
 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  กําหนดวัตถุดิบที่ใชผลิตยารักษาโรคมะเร็ง  และยาจําพวกรักษาโรคมะเร็งที่นําหรือส่ังเขามา 

ในราชอาณาจักรเปนยาที่ตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 

ตามความในขอ  ๙  (๔)  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๕)  และตามความในขอ  ๕  (๔)  
ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กําหนดให
ผูรับอนุญาตทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใชผลิตยา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 
ตามแบบ  ผ.ย.  ๔  และใหผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรทําบัญชีรายชื่อยาที่นํา
หรือส่ังเขามาตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  ตามแบบ  น.ย.  ๔  ทุกส่ีเดือน  และให 
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในสามสิบวันนับแตวันครบสี่ เดือนนั้น  เนื่องดวย   
ยาจําพวกรักษาโรคมะเร็ง  (Antineoplastics)  เปนยาที่มีอันตรายมาก  ดังนั้น  กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดเปน 
ยาควบคุมพิเศษ  และมีเง่ือนไขใหขายไดเฉพาะโรงพยาบาลเทานั้น  จะนําออกขายใหแกรานขายยาหรือ
สถานพยาบาลไมได  เวนแตคนไขผานการรักษาจากโรงพยาบาลมากอนแลว  และไดรับอนุญาตใหไปรักษา
ตามสถานพยาบาลในฐานะเปนคนไขนอก  จึงใหแพทยของสถานพยาบาลเปนผูส่ังยาดังกลาวใหแกคนไข 
สืบตอจากที่ไดรักษาจากโรงพยาบาลได  เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยารักษาโรคมะเร็ง  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  จึงประกาศ  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหยาจําพวกรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด  (Antineoplastics)  เปนยาที่ตองรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ตามแบบที่กําหนดคือ  ผ.ย.  ๔  และ  น.ย.  ๔ 

๒. ใหผูรับอนุญาตผลิตยาจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใชผลิตยาดังกลาว  และผูรับอนุญาตนํา
หรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรจัดทําบัญชียาดังกลาวเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา  ทุกส่ีเดือน  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันครบสี่เดือนที่ประกาศ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

ชนะ  คําบุญรัตน 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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