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อย. เพิ่มช่องทางขออนุญาต
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ทางออนไลน์แล้ว

ผู้ประกอบก�รที่จะม�ยื่นคำ�ขออนุญ�ต ผลิต นำ�เข้� หรือส่งออก ศึกษ�ร�ยละเอียด
และปฏิบัติต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� อย่�งเคร่งครัดโดยส�ม�รถด�วน์โหลด

เอกส�รได้ที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm

สำา นักงานคณะกรรมการอาหารและ

 ยา (อย.) ก้าวเข้าสูอ่งค์กรอเิลก็ทรอนกิส์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน มี

การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�านวยความสะดวก

ทัง้ผูป้ระกอบการ และส่งผลดต่ีอประชาชน 

ผู้บริโภค โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการ

ยื่นค�าขออนุญาต ผลิต น�าเข้า หรือส่งออก

วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 ผ่านระบบเครอืข่าย

คอมพิว เตอร ์ของส� านักงานฯ ซึ่ ง ได ้

ออกประกาศส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา พ.ศ. 2557 ว่าด้วยเรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต 

นำาเข้า หรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิด

ที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา               

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 190 ง ลงวันที่ 26 

กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ส�าหรับการ

ให้บริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าใช้งานในระบบด้านวัตถุอันตราย

ของส�านกังานฯ เท่านัน้ และต้องมีใบส�าคัญ 

การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายของผลติภณัฑ์

ที่จะขออนุญาต กรณีขออนุญาตผลิต 

ผู ้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตผลิต

ผลิตภัณฑ ์ที่ เป ็นกลุ ่มผลิตภัณฑ ์และ

สายการผลิตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะ

ขออนุญาต กรณีขออนุญาตนำาเข้าหรือ

ส่งออก จะต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า หรือ

ใบอนุญ าตส่ง ออกผลิ ตภัณฑ์ที่ เ ป ็น
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สุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
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 เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้ยินข่าว 
 เ กี่ ย ว กั บ เ ด็ ก ไ ด ้ รั บ อั น ต ร า ย
จากการใช้คอนแทคเลนส์ รู้สึกว่าน่ากลัวมาก
จึ ง รบกวนขอความรู ้ แ ละการ เลื อกซื้ อ
คอนแทคเลนส ์จาก อย. เพื่อดิฉันจะได ้  
นำาไปแนะนำาลูก เพราะลูกสาวดิฉันก็ใช้อยู่
เช่นกันค่ะ

 ระยะนี้เรามักจะได้ยินข่าวทางสื่อ 
 ต่าง ๆ อยู่บ่อย ๆ เกี่ยวกับการได้รับ
อันตรายจากการใช ้คอนแทคเลนส ์  หรือ
เลนส ์สัมผัส เนื่องจากผู ้ ใช ้ยั งขาดความรู ้
ความเข้าใจการใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี
 คอนแทคเลนส์ (Contact Lenses) 
หรือเลนส์สัมผัส จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ตาม 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
เลนส์สัมผัส เพื่อประโยชน์ในการคุ ้มครอง
ผู ้บริโภคและป้องกันการใช ้คอนแทคเลนส์
ในทางที่ผิด โดยบังคับใช้กับเลนส์สัมผัสทั้งชนิด
ที่ใช้แก้ไขความผิดปกติของสายตาเพื่อรักษาโรค
ที่เกี่ยวกับตา และชนิดท่ีใส่เพื่อความสวยงาม
หรอืเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ รวมทัง้ก�าหนดให้ผูผ้ลติ
หรือผู้น�าเข้าต้องได้รับใบอนุญาต และผลิตภัณฑ์
ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและข้อก�าหนดตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ 
 คอนแทคเลนส์ หรือเลนส์สัมผัส มี
ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใส บาง ๆ ไร้สี  มีรูป
แผ่นกลมคล้ายกระทะ และมีความโค้งพอดีกับ
ตาด�า มี 2 ชนิดด้วยกัน คือ 
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ถามมา-ตอบไป Q&AQ&A

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ หรือเลนส์สัมผัส

 b	 คอนแทคเลนส์ชนิดน่ิม (Soft 
Contact Lenses) มลีกัษณะเป็นแผ่นพลาสตกิ 
นุ่ม มีความยืดหยุ่น ปัจจุบันมีทั้งแบบใช้รายวัน 
รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี มีทั้งชนิดที่ใช้
แล้วทิ้ง (Disposable Contact Lenses) ชนิด
ท่ีระบุระยะเวลาการใช้ โดยเมื่อครบก�าหนด
ต้องเปลี่ยนใหม่ และชนิด Extended สามารถ
สวมใส่ได้ติดต่อกันตามระยะเวลาที่ระบุ 
 b	 คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งที่ก๊าซ
สามารถซึมผ่านได้ (Rigid Gas Permeable 
หรือ RGP Contact Lenses) สามารถใช้ได้ 
นานกว่าและยากต่อการเกาะตดิของคราบสกปรก 
ให้ภาพที่ชัดและละเอียดมากกว่าคอนแทคเลนส์
ชนิดนิ่ม มีราคาถูกแต่ไม่สะดวกสบายในการ
สวมใส่เท่ากับชนิดนิ่ม
 อย่างไรกต็าม หากคดิจะใส่คอนแทคเลนส์    
ควรได้รบัการตรวจตาและควรปรกึษาจกัษแุพทย์ 
เสียก ่อน เพื่อให ้ได ้เลนส์ที่ มีขนาดโค้งพอดี
กับลูกตาและเพื่อการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ท้ังน้ี หากซื้อคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัส 
มาใช้ โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือ
ใช้คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี อาจท�าให้เกิดอาการ
ข้างเคยีงต่าง ๆ ได้ อาท ิ เกดิตุม่อกัเสบบนหนงัตา
ด้านใน การอกัเสบลกัษณะเป็นจดุเลก็ ๆ ทีเ่ยือ่บุ
ของกระจกตา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
อักเสบหรือติดเช้ือของดวงตา บางรายอาจมี
อาการลุกลามจนต้องท�าการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยน
กระจกตาใหม่ และอาจน�าไปสู่การสูญเสียการ  
มองเห็นอย่างถาวรได้เช่นกัน

และขอเตือนผู ้ที่ ใช ้คอนแทคเลนส์
เป็นประจ�า... ต้องไม่ละเลยการอ่านฉลากและ

ใช้อย่างถูกวิธี อาทิ ก่อนตัดสินใจซื้อควรสังเกต
เลขที่ใบอนุญาตผลิต หรือนำาเข ้าในกรอบ
เครื่องหมาย อย. เพราะคอนแทคเลนส ์
ทุ กประ เภท เป็นผลิ ต ภัณฑ ์ที่ ต ้ อ ง ได ้รั บ
อนุญาตจาก  อย .  ก ่อนผลิ ตห รือนำ า เข ้า

สงัเกต วนั เดอืน ปี ทีห่มดอาย ุค�าเตอืน ข้อห้ามใช้ 
ข้อควรระวงัในการใช้ รวมถงึควรศึกษาวตัถปุระสงค์ 
วธิใีช้ การเกบ็รกัษา ระยะเวลาการใช้งานควรใส่ใจ 
ในการท�าความสะอาดเลนส์ ทั้งการล้าง แช่ เก็บ 
และก่อนสวมใส่ ทุกขั้นตอนต้องสะอาด ไม่ควร
ใส่ขณะว่ายน�้า ใส่นอน และต้องไม่ใช้ร่วมกับ
ผู ้อื่น ที่ส�าคัญ ไม่ควรซื้อคอนแทคเลนส์จาก
ร้านค้าทั่วไป ตามแผงต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้า 
เพราะใช้แล้วอาจเกิดอันตรายกับดวงตาได้ 
  อย่าลมืนะคะ หากท่านผูอ่้านมข้ีอสงสยั
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถส่งจดหมาย
มาถามเราที่  กลุ ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์        
กองพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภค สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24   
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    
เรารอค�าถามของทุกท่านอยู่ค่ะ

 คว�มจำ�เป็น และคว�มนิยม เก่ียวกับก�รใช้คอนแทคเลนส์ หรือ
เลนส์สัมผัส มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถ้�ข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รเลือกซื้อ
เลือกใช้ อ�จทำ�ให้ ได้รับอันตร�ยได้...
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รอบรู้เรื่องยา ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
  เภสัชกรช�านาญการ ส�านักยา อย.

“หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” : 
มาตรฐานใหม่ของร้านขายยา

“หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” เป็นการยกระดับมาตรฐาน        
ของร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย 

แก่ผู้มาใช้บริการ ตามมาตรฐานสากลพร้อมสู่การก้าวเป็นส่วนหนึ่ง   
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ. 2558

“

”
 “หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน” เป็นการยกระดับมาตรฐานของ

ร้านขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)  ร้านขาย

ยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2)  

ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส�าหรับสัตว์ (ข.ย.3)  และร้านขายส่ง

ยาแผนปัจจบุนั (ข.ย.4) เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความปลอดภยัแก่ผูม้าใช้บรกิาร ตามมาตรฐาน

สากลพร้อมสู่การก้าวเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ.2558

เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 223 ง ลงวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2558) โดยมีรายละเอียด    

ที่ส�าคัญ อาทิ

 1. การก�าหนดขนาดในส่วนของ

ร้านขายยาที่ต้องมีพื้นที่เหมาะสมเพียงพอ

ต่อการให้บริการ โดยพื้นที่ส่วนของยา          

ที่ต ้องดูแลให ้ค� าแนะน�าโดยเภสัชกร 

(Pharmacist service area) และส่วน

ส� าหรับให ้ค� าปรึกษาแนะน�าด ้ านยา 

(Counseling area) ต ้องเป ็นพื้นที่

ท่ีติดต่อกนั และมขีนาดรวมกนัไม่น้อยกว่า 

8 ตารางเมตร อนึ่งกรณีที่ร้านขายยามี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ ให ้ลูกค ้าเลือกซื้อ

ได้ด้วยตนเอง (Customer self-service 

area) จะต้องจัดเป็นพื้นที่ต่างหากที่ไม่

  “ ห ลั ก วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท า ง

เภสัชกรรมชุมชน” หรือเรียกย่อ ๆ 

ว่า จี พ ีพ ี( GPP : Good Pharmacy 

Practice ) ส�าหรับร้านขายยาแผน

ปัจจุบัน (ข.ย.1)  ได้ประกาศใช้เป็น

กฎหมายแล้วภายใต้ชื่อ “ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ

ก�าหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ 

และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

ในร ้านขายยาแผนปัจจุบันตาม

กฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557” 

(ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
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ปะปนกับพื้นที่ 8 ตารางเมตรข้างต้น อนึ่ง

ด้านที่แคบที่สุดของร้านจะต้องไม่น้อยกว่า 

2 เมตร ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสัดส่วน และ

ความสะดวกของผู้มารับบริการ

สีขาว มีตราสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม 

พร้อมป้ายระบุว่าเป็น “เภสัชกร” อนึ่ง 

กรณีที่มีผู ้ช ่วยเภสัชกร ผู ้ช ่วยฯ จะต้อง

แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่แตกต่าง และ

ไม ่สื่อไปในทางที่ท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็น

เภสัชกร

 5 .  มี ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

วันหมดอายุ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

มั่นใจว่าจะไม่มียาที่หมดอายุถูกส่งมอบ 

ไปยังผู้ที่มาซื้อยา

 6. มี ก า รควบ คุมการขายยา       

ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีการ

จัดท�าบัญชีการซ้ือ บัญชีการขายยา อย่าง

ถูกต้อง  ซองบรรจุยามีรายละเอียดแสดง

ชื่อร้าน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูล

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างครบถ้วน 

ตามหลักวิชาการ รวมถึงการไม่จ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ยาสบู และเครือ่งดืม่ท่ีมีส่วนผสม 

ของแอลกอฮอล์

เภสัชกรควบคุมการส่งมอบยาพร้อมให้ค�า

แนะน�าทีเ่หมาะสม ทัง้นีห้ากเภสชักรไม่อยู่

จะต ้องมีการป ิดพื้นที่  (Pharmacist 

service area) ส่วนนี้ พร้อมกับป้ายแสดง

ให้ผู้มารับบริการทราบ

 3. มีการควบคุมสภาวะของการ

จัดเก็บยาภายในร้าน และคลังเวชภัณฑ์ 

ให้เป็นไปโดยเหมาะสม  อุณหภูมิในการ

 2. ยาในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดอันตรายได้มากหากใช้ไม่ถูกต้อง 

ได้แก่ ยาในกลุ่ม “ยาอันตราย” และ “ยา

ควบคุมพิเศษ” ตามกฎหมาย จะต้องมี

จัดเก็บยาไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่มี

การเลีย้งสตัว์ การจัดวางยาต้องไม่ให้แสงแดด

ส่องกระทบ หรอืวางยาสมัผสักบัพืน้โดยตรง 

บริเวณที่ขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ต่อการอ่านฉลากได้โดยง่าย   

 4.  เภสัชกรที่ให้บริการ จะต้อง

มีการแสดงตนที่ชัดเจนด้วยเส้ือกาวน์          

 อย่างไรก็ดี มาตรฐานข้างต้นจะ

บังคับทันทีกับร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

(ข.ย.1) ที่ขออนุญาต

ใหม่ ต้ังแต่ 25 มถุินายน 

2557 เป็นต้นไป ส่วน

ร้านขายยาประเภท

อืน่ ๆ (ข.ย.2 , ข.ย.3 

แ ล ะ  ข . ย . 4 )  จ ะ

มี “จี พี พี” เฉพาะ

ข อ ง ร ้ า น ข า ย ย า

แต่ละประเภทซึ่งจะ

ประกาศใช ้ตามมา 

เร็ว ๆ นี้ 
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กินผลไม้ถูกวิธี
ถูกเวลาได้คุณค่าเต็ม เต็ม

แหล่งที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_ 
   knowledge/20465
ขอบคุณภาพ  :  www.google.co.th  , www.5504985nook.blogspot.com ,
        www.board.postjung.com

“

”
 “ผลไม้” เป็นอาหารที่อุดม

ไปด้ว ยวิ ต ามิ นและแร่ธ าตุ ที่ ใ ห ้

คุณประโยชน์แก่ร่างกาย แต่การกิน

ผลไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรกิน

ให้ถูกวิธี ถูกเวลา คือ...

 “ไม่ควรกินผลไม้หลังอาหาร

ทันที!!” เพราะอาหารหลักจะใช้เวลา

ย่อยประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งหากกิน

ผลไม ้ตามลงไปก็จะถูกขวางโดย

อาหารหลักที่รอย่อยอยู่ ท�าให้ผลไม้

ถูกย่อยและดูดซึมในล�าไส้เล็กได้ช้า 

เราจะได้ประโยชน์จากผลไม้ไม่เต็มที่

อี กทั้ งมี โอกาสท� า ให ้ เกิดแก๊สใน

กระเพาะอาหาร มีอาการท้องอืด

ท้องเฟ้อ และจุกเสียด แน่นท้องได้

 ดังนั้น ถ้าจะกินผลไม้ให้ได้

ประโยชน์ ควรรออย่างน้อย 1-2 ช่ัวโมง 

หลังมื้ออาหาร หรือกินผลไม้ในช่วง

เวลาทีท้่องว่าง เพือ่ให้ร่างกายได้ดูดซมึ

สารอาหารจากผลไม้ได้อย่างเต็มที ่

ที่ ส� า คัญ น�้ าและกากใยในผลไม ้

จะช่วยในการขบัถ่ายของเสยีออกจาก

ร่างกาย ช่วยให้ผิวมีน�้ามีนวลสดใส 

และยังสามารถช่วยลดน�้าหนักได้

อีกด้วย 

 รู้อย่างนี้แล้ว...จะรอช้าอยู่ใย

เร ามากิ นผล ไม ้ เพื่ อ สุ ขภาพที่ ดี

กนัเถอะค่ะ

ควรรออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง หลังมื้ออาหาร        
หรือกินผลไม้ในช่วงเวลาที่ท้องว่าง เพื่อให้ร่างกาย       

ได้ดูดซึมสารอาหารจากผลไม้ได้อย่างเต็มที่ 
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มุมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

m อ่านต่อหน้า 14

เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2)  

กิ

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ก�าลังอยู่ระหว่างสรรหาผู้ด�าเนินโครงการ  เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้
ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาสเตียรอยด์ได้อย่างถูกต้อง ในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์  4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวดล�าปาง ลพบุรี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะทราบผลกันภายในเดือนธันวาคม 2557 และจะเริ่มด�าเนิน
กิจกรรมทันที

 จกรรมแรกของโครงการ อย.น้อย ขอเริ่มต้นด้วยการประชุมครูแกนน�า อย.น้อย ระดับประเทศ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 
 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้แทน
จากหลายภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการครูแกนน�า อย.น้อย จาก 76 จังหวัด คณะกรรมการครูแกนน�า อย.น้อย กรุงเทพมหานคร 
พร้อมทั้งผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส�าหรับการประชุมครั้งนี้ได้เชิญครูจาก
โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สังกัด จ�านวน 40 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้โรงเรียนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เกิดความสนใจในการท�ากิจกรรม อย.น้อย มากยิ่งขึ้น
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หน้าต่อ

m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

กลุ ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะ

ขออนุญาต 

 ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติในการ

ขออนุญาต ผลิต น�าเข้า หรือส่งออกวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 ผ่านเครือข่ายระบบ

คอมพิวเตอร์ของส�านักงานฯ ผู้ที่ประสงค์

จะใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 

5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) ยื่ น ข อ สิ ท ธิ์ เ ข ้ า ร ะ บ บ ท่ี

กลุม่ควบคุมวตัถอุนัตราย โดยน�าแบบฟอร์ม

ค�าขอใช ้ระบบสารสนเทศโลจิสติกส ์

หนังสือมอบอ�านาจฉบับที่มีข ้อความ 

“เพ่ือยื่นค�าขอทางอินเทอร์เน็ต รวมท้ัง

การเข ้าดูข ้อมูลทั้งหมดของ “... (ชื่อ

ผู ้ประกอบการ)...” และส�าเนา พร้อม

เอกสารประกอบ”  

 (2) ศึกษาคู ่มือที่ เกี่ยวข ้องกับ

การใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://www.

fda.moph.go.th/psiond/download.htm 

 (3) บันทึกข ้อมูลตามขั้นตอน

ในคู ่มือการใช ้งานระบบการยื่นค�าขอ

อนญุาตผลติ น�าเข้า หรอืส่งออกวตัถอุนัตราย 

ชนิดที่ 3 เลือกช่องทางที่จะรับใบอนุญาต 

ซึ่งมี 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือ

รับด้วยตนเอง เมื่อยื่นค�าขออนุญาตแล้ว

ให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าทีไ่ด้รับค�าขออนญุาต 

แล้วหรือไม่ กรณีถูกยกเลิก ให้ตรวจสอบ

ข้อความที่เจ้าหน้าที่แจ้งกลับในระบบฯ 

และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นค�าขออนุญาต

อีกครั้ง 

 (4) ช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต 

เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งผลอนุมัติและออกใบ

ค�าสั่งช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว 

ผู ้ประกอบการสามารถพิมพ ์ใบช�าระ

ค่าธรรมเนียมมาช�าระเงินได้ที่ธนาคาร

หรือช�าระได้ด้วยตนเองที่ อย. 

 (5) เมื่อค�าอนุมัติ ได ้รับอนุมัติ

แล้วสามารถมารับใบอนญุาตได้ 2 ช่องทาง 

ตามที่แสดงความประสงค์ไว้ 

 ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัสทิธิ์ 

เข้าระบบแล้วให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนท่ี 3 - 5 

ได้เลย 

 ผู ้ประกอบการที่จะมายื่นค�าขอ

อนุญาต ผลิต น�าเข้า หรือส่งออก ศึกษา

รายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อย่างเคร่งครัด โดยสามารถดาวน์โหลด

เอกสารได ้ที่ เว็บไซต ์  http://www.

fda.moph.go.th/psiond/download.

htm 

 ในส่วนของโครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนฯ ได้มีการประชุม
ค ณ ะ ท� า ง า น พั ฒ น า ก า ร มี ส ่ว น ร ่วม
ของประชาชนในการด�าเนินงานของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครัง้ท่ี 1 
เมื่ อวั นที่  11  พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม
อาคาร 1 ช้ัน 2  ตกึ อย.  เพือ่จดัท�ากรอบแนวคดิ/
กรอบแนวทางทีเ่หมาะสมในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยน�าผลการ
รับฟ ังความคิดเห็นและข ้อเสนอแนะ
ของประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ของ อย. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาใช้
ประกอบด้วย และรายงานความคืบหน้า
ผลการตอบรับจากหน่วยงานที่ เป ็น
ผู ้แทนของผู ้ที่ เกี่ยวข้องและผู ้มีส ่วนได้
ส ่วน เสี ยของ  อย .  ที่ จ ะ เข ้า ร ่วม เป ็ น
คณะท�างานภาคประชาชน ประจ�าป ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป 
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อย.แอ็คชั่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... 
ระหว่าง อย. กับภาคเอกชน  ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธกิารฯ อย. ให้

สัมภาษณ์ ทีวี ช่อง 8 และ รายการประเด็นเด็ด 7 สี
เรื่อง การควบคุมน�้าหนักโดยปราศจากยาลดความอ้วน 
ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2557

 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ รองเลขาธกิารฯ อย. เป็นประธาน
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ..... 
ระหว่าง อย. กับผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการด้านยา ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐนิ ให้กบัส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข น้อมน�ามาถวายพระสงฆ์ผู้จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. เป็นประธาน
ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 
โดยมยีอดเงนิกฐนิฯ จาก อย. รวมทัง้ผูม้จีติศรทัธาใน จ.เชยีงใหม่ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกนัท�าบญุ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 7,414,383 บาท

เลข�ธกิ�รฯ อย. เป็นประธ�นทอดผ้�พระกฐนิพระร�ชท�น

รองเลขาธิการฯ อย. ให้สัมภาษณ์ สื่อโทรทัศน์
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อย.แอ็คชั่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. , ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. และ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม 
รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ไพฑรูย์ พลูสวสัดิ ์พงส. ผทค. กก.4 ร่วมกนัแถลงข่าว หลงัเจ้าหน้าที ่อย. ร่วมกบั ต�ารวจ บก.ปคบ. และทหาร
จากกองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.นครราชสีมา บุกจับแหล่งขายผลิตภัณฑ์ Firmax-3 ท่ีลักลอบน�าเข้า อ้างเป็นครีมมหัศจรรย์ 
รักษาสารพัดโรค ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6  ตึก อย. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ.ลุยจับแหล่งขายและเก็บผลิตภัณฑ์ Firmax-3 ที่โคราช อ้างเป็นครีมมหัศจรรย์ รักษาสารพัดโรค

 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. และ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าว 
หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ ต�ารวจ บก.ปคบ. บุกจับแหล่งผลิตและขายเคร่ืองส�าอางผิดกฎหมาย ย่านรังสิต รามค�าแหง และ
ดอนเมือง ยึดของกลางทุกแห่ง รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท  ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6  ตึก อย. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

อย. ร่วมมือ บก.ปคบ.ลุยจับสถานที่ผลิตและขายเครื่องส�าอางผิดกฎหมาย รายใหญ่ ย่านรังสิต รามค�าแหง และดอนเมือง


