
(ส ําเนา)
ค ําสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 328/2534
เรือ่ง เพิกถอนทะเบียนตํ ารับยา

 อนุสนธิคํ าส่ังกระทรวงสาธารณสุขท่ี  214/2534  ลงวันท่ี  22  มีนาคม  2534  เรื่อง  การ
แกไขทะเบียนตํ ารับยาแกปวดท่ีมีสวนผสมคาเฟอีน (Caffeine) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดส่ังใหผูรับอนุญาตผลิตยาหรือผูรับอนุญาตนํ าหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักรแกไข
ทะเบียนตํ ารับยาแกปวดท่ีมีคาเฟอีนผสมอยูใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  20  พฤษภาคม  2534  เม่ือพน
กํ าหนดแลวกระทรวงสาธารณสุขจะดํ าเนินการเพิกถอนทะเบียนตํ ารับยาแกปวดท่ีมีคาเฟอีนผสมอยู 
ตามกฏหมายตอไปนั้น บัดนี้ครบกํ าหนดเวลาแลว ปรากฏวายังมีตํ ารับยาแกปวดท่ีมีคาเฟอีนผสมอยูท่ี
ผูรับอนุญาตไมแกไขใหเปนไปตามคํ าส่ังกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว

ฉะนั้น อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  86  แหงพระราชบัญญัติยา  พ.ศ.  2510  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคํ า
แนะนํ าของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งท่ี  6/2534 เม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม  2534  จึงส่ังเพิก
ถอนทะเบียนตํ ารับยาแกปวดท่ีมีคาเฟอีนผสมอยูทุกตํ ารับ ซ่ึงไดแกทะเบียนตํ ารับยาแกปวดท่ีมีสูตรดัง
ตอไปนี้ เพราะอาจไมปลอดภัยในการใช

1. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
1.1  แอสไพริน (Aspirin)
1.2 พาราเซตามอล (Paracetamol)
1.3 คาเฟอีน (Caffeine)

2. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
2.1 แอสไพริน (Aspirin)
2.2 คาเฟอีน (Caffeine)

3. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
3.1 พาราเซตามอล (Paracetamol)
3.2 คาเฟอีน (Caffeine)

4. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
4.1 ไดไพโรน (Dipyrone)
4.2 คาเฟอีน (Caffeine)

5.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
5.1 ไดไพโรน (Dipyrone)



5.2 พาราเซตามอล (Paracetamol)
5.3 คาเฟอีน (Caffeine)

6.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
6.1 แฟมโปรพาโซน (Famprofazone)
6.2 พาราเซตามอล (Paracetamol)
6.3 โปรไปฟนาโซน (Propyphenazone)
6.4 คาเฟอีน (Caffeine)

7.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
7.1 ไดไพไรน (Dipyrone)
7.2 โปรไปฟนาโซน           (Propyphenazone)
7.3 คาเฟอีน (Caffeine)

    8.   ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
8.1 พาราเซตามอล (Paracetamol)
8.2 ซาลิไซลาไมด (Salicylamide)
8.3 คาเฟอีน (Caffeine)

9.   ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
9.1 โปรแตสเซียม ซิเตรต (Potassium Citrate)
9.2 โซเดียม ซาลิไซเลต  (Sodium Salicylate)
9.3  แอนติไพริน  (Antipyrin)
9.4  คาเฟอีน  (Caffeine)

10.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
10.1 โปรไปฟนาโซน (Propyphenazone)
10.2 คาเฟอีน (Caffeine)

11.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
11.1 พาราเซตามอล (Paracetamol)
11.2 โปรไปฟนาโซน (Propyphenazone)
11.3  คาเฟอีน (Caffeine)

12.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
12.1 ซาลิไซลาไมด (Salicylamide)
12.2 คาเฟอีน (Caffeine)

          13.  ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
13.1  เฟนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone)
13.2 ซาลิไซลาไมด (Salicylamide)
13.3 คลอโรควิน ฟอสเฟต (Chloroquine Phosphate)
13.4 คาเฟอีน (Caffeine)



14. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
14.1 พาราเซตามอล (Paracetamol)
14.2 คาริโซโปรดอน (Carisoprodol)
14.3 คาเฟอีน (Caffeine)

15. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
15.1 พาราเซตามอล (Paracetamol)
15.2 ซาลิไซลาไมด (Salicylamide)
15.3 ไฮออสไซยามีน ซัลเฟต(Hyoscyamine Sulfate)
15.4  คาเฟอีน (Caffeine)

16. ตํ ารับยาท่ีมีสวนผสมซ่ึงประกอบดวย
16.1 แอนติไพริน (Antipyrin)
16.2 เอทาเวอรีน (Ethaverine)
16.3 ไดฟมีน ไฮโดรคลอไรด(Diphemine Hydrochloride)
16.4 คาเฟอีน (Caffeine)

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี  21 พฤษภาคม  2534  เปนตนไป

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  20   พฤษภาคม  พ.ศ. 2534
(ลงช่ือ) ไพโรจน นิงสานนท
(นายไพโรจน นิงสานนท )

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา  เลม 108  ตอนท่ี 94  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2534)


