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บทที่ 1 
แนวทางทั่วไปในการจัดท าเอกสารก ากับยา  

(General Guideline for Development of Drug information Sheet) 

 
1. บทน า (Introduction) 

เอกสารก ากับยาเป็นเอกสารหลักท่ีมีความส าคัญในกระบวนการควบคุมการใช้ยา มีวัตถุประสงค์ใช้เป็น
กรอบในการสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาระหว่างผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ การควบคุมการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายยาของผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้สั่งใช้ยา ผู้ป่วย และประชาชน มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ เป็นกลาง อ่านออกเข้าใจได้ ครบถ้วน เพ่ือให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผล ลดความเสี่ยง และเพ่ิม
ประโยชน์จากการใช้ยา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจัดท าเอกสารก ากับยาที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 
เช่น ทางสื่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาในวงกว้างได้อย่างทั่วถึง สะดวก และ
รวดเร็ว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางทั่วไปในการจัดท าเอกสารก ากับยา เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าไปใช้ในการขึ้นทะเบียนต ารับยาโดยเฉพาะยาสามัญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

2. หลักกฎหมาย (Legal basis) 
 2.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 มาตรา 4 บัญญัติความหมายของ “เอกสารก ากับยา” ดังนี้ “กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏ
ความหมายด้วยรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรก หรือรวมไว้กับภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุยา” 
 หน้าที่ของผู้รับอนุญาตยาแผนปัจจุบันเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับยาก าหนดไว้ในมาตรา 25 ดังนี้ 

มาตรา 25 (4) ใช้ฉลากและเอกสารก ากับยาตามที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ และข้อความในฉลากและ
เอกสารก ากับยาต้องอ่านได้ชัดเจน เอกสารก ากับยาถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยด้วย 
 มาตรา 25 (5) จัดให้มีค าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยา ส าหรับยาที่รัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา 76 (9) ในกรณีฉลากมีเอกสารก ากับยาอยู่ด้วย ค าเตือนการใช้ยาจะแสดงไว้ที่ส่วนใดส่วน
หนึ่งของฉลากหรือเอกสารก ากับยาก็ได้ 

 2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต ารับยา พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510  
 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสารก ากับยา การยื่น
หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาในการขอขึ้นทะเบียนต ารับยา เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนต ารับยา 
และเมื่อมีการออกกฎกระทรวงฯ ก าหนดให้ต้องมีการแสดงหลักฐานข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของยาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่ ทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนก็ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับ
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ทะเบียนต ารับยาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ โดยการออกค าสั่งให้แก้ไขทะเบียนต ารับยาตามมาตรา 86 ทวิ มาตรการใน 
กฎกระทรวงฯ ที่เก่ียวข้องสรุปที่ส าคัญได้ ดังนี้  
 “....ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้รับอนุญาตน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใดประสงค์จะขึ้น
ทะเบียนต ารับยา ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบค าขอและตามที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ … (2) หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของยา (3) ฉลากและเอกสารก ากับยา ....” 
 “ข้อ 6 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจก าหนดให้ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามข้อ 5 กระท าการ 
งดเว้นการกระท า หรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดช่องทางการจ าหน่าย 
(๒) รายงานอาการอันไม่พึงประสงค ์
(๓) แสดงข้อความ หรือสัญลักษณ์บนฉลาก หรือเอกสารก ากับยา 
(๔) ก าหนดรูปแบบของยา หรือขนาดบรรจุของยา 
(๕) แสดงสัญลักษณ์ข้อมูลไว้บนเม็ดยาหรือแคปซูล” 

 “ข้อ 9 บรรดาค าขอและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

3. ขอบเขต  
 แนวทางนี้เป็นแนวทางทั่วไปในการจัดท าเอกสารก ากับยาที่ใช้กับยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์และยา
สมุนไพรแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ 

4. นิยามศัพท ์
 4.1 ยาใหม่ (new drugs) หมายถึง  

1) ต ารับยาที่มีตัวยาส าคัญเป็นตัวยาใหม่ (new chemical entities) หรืออนุพันธ์ใหม่ รวมถึง
สารประกอบเชิงซ้อน เอสเทอร์ หรือเกลือใหม่ที่ไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมาก่อน  

2) ยาที่มีข้อบ่งใช้ใหม่ (new indication)  
3) ต ารับยาที่เป็นสูตรผสมใหม่ (new combination) ซึ่งหมายถึง ต ารับยาผสมที่ประกอบด้วย 

ตัวยาใหม่ และ/ หรือ ตัวยาส าคัญที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ 2 ชนิดผสมกันแต่ไม่ซ้ ากับต ารับยาผสมที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว  

4) ยาที่มีรูปแบบใหม่ของการให้ยา (new delivery system) โดยเป็นการพัฒนาระบบน าส่งยา
แบบใหม่ซึ่งท าให้ bioavailability ของยาแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ  

5) ยาที่มีช่องทางการให้ยาแบบใหม่ (new route of administration)  
6) ยาที่มีรูปแบบใหม่ (new dosage form) ของยาใหม่ทีไ่ด้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนต ารับยาแล้ว  
7) ยาที่มีความแรงใหม่ (new strength) ของยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนต ารับยาแล้ว 
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 4.2 ยาสามัญ (generic drugs) หมายถึง  
1) ยาที่มีสูตรตัวยาส าคัญ (active ingredients) และรูปแบบยา (dosage form) เหมือนกับยาที่

เคยขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้เป็นยาสามัญ  
2) ยาจ าพวกวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งไม่มีตัวยาส าคัญใหม่  
3) ทั้งนี้ยาตามข้อ 1) และ 2) จะต้องไม่มีข้อบ่งใช้ใหม่  

 4.3 ยาสามัญใหม่ (new generic drugs) หมายถึง  
1) ต ารับยาสามัญแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ที่มีสูตรตัวยาส าคัญ ขนาด ความแรง และรูปแบบยา

เหมือนกับต ารับยาต้นแบบที่เป็นยาใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ทุกประการ 
2) ต ารับยาสามัญใหม่ที่มีรูปแบบแตกต่างจากต ารับยาต้นแบบที่คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้น

ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญใหม่พิจารณาอนุญาต 
 4.4 ยาชีววัตถุ (biological products) หมายถึง 

ยาแผนปัจจุบันซึ่งผลิตจากสิ่งมีชีวิตโดยกระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือเซลล์ชั้นสูง 
(eukaryotic cells) การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช (extraction of substances 
from biological tissues including human, animal, and plant tissues (allergens)) เทคนิคดีเอ็นเอสาย
ผสม (recombinant DNA or rDNA techniques)  เทคนิคการผสมต่างพันธุ์ (hybridoma techniques) การ
ขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ (propagation of microorganisms in embryo or animals) การ
สกัดหรือแยกจากเลือดและพลาสมา (derived from blood and plasma) หรือกระบวนการอ่ืนที่รัฐมนตรี
ก าหนดเพ่ิมเติมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 4.5 ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) หมายถึง 

ยาชีววัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับยาชีววัตถุอ้างอิงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ  
 4.6 ยาชีววัตถุอ้างอิง (reference biological medicinal product: RBP) หมายถึง 

ยาชีววัตถุที่น ามาใช้อ้างอิงในการศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันกับยาชีววัตถุคล้ายคลึง
โดยตรง และเป็นยาชีววัตถุต้นแบบที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ หรือตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 
 4.7 ยาต้นแบบ (originator product) หมายถึง 

ยาเคมีหรือยาชีววัตถุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยเอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
 4.8 ยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน หมายถึง 

ยาส าเร็จรูปที่ประกอบด้วยตัวยาส าคัญที่ได้จากสมุนไพรที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ต ารับยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน 



แนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับการรองรับการวิจัยพัฒนายาและนวตักรรม  พฤษภาคม 2562 

7 

5. หลักการการจัดท าเอกสารก ากับยา 
 เอกสารก ากับยาเป็นเครื่องมือในการควบคุมและการประเมินประโยชน์กับความเสี่ยงของยา เอกสาร
ก ากับยาเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐานที่ควรปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยา และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประโยชน์จากการใช้ยา โดยส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือลดความเสี่ยงโดยการจ ากัดการใช้ยา โดยอาจใช้ร่วมกับมาตรการอ่ืนในแผนการ
จัดการความเสี่ยง (risk management plan) ไดม้าตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดขณะที่เพ่ิม
ประโยชน์จากการใช้ยาให้ได้มากท่ีสุด ผ่านการจัดการให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม ถูกคน ถูกโรค 
 หากข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปและยาไม่มีความสมดุลของประโยชน์กับความเสี่ยง อาจต้องเพิกถอน
ทะเบียนต ารับยา เว้นแต่จะมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สามารถควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ยาให้มี
ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงได้ ตัวอย่างของมาตรการดังกล่าว เช่น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์แบบสมัคร
ใจในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ร้ายแรงและไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากยา การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหากไม่แน่ใจว่าเกิดจาก
ยา กลไกไม่ชัดเจน หรือไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง การเพ่ิมค าเตือนบนฉลากในกรณีที่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรง โดยเฉพาะอาการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตลอดจน การแก้ไขฉลากและเอกสารก ากับยาเพ่ือลดความ
เสี่ยงด้วยการจ ากัดข้อบ่งใช้หรือเพ่ิมข้อห้ามใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งการติดตามผลของมาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

เอกสารก ากับยาที่มีตัวยาส าคัญหรือสูตรตัวยาผสมที่เหมือนกันในรูปแบบยาเดียวกัน ต้องมีหัวข้อและ
เนื้อหาสอดคล้องกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากเอกสารก ากับยามีความแตกต่างกัน จะต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเสมอ แต่การใช้ถ้อยค าไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันได้ การจัดท า
เอกสารก ากับยาจึงมีหลักการให้เนื้อหามีความสอดคล้องกัน1  เอกสารก ากับยามี 2 ประเภท ได้แก่  

1. เอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (สามารถจัดท าแบบ summary of product 
characteristics, SmPC หรือ package insert (PI) รายละเอียดข้อก าหนดในบทที่ 2 

2. เอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน หรือ patient information leaflet หรือ PIL รายละเอียด
ข้อก าหนดในบทที่ 3 

 
 
 

                                           

 

1 World Health Organization. “Review of Applications for Marketing Authorization of Multisource (Generic) Pharmaceutical 
Products” in the Blue Book-Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource 
(Generic) Products. Spain; 2011:35. 
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6. ข้อก าหนดในการจัดท าเอกสารก ากับยา  
 6.1  การจัดท าเอกสารก ากับยาแต่ละประเภทข้างต้นควรสอดคล้องกับประเภทของยาตามกฎหมาย 
ตามตารางที่ 1.1 
 ตารางท่ี 1.1  การแสดงเอกสารก ากับยาแยกตามประเภทยา 

ประเภทยา 
เอกสารก ากับยาส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์** 
เอกสารก ากับยา
ส าหรับประชาชน 

ยาสามัญประจ าบ้าน* สมัครใจ มี 
ยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือ              
ยาควบคุมพิเศษ*  

สมัครใจ มี 

ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ มี สมัครใจ 
 * ยาที่อนุญาตให้โฆษณาโดยตรงต่อผู้บริโภค, เป็น over-the-counter products 
 **เอกสารก ากับยาแบบ SmPC หรือ PI 

เอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนให้ใช้ในกรณีเป็นยาสามัญประจ าบ้าน หรือยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้ประกาศก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้นต่อไป 

กรณียาท่ีมีการก าหนดให้มีการแสดงข้อความในเอกสารก ากับยาในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หรือค าสั่งฉบับต่าง ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เช่น ยาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาอันตราย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องยาอันตราย ฉบับที ่4 ฉบับที ่10 และฉบับที่ 17 ให้ใช้เอกสารก ากับยาตามท่ีก าหนดไว้ จนกว่า
จะได้มีการยกเลิกหรือประกาศแก้ไข 

  6.2 ต้องมีเอกสารก ากับยาภาษาไทย หากมีภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาใจความสอดคล้องกันกับฉบับ
ภาษาไทย และยื่นมาพิจารณาด้วย ส าหรับเอกสารก ากับยาภาษาอ่ืน ๆ ให้รับรองว่ามีข้อความตรงตาม
ภาษาไทย เว้นแต่เอกสารก ากับยาเพ่ือการส่งออกให้พิจารณาเป็นกรณีไป ส าหรับเอกสารก ากับยาส าหรับ
ประชาชน หากเป็นฉบับที่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอาจใช้หัวข้อแตกต่างกับฉบับภาษาไทยได้ 

6.3 ให้จัดท าเอกสารก ากับยาแยกกันตามรูปแบบและความแรงของยา เว้นแต่ ถ้ารวมกันเป็นฉบับเดียว
แล้วไม่มีผลต่อข้อบ่งใช้และความปลอดภัยจากการใช้ยา จึงอนุโลมให้ใช้ร่วมกันได้ 

 6.4 ข้อบ่งใช้ที่แสดงในเอกสารก ากับยาทุกประเภท ต้องระบุถึงการใช้หรือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
ซึ่งต้องชัดเจนว่า มุ่งหมายเพ่ือการรักษา ป้องกัน บ าบัด บรรเทาหรือวินิจฉัยโรคหรือสภาวะของโรค โดยระบุชื่อ
โรคหรือสภาวะของโรคเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ (supported by substantial evidence) ทั้งนี้  ข้อบ่งใช้ที่อนุญาตจ าเป็นต้องมี
ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงของยา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่อนุญาตให้ยาใดแสดงข้อบ่งใช้ที่ไม่จ าเพาะ
เจาะจง หรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการก าหนดขนาดยา ส าหรับหลักฐานที่ใช้ขึ้นกับประเภทของยา           
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ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้ประกาศก าหนด ทั้งนี้จะต้องพิจารณาตามแนว
ทางการขึ้นทะเบียนยาเป็นหลัก ส าหรับยาสูตรผสมให้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณายาสูตรผสมที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้ประกาศก าหนดประกอบด้วย 

6.5 ข้อความใด ๆ ในเอกสารก ากับยาที่เปรียบเทียบประสิทธิผล (effectiveness) หรือความปลอดภัย
ของการใช้ยานี้กับยาอ่ืนในข้อบ่งใช้เดียวกัน จะต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ หลักฐานดังกล่าวต้อง
เป็นการศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมซึ่งมีคุณภาพดี (adequate and well-controlled studies) ส าหรับผลิตภัณฑ์
ยาชีววัตถุ ข้อความดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
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บทที่ 2 
 แนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

 (Guideline for Development of Leaflet for Healthcare Professionals) 

 เอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สั่งใช้ยามีข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ เป็นกลาง และมีข้อมูลครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล ลดความเสี่ยง
หรือเพ่ิมประโยชน์จากการใช้ยา จนประโยชน์ที่ได้รับเหนือความเสี่ยงของยา จึ งจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนว
ทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการขึ้น
ทะเบียนต ารับยาโดยเฉพาะยาสามัญได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

 ทั้งนี้ เอกสารก ากับยาดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และอ่านได้ง่าย 
โดยการใช้การแบ่งสดมภ์ แบบตัวอักษร สีตัวอักษร พ้ืนหลังและขนาดตัวอักษร ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน           
แนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ก. ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ข. รายละเอียดและข้อก าหนดส าหรับแต่ละหัวข้อของเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
 

ก. ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์

1. ภาษาและศัพท์ท่ีใช้ 
 ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารก ากับยาภาษาไทยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก                
ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ให้แปลโดยการเทียบเคียงกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบัน ร่วมกับ
อภิธานค าศัพท์ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด วงเล็บด้วยค าภาษาอังกฤษเท่าที่จ าเป็น     
หากต้องการทับศัพท์จากค าอังกฤษให้ยึดตามหลักราชบัณฑิตยสถาน  การใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแปล        
ให้กระท าในกรณีต่อไปนี้ 

• ไม่มีศัพท์บัญญัติภาษาไทย 

• มีศัพท์บัญญัติที่เป็นภาษาไทย แต่อาจท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อน เยิ่นเย้อ ไม่ได้ใจความ เช่น            
ชื่อของจุลชีพ ชื่อหน่วยวัด ชื่อโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งยังไม่มีศัพท์บัญญัติเป็นต้น 

• ชื่อยาหรือตัวยาไม่ส าคัญ ให้ใช้ภาษาอังกฤษแทนได้ เว้นแต่ ชื่อตัวยาส าคัญใน “หัวข้อที่ 2 
ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาส าคัญ” ให้ใช้ภาษาไทยแล้ววงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ  

2. ลักษณะของเอกสารก ากับยา 
(1)   เอกสารก ากับยาที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์ 
  เอกสารก ากับยาที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์ ควรเป็นเอกสารที่สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 

และอ่านได้ง่ายโดยใช้การแบ่งสดมภ์ แบบตัวอักษร สีตัวอักษร พ้ืนหลังและขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้
ชัดเจน 
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(2)  ข้อมูลเอกสารก ากับยาเพื่อใช้ส าหรับการทวนสอบโดยผู้ประเมิน/ เจ้าหน้าที่ 
        เอกสารก ากับยาที่ใช้ในการประเมินทะเบียนต ารับยา ควรแนบเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด
ข้อมูลให้ครบทุกหัวข้ออย่างสมบูรณ์ โดยแนบส าเนาเอกสารอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
ด้วย  

3. คุณลักษณะท่ัวไปของเนื้อหา 

• เนื้อหาของเอกสารก ากับยาควรเป็นการให้ข้อมูลของยาที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้ กระชับ ชัดเจน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดเพียงพอ และมีข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะตามความจ าเป็น  

• เนื้อหาไม่เป็นลักษณะการโฆษณาสรรพคุณเพ่ือส่งเสริมการใช้ยา ห้ามใส่ข้อมูลที่ไม่ ตรงกับ
ข้อเท็จจริง หรือจงใจให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องแนบเอกสารอ้างอิงที่
สนับสนุนเนื้อหาในเอกสารมาด้วยเสมอ   

• เนื่องจากเป็นยาที่ใช้ในมนุษย์ ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนประสิทธิภาพของยาจึงจ าเป็นต้องเป็นข้อมูลที่
ศึกษาในมนุษย์ด้วยวิธีการและกระบวนการที่น่าเชื่อถือ เช่น เป็น randomized controlled trial ที่มีจ านวน
ผู้ป่วยเพียงพอ กระบวนการวิจัยถูกต้อง การสรุปผลตรงตามผลลัพธ์ของงานวิจัย ไม่กล่าวอ้างเกินกว่าข้อมูลที่มี 

• ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพ่ือช่วยให้เกิดการสั่งใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล และช่วยให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดในการใช้ยาดังกล่าว  

• การจัดท าเอกสารก ากับยาให้จัดท าเอกสารก ากับยาแยกตามรูปแบบ และความแรงของยา เว้นแต่ 
ถ้ารวมกันแล้วไม่มีผลต่อข้อบ่งใช้และความปลอดภัยจากการใช้ยา จึงอนุโลมให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น ไม่ควรน า
เอกสารก ากับยาที่เป็นยาต้านจุลชีพรูปแบบยาฉีดมารวมไว้กับยาต้านจุลชีพชนิดเดียวกันที่ใช้เป็นยาภายนอก 

• เอกสารก ากับยาเป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงของแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงไม่ควรให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ตัวอย่างเช่น การระบุขนาดและวิธีใช้ของยาชนิดออกฤทธิ์นานในเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ทันที  
“เช่นเดียวกันกับยาอ่ืนในกลุ่ม ... ยานี้ท าให้ ...” เว้นแต่เป็นค าเตือนของยาทั้งกลุ่มตามกฎหมาย หรือเป็น
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค หรือแนะน าโดยหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมยา  

4. เอกสารอ้างอิงหลัก 
 ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ยื่นข้อมูลในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาครบถ้วนทั้งด้านคุณภาพ พรีคลินิก
และคลินิก (full dossiers) ให้พิจารณาจากเอกสารในค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาดังกล่าวเป็นเอกสารหลัก 
อย่างไรก็ตาม แนะน าให้ใช้เอกสารอ้างอิงหลักประกอบการพิจารณา ดังนี้ (ยกเว้น ไม่สามารถค้นหาข้อมูล
ดังกล่าวได้)   

• เอกสารก ากับยาของยาต้นแบบ หรือที่ได้รับอนุมัติจาก stringent regulatory authorities              
ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 5 แหล่งคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย  

• USPDI หรอื DrugDex Drug Evaluation Monograph ในฐานข้อมูล Micromedex  

• Drug Information Handbook 
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• อ่ืน ๆ เช่น American Hospital Formulary Service (AHFS), British National Formulary 
(BNF), Drug Facts and Comparisons, Handbook of Injectable Drugs เป็นต้น 

5. ข้อก าหนดในการแสดงปริมาณยาและหน่วยของความแรง  
 เนื่องจากมีรายงานว่า การแสดงปริมาณยาและหน่วยของความแรงของตัวยาส าคัญโดยตัวย่อ หรือ           
จุดทศนิยมอาจท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบริหารยา (medication errors) ได้ จึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ระบุหน่วยของปริมาณยาเป็นภาษาไทยด้วยค าเต็มตามระบบเมตริกและไม่ใช้อักษรย่อในทุก
หัวข้อของเอกสารก ากับยา เว้นแต่ในหัวข้อที่ 1 ชื่อผลิตภัณฑ์ อนุโลมให้ระบุหน่วยของความแรงเป็นค าย่อที่เป็น
สากลได ้ส าหรับยาชีววัตถุให้ใช้หน่วยของปริมาณตามที่สากลยอมรับ 

2) ไม่ควรเขียนตัวเลขที่มีจุดทศนิยมโดยไม่จ าเป็น เช่น  

• 3 มิลลิกรัม ไม่ใช ่3.0 มิลลิกรัม และไม่ใช ่0.003 กรัม   

•   ขนาดยาตั้งแต่ 1 กรัม ควรระบุหน่วยเป็นกรัม เช่น 2 กรัม ไม่ใช่ 2000 มิลลิกรัม  

•   ขนาดยาต่ ากว่า 1 กรัม ควรระบุหน่วยเป็นมิลลิกรัม เช่น 500 มิลลิกรัม ไม่ใช่ 0.5 กรัม   

•   ขนาดยาต่ ากว่า 1 มิลลิกรัม ควรระบุหน่วยเป็นไมโครกรัม เช่น 300 ไมโครกรัม ไม่ใช่ 0.3 
  มิลลิกรัม   

•   ถ้าจ าเป็นต้องระบุหน่วยเป็นทศนิยม แต่ไม่มีตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ควรเขียนเลขศูนย์หน้าจุด
  ทศนิยมด้วย เช่น 0.5 มิลลิกรัม ไม่ใช่ .5 มิลลิกรัม 

6. ข้อก าหนดหัวข้อของเอกสารก ากับยาภาษาไทยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์  
 ต้องจัดท าให้มีหัวข้อตามข้อตกลงอาเซียน (สามารถเลือกใช้แบบ SmPC หรือ PI) โดยหัวข้อในเอกสาร
ก ากับยาควรเรียงล าดับหัวข้อตามข้อตกลงอาเซียน (ASEAN Common Technical Documents, ACTD) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางสากล เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ดังนี้ 
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 6.1 หัวข้อแบบ summary of product characteristics (SmPC) 
• ชื่อผลิตภัณฑ์ (name of the medicinal product) 
• ชื่อยา  (product name) 
• ความแรง (strength) 
• รูปแบบยา (pharmaceutical dosage form) 
• ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาส าคัญ (qualitative and quantitative composition) 
• ส่วนประกอบตัวยาส าคัญ (qualitative declaration)  
• ปริมาณตัวยาส าคัญ (quantitative declaration) 
• ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical form) 
• คุณสมบัติทางคลินิก (clinical particulars)  
• ข้อบ่งใช้ (therapeutic indication) 
• ขนาดยาและวิธีการใช้ยา (posology and method of administration) 
• ข้อห้ามใช้ (contraindication) 
• ค าเตือนพิเศษ และข้อควรระวังในการใช้ยา (special warning and precautions for use) 
• อันตรกิ ริ ย ากับยา อ่ืนๆหรื อ อันตรกิ ริ ย า อ่ืนๆ  (interactions with other medicinal 

products and other forms of interactions) 
• การใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร (pregnancy and lactation) 
• ผลต่อความสามารถในการขับขี่และท างานกับเครื่องจักร (effects on ability to drive and 

use machine) 
• อาการไม่พึงประสงค ์(undesirable effects) 
• การได้รับยาเกินขนาด (overdose) 
• คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา (pharmacological properties)  
• คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic properties)  
• คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic properties) 
• ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (preclinical safety data) 
• รายละเอียดทางเภสัชกรรม (pharmaceutical particulars)  
• รายการตัวยาไม่ส าคัญ (list of excipients)  
• ความไม่เข้ากันของยา (incompatibilities)  
• อายุของยา (shelf life)  
• ข้อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (special precautions for storage)  
• ลักษณะและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  (nature and contents of container) 
• ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร  (marketing 

authorization holder)  
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• เลขทะเบียนต ารับยา (marketing authorization numbers)  
• วั นที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ท ะ เ บี ย นต า รั บ ย า  (date of first authorization/ renewal of the 

authorization)  
• วันที่มกีารแก้ไขปรับปรุงเอกสาร (date of revision of the text) 

 
 6.2 หัวข้อแบบ package insert (PI)  

• ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name) 
• ชื่อและความแรงของตัวยาส าคัญ (name and strength of active ingredient (s)) 
• ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (product description) 
• เภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacodynamics / pharmacokinetics) 
• ข้อบ่งใช้ (indication) 
• ขนาดยาที่แนะน า (recommended dose) 
• วิธีการใช้ยา (mode of administration) 
• ข้อห้ามใช้ (contraindication) 
• ค าเตือนและข้อควรระวัง (warning and precautions) 
• อันตรกิริยากับยาอื่นๆ (interactions with other medicaments) 
• สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร (pregnancy and lactation) 
• อาการไม่พึงประสงค ์(undesirable effects) 
• การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา (overdose and treatment) 
• สภาวะการเก็บรักษา (storage condition) 
• รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจ าหน่าย (dosage forms and packaging available) 
• ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร (name and 

address of manufacturer / marketing authorization holder) 
• วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร (date of revision of package insert) 

 ในการจัดท าเอกสารก ากับยาทั้งสองแบบ ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงเอกสารก ากับยาที่มีเนื้อหา
สั้นหรือยาวได้ตามความเหมาะสม โดยชนิดสั้นแตกต่างกับชนิดยาวใน 2 ประเด็นส าคัญคือ  

o การให้ข้อมูลโดยย่อของหัวข้อคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา (หัวข้อเภสัชพลศาสตร์และและ           
เภสัชจลนศาสตร์)  

o การไม่ระบุเนื้อหารายงานการวิจัยทางคลินิก     
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ข. รายละเอียดและข้อก าหนดส าหรับแต่ละหัวข้อของเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์

เอกสารก ากับยาแบบ summary of product characteristics (SmPC) 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์  
 ให้แสดงชื่อยา ความแรง และรูปแบบยา ตามรูปแบบดังนี้ <ชื่อการค้า> <ความแรง> <รูปแบบยา> 
รายละเอียดการแสดงชื่อยา ความแรง และรูปแบบยาข้างต้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ 

1.1 ชื่อยา : เป็นการแสดงชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ 

• กรณียาท่ีมีแต่ชื่อการค้าภาษาอังกฤษท่ียื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารก ากับยาภาษาไทย ให้
วงเล็บค าอ่านภาษาไทยตามราชบัณฑิตยสถานไว้ท้ายชื่อการค้าภาษาอังกฤษ เช่น Tra A (ตราเอ) เป็นต้น 

• กรณีท่ีชื่อการค้ามีความแรงและรูปแบบยาอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องระบุความแรงหรือรูปแบบยา
ซ้ า ชื่อการค้าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ให้จัดข้อความในท านองเดียวกัน ยกเว้นกรณียาส่งออก 

• กรณีที่ขอใช้เอกสารก ากับยาฉบับเดียวกัน ให้ระบุชื่อยาแยกตามความแรงและรูปแบบยา 
บรรทัดละ 1 ชื่อ ตัวอย่างเช่น 

▪ ตราเอ 250 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร ชนิดน้ าเชื่อม  
▪ ตราเอ 250 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด 
▪ ตราเอ ฟอร์ต 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด 
▪ Tra A 250 mg/5 ml syrup  
▪ Tra A 250 mg tablet  
▪ Tra A forte 500 mg tablet 

1.2  ความแรง  

• ระบุความแรงตามข้อก าหนดในการแสดงปริมาณยาและหน่วยของความแรง (ดูรายละเอียด
ใน “ข้อก าหนดในการแสดงปริมาณยาและหน่วยความแรง” )   

• กรณีผลิตภัณฑ์มีหลายความแรง ให้ระบุความแรงและหน่วยไปในแนวทางเดียวกัน เช่น 250 
มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม 750 มิลลิกรัม เป็นต้น (ไม่ใช่เขียนเป็น 250 มิลลิกรัม 0.5 กรัม 750 มิลลิกรัม 
ตามล าดับ) 

• กรณีที่เป็นยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน ให้ระบุความแรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในต ารายาที่
รัฐมนตรีประกาศ หรือแนวทางการควบคุมคุณภาพของยาดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับ  

1.3 รูปแบบยา  
แสดงรูปแบบยาที่เป็นมาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  
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2.  ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาส าคัญ  
2.1  ให้แสดงข้อมูลส่วนประกอบตัวยาส าคัญ (qualitative declaration) และปริมาณตัวยา

ส าคัญ (quantitative declaration) ตามรูปแบบ ดังนี้  

ใน 1 <หน่วย> ประกอบด้วย <ชื่อภาษาไทยของตัวยาส าคัญ เกลือ/เอสเทอร์/ไฮเดรต> <(ชื่อตัวยาส าคัญ
ภาษาอังกฤษ)> <ความแรง>  

ตัวอย่าง  ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ซัลฟาเมท็อกซาโซล (sulfamethoxazole) 400 มิลลิกรัม และ 
  ไทรเมโทพริม (trimethoprim) 80 มิลลิกรัม 

2.2  กรณีที่ใช้เอกสารก ากับยาร่วมกันให้ระบุชื่อการค้าไว้ก่อนการระบุส่วนประกอบและปริมาณ
ของยาแต่ละรูปแบบและความแรงเสมอ ตามรูปแบบ ดังนี้  

<ชื่อการค้า> ใน 1 <หน่วย> ประกอบด้วย <ชื่อภาษาไทยของตัวยาส าคัญ เกลือ/เอสเทอร์/  ไฮเดรต>               
<(ชื่อตัวยาส าคัญภาษาอังกฤษ)> <ความแรง> 

2.3  แนวปฏิบัติในการแสดงข้อมูลตัวยาส าคัญ มีดังนี ้
(1)   เอกสารก ากับยาภาษาไทยให้ระบุชื่อสามัญทางยาเป็นภาษาไทย ตามด้วยรูปแบบเกลือ/           

เอสเทอร์/ไฮเดรต และควรวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้วย ส่วนเอกสารก ากับยาภาษาอังกฤษให้ระบุชื่อสามัญทาง
ยาเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วยเกลือ/เอสเทอร์/ไฮเดรต 

(2)   ชื่อสามัญทางยาใช้ตามมาตรฐาน International Nonproprietary Names (INNs) ในกรณี
ที่ชื่อ INNs ไม่เป็นที่รู้จักให้วงเล็บชื่อสามัญอ่ืนไว้ท้ายชื่อ INNs หากไม่มีชื่อ INNs ให้ใช้ชื่อสามัญทางยาตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด โดยระบุชื่อให้ครบทั้งรูปแบบของเกลือ หรือ เอสเทอร์ หรือ ไฮ
เดรตของยานั้น เช่น อะมอ็กซิซิลลินไทรไฮเดรต หรือ แอมพิซิลลินโซเดียม  

(3)   ศึกษาการถอดเสียงชื่อเป็นภาษาไทยจากหลักการของราชบัณฑิตยสถาน  
(4)   กรณีที่เป็นยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน ให้ระบุชื่อสามัญทางยาตามต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 

หรือแนวทางการควบคุมคุณภาพของยาดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับ  

2.4  แนวปฏิบัติในการแสดงความแรงของตัวยาส าคัญ  มีดังนี ้ 
(1)  ให้ระบุความแรงตามแนวทางท่ีระบุในหัวข้อที่ 1 ชื่อผลิตภัณฑ์ 
(2)  กรณีตัวยาส าคัญอยู่ในรูปของเกลือ หรือไฮเดรต (hydrate form)  

• ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญตามตัวยาที่ออกฤทธิ์ เช่น ชื่อสารในรูปด่าง (base)               
รูปกรด (acid) รูปปราศจากน้ า (anhydrous) หรือยาชีววัตถุให้ระบุ biological activity ตามหน่วยสากล เช่น  

▪ โทริมิฟีน (ในรูปเกลือซิเทรต) 60 มิลลิกรัม  
▪ โทริมิฟีนซิเทรตสมมูลกับโทริมิฟีน 60 มิลลิกรัม  
▪ อะมอ็กซิซิลลิน (ในรูปไทรไฮเดรต) 500 มิลลิกรัม        
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▪ อะมอ็กซิซิลลินไทรไฮเดรต สมมูลกับอะม็อกซิซิลลิน 500 มิลลิกรัม   

• ในกรณีที่ตัวยาส าคัญเปลี่ยนไปอยู่ในรูปเกลือหรือไฮเดรตหลังผสมยา ให้ระบุปริมาณตัว
ยาส าคัญท่ีออกฤทธิ์ โดยอ้างอิงตัวยาส าคัญในรูปเกลือหรือไฮเดรต ที่เกิดขึ้นหลังเตรียมยาไว้ด้วย 

• หากตัวยาส าคัญของผลิตภัณฑ์ยาใดระบุความแรงในรูปของเกลือหรือไฮเดรตมาอย่าง
กว้างขวางเป็นเวลานาน อาจแสดงปริมาณของตัวยาส าคัญดังกล่าวในรูปของเกลือหรือไฮเดรตก็ได้ เช่น แสดง
เป็น “diltiazem hydrochloride 60 mg” ทั้งชนิดเม็ดและฉีด 

(3)  กรณีตัวยาส าคัญอยู่ในรูปของเอสเทอร์และยาโพรดรัก (prodrugs) ให้ระบุปริมาณของตัวยา
ส าคัญในรูปเอสเทอร์หรือโพรดรัก ในกรณีเป็นตัวยาส าคัญที่เคยอนุมัติทะเบียนต ารับยาไว้แล้วอาจแจ้งปริมาณ
ของตัวยาส าคัญตามตัวยาที่ออกฤทธิ์ก็ได้  เช่น “75 mg of fosphenytoin is equivalent to 50 mg of 
phenytoin” หรือ “ฟอสเฟนีโทอิน 75 มิลลิกรัม สมมูลกับเฟนีโทอิน 50 มิลลิกรัม” 

(4)  กรณียาผงผสมน้ าก่อนใช้ส าหรับรับประทาน ชนิดยาน้ าใส หรือ ยาน้ าแขวนตะกอน (oral 
powders for solution or suspension) 

• ให้ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรหลังผสมน้ า ในบางกรณีควรระบุ
ความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ (molar concentration) ตามความเหมาะสม  

• กรณียาผงแบ่งตามขนาดใช้ (single-dose preparation) ให้ระบุปริมาณของตัวยา
ส าคัญต่อหนึ่งหน่วยของขนาดหนึ่งมื้อยา (unit dose) 

(5)  กรณียาฉีด (parenterals) 

• กรณียาฉีด ยกเว้น ชนิดผงที่ผสมก่อนใช้ (powder for reconstitution) 

• กรณียาฉีดแบ่งตามขนาดใช้ ซึ่งบรรจุยาในหนึ่งขนาดการรักษาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน 
(single-dose parenterals) โดยทั่วไปให้ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ โดยไม่รวม
ปริมาณที่บรรจุเกินไว้ (overages/overfills) เช่น 20 มิลลิกรัม นอกจากนี้ ควรระบุปริมาณตัวยาส าคัญต่อหนึ่ง
มิลลิลิตร และปริมาตรของยาทั้งหมด (total labeled volume) ตามท่ีแสดงในฉลากไว้ด้วย  

• เว้นแต่ กรณีที่มีการค านวณขนาดการรักษาโดยใช้น้ าหนักตัวหรือพ้ืนที่ผิวหรือตัวแปรอื่น 
ๆ (partial use) ให้ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญต่อหนึ่งหน่วยมิลลิลิตร นอกจากนี้ ควรระบุปริมาณของตัวยา
ส าคัญต่อปริมาตรของยาทั้งหมดท่ีแสดงไว้ในฉลากไว้ด้วย ทั้งนี้ไม่ควรแสดงปริมาณที่บรรจุไว้เกิน  

• กรณียาฉีดปริมาตรมากในรูปแบบยาหลายหน่วย (multi-dose and large volume 
parenterals) ให้ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญต่อมิลลิลิตร หรือ ต่อ 100 มิลลิลิตร หรือต่อ 1,000 มิลลิลิตร 
เป็นต้น ตามความเหมาะสม เว้นแต่กรณียาวัคซีนในรูปแบบยาหลายหน่วยที่มีขนาดใช้เท่า ๆ กัน ให้ระบุความ
แรงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของขนาดใช้ (per dose volume) ทั้งนี้ไม่ควรแสดงปริมาณท่ีบรรจุไว้เกิน  

 

• ในกรณีของยาบางชนิด เช่น สารทึบรังสีเอกซ์ (X-ray contrast media) และยาฉีดที่มี
เกลืออนินทรีย์เป็นส่วนประกอบ ให้ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญเป็นมิลลิโมล (millimole) ตามความเหมาะสม 
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ส าหรับสารทึบรังสีเอกซ์มีไอโอดีน (iodine) เป็นตัวยาส าคัญให้ระบุปริมาณของไอโอดีนต่อมิลลิลิตรเพ่ิมเติมไว้
ด้วย 

• กรณียาฉีดชนิดผงที่ผสมก่อนใช้ ให้ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์ 
โดยไม่ควรแสดงปริมาณที่บรรจุไว้เกิน และระบุปริมาณตัวยาส าคัญต่อมิลลิลิตรของยาที่ผสมแล้ว เว้นแต่ มี
วิธีการผสมหลายวิธีหรือมีขนาดการใช้ยาหลายขนาดซึ่งส่งผลให้ยาที่ผสมแล้วมีความเข้มข้นสุดท้ายแตกต่างกัน  

• ให้ระบุข้อความว่า “ห้ามน าปริมาณส่วนที่บรรจุไว้เกินมาใช้ในการรักษา” เช่น ยา A 
ก าหนดบนเอกสารก ากับยาว่ามีตัวยา 100 ไมโครกรัมต่อ 0.5 มิลลิลิตร แต่ให้ diluents มา 0.7 มิลลิลิตร ห้าม
เทียบเคียงว่า เมื่อผสมแล้วหากดูดยามาได้ 0.6 มิลลิลิตร จะมีตัวยาที่น าไปใช้ได้ 120 ไมโครกรัม  

(6)  กรณียาชนิดเข้มข้น (concentrates) ให้ระบุทั้งปริมาณของตัวยาส าคัญต่อมิลลิลิตรในยา
ชนิดเข้มข้น และปริมาณตัวยาส าคัญทั้งหมด นอกจากนั้น ควรระบุปริมาณตัวยาส าคัญต่อมิลลิลิตรของยาที่เจือ
จางแล้วด้วย เว้นแต่ ยาที่ผสมแล้วมีความเข้มข้นสุดท้ายแตกต่างกัน 

(7)  กรณียาแผ่นแปะชนิดน าส่งยาผ่านผิวหนัง (transdermal patches) ให้ระบุปริมาณของตัว
ยาส าคัญดังนี้ ปริมาณตัวยาส าคัญต่อแผ่นแปะ (per patch) ขนาดยาเฉลี่ยที่น าส่งต่อหนึ่งหน่วยเวลา (mean 
dose delivered per unit time) และพ้ืนที่ผิวที่มีการส่งผ่านยา เช่น ในแต่ละแผ่นแปะขนาด 10 ตาราง
เซนติเมตร มียาเอสทราไดออล 750 ไมโครกรัม ซึ่งปลดปล่อยยาเอสทราไดออล 25 ไมโครกรัมทุก 24 ชั่วโมง  

(8)  กรณียาแบบหลายหน่วย ในรูปแบบของแข็ง (solid) หรือกึ่งแข็ง (semi-solid) โดยทั่วไปให้
ระบุปริมาณของตัวยาส าคัญต่อหนึ่งหน่วยของขนาดหนึ่งมื้อยา ในกรณีปฏิบัติไม่ได้  ให้ระบุปริมาณของตัวยา
ส าคัญต่อกรัม ต่อ 100 กรัม หรือร้อยละ ตามความเหมาะสม 

(9)  กรณียาพ่น/ ยาสูดพ่น ให้ระบุตัวยาส าคัญต่อการพ่นหนึ่งครั้ง 
(10) กรณียาชีววัตถุ  
   ความแรงของยา ให้แจ้งปริมาณเป็นหน่วยมวล (mass units) หน่วยของฤทธิ์ทางชีวภาพ 

(biological activity) หรือหน่วยสากล (international units) ตามความเหมาะสม ซึ่งหน่วยของยาควร
สอดคล้องกับต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือต ารายาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(11)  กรณี pegylated proteins ให้แสดงข้อมูลดังนี้  
  ระบุปริมาณที่สอดคล้องกับความแรงที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ (assay) และเป็นปริมาณ

ของโปรตีนเท่านั้น ห้ามก าหนดความแรงโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์โปรตีนอ่ืนในกลุ่มการรักษาเดียวกัน  ไม่
ว่าจะเป็น pegylated หรือ non pegylated และให้รายละเอียดโปรตีนสังยุค (protein conjugate) ดังนี้ “ตัว
ยาส าคัญเป็นโปรตีนสังยุคซึ่ง  โควาเลนซ์กันระหว่าง <ชนิดของโปรตีน ระบบการผลิต> และ  <ชื่อพอลิเมอร์ใน
โปรตีนสังยุค> เช่น “The active substance is a covalent conjugate of <type of protein, production 
system> with <name of polymer contained in conjugate>” ให้ ร ะบุ แหล่ ง ก า เ นิ ดทา งชี ว วิ ทย า 
(biological origin) ของตัวยาส าคัญโดยสรุป ในกรณีการใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม (recombinant DNA 
technology) ควรระบุชนิดของเซลล์ที่ใช้ในการผลิต โดยรูปแบบข้อความท่ีแสดงเป็นดังนี้ 
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“ผลิตในเซลล์ XXX  <โดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม>” 
“produced in XXX cells <by recombinant DNA technology>” 

  ตัวอย่างในการระบุแหล่งก าเนิดทางชีววิทยา  เช่น   
   “produced in human diploid (MRC-5) cells”  

  “produced in Escherichia coli cells by recombinant DNA technology”  
  “produced in chick-embryo cells” 
  “produced from the plasma of human donors”  
  “produced from human urine” 
  “produced from <animal>blood” 
  “produced from porcine pancreatic tissue” 
  “produced from porcine intestinal mucosa” 

• ข้อก าหนดเฉพาะของยาอิมมูโนโกลบูลิน (normal immunoglobulins) ให้ระบุร้อยละ
ของปริมาณอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (immunoglobulin G หรือ IgG) แต่ละชนิดย่อย (subclass) ต่อปริมาณ
ทั้งหมดของอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี แล้วตามด้วยขีดจ ากัดสูงสุดของปริมาณอิมมูโนโกลบูลินชนิดเอ (IgA)  

• ข้อก าหนดเฉพาะของวัคซีน (vaccines) ให้แสดงปริมาณตัวยาส าคัญต่อขนาดการรักษา 
(dose unit) เช่น ต่อ 0.5 มิลลิลิตร ในกรณีมีสารปรุงแต่งยา (adjuvant) ให้ระบุชนิดและปริมาณไว้ด้วย             
ส่วนตกค้าง (residues) ที่มีความส าคัญให้ระบุไว้ด้วย เช่น แอลบูมิน  ของไข่ขาว (ovalbumin) ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตวัคซีน นอกจากนี้ ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากแนวทางสากลต่าง ๆ ของยาวัคซีน เช่น CHMP 
guidelines on biotechnological medicinal products เป็นต้น 

3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้ 
(1) ให้แสดงข้อความตามรูปแบบดังนี้  

<รูปแบบยา> <ลักษณะภายนอกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า> 

(2) ระบุรูปแบบยาที่แสดงให้เห็นถึง drug delivery system เช่น ออกฤทธิ์นาน ออกฤทธิ์ทันที ยา
เม็ดเคลือบแตกตัวในล าไส้ เป็นต้น ตามมาตรฐานรูปแบบยาที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

(3) ระบุลักษณะภายนอกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น รูปร่าง สี การเคลือบเม็ดยา ขนาด อักษร  และ
เครื่องหมายบนเม็ดยา เป็นต้น 

(4) กรณียาเม็ดที่มีเส้นแบ่งเม็ดยา ควรระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการมีเส้นแบ่งนั้น เช่น “เส้น
แบ่งเม็ดยามีไว้เพ่ือแบ่งยาให้กลืนง่าย ห้ามใช้แบ่งขนาดยา" “เส้นแบ่งเม็ดยามีไว้เพ่ือแบ่งขนาดยา”  
หมายเหตุ ให้ผู้ประกอบการแสดงข้อมูลให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท 
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4. คุณสมบัติทางคลินิก ประกอบด้วย 9 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
4.1  ข้อบ่งใช้  

 ข้อบ่งใช้ที่แสดงในเอกสารก ากับยาทุกประเภท ต้องระบุถึงการใช้หรือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
ซึ่งต้องชัดเจนว่ามุ่งหมายเพ่ือการรักษา ป้องกัน บ าบัด บรรเทา หรือวินิจฉัยโรค หรือสภาวะของโรค โดยระบุ
ชื่อโรค หรือสภาวะของโรคเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ข้อบ่งใช้ที่อนุญาตจ าเป็นต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงของยา ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และไม่อนุญาตให้ยาใดแสดงข้อบ่งใช้ที่ไม่จ าเพาะเจาะจง  หรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการก าหนดขนาด
ยา  ส าหรับหลักฐานที่ใช้ขึ้นกับประเภทของยา ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้ประกาศก าหนด  
ส าหรับยาสูตรผสมให้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณายาสูตรผสมที่ส านักงานฯ จะได้ประกาศก าหนด
ประกอบด้วย ในบางกรณ ีผลิตภัณฑ์อาจมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นตามความหมายข้างต้น เช่น ใช้เป็นตัวท า
ละลาย การระบุข้อบ่งใช้ให้พิจารณาเป็นกรณีไปตามความเหมาะสม 
 ในกรณีของยาทั่วไป “หลักฐานดังกล่าว” หมายถึง การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นยา well established medicine ตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่ส านักงานฯ จะได้ประกาศ
ก าหนด ส าหรับยาสูตรผสมให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณายาสูตรผสมที่ส านักงานฯ จะได้ประกาศ
ก าหนดประกอบด้วย ส าหรับยาชีววัตถุ ข้อบ่งใช้ทั้งหมดที่ระบุไว้  จะต้องมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ   
 ในเอกสารก ากับยาจะต้องไม่มีข้อความเกี่ยวกับข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณที่นอกเหนือไปจากข้อบ่งใช้
ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ หากข้อบ่งใช้ใดของยาเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า อาจมีประสิทธิผล หรือมีการใช้ยาในข้อบ่ง
ใช้นั้นอย่างกว้างขวาง แต่ต่อมามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงว่า ข้อบ่งใช้นั้นไม่มีประสิทธิผลจริง หรือได้รับ
ประโยชน์ไม่คุ้มกับความเสี่ยงจากการใช้ยาในข้อบ่งใช้ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจให้
ผู้รับอนุญาตต้องระบุข้อความนี้ “ไม่ควรใช้ยานี้ในกรณี...เพราะ...” ตัวอย่างเช่น “ไม่ควรใช้ nifedipine แบบ 
immediate release ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และควบคุมความดันโลหิตในระยะยาว เพราะเสี่ยงต่อ
ผลไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือดท่ีรุนแรง” 
 ข้อบ่งใช้ มีเนื้อหาเป็นไปตามข้อก าหนดเรื่อง “ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการจัดท าเอกสารก ากับยา
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ข้อ 3. คุณลักษณะท่ัวไปของเนื้อหา” และมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

1) ให้ระบุข้อบ่งใช้ให้กระชับและชัดเจนว่าใช้ “รักษา” หรือ “ป้องกัน” หรือ “บรรเทาอาการ” 
หรือ “วินิจฉัย” โรคหรือสภาวะของโรคที่เป็นเป้าหมายของการใช้ยา ตัวอย่างเช่น รักษาโรคเบาหวานชนิดที่  1 
โดยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  บรรเทาอาการปวดศีรษะแบบ tension headache เป็นต้น หากต้องการใช้
ค าว่า “รักษา” ควรมีความหมายถึง การรักษาโรคหรือขจัดโรคให้หายขาด หรือ ควบคุมการด าเนินของโรค 
(curative or modifying the evolution or progression of the disease)  

2) ใช้ค าว่า “ป้องกัน” ในบางกรณีที่จ าเป็น โดยให้ระบุชัดเจนว่า เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิ 
(primary) หรือ ทุติยภูม ิ(secondary) ให้สอดคล้องกับหลักฐานทางการแพทย์  
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3) กรณียาที่ไม่ใช่ยาหลักในการรักษา แต่อาจให้เพ่ิมเติมเข้าไปในกระบวนการรักษาหลัก (เช่น 
การควบคุมอาหาร การผ่าตัด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือยาอ่ืน ๆ) โดยทั่วไปหมายถึง ยาที่มีข้อบ่งใช้กับ
ผู้ป่วยบางรายที่ใช้วิธีการรักษาหลัก หรือใช้ยาหลักรักษาแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ อาจระบุข้อบ่งใช้คือ “ใช้
เป็นยาเสริม” (adjunct therapy) หมายถึง ยาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีกระบวนการรักษาอ่ืนร่วมด้วยเสมอ  เช่น 
(ยาคลายกล้ามเนื้อ) ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับการพักผ่อน กายภาพบ าบัด และการรักษาอ่ืน ในการบรรเทาอาการ
เจ็บกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันจากโรคของกล้ามเนื้อโครงร่าง musculoskeletal condition  หรือ (ยาลดไขมนั) 
ใช้เป็นยาเสริมในการควบคุมระดับไขมันในเลือดร่วมกับการควบคุมอาหาร  

4) ในบางกรณีอาจมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการระบุข้อบ่งใช้ด้วยค าว่า “รักษา” ตามความหมายในข้อ 
2 เช่น ระบุข้อบ่งใช้ว่า “ใช้รักษาประคับประคอง” (supporting treatment) ซึ่งหมายถึง การรักษาเพ่ือคง
สภาพความสมดุลของร่างกายในแง่ของสัญญาณชีพ (vital signs) และภาวะธ ารงดุล (homeostasis) หรือใน
บางกรณีอาจระบุข้อบ่งใช้ว่า “ใช้ร่วมในกระบวนการรักษา” เช่น ใช้ร่วมในกระบวนการรักษา pancreatic 
fistula ซึ่งหมายถึง การรักษาทางยาที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่ต้องใช้วิธีการรักษาหลายวิธีร่วมกัน   

5) ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องปรากฏในเอกสารก ากับยาภายใต้หัวข้อ “ข้อบ่งใช้” หากสามารถระบุได้  
ก. ระบุให้ทราบว่า ยานี้เป็นยาเสริมที่ใช้ร่วมกับการรักษาหลัก (ดูข้อ 4)   
ข. หากมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเฉพาะบางกลุ่มประชากร 

ให้ระบุให้ชัดเจนว่า ข้อบ่งใช้นั้นใช้กับกลุ่มประชากรใด เช่น 

• กลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคในระดับต่าง ๆ กัน เช่น ความรุนแรงน้อย ความ
รุนแรงในระดับปานกลาง  

• เพศ: หากผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อบ่งใช้ที่เจาะจงเฉพาะบางเพศ ให้ระบุเพศท่ีชัดเจนไว้ด้วย 

• กลุ่มอายุ: หากผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อบ่งใช้ที่เจาะจงเฉพาะบางกลุ่มอายุ ให้ระบุช่วงอายุที่
ชัดเจนไว้ด้วย เช่น ยา “ก” มีข้อบ่งใช้กับเด็ก หรือวัยรุ่น ที่มีอายุตั้งแต่ …. เดือน/...ปี 

ค. ถ้าการทดสอบเฉพาะมีความจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจเลือกใช้ยาหรือการติดตามผู้ป่วย 
(เช่น การทดสอบความไวของเชื้อ) ให้ระบุลักษณะของการทดสอบดังกล่าว   

ง. ถ้าข้อบ่งใช้แปรผันตามขนาดยาและระยะเวลาการใช้ ให้ระบุรายละเอียดไว้ในหัวข้อขนาด
ยาและวิธีการใช้ยา 

จ. หากยาใดมีปัญหาด้านความปลอดภัยให้ส ารอง (reserve) ไว้ใช้ในกรณีที่จ าเป็น (เช่น ใน
รายที่ไม่สามารถใช้ยาอ่ืนรักษาได้ หรือกรณีท่ีใช้ยาอ่ืนแล้วไม่ได้ผล) ให้ระบุข้อความว่า “ควรส ารองยานี้ไว้ใช้ใน
กรณีท่ีจ าเป็น และพิจารณาความปลอดภัยของยานี้อย่างรอบคอบ” 

ฉ. หากมีเงื่อนไขใดที่ต้องบรรลุหรือกระท าให้ส าเร็จก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยาในระยะยาว (เช่น 
ผู้ป่วยต้องตอบสนองต่อยาเมื่อทดลองใช้ในระยะสั้นก่อน จึงจะสามารถใช้ยาในระยะยาวต่อไปได้) ให้ระบุ
เงื่อนไขดังกล่าวไว้ด้วย ในกรณีที่ข้อบ่งใช้ในระยะสั้นและระยะยาวมีความแตกต่างกัน ให้ระบุข้อบ่งใช้ในแต่ละ
กรณีแยกออกจากกันอย่างชัดเจน    
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6) ค ามาตรฐานด้านการวินิจฉัย คือ “ใช้วินิจฉัย ...” 
7) ค าท่ีไม่อนุญาต เช่น ใช้บ ารุง ใช้บ ารุงร่างกาย  
8) ในกรณียาที่มุ่งหมายที่ใช้เสริมสารอาหาร (nutrient supplement) ให้ใช้ค าว่า “ใช้เสริม… “ 

เช่น วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน กรดอะมิโน เป็นต้น 
9) ยาที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากนี้ ให้พิจารณาเป็นกรณีไป เช่น water for injection, filler, 

กระสายยา เป็นต้น 

4.2 ขนาดยาและวิธีการบริหารยา  
(1) ขนาดยาที่แนะน า  

1) ขนาดยา ให้ระบุตามข้อบ่งใช้ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “4.1 ข้อบ่งใช้ในการรักษา” เท่านั้น    
โดยระบุขนาดยา ความถี่ในการให้ยา และระยะเวลาการให้ยาที่เหมาะสม 

2) กรณีขนาดยาที่แนะน าไม่เท่ากัน ให้ยึดข้อความตามหลักฐานอ้างอิง หากมีข้อมูลแตกต่าง
กันให้แยกกันเขียน พร้อมข้อมูลเอกสารอ้างอิง 

3) การเขียนขนาดยามี 2 แบบ คือ  
  แบบที่ 1     “ขนาดยา  x  mg  ต่อวัน แบ่งให้วันละ y ครั้ง”  
  แบบที่ 2     “กินครั้งละ x mg วันละ y ครั้ง” 
   สรุปดังนี้ “กินครั้งละ x mg วันละ y ครั้ง โดยขนาดยารวมต่อวันไม่เกิน z mg” 
4) ให้ระบุขนาดยา ผู้ใหญ่/เด็ก เสมอ หากข้อบ่งใช้ใดไม่มีข้อมูลในเด็ก ให้ใส่ว่า “ไม่มีข้อมูล”  
5) ระบุขนาดยาในผู้ใหญ่และวัยรุ่น ควรระบุด้วยหน่วยน้ าหนัก (เช่น ใช้ยาในขนาด 500 

มิลลิกรัม) มากกว่าที่จะระบุเป็นจ านวนเม็ด  (เช่น ใช้ยาในขนาด 1-2 เม็ด) โดยระบุไว้ภายใต้หัวข้อ ขนาดยาใน
ผู้ใหญ่และวัยรุ่น ตามด้วยหัวข้อ ระยะเวลาในการให้ยา 

6) หากได้รับอนุมัติให้ใช้ยาในเด็ก ให้ระบุขนาดยาในเด็กไว้ในหัวข้อ “ขนาดยาในเด็ก” โดย
ระบุเป็นขนาดยาต่อหน่วยน้ าหนักตัว (กิโลกรัม) หรือ พ้ืนที่ผิวของร่างกาย (ตารางเมตร) หรือช่วงอายุตาม
หลักฐานการศึกษาทางคลินิก กรณีท่ีต้องการใช้ค า “เด็กแรกเกิด/ neonate” “เด็กทารก/ infant” “เด็กเล็ก/ 
small children” หรือ “เด็กโต/ children” “วัยรุ่น/ adolescence” ให้ระบุช่วงอายุไว้ด้วยเสมอ ดังนี้   
(อ้างอิงตาม Thai National Formulary 2008) 

• เด็กแรกเกิด (อายุไม่ถึง 1 เดือน) 

• เด็กทารก (อายุ 1 เดือน - ไม่ถึง 12 เดือน) 

• เด็กเล็ก (อายุ 1 ปี - ไม่ถึง 6 ปี) 

• เด็กโต (อายุ 6 ปี - ไม่ถึง 12 ปี) 

• วัยรุ่น (อายุ 12  ปี - ไม่ถึง 18 ปี) 
7) ระบุระยะเวลาในการให้ยาภายใต้หัวข้อ ระยะเวลาในการให้ยา 
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8) ระบุขนาดยาสูงสุดในผู้ป่วยกลุ่มอายุต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ วัยรุ่น และเด็ก ในหัวข้อ 
ขนาดยาสูงสุดส าหรับผู้ป่วยกลุ่มอายุต่าง ๆ 

9) ระบุขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ไว้ในหัวข้อ “ขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ” โดยมีหัวข้อ
ย่อยดังนี ้

• ขนาดยาในผู้สูงอายุ (ถ้าไม่มีให้เขียนว่า “ไม่มีข้อมูล” ) 

• ขนาดยาในผู้มีการท างานของไตบกพร่อง (ถ้าไม่มีให้เขียนว่า “ไม่มีข้อมูล” ) 

• ขนาดยาในผู้มีการท างานของตับบกพร่อง (ถ้าไม่มีให้เขียนว่า “ไม่มีข้อมูล” ) 

• ส าหรับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ต้องปรับขนาดยา ให้ระบุไว้ตามความเหมาะสม เช่น ขนาดยาใน
สตรีมีครรภ์ ขนาดยาในสตรีระหว่างให้นมบุตร ขนาดยาในผู้ท าการช าระเลือดผ่านไตเทียม ขนาดยาในกลุ่มที่มี
ยีนเฉพาะ (genetics characteristics) เป็นต้น ข้อมูลขนาดยาที่เป็นสารรังสี (radiation dosimetry) ต้องระบุ
ให้ชัดเจนทั้งขนาดยาของผู้ป่วยและผู้ให้ยา 

10) ในกรณีที่ยา (หรือ เมแทบอไลต์) มีค่าดัชนีในการรักษาแคบ (narrow therapeutic 
index) และระดับความเข้มข้นของยามีความส าคัญในทางคลินิก ให้ระบุการเฝ้าติดตามระดับความเข้มข้นของ
ยาระหว่างการรักษา (therapeutic drug concentration monitoring) เพ่ือปรับขนาดยา 

11) ระบุข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้การใช้ยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสะดวก เช่น 
“ตารางที่เป็นแนวทางในการเทียบขนาดยาตามพ้ืนที่ผิวร่างกายในเด็ก“ หรือ “ตารางที่แสดงแนวทางในการ
เทียบขนาดยาสูงสุดตามน้ าหนักตัวผู้ป่วย” หรือ “แนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับขนาดยา (titrating dosage)" 
เป็นต้น ข้อมูลขนาดยาต่าง ๆ อาจแสดงในรูปตารางเพ่ือความสะดวกในการอ่านและท าความเข้าใจ รวมทั้งข้อ
ควรปฏิบัติกรณีท่ีไม่ได้บริหารยาตามขนาดที่แนะน า เช่น ลืมรับประทานยา เป็นต้น        

(2)  วิธีการบริหารยา  
ควรระบุข้อควระวังส าคัญในการเตรียมหรือบริหารยาทั้งของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

ผู้ป่วย และผู้ดูแล ไว้ในหัวข้อนี้   
1) ให้ระบุว่าเป็นยารับประทาน ยาฉีด ยาพ่นจมูก ยาเหน็บ ยาหยอดตา ฯลฯ ตามรูปแบบ

ของการให้ยาที่เหมาะสม 
2) หากเป็นยารับประทาน ให้ระบุว่า ควรรับประทานยาขณะท้องว่าง พร้อมอาหาร หรือ 

ช่วงเวลาใด จึงจะเหมาะสม 
3) หากเป็นยารับประทาน ให้ระบุว่า ควรหลีกเลี่ยงอาหาร หรือ ยาใดที่มีผลต่อการดูดซึมยา 
4) หากเป็นยาที่ห้ามบดหรือแบ่ง ให้ระบุข้อควรปฏิบัติไว้ในหัวข้อนี้ พร้อมเหตุผล 
5) หากเป็นยาฉีดให้ระบุ วิธีการฉีดที่เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย เช่น infusion ไม่ต่ ากว่า 

1 ชั่วโมง รวมทั้ง ระบุวิธีฉีดที่เป็นข้อห้ามหรือควรหลีกเลี่ยง เช่น ยา KCl IV  ให้ระบุว่า “ห้ามฉีดแบบ IV push”  
6) อธิบายวิธีการใช้ยาที่มีวิธีการใช้พิเศษไว้โดยละเอียดในหัวข้อนี้ เช่น วิธีใช้ยาพ่นขยาย

หลอดลม 
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7) อาจมีรูปประกอบได้ตามความเหมาะสม เช่น รูปแสดงวิธีพ่นยา 
8) ควรระบุวิธีใช้ยาที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษส าหรับยาบางกลุ่ม บางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะควร

รับประทาน จนครบตามระยะเวลาในการรักษาโรค ยาบางชนิดไม่ควรรับประทานขณะอยู่ ในท่านอน ยาบาง
ชนิดควรเคี้ยวก่อนกลืน ยาบางชนิดห้ามเคี้ยว ยาบางชนิดควรดื่มน้ าตามมาก ๆ เป็นต้น 

9) ในหัวข้อนี้ ต้องมีการระบุวิธีการเตรียมยาอย่างชัดเจนเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การเจือจางยา 
การเตรียมยา รวมทั้งความเข้มข้นสุดท้ายของสารละลาย เมื่อเตรียมตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ โดยหน่วยของ
สารละลายสุดท้ายควรอยู่ในรูปของมิลลิกรัมของสารส าคัญออกฤทธิ์ต่อมิลลิลิตรของสารละลายสุดท้าย เว้นแต่
หน่วยอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า ระบลุักษณะและสีของยาหลังผสม วิธีการใช้ยาในแต่ละรูปแบบของยา เช่น 
อัตราการให้ยาทางหลอดเลือดด าต่อนาที ข้อมูลความเข้ากันได้ของยาเมื่อผสมกับยาหรือสารอ่ืน (โดยระบุ
เฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ) วิธีการเตรียมยาที่ให้ทางสายอาหาร เป็นต้น  ส าหรับวิธีการเก็บยาหลังผสมแล้วให้ระบุ
ข้อความ “วิธีการเก็บยาหลังผสม ให้ดูหัวข้อ 6.4.4” 

10) กรณียาฉีดระบุว่า “ก่อนฉีดยาควรตรวจสอบด้วยสายตาว่าไม่มีสารเจือปน และสีต้อง
ไม่เปลี่ยน” 

11) หากมีข้อควรระวังอ่ืน ๆ ระหว่างการบริหารยา เช่น การป้องกันแสงในขณะบริหาร
ยา การป้องกันความชื้น เป็นต้น ให้ระบุไว้ในหัวข้อนี้ 

12) เพ่ิมข้อความ “ควรใช้ยาในขนาดต่ าที่สุดที่ยังให้ผลการรักษา และใช้ในระยะเวลา         
สั้นที่สุด” 

4.3 ข้อห้ามใช้ 
1) ระบุข้อห้ามใช้ที่เป็น absolute contraindication ไว้ในหัวข้อนี้ ข้อห้ามใช้ในกรณีนี้ 

หมายถึง ไม่แนะน าให้ใช้ยานี้ในกรณีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ เนื่องจากอันตรายจากการใช้ยามีมากกว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (the risk clearly outweighs any possible therapeutic benefit)  

2) ข้อห้ามใช้ที่เป็น relative contraindication ให้จัดไว้ในหัวข้อ “4.4 ค าเตือนพิเศษ
และข้อควรระวังในการใช้ยา” เว้นแต่ไม่สามารถระบุวิธีการในการระมัดระวัง หรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นอันตรายที่รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต ให้จัดเป็น “ข้อห้ามใช้” (ดูหัวข้อ 4.3) ) 

3) ให้ขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “ห้ามใช้” ไม่ควรขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “ไม่ควรใช้” 
หากต้องการขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “ไม่ควรใช้” ควรน าไปใส่ไว้ในหัวข้อ “4.4 ค าเตือนพิเศษและข้อควรระวัง
ในการใช้ยา” ในส่วนข้อควรระวังในการใช้ยา 

4) เขียนข้อห้ามแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน ขึ้นบรรทัดใหม่ทุก ๆ ประเด็น และ
ควรอธิบายให้เข้าใจถึงเหตุผลในการห้ามใช้ยาด้วย 

5) หากเป็นข้อห้ามใช้ที่มีข้อยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ระบุไว้ให้ชัดเจนใน
หัวข้อนี้ว่ากรณีใดที่จัดเป็นข้อยกเว้น เช่น ห้ามใช้โคไทรม็อกซาโซลในทารกอายุน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ยกเว้นกรณี
รักษาหรือป้องกันการติดเชื้อ Pneumocystis carinii เป็นต้น 
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6) อันตรกิริยาระหว่างยาใดที่จัดเป็น  contraindication ให้ระบุไว้ในหัวข้อนี้ด้วย 
นอกเหนือจากการระบุไว้ในหัวข้อ “4.5 อันตรกิริยากับยาอ่ืน ๆ หรืออันตรกิริยาอ่ืน ๆ” 

7) ข้อห้ามใช้ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เช่น สตรีมีครรภ์ สตรีระหว่างให้นมบุตร 
ทารกแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยมีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ให้ระบุในหัวข้อนี้
นอกเหนือจากการระบุไว้ในหัวข้อ “4.4 ค าเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยา” หรือ “4.6 การใช้ในสตรีมี
ครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร” ด้วย 

8) เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับการแพ้ยา เช่น "ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของต ารับยา" 
9) ในกรณีที่มีข้อห้ามใช้จากตัวยาไม่ส าคัญในสูตรต ารับ ให้ระบุเพ่ิมเติมในหัวข้อนี้ไว้ด้วย  

 
4.4 ค าเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยา  

1) ค าเตือนให้ระบุไว้ก่อนข้อควรระวัง โดยอาจใส่ไว้ในกรอบเพ่ือให้เห็นเด่นชัด โดยระบุค า
เตือนตามกฎหมาย นอกจากนั้นให้ระบุมาตรการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการใช้ยา หรือ
ประสิทธิภาพของยา 

2) ข้อควรระวัง หมายถึง กรณีต่าง ๆ ที่การใช้ยาอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อผู้ป่วย 
จึงต้องพิจารณาเป็นพิเศษว่า ควรใช้ยาในกรณีนั้น ๆ หรือไม่ หากมีการใช้ยาดังกล่าวต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง 
โดยมีมาตรการหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกันหรือลดอันตรายจากการใช้ยานั้น เช่น มีการตรวจติดตาม
ระดับยาในเลือดเพ่ือปรับขนาดยาให้เหมาะสมร่วมกับการเฝ้าติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการใช้ยาหมายถึงผู้ใช้ยาต้องประเมินแล้วว่า ประโยชน์ที่ได้รับมีเหนือกว่าอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น หากประเมินแล้วพบว่า ความคุ้มค่าไม่ชัดเจนหรือมีทางเลือกอ่ืนที่ไม่ควรใช้ยาดังกล่าว เช่น ยาใน 
pregnancy category D เป็นต้น 

3) ให้ระบุมาตรการหรือข้อปฏิบัติที่ควรกระท าร่วมด้วย หากต้องการใช้ยาในแต่ละกรณี
ของข้อควรระวัง เพ่ือให้ผู้ใช้ยาสามารถลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ 

4) หากไม่สามารถระบุมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ให้พิจารณาน า “ข้อควรระวัง” นั้น ไปไว้ใน “ข้อห้ามใช้” 

5) ข้อควรระวังควรขึ้นต้นประโยคต่าง ๆ ด้วยค าต่อไปนี้  
- “ไม่ควรใช้” หรือ “ไม่ควรให้” เมื่อแปลจากค าว่า should not 
- “หลีกเลี่ยง” เมื่อแปลจากค าว่า avoid  
- “ระมัดระวังการใช้” หรือ “ใช้ด้วยความระมัดระวัง” เมื่อแปลจากค าว่า use 

with caution 
- “ระมัดระวังการใช้อย่างยิ่ง” หรือ “ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง” เมื่อแปล

จากค าว่า use with extreme caution 
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6) เขียนค าเตือนและข้อควรระวังแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน ขึ้นบรรทัดใหม่           
ทุก ๆ ประเด็น ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ 7 กลุ่ม (หากมีข้อมูล) ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไต 
สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ใช้ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาจากยา ที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยา  

7) ควรอธิบายให้เข้าใจถึงเหตุผลในการเตือน รวมทั้งเหตุผลในแต่ละข้อควรระวัง 

4.5  อันตรกิริยากับยาอื่นๆ หรืออันตรกิริยาอ่ืนๆ  
ข้อมูลภายใต้หัวข้ออันตรกิริยากับยาอ่ืนต้องมีบทสรุปโดยย่อของข้อมูล ดังข้อก าหนด

ต่อไปนี้ 
1) ให้ระบุว่า ยานี้เป็นยาที่เมแทบอไลต์ผ่านระบบใด โดยระบุสารตั้งต้น (substrate) และ 

ตัวยับยั้ง(inhibitor) เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึม  เช่น ออร์เฟนาดรีน เป็น substrate รอง 
(minor) ของ CYP1A2, 2B6, 2D6 และ 3A4 ยับยั้งอย่างอ่อน (weak) ต่อ CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 
2D6, 2E1 และ 3A4 

2) ให้ระบุข้อมูลรายการยา กลุ่มยา อาหาร หรือ สมุนไพร ที่มีอันตรกิริยากับยา หรือคาด
ว่าจะมีอันตรกิริยา ทั้งในทางทฤษฏีหรือที่มีรายงานการเกิดอันตรกริยา โดยระบุเฉพาะกรณีที่มีความส าคัญทาง
คลินิก ซึ่งควรมีค าแนะน าและข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือลดการเกิดอันตรกิริยานั้น ๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น ห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน การเฝ้าระวังการใช้ยา ปรับเปลี่ยนขนาด
ยา เป็นต้น 

3) หากทราบกลไกของการเกิดอันตรกิริยา ต้องบรรยายไว้โดยสรุป ส าหรับอันตรกิริยาที่
เป็นข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวัง ต้องมาบรรยายในหัวข้อนี้เพิ่มเติม 

4) ในกรณีที่ยามีอันตรกิริยาร่วมกับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการซึ่งอาจท าให้การแปล
ผลคลาดเคลื่อน ให้ระบุแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและข้อควรระวังที่จ าเป็นไว้ด้วย 

5) ในกรณีที่ยามีอันตรกิริยาแล้วเป็นผลให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญ ให้มีการอ้างถึง
ในหัวข้อ “4.8 อาการไม่พึงประสงค์ (undesirable effects)” ด้วย 

4.6  การใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร  
ในหัวข้อนี้ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 3 หัวข้อคือ สตรีมีครรภ์ สตรีระหว่างคลอดบุตร และ

สตรีระหว่างให้นมบุตร  
1) สตรีมีครรภ์: ต้องระบุข้อมูลในหัวข้อนี้ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ยานั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่

ร่างกายและไม่มีข้อมูลว่าท าให้เกิดอันตรายทางอ้อมต่อทารกในครรภ์ให้ระบุว่า “ยานี้ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
และไม่มีข้อมูลว่าท าให้เกิดอันตรายทางอ้อมต่อทารกในครรภ์” เนื้อหาในหัวข้อสตรีมีครรภ์ มีดังนี ้ 

  1.1) การเกิดทารกวิรูป (teratogenic effects)  
1.1.1) ระบุว่า ยานั้นมีความปลอดภัยต่อการใช้ในสตรีมีครรภ์ระดับใด กล่าวคือ 

ให้ระบุ pregnancy category ตามรูปแบบของยา โดยอ้างอิงข้อมูลจาก US pregnancy categories เป็น
ล า ดั บ แ ร ก  ห า ก ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ข อ ง  US pregnancy categories ใ ห้ อ้ า ง อิ ง ต า ม  ADEC pregnancy 
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categories (Australia) ซึ่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก  https://www.ebs.tga.gov.au/ โ ด ย ร ะ บุ ว่ า เ ป็ น                             
US pregnancy categories หรือ  ADEC pregnancy categories พร้ อมทั้ ง ให้ ระบุค าจ ากัดความของ 
pregnancy category นั้น ๆ ไว้ด้วย  หรือถ้าเป็นยาใหม่ที่ไม่มี category ก็ไม่ต้องอ้างอิง category แต่ต้อง
อธิบายข้อมูลความปลอดภัยต่อการในสตรีมีครรภ์ให้ชัดเจน 

1.1.2) ในกรณีที่มีการแบ่งระดับความเสี่ยงตามไตรมาสของการตั้งครรภ์ให้ระบุ
ไตรมาสลงไปด้วย  

1.1.3) ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูลเพียงพอในเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์” 

1.1.4) หากข้อมูล pregnancy category เปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้ค าแนะน าใน
การใช้ยามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้ โดยยึดถือตามข้อมูลในเอกสารอ้างอิงที่เป็น
ปัจจุบัน 
หมายเหตุ   
US Pregnancy Categories 

• US Pregnancy Category A หมายถึง การศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรีมีครรภ์ระยะไตรมาส 1 
ไม่พบความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ (และไม่พบหลักฐานว่ามีความเสี่ยงในไตรมาสต่อ ๆ มา) จึงมีความ
เป็นไปได้ต่ าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์  

• US Pregnancy Category B หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบ
ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรีมีครรภ์ หรือการศึกษาใน
สัตว์ทดลองพบอันตรายบางประการ (นอกเหนือไปจากความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลง) แตไ่ม่ได้รับ
การยืนยันจากการศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรีมีครรภ์ระยะไตรมาส 1 (และไม่พบหลักฐานว่ามีความ
เสี่ยงในไตรมาสต่อ ๆ มา) 

• US Pregnancy Category C หมายถึง กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การศึกษาในสัตว์ทดลองพบ
อันตรายบางประการ ได้แก่ ก าเนิดทารกวิรูป (teratogenic) ตัวอ่อนตาย (embrycidal) หรืออ่ืน ๆ 
และไมม่ีการศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรีมีครรภ์ หรือ ไมม่ีการศึกษาท้ังในสตรีมีครรภ์และสัตว์ทดลอง 
ยาในกลุ่มนี้จึงควรใช้เฉพาะเมื่อประโยชน์ที่อาจไดร้ับคุม้ค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์ 

• US Pregnancy Category D หมายถึง พบหลักฐานจากประสบการณ์การใช้ยาในมนุษย์ว่า มีความ
เสี่ยงต่อทารกในครรภ์ แต่การใช้ยานั้นกับสตรีมีครรภ์เป็นประโยชน์จึงอาจจ าต้องยอมรับความเสี่ยง
ดังกล่าว (เช่น ใช้ยานั้นกับภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือใช้ในโรคร้ายแรงซึ่งยาที่ปลอดภัยกว่าไม่
สามารถใช้ไดห้รือใช้ไม่ไดผ้ล) 
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• US Pregnancy Category X หมายถึง การศึกษาในสัตว์ทดลองหรือมนุษย์พบความผิดปกติต่อ
ทารกในครรภ์หรือต่อทารกในครรภ์ หรือมีหลักฐานถึงความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์จากประสบการณ์
การใช้ยาในมนุษย์ หรือทั้งสองกรณีที่กล่าวมา และความเสี่ยงดังกล่าว มีมากกว่าประโยชน์ที่อาจได้รับ
อย่างชัดเจน ยาในกลุ่มนี้จึงห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่อาจจะตั้งครรภ์ 

ADEC Pregnancy Categories 

• ADEC Pregnancy Category A เป็นยาที่มีการใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีในวัยเจริญพันธุ์จ านวนมาก 
โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่า เพ่ิมความถี่ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือผลเสียอ่ืน ๆ ต่อ
ทารกในครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• ADEC Pregnancy Category B1 เป็นยาที่มีการใช่ในสตรีมีครรภ์และสตรีในวัยเจริญพันธุ์จ านวนไม่
มากนัก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่า เพ่ิมความถี่ในการเกิดรูปพิการ หรือผลเสียอ่ืน ๆ ต่อทารกใน
ครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่เพ่ิมขึ้น
ต่อทารกในครรภ์ 

• ADEC Pregnancy Category B2 เป็นยาที่มีการใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีในวัยเจริญพันธุ์จ านวนไม่
มากนัก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่า เพ่ิมความถี่ในการเกิดรูปพิการ หรือผลเสียอ่ืน ๆ ต่อทารกใน
ครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มีการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือมีการศึกษาที่ไม่เพียงพอ แต่ข้อมูล
เท่าท่ีมี ไมป่รากฏหลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่เพ่ิมข้ึนต่อทารกในครรภ์ 

• ADEC Pregnancy Category B3 เป็นยาที่มีการใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีในวัยเจริญพันธุ์จ านวนไม่
มากนัก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่า เพ่ิมความถี่ในการเกิดรูปพิการ หรือผลเสียอ่ืน ๆ ต่อทารกใน
ครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาในสัตว์ทดลอง พบหลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่เพ่ิมขึ้นต่อ
ทารกในครรภ์ แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า อันตรายต่อทารกในครรภ์ยังเป็นที่น่าสงสัย 

• ADEC Pregnancy Category C เป็นยาซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอันก่อให้เกิด หรือสงสัยว่า อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิดโดยไมท่ าให้เกิดรูปพิการ ผลเสียเหล่านี้อาจแก้ไข
ได ้ 

• ADEC Pregnancy Category D เป็นยาซึ่งได้ก่อให้เกิด หรือสงสัยว่าอาจก่อให้เกิด หรือคาดว่าอาจ
ก่อให้เกิดรูปพิการ กับทารกในครรภ์ หรือก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่อาจแกไ้ขได ้ ยาเหล่านี้อาจมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาที่ก่อให้เกิดอันตรายร่วมด้วย  

• ADEC Pregnancy Category X เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงในการท าให้เกิดอันตรายอย่างถาวรต่อ
ทารกในครรภ์ จนท าให้ไมค่วรใช้ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่สงสัยว่าอาจจะตั้งครรภ์ 
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1.2) ผลที่ไม่ใช่ทารกวิรูป (nonteratogenic effects)  
  ระบุผลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในสตรี  

มีครรภ์ หรือผลที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ นอกจากนี้ ให้ระบุผลอ่ืน ๆ ของยานี้ต่อทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด 
(เช่น อาการถอน หรือภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า เป็นต้น) ซึ่งอาการเหล่านั้นอาจเกิดจากการใช้ยาเป็นระยะ
เวลานานของสตรีมีครรภ์ 

2) สตรีระหว่างคลอดบุตร (labor and delivery)  
 หากยานั้นมีการใช้ในระหว่างการคลอดบุตร ไม่ว่าจะมีการระบุไว้ในข้อบ่งใช้หรือไม่ก็

ตาม  ในหัวข้อนี้ต้องมีการอธิบายถึงผลของยาที่มีต่อมารดาและทารก ระยะเวลาในการคลอด ผลต่อการใช้
เครื่องมือในการท าคลอด หรือการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด นอกจากนั้น  ให้ระบุผลของยาต่อการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของเด็กในอนาคต หากไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ต้องระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีข้อมูล” 

3) สตรีระหว่างให้นมบุตร (nursing mothers) 
 กรณียาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ให้ระบุข้อมูลการขับยาทางน้ านมแม่และผลของยา ต่อ

บุตร และระบุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ดังนี้  
1) ถ้ายาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้และถูกขับออกทางน้ านม ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ 

1.1) หากยาท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง หรือยานั้นอาจท าให้เกิด         
เนื้องอก ให้ระบุว่า “เนื่องจากยา [ชื่อตัวยาส าคัญ] ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (หรือเป็นยาที่อาจ
ท าให้เกิดเนื้องอก) การใช้ยาในระหว่างการให้นมบุตรควรเลือกว่า จะหยุดการใช้ยานี้ หรือหยุดการให้นมมารดา
แก่ทารกโดยค านึงถึงประโยชน์ของยาที่มารดาต้องใช้ยา” หรือ 

1.2) หากยาไม่ได้ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (ดูค าจัดความใน
ภาคผนวก 1) และไม่ได้ท าให้เกิดเนื้องอก ให้ระบุว่า “ควรระวังเมื่อให้ยา [ชื่อตัวยาส าคัญ] ต่อสตรีที่ให้นมบุตร” 

2)  หากยานั้นถูกดูดซึมทั่วร่างกาย แต่ไม่มีข้อมูลว่า ยาถูกขับออกทางน้ านม ให้ระบุ
ดังนี้ 

2.1) หากยาท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง หรือยานั้นเป็นอาจท าให้เกิด
เนื้องอกให้ระบุว่า “ไม่ทราบข้อมูลยาเกี่ยวกับการขับยาออกทางน้ านม แต่เนื่องจากมียาหลายชนิดที่สามารถขับ
ออกทางน้ านมได้และยา [ชื่อตัวยาส าคัญ] ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง (หรือเป็นยาที่อาจท าให้เกิด
เนื้องอก) การใช้ยาในระหว่างการให้นมบุตรควรเลือกว่า จะหยุดการใช้ยานี้ หรือหยุดการให้นมมารดาแก่ทารก 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของยาที่มารดาต้องใช้” 

2.2) หากยาไม่ได้ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง และไม่ได้ท าให้เกิด       
เนื้องอก ให้ระบุว่า “ไม่ทราบข้อมูลยาเกี่ยวกับการขับยาออกทางน้ านม แต่เนื่องจากมียาหลายชนิดที่สามารถ
ขับออกทางน้ านมได้ จึงควรระวังเมื่อให้ยา [ชื่อตัวยาส าคัญ] ต่อสตรีที่ให้นมบุตร” 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ยามีผลต่อวัยเจริญพันธุ์และการคุมก าเนิดให้ระบุข้อมูลไว้ในหัวข้อนี้ด้วย 
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4.7 ผลต่อความสามารถในการขับข่ีและท างานกับเครื่องจักร 
 ให้พิจารณาข้อมูลทางเภสัชพลศาสตร์ รายงานอาการไม่พึงประสงค์ และ/ หรือรายงาน

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลของยานี้ต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร แล้วเลือกระบุข้อความ 
ดังต่อไปนี้  

ก)   ไม่มีผล หรือ แทบไม่มีผลต่อการขับขี่ยานยนต์ หรือ การใช้เครื่องจักร  
ข)   มีผลน้อย หรือ ปานกลาง ต่อการขับขี่ยานยนต์ หรือ การใช้เครื่องจักร  
ค)   มีผลมากต่อความสามารถในการขับขี่ยานยนต์ หรือ การใช้เครื่องจักร 

ในกรณีที่ไม่สามารถสรุปว่าอยู่ในข้อ ก) ข) หรือ ค) ให้ระบุข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบไว้ 
เช่น "ยานี้ผ่าน blood brain barrier มีระดับยาร้อยละ ... แต่ไม่มีรายงานว่า ยานี้ท าให้ง่วงหรือเวียนศีรษะ" 
หรือ "ไม่มีข้อมูล"  
หมายเหตุ 
 (1) ความหมายของข้อมูลทางเภสัชพลศาสตร์ รายงานอาการไม่พึงประสงค์ และ/ หรือรายงาน
การศึกษา ที่เก่ียวข้องกับผลของยานี้ต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร มีดังต่อไปนี้ 
  ก) หมายถึง ไม่ผ่าน blood brain barrier และ/ หรือ ไม่มี pharmacodynamic effect ที่
ท าให้ง่วงนอน (drowsiness) และ/ หรือ เวียนศีรษะ (dizziness)  
  ข) และ ค) ผ่าน blood brain barrier และ/ หรือม ีpharmacodynamic effect ที่ท าให้ง่วง
นอนและ/ หรือ เวียนศีรษะ  
 (2) ให้พิจารณาจากความชุก เนื่องจากรายงานไม่ได้กล่าวถึงอาการง่วงซึมและ/ หรืออาการเวียนศีรษะ 
เช่น ง่วงมาก-น้อย เวียนศีรษะมาก-น้อย โดยพิจารณาความหมายของข้อมูลทางเภสัชพลศาสตร์ รายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ และ/ หรือรายงานการศึกษา ต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักรได้ ดังนี้ 
  ก) หมายถึง ผลน้อยหรือปานกลาง = common (ตั้งแต่ 1:100 ไม่เกิน 1:10)  
  ข) หมายถึง ผลมาก = very common (ตั้งแต่ 1:10 ขึ้นไป) 

4.8  อาการไม่พึงประสงค์  
  ให้จัดท าข้อมูลในหัวข้ออาการไม่พึงประสงค์ ตามข้อก าหนดดังนี้ 
  (1)   ให้ระบุอาการไม่พึงประสงค์ทั้งหมดที่พบในการทดลองทางคลินิก การศึกษาหลัง
ยาออกจ าหน่าย หรือรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยแต่ละราย อาการดังกล่าวต้องมีเหตุผลอันสมควร
ให้สงสัยได้ว่าเกิดจากการใช้ยา โดยประเมินจากหลักฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในการ
ประเมินถึงสาเหตุ ความรุนแรง และความถ่ีของอาการดังกล่าว ทั้งนี้ ควรระบุอาการไม่พึงประสงค์ทุกอาการที่มี
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ผลการประเมินตั้งแต่ระดับอาจจะใช่ (possible) ขึ้นไปไว้ในเอกสารก ากับยา2  กรณีเป็นยาชื่อสามัญให้ระบุ
อาการไม่พึงประสงค์ตามผลิตภัณฑ์อ้างอิงหรือยาต้นแบบไว้อย่างครบถ้วน3  

(2)   หากมีข้อมูล ให้ระบุความถี่ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แต่ละอาการเสมอ 
การระบุความถี่ อาจระบุเป็นร้อยละ เป็น incidence หรือ ความถี่ในการเกิด เช่น common, rare เป็นต้น 
โดยเรียงจากความถี่ในการเกิดมากไปยังเกิดได้น้อย และให้มีค าจ ากัดความของความถี่ดังกล่าวไว้ด้วย ดัง
ค าแนะน าด้านล่าง การแสดงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์อาจใช้   ADR terminology ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นพจนานุกรมช่วยแปลศัพท์ดังกล่าวเป็นภาษาไทย 

(3)   เนื้อหาควรกระชับ เจาะจง ไม่ควรระบุข้อความเชิงกล่าวอ้าง เช่น “ยานี้ไม่ท าให้
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดหนึ่งชนิดใด” หรือ ข้อความเชิงเปรียบเทียบความถี่ของการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์กับยาอ่ืน เช่น “โดยทั่วไปผู้ป่วยจะทนต่อยาได้ดี” หรือ “โดยทั่วไปอาการไม่พึงประสงค์จากยานี้พบได้
น้อย” เป็นต้น4 

(4)   เนื้อหาในหัวข้อนี้ควรประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ข้อมูลส าคัญ และข้อมูลอาการไม่
พึงประสงค์ และข้อมูลอื่น ๆ  

1) ข้อมูลส าคัญ: สรุปอาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต (fatal) ไว้
ตอนต้น ตามด้วยสรุปอาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตรายท าให้เกิดความพิการ หรือต้องเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล (ดูค าจ ากัดความในภาคผนวก 1) 

หากมีข้อมูลที่อธิบายกลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้ได้ ให้อธิบายโดยย่อไว้ด้วย พร้อม
เวลาที่อาจเกิด (onset) และ/หรือระยะเวลาที่คงอยู่ของการเกิดอาการนั้น ๆ (duration) ถ้าอาการดังกล่าว
เกิดข้ึนได้ท้ังกลุ่มยา ให้ระบุชื่อกลุ่มยาไว้ด้วย 

2) อาการไม่พึงประสงค์ แนะน าให้จ าแนกอาการไม่พึงประสงค์ตามความถี่ดังนี้ 
2.1) อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบบ่อยมาก (พบ 1:10 ขึ้นไป) (very common)  
2.2) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (พบตั้งแต่ 1 :100 แต่ไม่ถึง 1:10) 

(common)  
2.3) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบไม่บ่อย (พบตั้งแต่ 1:1000 แต่ไม่ถึง 1:100)    

(uncommon) 

                                           

 

2 European Commission. NOTICE TO APPLICANTS. A GUIDELINE ON SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS, October 2005. 
3 World Health Organization. “Review of Applications for Marketing Authorization of Multisource (Generic) Pharmaceutical 
Products” in the Blue Book-Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource 
(Generic) Products. Spain; 2011:42. 
4 European Commission. NOTICE TO APPLICANTS. A GUIDELINE ON SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS, October 2005. 
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2.4) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย (พบตั้งแต่ 1 :10,000 แต่ไม่ถึง 
1:1000) (rare)  

2.5) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยมาก (พบน้อยกว่า 1:10,000)  (very 
rare)  

2.6) อาการไม่พึงประสงค์ท่ีไม่รู้ความถี่ในการเกิด  
ในทางปฏิบัติให้เขียนอาการไม่พึงประสงค์ในแต่ละหัวข้อย่อย [2.1)-2.5)] เรียง

ตามความถี่ที่เกิดขึ้น โดยใช้เอกสารก ากับยาของยาต้นแบบของ stringent regulatory authorities5 (เช่น 
Label Information US FDA และ SmPC ของ EU) ส าหรับระดับความรุนแรง serious, very common 
และ common ควรแสดงข้อมูลใน USP DI (หรือ DrugDex Drug Evaluations Monograph ในฐานข้อมูล 
Micromedex) ให้ครบ 

3) ข้อมูลอ่ืน ๆ  
3.1) อาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลโดยตรงจากการเกิดอันตรกิริยา ให้กล่าว

ไว้ในหัวข้อนี้  และอ้างถึงในหัวข้อ “4.5 อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ หรืออันตรกิริยาอื่น ๆ” ด้วย 
3.2) ข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์ หรือการปฏิบัติตน

เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้ว 

4.9 การได้รับยาเกินขนาด ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1) ระบุขนาดยาสูงสุดต่อวันที่ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุควรได้รับ 
(2) ระบุขนาดยาที่อาจเกิดพิษ 
(3) ระบุอาการและอาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดชนิดเฉียบพลัน 
(4) ระบุวิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเฉียบพลัน 
(5) ระบุอาการและอาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดชนิดเรื้อรัง 
(6) ระบุวิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเรื้อรัง  

5.  คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย ดังนี้ 
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics properties)  ประกอบด้วย

หัวข้อย่อยดังนี ้
5.1.1  กลไกการออกฤทธิ์ของยา  
5.1.2    ความสัมพันธ์ของขนาดยา ความเข้มข้น หรือเวลา กับการตอบสนองทาง          

เภสัชพลศาสตร์ของยา (รวมทั้งการตอบสนองทางคลินิกในระยะสั้น) 

                                           

 

5 WHO.  Guide on Submission of Documentation for Prequalification of Innovator Finished Pharmaceutical Products Approved 
by Stringent Regulatory Authorities.  2010. 
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5.1.3   กลไกการเกิดพิษของยา 
5.1.4   ความไวของเชื้อในประเทศไทย (กรณีเป็นยาต้านจุลชีพ) 

ค าอธิบาย 
1) เภสัชพลศาสตร์ในที่นี้หมายถึง กลไกการออกฤทธิ์ของยาในมนุษย์ที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้ของยา เป็น

การอธิบายโดยสังเขป แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อย่อย กลไกการออกฤทธิ์ของยา 
2) ในบางกรณีอาจระบุกลไกการเกิดพิษ หรือกลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญ (ถ้ามี) โดยแสดง

รายละเอียดไว้ในหัวข้อย่อย กลไกการเกิดพิษของยา 
3) หากเป็นยาต้านจุลชีพ ให้ระบุรายชื่อเชื้อที่ยาออกฤทธิ์ได้ไว้ในหัวข้อย่อย ความไวของเชื้อในประเทศ

ไทย และให้ระบุเชื้อที่ดื้อต่อยานั้นในประเทศไทย ( in vitro) ไว้ด้วย โดยดูรายละเอียดตามข้อก าหนดเฉพาะ   
แต่หากกรณีกลุ่มยาต้านจุลชีพ (antimicrobials) ไม่ต้องเขียนข้อมูลความไวของเชื้อต่อยา แต่ให้ระบุว่า            
“ให้ตรวจสอบข้อมูลความไวของ เชื้ อต่ อยาได้จาก ศูนย์ เฝ้ าระวั ง เชื้ อดื้ อยาต้ านจุลชีพแห่ งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เว็บไซต์ http://narst.dmsc.moph.go.th/” พร้อมทั้งระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูล
หรือวันทีส่ืบค้น 
4) หากหัวข้อย่อยที่  5.1.2 และ/หรือ 5.1.3 ไม่ทราบ หรือ ไม่มีข้อมูล ให้ระบุข้างใต้หัวข้อนั้นว่า           

“ไม่ทราบ” หรือ “ไม่มีข้อมูล” ไว้ด้วย  

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics properties) หมายถึง คุณสมบัติ
ของตัวยาที่สัมพันธ์กับกระบวนการของร่ายกายต่อขนาดยาตามข้อบ่งใช้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว อาจสามารถ
แสดงข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ในการบริหารยาด้วยวิธีอ่ืน รูปแบบยาอื่น หรือขนาดยาอื่นแทนได้ โดยมีข้อก าหนด
ในการแสดงข้อมูล ดังนี้ 

(1) ควรแสดงข้อมูลพารามิเตอร์พ้ืนฐานด้านเภสัชจลนศาสตร์ เช่น ชีวปริมาณการออก
ฤทธิ์ (bioavailability) การช าระยา (clearance) และค่าครึ่งชีวิต (half-life) ซึ่งควรระบุเป็นค่าเฉลี่ยพร้อมค่า
ความแปรปรวน 

(2) หัวข้อย่อยของเภสัชจลนศาสตร์ที่แสดง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานั้น ๆ ได้แก่ 
  1) ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ยาว่าเป็นรูปแบบโพรดรัก (pro-drug) หรือยาที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นสารเมแทบอไลต์ที่มีฤทธิ์ (active metabolites) ไคแรลลิตี (chirality) หรือความสามารถ
ในการละลาย  

  2) ลักษณะทั่วไปของสารออกฤทธิ์จากการบริหารยารูปแบบนี้ 
 ก. การดูดซึมยา : ควรมีข้อมูล ดังนี้ 

• ค่าความสามารถในการดูดซึมของยา (สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์) 
• ค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์สัมบูรณ์ หรือ ค่าเปรียบเทียบกับยาฉีด (absolute 

and/ or relative bioavailability) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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• ข้อมูลของยากรณีสามารถผ่านเข้าสู่ตับและถูกท าลายที่ตับก่อนเข้าสู่ระบบ
การไหลเวียนโลหิต (first pass effect) 

• ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มให้ยาจนถึงเวลาที่ระดับยาในพลาสมาสูงสุด (Tmax) 
• ผลของอาหารต่อค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้ (influence of food) 
• กรณีของการใช้ยาเฉพาะที่ ต้องมีข้อมูลชีวปริมาณการออกฤทธิ์ของยาที่ถูก

ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 
 ข. การกระจายยา: ควรมีข้อมูล ดังนี้ 

• ค่าความสามารถจับกับโปรตีนในพลาสมา (plasma protein binding)  
• ค่าปริมาตรการกระจายตัวของยา (volume of distribution) 
• ค่าความเข้มข้นของยาในเนื้อเยื่อและ/ หรือในพลาสมา (tissue and/ or 

plasma concentrations) หากยากระจายตัวแบบหลายห้อง (multi-
compartment) ให้แสดงข้อมูลพฤติกรรมที่ยากระจายแบบหลายห้องด้วย 

 ค. การเปลี่ยนแปลงยา : ควรมีข้อมูล ดังนี้  
• ระดับของเมแทบอลิซึม (degree of metabolism),  
• สารเมแทบอไลต์ (metabolites) ที่ได้ และการออกฤทธิ์ของเมแทบอไลต์ 
• เอนไซม์ที่เก่ียวข้องในกระบวนการเมแทบอลิซึม  
• บริเวณท่ีเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึม (site of metabolism) 
• ผลการศึกษาอันตรกิริยาโดยการทดลองนอกร่างกาย ( in vitro) ว่า ยามี

คุณสมบัติในการเหนี่ยวน าหรือยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายที่ใช้ในขบวนการเม
แทบอลิซึมหรือไม ่

 ง. การก าจัดยา: ควรมีข้อมูล ดังนี้  
• ค่าครึ่งชีวิตในการก าจัดยา  
• การช าระยาทั้งหมด  (total clearance)   
• ค่าความแปรปรวนของระหว่างบุคคล และ/หรือในคนเดียวกันของค่าการ

ช าระยา ทั้งหมด (inter/intra-subject variability in total clearance)   
• อวัยวะที่ขับยาออก ทั้งยาที่อยู่ในรูปเดิมและในรูปเมแทบอไลต์ 

 จ. เภสัชจลนศาสตร์เชิงเส้นตรง/ ไม่เป็นเชิงเส้นตรง (ถ้ามี) : ให้ระบุว่าเป็น
ความสัมพันธ์แบบใดเมื่อพิจารณาตามขนาดยาหรือเวลา ถ้าหากความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นเชิงเส้นตรงควรอธิบาย
เหตุผลด้วย 
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3) ลักษณะของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน 
ก. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอย่างมีนัยส าคัญทาง

คลินิก ให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นในเชิงปริมาณเพ่ิมเติมด้วย   
ข. ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์  เช่น อายุ เพศ การสูบบุหรี่ การ

เปลี่ยนแปลงยาที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่มีความหลากหลายในกลุ่มประชากรต่าง ๆ (polymorphic 
metabolism) การมีสภาวะโรคอ่ืนร่วม เช่น ภาวะบกพร่องหรือล้มเหลวของไต หรือ ตับ รวมทั้งระดับความ
รุนแรงของความบกพร่องนั้น ๆ 

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (preclinical safety data) 
        ควรให้ข้อมูลผลการวิจัยพรีคลินิกของยานี้เฉพาะในส่วนที่ช่วยให้การสั่งใช้ยาตาม            
ข้อบ่งใช้เป็นไปอย่างปลอดภัย ควรสรุปผลการวิจัยโดยบรรยายให้กระชับ และควรสรุปผลการประเมิน              
ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ยานี้ไว้ด้วย หากเก่ียวข้องกับหัวข้อนี้ 

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยดังนี้ 
 6.1 รายการตัวยาไม่ส าคัญ ให้ระบุรายการตัวยาไม่ส าคัญ โดยต้องระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือหาก

ใช้ชื่อภาษาไทยให้วงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ เช่น โพวิโดน (povidone) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium 
stearate) ด็อกคิวเซตโซเดียม (docusate sodium) 

 6.2 ความไม่เข้ากันของยา ให้ระบุข้อมูลความไม่เข้ากันของยากับผลิตภัณฑ์อ่ืนซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
น ามาใช้ผสมกันหรือให้ร่วมกัน  โดยอาจเป็นความไม่เข้ากันทางกายภาพและ/ หรือทางเคมี กรณีเป็นยาฉีดควร
ระบุถึงภาชนะ สาย หรืออุปกรณ์ ในการบริหารยาตามความเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มี
ข้อมูล” 

 6.3 อายุของยา ได้แก่ อายุยาเมื่อบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย อายุยาหลังจากที่ผสมเจือจางแล้ว
ตามที่ก าหนด อายุยาหลังจากที่เปิดใช้ยาครั้งแรก โดยต้องให้สอดคล้องกับข้อมูลความคงสภาพของผลิตภัณฑ์
ยา 

 6.4 ข้อควรระวังพิเศษในการเก็บยา ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
(1) ระบุสภาวะการเก็บรักษาและอายุของยาตามข้อมูลผลการศึกษาความคงสภาพของยาที่ขึ้น

ทะเบียนต ารับยาไว้ (รวมทั้งระบุสภาวะการเก็บรักษาในขณะขนส่งยา) 
(2) ระบุวิธีเก็บยาหลังเปิดใช้แล้ว และสามารถเก็บได้ก่ีวัน 
(3) ในกรณีที่มีข้อมูลเฉพาะซึ่งมีความส าคัญในการเก็บรักษา  การขนส่ง การเตรียมยา หรือหยิบ

ยา เช่น ยาเคมีบ าบัด เป็นต้น  
(4) หากเป็นยาฉีดหรือยาที่ต้องผสมก่อนใช้ ต้องระบุว่า เมื่อเปิดใช้แล้วหรือผสมแล้ว หากใช้ไม่

หมดต้องเก็บอย่างไร อุณหภูมิเท่าไร เก็บได้กี่วัน สังเกตอย่างไรว่ายาเสื่อมสภาพ หากไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า             
“ใช้ยาทันทีหลังผสมยา เนื่องจากไม่มีข้อมูลความคงสภาพของยาที่ผสมแล้ว” 
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6.5 ลักษณะและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
(1) ระบุโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น าสั่งฯ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับการขอขึ้นทะเบียนไว้

กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการจ าหน่ายจริงหรือมีแผนในการจ าหน่าย โดยให้มีหน่วย
ความแรงของยาสอดคล้องกับหัวข้อที่ 2 ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาส าคัญ 

(2) ระบุลักษณะบรรจุภัณฑ์และขนาดบรรจุ เช่น บรรจุแผงฟอยล์สีเงิน แผงละ 10 เม็ด  
(3) ขนาดบรรจุต้องสอดคล้องกับขนาดยาตามข้อบ่งใช้หรือมาตรฐานการรักษา 

7. ชื่อผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ระบุข้อมูลได้แก่ ชื่อ
และท่ีอยู่ผู้รับอนุญาตฯ 

8. เลขทะเบียนต ารับยา ให้ระบุเลขทะเบียนต ารับยา ตามที่ปรากฏในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

9. วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยา ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับยา 

10. วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ที่มีการแก้ไขล่าสุด 

เอกสารก ากับยาแบบ Package Insert (PI) 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ดูหัวข้อที่ 1 ชื่อผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product) ในข้อก าหนดของ
เอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

2. ชื่อและความแรงของตัวยาส าคัญ ดูหัวข้อที่ 2 ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาส าคัญ (qualitative 
and quantitative composition) ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC  

3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์  แสดงข้อความตามรูปแบบ ดังนี้ 

<รูปแบบยา> <ลักษณะภายนอกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า > สารอ่ืน ๆ ในต ารับ <รายการตัวยาไม่ส าคัญ> 

 โดยมีรายละเอียดข้อก าหนดในหัวข้อที่ 3 ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม และหัวข้อที่ 6.1 
รายการตัวยาไม่ส าคัญ (list of excipients) ของข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

4. เภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ ควรแสดงเนื้อหาเป็น 2 ข้อย่อยคือ 
4.1  เภสัชพลศาสตร์ ดูหัวข้อที่ 5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ของหัวข้อที่ 5 คุณสมบัติทางเภสัช

วิทยา ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 
4.2  เภสัชจลนศาสตร์ ดูหัวข้อที่ 5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของหัวข้อที่ 5 คุณสมบัติทาง

เภสัชวิทยา ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 
ส าหรับข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (preclinical safety data) อาจแสดงไว้ในหัวข้อ

นี้ ตามแนวทางในหัวข้อที่ 5.3 ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (preclinical safety data) ของ
หัวข้อที่ 5 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 
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5. ข้อบ่งใช้ ดูหัวข้อย่อยท่ี 4.1 ข้อบ่งใช้ ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

6. ขนาดยาที่แนะน า ดูหัวข้อที่ 4.2.1 ขนาดยาที่แนะน า ของหัวข้อที่ 4.2 ขนาดยาและวิธีการบริหารยา 
ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

7. วิธีการใช้ยา ดูหัวข้อที่ 4.2.2 วิธีการบริหารยา ของหัวข้อที่ 4.2 ขนาดยาและวิธีการบริหารยา ใน
ข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC และให้แสดงข้อมูลความไม่เข้ากันของยาไว้ด้วย โดยมีข้อก าหนด
ตามหัวข้อที่ 6.2 ความไม่เข้ากันของยา (incompatibilities) ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

8. ข้อห้ามใช ้ดูหัวข้อที่ 4.3 ข้อห้ามใช้ ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

9. ค าเตือนและข้อควรระวัง ดูหัวข้อที่ 4.4 ค าเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยา ในข้อก าหนดของ
เอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

10. อันตรกิริยากับยาอื่นๆ ดูหัวข้อที่ 4.5 อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ หรืออันตรกิริยาอื่น ๆ ในข้อก าหนดของ
เอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

11. สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร ดูหัวข้อที่ 4.6 การใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นม
บุตร ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

12. อาการไม่พึงประสงค์ ดูหัวข้อที่ 4.7 ผลต่อความสามารถในการขับขี่และท างานกับเครื่องจักร และ
หัวข้อที ่4.8 อาการไม่พึงประสงค ์ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

13. การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา ดูหัวข้อที่ 4.9 การได้รับยาเกินขนาด ในข้อก าหนดของ
เอกสารก ากับยาแบบ SmPC 

14. สภาวะการเก็บรักษา ดูหัวข้อที่ 4.9 การได้รับยาเกินขนาด ในข้อก าหนดของเอกสารก ากับยาแบบ 
SmPC 

15. รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจ าหน่าย ดูหัวข้อที่ 6.5 ลักษณะและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ 
ส าหรับรูปแบบยา ระบุให้สอดคล้องกับหัวข้ออ่ืน ๆ  

16. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ระบุข้อมูลได้แก่ 
ชื่อและท่ีอยู่ผู้รับอนุญาตฯ 

17. วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ที่มีการแก้ไขล่าสุด 
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บทที่ 3  
แนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน  

(Guideline for Development of Patient Information Leaflet: PIL) 

 เอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการใช้ยาเพ่ือให้
ผู้ป่วยสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปฏิบัติในการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย หัวใจส าคัญในการ
จัดท าคือ ต้องมุ่งเสนอข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยต้องปฏิบัติอย่างไร และข้อมูลยาต้องมีประสิทธิภาพในการให้
ข้อมูล โดยผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดี ข้อมูลที่น าเสนอต้องถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมแก่ผู้ป่วย จัดวาง          
ในต าแหน่งที่ผู้ป่วยหาพบได้ง่าย และสามารถท าให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 แนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและผ่านการทดสอบการ
น าไปใช้  แนวทางนี้มุ่งหมายให้ผู้รับอนุญาตน าไปใช้ในการขึ้นทะเบียนต ารับยา อีกทั้งใช้ในการจัดท าเอกสาร
ก ากับยาส าหรับประชาชนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนคือ  
ผู้ป่วยหรือผู้บริโภค จึงควรทดสอบประสิทธิภาพการให้ข้อมูลของข้อมูลยากับผู้บริโภค  (user-testing) ตาม
ความเหมาะสม แนวทางฉบับนี้เป็นแนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนฉบับภาษาไทยเท่านั้น 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

 ก. ข้อก าหนดทั่วไปในการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 
 ข. รายละเอียดในการจัดท า “ข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการทวนสอบโดยผู้ประเมิน/เจ้าหน้าที่” 

ก. ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 
1. ภาษาและศัพท์ที่ใช้ ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและใช้ตัวเลขอารบิก ศัพท์หรือข้อความที่ใช้ต้อง

กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะส าหรับประชาชน เช่น ใช้ค าว่า “กิน” แทนค าว่า “ทาน” “รับประทาน” โดยทั่วไปไม่
แนะน าให้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่อาจท าให้เกิดความสับสน ให้วงเล็บศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ 

2. ลักษณะของเอกสาร เอกสารก ากับยาที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์ให้จัดพิมพ์ด้วยอักษรสีตัดกับพ้ืน
กระดาษอ่านได้ชัดเจนในทุกหน้ากระดาษ และอักษรที่พิมพ์แนะน าว่าควรมีขนาดไม่เล็กกว่า  Tahoma           
11 points หรือแบบอักษรอื่นที่อ่านได้ง่าย ตามความเหมาะสม ระยะห่างระหว่างอักษรสามารถอ่านได้โดยง่าย
เทียบเท่ากับการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน   

ข้อก าหนดข้างต้นอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม และควรน าไปทดสอบความเข้าใจในประชาชน 
(user testing) เพ่ือให้แน่ใจว่าประชาชนสามารถอ่านออก หาง่าย และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เอกสารก ากับยา
ส าหรับประชาชนควรสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของการจัดวางและความเข้าใจของเนื้อหา 
สามารถท าให้ผู้อ่านรับรู้ถึงข้อมูลส าคัญของยาได้ทันทีแม้จะอ่านแบบผ่าน ๆ 
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 โดยทั่วไปแนะน าให้จัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนแบบ 3 คอลัมน์ บนกระดาษขนาด A4 
แนวนอน (landscape) (ดูตัวอย่างเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนในภาคผนวก 2) ตามรูปแบบดังนี้ 

1. พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษร Tahoma ขนาดไม่น้อยกว่า 11 points ที่เห็นชัดในทุกหน้า สี
อักษรตัดกับสีพ้ืน ขนาดอักษรให้ดูตามข้อก าหนดในแต่ละหัวข้อ (ดูตัวอย่างโครงร่างเอกสารก ากับยาส าหรับ
ประชาชนในภาคผนวก 2) 

(1) ส่วนต้นของเอกสาร : ชื่อยา ความแรง รูปแบบยา และชื่อการค้า จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร
ขนาดไม่น้อยกว่า 14 points เป็นอักษรตัวหนา (bold)  อยู่กึ่งกลางในกรอบสี่เหลี่ยม ส่วนแรกสุดของเอกสาร 

(2) หัวข้อใหญ่ท้ัง 7 หัวข้อ จัดพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษร ขนาดไม่น้อยกว่า 14 points เป็น
อักษรหนา อยู่กึ่งกลางในกรอบสี่เหลี่ยม 

(3) หัวข้อย่อย จัดพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรตัวหนา โดยจัดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 
(4) เนื้อหาในหัวข้อย่อย จัดพิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรตัวธรรมดาหรือตัวหนา ขึ้นอยู่กับ

ข้อก าหนดในแต่ละข้อ 
(5) ข้อความร่วมท้ายเอกสาร จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร และข้อความหัวข้อใช้อักษรตัวหนาใส่ใน

กรอบสี่เหลี่ยม และเนื้อหาโดยทั่วไปให้อยู่ด้านบนสุดของเอกสารในคอลัมน์ด้านขวาสุด 
(6) ผู้ผลิต/ ผู้น าเข้า/ ผู้แทนจ าหน่าย จัดพิมพ์ด้วยด้วยตัวอักษร โดยให้จัดวางต าแหน่งอยู่

ท้ายสุดของเอกสาร 
2. รูปหรือภาพประกอบต้องมีข้อความบรรยายร่วมด้วยเสมอ 

3. คุณลักษณะท่ัวไปของเนื้อหา 
3.1 เนื้อหาของเอกสารก ากับยาต้องชัดเจนว่าผู้ป่วยต้องปฏิบัติอย่างไร มีความสอดคล้องกับข้อบ่ง

ใช้และผู้ป่วยหลักท่ีใช้ยา โดยเป็นข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องแนบเอกสารอ้างอิงที่สนับสนุนเนื้อหา
ในเอกสารมาด้วยเสมอ เนื้อหาไม่เป็นลักษณะการโฆษณาสรรพคุณเพ่ือส่งเสริมการใช้ยา ห้ามใส่ข้อมูลที่ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง หรือจงใจให้เกิดความเข้าใจผิด 

3.2 การจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนให้ค านึงถึงว่า ผู้ป่วยสามารถท าความเข้าใจ            
และน าข้อมูลจากเอกสารก ากับยาไปใช้ หรือปฏิบัติอย่างเหมาะสมได้หรือไม่ ซึ่งเรียกว่า “consumer-
focused” หรือ “performance-focused” โดยให้ความส าคัญในการให้ข้อมูลที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย 
และน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยแนะน าให้น าเอกสารก ากับยาไปทดสอบ user testing/ benchmarking ทั้งนี้
เพ่ือประเมินการให้ข้อมูลของเอกสารก ากับยาก่อนที่จะน าไปให้ผู้ป่วยใช้จริงว่า ข้อมูลภายในเอกสารก ากับยา
นั้นสามารถท าให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วยหรือไม่ ซึ่งประเมินได้จากการที่
เอกสารก ากับยาสามารถให้ข้อมูลที่ผู้ป่วยสามารถน าไปปฏิบัติตัวได้เหมาะสม ส าหรับค าแนะน าในการทดสอบ
เอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนภาษาไทย ซึ่งได้จากการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย มีรายละเอียดดังภาคผนวก 3 
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3.3 จัดเนื้อหาเป็น 7 หัวข้อใหญ่ เรียงตามล าดับขั้นตอนการใช้ยา ได้แก่ ยานี้คืออะไร ข้อควรรู้
ก่อนใช้ยา วิธีใช้ยา ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา อันตรายที่อาจเกิดจากยา ควรเก็บยานี้อย่างไร และลักษณะและ
ส่วนประกอบของยานี้ โดยต้องระบุชื่อของหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียดให้ครบถ้วนตามโครงร่าง
เอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน (ภาคผนวก 2) 

3.4 จัดท าเอกสารก ากับยาแยกตามรูปแบบ และความแรงของยา เว้นแต่ ถ้ารวมกันแล้วไม่มีผล
ต่อข้อบ่งใช้และความปลอดภัยจากการใช้ยา จึงอนุโลมให้ใช้ร่วมกันได้  

3.5 ค าเตือนของยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กระจายเนื้อหาลงตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมโดยมีเนื้อความครบถ้วน 

3.6 ต้องระบุข้อความตามตารางที่ 3.1 ในเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน (ระบุเป็นอย่าง
น้อย และสามารถเพ่ิมข้อมูลที่จ าเป็นได้) 
ตารางท่ี 3.1 ข้อความแนะน าให้ระบุในเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 

ที ่ ต าแหน่งข้อความ ข้อความ 
ก. ข้อความที่ต้องระบุลงในเอกสารก ากับยา 
1 ข้อย่อยแรก ในหัวข้อ “2.1 ห้ามใช้

ยานี้เมื่อไร”  
• เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นใน
กลุ่ม XXX 

• กรณีไม่มีข้อห้ามใช้ ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล” 
2 3 ข้อย่อยแรก ในหัวข้อ “5.1 

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบ
แพทย์ทันท”ี 

•  ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก  

•  หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจล าบาก  

•  ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ าตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ  

3 Disclaimer ในกรอบสี่เหลี่ยมด้าน
ล่างสุดของเอกสาร  

• เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกร 

• กรณีต้องการเพ่ิม weblink หรือ QR code มายัง
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สามารถท าได้ 

ข. ข้อความท่ีแนะน าให้ระบุ โดยอาจปรับให้เหมาะสมกับยาแต่ละชนิด 
1 ข้อย่อยแรก ในหัวข้อ “3.1 ขนาด

และวิธีใช้” 
 

• ควรใช้ยาตามค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร
เท่านั้น  เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค 

2 ข้อย่อยแรก ในหัวข้อ “3.3 ถ้าใช้
ยานี้เกินขนาดที่แนะน า ควรท า
อย่างไร”  

•  ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติท่ี
รุนแรง [(เช่น…) ถ้ามีข้อมูลโปรดระบุตัวอย่างอาการที่
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ที ่ ต าแหน่งข้อความ ข้อความ 
เกิดข้ึนได้ / sign & symptom of overdose] ให้รีบ
น าส่งโรงพยาบาลทันที 

3 ข้อย่อย 2 ข้อแรก ในหัวข้อ “6 
ควรเก็บยานี้อย่างไร” 

ตัวอย่าง กรณียาที่ผู้ป่วยได้รับกลับบ้าน 

•  เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์ เดิมตามท่ีได้รับมา 

• เก็บยาในท่ีแห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร
เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง ไม่เกิน [X] <ปรับตามทะเบียนยา> 
องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ 
ห้องน้ า ห้องครัว  

• ส าหรับยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น ควรใช้ข้อความดังนี้ 
“เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ [X] <ปรับตามทะเบียนยา> 
องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็งหรือเก็บที่ฝาตู้เย็น” 

• ส าหรับยาที่ต้องเก็บโดยวิธีพิเศษ ให้ปรับตามความ
เหมาะสม 

• เก็บยาให้พ้นมือเด็ก 
ตัวอย่าง กรณียาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับกลับบ้าน (เช่น ยาฉีดต่างๆ) 

• ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน 
 

4. เอกสารอ้างอิงหลัก 
เนื้อหาของเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนควรจัดท าจากเอกสารอ้างอิง 2 ประเภท คือ 
1) การจัดท าโดยอ้างอิงจากเอกสารก ากับยาส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ/หรือเอกสาร

ก ากับยาส าหรับประชาชนของยาต้นแบบ ที่ได้รับอนุมัติจาก stringent regulatory authorities ที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 

2) การจัดท าโดยใช้ เอกสารอ้างอิงหลัก ในกรณีที่ ไม่มีข้อมูลตามข้อ 1) ให้จัดท าโดยใช้
เอกสารอ้างอิงเรียงตามล าดับจากแหล่งอ้างอิง (ฉบับล่าสุด) อย่างน้อย 5 แหล่ง ดังตารางที่ 3.2 

ทั้งนี้ หากไม่อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลในตารางที่ 3.2 ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่อ้างอิงฐานข้อมูล 
นั้น ๆ เช่น สืบค้นแล้วไม่พบข้อมูล (ระบุค าสืบค้น และวันที่สืบค้น) 
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ตารางที่ 3.2 เอกสารอ้างอิงหลักกรณีไม่มีหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารก ากับยามาตรฐานส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ หรือเอกสารก ากับยาของผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนด 

Ref ชื่อฐานข้อมูล 
01 Patient Information Leaflet ของยาต้นแบบ สืบค้นจาก  

1.http://emc.medicines.org.uk/emc/industry (eMC) 
2.http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (US FDA)  
3. http://www.ema.europa.eu/ema/ 
4. http://www.mhra.gov.uk/ (MHRA)  
5. http://www.tga.gov.au/hp/information-medicines-pi.htm (TGA Australia) 

02 Summary Product Characteristics/Package Insert ของยาต้นแบบ สืบค้นได้จาก  
1.http://emc.medicines.org.uk/emc/industry (eMC) 
2.http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/(US FDA) 
3.http://www.ema.europa.eu/ema/  (EMEA) 
4. http://www.mhra.gov.uk/  (MHRA) 
5. http://www.tga.gov.au/hp/information-medicines-pi.htm (TGA Australia) 

03 Drug Information in Lay language จาก www.medscape.com  
04 ฐานข้อมูล Micromedex  
05 Uptodate Patient Drug หรือ Drug Information Handbook  
06 แหล่งข้อมูลอื่น เช่น AHFS, BNF, Drug fact and comparison เป็นต้น 

หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลในเอกสารอ้างอิงแหล่งใดให้ระบุว่าไม่มีข้อมูลในเอกสารอ้างอิงนั้น ๆ 
 

5. ข้อก าหนดหัวข้อของเอกสารก ากับยาภาษาไทยส าหรับประชาชน  
ในเอกสารก ากับยาให้ระบุ “ชื่อยา ความแรง รูปแบบยา และชื่อการค้า” ไว้ในส่วนต้นของ

เอกสาร ตามด้วยหัวข้อในเอกสารก ากับยา 7 หัวข้อ การจัดหัวข้อตามข้อก าหนดนี้ยังคงมีเนื้อหาครบถ้วน
สอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงของอาเซียน (ACTD) ทั้ง 17 หัวข้อ เพียงแต่จัดหมวดหมู่ให้
สามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับแนวทางของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และออสเตรเลีย รวมทั้ง ได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นในผู้บริโภคคนไทยแล้ว ดังรายละเอียดดังตารางที่ 3.3 โดย
ให้เรียงล าดับหัวข้อการแสดงข้อมูลยา (ห้ามสลับ) ดังนี้ 

 
 
 
 

http://emc.medicines.org.uk/emc/industry
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/
http://www.mhra.gov.uk/Publications/PublicAssessmentReports/A-Zlisting/index.htm
http://www.tga.gov.au/hp/information-medicines-pi.htm
http://emc.medicines.org.uk/emc/industry
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.mhra.gov.uk/Publications/PublicAssessmentReports/A-Zlisting/index.htm
http://www.tga.gov.au/hp/information-medicines-pi.htm
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1. ยานี้คือยาอะไร          
1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร             
1.2. ยานี้ใช้เพ่ืออะไร  

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา         
2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร         
2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้        

3. วิธีใช้ยา           
3.1. ขนาดและวิธีใช้         
3.2. หากลืมกินยาควรท าอย่างไร       
3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะน า ควรท าอย่างไร     

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา        
5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา         

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที      
5.2. อาการที่ไม่จ าเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์  

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร  
7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้ 
 ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในต ารับ 
 … <ปรับตามทะเบียนยา> … 
 

 และตามด้วยข้อความร่วมท้ายเอกสาร (disclaimer) ว่าบังคับต่อไปนี้ ตามล าดับ 

• “เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”  

• “ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหน่าย ....”  

• “เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ....”  
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ตารางท่ี 3.3 หัวข้อในเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนของประเทศไทย เทียบกับ ACTD 
หัวข้อและล าดับ PIL ที่จะท าขึ้น หัวข้อและล าดับตามหมายเลขของ ACTD 

ชื่อยา ความแรง รูปแบบยา ชื่อการค้า 1. Name of product 
2. Description of product 
4. Strength of the medicine 

1. ยานี้คือยาอะไร 
1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร 3. What is in the medicine? 
1.2 ยานี้ใช้เพ่ืออะไร 5. What is this medicine used for? 
2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา 
2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร 7. When should you not take this medicine? 

9. What other medicines or food should be avoided 
whilst taking this medicine? 

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ 

3. วิธีใช้ยา 
3.1 ขนาดและวิธีใช้ 6. How much & how often should you use this medicine? 
3.2 หากลืมกินยา ควรท าอย่างไร 10. What should you do if you miss a dose? 
3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะน า ควร
ท าอย่างไร 

12. Sign & symptom of over dosage? 
13. What to do when you have taken more than the 
recommended dosage? 

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา              15. Care that should be taken when taking this medicine 
16. When should you consult your doctor? 

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา   
5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบ
แพทย์ทันที 

8. Undesirable effects 
16. When should you consult your doctor? 

5.2 อาการที่ไม่จ าเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้า
มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ 
6. ควรเก็บยานี้อย่างไร 11. How should you keep this medicine? 
7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้ 2. Description of product 

3. What is in the medicine? 
ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหน่าย     14. Name/ logo of manufacturer, importer, or Marketing 

Authorization Holder; MAH 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17. Date of revision of PIL 
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ข. รายละเอียดในการจัดท า “ข้อมูลเอกสารก ากับยาเพื่อใช้ส าหรับการทวนสอบโดยผู้ประเมิน/เจ้าหน้าที่” 

I. ส่วนต้นของเอกสาร: ชื่อยา ความแรง รูปแบบยา และชื่อการค้า 

(1) ชื่อยา  

• ระบุชื่อสามัญทางยา (ตามมาตรฐาน INN ถ้ารูปเกลือ/เอสเทอร์/ไฮเดรต มีผลต่อข้อบ่งใช้และความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา ให้ระบุเกลือด้วย) และระบุชื่อพ้องของยา (ตามความเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการใช้ยา
ซ้ าซ้อน) ตามด้วย ความแรง รูปแบบยา  

• ในกรณีที่เป็นยาสูตรผสม ให้ใช้ชื่อสามัญทางยาที่เป็นที่รู้จักหรือชื่อสามัญทางยาสูตรผสมที่มีปรากฏ
เอกสารอ้างอิง เช่น โคไทรมอกซาโซล วิตามินรวม เป็นต้น  

• กรณียาสูตรผสมหลายชนิด หรือมีชื่อยาวมาก อาจระบุเฉพาะชื่อการค้า 

(2) ความแรง   

• ระบุหน่วยของปริมาณยาเป็นภาษาไทยด้วยค าเต็มตามระบบเมตริก ไม่ใช้อักษรย่อ เว้นแต่ในหัวข้อที่ 1 
อนุโลมให้ระบุหน่วยเป็นค าย่อท่ีเป็นสากลได้ ส าหรับยาชีววัตถุให้ใช้หน่วยของปริมาณตามที่สากลยอมรับ  

• ไม่ควรเขียนตัวเลขที่มีจุดทศนิยมโดยไม่จ าเป็น เช่น  
• 3 มิลลิกรัม ไม่ใช่ 3.0 มิลลิกรัม และไม่ใช่ 0.003 กรัม  
• หากเป็นขนาดยาตั้งแต่ 1 กรัม ระบุหน่วยเป็นกรัม เช่น 2 กรัม ไม่ใช่ 2000 มิลลิกรัม 
• หากขนาดยาต่ ากว่า 1 กรัม ระบุหน่วยเป็นมิลลิกรัม เช่น 500 มิลลิกรัม ไม่ใช่ 0.5 กรัม  
• หากขนาดยาต่ ากว่า 1 มิลลิกรัม ระบุหน่วยเป็นไมโครกรัม เช่น 300 ไมโครกรัม ไม่ใช่ 0.3 

มิลลิกรัม   
• ถ้าจ าเป็นต้องระบุหน่วยเป็นทศนิยม แต่ไม่มีตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ควรเขียนเลขศูนย์หน้าจุด

ทศนิยมด้วย เช่น 0.5 มิลลิกรัม ไม่ใช่ .5 มิลลิกรัม 

• กรณีผลิตภัณฑ์มีหลายความแรง ให้ระบุความแรงและหน่วยไปในแนวทางเดียวกัน เช่น 250 มิลลิกรัม 
500 มิลลิกรัม 750 มิลลิกรัม เป็นต้น (ไม่ใช่เขียนเป็น 250 มิลลิกรัม 0.5 กรัม 750 มิลลิกรัม) กรณีเป็นยา
รูปแบบของเหลว 

• ควรระบุความแรงเป็น unit dose ส าหรับบริหารยา เช่น 120 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร 
• กรณีกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด (prefilled syringe) ควรระบุความแรงเป็นปริมาณยา

ต่อหน่วย เช่น 60 ยูนิตต่อ 0.6 มิลลิลิตร ทั้งนี้พิจารณาร่วมกับความแรงที่ระบุไว้ในทะเบียน
ยา 

• กรณีที่เป็นยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน ให้ระบุความแรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในต ารายาที่รัฐมนตรี
ประกาศ หรือแนวทางการควบคุมคุณภาพของยาดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
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• ระบุหน่วยความแรง ด้วยข้อความภาษาไทยที่ก าหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
หน่วย ข้อความที่ก าหนด  หน่วย ข้อความที่ก าหนด  หน่วย ข้อความที่ก าหนด 

gram กรัม  liter ลิตร  Unit ยูนิต 
milligram มิลลิกรัม  milliliter มิลลิลิตร  grain เกรน 
microgram  ไมโครกรัม  microliter ไมโครลิตร    

 
 (3) รูปแบบยา  

• ไม่แนะน าให้ใช้เอกสารก ากับยาฉบับเดียวกันกับยาที่มีรูปแบบยาแตกต่างกัน เช่น ยาน้ าที่มุ่งหมายให้
ใช้กับเด็ก ไม่ควรใช้ร่วมกับยาเม็ดที่มุ่งหมายส าหรับผู้ใหญ่ 

• ระบุรูปแบบยา ด้วยข้อความภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้    

รูปแบบยา ข้อความที่ก าหนด  รูปแบบยา ข้อความที่ก าหนด  

Capsule แคปซูล  Nasal drop หยอดจมูก  
Cream ครีม  Nasal spray พ่นจมูก  
Ear drop หยอดหู  Ointment ขี้ผึ้ง  
Emulsion อิมัลชัน  Rectal suppository เหน็บทวาร  
Eye drop หยอดตา  Suspension น้ าแขวนตะกอน  
Inhaler สูดพ่นทางปาก  Syrup น้ าเชื่อม    
Injection ฉีด  Tablet เม็ด    
Liquid น้ า  Vaginal tablet เม็ดสอดช่องคลอด    
Lotion โลชัน  Transdermal patch แผ่นแปะผิวหนัง    
Oral spray ยาสูดพ่นทางปาก  Oral paste ขี้ผึ้งป้ายปาก    
Gel เจล  Granule แกรนูล    
Effervescent tablet เม็ดฟู่  Effervescent powder ผงฟู่    
Sublingual tablet ยาเม็ดอมใต้ลิ้น  Lozenge/Troche ยาอมเม็ดแข็ง    
liniment ทาถูนวด  Pastille ยาอมเม็ดนิ่ม    

หมายเหตุ   

• ข้อมูลความแรงและรูปแบบยาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวอย่างที่ก าหนดในตาราง แนะน าให้อ้างอิงและ
แปลจาก The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) หากไม่มี
ข้อมูล ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

• กรณีรูปแบบยาที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติชัดเจน หรือยาที่มีรูปแบบคล้ายกัน หรือรูปแบบยาที่ประชาชนไม่
สามารถเข้าใจได้ง่าย ให้ผู้จัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนระบุแหล่งอ้างอิงค าแปล                         (เช่น 
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สภาเภสัชกรรม) พร้อมเหตุผลประกอบ ที่แปลเป็นค าดังกล่าว เช่น ปลดปล่อยแบบทยอย แปลจาก sustained 
release/extended release หรือ ปลดปล่อยแบบควบคุม แปลจาก controlled release เป็นต้น 
 (4) ชื่อการค้า 

• กรณียาที่มีเฉพาะชื่อการค้าภาษาอังกฤษที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา ให้วงเล็บภาษาไทย
เป็นค าอ่านตามราชบัณฑิตยสถาน เช่น “ชื่อการค้า Hexin (เฮกซิน)” 

• กรณีท่ีมีชื่อการค้าที่ได้รับอนุมัติท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ใช้ชื่อการค้าตามท่ีได้รับอนุมัติ 

• กรณีที่ขอใช้เอกสารก ากับยาฉบับเดียวกัน ให้ระบุความแรงและรูปบบของยาเรียงกันไว้ คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค เช่น 20, 40 มิลลิกรัม 

1. ยานี้คือยาอะไร 

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร      
1) เป็นการระบุชื่อสามัญทางยาโดยใช้ชื่อตามมาตรฐาน International Nonproprietary Names 

(INN)  ตามด้วยรูปแบบเกลือ/เอสเทอร์/ไฮเดรต (ถ้ามี) ทั้งนี้ การเขียนชื่อยาในรูปเกลือเป็นภาษาไทย ชื่อเกลือ
ต้องอยู่ติดกับชื่อยา เช่น อะทอร์วาสแตทินแคลเซียม และควรวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้วย ตามด้วยชื่อกลุ่มยาที่
แสดงถึงการออกฤทธิ์ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ยาลดไขมัน ยาแก้แพ้ เป็นต้น  

2) ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ 

ยานี้มีชื่อว่า <ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย> (<ชื่อสามัญทางยาภาษาอังกฤษ>) มีตัวยา.......(หน่วย) เป็นยาในกลุ่ม 
<ชื่อกลุ่มยา>  

เช่น ยานี้มีชื่อว่า อะทอร์วาสแตทินแคลเซียม (atorvastatin calcium) มีตัวยา 40 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มลด
ไขมัน 

หมายเหตุ:  
(1) กรณียาสูตรผสมให้แจกแจงตัวยาส าคัญทุกชนิดพร้อมความแรงของยาทุกชนิด โดยระบุว่า “ยานี้เป็น

ยาสูตรผสม มีตัวยาคือ <ชื่อยา ความแรง> และ <ชื่อยา ความแรง> ” และไม่ต้องระบุกลุ่มยา 
(2) กรณียาสูตรผสมหลายชนิด หรือมีชื่อยาวมาก อาจระบุเฉพาะชื่อการค้า โดยระบุว่า “ยานี้เป็นยาสูตร

ผสม มีชื่อว่า <ชื่อการค้า> ซึ่งมีตัวยาส าคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของ
ยานี้” 

(3) ในกรณีที่ชื่อ INN ไม่เป็นที่รู้จัก ให้วงเล็บชื่อสามัญอ่ืนไว้ท้ายชื่อ INN แต่หากไม่มีชื่อ INN ให้ใช้ชื่อ
สามัญทางยาตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด โดยระบุชื่อให้ครบทั้งรูปแบบของเกลือหรือ
เอสเทอร์หรือไฮเดรต ของยานั้น ๆ เช่น อะม็อกซิซิลลินไทรไฮเดรต หรือ อะทอร์วาสแททินแคลเซียม เป็นต้น  

(4) ชื่อสามัญทางยาภาษาไทยให้เขียนตามหลักเกณฑ์วิธีการเขียนของราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ ให้ผู้จัดท า
อ้างอิง pronunciation และแสดงวิธีการถอดเสียงเป็นภาษาไทย 
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(5) หากไม่สามารถระบุกลุ่มยาได้ตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา หรือถ้าเข้าใจยากต่อประชาชน ก็ไม่ต้องระบุ
กลุ่มยา 

1.2  ยานี้ใช้เพื่ออะไร 
1) ระบุข้อบ่งใช้ของยา โดยต้องเป็นข้อบ่งใช้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อที่ 6 ของบทที่ 1  

แนวทางท่ัวไปในการจัดท าเอกสารก ากับยา 
2) ใช้ข้อความภาษาไทยที่เป็นใจความสรุป กระชับ สั้นได้ใจความ เข้าใจง่ายและเหมาะส าหรับ

ประชาชน (ในกรณีที่บางข้อบ่งใช้หากระบุแล้วไม่เหมาะสมกับประชาชน อาจต้องปรับปรุงข้อความดังกล่าวให้
เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อการใช้ยาหรือการรักษา) 

3) ใส่ “ตัวอย่าง” ข้อบ่งใช้ที่ซับซ้อน แล้วย่อให้กระชับเข้าใจง่าย เช่น สเตอรอยด์  (ตัวอย่าง 
prednisolone) ยามะเร็งที่มีรายละเอียดมาก 

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา 

2.1  ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร             
1) เป็นการระบุข้อห้ามใช้ของยาที่เป็น  absolute contraindication   
2) ระบุข้อห้ามใช้ โดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อจ าเป็น  โดยระบุข้อ

ห้ามใช้ตามแนวทางต่อไปนี้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• “เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอ่ืนในกลุ่ม XXX” [ถ้ามีกลุ่มยา]  

• “เมื่อตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก” [กรณี จัด
อยู่ใน pregnancy category X]   

• “เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก” [กรณีมีข้อมูลว่า
หญิงให้นมบุตรห้ามใช้ยานี้] 

• “เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะท าให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อทารก” [กรณียาจัดอยู่ใน pregnancy category X และ มีข้อมูลว่า หญิงให้นม
บุตรห้ามใช้ยานี้] 

• ห้ามใช้ xxx [ให้ระบุข้อห้ามเกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่เป็น absolute contraindication] 

• ห้ามใช้ร่วมกับ <ยา> <อาหาร> <สมุนไพร> <ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร> [กรณีมีอันตรกิริยาที่
จัดเป็น absolute contraindication] แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกร] 

2.2    ข้อควรระวังเม่ือใช้ยานี้  
1) เ ป็ น ก า ร ร ะบุ ข้ อ ค ว ร ร ะวั ง ข อ ง ย า ที่ เ ป็ น  warning/ precaution / caution/ relative 

contraindication อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ absolute contraindication  
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2) ระบุข้อควรระวังของยา โดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อจ าเป็น โดย
ระบุข้อควรระวังตามแนวทางต่อไปนี้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

• เริ่มขึ้นต้นประโยค “ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้“ [ระบุข้อควรระวังที่
เกี่ยวกับโรคหรือภาวะที่ต้องระวังเฉพาะที่เห็นว่าเหมาะสม] 

• “หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้”  [กรณียาจัดอยู่ใน pregnancy category C] 

• “หญิงมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์
อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์” [กรณียาจัดอยู่ใน  pregnancy 
category D] 

• “หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้”  [ยกเว้นยาบางชนิดที่มีหลักฐานชัดเจนว่า
ใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือเป็นมาตรฐานการรักษาส าหรับหญิงให้นมบุตร ไม่ต้องระบุ] 

• “ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความ
ปลอดภัย” [ในกรณีไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร ส าหรับ
รูปแบบยาและความแรงนั้น ๆ] 

•  “ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด  เพราะ
อาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น <ยา> <อาหาร> <สมุนไพร> <ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร>” [ให้ระบุเฉพาะรายการที่ส าคัญและใช้แพร่หลายในประเทศไทย ที่เกิด
อันตรกิริยากับยาโดยมีหลักฐานชัดเจนและรุนแรงมาก] 

ค าแนะน าเพิ่มเติมในการจัดท าข้อมูลในหัวข้อ “ข้อควรรู้ก่อนการใช้ยา” 
(1) pregnancy category ให้พิจารณาตามรูปแบบยา โดยอ้างอิงข้อมูลจาก US pregnancy categories 

หรือ ADEC pregnancy categories (Australia) หรือ ถ้าเป็นยาใหม่ที่ไม่มี category ก็ไม่จ าเป็นต้องอ้างอิง  
แต่ต้องอธิบายความปลอดภัยต่อการในสตรีมีครรภ์ให้ชัดเจน 

(2)  ในกรณีที่มีการแบ่งระดับความเสี่ยงตามไตรมาสของการตั้งครรภ์ให้ระบุไตรมาสลงไปด้วย เช่น 
aspirin ไตรมาสที่ 1, 2 เป็น category C แต่ ไตรมาสที่ 3 เป็น category D ให้ระบุดังนี้ “หญิงมีครรภ์ควร
ระมัดระวังการใช้ยานี้ในการตั้งครรภ์เดือนที่ 1-6 และ หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในการตั้งครรภ์เดือนที่ 7-9 เพราะ
อาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์” 

(3) กรณียาน้ าส าหรับเด็กท่ีผู้ใหญ่สามารถใช้ได้ด้วย เช่น การให้ยาทางสายยาง หรือผู้ที่กลืนล าบาก ให้ระบุ
เกี่ยวกับความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ไว้ในหัวข้อ “ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา” ด้วย 
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3. วิธีใช้ยา 

3.1 ขนาดและวิธีใช้             
1) เป็นการระบุขนาดยาตามข้อบ่งใช้ วิธีใช้ ความถี่ และระยะเวลาในการให้ยาที่เหมาะสมตาม         

กลุ่มอายุ 
2) โดยทั่วไปไม่แนะน าให้ระบุขนาดยา แต่ให้ระบุข้อความว่า “ควรใช้ยาตามค าแนะน าของแพทย์

หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค” โดยอาจ
ปรับข้อความให้เหมาะสมตามบริบทของยา   

3) ควรระบุขนาดยาในกรณีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย เช่น ยาสามัญประจ าบ้าน ยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ หรือยาอ่ืนๆที่มีความจ าเป็น 

4) วิธีใช้ยา  
- ให้ระบุวิธีปฏิบัติ เช่น กินยาหลังอาหารทันที กินยาก่อนอาหาร เคี้ยวยานี้ก่อนกลืน เป็นต้น 
- หากเป็นยาที่มีวิธีการใช้แบบพิเศษ เช่น ยาหยอดตา ยาเหน็บ ยาพ่น ให้อธิบายวิธีใช้ให้ชัดเจน 

หรืออาจมีรูปภาพประกอบตามความเหมาะสม ตัวอย่างการเขียนวิธีใช้ยา เช่น 

• กินครั้งละ  …… เม็ด 
   ตัวอย่าง:  กินครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น 
        กินครั้งละ  ครึ่ง เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น 
        กินครั้งละ  1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร เช้า เย็น 
       กินครั้งละ  2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

• ห้ามแบ่งเม็ดยาหรือบดยานี้ 

• อมใต้ลิ้นครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการเจ็บเค้นหน้าอก/ อมใต้ลิ้น หรือกระพุ้งแก้มเวลาเจ็บ 
  หน้าอก 

• ผสมน้ าถึงขีดก าหนด 

• ทาผื่นคัน / ทาบาง ๆ  บริเวณท่ีเป็น  

• เหน็บทวารหนัก/ช่องคลอด ครั้งละ  …. เม็ด /ทาบริเวณช่องคลอด วันละ.....ครั้ง 

• วิธีเหน็บช่องคลอด 
1. ล้างมือให้สะอาด 
2. แกะกระดาษห่อออกแล้วจุ่มในน้ าสะอาดพอให้ยาชื้น (ประมาณ 1-2 วินาที) เพ่ือลดการ

     ระคายเคือง 
3. นอนหงายโดยชันเข่าข้ึนและแยกขาออก  
4. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไป 
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5. นอนในท่าเดิมประมาณ 15 นาที จนกว่ายาจะละลายหมด ปกติมักจะเหน็บก่อนนอน อาจ
     ใช้กระดาษช าระซ้อนทบกันหลาย ๆ ชิ้น หรือผ้าอนามัยรองที่กางเกงในไว้ เพ่ือรองรับส่วน
     ของยาที่อาจไหลออกมา 

• หยอดจมูก/หู/ตาข้างที่เป็น ….. หยด  

• พ่นสูดเข้าคอครั้งละ …… ที (ใช้กับ metered dose inhaler) 

• สูดเข้าคอครั้งละ ……. ที (ใช้กับ dry powder inhaler เช่น turbuhaler accuhaler) 

• พ่นจมูกข้างที่เป็นข้างละ…ที เช่น พ่นจมูกท้ัง  2  ข้าง ข้างละ 1 ที วันละ 2 ครั้ง เช้า  เย็น 

• วิธีใช้ยาสูดพ่นจมูก 
1. ถือหลอดพ่นยาในแนวตั้ง เปิดฝาครอบหลอดพ่นยาออก เขย่าหลอดในแนวตั้ง 3-4 ครั้ง 
2. หายใจออกทางปากให้สุดเต็มที่ 
3. ใช้ริมฝีปากอมรอบปากหลอดพ่นยาให้สนิท หรืออ้าปากให้หลอดพ่นยาอยู่ห่างจากปาก 

ประมาณ 3-4 เซนติเมตร และอ้าปากเล็กน้อย 
4. หายใจเข้าช้า ๆ และลึก ๆ ทางปากพร้อมกับกดที่พ่นยา 1 ครั้ง 
5. เอาหลอดพ่นยาออกจากปาก หุบปากให้สนิท กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที หรือให้นาน

ที่สุดเท่าที่จะนานได้ แล้วผ่อนลมหายใจออกทางปากหรือจมูกช้า ๆ 
6. กรณีต้องพ่นยาอีกครั้ง ควรเว้นระยะห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 1 - 2 นาที 

• ฉีดใต้ผิวหนัง วันละ...ครั้ง ก่อนอาหาร... ยูนิต 
           ตัวอย่าง: ฉีดใต้ผิวหนัง วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า 10 ยูนิต ก่อนอาหารเย็น 10 ยูนิต 

• ป้ายตาข้างท่ีเป็น วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 

3.2 หากลืมกินยาควรท าอย่างไร (ปรับกริยาตามวิธีใช้ยา เช่น กิน พ่น เหน็บ หยอด ทา ฯลฯ)  
1)  เป็นการระบุวิธีปฏิบัติตัวในกรณีที่ผู้ใช้ยาลืมใช้ยา 
2)  ให้แนะน าวิธีปฏิบัติตัวตามความเหมาะสม โดยระบุตามเอกสารอ้างอิง เช่น  

• “กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพ่ิมเป็น 
2 เท่า”  

• “กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน [x] ชั่วโมงให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพ่ิมเป็น 2 
เท่า”  

• “กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเหลือเวลาน้อยกว่า [x] ชั่วโมงก่อนถึงมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อ
ต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า”  

3)  ส าหรับยาที่มีวิธีใช้เป็นการเฉพาะ หรือไม่เหมาะสมให้ผู้ป่วยใช้ยาทันทีที่นึกได้ เช่น ยาคุมก าเนิด
ชนิดรับประทาน ยา warfarin, steroids, methotrexate ยาที่กินวันเว้นวัน ยาที่กินเดือนละครั้ง เป็นต้น      
ให้ระบุว่า “ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้” 
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4) หากเป็นยาที่ใช้เมื่อมีอาการ (ยา PRN) ไม่ต้องมีหัวข้อ 3.2 

3.3  ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะน า ควรท าอย่างไร (ปรับกริยาตามรูปแบบยา เช่น กิน พ่น เหน็บ หยอด ทา)  
1) ระบุอาการที่อาจเกิดขึ้นและวิธีปฏิบัติตัว ในกรณีที่ใช้ยาเกินขนาดที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ขนาด           

และวิธีใช้  
2) ยาทุกชนิดให้ระบุข้อความมาตรฐาน ดังนี้ 

• “ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง [เช่น ...  (ถ้ามีข้อมูลโปรดระบุ
ตัวอย่างอาการที่เกิดขึ้นได้/ sign & symptom of overdosage)] ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล
ทันท ี

3) กรณียาท่ีบริหารในโรงพยาบาลโดยแพทย์หรือพยาบาล อาจไม่ต้องระบุข้อ 3.3 

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา 

1)   เป็นการระบุวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ใช้ยาในระหว่างที่ได้รับยานี้ 
2)   ควรเรียงเนื้อหาให้ชัดเจนและจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ระหว่างสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตามด้วย สิ่งที่ไม่ควร/ห้าม

ปฏิบัติ 
3)   ส าหรับยาทั่วไป ให้ระบุข้อควรปฏิบัติที่ส าคัญเพ่ือเสริมผลการรักษา หรือป้องกันผลข้างเคียงจากยา 

เช่น  

• “พบแพทย์ ตามนั ดอย่ างสม่ า เสมอ เ พ่ือติ ดตามผลการรั กษาหรือ อันตรายจากยา ”  
(เช่น anticoagulant drugs, statins)  

• “ควบคุมอาหารและออกก าลังกายระหว่างการใช้ยานี้”  

• “ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือท างานที่เสี่ยงต่อการพลัดตก
จากที่สูง” 

• “แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าก าลังใช้ยานี้หากต้องการผ่าตัดหรือท าฟัน” 

• “หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์” 

• “หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดโดยตรง”  
4)   ส าหรับยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) ทุกตัวยา ให้ระบุข้อความดังนี้ด้วย  

• “ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามค าแนะน าของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว        
ก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา” 

5) ส าหรับยาโรคเรื้อรัง นอกจากข้อควรปฏิบัติตามข้อ 2 แล้ว ให้ระบุ สองข้อความข้างล่างนี้ด้วยในทุกตัวยา 

• “พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา” 

• “ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามค าแนะน าของแพทย์ หรือเภสัชกร”  
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5. อันตรายท่ีอาจเกิดจากยา 

ควรระบุอันตรายที่อาจเกิดจากยาโดยแยกเป็นหัวข้อตามความรุนแรง โดยทั่วไปแนะน าดังนี้  

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที  
1) ให้ระบุอาการแพ้ยาตามด้วยอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงเท่านั้น  
2) อาการแพ้ยาให้ใช้ข้อความร่วม (เป็นอย่างน้อย) ดังนี้  

•  “ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก”  

•  “หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจล าบาก”  

•  “ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ าตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ”  
3) ให้ระบุอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง โดยใช้ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิงร่วมกับดุลพินิจของผู้จัดท า

ข้อมูล 
4) กรณีได้รับยาเฉพาะที่โรงพยาบาลแล้วกลับไปที่บ้าน การระบุว่า “หยุดยา” อาจไม่เหมาะสมกับ

การบริหารยาดังกล่าว อาจปรับหัวข้อเป็น “5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที” หรือ “5.1 อาการที่ต้อง
แจ้งแพทย์ทันท”ี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของยา 

5) กรณียาที่ใช้เฉพาะขณะรักษาในโรงพยาบาล การระบุว่า “หยุดยา” อาจไม่เหมาะสมกับการ
บริหารยาดังกล่าว อาจปรับหัวข้อเป็น “5.1 อาการท่ีต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที”     

5.2 อาการที่ไม่จ าเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์  
1)   ให้ระบุอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่นอกเหนือจากข้อ 5.1 
2)   ให้ระบุอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง โดยใช้ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิงร่วมกับดุลพินิจของ

ผู้จัดท าข้อมูล (โปรดดูข้อแนะน าด้านล่าง) เช่น 

• “ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง ตาแห้ง ตาพร่า”  

• “ง่วงซึม นอนไม่หลับ  ฝันร้าย” 

• “คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องผูก ท้องร่วง” 

• ปลายมือปลายเท้าเย็น 

• “อยากอาหารเพิ่มข้ึน น้ าหนักเพ่ิม” 

• “ปัสสาวะหรืออุจจาระมีสีผิดปกติ เช่น ปัสสาวะมีสีส้มแดง อุจจาระมีสีด า” 
      3)   กรณีได้รับยาเฉพาะที่โรงพยาบาลแล้วกลับไปที่บ้าน การระบุว่า “ไม่จ าเป็นต้องหยุดยา” อาจไม่

เหมาะสมกับการบริหารยาดังกล่าว อาจปรับหัวข้อเป็น “5.2 อาการที่ไม่จ าเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”   

      4)   กรณียาที่ใช้เฉพาะขณะรักษาในโรงพยาบาล  การระบุว่า “ไม่จ าเป็นต้องหยุดยา” อาจไม่
เหมาะสมกับการบริหารยาดังกล่าว อาจปรับหัวข้อเป็น  “5.2 อาการท่ีอาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามี
อาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล”   
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ทั้งนี้ ให้ผู้จัดท าระบุเหตุผล กรณีอาการไม่พึงประสงคท์ี่ไม่ใส่ไว้ในเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน ทั้งท่ีมี
ข้อมูลในเอกสารอ้างอิง เช่น ค่าเอนไซม์ตับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เหตุผลที่ไม่ระบุ เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ป่วยไม่
สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ 

 
ข้อแนะน าเพิ่มเติมในการใช้ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง 
i. ข้อความที่พิจารณาให้เป็น 5.1 เช่น  
 1. Stop taking your tablets and seek medical attention immediately  
 2. Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as 

soon as possible  
 3. Call your doctor right away if you notice any of these side effects 
 4. Reasons to call healthcare provider immediately   
ii. ข้อความที่พิจารณาให้เป็น 5.2 เช่น  
 5. Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber 

or health care professional if they continue or are bothersome) 
 6. If you notice these less serious side effects, talk with your doctor 
iii. ข้อความที่อาจพิจารณาให้เป็น 5.1 หรือ 5.2 เช่น Tell your doctors as soon as possible   

5.3  ในท้ายข้อ 5.1 และ 5.2 ให้ระบุข้อความด้านล่างไว้ด้วย คือ 

• ข้อความท้ายข้อ 5.1 ก่อนขึ้นข้อ 5.2 เพ่ิมข้อความว่า “ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที” 

• ข้อความท้ายข้อ 5.2 ก่อนขึ้นข้อ 6. เพ่ิมข้อความว่า “ไม่จ าเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้ไปพบแพทย์” 

5.4 กรณีบริหารยาที่สถานพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ป่วยกลับไปที่บ้าน  (เช่น วัคซีน สาร
ทึบรังสี) ให้ระบุข้อความในข้อ 5.2 เป็นดังนี้ 

•  “5.2 อาการท่ีอาจเกิดข้ึนได้ เช่น ...” 

• ข้อความท้ายข้อ 5.2 ก่อนขึ้นข้อ 6. เพ่ิมข้อความว่า “หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบ
แพทย”์ 

 

6. เก็บยานี้อย่างไร 

1) ให้ระบุวิธีการเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง ข้อความที่แนะน าให้ระบุเริ่มต้น 2 ข้อย่อยแรก คือ  
   - “เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา” และ  
   - “เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ [X] <ปรับตามทะเบียนยา> 

องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ า ห้องครัว”  
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   - จากนั้นตามด้วยค าแนะน าเพ่ิมเติมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ เช่น 
(1)    รูปแบบแผง: ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจ

เสียได้   
(2)    ยาเม็ดบรรจุขวด: ให้ระบุว่า “หยิบยาออกจากขวดเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น” 
(3)    ในกรณีที่เป็นยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น: ให้ระบุว่า “เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง”   
(4)    ส าหรับยาที่มีอายุการใช้สั้นหลังจากเปิดใช้หรือผสมแล้ว เช่น ยาตา ยาชนิดผงแห้งผสมน้ า ให้

ระบุวิธีการเก็บ และอายุการใช้ของยา หลังจากเปิดใช้หรือผสมแล้วไว้ด้วย  (ปรับตามข้อมูลการศึกษาความคง
สภาพของยา) เช่น azithromycin dry powder for suspension “ผสมแล้วเก็บในตู้เย็นได้ 1 สัปดาห์” 

(5)    ข้อความที่แนะน าให้ระบุข้อย่อยสุดท้าย คือ “เก็บยาให้พ้นมือเด็ก” 
 

2) กรณียาอ่ืน ๆ ให้ระบุข้อความที่สอดคล้องกับบริบทของยานั้น ๆ เช่น ยาที่ใช้เฉพาะในโรงพยาบาล จะ
เขียนว่า “ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน” 

 หมายเหตุ แนะน าให้ใช้ค าว่า “โรงพยาบาล” เนื่องจากเป็นภาษาที่ประชาชนน่าจะเข้าใจได้
ง่ายกว่าค าว่า “สถานพยาบาล” 

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้ 

1) เริ่มต้นประโยคด้วย “ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในต ารับ โดยระบุตัวยาส าคัญ 
และส่วนประกอบอื่นๆ ในต ารับ” 

2) เว้นพื้นที่ให้ระบุข้อความของลักษณะและสีของยา รวมทั้งส่วนประกอบ ตามท่ีขึ้นทะเบียนต ารับยา 

II. ข้อความร่วมท้ายเอกสาร (disclaimer) 

 ระบุข้อความร่วมไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างสุดของเอกสารก ากับยา โดยแนะน าให้จัดวางในส่วนคอลัมน์ตรง
กลาง โดยระบุข้อความดังนี้ “เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร” 

III. ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหน่าย                

1) เป็นการระบุข้อมูลผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้แทนจ าหน่าย  โดยระบุ 

• ชื่อและท่ีอยู่ของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ < ปรับตามทะเบียนยา > 
i. เจ้าของผลิตภัณฑ์ ระบุชื่อบริษัทและท่ีอยู่ 
ii. ผู้รับอนุญาตในประเทศไทย ระบุชื่อบริษัทและท่ีอยู่ 
iii. ผู้จัดจ าหน่ายในประเทศไทย ระบุชื่อบริษัทและท่ีอยู่ 

IV. เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเม่ือ  

เป็นการระบุ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ผู้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายและได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ภาคผนวก 1 
ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา* 

 

ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา แบ่งเป็น 
1. ไม่ร้ายแรง กรณีอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนไม่เข้าข่ายกรณีท่ีระบุในหัวข้อร้ายแรง 
2. ร้ายแรง กรณีอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนเป็นดังนี้ 

2.1 เสียชีวิต (death) เมื่อมีการเสียชีวิตซึ่งอาจเป็นผลมาจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานั้น  
ทั้งนี้การเสียชีวิตในกรณีนี้ไม่รวมถึงการที่ทารกเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ (การแท้งบุตร) อัน
เนื่องมาจากความผิดปกติมาแต่ก าเนิด (congenital anomaly) หรือการตั้งครรภ์ล้มเหลว 

2.2 อันตรายถึงชีวิต (life-threatening) เมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต จากอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาหรืออาจมีผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตถ้าใช้ยานั้นอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเพ่ิมระยะเวลาในการรักษานานข้ึน  

• ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (hospitalization-initial) เมื่ออาการไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

• ท าให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (hospitalization-prolong) เมื่ออาการ 
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเหตุให้ใช้เวลาการรักษาในโรงพยาบาลยาวนานขึ้น (กรณี
ผู้ป่วยต้องสังเกตการณ์ที่ห้องฉุกเฉิน ควรระบุเป็นตัวเลือกอ่ืน เช่น life-threatening) 

2.4 ความพิการ (disability) เมื่ออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้ไม่สามารถด ารงชีวิต
ตามปกติ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวหรือถาวร หรือท าให้เกิดความเสียหาย หรือการ
ท าลายต่อโครงสร้าง หน้าที่ของร่างกายผู้ป่วยหรือความสามารถ หรือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น 
ตาบอด ไตวาย เป็นต้น 

2.5 เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่ก าเนิด เมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับยาก่อนการตั้งครรภ์ หรือใน
ระหว่างตั้งครรภ์แล้วส่งผลให้เกิดความผิดปกติแต่ก าเนิดของทารกซึ่งเป็นผลของอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา 

2.6 อาการร้ายแรงอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอ่ืน เช่น การผ่าตัด รวมถึงอาการ
หายใจติดขัดอย่างรุนแรงและต้องรักษาในห้องฉุกเฉิน เกิดอาการชัก หมดสติ ระบบเลือดผิดปกติ 
เป็นต้น 

                                           

 

*ปรับปรุงจากค าแนะน าในการกรอกแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ภาคผนวก 2 

ตัวอย่างเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 
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ภาคผนวก 3 
แนวทางการทดสอบเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน (user testing guideline) 

 การทดสอบเอกสารก ากับยาเป็นกระบวนการและเป็นหลักฐานสะท้อนถึงความใส่ใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสารก ากับยาสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เอกสารก ากับยาที่มีประสิทธิภาพคือเอกสารก ากับยาที่ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลที่ต้องการพบได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม  เอกสารก ากับยาที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้เกิดการใช้
ยาไม่เหมาะสม ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และในบางกรณีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผล
ที่ไม่ต้องการต่อผู้บริโภค 
 เมื่อได้รับเอกสารก ากับยา ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีวิธีอ่าน ท าความเข้าใจ หรือพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดย
เนื้อหาเอกสารก ากับยามีความซับซ้อนและแตกต่างกันในยาแต่ละชนิด การแปลเอกสารก ากับยาที่พัฒนาตาม
มาตรฐานสากล เช่น เมื่อน าเอกสารก ากับยาซึ่งได้รับการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้วในภาษาอังกฤษ มาแปลให้เป็น
ภาษาไทยก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้บริโภคคนไทยจะมีความเข้าใจและสามารถใช้ยาได้เหมาะสมในลักษณะเดียวกัน 
การทดสอบในผู้บริโภคก่อนน าไปใช้จะช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารก ากับยาสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามจุดมุ่งหมาย 
 การทดสอบประสิทธิภาพการให้ข้อมูลของเอกสารก ากับยาด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานจะช่วยชี้ให้เห็นถึง
จุดบกพร่อง หรือประเด็นที่ผู้ป่วยหรือคนทั่วไปมักไม่เข้าใจในเอกสารก ากับยา การทดสอบจากมุมมองของผู้ใช้
ข้อมูลยังเป็นวิธีที่ให้ผู้ป่วยหรือผู้มีโอกาสใช้ยามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารก ากับยา โดยไม่ใช่ค านึงถึงแต่
เพียงเนื้อหาที่ต้องการให้จากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น  การทดสอบเอกสารก ากับยาในผู้บริโภคจะ
ท าให้มั่นใจได้ว่า เอกสารก ากับยานั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ แลผู้ป่วยสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามสภาพการใช้งานจริง 
 การทดสอบในผู้บริโภคนับเป็นขั้นตอนหนึ่งภายใต้กระบวนการพัฒนาเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 
และทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเอกสารก ากับยาควรท าการทดสอบซ้ า โดยเฉพาะในประเด็น/ เนื้อหาที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม หลักการพ้ืนฐานที่ต้องท าความ
เข้าใจส าหรับการทดสอบเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน ดังนี้ 

• เอกสารก ากับยาที่จะน ามาทดสอบ 
1) มีข้อความครบถ้วนตามแนวทางการจัดท าเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชน 
2) ในกรณีที่ประสงค์จะท าเอกสารก ากับยาฉบับเดียวส าหรับหลายความแรง โดยมีข้อมูลที่เหมือนกัน     

ให้ระบุทุกความแรงอยู่ในเอกสารก ากับยาที่จะน าไปทดสอบ 
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• การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเอกสารก ากับยา ไม่ใช่ทดสอบผู้บริโภค 
 สิ่งที่สนใจ คือ เอกสารก ากับยาสามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้หรือไม่ โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

ข้อความและการน าเสนอเนื้อหาในเอกสารก ากับยา จุดสนใจหรือหน่วยวิเคราะห์จึงไม่ได้อยู่ที่ผู้บริโภคแต่ละคน
เข้าใจเอกสารก ากับยาได้ดีในระดับใด แต่อยู่ที่เนื้อหาแต่ละส่วนสื่อสารได้ดีเพียงใด โดยวัดจากจ านวนผู้อ่านที่เข้าใจ 

• การทดสอบนี้มีเป้าหมายเพื่อหาจุดบกพร่องของเอกสารก ากับยา 
ข้อมูลที่ผู้ทดสอบควรให้ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเอกสารก ากับยา คือ ข้อบกพร่องหรือ

จุดที่เป็นปัญหาของเอกสารก ากับยา เพ่ือน าข้อบกพร่องหรือปัญหานั้นไปปรับแก้ให้เหมาะสมทั้งในส่วนของเนื้อหา 
ภาษาท่ีใช้ และรูปแบบการน าเสนอ  คะแนนผ่านไม่ผ่านจึงเป็นเพียงเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ทดสอบ 

• การทดสอบนี้ไม่ใช่การทดสอบว่ายาได้ผลหรือไม่ 
การทดสอบนี้ไม่สามารถบ่งบอกเกี่ยวกับผลการออกฤทธิ์ของยา ประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลของเอกสาร

ก ากับยาจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา ส่วนผลของยาจะเป็นระดับใดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ยาเอง ผลของการทดสอบเอกสารก ากับจึงไม่ได้แสดงนัยเชื่อมโยงถึงคุณสมบัติของยาแต่อย่างใด 

• การทดสอบนี้ไม่ใช่การวัดความรู้สึก ทัศนคติ หรือความชอบ ความพอใจของผู้บริโภค 
วัตถุประสงค์ของการทดสอบไม่ใช่เพ่ือวัดความพึงพอใจ ความชอบ หรือทัศนคติของผู้บริโภคต่อเอกสาร

ก ากับยา แต่ต้องการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อเอกสารก ากับยาว่าผู้บริโภคหาข้อมูลที่ต้องการพบหรือไม่ 
และปฏิบัติตามที่ระบุไว้ได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เป้าหมายจึงไม่ใช่ต้องการรู้ระดับคะแนนความพึงพอใจหรือ
ความรู้สึกของผู้บริโภคต่อเอกสารก ากับยา เนื่องจากคะแนนความรู้สึกมักไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ส าหรับการปรับปรุงเอกสารก ากับยา 

• การทดสอบนี้ไม่สามารถแทนด้วยวิธีการวัดระดับการอ่านออก (readability testing) 
ระดับการอ่านออกเป็นตัวชี้วัดระดับความยากง่ายของภาษาที่ใช้ ประเมินโดยอาศัยสูตรซึ่งมักค านวณจาก

ความยาวของค าและประโยคที่เขียนเป็นหลัก โดยทั่วไป คะแนนของระดับการอ่านออกจะสะท้อนระดับการศึกษา
ของผู้อ่านที่พึงมีเพ่ือเข้าใจข้อความในเอกสาร การประเมินระดับการอ่านออกสามารถด าเนินการได้ง่าย ใช้เวลา
และค่าใช้จ่ายน้อย มีความเป็นกลางสูง ไม่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ผู้ทดสอบสามารถใช้สูตรค านวณได้โดยตรง แต่ระดับ
การอ่านออกไม่สามารถให้รายละเอียดของข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของผู้อ่านเอกสาร
ก ากับยา นอกจากนี้ระดับการอ่านออกมักจะเหมาะกับการสะท้อนความยากง่ายของภาษาส าหรับเด็ก แต่อาจ ไม่
เหมาะในกรณีของผู้ใหญ่หรือข้อความที่มีเนื้อหาเชิงเทคนิคอย่างเช่นเอกสารก ากับยา  ระดับการอ่านออกอาจจะใช้
เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นเพ่ือสะท้อนความยากง่ายของภาษาที่เขียนในเอกสารก ากับยา แต่ไม่อาจเป็นตัวชี้วัดหรือ
ข้อสรุปสุดท้ายที่บ่งบอกคุณภาพหรือประสิทธิภาพของเอกสารก ากับยา 
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กระบวนการทดสอบในผู้บริโภค 

 กระบวนการทดสอบถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเอกสารก ากับยาส าหรับประชาขน และเป็นขั้นตอน
การทดสอบเพ่ือให้มั่นใจว่า เอกสารก ากับยามีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคหรือผู้ป่วยเพียงพอที่จะท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  กระบวนการทดสอบมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นเนื้อหาจากเอกสารก ากับยา ที่มีความส าคัญที่จะมีผลต่อการใช้ยาให้ปลอดภัย                      
และมีประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยต้องทราบและปฏิบัติได้เพ่ือน ามาทดสอบ ประเด็นที่จะถามควรครอบคลุมเนื้อหาในทุก
หัวข้อหลัก ลักษณะค าถามควรสะท้อนค าถามที่อาจเกิดในสถานการณ์การใช้ยาจริงของผู้ป่วย ค าถามมี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 

• ถามข้อเท็จจริง เช่น ขนาดการใช้ยา  ยานี้ใช้ส าหรับรักษาอะไร 

• ถามการกระท าหรือวิธีปฏิบัติ เช่น ถ้าลืมกินยาต้องท าอย่างไร 

• ถามให้อธิบายเหตุผลของการกระท าหรือผลที่เกิด เช่น ท าไมห้ามขับรถเมื่อใช้ยา 
 

2. สร้างแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยค าถาม 12-15 ข้อ จ านวนข้อค าถามขึ้นกับประเด็นที่ต้องการ
ทดสอบ แต่ไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป เพ่ือไม่ให้ผู้ถูกทดสอบเหนื่อยล้า ระยะเวลาทดสอบไม่ควรเกิน 30-35 นาที 
ค าถามควรมีลักษณะดังนี้  

• ครอบคลุมข้อมูลส าคัญที่ผู้ป่วยต้องทราบและปฏิบัติได้ รวมทั้งเนื้อหาที่ผู้ป่วยอาจเข้าใจได้ยาก เช่น 
ชื่อยา วิธีใช้ยา วิธีการเก็บรักษายา อันตรายจากยา เป็นต้น 

• สามารถชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของเอกสารก ากับยาได้ 

• ไม่ใช้ภาษาท่ีชี้น าการตอบ หรือใช้ค าเดียวกับท่ีมีในเอกสารก ากับยา 

• ควรใช้ค าถามสั้น ๆ และใช้ภาษาพูดที่ใช้ทั่วไป 

• ไม่ควรถามค าถามปลายปิดที่ค าตอบเป็น “ใช่/ไม่ใช่” 

• พยายามใช้ค าถามปลายเปิดที่ต้องหาค าตอบจากเอกสารก ากับยา ค าถามลักษณะนี้จะช่วยให้     
ทราบว่าผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในเอกสารก ากับยา หรือถ้าให้ท าตามท่ีระบุจะมีปัญหาหรือไม่ 

• ค าถามควรใช้ค าพูดที่ชัดเจน และมีควรตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว 

• ควรหลีกเลี่ยงค าถามที่ถามความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

• ล าดับของข้อค าถามไม่ควรเรียงในลักษณะที่ท าให้อาสาสมัครคาดเดาต าแหน่งของค าตอบใน
เอกสารก ากับยา เช่น การเรียงค าถามตามล าดับของเนื้อหาในเอกสารก ากับยาจะท าให้อาสาสมัครสามารถคาดเดา
ได้ว่าค าตอบข้อต่อไปจะเป็นส่วนต่อไปของเอกสารก ากับยา เป็นต้น 
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• ควรเริ่มถามจากค าถามที่ไม่ยากเกินไป 2-3 ข้อ จากนั้นจึงถามสลับไปมา โดยแต่ละส่วนอาจมี
มากกว่า 1 ค าถาม ทั้งนี้ ควรแจ้งให้อาสาสมัครทราบก่อนทดสอบว่า ผู้ทดสอบอาจถามสลับไปมาหรือเรียงต่อ ๆ 
กันตามเนื้อหาในเอกสารก ากับยาก็ได้ 

 
3. ทดลองเบื้องต้นก่อนการทดสอบจริง (pilot  testing)  

วัตถุประสงค์ของการทดลองเบื้องต้นคือ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและล าดับของค าถามใน
แบบทดสอบ การทดลองเบื้องต้นนี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงค าถามในแบบทดสอบ การทดสอบแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใช้จริงควรด าเนินการ ดังนี้ 

• ทดลองในกลุม่อาสาสมัคร 2-6 คน ซึ่งอาจเลือกตามความสะดวกได้ เช่น คนใกล้ตัว หรือเพ่ือน  

• ด าเนินการในลักษณะที่เหมือนการทดสอบจริง   

• สังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
o ผู้ตอบเข้าใจค าถามตรงกับประเด็นที่ต้องการทดสอบ  
o แต่ละค าถามมีค าตอบในเนื้อหาเอกสารก ากับยา  
o ระยะเวลาในการทดสอบไม่นานเกินไป  

• ในตอนท้าย ควรถามอาสาสมัครถึงข้อเสนอแนะเพ่ือจะช่วยให้การทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได้แก่ 
o ความชัดเจนของค าแนะน าในการทดสอบ   
o ความชัดเจนของข้อค าถาม  
o บรรยากาศในห้องที่ท าการทดสอบ เช่น ความสะดวกสบาย ความเป็นกันเอง เป็นต้น 

 
4. คัดเลือกอาสาสมัครหรือผู้ถูกทดสอบ  
 อาสาสมัคร หรือผู้ถูกทดสอบแต่ละคนควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

• ควรมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับยานั้น ๆ เช่น ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

• ไม่เป็นบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับยานั้น ๆ โดยตรง เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกร 

• ควรหลีกเลี่ยงการคัดเลือกอาสาสมัครตามความสะดวก เช่น เพ่ือนร่วมงาน แต่อาจใช้เป็น
อาสาสมัครในการทดสอบแบบทดสอบก่อนการทดสอบจริง 

• อาสาสมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วย แต่ในกรณีที่เป็นยาที่มีการใช้ในกลุ่มเฉพาะ อาจพิจารณา
ใช้กลุ่มผู้ป่วยเป็นอาสาสมัคร 
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• ไม่ได้ใช้เอกสารก ากับยาในการท างาน หรือชีวิตประจ าวัน 

• ไม่เคยถูกทดสอบประสิทธิภาพการให้ข้อมูลของเอกสารก ากับยาฉบับนั้นมาก่อน 

• การทดสอบในยาที่มีการใช้ในคนทั่วไป เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้แพ้ อาสาสมัครควรเป็นผู้ที่ไม่ได้มีการ
ใช้ยาเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน และควรคัดเลือกอาสาสมัครที่มีระดับการศึกษาพ้ืนฐาน เช่น ระดับการศึกษาภาค
บังคับ เนื่องจากถ้ากลุ่มการศึกษาน้อยสามารถใช้เอกสารก ากับยาได้อย่างเหมาะสม การใช้เอกสารก ากับยาใน
ประชาชนทั่วไปก็ไม่น่าจะเกิดปัญหา 

• จ านวนอาสาสมัครในแต่ละรอบของการทดสอบ ควรใช้จ านวน 11 คน 
 

5. ขั้นตอนการทดสอบเอกสารก ากับยา 

• ทดสอบกับอาสาสมัครทีละคนแยกออกจากกัน เพ่ือลดอิทธิพลจากกลุ่ม 

• ก่อนเริ่มท าการทดสอบ 
o ทดสอบว่าอาสาสมัครไม่มีปัญหาการมองเห็นหรือการอ่าน โดยให้อาสาสมัครอ่านออกเสียง

ในบทความภาษาไทยทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับยาที่ทดสอบ และมีขนาดตัวอักษาใกล้เคียงกับ
เอกสารก ากับยาที่จะทดสอบ หากอาสาสมัครมีปัญหาในการมองเห็นหรือการอ่านให้คัด
อาสาสมัครรายดังกล่าวออกจากการทดสอบ 

o แจ้งอาสาสมัครว่า การทดสอบนี้เป็นการทดสอบตัวเอกสารก ากับยาว่าดีหรือไม่ มิใช่การ
ทดสอบหรือวัดความรู้ของอาสาสมัคร 

o ผู้ทดสอบขอความยินยอมจากอาสาสมัครโดยวาจา และขออนุญาตเก็บข้อมูลเลขบัตร
ประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทราบว่า 
ได้ท าการทดสอบจากบุคคลจริง ข้อมูลนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

•  เริ่มจากให้อาสาสมัครอ่านเอกสารก ากับยา หรือส ารวจเอกสารก ากับยา 

• ในแต่ละขั้นตอนของการทดสอบ นอกจากค าตอบที่อาสาสมัครตอบ ผู้ทดสอบต้องสังเกตและ
บันทึกสิ่งที่อาสาสมัครพูดหรือท า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการทดสอบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เห็นข้อบกพร่อง
ของเอกสารก ากับยา และช่วยให้สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป โดยสิ่งที่ต้องบันทึกหรือสังเกตระหว่างการ
ทดสอบ ได้แก่ 

o พฤติกรรมระหว่างการทดสอบ 
o วิธีการอ่านเอกสารก ากับยา เช่น การอ่านทั้งหมด หรืออ่านข้าม ๆ เป็นต้น  
o ค าตอบที่อาสาสมัครตอบโดยบันทึกค าพูดของอาสาสมัคร  
o วิธีการตอบของอาสาสมัคร 
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o วิธีการหาต าแหน่งของค าตอบ 
o ความคิดเห็นของอาสาสมัคร 

• น าค าตอบและบันทึกที่ได้ของแต่ละข้อค าถามมาให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
o บอกต าแหน่งที่อยู่ของค าตอบบนเอกสารก ากับยาถูกต้อง และ 
o ตอบค าถามโดยใช้ข้อมูลที่พบในเอกสารก ากับยาด้วยภาษาของตนเองอย่างถูกต้อง 

• รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ เพ่ือวิเคราะห์หาข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข 
 

6. เอกสารก ากับยาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ อาสาสมัครจะต้องสามารถปฏิบัติได ้ดังนี้ 

• บอกต าแหน่งที่อยู่ของค าตอบบนเอกสารก ากับยาได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากผู้ถูก
ทดสอบท้ังหมด และ 

• ตอบค าถามโดยใช้ข้อมูลที่พบในเอกสารก ากับยาด้วยภาษาของตนเองอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 จากผู้ที่สามารถหาค าตอบในเอกสารก ากับยาพบ 

• เกณฑ์นี้ใช้พิจารณาส าหรับแต่ละข้อค าถามและภาพรวม 
 

7. ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด ให้น าข้อบกพร่องที่พบในการทดสอบครั้ งแรก
มาปรับปรุงแก้ไขเอกสารก ากับยา 

 
8. ท าการทดสอบซ้ า (repeat test) โดยใช้เอกสารก ากับยาที่แก้ไขแล้ว ตามขั้นตอนในข้อ 5 ในกลุ่ม        

ผู้ทดสอบที่คัดเลือกใหม่อีก 11 คน  
 
9. น าผลการทดสอบมาให้คะแนนและวิเคราะห์ ถ้าไม่ผ่านให้ปรับแก้เอกสารก ากับยา และทดสอบซ้ าตาม

ขั้นตอนในขอ้ 5 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 
 
10. เมื่อผลการทดสอบผ่านเกณฑ์แล้ว ให้ทดสอบครั้งสุดท้าย (final test) ในกลุ่มอาสาสมัครอีก 11 คน 

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในผลการทดสอบในจ านวนอาสาสมัครที่เพ่ิมข้ึน   
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11. น าข้อมูลจาก repeat test (รอบสุดท้าย) และ final test มารวมกัน จะได้ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามจากผู้ทดสอบ 22 คน โดยผลการทดสอบ 2 รอบสุดท้ายต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ดังนี้ 

• บอกต าแหน่งที่อยู่ของค าตอบบนเอกสารก ากับยาได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้ถูก
ทดสอบท้ังหมด และ 

• ตอบค าถามโดยใช้ข้อมูลที่พบในเอกสารก ากับยาด้วยภาษาของตนเองอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จากผู้ที่สามารถหาค าตอบในเอกสารก ากับยาพบ 

• เกณฑ์นี้ใช้พิจารณาส าหรับแต่ละข้อค าถามและภาพรวม 
 
หมายเหตุ: 
 การค านวณร้อยละของผู้ท่ีหาค าตอบพบ และตอบค าถามถูก 

• หาค าตอบพบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของอาสาสมัครหรือผู้ถูกทดสอบ  
o ผู้ทดสอบ 11 คน หาค าตอบพบ 10 คน 
 คิดเป็น  (10/11) X 100 = ร้อยละ 90.91   

• ตอบค าถามถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้หาค าตอบพบ   
o ผู้ทดสอบ 11 คน หาค าตอบพบ 10 คน และ 9 คนที่หาค าตอบพบตอบถูก 
 คิดเป็น (9/10) X 100 = ร้อยละ 90.00 

o ผู้ทดสอบ 11 คน หาค าตอบพบ 10 คน แต่มีคนที่ตอบถูก 11 คน (อาจเพราะจ าได้ หรือเป็นความรู้ทั่วไป) 
 คิดเป็น (10/10) X 100 = ร้อยละ 100.00 
 
o ผู้ทดสอบ 11 คน หาค าตอบพบ 8 คน และมีคนที่ตอบถูก 9 คน ซึ่งในจ านวนนี้ มี 6 คนที่ตอบถูกและ

หาค าตอบพบ ส่วนอีก 3 คนตอบถูกแต่หาค าตอบไม่พบ 
 คิดเป็น (6/8) X 100 = ร้อยละ 75.00 
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ตัวอย่างค าถามในแบบทดสอบความเข้าใจข้อมูลในเอกสารก ากับยาอะม็อกซิซิลลิน 
 หลังจากที่ท่านอ่านเอกสารก ากับยาส าหรับยาอะม็อกซิซิลลินแล้ว กรุณาตอบค าถามเกี่ยวกับเอกสาร
ก ากับยา โดยชี้ให้เห็นว่าค าตอบของท่านนั้นอยู่ท่ีใดในเอกสารก ากับยา และอธิบายค าตอบตามความเข้าใจ 

1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร 
2. ยานี้อยู่ในกลุ่มใด 
3. ห้ามใช้ยานี้เมื่อแพ้ยาในกลุ่มใด 
4. ท่านกินยานี้ เพ่ือรักษาโรคอะไร 
5. ยานี้ต้องกินอย่างไร 
6. ถ้ามีอาการบวมที่ใบหน้า เปลือกตา  ควรท าอย่างไร 
7. ถ้ามีอาการท้องร่วงถ่ายเป็นน้ า ควรท าอย่างไร 
8. ถ้ามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดหัว ควรท าอย่างไร 
9. ท่านควรเก็บรักษายานี้อย่างไร 
10. หากท่านลืมกินยา ควรท าอย่างไร 
11. ท าไมห้ามใช้ยานี้ในโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน อีสุกอีใส ไข้เลือดออก และ

ตาแดงจากเชื้อไวรัส 
12. ท าไมจึงไม่ควรกินยานี้ร่วมกับยาคุมก าเนิด 
13. ท าไมต้องระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหืด 
14. ท าไมต้องกินยาให้ครบตามค าแนะน าของแพทย์



          
 

 

ม็ 

ม็ 

หมายเหตุ: ตัวอย่างเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนของ amoxicillin นี้ปรับปรุงตามผลการทดสอบ ก่อนที่จะมีแนวทางการ
จัดท าเอกสารก ากับยา ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2561 รูปแบบของเอกสารบางส่วนจึงไม่เป็นไปตามที่ปรากฏในคู่มือ 


