
(ร่าง)  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ยาอันตราย 

ฉบับท่ี .. 
__________ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งท่ี …/๒๕๖๑ เมื่อ
วันท่ี …. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มข้อความในข้อ (๓๒) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันท่ี 

๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี 
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๕ ดังนี้ 

“จ. ลอราทาดีน (Loratadine) ขนาด ๑๐ มิลลิกรัม ท่ีผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิด
เม็ด ขนาดบรรจุแผงละไม่เกิน ๑๐ เม็ด รวมบรรจุกล่องละไม่เกิน ๓ แผง” 

ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตท่ีประสงค์จะทําการผลิต นําหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผน
ปัจจุบัน ท่ีได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาพร้อมกับเอกสารกํากับยา
สําหรับประชาชนซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
แล้ว จึงจะผลิตหรือนําหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นําหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ท่ีได้ขึ้น
ทะเบียนตํารับยาไว้ และมีสูตรตํารับท่ีได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ สามารถขอแก้ไขรายการใน
ทะเบียนตํารับยาได้ โดยยื่นคําขอแก้ไขทะเบียนตํารับยาพร้อมกับเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับอนุญาตให้แก้ไขทะเบียนตํารับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนํา
หรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี                              พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

 

   (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



      

      

      

 

1.1 ยานีม้ชี ือ่สามญัวา่อะไร   

•  ลอราทาดนี (loratadine) 
 จัดอยู่ในกลุม่ยาแกแ้พ ้ทีอ่อกฤทธิน์าน 

และไม่ท าใหง้่วง 
1.2 ยานีใ้ชเ้พือ่อะไร 
•  ใชบ้รรเทาอาการแพข้องระบบทางเดนิหายใจ เชน่ 

จาม น ้ามกูไหล คนัจมูก คนัตา แสบตา เนื่องจาก
โรคภมูแิพ ้

•  ยานี้ยังใชส้ าหรับบรรเทาอาการของลมพษิเรือ้รงั
และอาการแพท้างผวิหนังอืน่ๆ 

 

2.1  หา้มใชย้านีเ้ม ือ่ไร 

•   เคยแพล้อราทาดนี 
•   เคยแพเ้ดสลอราทาดนี (desloratadine) หรอื 

•   เคยแพส้ว่นประกอบอืน่ๆ ในยานี ้
2.2  ขอ้ควรระวงัเมือ่ใชย้านี ้
•   โรคตบั โรคไต และโรคหัวใจ 

•   สตรมีคีรรภร์ะยะสามเดอืนแรก 
•   สตรใีหน้มบุตร เพราะยาถกูขบัออกทางน ้านมได ้
• ควรปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักร เมือ่ใชย้านี้ร่วมกบั

ยาหรอืกลุม่ยาดงัตอ่ไปนี้ เชน่ 
- ยาตา้นจุลชพีบางชนดิ 

- ยาตา้นเชือ้ราบางชนดิ 
- ยาตา้นไวรัสเอดสบ์างชนดิ 
- ยารักษาภาวะซมึเศรา้บางชนดิ 

- ยานอนหลบัหรอืยาคลายกงัวล 
- ยาแกแ้พต้วัอืน่ 

- ยาลดความดนัโลหติบางชนดิ 
- ยาควนิดินี (quinidine) 

        - ยาลดกรดไซเมทดินี (cimetidine)  

  

 

 
 
3.1 ขนาดและวธิใีช ้

•  ผูใ้หญ่และเด็กอายุเกนิ 12 ปี: 

  กนิ 1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ 

3.2  หากลมืกนิยาควรท าอยา่งไร 

•  กนิยาทนัททีีน่กึได ้แตถ่า้ใกลเ้วลาของมือ้ตอ่ไป 
ใหร้อกนิยาของมือ้ตอ่ไป และไม่ควรกนิยาเพิม่

เอง 
3.3 ถา้กนิยานีเ้กนิขนาดทีแ่นะน า ควรท าอยา่งไร 
•   หากไดร้บัยาเกนิขนาด อาจมอีาการง่วงนอน  

หัวใจเตน้เร็ว ปวดศรีษะ ใหส้งัเกตอาการอยา่ง
ใกลช้ดิ หากมอีาการผดิปกตทิีร่นุแรง ใหร้บีไป

พบแพทยห์รอืน าสง่โรงพยาบาลทนัท ี  
 

 

•  ยานี้ไม่ท าใหเ้กดิอาการง่วงซมึในขนาดยาที่
แนะน าใหใ้ช ้อย่างไรก็ตาม ยานี้ท าใหง้่วงได ้

บา้งในผูใ้ชย้าบางราย ผูท้ีข่บัขีย่านยนต ์หรอื
ท างานเกีย่วกบัเครือ่งจักรกล หรอื ท างานที่
เสีย่งตอ่การพลดัตกจากทีส่งู ควรทดสอบกอ่น

ว่ากนิยานีแ้ลว้ไม่ง่วง และไม่ควรใชย้านี้ร่วมกบั
การดืม่แอลกอฮอล ์

•   ถา้ตอ้งท าการทดสอบภมูแิพ ้ควรแจง้ใหแ้พทย์
ทราบว่าทา่นก าลงัใชย้านีอ้ยู่ ทา่นควรหยุดยานี ้ 
อย่างนอ้ย 48 ชัว่โมง กอ่นท าการทดสอบ 

•   ไม่ควรใชย้านี้รว่มกบั ยาซสิซาไพรด ์
(cisapride) 

•  หากกนิยานี้ตอ่เนื่องกนัเกนิ 14 วัน ควรปรกึษา
แพทยห์รอืเภสชักร 

 

 
 

 
 

 

 
5.1 อาการทีต่อ้งหยุดยา แลว้รบีไปพบแพทยท์นัท ี
เชน่  

•  บวมทีใ่บหนา้ เปลอืกตา รมิฝีปาก ลมพษิ 
•  หนา้มดื เป็นลม แน่นหนา้อก หายใจล าบาก 

•  ผืน่แดง ตุม่พอง ผวิหนังหลดุลอก มจี ้าเลอืด
ตามผวิหนัง รอยฟกช า้ หรอืเลอืดออกผดิปกต ิ

•  เหนื่อยหรอือ่อนเพลยีรุนแรง 

•   ใจสัน่ หรอืหัวใจเตน้ผดิปกต ิ
• ชกั 

 
             (เวน้ชอ่งไฟ 1 เคาะ) 

5.2 อาการทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งหยุดยา แตถ่า้มอีาการ

ดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งรนุแรงใหไ้ปพบแพทยท์นัท ีเชน่ 
• ง่วงซมึ  
• ปากแหง้  

• ปวดศรีษะ  
• เวยีนศรีษะ  

•  กระวนกระวาย  
•  คลืน่ไส ้ 

•  กระเพาะอาหารอักเสบ  
•  ผมร่วง 

 

 
 

•   แกะยาออกจากแผงเมือ่จะกนิในแตล่ะครัง้
เทา่นัน้ 

•  เก็บยาในทีแ่หง้ อยา่ใหโ้ดนแสงโดยตรง

โดยทัว่ไปควรเกบ็ทีอุ่ณหภมูไิม่เกนิ ... 
(ปรับตามทะเบยีน)... องศาเซลเซยีส รวมทัง้ไม่
น าไปแชตู่เ้ย็นในชอ่งแชแ่ข็ง ไม่เก็บยาในทีร่อ้น

และชืน้ เชน่ ในรถ หอ้งน ้า หรอืหอ้งครัว 
•  เก็บยาใหพ้น้สายตาและมอืเด็ก 

•  เก็บยาไวใ้นกลอ่งหรอืแผง ตามทีไ่ดร้ับมา 
 

ผูผ้ลติ            (ปรับตามทะเบยีน) 

ผูน้ าเขา้   โทร. (ปรับตามทะเบยีน) 

ผูแ้ทนจ าหนา่ย (ปรับตามทะเบยีน) 
 

เอกสารนี้ปรับปรุงครัง้ลา่สดุเมือ่ สงิหาคม 2561 

ลอราทาดนี 10 มลิลกิรมั 
ชนดิเม็ด 

ชือ่การคา้ภาษาไทย (องักฤษ) 
 

 

ลอราทาดนี 5 มลิลกิรมั/5มลิลลิติร 
ชนดิน า้เชือ่ม 

คลารทินิ®    
 

1.ยานีค้อืยาอะไร 

 

1.ยานีค้อืยาอะไร 

2.ขอ้ควรรูก้อ่นใชย้า 

 

2.ขอ้ควรรูก้อ่นใชย้า 

4.ขอ้ควรปฏบิตัริะหวา่งการใชย้า 

 

4.ขอ้ควรปฏบิตัริะหวา่งการใชย้า 

3. วธิใีชย้า 

 

5.อนัตรายทีอ่าจเกดิจากยา 

6.ควรเก็บยานีอ้ยา่งไร 

 

6.ควรเก็บยานีอ้ยา่งไร 

เอกสารนีเ้ป็นขอ้มลูโดยยอ่  

หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแพทยห์รอืเภสชักร 

 

 

5.อนัตรายทีอ่าจเกดิจากยา 

 

5.อนัตรายทีอ่าจเกดิจากยา 

เอกสารท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาอันตราย ฉบับที่.. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 

หมายเหต ุ– ทัง้นี้แพทยอ์าจพจิารณาสัง่ใชย้านีไ้ดห้ากมี

เหตผุลทางการแพทย ์


