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ประกาศ 
ขั้นตอนการเสนออาหารทางการแพทย์เพือ่บรรจุในบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
1) อาจารย์แพทย์ ดาวน์โหลดแบบเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ตาม

มติการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 20 ตุลาคม 2559) จาก เวปไซต์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(http://medinfo2.psu.ac.th/~webadm/rx/store_rx_listing_form_user_show.php) 

2) อาจารย์แพทย์ จัดทําเอกสารเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาล ลงนามเสนอโดย
อาจารย์แพทย์ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

3) สาขาวิชา/หน่วย เสนอเอกสารเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาล ในที่ประชุมภาควิชา 
เพื่อพิจารณาในขั้นต้น 

4) เมื่อผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมภาควิชาแล้ว   
• ภาควิชา นําส่ง แบบเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาล และ เอกสารทางวิชาการ 

แก่ฝ่ายเภสัชกรรม โดยส่งต้นฉบับและสําเนาเอกสารรวมทั้งหมด จํานวน  4  ชุด (โดยสําเนาเอกสารต้องมี
ข้อมูลและการจัดเรียงเหมือนต้นฉบับทุกประการ) ณ สํานักงานฝ่ายเภสัชกรรม ช้ัน 1  

• บริษัทผู้จําหน่ายอาหารทางการแพทย์  
ก. นําส่งเอกสารแก่ฝ่ายเภสัชกรรม ในรูปแบบ CD-RW ณ ศูนย์เภสัชสนเทศ ช้ัน 1 ประกอบด้วย 

เอกสารดังต่อไปนี้  
1. สําเนาเอกสารกํากับอาหารทางการแพทย์ ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้ย่ืนกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 
2. สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (แบบ อ.18) ทั้งด้านหน้าและหลัง  
3. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 

[Good Manufacturing Practices (GMP)] (ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดยยังอยู่ใน
ช่วงเวลาการรับรอง)  โดยต้องประกอบด้วย 
3.1  สําเนาหนังสือรับรองระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point ของผู้ผลิต

วัตถุดิบ [Certificate of HACCP] 
3.2  สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์

อาหารทางการแพทย์ [Certificate of  GMP Finished Product]  
4. สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ [Certificate of Analysis (CoA)] โดยต้องประกอบด้วย  

4.1 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสําคัญ [Certificate of Analysis of Active 
Ingredient] โดยต้องประกอบด้วย  
5.1.1 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสําคัญ ของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier)  
5.1.2 สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสําคัญ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทาง

การแพทย์ (Manufacturer) 
4.2  สําเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ (Certificate of 

Analysis of  Finished Product) ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ 
(Manufacturer) ในรุ่นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบสําคัญรุ่นเดียวกับสําเนาหนังสือรับรองการ
วิเคราะห์วัตถุดิบสําคัญ 
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5. สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) จํานวนไม่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต 
โดยต้องประกอบด้วย  
5.1 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data) 
5.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data) 
5.3 สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้ (In-use stability data)  

ข. บันทึกข้อมูลยาในฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์ออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(DrugBASE) ที่ เวปไซต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(http://medinfo2.psu.ac.th/PmCP/index.php) 

5) ฝ่ายเภสัชกรรม ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในข้อ 4) หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้นําส่งข้อมูล
เพิ่มเติม และต้องส่งเอกสารแก้ไขภายใน 10 วันทําการนับจากวันที่ได้แจ้งให้ทราบ 

6) ฝ่ายเภสัชกรรม ส่งเอกสารเสนออาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาล แก่ คณะทํางาน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักฐานทางวิชาการ เพื่อประเมินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาล 

7) ฝ่ายเภสัชกรรม จัดเตรียมข้อมูลอาหารทางการแพทย์เพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาล 

8) บริษัทผู้จําหน่ายอาหารทางการแพทย์ ชําระค่าธรรมเนียม ประกอบการเสนออาหารทางการแพทย์เข้าใหม่  
จํานวน 5,000 บาท ณ งานคลัง อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ช้ัน 3 

9) ฝ่ายเภสัชกรรม เชิญตัวแทนบริษัทผู้จําหน่ายอาหารทางการแพทย์ผู้มีอํานาจตัดสินใจด้านราคาเข้าเสนอราคา
อาหารทางการแพทย์ ต่อคณะทํางานพิจารณาราคายา โดยหลักฐานที่ต้องนําเสนอ คือ แบบเสนอราคาอาหาร
ทางการแพทย์ (ราคาที่เสนอ ต้องคงราคา อย่างน้อย 2 ปี) และ สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 
ประกอบการเสนออาหารทางการแพทย์เข้าใหม่ จํานวน 5,000 บาท จํานวน  1  ชุด ณ ห้องประชุมฝ่ายเภสัช
กรรม ช้ัน 1 

10) ฝ่ายเภสัชกรรม บรรจุวาระอาหารทางการแพทย์เสนอเพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาล ในการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาล เพื่อพิจารณา 

11) เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาลแล้ว ฝ่ายเภสัชกรรมจะบรรจุวาระ
อาหารทางการแพทย์เสนอเพื่อบรรจุในบัญชีโรงพยาบาล ในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัด 

12) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดแล้วพิจารณาแล้ว (รับรองรายงานการประชุมแล้ว) ฝ่าย
เภสัชกรรมจะ 

• แจ้งผลการพิจารณาผ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด แก่ ทุกภาควิชา 
I. อาหารทางการแพทย์ที่ไม่ผ่านการพิจารณา อาจารย์แพทย์มีสิทธ์ิเสนอให้คณะกรรมการเภสัช

กรรมและการบําบัดทบทวนการพิจารณาอีกครั้ง หลังจากมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบําบัด ไปแล้ว ไม่เกิน 4 เดือน  

II. อาหารทางการแพทย์ที่ไม่ผ่านการพิจารณา (รวมถึงอาหารทางการแพทย์ที่เสนอให้ทบทวนการ
พิจารณาแล้ว แต่ผลคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ยืนยันมติเดิม) อาจารย์แพทย์จะมี
สามารถเสนอใหม่ อีกครั้ ง เมื่อมี เอกสารทางวิชาการใหม่ หลังจากมีมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
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13) บริษัทผู้จําหน่ายอาหารทางการแพทย์ จัดบรรยายเพื่อนําเสนอข้อมูลอาหารทางการแพทย์ที่ผ่านการพิจารณา
บรรจุในบัญชี แก่ทีมเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โดยนัดหมายวัน/เวลา เพื่อบรรยายใน google form ศูนย์เภสัช
สนเทศ ผ่าน OR code  

 
QR code ลงเวลาจัดบรรยาย 

 
 
หมายเหตุ : 1) สามารถติดตามความคืบหน้าของการเสนออาหารทางการแพทย์ ผ่าน OR code 

 
QR code ความคืบหน้ายาเสนอเข้าใหม ่

 
2) สามารถบันทึกข้อมูลผู้แทนยาสําหรับการติดต่อกลับ ใน google form ผ่าน OR code 

 
QR code ข้อมูลผูแ้ทนยา 


