วิเคราะห์ ปัญหา
ร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. …
ฉบับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

โดย

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวริ ิยานุภาพ
ผู้อานวยการ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุ ขภาพแห่ งประเทศไทย
สภาเภสั ชกรรม
ผู้จดั การแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้ างความเข้ มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุ ขภาพ (คคส.)

คณะเภสั ชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑

สารบัญ
หน้ า
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

๓

ความเป็ นมาของ ร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. …

๔

วิเคราะห์ ปญหาของร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ… ฉบับ อย. (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๖

๑. แบ่งประเภทยาไม่เป็ นไปตามหลักสากลและนิยามศัพท์ “ยาสามัญประจาบ้าน” ไม่

๖

ชัดเจน
๒. ยกเว้นขออนุญาตผลิต ขาย หรื อนาเข้า และผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น เมื่อทาการฝ่ าฝื นไม่มีบท

๘

กาหนดโทษ
๓. มีใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบนั ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ

๑๖

๔. ไม่มีผดู้ าเนินการ แต่ผมู้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการสามารถอยูป่ ฏิบตั ิการได้หลายแห่งในเวลาที่

๑๗

ไม่ซา้ ซ้อนกัน
๕. ไม่มีการทบทวนทะเบียนตารับยาเพื่อต่ออายุทะบียนตารับยา และจดแจ้งชีววัตถุ

๑๗

๖. โฆษณาขอจดแจ้งและขออนุญาต และไม่มีขอ้ กาหนดการส่งเสริ มการขายยา

๑๘

๗. ขาดบทบัญญัติบางประการ เช่น ไม่มีร่างมาตรา เกี่ยวกับ E Commerce และ
TelePharmacy
เอกสารอ้างอิง

๑๙
๒๐

๒

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

๓

วิเคราะห์ ปัญหา
ร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. … ฉบับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ความเป็ นมาของ ร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. …
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานกว่า ๕๐ ปี ปั จจุบนั การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยาได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว จาเป็ นต้อง
แก้ไขปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวให้มีความทันสมัย สอดรับกับระบบสากลและเอื้ออานวยต่อการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม และสมประโยชน์ตามสิ ทธิผบู้ ริ โภคที่พึงได้รับ จึงมีความพยายาม
ในการแก้ไขกฎหมายยาขึ้ นใหม่จานวนหลายครั้ง จนกระทั่ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรี
(ฯพณฯ พลเอกสุ ร ยุทธ์ จุ ลานนท์ เป็ นนายกรั ฐมนตรี ) รั บหลักการ ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ
สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา และส่ งให้สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา (สคก.) พิจ ารณา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้เวลาในการพิจารณาอยูเ่ กือบ ๘ ปี แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูร้ ับผิดชอบ รวมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) จึงทาให้ร่างกฎหมายยัง
ไม่ได้ถกู ทบทวนและไม่มีการพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตราต่างๆ
ในระหว่างการพัฒนา ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และคณะได้ปรับปรุ งร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…(ฉบับประชาชน) และ
ได้นาสาระในร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) มาพิจารณาวิเคราะห์
ปรับปรุ งข้อบกพร่ อง และเพิ่มเติมประเด็นสาคัญที่ขาดหายไป จากนั้นนาเสนอองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและประชาชนเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ประชาชน
จานวน ๑๐,๕๖๕ คน ได้เข้าชื่อเสนอ ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…(ฉบับประชาชน) ยื่นต่อผูแ้ ทนประธาน
รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และได้ส่งให้นายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร) พิจารณาลงนาม เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่นายกรัฐมนตรี มิได้มี การลงนาม
ภายใน ๓๐ วัน สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรจึงแจ้งผูแ้ ทนผูเ้ ข้าชื่อเสนอ ร่ าง พระราชบัญญัติยา
พ.ศ…(ฉบับประชาชน) ว่า ต้องรอร่ างกฎหมายฉบับรั ฐบาล และปี ๒๕๕๗ ได้แจ้งยุติ การด าเนิ น การ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ถูกยกเลิก
๔

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ นประธาน) ได้นาร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีก า มาเผยแพร่
(เฉพาะในที่ประชุม) ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันพิจารณา ภายหลังการพิจารณามีผเู้ ข้าประชุมเสนอแก้ไขร่ าง
กฎหมายจานวนมาก แต่ไม่ได้มีการแก้ไขตามคาทักท้วงใดๆ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมซึ่งเห็นข้อบกพร่ องของ
ร่ างกฎหมาย อันอาจจะสร้างความเสี ยหายต่อระบบยาของประเทศไทย และอาจจะส่ งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการใช้ยาของผูบ้ ริ โภค
ในการปรับปรุ งบทบัญญัติของกฎหมายยาในประเด็นสาคัญตามร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) (ฉบับเผยแพร่ วนั ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) นั้น มีท้งั สาระสาคัญที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย และขัดขวางการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมไม่เห็นด้วยกับร่ างดังกล่าว เนื่องจากมีขอ้ บพร่ องหลายประเด็น เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา (นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข) จึงตั้งคณะทางานร่ วมระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และสภาเภสัชกรรมเพื่อจัดทา ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับ อย.และสภาเภสัชกรรม ซึ่งต่อมาได้
มีการนาร่ างดังกล่าวเสนอในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นผูแ้ ทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆโดยมี นพ.
มงคล ณ สงขลา เป็ นประธาน มีก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ งเป็ นร่ าง พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ…ฉบับ กระทรวง
สาธารณสุ ข (วัน ที่ ๒๗ ตุ ลาคม ๒๕๕๗) ต่ อมามีก ารปรั บปรุ งเป็ นร่ าง พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ…ฉบับ
กระทรวงสาธารณสุ ข (วัน ที่ ๒๓ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙) แต่ ไ ม่มี ก ารด าเนิ น การส่ งออกจากกระทรวง
สาธารณสุขแต่อย่างใด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.วันชัย สัตยวงศ์ทิพย์) ได้มอบหมายให้
สานักยา (ดร.สุชาติ จองประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการ) ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ขึ้ นใหม่ โดยน าพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาแก้ไขปรับปรุ ง
บางส่วนและเติมหมวดว่าด้วยกระบวนการอนุญาตตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่
๗๗/๒๕๕๙ จึงเป็ น ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับ อย.(วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) ดาเนิ นการรับฟัง
ความคิดเห็ นบนเว็บไซต์สานักยา ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ถกู ทักท้วงจากองค์กรต่างๆว่า ควรใช้ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…
ฉบับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ร่างค้างไว้มาเป็ นต้นร่ างกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง
นาร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) มาเติมหมวดว่า
ด้วยกระบวนการอนุญาตตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ปรับปรุ ง
เป็ น (ร่ าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ฉบับ อย.(วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยรับฟังความเห็นวันที่ ๒๖
๕

กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) และจัดประชุมรับฟังความคิ ดเห็นจากหน่ วยงานและองค์กร
ต่ า งๆ โดยเลขาธิ ก าร อย. ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ง ว่ า จะไม่ มี ข ้อ สรุ ป แต่ จ ะประมวลข้อ คิ ด เห็ น ส่ ง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ต่อมา ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ฉบับ อย.-กระทรวงสาธารณสุ ข ภายหลังการรับฟังได้ถูก
นามาเสนอในเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิตลั และเทคโนโลยีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรื อร่ างกฎหมายที่มีผลต่อการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม ได้มีความเห็นต่อร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …ฉบับ อย.กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) สรุ ปความว่า (๑) อย.รับฟังความคิดเห็นจากหน่ วยงาน
และองค์กรต่างๆ แต่ไม่ได้นาหลักการตามที่เสนอมาแก้ไขปรับปรุ ง เลือกบางประเด็นมาแก้ไขปรับปรุ ง (๒)
ไม่คุ ้มครองความปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โภคโดยใช้หลักการกฎหมายที่ผิด (๓) ไม่สนใจหลักการสมดุลและ
ตรวจสอบในการจ่ายยา และ (๔) ไม่ให้ความสาคัญกับข้อเสนอของวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
ในที่น้ ี ผูเ้ ขียนขอวิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ใน
ส่วนบทบัญญัติที่มีปัญหาสมควรปรับปรุ งแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายของผู้
ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ ปญหาของร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ… ฉบับ อย. (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
๑.การแบ่งประเภทยาไม่เป็ นไปตามหลักสากลและนิยามศัพท์ “ยาสามัญประจาบ้ าน” ไม่ชัดเจน
๑.๑ การแบ่งประเภทยาไม่เป็ นไปตามหลักสากล
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ๓๑ ก.ค. ๖๑)
ได้เสนอการแบ่งประเภทยาตามความเข้มงวดในการควบคุม (มาตรา ๔) ดังนี้
๑) ยาควบคุมพิเศษ
๒) ยาอันตราย
๓) ยาที่มิใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
๔) ยาสามัญประจาบ้าน
การแบ่งประเภทยาตาม ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับนี้ ไม่สอดคล้องกับหลักสากลว่า
ด้วยการแยกหน้าที่ระหว่าง “ผูส้ งั่ ใช้ยา” (Prescriber) และเภสัชกรในฐานะ “ผูจ้ ่ายยา” ซึ่งได้ศึกษาฝึ กอบรม
วิชา Dispensing และวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุม้ ครองสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน จึงได้
แบ่ งประเภทยา เป็ นยาที่ ต ้อ งใช้ใบสั่งยา (Prescription medicine) และยาที่ ไม่ต ้องใช้ใบสั่งยา (Non๖

prescription medicine) โดยแยกเป็ นส่วนที่ให้เภสัชกรมีอานาจสัง่ และจ่ายได้เอง และส่วนที่มีความปลอดภัย
สู งให้ประชาชนเลือกซื้ อได้เอง การแบ่ งประเภทยาในลัก ษณะนี้ ปรากฏในประเทศต่ างๆทั่ว โลก เช่ น
ประเทศในอาเซี ยน (เช่ น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ฯ) และประเทศอื่น ๆ (เช่ น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริ กา (บางรัฐ) ฯ โดยได้แบ่งยาออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
“Prescription Only Medicines” are medicines which must only be purchased with a
prescription in a pharmacy.
“Pharmacy Only Medicines” are medicines which can be purchased in a pharmacy in the
presence and under the supervision of a registered pharmacist, but without the need of a prescription.
“Over-the-Counter Medicines” are in general medicines classified as Part II poison and
'Not a Poison'. For medicines which are classified as 'Not a Poison', they can be freely purchased from a
pharmacy (Authorized Seller of Poisons), a medicine store (Listed Seller of Poisons), or any other nonlicensed premises; whereas for Part II Poisons, they can be purchased only from a pharmacy or a medicine
store. (ที่มา: วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร, กรกฎาคม ๒๕๕๗)
แนวคิดตามหลักสากลนี้ สอดคล้องกับเจตน์จานงของการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
การแพทย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ ที่มุ่งคุม้ ครองสวัสดิภาพของมหาชนชาวสยาม และการจัดตั้งโรงเรี ยน
“แพทย์ปรุ งยา” ออกมาเพื่อทาหน้าที่ดูแลเรื่ องยาของประชาชนเป็ นการเฉพาะ
การแบ่งประเภทยาเช่นนี้ดูเหมือนกับกฎหมายยาฉบับปัจจุบนั (พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แต่มีความแตกต่างกันเนื่องจากร่ างกฎหมายฉบับนี้ มีเจตน์จานงตั้งแต่ตน้ ที่จะแบ่ง
ประเภทยาแตกต่างจากหลักสากลคือเพิ่ม “ยาที่มิใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ” ขึ้นในพระราชบัญญัติ
เพื่อรองรั บใบอนุ ญาตตามมาตรา ๒๕(๖) “ใบอนุ ญาตขายปลีกยาแผนปั จจุ บนั ที่ ไม่ใช่ ยาอันตรายหรื อยา
ควบคุมพิเศษ”
การแบ่ งประเภทยาในลักษณะดังกล่าวขาดความเหมาะสมอย่างยิ่ง นับเป็ นความล้าหลังซึ่ งไม่
เป็ นไปตามหลักการและเหตุผลของการจัดทาร่ างกฎหมายฉบับนี้ เป็ นการขัดขวางการพัฒนาระบบยาของ
ประเทศไทย
๑.๒ นิยามศัพท์ “ยาสามัญประจาบ้ าน” ไม่ชัดเจน
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับนี้ กาหนดมาตรา ๔ นิยามศัพท์ “ยาสามัญประจาบ้าน” ดังนี้

๗

“ยาสามัญประจาบ้ าน” หมายความว่ า ยาสาเร็ จรู ปที่ ประชาชนใช้ สาหรั บการดูแลรั กษา
สุขภาพเบือ้ งต้ นและสามารถซือ้ หาได้ เองทั่วไป และให้ หมายความรวมถึงยาสาเร็ จรู ปสาหรั บสัตว์ ที่ไม่ ใช่ ยา
ที่ต้องจ่ ายตามใบสั่งยาและยาที่ต้องจ่ ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ยาสามัญประจ าบ้าน จะหมายถึง (๑) ยาสาเร็ จ รู ปที่ประชาชนใช้สาหรับการดู แลรั ก ษา
สุขภาพเบื้องต้นและสามารถซื้อหาได้เองทัว่ ไป (๒) ยาสาเร็ จรู ปสาหรับสัตว์ที่ไม่ใช่ยาที่ตอ้ งจ่ายตามใบสัง่ ยา
และ (๓) ยาที่ตอ้ งจ่ายโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพ จึงมีความขัดแย้งกันในนิยามยาสามัญประจาบ้าน โดยเฉพาะยา
ที่ตอ้ งจ่ายโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพจะจัดเป็ นยาสามัญประจาบ้าน ซึ่งน่าจะผิดหลักการของการแบ่งประเภทยา
และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผใู้ ช้ยา นอกจากนั้นมีการกาหนดให้ “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาอันตราย” “ยาที่
ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ” เป็ นยาที่ รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยานั้นๆ จึงทาให้ยาที่รัฐมนตรี ไม่ได้
ประกาศเป็ นยา ๓ ประเภทดังกล่าว จัดเป็ นยาสามัญประจาบ้าน และหากยาที่ข้ ึนทะเบียนตารับยาใหม่ยงั ไม่
ถูกประกาศเป็ นยาใด จะกลายเป็ นยาสามัญประจาบ้านเช่นกัน
“ยาควบคุมพิ เศษ” หมายความว่ า ยาที่ รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาควบคุมพิ เศษ
“ยาอันตราย” หมายความว่ า ยาที่ รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาอันตราย
“ยาที่ ไม่ ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิ เศษ” หมายความว่ า ยาที่ รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาที่ ไม่ ใช่ ยาอันตรายหรื อ
ยาควบคุมพิ เศษ
“ยาสามัญประจาบ้ าน” หมายความว่ า ยาสาเร็ จรู ปที่ ประชาชนใช้ สาหรั บการดูแลรั กษาสุ ขภาพเบื ้ องต้ นและ
สามารถซื ้อหาได้ เองทั่วไป และให้ หมายความรวมถึงยาสาเร็ จรู ปสาหรั บสั ตว์ ที่ไม่ ใช่ ยาที่ ต้องจ่ ายตามใบสั่ งยาและยาที่ ต้อง
จ่ ายโดยผู้ประกอบวิ ชาชี พ

๒. ยกเว้นขออนุญาตผลิต ขาย หรือนาเข้ า และผู้ทไี่ ด้ รับการยกเว้น เมือ่ ทาการฝ่ าฝื นไม่มบี ทกาหนดโทษ
ยาเป็ นสิ นค้าคุ ณธรรมมีท้ งั คุณประโยชน์และโทษมหันต์ เนื่ องจากต้องมีปริ มาณสารออกฤทธิ์ใน
ปริ มาณที่เพียงพอจึงจะให้ผลในการรักษา หากมีปริ มาณสารออกฤทธิ์น้อยกว่า จะไม่ให้ผลในการรักษา แต่
ถ้ามีปริ มาณสารออกฤทธิ์มากเกิ น จะเกิด พิษจากยา นอกจากนี้ ในบางกรณี ผบู้ ริ โภคแม้ใช้ยาในปริ มาณที่
ให้ผลในการรักษา อาจเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรื อเกิดอาการแพ้ยาได้ จึงจาเป็ นต้องมีการ
ควบคุมการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต การนาเข้า และการขาย โดยกาหนดให้มีการขออนุ ญาตตาม
กฎหมาย
ก. ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. กาหนดให้มีการขออนุ ญาตประกอบกิจการผลิต ขาย หรื อ
นาเข้า ยาแผนปัจจุบนั ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก ตามมาตรา ๒๑
๘

มาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์ จะประกอบกิ จการผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายา ให้ ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้อนุญาต
ออกใบอนุญาตให้ แล้ วจึ งจะผลิ ต ขาย หรื อนาเข้ ายานั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตามข้อกาหนดตามมาตรา ๒๑ นั้น ไม่ใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบวิชาชีพตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง สามารถผลิตและขายยาได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ตามมาตรา ๒๒ คือ
๑) ผลิตยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่สั่ง
สาหรับคนไข้ เฉพาะราย หลักการของกฎหมายยาที่ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ ญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั เนื่ องจาก
สถานที่รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั มีหอ้ งเภสัชกรและอุปกรณ์การเตรี ยมยาสาหรับยาที่จาเป็ นต้องเตรี ยม
ขึ้นใหม่ การร่ างกฎหมายโดยเปิ ดกว้างให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมที่สั่ง
สาหรับคนไข้เฉพาะรายโดยไม่ได้มีการกาหนดให้ผลิตในสถานที่รับอนุ ญาตขายยา อาจก่อให้เกิดผลิตยา
อย่างไม่ถูกต้อง เกิ ดยาตารั บยาใหม่ (ตารั บลับ ) ที่ ไม่สามารถบอกสูตรได้ เป็ นการผิด จรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพทางการแพทย์ ละเมิดสิทธิผปู้ ่ วย/สิทธิผบู้ ริ โภค และยาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผปู้ ่ วย
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติมาตรา ๒๑ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๒) การผลิตยาตามใบสั่ งยาของผู้ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรมหรื อของผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม ที่
สั่ งสาหรั บคนไข้ เฉพาะราย

๒) ปรุงยาแผนไทยโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ปรุงสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หลักการของกฎหมายยาที่ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ ญาต
ผลิตยาแผนไทย เพื่อให้ผปู้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทย หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์มียาแผนไทยตามตารายาที่รัฐมนตรี ประกาศใช้สาหรับผูป้ ่ วยของตน เนื่ องจากยาแผนไทยมีการ
จาหน่ายเป็ นยาสาเร็ จรู ปจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้รักษาผูป้ ่ วย การร่ างกฎหมายโดยเปิ ดกว้างให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยไม่กาหนดให้เฉพาะผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย
และด้านเภสัชกรรมไทยเป็ นผูป้ รุ งยา และไม่กาหนดให้เป็ นการปรุ งยาตามตารายาที่รัฐมนตรี ประกาศ อาจ
ก่อให้เกิด ผลิตยาอย่างไม่ถูกต้อง เกิด ยาตารับยาใหม่ (ต ารับลับ ) ที่ไม่สามารถบอกสูต รได้ เป็ นการผิด
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พทางการแพทย์ ละเมิด สิ ทธิผปู้ ่ วย/สิ ทธิ ผบู้ ริ โภค และยาดังกล่าวอาจก่ อให้เกิ ด
อันตรายแก่ผปู้ ่ วย
๙

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติมาตรา ๒๑ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๓) การปรุ งยาแผนไทยโดยผู้ประกอบวิ ชาชี พการแพทย์ แผนไทย หรื อผู้ประกอบวิ ชาชี พการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ปรุ งสาหรั บผู้ป่วยเฉพาะรายของตน

๓) การแบ่ งจ่ายยาและการผลิตยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม และสั ตวแพทย์
ยามีหลายรู ปแบบยาเตรี ยม รู ปแบบยาเตรี ยมบางชนิ ดไม่สามารถแบ่งจ่ายได้ จะส่ งผลต่อ
คุณภาพยา ทาให้อาจไม่ให้ผลในการรักษาโรค การแบ่งจ่ายยาจึงจาเป็ นต้องอยูใ่ นการควบคุมของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม และหลักการผลิตยานั้น โรงงานต้องได้มาตรฐานตามหลัก GMP (Good Manufacturing
Practice) หากนามาผลิตในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลัก GMP จะเกิดการปนเปื้ อนและชื้น ยาจะเสื่ อม
คุณภาพได้ง่าย
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติมาตรา ๒๑ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๔) การแบ่ งจ่ ายยาที่ ได้ ขึน้ ทะเบียนตารั บยาไว้ แล้ ว ซึ่ งผู้ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม หรื อผู้ประกอบวิ ชาชี พทัน
ตกรรม ใช้ สาหรั บผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หรื อผู้ประกอบวิ ชาชี พการสั ตวแพทย์ ใช้ สาหรั บสั ตว์ ที่ตนป้ องกันหรื อบาบัดโรค
หรื อผู้มีหน้ าที่ ปฏิ บตั ิการแบ่ งจ่ ายให้ ผ้ ซู ื ้อในสถานที่ ขายปลีกยา
……………………..
(๘) การผลิตหรื อนาเข้ ายาตามความต้ องการของสถานพยาบาลประเภทที่ รับผู้ป่วยไว้ ค้างคื นตามกฎหมายว่ า
ด้ วยสถานพยาบาล สาหรั บผู้ป่วยเฉพาะรายซึ่ งมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนและยานั้นไม่ มีการผลิตหรื อขายในประเทศ

๔) จ่ายยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. กาหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงสามารถจ่ายยาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายของตนได้ จึงผิดจากเจตนารมณ์เพื่อให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ ได้แก่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูป้ ระกอบวิชาชีพทัน ตกรรมสามารถจ่ายยาแผน
ปั จ จุ บนั ให้ผปู้ ่ วยเฉพาะรายของตน ซึ่ งสัมพันธ์กบั การให้บริ การทางวิชาชี พ มิใช่ ก ารขายยา เนื่ องจากผู้
ประกอบวิชาชีพหลายสาขามิได้มีความเชี่ยวชาญด้านยา การร่ างกฎหมายโดยเปิ ดกว้าง ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ต่างๆสามารถขายยาโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ทาให้มีการประกอบการขายยาไม่อยูใ่ นการควบคุมของกฎหมาย
ยา ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผูบ้ ริ โภค และส่งผลต่อการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย
นอกจากนี้ การให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถขายยามนุ ษย์ (ยาแผนปั จจุบนั ยาแผนไทย ยาแผน

๑๐

ทางเลือก) สาหรับสัตว์ที่ตนป้ องกันหรื อบาบัดโรค โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาต ทาให้มีการประกอบการขายยาที่
ไม่อยูใ่ นการควบคุมของกฎหมายยา ซึ่งจะส่งผลต่อการตกค้างของยาในอาหารต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ มีดงั นี้
๑.๑) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑ .๒ ) ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ก า ร พ ย า บ า ล (ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ก า ร พ ย า บ า ล
ผูป้ ระกอบวิ ชาชี พการผดุ งครรภ์ หรื อผูป้ ระกอบวิ ชาชี พการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
๑.๓) ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม
๑.๔) ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
๑.๕) ผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
๑.๖) ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย
๑.๗) ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย
๑.๘) ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๑.๙) ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
๑.๑๐) ผูป้ ระกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่า ด้วยการประกอบโรคศิลปะ (เช่น รังสี เทคนิ ค
จิตวิทยาคลินิก การแพทย์แผนจีน ฯ)
การกล่าวอ้างว่า “ผูผ้ ลิต ขาย หรื อนาเข้ายาที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ ง ต้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวง” นั้น กฎกระทรวงต้อ งเป็ นไปตามข้อ ก าหนดของ
พระราชบัญญัติ ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติ ดังนั้น จึงกาหนดได้เพียงรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพต่างๆสามารถดาเนิ นการได้ตามพระราชบัญญัติ และการกระทาของผู้
ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๒(๕) อาจไม่เข้าข่ายการเป็ นผูข้ าย เนื่ องจากอาจกล่าวอ้างว่า ไม่ได้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ ท างการค้า จึ งไม่ถูก บังคับให้ ต ้องปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
๑๑

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติมาตรา ๒๑ ไม่ ใช้ บังคับกับ
(๕) การจ่ ายยาที่ ได้ ขึน้ ทะเบียนตารั บยาไว้ แล้ ว หรื อการจ่ ายยาที่ การแบ่ งจ่ ายตาม (๔) ในกรณี ซึ่งผู้
ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม หรื อผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม ใช้ ยาสาหรั บรั กษาผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หรื อผู้ประกอบ
วิ ชาชี พการสั ตวแพทย์ ใช้ สาหรั บสั ตว์ ที่ตนป้ องกันหรื อบาบัดโรค หรื อการจ่ ายยาที่ ได้ ขึ้นทะเบี ยนตารั บยาไว้ แล้ วสาหรั บ
ผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบวิ ชาชี พตามที่ กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง
…………………………………

ผู้ผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายาที่ ได้ รับยกเว้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง

นอกจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ ญาตแล้ว ยังพบว่า ไม่มีการ
กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น ดัง ปรากฏในมาตรา ๑๖๓ บังคับใช้เฉพาะกับผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า
และผูข้ าย ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๒(๕) ไม่เข้าข่ายการเป็ นผูข้ าย และถึงแม้ผปู้ ระกอบวิชาชีพจะ
กระทาการฝ่ าฝื นเข้าข่ายเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า และผูข้ าย ระวางโทษก็ไม่มี จาคุก และการเปรี ยบเทียบปรับก็มี
มูลค่าต่ากว่า ๑๐ เท่าของผูอ้ ื่น(ซึ่งรวมผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)
มาตรา ๑๖๒ ผูใ้ ดผลิต ขาย หรื อนาเข้ายาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๖๓ ผูผ้ ลิต ขาย หรื อนาเข้ายาที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรื อ (๙)
ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ข. ยาสาหรับสัตว์
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. ไม่ได้กาหนดให้มีการขออนุญาตประกอบกิจการผลิต ขาย
หรื อนาเข้า ยาสาหรับสัตว์
๑) ไม่ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ผสมยา (ควบคุมเฉพาะการส่ งมอบ)
“อาหารสั ต ว์ ผ สมยา” หมายความว่ า วัต ถุ ที่ ไ ด้จ ากการผสมระหว่ า งยาส าหรั บ สั ต ว์
ที่มีขอ้ บ่งใช้สาหรับผสมอาหารสัตว์กบั อาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ผลิต” หมายความว่า ทา ผสม ปรุ ง หรื อแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนรู ปยา
แบ่ง หรื อแบ่งบรรจุยาจากภาชนะหรื อหีบห่อเดิมเพื่อขาย

๑๒

ยาที่ผสมในอาหารสัตว์คือ “ยา” เมื่อนาไปผสมในอาหาร กฎหมายยาไม่ได้ควบคุมอาหารสัตว์
ผสมยา และผูใ้ ดก็สามารถผลิตได้ ถือว่าไม่ถกู ต้องตามหลักวิชาการและหลักกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จะ
ส่ งผลต่อการตกค้างของยาในสัตว์ และส่ งผลต่อผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคสัตว์น้ นั เป็ นอาหาร ปั ญหาจะทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น เมื่อมีการกระจายอาหารสัตว์ผสมยาที่ผลิตขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าข่ายการขาย ไปยังแหล่ง
อื่นๆ
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. กาหนดให้มีการขออนุญาตประกอบกิจการผลิต ขาย
หรื อนาเข้า ยาสาหรับสัตว์ ตามมาตรา ๕๕
มาตรา ๕๕ ผู้ใดประสงค์ จะประกอบกิ จการผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายาสาหรั บสั ตว์ ให้ ยื่นคาขออนุญาต และเมื่อผู้
อนุญาตออกใบอนุญาตให้ แล้ วจึ งจะผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายานั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตามข้อกาหนดตามมาตรา ๕๕ นั้น ไม่ใช้บงั คับตามมาตรา ๕๖ โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ สามารถผลิตและขายยาได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต คือ
๒) ผลิตยาตามใบสั่ งยาของผู้ประกอบวิชาชีพสั ตวแพทย์ สาหรั บสั ตว์ เฉพาะราย หลักการของ
กฎหมายยาที่ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตผลิตยา เนื่องจากสถานที่รับอนุญาตขายยามีห้องเภสัชกรและอุปกรณ์
การเตรี ยมยาสาหรับยาที่จาเป็ นต้องเตรี ยมขึ้นใหม่ การร่ างกฎหมายโดยเปิ ดกว้างให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพสัตว
แพทย์ที่สงั่ สาหรับสัตว์เฉพาะรายโดยไม่ได้มีการกาหนดให้ผลิตในสถานที่รับอนุ ญาตขายยา อาจก่อให้เกิด
ผลิตยาอย่างไม่ถูกต้อง เกิดยาตารับยาใหม่ (ตารับลับ) ที่ไม่สามารถบอกสูตรได้ เป็ นการผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพทางการแพทย์ ละเมิดสิทธิสตั ว์ และยาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สตั ว์
มาตรา ๕๖ บทบัญญัติมาตรา ๕๕ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๒) การผลิตยาตามใบสั่ งยาของผู้ประกอบวิ ชาชี พการสั ตวแพทย์ สาหรั บสั ตว์ เฉพาะราย

๓) การแบ่ งจ่ายยาและการผลิตยาสาหรับสัตว์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ยามีหลายรู ปแบบยาเตรี ยม รู ปแบบยาเตรี ยมบางชนิ ด ไม่ สามารถแบ่ ง จ่ า ยได้ จะส่ งผลต่ อ
คุณภาพยา ทาให้อาจไม่ให้ผลในการรักษาโรค การแบ่งจ่ายยาจึงจาเป็ นต้องอยูใ่ นการควบคุมของผูป้ ระกอบ
๑๓

วิชาชีพเภสัชกรรม และหลักการผลิตยานั้น โรงงานต้องได้มาตรฐานตามหลัก GMP (Good Manufacturing
Practice) หากนามาผลิตในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลัก GMP จะเกิดการปนเปื้ อนและชื้น ยาจะเสื่ อม
คุณภาพได้ง่าย
มาตรา ๕๖ บทบัญญัติมาตรา ๕๕ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๓) การแบ่ งจ่ ายยาสาหรั บสั ตว์ ที่ได้ ขึน้ ทะเบียนตารั บยาไว้ แล้ ว โดยผู้ประกอบวิ ชาชี พการสั ตวแพทย์ เพื่ อใช้
สาหรั บสั ตว์ ที่ตนป้ องกันหรื อบาบัดโรค
……………..
(๗) การผลิตหรื อนาเข้ ายาตามความต้ องการของสถานพยาบาลประเภทที่ รับผู้ป่วยไว้ ค้างคื นตามกฎหมายว่ า
ด้ วยสถานพยาบาล สาหรั บสั ตว์ เฉพาะรายซึ่ งมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนและยานั้นไม่ มีการผลิตหรื อขายในประเทศ

๔) จ่ายยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาหรับสัตว์ที่ตนป้องกันหรือบาบัดโรค
ร่ าง พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ… ฉบับ อย. ก าหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชี พ การสัตวแพทย์
สามารถจ่ ายยาสาหรั บสัตว์ที่ต นป้ องกันหรื อบาบัด โรคได้ การร่ างกฎหมายโดยเปิ ดกว้าง ให้ ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถขายยาโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาต ทาให้มีการประกอบการขายยาไม่อยู่ในการ
ควบคุมของกฎหมายยา ซึ่งจะส่งผลต่อการตกค้างของยาในอาหารต่างๆ
การกล่าวอ้างว่า “ผูผ้ ลิต ขาย หรื อนาเข้ายาสาหรับสัตว์ ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ ง ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” นั้น กฎกระทรวงต้องเป็ นไปตาม
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติ ดังนั้น จึ งกาหนดได้เพียงรายละเอีย ด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพต่างๆสามารถดาเนิ นการได้ตามพระราชบัญญัติ และ
การกระทาของผูป้ ระกอบวิชาชีพตามมาตรา ๕๖(๔) อาจไม่เข้าข่ายการเป็ นผูข้ าย เนื่ องจากอาจกล่าวอ้างว่า
ไม่ได้จ่ ายเพื่อประโยชน์ ทางการค้า จึงไม่ถูก บังคับให้ ต ้องปฏิบัติต ามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ บทบัญญัติมาตรา ๕๕ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๔) การจ่ ายยาสาหรั บสั ตว์ ที่ได้ ขึ้นทะเบี ยนตารั บยาไว้ แล้ ว หรื อการจ่ ายยาที่ การแบ่ งจ่ า ยตาม (๓)
โดยผู้ประกอบวิ ชาชี พการสั ตวแพทย์ เพื่ อใช้ สาหรั บสั ตว์ ที่ตนป้ องกันหรื อบาบัดโรค
…………………………………

ผู้ผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายาที่ ได้ รับยกเว้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๑๔

นอกจากผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ ญาตแล้ว ยังพบว่า ไม่มีการ
กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ได้รับการยกเว้น ดังปรากฏในมาตรา ๑๗๕ บังคับใช้เฉพาะกับผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า
และผูข้ าย ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพตามมาตรา ๕๖(๔) ไม่เข้าข่ายการเป็ นผูข้ าย และถึงแม้ผปู้ ระกอบวิชาชีพจะ
กระทาการฝ่ าฝื นเข้าข่ายเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า และผูข้ าย ระวางโทษก็ไม่มีจาคุก และการเปรี ยบเทียบปรับก็มี
มูลค่าต่ากว่า ๑๐ เท่าของผูอ้ ื่น(ซึ่งรวมผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)
มาตรา ๑๗๔ ผูใ้ ดผลิต ขาย หรื อนาเข้ายาสาหรั บสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุ ญาตตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๗๕ ผูผ้ ลิต ขาย หรื อนาเข้ายาสาหรั บสัตว์ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๕๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
หรื อ (๘) ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ค. เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสั ชเคมีภัณฑ์กงึ่ สาเร็จรูป เภสัชชีววัตถุ หรือเภสัชสมุนไพร
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. กาหนดให้มีการขออนุญาตประกอบกิจการผลิต ขาย หรื อ
นาเข้าเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป เภสัชชีววัตถุ หรื อเภสัชสมุนไพร ตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๐ ผู้ใดประสงค์ จะประกอบกิ จการผลิ ต ขาย หรื อนาเข้ าเภสั ชเคมี ภัณฑ์ เภสั ชเคมี ภัณฑ์ กึ่งสาเร็ จรู ป
เภสั ชชี ววัตถุ หรื อเภสั ชสมุนไพร ให้ ยื่นคาขออนุญาต และเมื่ อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้ แล้ วจึ งจะผลิ ต ขาย หรื อ
นาเข้ าได้

๑) ยกเว้นไม่ ต้องขออนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพรเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยเพือ่ ปรุงยา
ร่ าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ…ฉบับ อย. กาหนดให้ยนื่ คาขออนุญาตผลิต ขาย หรื อนาเข้าเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป เภสัชชีววัตถุ หรื อเภสัชสมุนไพรตามมาตรา ๘๐ ซึ่งตามนิ ยาม “เภสัชสมุนไพร
หมายความว่ า วัตถุที่ได้ จากพืช สัตว์ หรื อแร่ ที่ม่งุ หมายใช้ เป็ นยา โดยยังไม่ ผ่านกระบวนการแปรสภาพ ปรุ ง
หรื อผสม หรื อวัตถุอื่นตามที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนด” และ “ผลิต หมายความว่ า ทา ผสม ปรุ ง หรื อแปร
สภาพ และให้ หมายความรวมถึง เปลี่ยนรู ปยา แบ่ ง หรื อแบ่ งบรรจุยาจากภาชนะหรื อหี บห่ อเดิมเพื่อขาย”
นัน่ หมายความว่า เภสัชสมุนไพร คือสมุนไพรในลักษณะธรรมชาติ จึงมีขอ้ สังเกตเหตุใดจึง
ต้องขออนุญาตผลิต ขาย หรื อนาเข้า ทั้งที่คาว่า “ผลิต” มิได้มีความหมายรวมถึงการปลูก อย่างไรก็ตามมีการ
กาหนดยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตผลิตเภสัชสมุนไพรโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรื อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อปรุ งยาแผนไทยสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะรายของตน ตามมาตรา ๘๑ (๒)
๑๕

แต่ไม่ยกเว้นให้กบั บุ คคลอื่น ดังนั้นหากเปลี่ยนรู ปสมุนไพร (ตัด บด) โดยไม่ได้รับอนุ ญาต จะกระทาผิด
กฎหมาย ต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๘๐ ซึ่งมีโทษทั้งจาคุกและปรับ
มาตรา ๘๑ บทบัญญัติมาตรา ๘๐ ไม่ ใช้ บงั คับกับ
(๒) การผลิตเภสั ชสมุนไพรโดยผู้ประกอบวิ ชาชี พการแพทย์ แผนไทย หรื อผู้ประกอบวิ ชาชี พการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เพื่ อปรุ งยาแผนไทยสาหรั บผู้ป่วยเฉพาะรายของตน
………………………..
มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดผลิ ต ขาย หรื อนาเข้ าเภสั ชเคมี ภัณฑ์ เภสั ชเคมี ภัณฑ์ กึ่งสาเร็ จรู ป เภสั ชชี ววัตถุ หรื อเภสั ช
สมุนไพรโดยไม่ ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิ นห้ าปี และปรั บไม่ เกิ นห้ าแสนบาท

การยกเว้นการขออนุ ญาตให้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์โดยไม่คานึ งถึงความสัมพันธ์กบั
การประกอบวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพ อาจเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดสถานประกอบการผลิตยาและขายยาที่
ไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ส่งเสริ มให้มียาที่ไม่มีทะเบียนตารับยา (ยาตารับลับ) ในประเทศไทย ส่งเสริ ม
ให้ผทู้ ี่ขาดความเชี่ยวชาญด้านยามาทาหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยด้านยาของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งขัดขวาง
แนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตยาและขายยาของประเทศไทยเพื่อการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ซึ่ง
เมื่อเปิ ดเสรี การค้าและเปิ ดเสรี การประกอบวิชาชีพบางสาขาในกลุ่มประเทศอาเซียน ปั ญหาที่เกิดขึ้นจะทวี
ความรุ นแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาและการค้ายาของประเทศไทยยิง่ ขึ้น
๓. มีใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
ร่ า งกฎหมายฉบับ อื่ น ๆ (รวมทั้งฉบับ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อย.น ามารั บ ฟั ง ครั้ งก่ อ น)
กาหนดให้ยกเลิกการมีสถานที่รับอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จ ที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุม
พิเศษ (ขย.๒) มีการร่ างบทเฉพาะกาลให้ยกเลิกภายใน ๗ ปี เนื่องจากในช่วงที่ผา่ นมา คณะเภสัชศาสตร์ต่างๆ
ได้ร่วมจัดการศึกษาภาคพิเศษเพื่อรับทายาทร้าน ขย.๒ มาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ และกลับไปอยู่ประจา
ร้านโดยร้านต้องเปลี่ยนประเภทเป็ นสถานที่รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั (ขย.๑) มีการควบคุมการเปิ ดร้าน
ขย.๒ และมีการเพิ่มผลิตเภสัชกร จานวนเพิ่มขึ้น จนทาให้สถานการณ์ร้าน ขย.๒ ได้รับการแก้ไขและมี
เภสัชกรผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการเพียงพอ ร่ างกฎหมายฉบับนี้จึงนับว่าไม่ทนั สมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในการพัฒนาระบบยา

๑๖

มาตรา ๒๕ ใบอนุญาตเกี่ ยวกั บยาแผนปั จจุ บัน ยาแผนไทย และยาแผนทางเลื อก ให้ แบ่ งเป็ นประเภท
ดังต่ อไปนี ้
(๖) ใบอนุญาตขายยาปลีกยาแผนปั จจุบนั ที่ ไม่ ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิ เศษ

๔. ไม่มผี ้ดู าเนินการ แต่ผ้มู หี น้ าที่ปฏิบัตกิ ารสามารถอยู่ปฏิบัตกิ ารได้ หลายแห่ งในเวลาที่ไม่ซ้าซ้ อนกัน
ร่ างกฎหมายฉบับอื่นๆ (รวมทั้งฉบับกระทรวงสาธารณสุขที่ อย.นามารับฟังครั้งก่อน) กาหนดให้มี
ผูด้ าเนินการซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประจาร้าน ทาหน้าที่บริ หารจัดการสถานที่รับอนุ ญ าต อยู่
ได้แต่เพียงแห่งเดียว และกาหนดผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการอยูไ่ ด้หลายแห่ งเวลา
ไม่ซอ้ นกัน เพื่อทาหน้าที่บริ การยาให้กบั ผูม้ ารับบริ การ สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่อยูป่ ระจาร้าน
ตลอดเวลาทาการสามารถเป็ นทั้งผูร้ ับอนุญาต ผูด้ าเนินการ และผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการได้ในขณะเดียวกัน
การแบ่งแยกหน้าที่ดงั กล่าวเพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริ การยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ ร่ าง พ.ร.บ.ยา
พ.ศ…ฉบับ อย. กลับตัดผูด้ าเนินการออกแต่ยงั คงให้ผมู้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการอยู่ได้หลายแห่ ง ซึ่งผิดหลักการ จึง
ไม่เพียงไม่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริ การ ยังอาจสร้างปัญหาใหม่ให้กบั ระบบบริ การยาของประเทศ
มาตรา ๑๑๕ ห้ ามผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้ าที่ผ้มู ีหน้ าที่ ปฏิบัติการในสถานที่ ผลิต ขายหรื อ
นาเข้ ายา อย่างหนึ่งอย่างใดหลายแห่ งในเวลาที่ซา้ ซ้ อนกัน
๕. ไม่มกี ารทบทวนทะเบียนตารับยาเพือ่ ต่ออายุทะบียนตารับยา และจดแจ้งชีววัตถุ
ยาเป็ นสินค้าคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจาเป็ นต้องมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาโดยมีการกาหนดให้
มีการขึ้นทะเบียนตารับยาตามมาตรา ๔๒ และยาสาหรับสัตว์ตามมาตรา ๗๐ เพื่อเป็ นการคัดเลือกรายการยา
ที่จะอนุญาตให้มีในประเทศไทย ก่อนที่ผปู้ ระกอบการจะทาการผลิตหรื อนาสัง่ ยาเข้ามาในประเทศไทย แต่
มีการยกเว้นไม่บงั คับใช้ข้ ึนทะเบียนยากับยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตผลิต และในการต่ออายุ
ทะเบียนตารับยานั้น ไม่ตอ้ งมีการทบทวนทะเบียนตารับยา นอกจากนี้ เภสัชชีววัตถุซ่ึงเป็ นยาที่สาคัญ สมควร
มีการควบคุมเข้มโดยการขึ้นทะเบียน แต่กลับดาเนินการเพียงจดแจ้ง

๑๗

๑) ไม่มกี ารทบทวนทะเบียนตารับยาเพือ่ ต่ออายุทะบียนตารับยา
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. ได้ปรับปรุ งระบบการขึ้นทะเบียนตารับยาของประเทศไทย
ให้มีความเข้มแข็งและมีความทันสมัย โดยกาหนดอายุทะเบียนตารับยาในครั้งแรก ๗ ปี แต่ในการต่ออายุ
ทะเบียนตารับยาในครั้งต่อไปเป็ นการต่ออายุทุก ๗ ปี โดยไม่มีขอ้ กาหนดให้มีการทบทวนทะเบียนตารับยา
หรื อข้อกาหนดต่ออายุใบอนุ ญาต เช่น ตรวจสอบปั ญหาอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรื อการเฝ้ า
ระวังและติดตามประเมินผลการใช้ยา ซึ่งขัดกับหลักการของกฎหมายซึ่งคุม้ ครองสวัสดิภาพของผูบ้ ริ โภคคือ
หากพบปัญหายา ควรเพิกถอนทะเบียนตารับยา มิใช่ ต่ออายุทะเบียนตารับยาอีก ๗ ปี ทั้งยังไม่ปรากฏให้มี
การทบทวนทะเบียนตารับยาก่อนต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ นอกจากนี้ ไม่มีการกาหนดให้รัฐมนตรี
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทบทวนทะเบียนตารับยา (มาตรา ๖)
มาตรา ๔๗ ใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาให้ มีอายุเจ็ดปี นับแต่ วันที่ ออกใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยา
เมื่อใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยามีอายุครบเจ็ดปี และเมื่อผู้รับอนุญาตร้ องขอ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ ต่ออายุใบสาคัญ
ไปอี กครั้ งละไม่ เกิ นเจ็ดปี

๒) จดแจ้งเภสัชชีววัตถุ
เภสัชชีววัตถุ เช่น วัคซีน เซรุ่ ม ฯ ซึ่งเป็ นยาที่สาคัญสาหรับการป้ องกันโรคและช่วยชีวิตคน
สมควรมีการควบคุมเข้มโดยการขึ้นทะเบียน เพื่อให้ยามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ แต่พบว่า ร่ าง พ.ร.บ.ยา
พ.ศ….ฉบับ อย. กลับด าเนิ น การเพียงให้มีก ารจดแจ้ง ซึ่ งการจดแจ้งใช้ในกรณี ผลิตภัณฑ์สุข ภาพที่ ไม่
ต้องการคุ มเข้มงวด และการจดแจ้งผลิ ต ภัณ ฑ์สุข ภาพต่ างๆสร้ างปั ญหามากมายในปั จ จุ บัน เช่ น กรณี
เครื่ องสาอาง ฯ เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลผูป้ ระกอบการและผลิตภัณฑ์มากนัก
มาตรา ๙๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์ จะจดแจ้ งเภสั ชเคมีภณ
ั ฑ์ เภสั ชเคมี ภัณฑ์ กึ่งสาเร็ จรู ป เภสั ชชี ววัตถุ หรื อ
เภสั ชสมุนไพร ให้ ยื่นคาขอจดแจ้ ง และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรั บจดแจ้ งให้ แล้ วจึ งจะผลิตหรื อนาเข้ าได้ ทั้งนี ้ ในการผลิ ตหรื อ
นาเข้ าต้ องดาเนิ นการตามมาตรา ๘๐

๖. โฆษณาขอจดแจ้งและขออนุญาต และไม่มขี ้ อกาหนดการส่ งเสริมการขายยา
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. ได้ปรับปรุ งให้มีท้ งั การขออนุ ญาตจดแจ้งและขออนุ ญาต
โฆษณา และได้ก าหนดให้ก ารส่ งเสริ มการขายเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการโฆษณาตามนิ ยามศัพท์ แต่ ไม่มี
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มการขายยา
๑๘

๑) โฆษณาขอจดแจ้งและขออนุญาต
ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับ อย. ได้ปรับปรุ งให้มีท้ งั การขออนุ ญาตจดแจ้งและขอ
อนุญาตโฆษณา ซึ่งขัดหลักการควบคุมยา เนื่องจากยาไม่ใช่สินค้าทัว่ ไป ไม่สมควรให้มีการโฆษณาหรื อการ
โฆษณาต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนใช้ยาเมื่อจาเป็ น ไม่ใช้ยาฟุ่ มเฟื อย แต่การร่ างกฎหมายครั้งนี้ลด
ความเข้มงวดในการควบคุมโดยให้มีการจดแจ้ง ซึ่งไม่ได้ทาการตรวจสอบแต่อย่างใด
มาตรา ๑๓๗ การโฆษณายาต้ องกระทาโดยวิ ธีการขอจดแจ้ งหรื อการขออนุญาต ใบรั บจดแจ้ งการโฆษณา
และใบอนุญาตโฆษณาให้ มีอายุไม่ เกิ นสามปี นับแต่ วันที่ ออก

๒) ไม่มเี รื่องการส่ งเสริมการขาย
แม้ตามนิยามศัพท์ การโฆษณาจะหมายความรวมถึงการส่งเสริ มการขาย ดังนี้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรื อทราบ
ข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริ มการขาย
แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่า ไม่มีบทบัญญัติใดที่กล่าวถึง “การส่ งเสริ มการขาย” ส่ งผลให้การ
ปรับปรุ งกฎหมายครั้งนี้ ไม่มีเรื่ องการส่ งเสริ มการขาย ซึ่งจัดเป็ นสาระสาคัญที่ควรควบคุมในปั จจุบนั แต่
อย่างใด
๗.ขาดบทบัญญัตบิ างประการ เช่ น ไม่มรี ่ างมาตรา เกีย่ วกับ E Commerce และ TelePharmacy
สภาเภสัชกรรมได้เสนอ ร่ างมาตรา เกี่ยวกับ E Commerce และ TelePharmacy มายัง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้มีค วบคุมการทาธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ แต่ร่ าง พ.ร.บ.ยา
พ.ศ…ฉบับ อย. ไม่ได้นาข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณา
มาตรา ๒๒/๑ ผู้ใดจะกระทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยว่ าด้ วยธุรกรรมทาง
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยเกี่ ยวกับยาตามพระราชบัญญั ติ นี้ ให้ ขออนุ ญาตจากเลขาธิ ก ารหรื อผู้ซึ่ งเลขาธิ ก าร
มอบหมาย เมื่อได้ รับหนังสืออนุญาตแล้ ว ให้ ประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เกี่ยวกับยานั้นได้ ตั้งแต่
วันที่ได้ รับแจ้ งการอนุญาต
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศของ
รั ฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ผู้ใดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ งหรื อไม่ถกู ต้ องตามประกาศในวรรคสอง ให้ เลขาธิการมีคาสั่งลงโทษ
ปรั บทางปกครองไม่เกินสิบล้านบาท โดยคานึงถึงความร้ ายแรงแห่ งพฤติกรรมที่กระทาผิด
๑๙

หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาลงโทษปรั บทางปกครองให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดและถ้าผู้ถกู
ลงโทษปรั บทางปกครองไม่ยอมชาระค่ าปรั บทางปกครอง ให้ นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ บังคับโดยอนุโลม และในกรณี ไม่มีเจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการบังคับตามคาสั่ง ให้ เลขาธิการมีอานาจฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่ าปรั บ ในการนี ้ ถ้า
ศาลปกครองเห็นว่ าคาสั่งให้ ชาระค่ าปรั บนั้นชอบด้ วยกฎหมายก็ให้ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้ มีการยึดหรื ออายัดทรั พย์สินขายทอดตลาดเพื่อชาระค่ าปรั บได้
มาตรา ๒๒/๒ ผู้ใดให้ ความร่ วมมือ ยินยอม เผยแพร่ ส่ งต่ อซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อรู้ เห็นเป็ นใจ
ให้ มีการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๒/๑ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้ องระวาง
โทษเช่ นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๒๒/๑
เอกสารอ้างอิง
๑. ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. … ฉบับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑)
๒. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๓. ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๔. ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๕. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร. ข้อเสนอของสภาเภสัชกรรม ต่อ ร่ าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. … เรื่ อง
E Commerce และ TelePharmacy

๒๐

