้ 

2.5 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure) 
 

1. อธิบายลักษณะของระบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น แผงอลูมิเนียม ขวดแก้ว พลาสติก 
ฝาที่ใช้ กล่อง เป็นต้น 
2.อธิบายเหตุผลการเลือกระบบบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ เช่น ป้องกันแสง ความชื้น 
ความเข้ากันได้ของสูตรตำรับกับภารชนะบรรจุ หรือช่วยให้นำส่งยาให้ได้ในขนาด
สม่ำเสมอ เป็นต้น 

2.6 ข้อมูลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (stability data) มี 2 แนวทาง คือ 
1. ศึกษาความคงสภาพ โดยดูลักษณะทางกายภาพ และจุลินทรีย์ โดยยึดแนว
ทางการทดสอบ และจำนวนตัวอย่าง ตามแนวทาง ASEAN guidelines stability 
and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่ประกาศกำหนด 
2. ศึกษาความคงสภาพโดยสามารถอ้างอิงจากแนวทางการศึกษา ASEAN 
guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามที่ประกาศกำหนด 
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2.2 กรณีการกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 
รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

วัตถุดิบสมุนไพร (herbal substance) 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance) 
 

1.2 การเรียกชื่อพืช/สูตรผลิตภัณฑ์ในตำรับ (nomenclature) 1.สมุนไพรที่มาจากพืช ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่ออ่ืนๆ เช่น common 
name (ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ) โดยระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
และเอกสารอ้างอิงที่ยอมรับได้ ระบุส่วนที่ใช้ และใช้ในรูปสมุนไพรแห้งหรือสด  
2. สมุนไพรที่มาจากสัตว์ควรระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออ่ืนๆ และส่วนที่ใช้ และใช้
ในรูปสมุนไพรแห้งหรือสด  
3. สมุนไพรที่เป็นแร่ ให้ระบุ ชื่อทางเคมีของ องค์ประกอบหลักทางเคมี (ถ้ามี) 
ชื่อสามัญ 

1.4 คุณสมบัติทั่วไป (general properties) 
 
  

อธิบายคุณสมบัติ เช่น คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (organoleptic)และ
ลักษณะเฉพาะทางเคมีและกายภาพ (physico-chemical characters) ได้แก่ 
การละลาย ความหนาแน่น ขนาดอนุภาค การไหล และคุณสมบัติอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  

2. การผลิต (manufacture)  ระบุกระบวนการผลิต โดยให้ทำเป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิตพร้อมคำ
บรรยายเช่น ส่วนของพืชที่ใช้ ตัวทำละลายที่ใช้ กระบวนการทำให้เข้มขึ้น 
อัตราส่วนสกัด ระยะเวลา อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง รุ่นขนาดการผลิต และ
อธิบายการควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต (in process control) และควร
ระบุข้ันตอนที่เป็นขั้นตอนวิกฤต  
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3. การตรวจลักษณะเฉพาะ (characterization)  ข้อมูล phytochemical (chromatographic profiles เชน่ TLC, HPLC, GC ) , 
physicochemical characterisation และ biological activity ของ HP 
พร้อมแนบสำเนาหน้าตำรายา กรณีไม่มีในตำรา ให้ระบุข้อมูลตาม in-house 
method พร้อมชี้แจงเหตุผล (justification) 

4. การควบคุมวัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (control of herbal substance)  

4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification) ระบุหัวข้อทดสอบ ช่วงการยอมรับและวิธีวิเคราะห์ ระบุสภาวะและอายุการเก็บ  

4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures)   1. ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ 
2. กรณีอ้างอิงวิธีการทดสอบจากตำรายาให้แนบสำเนาหน้าตำรายา 

4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (validation of analytical procedures)  กรณีวิธีการทดสอบที่ระบุในหัวข้อ 4.2 ไม่เป็นไปตามตำรายาแนบข้อมูลวิธี
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
วิเคราะห์ และชี้แจงเหตุผล  

4.3 การวิเคราะห์การผลิตแต่ละรุ่น (batch analyses) 
  

1. ทำเป็นตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต ระบุ รุ่น
การผลิต/ชนิดของรุ่นการผลิต/ขนาดการผลิต/ วันที่ทดสอบ/หัวข้อทดสอบ /ช่วง
การยอมรับ/ผลการวิเคราะห์ และ ผลสรุปของแต่ละรุ่นการผลิต 
2. แนบ COA ของทุกรุ่นการผลิตที่นำมาเปรียบเทียบ 

4.4 การชี้แจงเหตุผลของข้อกำหนดเฉพาะ (justification of specification)  1. ชี้แจงเหตุผลการกำหนด specification  
2. ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ทำการทดสอบตามตำรายา 

5. สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials) 
  

1. กรณีใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ระบุชื่อสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์, ผู้ผลิต และแนบ COA 
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2. กรณีไม่ใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ชี้แจงเหตุผล พร้อมระบุวิธี
วิเคราะห์ที่ใช้ เช่น การใช้ bioassay หรือการวิเคราะห์ปริมาณรวมของกลุ่มสาร 
อาทิเช่น total phenolics, total flavonoids เป็นต้น 

6. ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure)  1. แจ้งชนิดและวัสดุของภาชนะบรรจุปฐมภูมิ และอธิบายเหตุผลการเลือก
ภาชนะบรรจุนั้น เช่น มีความเหมาะสม ปลอดภัยในการบรรจุ compatibility 
ช่วยให้คงสภาพได้ดี เป็นต้น 
2. แนบ certificate ของวัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุปฐมภูมิ (ถ้ามี) 

7. ความคงสภาพ (stability)  มี 3 แนวทาง ดังนี้ 
1. ระบุสภาวะการเก็บรักษา และกำหนดอายุการเก็บ หรือวันที่ retest 
2. หากต้องการทำการศึกษาความคงสภาพ สามารถอ้างอิงจากแนวทางารศึกษา 
ASEAN guidelines stability and shelf-life of TMHS หรือ ตามทีป่ระกาศ
กำหนด 
3. กรณี shelf-life specification แตกต่างจาก release specification ให้
ชี้แจงเหตุผล 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product) 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนประกอบ (description and composition of 
the herbal product) 

อธิบายลักษณะของตำรับ สูตร ส่วนประกอบ, หน้าที่และมาตรฐานอ้างอิงของ
ส่วนประกอบนั้นๆ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ 

2. การพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development) 1. อธิบายบทสรุปหลักการและเหตุผลของการพัฒนาสูตรตำรับ อธิบายหลักเหตุผล
หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงสูตรตำรับระหว่างการพัฒนาตำรับ 
เพ่ือให้ได้เป็นตำรับที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์ 
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2. กรณีต้องแสดงหลักฐานการเทียบเท่ากับสูตรตำรับตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ให้
อธิบายวิธีการพัฒนาสูตรตำรับและวิธีการวิเคราะห์เพ่ือแสดงความเทียบเท่ากับสูตร
ตำรับเดิมที่อ้างอิง 

2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (components of the herbal product)  

2.1.1 สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (herbal substance)  
 

1. ระบุชื่อสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตำรับ และให้อธิบายความเข้า
กันได้ระหว่างสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญกับสารช่วยในตำรับ และ
คุณสมบัติของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (เช่น water content, 
solubility, particle size distribution) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
2. กรณผีลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นสูตรผสม ให้อธิบายความเข้ากันได้ทางกายภาพ
และเคมีของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำมาผสมกัน เหตุผลที่นำมา
ผสมกันหรือหลักฐานการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม 

2.1.2 สารปรุงแต่ง (excipients) ระบุหน้าที่ของ excipients และอธิบายเหตุผลการเลือกชนิดและปริมาณที่ใช้ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (herbal product)  

2.2.1 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (physicochemical properties) ระบุพารามิเตอร์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น 
การแตกตัว การละลาย การกระจายของขนาดอนุภาค คุณสมบัติการไหล เป็นต้น 

2.3 การพัฒนากระบวนการผลิต (manufacturing process development) อธิบายเหตุผลการคัดเลือกวิธีการหรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องมือที่ใช้ 
โดยเฉพาะจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตและแนวทางการควบคุม 

2.4 ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure) 
 

1. อธิบายลักษณะของระบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น แผงอลูมิเนียม ขวดแก้ว พลาสติก 
ฝาที่ใช้ กล่อง เป็นต้น 
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2.อธิบายเหตุผลการเลือกระบบบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ เช่น ป้องกันแสง ความชื้น 
ความเข้ากันได้ของสูตรตำรับกับภารชนะบรรจุ หรือช่วยให้นำส่งยาให้ได้ในขนาด
สม่ำเสมอ เป็นต้น 

2.5 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา (microbiological attributes) 
 

1. อธิบายการเลือกวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา และวิธีการทดสอบความถูกต้อง 
2. อธิบายวิธีการควบคุมทางจุลชีววิทยา เช่น การเลือกชนิดและปริมาณของสารกัน
เสีย การฉายรังสีแกมมาและปริมาณรังสีที่ใช้ เป็นต้น 

2.6 ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ (compatibility) กรณีท่ีต้องมีการเจือจางก่อนใช้ เช่น ผสมกับของแข็งหรือของเหลวอ่ืน รวมถึงน้ำ
กระสายยา ให้ชี้แจงความเข้ากันได้ของสารเจือจางนั้นๆ กับสูตรตำรับ 

3. การผลิต (manufacture)  

 3.1 ผู้ผลิต (Manufacturer)  

3.2 สูตรผลิตภัณฑ์ต่อรุ่นการผลิต (batch formula) ระบุขนาดรุ่นการผลิต ชนิดและปริมาณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ และ
ส่วนประกอบต่อรุ่นการผลิต  

3.3 คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคุมกระบวนการการผลิต (description of 
manufacturing process and process controls) 

อธิบายขั้นตอนการผลิตในรูปของแผนภูมิการผลิต และบรรยายกระบวนการผลิต วิธี
ควบคุมคุณภาพการผลิต และชี้ให้เห็นขั้นตอนวิกฤติที่ต้องควบคุม รายละเอียดของ
การควบคุมขั้นตอนวิกฤติ และตัวเลขต่างๆ ที่แสดงในพารามิเตอร์ 

3.4 การควบคุมขั้นตอนการผลิตที่สำคัญและสารมัธยันตร์ (controls of critical steps and 
intermediates) 

1.ระบุการควบคุมในขั้นตอนวิกฤติ แสดงค่าพารามิเตอร์พร้อมเกณฑ์การยอมรับ 
และแสดงรายละเอียดการทดสอบ 
2.ระบุการควบคุมสารมัธยันตร์พร้อมเกณฑ์การยอมรับ และแสดงรายละเอียดการ
ทดสอบ โดยอาจเป็นการทดสอบทางกายภาพ  
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3. หากสารมัธยันตร์ไม่ได้นำไปใช้ทันทีควรระบุสภาพการเก็บรักษาและภาชนะที่ใช้
ในการเก็บรักษา 

3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และ/หรือการประเมินผล (process 
validation and/or evaluation) 

1.แนบข้อมูล process validation หรือ verification ตามแนวทางของ ASEAN 
Guideline on GMP for TMHS (appendix 2) อย่างน้อย 1 รุ่นการผลิตระดับนำ
ร่อง และอีก 2 รุ่นการผลิตต่อเนื่อง (consecutive batch) ระดับอุตสาหกรรมเพ่ือ
จำหน่าย มี 2 แนวทาง 
แนวทาง 1 : ยื่นโปรโตคอลและผลการตรวจสอบทั้ง 3 รุ่นการผลิต พร้อมกัน 
แนวทาง 2 : ยื่นโปรโตคอลและผลการตรวจสอบ 1 รุ่นการผลิตนำร่อง พร้อม
โปรโตคอลและคำรับรองจะส่งผลการตรวจสอบอีก 2 รุ่นการผลิตอย่างต่อเนื่องระดับ
อุตสาหกรรม 

4. การควบคุมสารปรุงแต่ง (control of excipients)  

4.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specifications) 1.ระบุข้อกำหนดเฉพาะ เกณฑ์การยอมรับ และวิธีการตรวจสอบ ของสารปรุงแต่งแต่
ละชนิด 
2.แนบ COA ของสารช่วยต่างๆ 1 รุ่นการผลิต 
2.1 สารช่วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดรับประทานหรือใช้ในช่องปาก ควรมี
มาตรฐานระดับ food grade ขึ้นไป 
2.2 สารช่วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใช้ภายนอก ควรมีมาตรฐานระดับ 
cosmetic grade ขึ้นไป 

4.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures) 1.ระบุวิธีการวิเคราะห์ของสารปรุงแต่งแต่ละชนิด  
2.กรณีอ้างอิงตำรายา ให้แนบสำเนาหน้าตำรายาที่อ้างอิง 

4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (validation of analytical) 1. กรณีมี COA ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ 



 

65 
 

รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

2. กรณีผู้ผลิตจำเป็นต้องตรวจสอบสารปรุงแต่งเพ่ิมเติมจากท่ีปรากฏใน COA ให้
ระบุ analytical method และการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ 
3. รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถศึกษาได้จาก ASEAN GMP guideline for 
TMHS (appendix 2) 

4.4 คำชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะ (justification of specifications) กรณีผู้ผลิตจำเป็นต้องตรวจสอบสารปรุงนั้นเพิ่มเติมจากท่ีปรากฏใน COA ให้
อธิบายเหตุผลที่กำหนดช่วงการยอมรับ 

4.5 สารปรุงแต่งที่เป็นสารชนิดใหม่ (novel excipients ) 
 

กรณีมีการใช้สารปรุงแต่งชนิดใหม่ใช้ในสูตรตำรับ ให้ระบุชนิด และผลการ
ทดสอบความปลอดภัยทั้งในการศึกษาที่ไม่ใช่มนุษย์และในมนุษย์ รายละเอียด
เพ่ิมเติมศึกษาได้จาก ASEAN guiding principles for the use of additives 
and excipients in TMHS 

5. การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (control of herbal product)  

5.1 ข้อกำหนดเฉพาะ (specification(s)) 
 

1. ระบุชื่อ และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ 
2. ทำเป็นตารางระบุ หัวข้อการตรวจสอบ/ช่วงการยอมรับ/วิธีที่ใช้ตรวจสอบ 
(ระบุตำรายาอ้างอิง) หากไม่มีตำรายาอ้างอิงให้ระบุ In-house  
3. ระบุสภาวะการเก็บรักษาและอายุผลิตภัณฑ์ 
4. แนบ COA  อย่างน้อย 2 รุ่นการผลิต 

5.2 วิธีการวิเคราะห์ (analytical procedures) 
 

ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ทุกหัวข้อตามที่ระบุข้อกำหนดเฉพาะ และแนบ
สำเนาหน้าตำรายาที่อ้างอิง 

5.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ (validation of analytical 
procedures ) 

1.แนบข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 
2.กรณีไม่อ้างอิงตำรายา หรือไม่มีตำรายาให้อ้างอิง ให้ปฏิบัติตาม ASEAN GMP 
guideline for TMHS (appendix 2) 
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รายละเอียดเอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

5.4 การวิเคราะห์รุ่นการผลิต (batch analyses)  1.ทำเป็นตารางเปรียบเทียบ อย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต ระบุ รุ่นการผลิต/ชนิดของ
รุ่นการผลิต/ขนาดการผลิต/วันที่ผลิต/วันที่ทดสอบ หรือ วันที่หมดอายุหรือวันที่ 
retest/ หัวข้อทดสอบ /ช่วงการยอมรับ/ผลการวิเคราะห์ และ ผลสรุปของแต่ละ
รุ่นการผลิต 
2. แนบ COA ของทุกรุ่นการผลิตที่นำมาเปรียบเทียบ 

5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารเจือปน (characterization of impurities) 1.กรณีมีระบุไว้ในตำรายา ให้ทำตามข้อกำหนดในตำรายาและประกาศที่ อย.
กำหนด 
2.กรณีไม่มีระบุไว้ในตำรายา ให้ผู้รับอนุญาตสามารถกำหนด in-house 
specification ได้เองและปฏิบัติตามประกาศที่ประกาศกำหนด 

5.6 การชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะ; (justification of specification(s)) 1.ชี้แจงเหตุผลการกำหนดข้อกำหนดเฉพาะ (specification) 
2.ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ทำการทดสอบตามตำรายา 

6. สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (reference standards or materials)  
 

1. กรณีใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ระบุชื่อสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์, ผู้ผลิต และแนบ COA 
2. กรณีไม่ใช้สารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ให้ชี้แจงเหตุผล พร้อมระบุวิธี
วิเคราะห์ที่ใช้  

7. ระบบภาชนะบรรจุและการปิด (container system and closure) 1) primary packaging 
1.1 แจ้ง specification เช่น ชนิดของภาชนะบรรจุ, วัสดุที่ใช้  
1.2 แนบ certificate ของวัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุ(ถ้ามี)  

2) secondary packaging 
2.1 สรุปลักษณะและคุณสมบัติ 

8. ความคงสภาพ (stability) สรุปผลการทดสอบที่ได้ทำทั้งหมดก่อนขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์ โดยสามารถ
อ้างอิงจากแนวทางารศึกษา ASEAN guidelines stability and shelf-life of 
TMHS หรือ ตามทีป่ระกาศกำหนด 
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3. เอกสารหลักฐานทีแ่สดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (non-clinical study) 

เอกสารหลักฐาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ค1 ค2 ค3 ค4 

ประวัติการใช้ ≥ 15 ปี ประวัติการใช้ < 15 ปี cosmetic 
ingredients 

non-cosmetic 
ingredients 

1. เอกสารหลักฐานประวัติการใช้สมุนไพรนั้นในมนุษย์ มี มี มี มี มี มี 
1.1 ตำรายาองค์ความรู้ดั้งเดิม/ เภสัชตำรับและโมโนกราฟ/ 

ตำราหรือวารสารที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
มี มี มี ถ้ามี มี ถ้ามี 

1.2 ข้อมูลจากวารสารวิชาการ (bibliographic) /ข้อมูลตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด 

ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 

2. เอกสารแสดงความเทียบเท่ากับองค์ความรู้ดั้งเดิม มี มี มี ถ้ามี มี ถ้ามี 
3. เอกสารข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (Non-clinical study) 

3.1 ภาพรวมของข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (Non-clinical Overview) 
3.2 บทสรุปของข้อมูลที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก (Non-clinical Summary) 

1) pharmacokinetics ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
2) pharmacodynamics ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
3) toxicological 

3.1) In vitro       
genotoxicity ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี มี ถ้ามี ถ้ามี 

3.2) In vivo       
general toxicity เช่น acute / sub-chronic / chronic ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี มี ถ้ามี มี 



 

68 
 

specific toxicity เช่น reproductive, local tolerance เปน็ต้น ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
genotoxicity ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
carcinogenicity ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี กรณีมีสารบ่งชี้ ถ้ามี กรณีมีสารบ่งชี้ 

3.3 รายงานการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก Non-clinical Study Reports  
1) การศึกษาอ่ืนๆ เช่น safety pharmacology ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี ถ้ามี 
2) การดูดกลืนรังสียูวี (UV absorption) - - - - - มี 
3) การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง (skin 

sensitization) 
- - - - - มี 

4) การระคายเคือง (irritation) - - - - - มี 
5) ความเป็นพิษต่อระบบร่างกาย (systemic toxicity) - - - - - มี 
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4. เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด้านประสิทธิภาพ 
4.1 บทสรุปการศึกษาด้านประสิทธิภาพ (เฉพาะกรณกีารกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิดโรค (disease risk reduction claim) 
 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ คำอธิบาย 

1. ข้อมูลภาพรวมการศึกษาทางคลินิก (clinical overview) รายงานการประเมินข้อมูลทางคลินิกควรจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่รายงานข้อมูลการศึกษาทางคลินิกทั้งด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพตามข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ และสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ 

2. บทสรุปของข้อมูลชีวเภสัชกรรมและวิธ ีการวิเคราะห์ที ่ เก ี ่ยวข้อง ( summary of 
biopharmaceutics and associated analytical methods) 

 

3 .  บทสร ุปของข ้ อม ู ลการศ ึ กษา เภส ั ชว ิทยาทางคล ิน ิ ก  ( summary of clinical 
pharmacology studies) 

 

4. บทสรุปของข้อมูลด้านประสิทธิภาพทางคลินิก (summary of clinical efficacy)   
5. บทสรุปของข้อมูลด้านความปลอดภัยทางคลินิก (summary of clinical safety) 
7. เอกสารอ้างอิง (references) 
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4.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ 

การยื่นเอกสารสนับสนุน ขึ้นอยู่กบัประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประเภทของข้อบ่งใช้ สรรพคุณ หรือการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ที่ผู้ยื่นคำขอต้องการแสดงบน
ฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 
เอกสารหลักฐาน การกล่าวอ้างทางสุขภาพทั่วไป

หรือหน้าที่ของสารอาหาร 
(general or nutritional claim) 

การกล่าวอ้างหน้าที่ 
(functional claim) 

การกล่าวอ้างลดความเสี่ยงในการเกิด
โรค (disease risk reduction 

claim) 

การกล่าวอ้างทางสุขภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สำหรับใช้ภายนอก ที่นอกเหนือจาก
ขอบข่ายเครื่องสำอาง  

ข้อบ่งใช้หรือ
สรรพคุณโดยท่ัวไป 

เอกสารหลักฐาน อย่างน้อย 1 
อย่าง ดังนี้  
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น ตำราอ้างอิง
เภสัชตำรับ โมโนกราฟ และ
วารสารทางวิทยาศาสตร์ 
- ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จาก
องค์กรวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
- ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จาก
หน่วยงานกำกับดูแล  
- เอกสารประวัติการใช้ เช่น ตำรา
องค์ความรู้ดั้งเดิม เอกสารที่
ตีพิมพ์จากนักวิชาการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่รายงานการใช้แบบ

1. มีข้อมูลหลักฐานต่อไปนี้อย่างน้อย1
อย่าง 
- ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพดีจากการศึกษาในมนุษย์ (ใน
กรณีท ี ่การศึกษาว ิจ ัยเช ิงทดลองใน
ม น ุ ษ ย ์ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ด ำ เ น ิ น ก า ร
ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านจริยธรรม ให้
ใช้ข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองร่วมกับ
การศึกษาทางระบาดวิทยา หรือข้อมูล
หล ักฐานทางว ิทยาศาสตร ์อ ื ่น  และ
เอกสารการใช้แบบดั้งเดิม) ในกรณีที่
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ไม่สามารถใช้
จ ุ ด ส ิ ้ น ส ุ ด  (end point) ไ ด้  อ า จ
ใช้ surrogate endpoint แทนได้  โดย

- 1. มีข้อมูลหลักฐานต่อไปนี้อย่างน้อย
1อย่าง 
-ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที ่มี
คุณภาพดีจากการศึกษาในมนุษย์ (ใน
กรณีที ่การศึกษาวิจัยเชิงทดลองใน
ม น ุ ษ ย ์ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ด ำ เ น ิ น ก า ร
ได ้เนื่องจากข้อจำกัดด้านจริยธรรม ให้
ใช ้ข ้อม ูลการศ ึกษาในสัตว ์ทดลอง
ร ่ ว ม ก ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า ท า ง ร ะ บ า ด
ว ิ ทยา  หรื อข ้ อม ู ลหล ั กฐ าน ท า ง
วิทยาศาสตร์อื ่น และเอกสารการใช้
แบบดั้งเดิม) ในกรณีที่การศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ไม่สามารถใช้จ ุดสิ ้นสุด (end 
point) ไ ด้  อ า จ ใ ช้  surrogate end 
point แทนได้  โดยการศึกษาในมนุษย์ 
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ดั้งเดิมของสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาในมนุษย์ เช่น การวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive studies)  
- รายงานกลุ่มผู ้ป่วยหรือรายงานของ
คณะกรรมการผู ้เชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวข้อง
(case series or reports of relevant 
expert committees) 
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น ตำราที่ใช้สำหรับอ้างอิง 
เภสัชตำรับ โมโนกราฟ  
- ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กร
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  
-  ข ้อค ิดเห ็นทางว ิทยาศาสตร ์จาก
หน่วยงานกำกับดูแล 
2. มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 อย่าง 
- ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลอง 
- เอกสารประวัติการใช้ เช่น ตำราองค์
ความรู ้ด ั ้งเด ิม เอกสารที ่ต ีพิมพ์จาก
นักวิชาการหรือผู ้เชี ่ยวชาญที่รายงาน
การใช้แบบดั้งเดิมของสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง 
-  ข ้อม ูลหล ักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ 

เ ช ่ น  ก า ร ว ิ จ ั ย เ ชิ ง
พรรณนา (descriptive studies)  
-รายงานกลุ่มผู้ป่วยหรือรายงานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีการเผยแพร่ในวารสารที่
ได ้ร ับการยอมร ับ เช ่น วารสารใน
ระด ับชาต ิหร ือนานาชาต ิท ี ่ เป ็นที่
ยอมรับ 
-ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น ตำราอ้างอิงเภสัชตำรับ
และโมโนกราฟ  
-ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กร
วิทยาศาสตร์ต่างๆ  
-ข ้อค ิดเห ็นทางว ิทยาศาสตร ์จาก
หน่วยงานกำกับดูแล  
2. มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 อย่าง 
-ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลอง  
-เอกสารประวัติการใช้ เช่น ตำราองค์
ความรู ้ด ั ้งเดิม เอกสารที ่ต ีพิมพ์จาก
นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่รายงาน
การใช้แบบดั้งเดิมของสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง  
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- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่
เก ี ่ยวข ้องท ั ้ งต ีพ ิมพ ์และไม ่ต ีพ ิมพ์
เผยแพร่ (หากม)ี 

-ข ้อม ูลหล ักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์  
 -ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่
เก ี ่ยวข ้องทั ้งต ีพ ิมพ ์และไม ่ต ีพ ิมพ์
เผยแพร่ สามารถยื่นได ้(หากม)ี  

ข้อบ่งใช้หรือ
สรรพคุณ แบบ
เฉพาะเจาะจง 

1. มีข้อมูลหลักฐานต่อไปนี้อย่างน้อย1
อย่าง 
การศึกษาในมนุษย์ที่เป็นการศึกษาเชิง
ส ั ง เ ก ต  (observational human 
studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง 
(intervention human studies) ท ี ่ มี
การออกแบบอย่างดี (well-designed 
human intervention study) ต า ม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับ และมีผลการศึกษาที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิเช่น 
- การศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบ
อย่างดีและเป็นการศึกษาเชิงทดลอง
ทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ ่มควบคุม 
(well-designed controlled trials 
with randomization)  
- การศึกษาประเภท well-designed 
analytical studies จากศูนย์หรือกลุ่ม
กา รว ิ จ ั ยมากกว ่ า  1 แห ่ ง  รวมถึ ง

1. เอกสารหลักฐานที ่จำเป็นต้องมี 
(compulsory evidence)  
การศึกษาในมนุษย์ที่เป็นการศึกษาเชิง
ส ั ง เ ก ต  (observational human 
studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง 
(intervention human studies) ท ี ่ มี
การออกแบบอย่างดี (well-designed 
human intervention study) ต า ม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที ่ได้รับการ
ยอมรับ และมีผลการศึกษาที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิเช่น 
- การศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบ
อย่างดีและเป็นการศึกษาเชิงทดลอง
ทางคลินิกแบบสุ ่มและมีกลุ ่มควบคุม 
(well-designed controlled trials 
with randomization)  
- การศึกษาประเภท well-designed 
analytical studies จากศูนย์หรือกลุ่ม
กา รว ิ จ ั ยมากกว ่ า  1 แห ่ ง  รวมถึ ง

1. มีข้อมูลหลักฐานต่อไปนี้อย่างน้อย
1อย่าง 
การศึกษาในมนุษย์ที่เป็นการศึกษาเชิง
ส ั ง เ ก ต  ( observational human 
studies) หรือ การศึกษาแบบทดลอง 
( intervention human studies) ที ่มี
การออกแบบอย่างดี (well-designed 
human intervention study) ต า ม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมร ับ  และม ีผลการศ ึกษาท ี ่ มี
นัยสำคัญทางสถิติ เช่น 
-การศึกษาในมนุษย์ที่มีการออกแบบ
อย่างดีและเป็นการศึกษาเชิงทดลอง
ทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 
( well-designed controlled trials 
with randomization) 
-การศึกษาประเภท well-designed 
analytical studies จากศูนย์หรือกลุ่ม
การว ิจ ัยมากกว ่ า  1 แห ่ง  รวมถึ ง
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ก า ร ศ ึ ก ษ า แ บ บ  epidemiological 
cohort และ case-control studies  
- การศึกษาประเภท multiple time 
series with or without intervention 
รวมถ ึงการศ ึกษาในกล ุ ่มประชากร
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
2. มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 อย่าง 
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น เภสัชตำรับ โมโนกราฟ 
- ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กร
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  
- ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จาก
หน่วยงานกำกับดูแล 
- ข้อมูลหลักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ 
หรือmeta-analysis 
- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่
เก ี ่ยวข ้องท ั ้ งต ีพ ิมพ ์และไม ่ต ีพ ิมพ์
เผยแพร่ (หากม)ี  

ก า ร ศ ึ ก ษ า แ บ บ  epidemiological 
cohort และ case-control studies  
- การศึกษาประเภท multiple time 
series with or without intervention 
รวมถ ึงการศ ึกษาในกล ุ ่มประชากร
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
2. มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้  
อย่างน้อย 1 อย่าง  
- ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น เภสัชตำรับ โมโนกราฟ 
- ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กร
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  
-  ข ้อค ิดเห ็นทางว ิทยาศาสตร ์จาก
หน่วยงานกำกับดูแล 
-  ข ้อม ูลหล ักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ 
หรือmeta-analysis 
- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่
เก ี ่ยวข ้องท ั ้ งต ีพ ิมพ ์และไม ่ต ีพ ิมพ์
เผยแพร่ (หากม)ี 

การศ ึ กษาแบบ  epidemiological 
cohort และ case-control studies 
-การศึกษาประเภท multiple time 
series with or without 
intervention รวมถึงการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
2. มีข้อมูลหลักฐานเพิ ่มเติมต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 อย่าง 
-ตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น เภสัชตำรับ โมโนกราฟ 
-ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์จากองค์กร
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  
-ข ้อค ิดเห ็นทางว ิทยาศาสตร ์จาก
หน่วยงานกำกับดูแล 
-ข ้อม ูลหล ักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ 
หรือ meta-analysis  
-ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทที่
เก ี ่ยวข ้องทั ้งต ีพ ิมพ ์และไม ่ต ีพ ิมพ์
เผยแพร่ สามารถยื่นได ้(หากม)ี 
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12. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด) 
 

การเตรียมเอกสารในหัวข้อนี้ เป็นการเตรียมเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อ้างอิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากบัญชีจดแจ้งแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะ เบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ 
และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องเป็นไปตามเง่ือนไขประกาศกำหนด 

ทั้งนี้การจัดเตรียมเอกสารให้เป็นไปตามแนวทางการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี ตามตารางด้านล่าง 

รายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องจด
แจ้งฯ กำหนด 

เอกสารของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลด้านคุณภาพ ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในส่วนขั้นตอนที่ไม่สำคัญ  - - 
เป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ ยกเว้นปริมาณสูงสุดต่อวัน (maximum daily dose) -   
เป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ ยกเว้นการขอเพิ่มหรือแก้ไขสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้/ข้อความกล่าวอ้าง
ทางสุขภาพ 
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บัญชีแนบท้ายแนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรกรณีไม่ใช่ความเสี่ยงสูง  
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย 

1. ยาสับเป็นชิ้นเป็นท่อนใส่ลงในหม้อเติมน้ำต้ม แล้วรินแต่น้ำกิน 
2. ยาดองแช่ด้วยน้ำท่าหรือน้ำสุรา แล้วรินแต่น้ำกิน 
3. ยากัดด้วยเหล้าหรือแอลกอฮอล์ หยดลงน้ำกิน 
4. ยาเผาให้เป็นด่าง เอาด่างนั้นแช่น้ำไว้ แล้วรินแต่น้ำกิน 
5. ยากลั่นเอาน้ำเหงื่อ เช่น กลั่นสุรา เอาน้ำเหงื่อกิน 
6. ยาหุงด้วยน้ำมัน เอาน้ำมันใส่กล้องเป่าบาดแผลและฐานฝี 
7. ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ำบ้วนปาก 
8. ยาประสมแล้ว ต้มแล้วเอาน้ำอาบ 
9. ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ำแช่ 
10. ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ำชะ 
11. ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ำสวน 
12. ยาตำเป็นผงแล้ว บดให้ละเอียด ละลายน้ำกระสายต่าง ๆ กิน 
13. ยาเผาหรือเผาให้ไหม ้ตำเป็นผงบดให้ละเอียด ละลายน้ำกระสายต่าง ๆ กิน 
14. ยาประสมแล้ว ตำเป็นผงกวนให้ละเอียด ใส่กล้องเป่าทางจมูกและคอ 
15. ยาประสมแล้ว มวนบุหรี่สูบเอาควัน เช่น บุหรี่ 
16. ยาประสมแล้ว ใช้เป็นยาทา 
17. ยาประสมแล้ว ใช้เป็นลูกประคบ 
18. ยาประสมแล้ว ทำเป็นยาพอก 
19. ยาประสมแล้ว บดละเอียดเป็นผงแล้ว ปั้นเป็นเม็ดหรือลูกกลอนกลืนกิน 
20. ยาประสมแล้ว บดเป็นผงปั้นเป็นแท่งหรือเป็นแผ่น แล้วใช้เหน็บ 
21. ยาประสมแล้ว บดเป็นผง ตอกอัดเม็ด 
22. ยาประสมแล้ว บดเป็นผง ปั้นเม็ดแล้วเคลือบ 
23. ยาประสมแล้ว ทำเป็นเม็ดแคปซูล 
24. ยาประสมแล้ว ห่อผ้าบรรจุลงในกลักเอาไว้ใช้ดม 
25. ยาประสมแล้ว ใส่กล้องติดไฟใช้ควันเป่าบาดแผลและฐานฝี 
26. ยาประสมแล้ว เผาไฟหรือโรยบนถ่านไฟ ใช้ควันรม 
27. ยาประสมแล้ว ต้มเอาไอรมหรืออบ 
28. ยาประสมแล้ว กวนเป็นยาขี้ผึ้งปิดแผล ซึ่งเรียกว่ายากวน 
 

(อ้างอิงข้อมูลจาก ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556) 
 
 
 
 


