(ร่าง)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ
เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
----------------------ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดแบบคาขอและ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยา โดยตามความในข้อ ๒ ของประกาศฉบับดังกล่าว กาหนดให้ผู้รับอนุญาตที่
ประสงค์จะขึ้นทะเบียนตารับยา ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาตามแบบ ย.๑ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบ ย.๑ รวมทั้งคารับ รองของผู้รับอนุญาตตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณเป็นไปตามข้อมูลวิชาการที่เหมาะสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบั บนี้ให้มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกาหนด ๓๖๕ วัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ยกเลิ ก มาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ก ารพิจ ารณาขึ้น ทะเบีย นต ารั บยาแผนโบราณเกี่ ยวกับ มาตรฐานการปนเปื้อ น
เชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่มาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักยังคงใช้ตามประกาศ
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว
ข้อ ๓ มาตรฐานยาแผนโบราณต้องไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคตาม
มาตรฐานที่ระบุใน British Pharmacopoeia ๒๐๑๗ ยกเว้นยาดมที่มีส่วนประกอบเป็นชิ้นส่วนสมุนไพรและ
ลูกประคบต้องไม่มีการปนเปื้ อนเชื้อจุลิ น ทรีย์ที่อาจก่อให้ เกิดโรคตามมาตรฐานที่ระบุใน Thai Herbal
Pharmacopoeia ๒๐๑๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ข้อ ๔ ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ต้องเป็นผลการตรวจวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕: ๒๐๑๕ หัวข้อการ
ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในยา
ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนาหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้ยื่นคาขอขึ้น
ทะเบียนตารับยาแผนโบราณ (แบบย.๑) นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องส่งผลการตรวจวิเคราะห์
จากหน่วยงานที่กาหนดไว้ตามข้อ ๔ ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไว้เป็นหลักฐานประกอบการ
ขอขึน้ ทะเบียนตารับยาแผนโบราณโดยยื่นก่อนได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนตารับยา
ประกาศ ณ วันที่
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เอกสารแนบท้าย

ประเภทยาแผนโบราณ

ยารับประทาน
ก. ยาแผนโบราณที่ประกอบด้วยสารสกัด และ/
หรือพืชสมุนไพร (ที่มีหรือไม่มีสารปรุงแต่ง) ซึ่งมี
การรับประทานในลักษณะชงด้วยน้้าเดือด ไม่ว่า
จะผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนผลิตที่สามารถลด
เชื้อจุลินทรีย์หรือไม่ก็ตาม

ข้อกาหนดจุลินทรีย์
Total Aerobic Total Yeast and
Specified
Microbial
Mold Count
microorganisms
Count (TAMC)
(TYMC)
(cfu/g หรือ
(cfu/g หรือ
cfu/ml)
cfu/ml)

ไม่เกิน 5x107

ไม่เกิน 5x105

ไม่เกิน 5x104

ไม่เกิน 5x102

ไม่เกิน 2x104

ไม่เกิน 2x102

ข. ยาแผนโบราณที่ประกอบด้วยสารสกัด และ/หรือพืช
สมุนไพร (ที่มีหรือไม่มีสารปรุงแต่ง) นอกเหนือจากข้อ
ก.

ค. ยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของ สัตว์ และ/หรือ
แร่ธาตุ เป็นตัวยาส้าคัญ เว้นแต่กรณีที่ส่วนประกอบของ
สัตว์และ/หรือแร่ธาตุนั้นจัดเป็นสารช่วย ให้ยาแผน
โบราณนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่
กรณี

- พบ Escherichia
coli ได้ไม่เกิน 103 cfu
ใน 1 กรัม
- ไม่พบ Salmonella
spp. ใน 25 กรัม
- ไม่พบ Clostridium
spp. ต่อยา 1 กรัม
- Bile-tolerant gram
negative bacteria
พบได้ไม่เกิน 102 cfu
ใน 1 กรัม หรือ 1
มิลลิลิตร
- ไม่พบ Salmonella
spp. ใน 25 กรัม หรือ
25 มิลลิลิตร
- ไม่พบ Escherichia
coli ใน 1 กรัม หรือ 1
มิลลิลิตร
- ไม่พบ Clostridium
spp. ต่อยา 1 กรัม
หรือ 1 มิลลิลิตร
- Bile-tolerant gram
negative bacteria
พบได้ไม่เกิน 102 cfu
ใน 1 กรัม หรือ 1
๑

ประเภทยาแผนโบราณ

ยาใช้ภายนอก/ยาใช้เฉพาะที่
ก. ยาเหน็บทวารหนัก
ข. ยาใช้กับช่องปาก
ยาที่ใช้กับเหงือก
ยาที่ใช้กับผิวหนัง (ยกเว้นลูกประคบ)
ยาที่ใช้ทางจมูก (ยกเว้นยาดมที่มีส่วนประกอบเป็น
ชิ้นส่วนสมุนไพร)
ยาหยอดหู

ข้อกาหนดจุลินทรีย์
Total Aerobic Total Yeast and
Specified
Microbial
Mold Count
microorganisms
Count (TAMC)
(TYMC)
(cfu/g หรือ
(cfu/g หรือ
cfu/ml)
cfu/ml)
มิลลิลิตร
- ไม่พบ Salmonella
spp. ใน 10 กรัม หรือ
10 มิลลิลิตร
- ไม่พบ Escherichia
coli ใน 1 กรัม หรือ 1
มิลลิลิตร
- ไม่พบ
Staphylococcus
aureus ใน 1 กรัม
หรือ 1 มิลลิลิตร
- ไม่พบ Clostridium
spp. ต่อยา 1 กรัม
หรือ 1 มิลลิลิตร
ไม่เกิน 2x103

ไม่เกิน 2x102

ไม่เกิน 2 x 102

ไม่เกิน 2 x 10

- ไม่พบ
Staphylococcus
aureus ใน 1 กรัม
หรือ 1 มิลลิลิตร
- ไม่พบ
Pseudomonas
aeruginosa ใน 1
กรัม หรือ 1
มิลลิลิตร
- ไม่พบ
Clostridium spp.
ต่อยา 1 กรัมหรือ 1
มิลลิลิตร
๒

ประเภทยาแผนโบราณ

ค. แผ่นแปะที่ผิวหนัง

ข้อกาหนดจุลินทรีย์
Total Aerobic Total Yeast and
Specified
Microbial
Mold Count
microorganisms
Count (TAMC)
(TYMC)
(cfu/g หรือ
(cfu/g หรือ
cfu/ml)
cfu/ml)
- ไม่พบ
Staphylococcus
aureus ใน 1 แผ่น
- ไม่พบ
2
ไม่เกิน 2 x 10
ไม่เกิน 2 x 10
Pseudomonas
aeruginosa ใน 1
แผ่น
- ไม่พบ Clostridium
spp. ใน 1 แผ่น

ง. ยาดมที่มีส่วนประกอบเป็นชิ้นส่วนสมุนไพร
ลูกประคบ

ไม่เกิน 5x107

ไม่เกิน 5x105

- ไม่พบ
Staphylococcus
aureus ใน 1 กรัม
- ไม่พบ
Pseudomonas
aeruginosa ใน 1
กรัม
- ไม่พบ
Clostridium spp.
ต่อยา 1 กรัม

๓

