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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ยาอันตราย 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๖ (๓) แห(งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

รัฐมนตรีว(าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา ประกาศระบุยาแผน
ป7จจุบัน ดังต(อไปนี้ เป:นยาอันตราย 

 
ข;อ ๑  ในประกาศนี้  
“ยา” หมายความว(า ตัวยา ยาปรุงสําเร็จ หรือยาบรรจุเสร็จท่ีมีตัวยาเหล(านั้น 
“ยาสําหรับใช;เฉพาะท่ี” หมายความว(า ยาท่ีมีความมุ(งหมายสําหรับใช;เฉพาะท่ีกับ

ผิวหนัง หู ตา จมูก คอ หรือปาก 
 
ข;อ ๒  ให;ยกเลิก  
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุยาอันตรายตามความในพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๑๑ 
(๒ ) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุยาอันตราย เพ่ิม เติมตามความใน

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๖ 
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุยาอันตรายตามความในพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุยาอันตรายตามความในพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธE ๒๕๑๙ 
 
ข;อ ๓  ยาดังต(อไปนี้เป:นยาอันตราย 
(๑) ยาจําพวกลดความดันเลือด (Hypotensive drugs) 
(๒) ยาจําพวกขยายหลอดเลือดส(วนขอบ (Peripheral vasodilators) ยกเว;น 

ก. ไนอาซิน (Niacin) ไม(เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต(อขนาดรับประทานหนึ่งม้ือ 
ข. ยาจําพวกขยายหลอดเลือดท่ีใช;เฉพาะกับผิวหนัง 

(๓) ยาจําพวกขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary vasodilators) ยกเว;นท่ีใช;
สําหรับสูดดม 

(๔) ยาจําพวกดิจิตาลอยดE (Digitaloid drugs) ยกเว;นสะควิลลE (Squill) ท่ีใช;สําหรับ
ขับเสมหะ 

(๕) ยาจําพวกรักษาอาการภาวะหัวใจเสียจังหวะ (Antiarrhythmic drugs) 
(๖) ยาจําพวกท่ีมีผลต(อไขมันในเลือด (Drugs affecting blood lipids) ยกเว;นไนอาซีน 

(Niacin) ท่ีมีปริมาณไม(เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต(อขนาดรับประทานหนึ่งม้ือ 
(๗) ยาจําพวกแสดงฤทธิ์ต(อหัวใจหรือหลอดเลือด (Cardiovascular drugs) 
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(๘ )๑ ยาจํ าพวกแก; ไอ  (Antitussive drugs) ยก เว;น  ท่ี ใช; สํ าหรับ ขับ เสมหะ 
(Expectorants) 

(๙)๒ ยาจําพวกแอดรีเนอรEยิค (Adrenergic drugs) ยกเว;น 
ก. ท่ีใช;สําหรับหยอดจมูก ตามตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
ข. เอฟjดรีน ไฮโดรคลอไรดE (Ephedrine hydrochloride) ขนาด ๑๕ - ๕๐ 

มิลลิกรัม ผสมกับทีโอฟlลลีน แอนไฮดรัส (Theophylline anhydrous) ขนาด ๖๐-๑๕๐ มิลลิกรัม ท่ี
ผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

ค. ท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 
ง. ฟjน ิลเอฟรีน (Phenylephrine) ขนาดไม(เกิน ๑๐ มิลลิกรัม ผสมกับ 

ค ล อ ร Eเฟ น ิร า ม ีน  (Chlorpheniramine) ขนาด ไม( เกิน  ๔  มิ ลลิ กรั ม  ห รือบ รอม เฟนิ รา มีน 
(Brompheniramine) ขนาดไม(เกิน ๔ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ดหรือแคปซูล 

จ. ฟjน ิลเอฟรีน (Phenylephrine) ขนาดไม(เกิน ๑๐ มิลลิกรัม ผสมกับ 
พาราเซตามอล  (Paracetamol) และคลอรEเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ขนาดไม( เกิน ๔ 
มิลลิกรัม หรือบรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) ขนาดไม(เกิน ๔ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุ
เสร็จชนิดเม็ดหรือแคปซูล 

(๑๐) ยาจําพวกโคลิเนอรEยิค (Cholinergic drugs) 
(๑๑) ยาจําพวกสกัดก้ันแอดรีเนอรEยิค (Adrenergic blocking drugs) 
(๑๒) ยาจําพวกสกัดก้ันโคลิเนอรEยิค (Cholinergic blocking drugs) ท้ังท่ีได;จาก

พฤกษชาติและท่ีได;จากการสงเคราะหE รวมท้ังแอลคาลอยดEและเกลือของแอลคาลอยดEท่ีได;จาก
พฤกษชาติเหล(านั้น ยกเว;น 

ก. ยาสกัดเบลลาดอนนา (Belladonna Extract) ทิงเจอรEเบลลาดอนนา 
(Belladonna Tincture) ยาสกัดไฮออสไซยามัส (Hyoscyamus Extract) ทิงเจอรEไฮออสไซยามัส 
(Hyoscyamus Tincture) ห รื อ ทิ งเจอรE สะตราโม เนี ยม  (Stramonium Tincture) ท่ี มี ขน าด
รับประทานในม้ือหนึ่งไม(เกินขนาดรับประทานอย(างตํ่าสุดของยาเหล(านั้นท่ีกําหนดไว;ในตํารายาท่ี
รัฐมนตรีประกาศ 

ข. ไฮออสไซยามีนซัลเฟต (Hyoscyamine Sulphate) ท่ีมีขนาดรับประทาน
ในม้ือหนึ่งไม(เกิน ๑๒๕ ไมโครกรัม 

ค. อะโทรปjนซัลเฟต (Atropine Sulphate) ท่ีมีขนาดรับประทานในม้ือหนึ่ง
ไม(เกิน ๒๕๐ ไมโครกรัม 

(๑๓)๓ (ยกเลิก) 
(๑๔)๔ ยาจําพวกผ(อนคลายกล;ามเนื้อ ซ่ึงออกฤทธิ์ท่ีประสาทส(วนกลาง (Centrally 

acting muscle relaxants) รวมท้ังยารักษาอาการโรคปารEกินสัน (Antiparkinson drugs) นอกจาก
ท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 

(๑๕)๕ ยาจําพวกขับป7สสาวะ (Diuretic drugs) ยกเว;น 
                                                 

๑ ข;อ ๓ (๘) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๐ 
๒ ข;อ ๓ (๙) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๔ 
๓ ข;อ ๓ (๑๓) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๓ 
๔ ข;อ ๓ (๑๔) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๗ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ก. ยาขับป7สสาวะจําพวกออสโมติค (Osmotic diuretic drugs) 
ข. อูวาเออรEซี (Uva Ursi) 
ค. บูชู (Buchu) 
ง. ไฮโดรคลอโรไทอะไซดE (Hydrochlorothiazide) ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม ท่ี

ผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 
(๑๖)๖ ยาจําพวกกระตุ;นกล;ามเนื้อเรียบของมดลูก (Oxytocic drugs) ยกเว;นท่ี

ประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 
(๑๗) ยาจําพวกฮอรEโมนของต(อมปlตูอิตารี (Pituitary hormones) 
(๑๘) ยาจําพวกคอรEติโคสเตอรอยดE (Corticosteroids) ท่ีได;จากธรรมชาติ หรือท่ีได;

จากการสังเคราะหEสําหรับใช;เฉพาะท่ี 
(๑๙) ยาจําพวกฮอรEโมนของตับอ(อน (Pancreatic hormones) รวมท้ังยาจําพวกท่ี

ใช;รับประทานเพ่ือทําให;น้ําตาลในเลือดลดลง (Oral hypoglycemic drugs) 
(๒๐) ยาจําพวกฮอรEโมนของต(อมพาราธัยรอยดE (Parathyroid hormones) ท่ีได;

จากธรรมชาติ หรือท่ีได;จากการสังเคราะหE 
(๒๑) ยาจําพวกฮอรEโมนของต(อมธัยรอยดE  (Thyroid hormones) ท่ี ได;จาก

ธรรมชาติ หรือท่ีได;จากการสังเคราะหE 
(๒๒) ยาจําพวกแอนติธัยรอยดE (Antithyroid drugs) 
(๒๓)๗ ยาจําพวกฮอรEโมนของรังไข( (Ovarian Hormones) ท่ีได;จากธรรมชาติ หรือ

ท่ีได;จากการสังเคราะหE ยกเว;น 
ก. เอทินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradial) ขนาด ๐.๐๓–๐.๐๕ มิลลิกรัม 

ผ ส ม กั บ น อ รE เจ ส ต รี ล  (Norgestrel) ข น าด  ๐ .๒ ๕ –๐ .๕  มิ ล ลิ ก รั ม  เล โว เน อ รE เจ ส ต รี ล 
(Levonorgestrel) ขนาด ๐.๑๒๕–๐.๒๕ มิลลิกรัม นอรEเอทิสเตอโรน (Norethisterone) ขนาด 
๑.๐–๒.๕ มิลลิกรัม นอรEเอทิสเตอโรน อะซีเตต (Norethisterone Acetate) ขนาด ๑.๐–๒.๕ 
มิลลิกรัม หรือ ไลเนสตรีนอล (Lynestrenol) ขนาด ๑.๐–๒.๕ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จ
ชนิดเม็ด 

ข. เมสตรานอล (Mestranol) ขนาด ๐.๐๓–๐.๐๕ มิลลิกรัม ผสมกับนอรEเจสตรีล 
(Norgestrel) ขนาด ๐.๒๕–๐.๕ มิลลิกรัม เลโวนอรEเจสตรีล (Levonorgestrel) ขนาด ๐.๑๒๕–๐.๒๕ 
มิลลิกรัม นอรEเอทิสเตอโรน (Norethisterone) ขนาด ๑.๐–๒.๕ มิลลิกรัม หรือ ไลเนสตรีนอล 
(Lynestrenol) ขนาด ๑.๐–๒.๕ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

(๒๔) ยาจําพวกฮอรEโมนของอัณฑะ (Testicular hormones) ท่ีได;จากธรรมชาติ 
หรือท่ีได;จากการสังเคราะหE รวมท้ังยาจําพวกอนาบอลิค (Anabolic drugs) 

(๒๕) ยาจําพวกทําให;ชาเฉพาะท่ี (Local anesthetics) ยกเว;น 
ก. น้ํามันกานพลู (Clovo oil) ท่ีใช;สําหรับใส(ฟ7นเพ่ือแก;ปวด 
ข. ยูจีนอล (Eugenol) ท่ีใช;สําหรับใส(ฟ7นเพ่ือแก;ปวด 

                                                                                                                                            
๕ ข;อ ๓ (๑๕) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ 
๖ ข;อ ๓ (๑๖) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๖ 
๗ ข;อ ๓ (๒๓) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒๖) ยาจําพวกระงับประสาทและทําให;นอนหลับ (Sedatives and hypnotics) 
นอกจากท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต(อจิตและประสาท 

(๒๗ ) ยาจํ าพวกรักษาลมบ; าห มู  (Antiepileptics) หรือยารักษาอาการชัก 
(Anticonvulsants) นอกจากท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต(อจิตและประสาท 

(๒๘)๘ ยาจําพวกสงบประสาท (Tranquilizing drugs) นอกจากท่ีประกาศเป:นวัตถุ
ออกฤทธิ์ต(อจิตและประสาท และท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 

(๒๙) ยาจําพวกกระตุ;นประสาทไซโคมอเตอรE (Psychomotor stimulants) 
นอกจากท่ีประกาศเป:นวัตถุออกฤทธิ์ต(อจิตและประสาท 

(๓๐)๙ ยาจําพวกบรรเทาอาการปวดหรือลดไข; (Analgesics or Antipyretics) 
ยกเว;น 

ก แอสไพริน (Aspirin) ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จ และมีข;อบ(งใช;บรรเทาปวด 
โดยมีรายละเอียดของความแรง รูปแบบยา บรรจุภัณฑE ขนาดบรรจุ การแสดงฉลาก การแสดง
เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนและเอกสารกํากับยาสําหรับผู;ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู;
ประกอบโรคศิลปะ ตามท่ีกําหนดท;ายประกาศฉบับนี้ 

ข ฟjนาซีติน (Phenacetin) 
ค โซเดียมซาลิไซเลท (Sodium Salicylate) 
ง ซาลิไซลาไมดE (Salicylamide) 
จ  อ ะ เซ ต า มิ โน เฟ น  ห รื อ  พ า ร า เซ ต า ม อ ล  (Acetaminophen or 

Paracetamol) 
ฉ ท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 

(๓๑) ยาจําพวกลดอาการอักเสบท่ีไม( ใช(สเตอรอยดE  (Non - steroids anti - 
inflamatory drugs) 

ยาจําพวกลดกรดยูริค (Uricosuric drugs) 
ยาจําพวกรักษาโรคข;ออักเสบท่ีไม(ใช(สเตอรอยดE (Non - steroids anti - 

arthritic - drugs) ยกเว;น 
ก. ท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 
ข. ท่ีใช;เฉพาะกับผิวหนัง 
ค. แอสไพริน (Aspirin) หรือเกลือของแอสไพริน (Salts of Aspirin) 
ง. โซเดียมซาลิซีเลท (Sodium Salicylate) 

(๓๒)๑๐ ยาจําพวกฮิสตามีนและแอนติฮีสตามีน (Histamine and antihistamine 
drugs) ยกเว;น 

ก. ท่ีใช;เฉพาะกับผิวหนัง 
ข. ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยา

บรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

                                                 
๘ ข;อ ๓ (๒๘) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๘ 
๙ ข;อ ๓ (๓๐) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๒ 
๑๐ ข;อ ๓ (๓๒) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค. คลอรE เฟนิ รามีน  มาลี เอต (Chlorpheniramine maleate) ขนาด ๒ 
มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

ง.๑๑ คลอรEเฟนิรามีน มาลีเอต (Chlorpheniramine maleate) ขนาด ๑ - ๒ 
มิลลิกรัม ผสมกับพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด ๓๐๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยา
บรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

จ.๑๒ คลอรEเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ขนาดไม(เกิน ๔ มิลลิกรัม
หร ือบ รอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) ขนาดไม( เกิน ๔ มิลลิกรัม  ผสมกับฟjนิลเอฟรีน 
(Phenylephrine) ขนาดไม(เกิน ๑๐ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ดหรือแคปซูล 

ฉ.๑๓ คลอรEเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ขนาดไม(เกิน ๔ มิลลิกรัม หรือบ
รอม เฟน ิราม ีน  (Brompheniramine) ขนาดไม (เก ิน  ๔  ม ิลล ิกร ัม  ผสมก ับพาราเซตามอล 
(Paracetamol) ขนาดไม(เกิน ๓๒๕ มิลลิกรัม และฟjนิลเอฟรีน (Phenylephrine) ขนาดไม(เกิน ๑๐ 
มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ดหรือแคปซูล 

(๓๓)๑๔ ยาจําพวกแซนธีน (Xanthines) ยกเว;น 
ก. แคฟเฟอีน (Caffeine) ไม(เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม ต(อขนาดรับประทานหนึ่งม้ือ 
ข. อะมิโนฟlลลีน (Aminophylline) ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยา

บรรจุเสร็จชนิดเม็ด 
ค. ทีโอฟlลลีน แอนไฮดรัส (Theophylline anhydrous) ขนาด ๖๐ – ๑๕๐ 

มิลลิกรัม ผสมกับเอฟlดรีน ไฮโดรคลอไรดE (Ephedrine hydrochloride) ขนาด ๑๕–๕๐ มิลลิกรัม ท่ี
ผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

(๓๔) ยาจําพวกกระตุ;นระบบประสาทส(วนกลาง (Central nervous system 
stimulants) รวมท้ังยาทําให;เบ่ืออาหาร (Anorexigenics) นอกจากท่ีประกาศเป:นวัตถุออกฤทธิ์ต(อ
จิตและประสาท 

ยาจําพวกอะนาเล็พติค (Analeptics) 
นักซEวอมิกา (Nux Vomica) และแอลคาลอยดEของนักซEวอมิกา (Nux Vomica 

alkaloids) ยกเว;นยาบรรจุเสร็จท่ีมีนักซEวอมิกา (Nux Vomica preparations) เทียบเท(ากับสตริ๊กนิน 
ในขนาดรับประทานไม(เกินม้ือละ ๑.๒ มิลลิกรัม 

(๓๕) ยาจําพวกฆ(าเชื้อโรคเฉพาะท่ี(Local anti - infective agents, antiseptics, 
disinfectants or germicides) ยกเว;น 

ก. เฟนิลซาลิซีเลท (Phenyl salicylate) 
ข. สําหรับใช;เฉพาะท่ี 

(๓๖) เฮกซาโคลโรฟjน (Hexachlorophene) ท่ีเกินร;อยละ ๐.๗๕ 
น้ํายาซาโปเนทเต็คครีโซล (Saponated cresol solution) 
น้ํายาฟอรEแมลดีไฮดE (Formaldehyde solution) 
เมอคิวรี่ไบคลอไรดE (Mercury bichloride) 

                                                 
๑๑ ข;อ ๓ (๓๒) ง. แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๗ 
๑๒ ข;อ ๓ (๓๒) จ. เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๔ 
๑๓ ข;อ ๓ (๓๒) ฉ. เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๔ 
๑๔ ข;อ ๓ (๓๓) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓๗)๑๕ ยาจําพวกซัลโฟนาไมดE (Sulfonamides) ยกเว;น 
ก. ท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 

(๓๘)๑๖ ยาจําพวกปฏิชีวนะ (Antibiotics) ยกเว;น 
ก. สําหรับใช;เฉพาะท่ี ท้ังนี้ไม(รวมถึงยาจําพวกเพนิซิลลิน 
ข. ท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 

(๓๙) ยาจําพวกรักษาโรคเรื้อน (Antileprotic drugs) 
(๔๐) ยาฆ(าเชื้อโรคของทางเดินป7สสาวะ (Urinary antiseptics) ยกเว;นเฮกซามีน 

(Hexamine) และเกลือของเฮกซามีน (Salts of Hexamine) 
(๔๑) ยาจําพวกรักษาวัณโรค (Antituberculous drugs) 
(๔๒)๑๗ ยาจําพวกป�องกันและรักษามาลาเรีย (Antimalarial drugs) 
(๔๓) ยาจําพวกรักษาโรคบิดชนิดอะมีบิค (Amoebiacides) 
(๔๔) ยาจําพวกฆ(าเชื้อโปรโตโซอา (Antiprotozoal drugs) 
(๔๕) ยาจําพวกฆ(าเชื้อรา (Antifungal drugs) ยกเว;นสําหรับใช;เฉพาะท่ี 
(๔๖)๑๘ ยาจําพวกฆ(าเชื้อไวรัส (Antiviral drugs) ยกเว;นท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 
(๔๗)๑๙ ยาจําพวกรักษาโรคหนอนพยาธิ์ (Anthelmintic drugs) ยกเว;น 

ก. ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จตามประกาศยาสามัญประจําบ;าน 
ข. มีเบนดาโซล (Mebendazole) ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม 

ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 
(๔๘) ยาจําพวกฆ(าเหา (Pediculicides) และฆ(าเชื้อหิด (Scabicides) ยกเว;นยาท่ี

ผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จตามตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
(๔๙)๒๐ ยาจําพวกแก;อาการคลื่นเหียนอาเจียน (Antinauseants, antiemetics 

and motion sickness control drugs) ยกเว;นไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด ๕๐ 
มิลลิกรัม ท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด 

(๕ ๐ )๒๑ ย า จํ า พ ว ก กั น เลื อ ด แ ข็ ง  (Anticoagulants) ย ก เว; น ย า จํ า พ ว ก 
Mucopolysaccharide polysulfate ท่ีมุ(งหมายสําหรับใช;ภายนอก 

(๕๑) ยาจําพวกห;ามเลือด (Hemostyptics) ยกเว;นสําหรับใช;เฉพาะท่ี 
(๕๒) ยาจําพวกสร;างภูมิคุ;มกันให;ร(างกาย (Immunizing agents) 
(๕๓) ยาจําพวกท่ีใช;ในการวินิจฉัยโรค (Diagnostic agents) ท่ีใช;โดยตรงต(อร(างกาย

ของมนุษยEหรือสัตวE 
(๕๔) ยาจําพวกสกัดสําหรับทดสอบภูมิแพ; (Allergenic extracts) 

                                                 
๑๕ ข;อ ๓ (๓๗) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๙ 
๑๖ ข;อ ๓ (๓๘) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๙ 
๑๗ ข;อ ๓ (๔๒) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๙ 
๑๘ ข;อ ๓ (๔๖) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๔ 
๑๙ ข;อ ๓ (๔๗) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ 
๒๐ ข;อ ๓ (๔๙) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ 
๒๑ ข;อ ๓ (๕๐) แก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕๕) กรดเกลเชียลอะซีติค (Glacial acetic acid) กรดอะซีติค (Acetic acid) 
ยกเว;นยาปรุงสําเร็จท่ีมียาเหล(านี้ 

(๕๖) กรดแร(ต(าง ๆ (Mineral acids) ยกเว;นกรดแร(อย(างเจือจางท่ีเป:นยาปรุงสําเร็จ
ตามตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

(๕๗) กรดไทรคลอโรอะซีติค (Trichloroacetic acid) 
(๕๘) กรดโครมิค (Chromic acid) โครเมียมไทรอ�อกไซดE (Chromium trioxide) 
(๕๙) กรดซาลิซีลิค (Salicylic acid) ยกเว;นท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จท่ีใช;เฉพาะ

กับผิวหนัง 
(๖๐) เกลืออนินทรียEของเงิน (Inorganic salts of Silver) ยกเว;นท่ีผลิตข้ึนเป:นยา

บรรจุเสร็จตามตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
(๖๑) น้ํายาแอมโมเนียอย(างแรง (Strong Ammonia solution) ยกเว;นยาปรุง

สําเร็จท่ีมียาเหล(านี้ 
(๖๒) โปแตสเซียมฮัยดร�อกไซดE (Potassium hydroxide) โซเดียมฮัยดร�อกไซดE 

(Sodium hydroxide) ยกเว;นยาปรุงสําเร็จท่ีมียาเหล(านี้ 
(๖๓) ฟjนอล (Phenol) ฟjนอลอย(างเหลว (Liquefied Phenol) ยกเว;นฟjนอลไม(เกิน

ร;อยละ ๕ ท่ีใช;เฉพาะกับผิวหนัง 
(๖๔ ) แอนทราลิน  (Anthralin) หรือไดทรานอล (Dithranol) คริสซาโรบิน 

(Chrysarobin) ยกเว;นท่ีผลิตข้ึนเป:นยาบรรจุเสร็จท่ีใช;เฉพาะกับผิวหนัง 
(๖๕) โปโดฟlลลุมเรซิน (Podophyllum resin) 
(๖๖) ยาฉีดทุกชนิด รวมท้ังน้ํากลั่นท่ีใช;สําหรับฉีด 
(๖๗) ยาท่ีรัฐมนตรีประกาศยกเว;นจากการเป:นยาเสพติดให;โทษตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให;โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ยกเว;น 
ก. ทิงเจอรEฝl�นการะบูน ท่ีใช;เป:นยาสามัญประจําบ;าน หรือท่ีเป:นส(วนผสมในยา

สามัญประจําบ;าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุยาสามัญประจําบ;าน 
ข. ยาท่ีมีทิงเจอรEฝl�นการะบูน เป:นส(วนผสมไม(เกินสองมิลลิลิตรต(อขนาด

รับประทานหนึ่งม้ือ 
(๖๘) ยาจําพวกใช;ถนอม (Preservatives) และยาจําพวกทําให;คงตัว (Stabilizers) 

ยกเว;นท่ีมีปริมาณตามตํารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศเพ่ือความมุ(งหมายในการถนอมหรือทําให;คงตัว 
(๖๙)๒๒ ยาจําพวกกระตุ;นการเจริญเติบโตของเส;นผม (Hair Growth Stimulant) 

ซ่ึงประกอบด;วยด;วยตัวยาสําคัญ ไมน็อกซิดิล (Minoxidil) 
(๗๐)๒๓ ยาจําพวกท่ีมุ(งหมายสําหรับใช;บําบัด บรรเทา หรือรักษาสิวหรือฝ�า 
(๗๑)๒๔ ยาจําพวกท่ีมีส(วนประกอบของไวตามินท่ีละลายในไขมัน (Fat soluble 

vitamins) สําหรับใช;ภายใน ได;แก( ไวตามิน เอ (Vitamin A) ไวตามิน ดี (Vitamin D) ไวตามิน อี 
(Vitamin E) ไวตามิน เค (Vitamin K) ยกเว;น 
                                                 

๒๒ ข;อ ๓ (๖๙) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๖ 
๒๓ ข;อ ๓ (๗๐) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๗ 
๒๔ ข;อ ๓ (๗๑) ซ่ึงเพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๘ แก;ไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗๑.๑) ไวตามิน เอ (Vitamin A) ขนาดรับประทานต(อวันเท(ากับหรือตํ่ากว(า 
๕,๐๐๐ หน(วยสากล (I.U.) 

(๗๑.๒) ไวตามิน ดี (Vitamin D) ขนาดรับประทานต(อวันเท(ากับหรือตํ่ากว(า 
๔๐๐ หน(วยสากล (I.U.) 

(๗๑.๓) ไวตามิน อี (Vitamin E) ขนาดรับประทานต(อวันเท(ากับหรือตํ่ากว(า 
๓๐ หน(วยสากล (I.U.) 

(๗๑.๔) ไวตามิน เค หนึ่ง (Vitamin K1 : Phylloquinone) ขนาดรับประทาน
ต(อวันเท(ากับหรือตํ่ากว(า ๘๐ ไมโครกรัม 

(๗ ๒ )๒๕ ย าจํ าพ วก ท่ี อ อ ก ฤ ท ธิ์ ล ด ก าร เค ลื่ อ น ไห ว ขอ งท าง เดิ น อ าห าร 
(Gastrointestinal antimotility agents) ยกเว;นท่ีประกาศเป:นยาควบคุมพิเศษ 

(๗๓)๒๖ ยากลุ(มเรตินอยดE (Retinoid) ท่ีใช;ภายนอก 
(๗๔)๒๗ ยาท่ีมีนิโคติน (Nicotine) หรือสารประกอบของนิโคตินซ่ึงมุ(งหมายท่ีจะใช;

สําหรับช(วยการอดบุหรี่ 
(๗๕)๒๘ ยากลุ(มท่ีมีกรดอะมิโนเป:นส(วนประกอบ ท่ีใช;รักษาภาวะผิดปกติเนื่องจาก

โรคตับ 
(๗๖)๒๙ ยากลุ(มรักษาโรคนิ่วในไต 
(๗๗)๓๐ ยาราซีคาโดทริล (Racecadotril) ท่ีใช;สําหรับอาการท;องเสียเฉียบพลันในเด็ก 
(๗๘)๓๑ ยาไนมิซุไลดE (Nimesulide) ชนิดใช;ภายนอก 
 
ข;อ ๔๓๒  ประกาศนี้ฉบับนี้ให;ใช;บังคับเม่ือพ;นกําหนดเก;าสิบวันนับแต(วันวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป:นต;นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 
เรือโท ยงยุทธ  สัจจวาณิชยE 

รัฐมนตรีว(าการกระทรวงสาธารณสุข 

                                                 
๒๕ ข;อ ๓ (๗๒) ซ่ึงเพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๙ แก;ไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๓ 
๒๖ ข;อ ๓ (๗๓) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๑ 
๒๗ ข;อ ๓ (๗๔) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๙ 
๒๘ ข;อ ๓ (๗๕) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๓ 
๒๙ ข;อ ๓ (๗๖) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๓ 
๓๐ ข;อ ๓ (๗๗) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๕ 
๓๑ ข;อ ๓ (๗๘) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๖ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๙๕/ตอนท่ี ๖๘/หน;า ๒๐๗๖/๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๓๓ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๓๓๔ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔๓๕ 
 

ข;อ ๙  ยาท่ีได;รับยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายตาม (๘) ข (๙) ข ค (๑๕) ง (๒๓) ก ข 
(๓๒) ข ค ง (๓๓) ข ค (๓๗) ง จ ฉ (๔๒) ข (๔๗) ข และ (๔๙) ของข;อ ๓ แห(งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซ่ึงแก;ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จะต;องเป:นไปตามสูตร ข;อบ(งใช; วิธีใช; ขนาดบรรจุ และข;อความคําเตือน 
สําหรับยาท่ีได;รับยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายท;ายประกาศฉบับนี้ 
 

[เอกสารแนบท;าย] 
 

๑.๓๖ สูตร ข;อบ(งใช; วิธีใช; ขนาดบรรจุ และข;อความของคําเตือน สําหรับยาท่ีได;รับ
การยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่อง 
ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ (แก;ไขเพ่ิมเติม โดยแก;ไขเพ่ิมเติมรายการท่ี ๑๑ และรายการท่ี ๕ และยกเลิก
รายการท่ี ๑) 
 
(ดูข;อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๕๓๗ 
 

ข;อ ๒  ให;ยาท่ีได;รับยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายตาม (๓๘) ข. ของข;อ ๓ แห(งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซ่ึงแก;ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ จะต;องเป:นไป
ตามสูตร ข;อบ(งใช; วิธีใช; ขนาดบรรจุ และข;อความคําเตือนสําหรับยาท่ีได;รับยกเว;นไม(เป:นยาอันตราย 
ท;ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๖๓๘ 

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน;า ๗/๖ มีนาคม ๒๕๒๙ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๙๘/ฉบับพิเศษ หน;า ๔๖/๖ มิถุนายน ๒๕๒๙ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๒๕๘/ฉบับพิเศษ หน;า ๑๖/๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๓๖ สูตร ข;อบ(งใช; วิธีใช; ขนาดบรรจุ และข;อความของคําเตือน สําหรับยาท่ีได;รับการยกเว;นไม(

เป:นยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๔ แก;ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยา
อันตราย ฉบับท่ี ๑๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๐ 

๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๕/ตอนท่ี ๑๖๗/ฉบับพิเศษ หน;า ๘/๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๗๓๙ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๘๔๐ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๙๔๑ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๐๔๒ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๑๔๓ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๒๔๔ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๓๔๕ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๔๔๖ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๕๔๗ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๖๔๘ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๗๔๙ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๘๕๐ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๑๙๕๑ 

                                                                                                                                            
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๖/หน;า ๖๙๙/๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๗/หน;า ๘๕๘๒/๕ กันยายน ๒๕๓๔ 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๗๒/หน;า ๙๖๑๗/๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๑/หน;า ๓๔๙๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๖/หน;า ๖/๑๖ กุมภาพันธE ๒๕๓๖ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๙๓/หน;า ๔๒/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๓๗ ง/หน;า ๑๕/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง/หน;า ๓/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๓๕ ง/หน;า ๒๐/๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน;า ๑๐/๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หน;า ๑๓/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๘ ง/หน;า ๔/๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๕๔ ง/หน;า ๑๔/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๐๕๒ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๑๕๓ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๒๕๔ 
 

[เอกสารแนบท;าย] 
 
๑. สูตร ข;อบ(งใช; วิธีใช; ขนาดบรรจุ และข;อความคําเตือนสําหรับยาท่ีได;รับการ

ยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๒ 
 

(ดูข;อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๓๕๕ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๔๕๖ 
 

ข;อ ๓  ยาท่ีได;รับการยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายตาม (๙) ง จ (๓๒) จ ฉ ของข;อ ๓ 
แห(งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซ่ึงแก;ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จะต;องเป:นไปตามสูตร ข;อบ(งใช; วิธีการใช; ขนาด
บรรจุ และข;อความคําเตือน สําหรับยาท่ีได;รับยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายท;ายประกาศฉบับนี้ 
 

[เอกสารแนบท;าย] 
 

๑. สูตร ข;อบ(งใช; วิธีใช; ขนาดบรรจุ และข;อความของคําเตือน สําหรับยาท่ีได;รับการ
ยกเว;นไม(เป:นยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ เรื่อง ยา
อันตราย ฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ (เอกสารแนบท;ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๔ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
(ดูข;อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

                                                                                                                                            
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หน;า ๑๕/๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน;า ๑๓/๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง/หน;า ๑๘/๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง/หน;า ๑๘/๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/หน;า ๒๙/๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน;า ๓/๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๕๕๗ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๖๕๘ 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๗๕๙ 
 

ข;อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให;ใช;บังคับเม่ือพ;นกําหนดหนึ่งร;อยยี่สิบวันนับต้ังแต(วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป:นต;นไป 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๘๖๐ 

 
ข;อ ๑  ประกาศฉบับนี้ให;ใช;บังคับเม่ือพ;นกําหนดหนึ่งร;อยแปดสิบวันนับต้ังแต(วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต;นไป 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับท่ี ๒๙๖๑ 
 

ข;อ ๑  ประกาศฉบับนี้ให;ใช;บังคับเม่ือพ;นกําหนดหนึ่งร;อยแปดสิบวันนับแต(วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต;นไป 

                                                 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๘๙ ง/หน;า ๒๔/๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง/หน;า ๓๐/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๙๑ ง/หน;า ๒๕/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน;า ๑๗/๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง/หน;า ๑๐/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

พรวิภา/เพ่ิมเติม 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

พิมพEมาดา/เพ่ิมเติม 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินียE/ตรวจ 

๒๒ กุมภาพันธE ๒๕๖๑ 

 
 


