
 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  กําหนดยาที่ตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

ตามความในขอ  ๙  (๔)  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๕)  และตามความในขอ  ๕  (๔)  
ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กําหนดให
ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใชผลิตยา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยากําหนดตามแบบ  ผ.ย.  ๔  และใหผู รับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
ทําบัญชีรายชื่อยาที่นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 
ตามแบบ  น.ย.  ๔  ทุกส่ีเดือน  และใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในสามสิบวัน 
นับแตวันครบสี่เดือนนั้น  เนื่องดวยยาที่ประกอบดวย  L-Tryptophan  ยา  Nicorette  และยารักษาสิวจําพวก  
Retinoid  เปนยาที่มีเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหตองแจงปริมาณการผลิตหรือการนําเขาใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกคร้ัง  เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  จึงประกาศ  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหยาดังตอไปนี้ เปนยาที่ตองทํารายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
ตามแบบ  ผ.ย.  ๔  และ  น.ย.  ๔  คือ 

 ๑.๑ ยาที่ประกอบดวย  L-Tryptophan   
 ๑.๒ ยา  Nicorette 
 ๑.๓ ยารักษาสิวจําพวก  Retinoid 
๒. ใหผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใชผลิตยาดังกลาว  และ 

ผูรับอนุญาตนําหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรจัดทําบัญชีรายชื่อยาดังกลาวที่นําหรือส่ังเขามา 
ในราชอาณาจักร  ทุกส่ีเดือน  เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ภายในสามสิบวันนับแต 
วันครบสี่เดือน  ทั้งนี้  ใหนับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

ปรียา  เกษมสันต  ณ  อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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