
ความเห็นแยงการแบงประเภทยา 
ราง พรบ. ยา ฉบับที่เสนอโดย อย. 

และ
สาระสําคัญของ

 รางพระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชน
                                                         ภก.วรวิทย  กิตติวงศสุนทร
       วิทยาลัยการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพแหงประเทศไทย
                                                                        สภาเภสัชกรรม
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วิชาชีพเภสัชกรรม
แยกความรับผิดชอบกับวิชาชีพแพทย
ตั้งแต ป ค.ศ.1240 หรือ พ.ศ.1783
แพทย วินิจฉัย สั่งการรักษาดวยยา

เภสัชกร ปรุงยาตามตํารับ เปดเผยสวนประกอบยา 
สงมอบยา พรอมคําแนะนําเกี่ยวกับยา
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูปวย
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Separation of Pharmacy and Medicine
In European countries exposed to Arabian influence, public pharmacies began to 
appear in the 17th century. However, it was not until about 1240 A.D. that, in Sicily 

and southern Italy, Pharmacy was separated from Medicine. Frederick II of 
Hohenstaufen, who was Emperor of Germany as well as King of Sicily, was a living 

link between Oriental and Occidental worlds. At his palace in Palermo, he 
presented subject Pharmacists with the first European edict completely 

separating  their responsibilities from those of Medicine, and 
prescribing regulations for their professional practice.08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 3
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กําเนิดวิชาชีพเภสัชกรรม ประเทศไทย
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ อนุมัติจัดตั้งแผนกแพทยปรุงยาใน
โรงเรียนราชแพทยาลัย      โดยพระดําริ 
                   จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
    เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
                      สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
 พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
                           เปนผูสนองพระดําริ
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จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 32



สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ผูสถาปนาการศึกษาเภสัชศาสตร
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ภก.ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ผูวางรากฐานการศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปริญญา

ผูกอตั้งองคการเภสัชกรรม

ผูบุกเบิกการผลิตยา
เพื่อการพึ่งตนเองของชาติ
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Prescribing 
Medicines

ความรู ความสามารถ
การพิเคราะห 
วินิจฉัยโรค

ความรูเกี่ยวกับโรค
 ความรูเรื่องยาที่ใช
รักษาโรคหรอือาการ

Good Prescribing 
Practice

Dispensing 
Medicines

PAI, Dose, Dosage 
form, Rout, P’co

kinetic, P’coDynamic, 
Drug Interaction, Side 

Effect, Adverse 
Reaction, Precaution, 
Contraindication, 

Packaging, Labeling, 
Drug Counseling, 

Delivery of medicine,
Checks the 

prescription is 
written correctly.
Good Pharmacy 

Practice

Administering 
Medicines

administer 
medicines in 

accordance with the 
directions of the 

prescriber.
The preparation of 

two or more 
prescribed 

medicines in a 
syringe/infusion for 

imminent 
administration to a 

specific client is 
classified as an 

administering 
activity 
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Guideline for Medication Errors Prevention

• Errors in Ordering / Prescribing
• Monitoring Errors
• Transcribing & Dispensing 
Errors

• Administering Errors
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พระราชบัญญัติยา  พ.ศ.๒๕๑๐
                           แบงประเภท ยา  ตามหลักสากล
               ยาควบคุมพเิศษ          ใชใบสั่งยา
              ยาอันตราย                 เภสัชกรสั่งและจาย
              ยาสามัญประจําบาน     ประชาชนเลือกใชไดเอง

                                   สวนที่เบี่ยงเบน
  ยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
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การแบงประเภทยาตามระดับการควบคุม

ประเทศไทย
  (ปจจุบัน)

อเมริกา OTC Pharmacist Prescription

ยาสามัญ
ประจําบาน

ยาบรรจุ
เสร็จฯ

ยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษ
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ราง พรบ.ยา
ฉบับเสนอโดย อย. พ.ศ.2549

กอใหเกิดผลกระทบตอ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

อยางรายแรง
และเปนตนราง ของ ฉบับที่เสนอแกไข
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บทสรปุ

การวิเคราะห ราง พรบ.ยา ฉบับ อย.
“ผลกระทบตอผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม”

                                             คณะอนุกรรมการเพือ่ศกึษาและตดิตามกฎหมาย
                                                        ตลอดจนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี     
                                                                                      สภาเภสชักรรม

                                                         
                                                                                   มนีาคม  255108/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 61



วา่ดว้ย “การแบง่ประเภทยา”

1. ยาควบคมุตามใบส ัง่ยา

    ใบสัง่ยาของ แพทย์

ทันตแพทย์

สตัวแพทย์

1
1
1

1

1.รางมาตรา 4 นิยาม ยาควบคุมตามใบสั่งยา08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 62



2.ยาควบคมุโดยผูป้ระกอบวชิาชพี

แพทย์

ทันตแพทย์

สตัวแพทย์

พยาบาล

เภสชักร

2
2
2
2
2

2

2.รางมาตรา 4 นิยาม ยาควบคุมโดยผูประกอบวิชาชีพ08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 63



ลําดบั ผูป้ระกอบวชิาชพี สทิธโิดยอสิระในการจา่ยยา

1 แพทย์

2 ทนัตแพทย์

3 สตัวแพทย์

4 พยาบาล

5 เภสชักร

1
1

2

2

1
2
2
2

1-3

1.รางมาตรา 4 นิยาม ยาควบคุมตามใบสั่งยา    2.รางมาตรา 4 นิยาม ยาควบคุมโดยผูประกอบวิชาชีพ     3.รางมาตรา 54 08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 64



ลําดบั ผูป้ระกอบ
วชิาชพี

การแบง่บรรจยุา
โทษการไมป่ฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข

“การจา่ยยา”

1 แพทย์

2 ทนัตแพทย์

3 สตัวแพทย์

4 พยาบาล

5 เภสชักร

กระทาํไดโ้ดยอสิระ
ไมม่หีลกัเกณฑ์
เงือ่นไข วธิกีาร
ตอ้งปฏบิตั ิ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เงือ่นไข วธิกีารที่
รัฐมนตรกีําหนด

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เงือ่นไข วธิกีารที่
รัฐมนตรกีําหนด

4

5

5,000 - 10,000 บาท

  10,000 - 50,000 บาท
7

6

4.รางมาตรา 23 (2) (ง)   5.รางมาตรา 23 (2) (ค) 6.รางมาตรา 99 วรรคสาม      7.รางมาตรา 99 วรรคหนึ่ง08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 65



ลําดบั ผูป้ระกอบวชิาชพี
การจา่ยยา

“โดยไมม่ใีบสัง่ยา”
หนา้ทีอ่ืน่ๆ

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย

1 แพทย์

2 ทนัตแพทย์

3 สตัวแพทย์

4 พยาบาล

5 เภสชักร

ไมม่โีทษ

5,000 - 20,000 บาท

ตวัอยา่ง 
  -จัดหาผูม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิาร
  -จัดใหม้ปี้ายแสดงตา่งๆ
  -จัดทํารายงานอาการไมพ่งึประสงค์
  -ตอ้งแยกเกบ็ยาเป็นหมวดหมู่
  -ควบคมุใหม้ฉีลากเอกสารกํากบัยา
   ครบถว้น
  -ควบคมุการทําบญัชขีายยา
  

8

8.รางมาตรา 105         9.รางมาตรา 36          10.รางมาตรา 50

ไมม่ภีาระใดๆ

10

10
10

9
9

9
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ลาํดบั ผูป้ระกอบวชิาชพี การลงโทษอืน่ๆใน พรบ.ยา

1 แพทย์

2 ทนัตแพทย์

3 สตัวแพทย์

4 พยาบาล

5 เภสชักร
7.รางมาตรา 99 วรรคหนึ่ง        8.รางมาตรา 105        

7

ไมม่ ี

ฝาฝน มาตรา 36  10,000 - 50,000 บาท
ฝาฝน มาตรา 50   5,000 - 20,000 บาท8
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สรปุ
  1.เภสชักร 
        “มสีทิธนิอ้ยกวา่บคุคลอืน่ในการสง่มอบยา”
    โดยรา่งกฎหมายไดร้ับรองสทิธขิองผูอ้ืน่ไวส้งูกวา่

   2.เภสชักร 
      “มหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายมากกวา่
       บคุคลอืน่”  

3. บคุคลอืน่ ไมต่อ้งปฏบิตั ิตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
    วธิกีาร ปฏบิตัเิพือ่ประโยชนค์ุม้ครองผูบ้รโิภค 
    แตก่ําหนดเฉพาะ
             “เภสชักรเทา่น ัน้ทีม่หีนา้ทีต่อ้งปฏบิตั”ิ
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 4. จาํนวนบทลงโทษและความรนุแรงของโทษ 
    กําหนดตอ่ “เภสชักร” มากกวา่บคุคลอืน่ 

 5. ระบบการดแูลความปลอดภยัดา้นยาของประชาชน  
    โดยเฉพาะ “ยาตามใบส ัง่ยา” 
    จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงเชงิพฒันาใดๆใหแ้ตกตา่ง
ไปจาก พ.ศ. 2510  หรอื กวา่ 40 ปีทีผ่า่นมา 

 6. เสนอใหใ้ช ้“นยิามและการแบง่ประเภทยา” ตาม  
     รา่ง พรบ.ยา ฉบบัประชาชน และปรบัปรงุ
     บทบญัญตัติา่งๆเสยีใหมใ่หเ้หมาะสม
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กฎหมายใหม
           เครื่องมือจัดระเบียบสังคม
• จัดการปญหาเกาไดผล
• รองรับความทาทาย การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
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สถานการณระบบยา ปจจุบัน
1.Drug Registration & Re‐Evaluation
จํานวนทะเบียนตํารับ  ตํารับที่ไมเหมาะสม เกินจําเปน 

2.Drug Distribution
ชองทางการกระจายยากอใหเกิดการใชยาที่ไมเหมาะสม

    ในชุมชนตางๆ
3.Quality of Pharmaceutical Product
     ปญหาคุณภาพยาผลิตในคลินิก
4.Accessibility
    ยาราคาแพง การเขาถึงยา
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5.Drug Utilization
    การใชยาไมสมเหตุผล

6.Pharmacists 
เภสัชกร ไมทําหนาที่ของตนเอง

7.Marketing
การสงเสริมการขาย การโฆษณาฝาฝนกฎหมาย

8.Drug Consumption
สัดสวน มูลคายานําเขา : มูลคายาผลิตภายในประเทศ 
= 3:1
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ทศวรรษหนา
• สังคมผูสูงอายุ กับ ภาระโรคและยา
• โรคอุบัติใหม  โรคอุบัติซ้ํา  โรคระบาด
• นวัตกรรมเทคโนโลยี
• การเคลื่อนยายสินคา แรงงานตางดาว
• การสื่อสารดิจิตอล

• Pharmaceutical Business Models
• Environmental side effects of medicines
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ลักษณะกฎหมายที่ไมพึงประสงค
๑. บทบัญญัติ ไมตรงตามเจตนารมณ
๒. บทบัญญัติ ไมสามารถจัดการปญหาที่มีอยู 
๓. บทบัญญัติ ไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ทาทาย
    ในอนาคต
๔. บทบัญญัติ ไมสามารถนําไปปฏิบัติได
๕. บทบัญญัติ นําไปปฏิบัติแลว กอใหเกิดปญหาอีก
    มากมาย
๖. บทบัญญัติ สรางความไมเปนธรรมในสังคม08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 74



 สาระรางกฎหมายยา 

ประเด็นที่ควรพิจารณา 

                                

                                                                                คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ 
                                                                    สภาเภสัชกรรม
           เสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ 

                       หลักสากล
                         การแยกหนาที่ระหวาง

       “ผูสั่งใชยา”  (Prescriber)
                         และ 

  “เภสัชกร” ในฐานะ “ผูจายยา”
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่๑. สวนที่จะกระทบตอ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

            

             เสนอพิจารณา ๑ ประเด็น 

     ไดแก การแบงประเภทยา
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“ยาที่ตองจายตามใบสั่งยา” 

“ยาสามัญประจําบาน”
 
       ๒ ประเภทนี้ ไมเปนปญหา
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“ยาที่ตองจายโดยผูประกอบวิชาชีพ” 
หมายความวา ยาที่ไมใชยาที่ตองจายตามใบสั่งยา และตองจายโดย
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม     ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
ผูประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัด 
ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยดานเวชกรรมไทย
หรือดานเภสัชกรรมไทย และผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
ประยุกต หรือผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
โรคศิลปะ 
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มาตรา ๒๔ (๒)
การนํายาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลว มา
ผสมตามหลักวิชา 
โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ..ทันตกรรม
..เภสัชกรรม..กายภาพบําบัด..เวชกรรมไทย
..เภสัชกรรมไทย...แผนไทยประยุกต...ผูประ 
กอบโรคศิลปะ...สําหรับผูปวยเฉพาะราย
08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 80



มาตรา ๒๔ (๕)
การขายยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลว
(ก)ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม......พยาบาล.......

ทันตกรรม...กายภาพบําบัด...ขายสําหรับผูปวย
เฉพาะรายของตน

(ค) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม.....ขายสําหรับ
ผูซื้อในสถานที่ขายปลีกยา
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มาตรา ๓๕
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในระหวางที่ผูดําเนินการไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ผูรับอนุญาต ตองจัดใหมีบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับผูดําเนินการปฏิบัติหนาที่แทนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ผูดําเนินการดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว
เสนอแกไข
ผูรับอนุญาตตองหยุดกิจการในระหวางที่ผูดําเนินการไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว เวนแตไดจัดใหมี
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดําเนินการปฏิบัติหนาที่
แทน..........
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มาตรา ๕๑
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ออกใหครั้งแรกใหมีอายุหาป
นับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
(๒) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาที่ไดรับการอนุญาตใหตออายุ 
ใหใชไดตลอดไป เวนแต...คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเห็นสมควร
กําหนด.....
เสนอแกไข
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง อาจยกเวนใหใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาที่ผานการทบทวนทะเบียนตํารับ ใชได
ตลอดไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
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มาตรา ๕๖
.....ผูรับอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมี
อํานาจ เพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ...
(๑).....
(๒).....
(๓)....
(๔) กระทําการฝาฝนพระราชบัญญตัินี้ กฎกระทรวง
     หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญตัินี้
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หมวดยาสัตว
การใชยาที่ไมเหมาะสม มิไดหมายความ
เฉพาะการใชยาในคนเทานั้น 
ตองตระหนักถึง การใชยาในสัตวที่
เปนอาหารของคน
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ตัวอยาง ขอบกพรองในมาตราอื่นๆ
มาตรา ๖๒  ผูดําเนินการและผูมีหนาทีป่ฏิบัติการในหมวดนี้ 
ตองเปนผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม เวนแต
(๑) การผลิตยาสําหรับสัตวทีเ่ปนชีววตัถุ ผูดําเนินการและผูมี
หนาทีป่ฏิบัติการจะเปนผูประกอบวชิาชพีการสัตวแพทยชั้นหนึง่
ก็ได
(๒) การผลิตยาสําหรับสัตวทีม่สีวนประกอบสําคัญเปนเภสัช
สมุนไพร ผูดําเนินการและผูมีหนาทีป่ฏิบัติการจะเปนผูที่มี
คุณสมบัติและผานการอบรมตามหลักสูตรหรือวธิีการที่รัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาสําหรับสตัวประกาศกําหนดก็ได 
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   (๓) การผลิตอาหารสัตวผสมยา ผูดําเนินการจะเปนผูประกอบ
        วิชาชพีการสัตวแพทยชั้นหนึง่ และผูมีหนาทีป่ฏิบัติการจะ
        เปนผูประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึง่หรือผูไดรับ
        ปริญญาทางวิทยาศาสตรตามหลักเกณฑทีร่ัฐมนตรีประกาศ
        กําหนดก็ได
   (๔) การขายยาสําหรับสัตว ผูดําเนินการและผูมีหนาทีป่ฏิบัติการ
        จะเปนผูประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยก็ได
    (๖) การนําเขายาสําหรับสัตว ผูดําเนินการและผูมีหนาที่
         ปฏิบัติการจะเปนผูประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึง่ก็ได
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หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
             
     ชื่อวิชา ที่เกี่ยวของยาและการผลติยา
             รายละเอียดเนื้อหาวิชา  
                  จํานวนหนวยกิต
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สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย ๒             (๒-๐-๔)
VSPA 327      Principles of Veterinary Pharmacology 2    (2‐0‐4)
• หลักการพื้นฐานของเภสัชวทิยาสัตวแพทย ความสําคัญและ

คําอธิบายของวิชาเภสัชวทิยา คุณสมบัติของยาและรูปแบบ
เภสัชภัณฑ  เอกสารกํากับยา เภสัชตํารับ วิธีการนํายาเขาสู
รางกายสัตว    หลักการและขอพจิารณาการใชยา ขอกําหนด
และการควบคุมผลิตภัณฑยา หลักการของเภสัชจลนศาสตร
และเภสัชพลศาสตร ปฏิกิริยาระหวางยา ความแปรปรวนของ
การตอบสนอง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
วิตามนิ อาหารเสริม สารตานอนุมลูอิสระ สารน้ําและอิเล็ก
โทรไลต เภสัชพันธุศาสตร พันธุกรรมบําบัด 
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ขอนแกน

713 321     เภสัชกรรมทางสัตวแพทย   2 (1-3-3)
Veterinary Pharmacy 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยาเตรียม  การเรียกชื่อยา  แหลงที่มาของยา 
ตํารับยา ยาเตรียมรูปแบบตางๆ อุปกรณที่ใชในทางเภสัชกรรม  
การชั่งตวงวัดและการคํานวณตัวยา การคํานวณขนาดยาที่ใชในสัตว  
การบริหารยา การเขียนใบสั่งยา  การจัดหองยา  พืชสมุนไพรที่ใช
ในสัตว การปลูกสวนสมุนไพร การผลิตยาเตรียมรูปแบบตางๆ เพื่อ
นํามาใชในทางสัตวแพทย การเก็บรักษายา 

การผสมยาและสารปรุงแตงยาในอาหารสัตว 
การปรุงยาเตรียมปราศจากเชื้อ   ความรูเกี่ยวกับวัคซีนและวิธีใช
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ตัวอยางขอบกพรอง อยางรายแรง

• โฆษณาสรรพคุณยา ไดทุกชนิด
• ไมสนใจควบคุมการใชยาสําหรับสัตว
ที่มนุษยบริโภค “ขอมูล ยาปฏิชีวนะ 
ใชในสัตวมากกวามนุษยหลายเทาตัว”
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มาตรา ๑๑๓
ยาลักษณะดังตอไปนี้ เปนยาปลอม
(๑).....
(๒).....

(๙) ผลิตภัณฑหรือวัตถุใดๆที่ผสม ปนปลอม ยาโดย
มิไดขึ้นทะเบียนตํารับยาและมิไดรับการยกเวนตาม
พระราชบัญญตัินี้ 
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มาตรา ๑๔๖
เพิ่มเหตุเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เดิมมีเพียง  ขาดคุณสมบัติ....
                 ฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต....
เพิ่มเติม
กระทําผิดตาม พรบ.นี้ กฎกระทรวงหรือประกาศออก
ตาม พรบ.นี้ ซ้ําๆ จนเกิดความเสียหายตอสังคม
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มาตรา ๑๘๗  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ผูใดไมปฏิบัติตาม   
   มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ หรือ มาตรา ๗๔ แลวแตกรณี
   ตองระวางโทษปรับไมเกิน หาหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๓     ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   การพยาบาล  ทันตกรรม  กายภาพบําบัด.........
   ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ 
    ตองระวางโทษปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท
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   คนอื่น  “ แบงยาจากภาชนะบรรจุลวงหนา ” 
                         ไมมีความผิด

มาตรา ๒๐๗   ผูรับอนุญาตขายปลีก  ผูดําเนินการ 
 ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ประจําสถานที่ขายปลีกยาผูใดฝา  
  ฝนมาตรา ๑๑๙ (แบงยาจากภาชนะบรรจุลวงหนา) 
 ตองระวางโทษ  “ จําคุกไมเกินหาป ” 
หรือปรับไมเกิน  หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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   ผูที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับยา นอยกวา เภสัชกร
• ไดรับสิทธิเรื่องยา โดยไมตองขออนุญาต  
• มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายนอยกวา  
• ฝาฝน ไดรับโทษเพียงเลก็นอย
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                                 เภสัชกร 
      เรียน ฝกอบรมเรื่อง “ยา” โดยเฉพาะ  
• จะทําหนาที่ดานยา ประกอบวิชาชีพของ
ตนเอง   ตองขออนุญาต  

• มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายมากกวา 
• ฝาฝน รับโทษสถานหนัก 
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ขอเสนอของคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ 

           ใหมีการแบงประเภทยา  
      เปน ๓ ประเภทตามหลักสากล
                  หากมีขอยกเวนใดๆ 
    ตองไมเกินกวา ขอยกเวนตามมาตรา ๑๓     
            พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ 
                และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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หลักการสําคัญ
• การคุมครองสวัสดิภาพความปลอดภัยในการ
ใชยาของประชาชน 

• การเขาถึงยาที่จําเปน 
• การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ 
• การพัฒนาระบบยาของชาติใหมีเขมแข็ง 
ประเทศมีภูมิคุมกันและมีความมั่นคงทางยา
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๒.สวนสมควรมีเพิ่มเติมในรางพระราชบัญญัติยา

๒.๑ “สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน”
๒.๒ การควบคุมราคายา
๒.๓ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
๒.๔ โทษทางปกครอง
๒.๕ กองทุนชดเชยความเสียหายจากการใช
      ยา และการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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วิสัยทัศน

“ประชาชนเขาถึงยาถวนหนา

 ใชยามีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง”
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การประกันคุณภาพ
ประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยดาน
ผลิตภัณฑยา

อุตสาหกรรมผลิตยา
และสมุนไพรเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง

การเขาถึงยา

การใชยาอยาง
สมเหตุผล
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สวนเพิ่มเติมในรางพระราชบัญญตัิยา ฉบับประชาชน
ตอบสนอง “ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ”

  ๒.๑ “สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน”
  ๒.๒ การควบคุมราคายา
  ๒.๓ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
  ๒.๔ โทษทางปกครอง
  ๒.๕ กองทุนชดเชยความเสียหายจากการใช
        ยา และการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
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ขอเสนอ : การใชยาของผูประกอบวิชาชีพ
นิยาม : การใชยาที่กระทําตอผูปวยโดยตรงในงาน
หัตถการบําบัด รักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย เชน การ
ฉีดยา การใหสารละลายทางหลอดเลือด การใสยาที่
แผล เปนตน  ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชพี
เวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล ................  
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอํานาจกําหนด รายการยา 
จํานวนยา หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใชยาของ
ผูประกอบวิชาชพี
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ขอเสนอ : ขอยกเวน
ใหการยกเวน  แพทย ทันตแพทย สัตวแพทย ขาย
ไดเฉพาะ “ยาอันตราย” ใหผูปวยเฉพาะรายของตน

“ยาควบคุมพิเศษ”  ตองใชใบสั่งยา   
ตรวจสอบและจายโดยเภสัชกร
เวนแตทองที่ซึ่งไมมีสถานบริการเภสัชกรรมในรัศมี
หากิโลเมตร
08/09/57 ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร 107



ลําดบั ผูป้ระกอบวชิาชพี สทิธใินการจา่ยยา

1 แพทย์

    ใชใ้บสัง่ยา

2
ทนัตแพทย์

3
สตัวแพทย์

4 เภสชักร 1

2

2

2

2
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  : คําถาม
   : คําแนะนํา
      : ขอเสนอแนะ
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