by

ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำ�เดือนมีนาคม 2562

Smart Contact

1

by ลูกปัด

แก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำ�คัญในฉลาก
และเอกสารกำ�กับยาของทะเบียนตำ�รับยาแผนปัจจุบัน
เพื่อเป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความปลอดภัย
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จากการใช้ยา และเพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัยจากการใช้ยา
ซ้�ำ ซ้อน ทีเ่ กิดจากความเข้าใจผิดจากการใช้ยาชนิดเดียวกัน
แต่แสดงชื่อสามัญบนฉลากยาและเอกสารกำ�กับยาไว้
แตกต่างกัน จึงเห็นสมควรให้มีการกำ�หนดมาตรฐาน
การแสดงชือ่ สามัญทางยาของตัวยาสำ�คัญในทะเบียนตำ�รับยา
ฉลากและเอกสารกำ�กับยาให้มีชื่อเดียวกันตามแนวทาง
สากล

โดยให้แสดงชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำ�คัญ
บนฉลากและเอกสารกำ�กับยาเป็นชื่อสามัญทางยา
ตามมาตรฐาน International Nonproprietary
Names (INN) ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำ�เข้า หรือ
สั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร แก้ไข
ทะเบียนตำ�รับยาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือภายใน
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกคำ�สั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 455/2561 เรื่อง แก้ไขชื่อสามัญทางยา
ของตัวยาสำ�คัญในฉลากและเอกสารกำ�กับยาของทะเบียน
ตำ � รั บ ยาแผนปั จ จุ บ ั น (ฉบั บ ที ่ 2) ซึ ่ ง ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
กำ�หนดให้แก้ไขทะเบียนตำ�รับยาแผนปัจจุบัน

เมื ่ อ พ้ น กำ � หนดแล้ ว กระทรวงสาธารณสุ ข
จะดำ�เนินการเพิกถอนทะเบียนตำ�รับยาที่ไม่ได้
ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขทะเบี ย นตามกฎหมายต่ อ ไป
ส่วนยาแผนปัจจุบนั ทีผ่ ลิตขึน้ ก่อนการแก้ไขทะเบียน
นั้น ยังคงใช้ฉลากและเอกสารกำ�กับยาเดิมต่อไป
ได้จนกว่ารุ่นการผลิตนั้นจะสิ้นอายุ
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Smart Guide

ครอบครองกัญชา
by กู๊ด
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะจ๊ะ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา

ส
วัสดีคะ่ ทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับ Smart Guide สำ�หรับฉบับนีเ้ ราก็มเี รือ่ งราวของประกาศใหม่ ๆ มาฝากกัน
เช่นเคย หากเอ่ยถึงสารเสพติดแล้ว ย่อมไม่มใี ครไม่รจู้ กั “กัญชา” เพราะเป็นสารเสพติดชนิดหนึง่ ทีม่ กี ารพูดถึงกันในวงกว้าง

ว่ามีสรรพคุณทางยา โดยขณะนี้ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำ�หนดการแจ้งครอบครองกัญชา ซึ่งกฎหมายกำ�หนด
ให้นำ�กัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัยได้ สำ�หรับ
บางหน่วยงานหรือบุคคลผู้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ก่อนกฎหมาย
มีผลบังคับใช้ ไม่ต้องรับโทษ โดยจะครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่ 7 กลุ่ม ซึ่งได้แก่
หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ทางแพทย์/เภสัชศาสตร์) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทีร่ วมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผูป้ ว่ ยเดินทางระหว่างประเทศ และผูข้ ออนุญาตอืน่ ๆ
2. ผู้ป่วยที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีอาการเจ็บป่วยจะอนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น และ
3. บุคคลอื่น ๆ
สำ�หรับผูป้ ว่ ย ทีม่ คี วามจำ�เป็นต้องใช้กญั ชาในการรักษาโรค และ มีกญั ชาดังกล่าวในครอบครองก่อน 19 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ป่วยหรือผู้แทน ต้องมายื่นคำ�ขอ “บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ” กรณีมีปริมาณไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีอื่น ๆ
เช่น จำ�เป็นต้องใช้กัญชาเกิน 90 วัน และ ไม่ส่งมอบกัญชา ให้แนบแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานใบรับรองการเจ็บป่วยและ
แสดงกัญชาที่ครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ และกรณีครอบครองเกิน 90 วัน โดยขอส่งมอบส่วนที่เกิน 90 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่
และ บุคคลอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่ใช่ผู้ป่วย ให้ยื่นบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ การส่งมอบ
และรับมอบ
โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้จะต้องมาแจ้งครอบครองภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการขออนุญาตต้องมีแบบแจ้ง
การครอบครอง (ยส.5) โครงการวิจัย (ถ้ามี) และเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของผู้ยื่นคำ�ขอ ดังนี้
1. หน่วยงานรัฐ ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพ
3. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน (ทางแพทย์ / เภสั ช ศาสตร์ ) ต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
4. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ต้องมีหนังสือจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย
เอกสารแสดงความร่วมมือและดำ�เนินการภายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา
5. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ต้องมีเอกสารจดทะเบียนการดำ�เนินการขนส่งระหว่างประเทศ
6. ผูป้ ว่ ยเดินทางระหว่างประเทศ ต้องมีหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย และใบรับรอง
แพทย์ หรือหนังสือรับรองแพทย์
7. ผู้ขออนุญาตอื่น ๆ
i หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการครอบครองกัญชา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย. 1556
กด 3 และ ป.ป.ส. 1386 กด 3 เวลา 8.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
คลิก ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา หรือ กองควบคุมวัตถุเสพติด
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Smart StartUp

by กูด๊

พริกแกงสูตรเด็ด เผ็ด แซ่บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกระบี่

Startup ฉบับนีข้ อพาทุกท่านไปลองลิม้ ชิมรส พริกแกงสูตรเด็ด เผ็ด แซ่บ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของชาวจังหวัดกระบี่

กับวิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านบกห้องสร้างสรรค์ ซึง่ กูด๊ ขอนำ�มาเล่าสูก่ นั ฟัง เพราะเป็นสถานประกอบการชุมชน
ที่ได้รับรางวัลจาก อย. เมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง
ชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีคุณพานี เอ่งฉ้วน เป็นประธาน สมาชิกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ยางพารา ปาล์มน้�ำ มัน จึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้�ำ มันและยางพารา เช่น ตะไคร้ พริกขีห้ นู ขมิน้ และข่า
เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในช่วงที่พืชหลักยังไม่ให้ผลผลิต ซึ่งทางกลุ่มได้มีแนวคิดว่าจะผลิตเครื่องแกง โดยใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจำ�หน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังได้ทำ�งานเป็นทีม
ใช้ทรัพยากรท้องถิน่ โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ มาพัฒนาสูตรน้�ำ พริกแกง โดยได้รบั การช่วยเหลือเรือ่ งแหล่งเงินทุน
จากกลุ่มธนาคารหมู่บ้านในการจัดซื้ออุปกรณ์และการก่อสร้างอาคารผลิต
ผลิตภัณฑ์ของทางกลุม่ มีดว้ ยกันหลากหลาย ทัง้ พริกแกงส้ม พริกแกงกะทิ
พริกแกงพริก โดยขัน้ ตอนการผลิตไม่ยงุ่ ยากมากนัก ทางชุมชนได้มกี ารควบคุม
คุณภาพมาตรฐานผ่านการประเมินวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการผลิต
และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุภาชนะพร้อมจำ�หน่าย (Primary GMP)
ได้มกี ารคัดเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพ ซึง่ ผ่านการส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทกุ ปี
จนได้รบั รางวัลชนะเลิศสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต จากสำ�นักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 รางวัลกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่นจากสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 รางวัลต้นแบบ
สถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่น ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 และ ยังได้รับรางวัล อย. Quality Award ในปี 2561 อีกด้วย
สำ�หรับใครที่ชอบรับประทานอาหารรสเผ็ด แซ่บ ต้องไม่พลาดพริกแกงสูตรเด็ดขึ้นชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว
จังหวัดกระบี่กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบกห้องสร้างสรรค์ รับรองว่าอร่อยเลิศอย่างแน่นอนค่ะ
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Smart Trick

อย. เปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชา

by กิฟ๊

กรุงเทพฯ แจ้งได้ที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service Center : OSSC) ชั้น 2 อย.
] ส่วนภูมิภาค แจ้งได้ที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภค
]

สำ�หรับผูป้ ว่ ย ต้องเตรียมบัตรประชาชน หนังสือรับรองของแพทย์ ซึง่ ระบุโรค
หรืออาการของโรคและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทัง้ กัญชาที่ใช้ในการรักษา
ตนเอง ถ้ามีขนาดและจำ�นวนมากเกินไปไม่สามารถนำ�มาได้ สามารถใช้รปู ถ่าย
แทนได้
้ ระกอบวิชาชีพ ต้องเตรียมสำ�เนาใบประกอบวิชาชีพ และกัญชาที่
u สำ�หรับผูป
ครอบครอง ถ้ามีขนาดและจำ�นวนมากเกินไปไม่สามารถนำ�มาได้ สามารถใช้รปู
ถ่ายแทนได้เช่นกัน
u

Smart Reward

by ลูกปัด

สวัสดีคะ่ Smart Reward ฉบับนีเ้ รากลับมาตอบคำ�ถามชิงรางวัลกันดีกว่าค่ะ แค่ตอบคำ�ถาม เพียง 2
คำ�ถามเท่านัน้

1. ผู้รับอนุญาตผลิต นำ�เข้า หรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ให้แก้ไขทะเบียน
ตำ�รับยา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่
2. สามารถแจ้งครอบครองกัญชาได้ทใ่ี ดบ้าง

ใครทีท่ ราบคำ�ตอบแล้ว รีบส่งคำ�ตอบ พร้อมชือ่ ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ smartbiz@fda.moph.go.th
ผูโ้ ชคดีจะได้รบั เสือ้ ยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart BiZ จำ�นวน 5 รางวัล อย่าลืมส่งคำ�ตอบกันมาเยอะๆ นะคะ อยากแจกค่ะคูณ๊ ณณณณณ อยากแจกกกกกก
หมดเขตวันที่ 1 เมษายน 2562 นะคะพีน่ อ้ ง ^__^ แล้วอย่าลืมตรวจสอบรายชือ่ ผูโ้ ชคดีใน Smart BiZ ฉบับหน้าค่ะ

Back P.1

กองบรรณาธิ
ก
าร
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบการผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดำ�เนินต่าง ๆ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บรรณธิการบริหาร
ที่ปรึกษา
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ภก.วีระชัย นลวชัย
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ผลิตโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7117, 7123 โทรสาร 0 2591 8474 e-mail: smartbiz@fda.moph.go.th

QR Code
- Smart Biz -

