ข้ อเสนอในการรับฟังความคิดเห็นเพือ่ การปรับปรุงและแก้ ไข
ร่ าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ…ฉบับ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (สลค.ส่ งถามความเห็นหน่ วยงาน)
โดย ศูนย์วชิ าการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
…………………………
๑. เหตุผลของการตรากฎหมาย
โดยที่ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ ใช้ บังคั บมาเป็ นเวลานาน บทบัญญัติ บางประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปั จจุบัน …จึงสมควรยกร่ างกฎหมายโดยปรั บปรุ งบทนิยาม การแบ่ งประเภทยา
อานาจรั ฐมนตรี ในการออกประกาศกาหนด รู ปแบบของคณะกรรมการซึ่ งกาหนดให้ มีคณะกรรมการยา
แห่ งชาติและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง การกาหนดยาที่ให้ จ่ายในร้ านขายปลีกยาแผนปั จจุบันที่ไม่ใช่ ยาที่จ่าย
โดยเภสัชกรหรื อยาตามใบสั่งยา รวมถึงยาที่ จ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชี พการสัตวแพทย์ ในสถานที่ ขายยาสา
หรั บสัตว์ เป็ นการเพิ่มเติม การขออนุญาตและการอนุญาต กระบวนการพิจารณาอนุญาตยา หน้ าที่ ของผู้รับ
อนุญาต และผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติการ การขึน้ ทะเบียนตารั บยา การทบทวนทะเบียนตารั บยา และการจดแจ้ ง การ
พักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณา การควบคุมยา พนักงานเจ้ าหน้ าที่ และการอุทธรณ์ ตลอดจน
ปรั บปรุ งบทกาหนดโทษและอัตราค่ าธรรมเนียมให้ เหมาะสมยิ่งขึน้ จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี้
เหตุผล: ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับข้อเสนอในการรับฟังความคิดเห็น
๒. นิยามศัพท์ (มาตรา ๔)
๒.๑ ยาควบคุมพิเศษและยาอันตราย
“ยาควบคุมพิเศษตามใบสั่งยา” หมายความว่ า ยาที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาควบคุมพิเศษ ที่ ต้องจ่ าย
ตามใบสั่งยา
“ยาอันตรายที่จ่ายโดยเภสัชกร” หมายความว่ า ยาที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ นยาอันตรายที่ ต้องจ่ ายโดย
เภสัชกร
เหตุผล: การเขียนนิยามศัพท์ในลักษณะนี้ จะเกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิเนื่องจากยาทุกรายการสามารถ
เขียนในใบสัง่ ยาได้และเภสัชกรสามารถจ่ายได้ ประชาชนผูร้ ับยาจะเกิดความสับสนว่าเป็ นยาประเภทใด มี
ความอันตรายมากหรื อน้อยอย่างไร และปัจจุบนั ประชาชนคุน้ เคยกับคาว่า “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาอันตราย”
ซึ่งปรากฏในฉลากมาเป็ นเวลานาน อาจส่ งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน และ
ข้อความประเภทยาดังกล่าว ถูกบังคับให้เขียนในฉลากยาซึ่งผูป้ ระกอบการต้องพิมพ์ลงในฉลาก อาจส่ งผล

๑

กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผูป้ ระกอบการในการเปลี่ยนฉลากยา จึงควรคงชื่อเดิมคือ “ยาควบคุม
พิเศษ” “ยาอันตราย” ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ: กรณี ที่คงชื่อประเภทยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต้อง
ไปแก้ไขในมาตราที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย
“ยาแผนปั จจุบัน” หมายความว่ า ยาที่ ม่ งุ หมายสาหรั บใช้ ในการประกอบวิชาชี พ การแพทย์ แผน
ปั จจุบันเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม และ
กายภาพบาบัดตามกฎหมายว่ าด้ วยการนั้น ยาที่ ได้ รับใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาเป็ นยาแผนปั จจุบัน
หรื อยาที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ เป็ นยาแผนปั จจุบัน
“ยาแผนไทย” หมายความว่ า ยาที่ ม่ งุ หมายสาหรั บใช้ ในการประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย
หรื อการประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย ยาที่
ได้ รับใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาเป็ นยาแผนไทย หรื อยาที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ เป็ นยาแผนไทย
เหตุผล: การเขียนนิยามศัพท์ในลักษณะนี้ ครอบคลุมเกินกว่าผูท้ ี่อานาจสัง่ ใช้ยาและจ่ายยา จึงแก้ไข
นิ ยามศัพท์ให้เหมือนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดความครอบคลุม
เฉพาะวิชาชีพการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
๒.๓ การขายส่ ง
“ขายส่ ง”หมายความว่ า ขายตรงต่ อผู้รับอนุญาตขายยา ผู้รับอนุญาตขายส่ งยา กระทรวง ทบวง กรม
สภากาชาดไทย องค์ การเภสัชกรรม ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชี พการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชี พทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม หรื อผู้ประกอบวิชาชี พการสัตวแพทย์
หรื อการขายจานวนมากโดยมีวัตถุประสงค์ ที่มิใช่ เป็ นการขายโดยตรงต่ อประชาชนผู้ใช้ ยา
เหตุผล: การขายส่ ง ควรเป็ นการขายให้เฉพาะสถานที่ที่ได้รั บอนุ ญาต และขายตรงต่อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ที่มีสถานที่ประกอบวิชาชีพเท่านั้น ไม่ควรกาหนดกว้างเกินไป เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
และป้ องกันการกระจายยาอย่างไม่เหมาะสม
๓. การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบการ (มาตรา ๒๒ มาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๖๑)
มาตรา ๒๒ บทบัญญัติมาตรา ๒๑ ไม่ใช้ บังคับกับ
……

๒

ผู้ผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายาที่ ได้ รับยกเว้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และผู้ที่ได้ รับยกเว้ นตาม (๔) (๕) ให้ มีหน้ าที่เช่ นเดียวกับผู้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๓๕(๙) ๓๗(๒) (๓) และผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐(๖)
เหตุผ ล: ผูท้ ี่ ไ ด้รั บยกเว้น ตาม (๔) (๕) ตามกฎหมายนี้ คื อ ผูท้ ี่ ได้รับ ยกเว้น การขออนุ ญ าต
ประกอบการ แต่ หน้าที่ ในการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคยัง ต้องมีอยู่ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด จึ งควรด าเนิ น การ
เช่นเดียวกับผูร้ ับอนุญาตและผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
มาตรา ๑๖๑ ผู้ผลิต ขาย หรื อนาเข้ ายาที่ ได้ รับยกเว้ นตามมาตรา ๒๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
หรื อ (๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรื อตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้ อง
ระวางโทษปรั บไม่เกินห้ าหมื่นบาท
เหตุผล: การประกอบการผลิต ขาย และนาเข้า ที่ได้รับการยกเว้น บางกรณี ไม่จ าเป็ นต้องมี การ
กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องเขียนบทลงโทษให้ครอบคลุมทุกข้อยกเว้น และเพิ่มเติมบทกาหนด
โทษให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๗ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๗) แล้ว การจ่ ายยาอันตรายที่จ่ายโดยเภสัชกร ต้ องกระทา
โดยเภสัชกร ณ สถานที่ตามที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาต เว้ นแต่ เป็ นการจ่ ายยาในสถานพยาบาลประเภทที่ ไม่
รั บผู้ป่วยไว้ ค้างคืนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
เหตุผล: มาตรา ๑๑๗ ยกเว้นการประกอบการผลิต ขาย นาเข้า เช่นเดียวกับมาตรา ๒๒ จึงควรตัด
ออก เพราะบทบัญญัติซ้ าซ้อนและเปิ ดกว้างให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ทุกสาขาที่มีคลินิคสามารถ
จ่ายยาอันตรายได้
๔. การยกเลิกร้ านขายยาประเภทขายยาบรรจุเสร็จที่มใิ ช่ ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ (มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๒๘ และค่าธรรมเนียม)
มาตรา ๒๔ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๓ (๑๑) ต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้นแต่
(๓) การขายปลีกยาแผนปั จจุบนั ที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรหรื อยาตามใบสั่งยา ผูม้ ีหน้าที่
ปฏิบตั ิการจะเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรื อผูผ้ า่ นการอบรมโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก็ได้
มาตรา ๒๕ ใบอนุ ญาตเกี่ยวกับยาแผนปั จจุบนั ยาแผนไทย และยาแผนทางเลือก ให้แบ่งเป็ น
ประเภท ดังต่อไปนี้
(๖) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบนั ที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรหรื อยาตามใบสัง่ ยา
๓

มาตรา ๒๖ ผูร้ ับอนุญาตผลิตหรื อนาเข้ายาแผนปั จจุบนั ยาแผนไทย หรื อยาแผนทางเลือก ให้ถือว่า
เป็ นผูร้ ับอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบนั ยาแผนไทย หรื อยาแผนทางเลือกที่ตนผลิตหรื อนาเข้าด้วย
………..
ผูร้ ับอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบนั ให้ถือว่าเป็ นผูร้ ับอนุญาตขายปลีกยาแผนปั จจุบนั ที่ไม่ใช่
ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรหรื อยาตามใบสัง่ ยา หรื อผูร้ ับอนุญาตขายปลีกยาแผนไทย หรื อผูร้ ับอนุ ญาตขายปลีกยา
แผนทางเลือกด้วย
มาตรา ๒๒๘ ผู้ได้ รับใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็ จที่ ไม่ ใช่ ยาอันตราย หรื อยา
ควบคุมพิเศษที่ ออกให้ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และผู้มีหน้ าที่ ปฏิบัติการประจาสถานที่ ขายยา
ดังกล่าว ให้ ถือเป็ นผู้รับใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปั จจุบันที่ไม่ใช่ ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ ให้ มีสิทธิ
ขายยาได้ ตามรายการยาที่รัฐมนตรี ประกาศ และให้ มีสิทธิ และหน้ าที่ เช่ นเดียวกับที่ มีอยู่ตามบทบัญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ต่ อไปอีก เจ็ด ปี นั บแต่ วัน ที่ พระราชบัญญัติ นี ้ใช้ บังคับ จนกว่ าผู้รับอนุญาต
เสี ยชี วิ ต และมีหน้ าที่ เช่ น เดี ยวกับผู้รั บอนุ ญาตขายปลีก ยาแผนปั จ จุ บัน และต้ องเข้ ารั บการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรณี ผ้รู ั บอนุญาตเสียชีวิต หากทายาทประสงค์ จะขายยาที่ เหลือของผู้รับอนุญาตดังกล่ าว ต้ อง
ขายให้ แก่ ผ้ ูรั บอนุ ญาตอื่น หรื อบุค คลที่ ผ้ ูอนุญาตเห็ นสมควรภายในเก้ าสิ บวัน นั บแต่ วัน ที่ ผ้ รู ั บอนุ ญาต
เสียชีวิต
ค่าธรรมเนียม
(๑๐) ใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบนั ที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรหรื อยาตามใบสัง่ ยา
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
เหตุผล: สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้กาหนดให้
สถานที่รับอนุญาตขายยาบรรจุเสร็ จที่มิใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ (ขย.๒) ดารงอยู่มาเป็ นเวลานาน
ถึง ๓๑ ปี และมีขบวนการช่วยให้ปรับสถานะเป็ นสถานที่รับอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั (ขย.๑) โดยคณะ
เภสัชศาสตร์ ต่ างๆรับทายาทของผูร้ ั บอนุ ญาตร้ าน ขย.๒ เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยโควต้าพิเศษ
นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็ นต้นมา และมีการจากัดไม่ให้เปิ ดร้าน ขย.๒ เพิ่มจากเดิม ร้าน ขย.๒ จึงเหลือจานวน
ไม่มากนัก ประกอบกับเทคโนโลยีทางยามีความก้าวหน้า ซับซ้อน และยามีอนั ตรายมากขึ้น จึงไม่ควรให้มี
ประเภท ร้าน ขย.๒ ซึ่งมีเพียงบุคคลผูไ้ ด้รับการอบรมความรู้เรื่ องยาไม่กี่วนั (“หมอตี๋ ”) บริ การยาอีกต่อไป
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน ทั้งนี้ ไม่เป็ นการรอนสิ ทธิของผูร้ ับอนุ ญาต
ขย.๒ จึ ง ให้โ อกาสในการประกอบการขายยาต่ อไปอี ก ๗ ปี และเปิ ดโอกาสให้เ ปลี่ ยนประเภทการ
ประกอบการเป็ นร้าน ขย.๑ ได้

๔

๕. การขึน้ ทะเบียนตารับเภสัชชีววัตถุ/ยา การทบทวนทะเบียนตารับยา และการยกเลิกทะเบียนตารับยา
๕.๑ การขึน้ ทะเบียนตารับเภสัชชีววัตถุ (มาตรา ๔๒ และมาตรา ๙๕)
มาตรา ๔๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์ จะขึน้ ทะเบียนต ารั บยาและเภสัชชี ววัตถุ ให้ ยื่นคาขอขึ ้น
ทะเบียนตารั บยา และเมื่อผู้อนุญาตออกใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาให้ แล้ วจึ งจะผลิตหรื อนาเข้ ายานั้น
ได้ ทั้งนี ้ ในการผลิตหรื อนาเข้ ายาต้ องดาเนินการตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๙๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์ จะจดแจ้ งเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์ กึ่งสาเร็ จรู ป เภสัชชี ว
วัตถุ หรื อเภสัชสมุนไพร ให้ ยื่นคาขอจดแจ้ ง และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรั บจดแจ้ งให้ แล้วจึงจะผลิตหรื อนาเข้ า
ได้ ทั้งนี ้ ในการผลิตหรื อนาเข้ าต้ องดาเนินการตามมาตรา ๘๐
เหตุผล: เพิ่มการขึ้นทะเบียนตารับเภสัชชีววัตถุ เช่นเดียวกับที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ตามพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากเภสัชชีววัตถุมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับชีววัตถุและมีความ
เสี่ยงสูงกว่ายาประเภทอื่น
๕ .๒ รายละเอียดการขึน้ ทะเบียนตารับยา (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๒)
มาตรา ๔๔ การขอขึน้ ทะเบียนตารั บยาตามมาตรา ๔๒ ต้ องมีรายการ ดังต่ อไปนี ้
(๑๐) เอกสารการได้ มาซึ่งสิทธิบัตรหรื ออนุสิทธิ บัตร ในกรณี เป็ นยาที่ ได้ รับสิ ทธิ บัตรหรื ออนุ
สิทธิบัตรตามกฎหมายว่ าด้ วยสิทธิบัตร หรื อข้ อมูลสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในกรณี เป็ นยาแผน
ไทยที่ได้ จดทะเบียนสิทธิ ….
…..
ความใน (๑๐) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ต้ องแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๕๒ ยาที่ได้ ขึน้ ทะเบียนตารั บยาไว้ แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณี ดังต่ อไปนี ้ ให้ ผ้อู นุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมีอานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยานั้นได้ …
(๔) ยานั้น ผู้รับอนุญาตทะเบียนตารั บยาไม่ ได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเอกสาร ตามมาตรา
๔๔(๑๐)
เหตุผ ล: การก าหนดให้แจ้ง ข้อมูลตามมาตรา ๔๔(๑๐) นั้น เพื่อให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข และ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็ นปัจจุบนั เพื่อให้สามารถนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนยาจาเป็ นได้ ประชาชนจะได้เข้าถึงยา หากไม่
กาหนดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลที่แจ้ง ณ เวลาขึ้นทะเบียนจะไม่มีประโยชน์
๕

๕.๓ การทบทวนทะเบียนตารับยา (มาตรา ๔๗)
มาตรา ๔๗ ใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาให้ มีอายุเจ็ดปี นั บแต่ วัน ที่ ออกใบสาคัญการขึ ้น
ทะเบียนตารั บยา เมื่อใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยามีอายุครบเจ็ดปี และเมื่อผู้รับอนุญาตร้ องขอ ผู้อนุญาต
อาจอนุญาตให้ ต่ออายุใบสาคัญไปอีกครั้ งละไม่เกินเจ็ดปี
การอนุญาตต่ ออายุใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาให้ ผ้อู นุญาตพิจารณาจากข้ อมูล คุณภาพ ความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพ ข้ อมูลอื่นเกี่ยวกับยาที่ผ้อู นุญาตได้ จากการทบทวนทะเบียนตารั บยาหรื อจัดให้ มีขึน้
จากระบบการเฝ้ าระวังหรื อวิธีการอื่น และข้ อมูลที่ผ้รู ั บอนุญาตจัดหามาให้ โดยชนิ ด ประเภท และลักษณะ
ของข้ อมูลและวิธีการจัดหาข้ อมูลของผู้รับอนุญาตให้ เป็ นไปตามที่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกาหนด
การขอและการออกใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บยาให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
เหตุผ ล: การเพิ่ มเติ ม การทบทวนทะเบี ยนต ารั บ ยา ควรเป็ นหน้า ที่ ข องผูอ้ นุ ญ าต (ส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา) เพื่อเป็ นการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค หากไม่กาหนดจะไม่สามารถทราบได้ว่า
ทะเบียนตารับยาที่จะต่อทะเบียนนั้นมีปัญหาหรื อไม่ และการดาเนินการสัง่ แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาจะ
ไม่สามารถกระทาได้ รวมทั้งการให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนการประเมินทบทวนทะเบียนตารับ
ยาตามมาตรา ๑๔(๑๗) จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
๕.๔ การยกเลิกทะเบียนตารับยา (มาตรา ๑๐๙/๑)
มาตรา ๑๐๙/๑ ยาที่มีลกั ษณะดังต่ อไปนี ้ เป็ นยาที่ทะเบียนตารั บยาถูกยกเลิก
(๑) ยาที่ขึน้ ทะเบียนตารั บยาแล้ว แต่ ไม่ได้ ต่ออายุทะเบียนตารั บยา
(๒) ยาที่ผ้รู ั บอนุญาตขอยกเลิกทะเบียนตารั บยา
เมื่อปรากฏว่ า ยาตามวรรคหนึ่ ง เป็ นยาที่ ไม่ ปลอดภัย หรื ออาจเป็ นอัน ตรายต่ อผู้ใช้ ยา ให้ ผู้
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมีอานาจสั่งเพิกถอนใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนตารั บ
ยานั้นได้
เหตุผล: ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับยาที่ทะเบียนตารับยาถูกยกเลิก จึงร่ างขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์
ในการบังคับใช้กฎหมาย และเป็ นการแก้ไขข้อบกพร่ องในพระราชบัญ ญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เช่น กรณี ยาไซบรู ทามีน ที่เป็ นปัญหา

๖

๖. การประกอบการเกีย่ วกับยาสัตว์ (มาตรา ๕๘)
มาตรา ๕๘ ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติการในหมวดนี ้ ต้ องเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้ นแต่
(๓) การนาเข้ ายาสาหรั บสัตว์ ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติการจะเป็ นผู้ประกอบวิชาชี พการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
เหตุผล: ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการในการนาเข้ายา ต้องมีความรู้ทางวิชาการเภสัชกรรมเกี่ยวกับตัวยา
สาคัญและส่วนประกอบต่างๆ จึงไม่สามารถยกเว้นให้ผมู้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ช้นั หนึ่งได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ ของยา
๗. ยกเว้นการขายยาชุด (มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๖)
มาตรา ๑๑๔ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดขายยาหลายขนานโดยจัดเป็ นชุดในคราวเดียวกัน มีเจตนาให้ ผ้ ูซื้อใช้
รวมกันเพื่อบาบัด บรรเทา รั กษา หรื อป้ องกันโรค หรื ออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ใช้ บังคับแก่ ผ้ ูประกอบวิ ชาชี พเภสั ชกรรม สาหรั บผู้ซื้อเฉพาะรายหรื อผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่ งจ่ ายเฉพาะสาหรั บคนไข้ ของตน หรื อผู้ประกอบ
วิชาชี พการสัตวแพทย์ สาหรั บสัตว์ ที่ตนบาบัดโรค ซึ่ งมีข้อจากัดในการใช้ ยาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่
รั ฐมนตรี ประกาศกาหนด
มาตรา ๖ ให้ รั ฐมนตรี โ ดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมีอานาจประกาศก าหนด
ดังต่ อไปนี ้
(๒๖) หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขายยาหลายขนานโดยจัดเป็ นชุดในคราวเดียวกัน สาหรั บผู้ซื้อ
เฉพาะรายที่มีข้อจากัดในการใช้ ยา
เหตุผล: ผูร้ ่ างไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างคาว่า “ยาชุด” และ “Unit Dose (ยูนิตโด๊ส)” ในทาง
เภสัชกรรม ผูร้ ่ างจึงยกเว้นการขายยาชุดให้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นความเข้าใจผิด อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรื อความไม่ปลอดภัยในการใช้ยาได้ ยาชุดจะเป็ นยาหลายชนิ ด ใส่ ในซองเดียวกัน รักษา
๑ อาการ แต่ยนู ิตโด๊สเป็ นยาหลายชนิด ใส่ในซองเดียวกัน รักษาหลายอาการตามที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมซักถามอาการและเห็นว่าผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องใช้ยาตามอาการเหล่านั้น จะใช้ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีขอ้ จากัดใน
การใช้ยา ดังนั้นจึงไม่สมควรยกเว้นการขายยาชุดให้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์
๘. กระบวนการพิจารณายา (มาตรา ๑๓๓)
มาตรา ๑๓๓ เงินค่ าขึน้ บัญชี และค่ าใช้ จ่ายที่ จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ เป็ นของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรื อหน่ วยงานของรั ฐที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาภารกิจในอานาจหน้ าที่ …โดยไม่
ต้ องนาส่ งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน และให้ จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี ้
(๑) เป็ นค่ าตอบแทนบุคคล องค์ กร หรื อหน่ วยงานตามมาตรา ๑๓๑ (๓)
๗

(๒) เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานหรื อโครงการที่ เป็ นประโยชน์ สาธารณะเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริ โภคด้ านยา และการพัฒนาระบบยา
……..
การใช้ เงินตามวรรคหนึ่ง ให้ เสนอแผนปฏิบัติการการใช้ งบประมาณและวงเงินต่ อรั ฐมนตรี เพื่อให้
ความเห็นชอบ และจัดทารายงานการใช้ จ่ายเสนอต่ อรั ฐมนตรี เพื่อทราบ
เหตุผล: เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จดั เก็บตามพระราชบัญญัติน้ ี ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด นอกจากน าไปใช้ประโยชน์ ต ามที่ ก าหนดแล้ว ควร
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบยา และควรมีการควบคุมการใช้เงินโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่ งใสในการใช้เงิน
๙. การโฆษณายา (มาตรา ๑๓๘)
มาตรา ๑๓๘ ห้ ามผู้ใดโฆษณายาหรื อวัตถุใดในลักษณะดังต่ อไปนี ้
…..
(๑๐) กระทาโดยวิธีแถมพก ชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรื อวิธีการอื่นใดในทานองเดียวกัน
(๑๑) กระทาโดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณา หรื อส่ งเสริ มการ
ขาย ตามที่รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องประกาศกาหนด
ความใน (๑๐) ไม่ใช้ บังคับแก่ วัตถุใด ความใน (๔) และ (๕) ไม่ ใช้ บังคับแก่ ข้อความในฉลากหรื อ
เอกสารกากับยา และความใน (๑) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไม่ใช้ บังคับแก่ การโฆษณาซึ่ งกระทาโดยตรงต่ อผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิ ชาชี พการแพทย์ แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยและประเภทเภสัชกรรมไทย ผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เหตุผล: การห้ามโฆษณาแถมพก ชิงรางวัล ออกสลากรางวัล หรื อวิธีการอื่นใดในทานองเดียวกัน
ควรบังคับกับวัตถุดว้ ย เช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
๑๐. การพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๑๔๑)
มาตรา ๑๔๑ เมื่อปรากฏต่ อผู้อนุญาตว่ า ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรื อมีลักษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๘๓ แล้ วแต่ กรณี หรื อฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ ฝ่ าฝื นคาสั่งพักใช้ ใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๔๐ หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่ าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ หรื อกฎหมายว่ าด้ วยวัตถุ
๘

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผู้อนุญาตโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องมีอานาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตได้
เหตุผล: การแก้ไขปัญหาผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการอยู่ประจาสถานที่รับอนุ ญาตโดยการให้ผรู้ ั บอนุ ญาต
ควบคุมดูแลนั้น หากจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริ ง ควรกาหนดมาตรการทางปกครอง (การเพิกถอน
ใบอนุญาต) ร่ วมด้วย
๑๑. อืน่ ๆ
มาตรา ๑๒๖ เมื่อปรากฏว่ ายาใดมีคุณภาพ หรื อประสิทธิผลไม่ตรงตามที่ขึน้ ทะเบียน หรื อจดแจ้ งไว้
หรื อไม่ปลอดภัย หรื ออาจเป็ นอันตรายต่ อผู้ใช้ ยา ให้ เลขาธิการมีอานาจ ดังต่ อไปนี ้ ....
เหตุผล: การก าหนดข้อความ “ไม่ปลอดภัย ” ในทางปฏิบัติ จะต้องมีก ารพิสูจน์ ย า แต่ ก ารเติ ม
ข้อความ “หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ยา” เช่นเดียวกับในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ไม่จาเป็ นต้องพิสูจน์ จึงควรเติมข้อความดังกล่าวในบทบัญญัติ

๙

