ແນວທາງຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ການົດສະຫຼາກ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ
(ASEAN GUIDELINES ON LABELING REQUIREMENTS FOR
TRADITIONAL MEDICINES )
1.

ພາກສະເໜີ
ແນວທາງສະບັບນີໍ້ ໃຊ້ສາລັບຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ ເພື່ອໃຫ້ໝນ
ັໍ້ ໃຈວ່າ ຢາພໍ້ນເມອງ ມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະ
ສິດທິພາບ ໃຫ້ແກ່ຜ້ບລິໂພກ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນຂະບວນການຂໍ້ນທະບຽນ ຂອງບັນດາປະເທດສະ
ມາຊິກ ອາຊຽນ ນາກັນ. ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງເປັນການສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົື່ງທີເື່ ໝາະສົມ

2.

ການອະທິບາຍຄາສັບ
“ພ ມ” (TM) ໝາຍເຖິງຢາພໍ້ນເມອງໃດໜື່ງ.
“ຢາພໍ້ນເມອງ (ພມ)” ໝາຍເຖິງຜະລິດພັນຢາໃດໜື່ງ ສາລັບການໃຊ້ກັບມະນຸດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີື່

ອອກລິດ ຈາກທາມະຊາດ (ພດ, ສັດ ແລະ /ຫຼ ແຮ່ທາດ) ທີື່ນາໃຊ້ ໃນລະບົບ ຂອງການປະຕິບັດແບບພໍ້ນເມອງ
(system of traditional practice) ມັນບໄື່ ດ້ລວມເອົາຢາປາດສະຈາກເຊໍ້ອ, ວັກຊິນ, ສານໃດໆ ທີໄື່ ດ້ຈາກ
ຊິິິໍ້ນສວນຂອງມະນຸດ, ສານເຄມີ ທີແ
ື່ ຍກ ແລະ ຂະບວນການໃດໆ ທີກ
ື່ ານົດສານເຄມີ ອອກມາ .

“ສ່ວນປະກອບທີື່ອອກລິດ” (Active ingredient) ໝາຍເຖິງສານທີຜ
ື່ ອອກລິດ ກິດຈະກາ ຕາມຈຸດປະສົງ ສາ

ລັບຢາພໍ້ນເມອງ.

“ເລກຊຸດຜະລິດ” (Batch or Lot number) ໝາຍເຖິງການການົດ (ເປັນຕົວເລກ ຫຼ ຕົວອັກສອນ ຫຼ ປະ
ສົມປະສານກັນ ຂອງທັງສອງ) ທີລ
ື່ ະບຸຊຸດ ແລະ ອະນຸຍາດ ທີມ
ື່ ີປະຫວັດທີສ
ື່ ົມບນ ຂອງຊຸດຜະລິດ, ການຄວບ
ຄຸມ ເຊິື່ງປະກອບມີ ທຸກຂັນ
ໍ້ ຕອນຂອງການຜະລິດ, ການຄວບຄຸມ, ການແຈກຢາຍ ເພື່ອການທົບທວນ ແລະ
ການກວດສອບຍ້ອນຄນ.
“ພາຊະນະບັນຈຸ” (Container) ໝາຍເຖິງວັດຖຸທໃີື່ ຊ້ບັນຈຸ ແລະ ປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ ເຊິື່ງ
ລວມມີສວ
່ ນປະກອບທີເື່ ປັນການຫຸ້ມຫທ
ື່ ີື່ໜື່ງ ແລະ/ຫຼ ຫຸ້ມຫື່ທສ
ີື່ ອງ. ຖ້າຫາກມີຈຸດປະສົງເພື່ອການປົກປ້ອງ
ເພີື່ມເຕີມຕຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ, ສ່ວນປະກອບຂອງການບັນຈຸຈະຕ້ອງເປັນແຝງ, ຂວດ, ຖົງ, ຫຼອດ ຫຼ ວັດຖອື່ນໆ ທີື່
ຄນກັນ, ແຕ່ ບລ
ື່ ວມວັດຖຸທໄີື່ ວ້ເພື່ອການບລິໂພກ.
“ສະຫຼາກຂອງພະຊະນະບັນຈຸ/ສະຫຼາກ” Container Labeling / Labeling” ໝາຍເຖິງຂໍ້ມນທັງໝົດທີປ
ື່ ະ
ກົດຢໃ່ ນພະຊະນະບັນຈຸ ເຊິື່ງລວມທັງຂມ
ໍ້ ນຕ່າງ ໆ ທີື່ຢໃ່ ນການຫຸ້ມຫດ
ື່ ້ານນອກ ເຊັື່ນ ແກັດ.
“ເລກການຂນ
ໍ້ ທະບຽນ/ການຂນ
ໍ້ ບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງຂອງປະເທດ” (Country’s registration / Listing /
Notification number)” ໝາຍເຖິງການລວມເຂົໍ້າກັນຂອງຕົວເລກ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕົວໜັງສ ທີສ
ື່ ະທ້ອນ
ເຖິງການລະບຸກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ
ທີໄື່ ດ້ການົດໂດຍອົງການຄຸວບຄຸມ/ຄຸມຄອງແຫ່ງຊາດ
(National Control / Regulatory Authority).
“ຮບແບບຂອງຢາ” (Dosage form) ໝາຍເຖິງປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍປົກກະຕິ ຂອງຢາພໍ້ນເມອງ
(ເຊັື່ນ: ຮບແບບເມັດ, ແຄບຊນ, ນໍ້າສານເປື່ອຍ, ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ) ທີບ
ື່ ນ
ັ ຈຸ ສ່ວນປະສົມທີອ
ື່ ອກລິດທີໃື່ ຊ້ໂດຍ
ທົື່ວໄປ ແຕ່ບຈ
ື່ າເປັນຈະຕ້ອງຮວມກັນກັບທາດສາຮອງ (excipients).
“ວັນທີໝ
ື່ ດ
ົ ອາຍຸ” (Expiry date)” ໝາຍເຖິງວັນທີື່ ທີກ
ື່ ານົດໄວ້ສາລັບແຕ່ລະຊຸດຜະລິດ ກ່ອນ ຊຸດຜະລິດຍັງຄົງ

ສອດຄ່ອງຕາມຂອບເຂດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີຕ
ື່ ້ອງການ.
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“ວັນທີຜະລິດ/ມຜ
ໍ້ ະລິດ” (Manufacturing date / Date of Manufacture) ໝາຍເຖິງມທີກ
ື່ ານົດສາລັບ
ແຕ່ລະຊຸດຜະລິດ ເຊິື່ງຊີໍ້ບອກເຖິງ ວັນທີື່ ເລີໍ້ມຕົໍ້ນຂອງການຜະລິດ.
“ຜຜ
້ ະລິດ” (Manufacturer) ໝາຍເຖິງບລິສັດທີດ
ື່ າເນີນການຜະລິດຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງຂັໍ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ

ລວມທັງການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບ.

“ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດທາງການຕະຫຼາດ” (Marketing authorisation holder/MAH) ໝາຍເຖິງບລິສັດ, ບຸກ
ຄົນ ຫຼ ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ໃນຂົງເຂດຢາພນ
ໍ້ ເມອງທີມ
ື່ ີຊື່ ຂອງການໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດທາງການຕະຫຼາດ, ພາກສ່ວນນີມ
ໍ້ ໜ
ີ ້າ
ທີຮ
ື່ ັບຜິດຊອບທຸກດ້ານຂອງຜະລິດຕະພັນ ລວມມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຕເື່ ງອ
ື່ ນໄຂການຮັບອະນຸ
ຍາດດ້ານການຕະຫຼາດ (conditions of marketing authorization). ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງຢພ
່ າຍ
ໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍໃນປະເທດທີອ
ື່ ອກອະນຸຍາດດ້ານຕະຫຼາດໃຫ້, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໝາຍເຖິງການປະຕິ
ບັດລະບຽບການຢໃ່ ນປະເທດນັໍ້ນ.
“ຝອຍຢາ” (Package insert) ໝາຍເຖິງຂມ
ໍ້ ນໃດໆທີໄື່ ດ້ພິມ ທີມ
ື່ າພ້ອມພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼ ຊຸດຫຸ້ມຫທ
ື່ ໜ
ີື່ ື່ງ
(primary pack).
“ສະຫຼາກນ້ອຍ” (Small label)” ໝາຍເຖິງສະຫຼາກທີມ
ື່ ີພໍ້ນທີຈ
ື່ າກັດຫຼາຍ ເພື່ອສະແດງຂກ
ໍ້ ານົດກ່ຽວກັບຂມ
ໍ້ ນທີື່
ການົດ ໃນພາຊະນະບັນຈຸນ້ອຍ ຕາມທີໄື່ ດ້ອະທິບາຍຢໃ່ ນຂໍ້ການົດຂອງສະຫຼາກ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ. ຂະໜາດ
ຂອງສະຫຼາກນ້ອຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖກການົດໂດຍປະເທດສະມາຊິກ.
“ສະຫຼາກແຝງ/ແຜ່ນ” (Strip / Blister pack label)” ໝາຍເຖິງສະຫຼາກທີຕ
ື່ ິດ ຫຼ ພິມຢເ່ ທິງແຜນ ຫຼ ແຝງ.
ແຜນ ຫຼ ແຝງ ຕ້ອງຖກບັນຈຸຢໃ່ ນພາຊະນະອື່ນ ຫຼ ບັນຈຸພ້ອມກັບ ແຜນສະຫຼາກແບບປົກແຝງ (catch cover)
ທີສ
ື່ າມາດສະແດງຂມ
ໍ້ ນທີອ
ື່ ະທິບາຍໄວ້ໃນຂກ
ໍ້ ານົດການຕິດສະຫຼາກທົື່ວໄປ ຂອງຢາພໍ້ນເມອງ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜ້ບລິໂພກ
ຮັບຮຂ
້ ມ
ໍ້ ນດັື່ງກ່າວ ຢສ
່ ະຖານທີພ
ື່ ວກເຂົໍ້າຊ.ໍ້
“ຈຸດປະສົງການໃຊ້ ຫຼ ການນາໃຊ້” (Intended use or indication)” ໝາຍເຖິງຄາຖະແຫຼງຂອງຈຸດມຸ້ງຫວັງ
ຫຼ ຈຸດປະສົງ ສາລັບ ຢາພໍ້ນເມອງ ທີມ
ື່ ີຈຸດປະສົງທີຈ
ື່ ະນາໃຊ້.

3.

ຫຼັກການຂອງແນວທາງ (GUIDING PRINCIPLES
3.1 ຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ ຈະຕ້ອງບຖ
ື່ ກອະທິບາຍ ຫຼ ນາສະເໜີ ໃນສະຫຼາກໃດໜື່ງ ຫຼ ການຕິດສະຫຼາກໃດໆ
ໃນລັກຊະນະທີື່ ຫຼອກລວງ ຫຼ ໃຫ້ເຂົໍ້າໃຈຜິດ ຫຼ ມີແນວໂນມທີຈ
ື່ ະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີບ
ື່ ື່ຖກຕ້ອງກ່ຽວກັບລັກ
ຊະນະຂອງມັນໃນດ້ານໃດກື່ຕາມ.
3.2 ຢາພໍ້ນເມອງຈະບຖ
ື່ ກອະທິບາຍ ຫຼ ນາສະເໜີໃນສະຫຼາກ ຫຼ ການຕິດສະຫຼາກໃດໆ ໂດຍຄາເວົໍ້າ, ຮບພາບ ຫຼ
ອຸປະກອນອື່ນໆ ທີອ້າງເຖິງ ຫຼ ມີການແນະນາທັງໂດຍກົງ ຫຼ ທາງອ້ອມ ຂອງຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.
3.3 ສ່ວນຕ່າງໆຂອງສະຫຼາກທັງໝົດ ຕ້ອງມີຂະໝາດພຽງພເພື່ອຮອງຮັບຂມ
ໍ້ ຸນທັງໝົດຂອງສະຫຼາກທີຈ
ື່ າເປັນ ເພື່ອ
ວາງຢເ່ ທິງສະຫຼາກນັໍ້ນ ໂດຍຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງ ແລະ ບື່ມີການປິດບັງການອອກແບບ.
3.4 ຂມ
ໍ້ ນຂອງສະຫຼາກ ຄວນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ/ຫຼ ພາສາທາງການ/ພາສາຂອງປະເທດ ທີປ
ື່ ະຕິບັດຕາມຂກ
ໍ້ າ
ນົດຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈງ່າຍ. ພາສາອື່ນໆ ທີບ
ື່ ື່ແມ່ນພາສາອັງກິດ
ອາດຈະລວມຢໃ່ ນສະຫຼາກ ທີຕ
ື່ ້ອງການລະບຸ ເພື່ອຢນຢັງວ່າ ຄວາມໝາຍໃນພາສາອື່ນນັໍ້ນ ຄກັນກັບພາສາທີກ
ື່ ່າວໄວ້
ໃນພາສາອັງກິດ ຫຼ ພາສາທາງການ.
ພາສາທີໃຊ້ເພື່ອການຕິດສະຫຼາກ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ມີດັື່ງລຸ່ມນີໍ້:
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:

4.

-

ບຣໄນ ດາຣສະເລັມ, ພາສາທາງການແມ່ນ ບາຫະຊາ ເມລາຍ ຫຼ ພາສາມາເລຍ. ຂມ
ໍ້ ນທີຢ
ື່ ໃ່ ນສະຫຼາກ ສາມາດ
ປະກົດເປັນພາສາ ມາເລ ແລະ/ຫຼ ພາສາອັງກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ ໃນກລະນີມີຂຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງກັນ, ການຕິຄວາມ
ໝາຍ ໃນການແປເປັນພາສາມາລາຍ ກື່ຈະມີຂໍ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ, ພາສາອັງກິດ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ໃນ ບຣໄນ ດາຣະສະເລັມ ເປັນຂຄ
ໍ້ ວາມທີື່ຖກຕ້ອງ.

-

ໃນ ກາປເຈຍ, ພາສາທາງການແມ່ນ ພາສາ ຄະແມ. ຂມ
ໍ້ ນຢໃ່ ນສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາຄະແມ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່
ຕາມ, ພາສາ ເຊັື່ນ ອັງກິດ ແລະ ພາສາ ຝຣັງ ໃສມາໃຊ້ເພີໍ້ມເຕີມ ກັບພາສາ ຄະແມ.

-

ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາຂອງປະເທດ ແລະ ພາສາທາງການ ແມ່ນພາສາ ອິນໂດເນຊຽນ, ສະນັໍ້ນ ພາສາທີຢ
ື່ ໃ່ ນ
ສະຫຼາກ ຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ ອາດໃຊ້ພາສາອື່ນໆ ຕມ
ື່ ຕພ
ື່ າສາ ອິນໂດເນເຊຍ
ກື່ໄດ້.

-

ໃນ ສປປ ລາວ ພາສາທີື່ໃຊ້ທາງການແມ່ນ ພາສາ ລາວ. ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາລາວ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກື່ຕາມ ພາສາອື່ນໆໃນຮບແບບຕົວໜັງສທ
ື່ ນ
ີື່ ້ອຍກ່ວາ ເຊັື່ນພາສາອັງກິດ, ຝຣັງ ສາມາດໃຊ້ເພີໍ້ມເຕີມຕພ
ື່ າສາ
ລາວ ຢໃ່ ນນະສະຫຼາກ.

-

ໃນ ມາເລເຊຍ, ພາສາທາງການແມ່ນ ບາຫະຊາ ມາເລເຊຍ (Bahasa Malaysia), ເຖິງຢ່າງໃດກາຕາມ ຂໍ້
ມນສະຫຼາກ ສາມາດເປັນພາສາ ບາຫະຊາ ມາເລເຊຍ ແລະ/ຫຼ ອັງກິດ. ພາສາອື່ນໆ ຖ້າມີ ອາດໃຊ້ໄດ້ເພີໍ້ມຕື່ມ
ຕກ
ື່ ັບສອງພາສານີໍ້ ເຊັື່ນ ພາສາ ມັນດາລິນ (Mandarin).

-

ໃນມຽນມາ, ພາສາທາງການ ແມ່ນພາສາ ມຽມມາ, ສະນັນ
ໍ້ ພາສາໃນສະຫຼາກ ຈະຕ້ອງເປັນພາສາມຽມມາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມພາສາໃນສະຫຼາກ ອາດເປັນພາສາອື່ນຕື່ມ ເຊັື່ນ ອັງກິດ, ມັນດາລິນ (Mandarin).

-

ໃນຟາລິບປິນ, ພາສາທາງການ ແມ່ນ ຟີລິບປິນໂນ ແລະ ອັງກິດ. ຂມ
ໍ້ ນໃນສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ
ແລະ/ຫຼ ຟີລິບປິນໂນ. ພາສາອື່ນໆ ຖ້າມີ ອາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອຕື່ມກັບສອງພາສານີໍ້.

-

ໃນສິງກະໂປ, ພາສາທາງການແມ່ນ ມາເລ, ມັນດາລິນ, ຕາມິນ ແລະ ອັງກິດ, ຖ້າມີພາສາອື່ນ ອາດເພີໍ້ມຕື່ມຕື່
ພາສາອັງກິດ.

-

ໃນ ໄທ, ພາສາທງການແມ່ນພາສາໄທ, ສະນັໍ້ນ ພາສາໃນສະຫຼາກ ຄວນແມ່ນໄທ. ເຖິງຢ່າງໃດກາຕາມພາສາອື່ນ
ເຊັື່ນ ພາສາອັງກິດ ອາດໃຊ້ຕື່ມໄດ້.

-

ໃນ ຫວຽດນາມ, ພາສາທາງການແມ່ນພາສາ ຫວຽດນາມ. ຂໍ້ມນສະຫຼາກ ຄວນເປັນພາສາຫວຽດນາມ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກື່ຕາມ ພາສາອື່ນ ອາດນາໃຊ້ ໃນຮບຕົວອັກສອນທີື່ບໃື່ ຫຍ່ກ່ອນພາສາ ຫວຽດນາມ.

ຂກ
ໍ້ ານົດການໃສ່ສະຫຼາກທົວ
ື່ ໄປ ສາລັບ ຢາພນ
ໍ້ ເມອງ (GENERAL LABELING
REQUIREMENTS FOR TM)
ຂມ
ໍ້ ນຂ້າງລຸມ
່ ນີຄ
ໍ້ ວນປະກົດໃນສະຫຼາກຂອງຢາພນ
ໍ້ ເມອງ.

4.1

4.2
4.3

ຊຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ (Product name)
ຊຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ ບຄ
ື່ ວນເຮັດໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອ ຫຼ ຫຼອກລວງ ຜບ
້ ລິໂພກ. ຊຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ
ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍປະເທດສະມາຊິກ.
ຮບແບບຂອງຢາ (Dosage form)
ຊື່ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງທາດປະສົມທີອອກລິດ (Name and Strength of Active ingredient)
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ຊື່ ແລະ ປະລິມານຂອງພດ, ສັດ ຈາກສ່ວນປະສົມ ທີອ
ື່ ອກລິດ ທີໄື່ ດ້ມາ ຄວນຕ້ອງແຈ້ງໃນຊວ
ື່ ິທະຍາສາດ ຕາມ
ດ້ວຍຊສ
ື່ ່ວນຂອງພດ ທີປ
ື່ ະກອບດ້ວຍຢາພດດິບ ແລະ ປະເພດຂອງການກະກຽມທີໃື່ ຊ້. ການໃຊ້ຊສ
ື່ າມັນ/ຊທ
ື່ ້ອງ
ຖິື່ນ ຂອງສ່ວນປະສົມທີອ
ື່ ອກລິດທີເປັນຕົວເລອກໃຊ້. ສາລັບແຮ່ທາດ ຄວນໃສ່ສສາມັນ/ເຄມີ
ຕົວຢ່າງ:
ແຕ່ລະແຄບຊນປະກອບດ້ວຍ: Curcuma longa (rhizome) 350 mg.
ແຕ່ລະແຄບຊນປະກອບດ້ວຍ: ສ່ວນປະສົມສະໝນໄພສະກັດ 20 mg.
ກະກຽມຈາກໃບຂອງພດ A, ຮາກຂອງພດ B ແລະ ໃບຂອງພດ C
4.4

ເລກຊຸດຜະລິດ (Batch or Lot number)
ພາຊະນະບັນຈຸແຕ່ລະອັນ ຕ້ອງຮັບການພິມ ແລະ ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍທີທ
ື່ ຖ
ີື່ າວອນ.
ເລກຊຸດຜະລິດ ຕ້ອງນາໜ້າດ້ວຍຊື່ ເຊັນ: ເລກຊຸດ “Batch number” ອື່ນໆ.

4.5

ວັນທີຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ວັດໝົດອາຍຸ ຢ່າງດຽວ
ວັນທີຜ
ື່ ະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ວັນໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ເຊັື່ນ: “ເດອນ ແລະ ປີ ທີື່ຜະລິດ ແລະ ນາ
ໜ້າດ້ວຍຊື່ ເຊັື່ນ “ວັນທີຜ
ື່ ະລິດ” ແລະ “ວັນໝົດອາຍຸ.” “Manufacturing date”, “MFG” “Expiry date”,
“EXP” etc.

4.6

ຂແ
ໍ້ ນະນາການນາໃຊ້ (Directions of use)
ວິທກ
ີ ານນາໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸເສັໍ້ນທາງຂອງການນາໃຊ້ ຢ່າງຊັດເຈນ ລວມທັງປະລິມານ ສາລັບກຸ່ມປະຊາກອນ
ເປົໍ້າໝາຍ ສາລັບແຕ່ລະຄົນທີື່ຈະໃຊ້.

4.7

ຂບ
ໍ້ ງົື່ ໃຊ້ ຫຼ ຈຸດປະສົງຂອງການນາໃຊ້ (Indication or Intended use)
ຄາຖະແຫຼງ ລະບຸ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ຫຼ ຈຸດປະສົງຂອງການນາໃຊ້ ສາລັບຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ
ໂດຍອີງໃສ່ “ ແນວທາງອາຊຽນກ່ຽວການກ່າວອ້າງ ແລະ ການພິສດການກ່າວອ້າງ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ” “ASEAN
Guidelines on Claims and Claims Substantiation for Traditional Medicines”

4.8

ເງອ
ື່ ນໄຂຂອງການເກັບຮັກສາ (Storage condition)
ຂຄ
ໍ້ ວາມທີລ
ື່ ະບຸ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ທີຄ
ື່ ວນເກັບຮັກສາຢາພໍ້ນເມອງຢ່າງເໝາະສົມ ຈົນໝົດອາຍຸຂອງການນາໃຊ້. ວັນ
ໝົດອາຍຸ ໄດ້ອາ້ ງອີງໃສ່ ແນວທາງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ການສກສາຄວາມຄົງທົນ ແລະ ອາຍຸຂອງຢາພໍ້ນເມອງ.

4.9

ເລກການຂນ
ໍ້ ທະບຽບ/ຂນ
ໍ້ ບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງ (ຖ້າເໝາະສົມ)(Country’s registration / Listing / Notification
number (if applicable))
ການລວມກັນຂອງເລກ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕົວອັກສອນ ທີໄື່ ດ້ການົດ ໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ ຖກປະກາດໃຫ້ຮ້ (ຖ້າມີ).

4.10

4.11

4.12

ຊື່ ແລະ ທີຢ
ື່ ຂ
່ ອງຜຜ
້ ະລິດ (Name and address of manufacturer)
ຕ້ອງແຈ້ງຊື່ ແລະ ທີຢ
ື່ ຂ
່ ອງຜ້ຜະລິດທີຄ
ື່ ົບຖ້ວນ.
ຊື່ ແລະ ທີຢ
ື່ ່ ຂອງຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດວາງຕະຫຼາດ/ຜນ
້ າເຂົາໍ້ (Name and address of marketing
authorisation holder/importer)
ຕ້ອງແຈ້ງຊື່ ແລະ ທີຢ
ື່ ທ
່ ີື່ຄົບຖ້ວນ ຂອງຜ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດ້ານຕະຫຼາດ/ຜ້ນາເຂົໍ້າ.
ຄາເຕອນ (ຖ້າມີ) (Warning) (if any)
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ຂຄ
ໍ້ ວາມທີື່ລະບຸກ່ຽວກັບ ຄາເຕອນ ສາລັບຄວາມຮັບຮຂ
້ ອງຜ້ບລິໂພກ ກ່ອນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ.
ຕ້ອງມີຂຄ
ໍ້ ວາມທີລ
ື່ ະບຸ ກ່ຽວກັບຂຄ
ໍ້ ວາມເຕອນ ທີກ
ື່ ານົດໂດຍອົງການຄຸມ
້ ຄອງດ້ານຢາ. ຄາສັບ ຄາເຕອນ
“Warning” ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແຕ່ບຈ
ື່ າກັດ ຕກ
ື່ ັບຄາສັບ ເຊັື່ນ: “ຜົນຂ້າງຄຽງ” (Side Effects)” “ຂຫ
ໍ້ ້າມ
ໃຊ້” (Contra-indications) ແລະ “ຄາເຕອນ” (Precaution)” ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
4.13
4.13.1
4.13.2

ຂະໝາດຂອງເກັບກ໋ອງ (Pack size)
ສ່ວນປະກອບສຸດທິ (net contents) ແຈ້ງໃນລະບົບຕົວເລກ (metric system)
ສ່ວນປະກອບສຸດທິ ຕ້ອງແຈ້ງໃນລັກຊະນະດັື່ງລຸ່ມນີ:ໍ້
(i)
ສາລັບຮບແບບຂອງແຫຼວ ໂດຍເປັນ ປະລິມານ (for liquid form, by volume);
(ii) ສາລັບຮບແບບຂອງແຂງ ເຊັື່ນ: ເມັດ, ແຄບຊນອ່ອນ, ແຄບຊນແຂງ, ແປ້ງ ແລະ ອນ
ື່ ໆ ໂດຍ
ເປັນນາໍ້ ໜັກ ຫຼ ຈານວນ (weight or amount);
(iii) ສາລັບຮບແບບເຄິື່ງແຂງ ຫຼ ຮບແບບນໍ້າໜຽວ (viscous form) ໂດຍ ເປັນທັງນໍ້າໜັກ ຫຼ ປະລິດມານ
(weight or volume).

4.14

ຂຄ
ໍ້ ວາມພິເສດ (Special statements):
•
ບັນຈຸເຫຼົໍ້າ, ຖ້າມີ (alcohol content, if any)
•
ໃຊ້ພາຍນອກ, ຖ້າເໝາະສົມ (for external use, as applicable)

5.

ສະຫຼາກນ້ອຍ (SMALL LABEL)
ສະຫຼາກນ້ອຍທີຕ
ື່ ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ຢ່າງໜ້ອຍ ປະກອບມີ ດັື່ງລຸ່ມນີ:ໍ້

5.1

ຊຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

5.2

ເລກທະບຽນ/ບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງ (ສະເພາະປະເທດ)

5.3

ເລກຊຸດຜະລິດ (Batch or Lot number)

5.4

ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ.

5.5

ຂມ
ໍ້ ນອນ
ື່ ໆ ຕາມຂກ
ໍ້ ານົດການຕິດສະຫຼາກທົື່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ ລະບຸ ຢ່ໃນຝ່ອຍຢາ (package insert) ແລະ/ຫຼ
ພາຊະນະບັນຈຸອື່ນ ຫຼ ພ້ອມກັບ ສະຫຼາກແບບປົກຄຸມ (catch cover)

6.

ສະຫຼາກຂອງແຝງ/ແຜນຫຸມ
້ ຫື່ (STRIP / BLISTER PACK LABEL)
ສະຫຼາກຂອງແຝງ/ແຜນຫຸ້ມຫື່ ຕ້ອງແຈ້ງຢ່າງໜ້ອຍດັື່ງລຸ່ມນີ:ໍ້

6.1

ຊຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ ຖ້າເໝາະສົມ.

6.2

ເລກທະບຽນ/ຂໍ້ນບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງຂອງປະເທດ (ສະເພາະປະເທດ)

6.3

ຊຸດ ຫຼ ລ໋ອດຜະລິດ (Batch or Lot number)

6.4
6.5

ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ວັນໝົດອາຍຸ ແຕ່ຢ່າງດຽວ.
ຂມ
ໍ້ ນອື່ນໆ ແມ່ນອີງໃສ່ຂກ
ໍ້ ານົດການໃສ່ສະຫຼາກທົື່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ໃນຝອຍຢາ ແລະ/ຫຼ ພາຊະນະບັນຈຸອື່ນໆ ຫຼ
ກັບ ພາຊະນະບັນຈຸແບບຄຸມ ( catch cover)
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7.

ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສາລັບຜະລິດຕະພັນຢາພນ
ໍ້ ເມອງ (COUNTRY SPECIFIC
REQUIREMENTS FOR TM)

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ຖ້າພິຈາລະນາແລ້ວວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ສາລັບເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ,
ເອກະລັກ, ຄຸນນະພາບ, ວັດທະນະທາ ແລະ ປະເພນີ. ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມຄວນສົື່ງເສີມໃຫ້ຫລຸດ ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ
ລົງໃຫ້ໜ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ. ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ດ້ວຍເຫດຜົນ ທີຄ
ື່ ວນເຮັດໃຫ້ປະເທດ ສະມາຊິກອື່ນຮຈ
້ ັກ ແລະ ປັບປຸງ ເຂົໍ້າ
ໃນການລວບລວມ ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະປະເທດ ສາລັບ ຢາພໍ້ນເມອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ໃນເວລາທີເື່ ໝາະສົມ.
ການລວບລວມຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ປະກົດຢໃ່ ນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1
ເອກະສານອ້າງອີງ (References)
1. Therapeutic Goods Administration (TGA). Registration of Complementary Medicines.
Australian Regulatory Guidelines for Complementary Medicines (ARGCM) 2005.
2. Therapeutic Goods Administration (TGA). (General requirements for labels for medicines
Therapeutic Goods Act 1989: Therapeutic Goods Order No.69 2001.
3. EUROPEAN COMMISSION. Guideline on the Readability of the Label and Package
Leaflet of Medicinal Products for Human Use. Belgium: 2006.
4. The 5th draft guideline on good manufacturing practice for traditional medicines.
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ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນຢາພນ
ໍ້ ເມອງ (COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS FOR TM)
ປະເທດ
ບຣໄນ ດາຣສະເລມ
ກາປເຈຍ
ອິນໂດເນເຊຍ

ຢາພນເມອງ (TM)
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າຈາກສ່ວນປະສົມຂອງສັດ (Sources of ingredients from animal origin.
“ຢາພໍ້ນເມອງ” ຫຼ ຄກັນ
ແຫຼື່ງຕ່າງໆ ຖ້າ ໄດ້ມາຈາກສັດ (Sources if derived from animal origin)
ໝາເຫດ:
ຖ້າໝ, ຄ່າປະຣາແມັດເຕີ ໄດ້ຕັດສິນໂດຍ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ (If porcine, this parameter is justified by Act & Decrees).
ຂະໜາດຂອງຕົວໜັງສ (Font size)
ໝາຍເຫດ:
ຂະໝາດຂອງຕົວໜັງສຂອງຊຢ
ື່ າພໍ້ນເມອງຕ້ອງໃຫຍ່ກວ່າຂະໝາດຂອງຕົວໜັງສອື່ນໆ.

ສປປ ລາວ

“ຢາພໍ້ນເມອງ” ຫຼ ຄກັນ
ຂຄ
ໍ້ ວາມການຈັດປະເພດຢາ (Drug classification statement).

ມາເລເຊຍ

“ຢາພໍ້ນເມອງ” ຫຼ ຄກັນ “Traditional medicines” or alike.
ໝາຍເຫດ: ນີໍ້ແມ່ນຢາພໍ້ນເມອງ/Ini adalah ubat tradisional. ATAU ນີແ
ໍ້ ມ່ນ ຢາ ທາມະຊາດບາບັດ (homeopathy) / Ini adalah ubat homeopati

Hologram
ແຫຼື່ງຕ່າງໆ ຖ້າ ໄດ້ຈາກສັດ ຕົວຢ່າງ ເຈລາຕິນ (gelatin).
ໝາຍເຫດ :
- ສາລັບຜະລິດຕະພັນທີມ
ື່ ີຊນ
ິໍ້ ສ່ວນສັດ, ກະລຸນາເພີໍ້ມຂຄ
ໍ້ ວາມນີ:ໍ້ ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍຊິໍ້ນສ່ວນສັດ.
-ສາລັບຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍສັດ, ກະລຸນາເພີໍ້ມຂຄ
ໍ້ ວາມ: ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍສານຈາກສັດ.
-ສາລັບຜະລິດຕະພັນ ປະກອບມີ ໝ, ກະລຸນາຕື່ມຂຄ
ໍ້ ວາມ: ຜະລິດຕະພັນນີບ
ໍ້ ັນຈຸຊິໍ້ນສ່ວນ(ໝ).

ເກັບໃຫ້ພົໍ້ນຈາກມໍ້ເດັກ ແລະ & Jauhi dari kanak-kanak (ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາ ບາຫະຊາ ມາເລຍເຊຍ ແລະ ອັງກິດ).
ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ຫາລານ (HALAL logo) ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ສາລັບທັງຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສົື່ງອອກ, ໃຫ້ຂຄ
ໍ້ ວາມວ່າ ແລະ ນາເຂົໍ້າ ໂດຍ
ມີເງື່ອນໄຂວ່າຜະລິດຕະພັນດັື່ງກ່າວ ໄດ້ຜາ່ ນການຮັບຮອງ ແລະ ກວດສອບຕາມ ຮາລານ (HALAL) ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທີມ
ື່ ີອານາດຂອງທ້ອງຖິື່ນ.
ມຽມມາ
ຟີລບ
ິ ປິນສ

“ຢາພໍ້ນເມອງ” ຫຼ ຄກັນ” “Traditional medicines” or alike.
ການລະບຸ ການແບ່ງປະເພດຢາ (Drug classification statement).
ໝາເຫດ :
Rx, OTC ຫຼ ຢາທີໃື່ ຊ້ໃນຄອບຄົວ (Household remedy).
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ຢາພນເມອງ (TM)
ຂຄ
ໍ້ ວາມ ກ່ຽວກັບສານກັບບດທີຕ
ື່ ື່ມ (Statement on additive added (ສານກັນບດ, ສີມ, ລົດ, ໃຫ້ຄວາມຫວານ).
ຂະໜາດຕົວຕົວໜັງສ (Font size)
ໝາຍເຫດ:
ສາລັບຜະລິດຕະພັນທີມ
ື່ ີໃບສັື່ງແພດ, ເຄື່ອງໝາຍ ອາເອັກສ (Rx symbol) ຄວນຖກພິມໃນຂະໜາດທີນ
ື່ ້ອຍກ່ວາ 1/5 ຂອງຄວາມສງຂອງກັບກ໋ອງຫຼກ
ັ (principal display
panel).

ກ່າວອ້າງການປິື່ນປົວ/ປະເພດຢາ (Therapeutic claim/ Pharmacologic category)
ໝາເຫດ: ຕາມຄາສັື່ງບລິຫານ ເລທີ 172 s ປີ .2004, ຄມ
່ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຢາສະໝນໄພ

ການໃຊ້ທໄີື່ ດ້ກ່າວອ້າງ/ໃຊ້ແບບພໍ້ນເມອງ (Claimed application/ folkloric use)
ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມຄາສັື່ງບລິຫານເລກທີ 184 ປີ 2004, ຄມ
່ ການຈົດທະບຽນຢາພໍ້ນເມອງ-ຜະລິດຕະພັນສະໝນໄພ

ຂຄ
ໍ້ ວາມ “ການໃຊ້/ນາໃຊ້ເປັນຢາພໍ້ນເມອງ ບໄື່ ດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍ ອົງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ” ຈະຕ້ອງຢໃ່ ນກັບກ໋ອງ ຂະໝາດຖານຂອງສະຫຼາກ ທີຢ
ື່ ໃ່ ນແຜ່ນ
ສະແດງຂມ
ໍ້ ນ (information panel).
ໝາເຫດ: ອີງຕາມຄາສັື່ງບລິຫານເລກທີ 184 ປີ 2004 ຄມ
່ ການຈົດທະບຽນຢາພໍ້ນເມອງ-ຜະລິດຕະພັນສະໝນໄພ

ຊທ
ື່ າງການຂອງຜະລິດຕະພັນຕ້ອງໄດ້ພິມດ້ານໃນ ຂອງກັບ.
ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມຄາສັື່ງບລິຫານເລກທີ 172 ປີ 2004 ຄມ
່ ການຂໍ້ນທະບຽນ ຢາສະໝນໄພ ແລະ ຄາສັື່ງບລິຫານເລກທີ 184 ປີ.2004 ຄມ
່ ການຈົດທະບຽນຢາພໍ້ນເມອງ-ສະໝນໄພທີໃື່ ຊ້

ຄາເວົໍ້າຕໄື່ ປນີໍ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ພິມໃສ່ວັດຖຸສະຫຼາກທັງໝົດ: “ຖ້າອາການຍັງຄົງທີໃື່ ຫ້ປກສາໝ.” “ບອ
ື່ ະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກັບແມ່ຍິງຖພາ, ໄລຍະໃຫ້ນມ
ົ ແລະ ອາຍຸຕາກວ່າ 18 ປີ”
ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມຄາສັງື່ ເລກທີ 184 ປີ 2004 ຄມ
່ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຜະລິດຕະກັນສະໝນໄພທີໃື່ ຊ້ແບບພໍ້ນເມອງ

ສິງກະໂປ

ຄາເວົໍ້າ “ອະນຸຍາດເພື່ອຂາຍ ຕາມແພດແຜນຈີນ ໂດຍອີງໃສ່ ຂມ
ໍ້ ນທີສ
ື່ ົື່ງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາຂອງຜ້ບລິໂພກ.
ໝາເຫດ:
ຂກ
ໍ້ ານົດທາງກົດໝາຍ ສາລັບຢາທີເື່ ປັນກາມະສິດຂອງຈີນເທົື່ານັໍ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ລະບຸເປັນທັງພາລາຈີນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຢໃ່ ນສະຫຼາກ.
ຂຄ
ໍ້ ວາມກ່ຽວກັບສານກັນບດທີໄື່ ດ້ຕື່ມ (ສານກັບບດ, ສີ, ລົດ, ສານໃຫ້ຄວາມຫວານ)
Note: ຂກ
ໍ້ ານົດກົດໝາຍ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ (ການໃສ່ສະຫິໍ້າກຂອງ tartrazine, sodium benzoate ແລະ/ຫຼ benzoic acid ຖ້າມີສານດັື່ງກ່າວຢໃ່ ນຜະລິດຕະພັນ)

ຂະໜາດຕົວອັກສອນ (Font size)
ໝາຍເຫດ:
ສະຫຼາກ, ຝອຍ, ຂະໝາດຕົວໜັງສ ຂອງຢາທີເື່ ປັນສົມບັດຂອງຈີນ ສາລັບຕົວໜັງສອັງກິດ ຕ້ອງສງບໃື່ ຫ້ເກີນ 1.5ມມ ແລະ ໜັງສຈີນ ສງບໃື່ ຫ້ກາຍ 2 ມມ..
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ໄທ

ຢາພນເມອງ (TM)
“ຢາພໍ້ນເມອງ” ຫຼ ຄກັນ” “Traditional medicines” or alike.
ໝາຍເຫດ:

ຄາສັບ “ຢາພໍ້ນເມອງ” ຕ້ອງການທີຈ
ື່ ະຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃນພາສາໄທ.

ຂຄ
ໍ້ ວາມການຈັດປະເພດຢາ (Drug classification statement).
ໝາຍເຫດ:
ຖ້າຢາພໍ້ນເມອງຈັດຢໃ່ ນປະເພດ “ການປິນ
ື່ ປົວໃນຄົວເຮອນ” “(Household remedy)”, ຕ້ອງໄດ້ສະແດງເປັນພາສາໄທ.
ຫວຽດນາມ

ຂຄ
ໍ້ ວາມການຈັດປະເພດຢາ (Drug classification statement).
ອອກໃນວັນທີ: 28 ເມສາ 2015
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