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คำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข
ที่ 762/๒๕๖3
เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยำ
ด้วยปรำกฏว่ำตำรับยำสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยำฟูรำโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน
(Neomycin) หรือไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสำมัญทำงยำอื่นที่หมำยถึง
ยำไดไอโอโดไฮดรอกซิค วิน ที่ มี ก ำรขึ้ น ทะเบี ย นต ำรับ ยำไว้ใ นข้ อบ่ ง ใช้ แก้ ท้ องเสี ย เป็ น ยำสู ต รผสม
ที่มียำต้ำนจุลชีพมำกกว่ำ 1 ตัวยำ ซึ่งเป็นสูตรที่ไม่เหมำะสมในทำงกำรแพทย์ เนื่องจำกเป็นกำรเพิ่ม
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพ้ยำมำกขึ้น และเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรเกิดเชื้อดื้อยำ อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยได้รับยำ
เกินควำมจำเป็น ประกอบกับบำงสูตรตำรับมีกำรผสมรวมกับตัวยำดูดซับ เช่น Kaolin ซึ่งอำจส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพของยำต้ ำ นจุ ล ชี พ ท ำให้ อ ำกำรของโรคลุ ก ลำมมำกขึ้ น นอกจำกนี้ ยั ง มี ท ะเบี ย น
ตำรับยำเดี่ยวของตัวยำที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นซึ่งมีข้อบ่งใช้ ขนำดยำและวิธีใช้ยำไม่เหมำะสม และไม่มีคำเตือน
ในกำรใช้ยำ เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้ใช้ยำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำรยำในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘๔-๘/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยำยน 2561
และครั้งที่ ๓๘5-9/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีคำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข
ที่ 279/2562 ลงวั น ที่ 25 กุ ม ภำพั น ธ์ 2562 ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ ำตผลิ ต ยำ หรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ ำต
นำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร แก้ไขข้อบ่งใช้ ขนำดยำและวิธีกำรใช้ยำ คำเตือน ของทะเบียนตำรับยำ
ที่มีข้อบ่งใช้แก้ท้องเสีย ชนิดรับประทำน สำหรับมนุษย์ ที่ประกอบด้วยยำฟูรำโซลิโดน (Furazolidone)
นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสำมัญทำงยำอื่น
ที่ ห มำยถึง ยำไดไอโอโดไฮดรอกซิค วิน ที่ เ ป็ น ตำรับ ยำผสม รวมทั้งตำรับยำเดี่ย วที่มี ส่วนประกอบ
ของตัวยำดังกล่ำวด้วย แต่ปรำกฏว่ำผู้รับอนุญำตไม่ดำเนินกำรแก้ไขทะเบียนตำรับยำดังกล่ำวให้เป็นไป
ตำมคำสั่งข้ำงต้น จำนวน 11 ทะเบียนตำรับยำ จึงอำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยำได้
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 86 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำรยำในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 396-3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภำคม 2563
จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยำที่มีส่วนประกอบของยำฟูรำโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน
(Neomycin) หรือไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสำมัญทำงยำอื่นที่หมำยถึ ง
ยำไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน ที่มีกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำไว้ในข้อบ่งใช้แก้ท้องเสีย จำนวน 11 ทะเบียนตำรับยำ
ดังนี้
ลำดับ
1
2

เลขทะเบียน
1A 1930/29
1A 2712/29

ชื่อกำรค้ำ
FURAZOLIDONE TABLETS
FURAZOLIDONE 100 MG.
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ลำดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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เลขทะเบียน
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A

11/33
112/31
1135/28
180/29
211/27
303/28
436/29
556/31
894/27

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ชื่อกำรค้ำ

DIOLIN
FULIN
FUROPINE SUSPENSION
BACILA TABLETS
DIARYL TABLET
DIFURAN
DIOCIN SUSPENSION
DIFULIN
FURASIAN SUSPENSION

อนึ่ ง หำกผู้ รั บ อนุ ญ ำตผู้ ใ ดไม่ เ ห็น ด้ว ยกั บ คำสั่ ง นี้ อำจใช้ สิ ท ธิ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศำลปกครองได้
โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศำลปกครองโดยตรงหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศำลปกครอง
ภำยในเก้ำสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63
อนุทิน ชำญวีรกูล
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข

