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ประชุมวิชาการวทิยาลัยการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

(วคบท.) สภาเภสัชกรรม ประจ าปี 2564  

 

  



 

ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ร่วมกับ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย (วคบท.) จัดประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพด้านสุขภาพ ในวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๔ ทางระบบ webinar ออนไลน์ โดยมีผู้ร่วมประกอบด้วยเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล จำนวน ๑๓๕ คน 
โดยมีเนื้อหาในการประชุมคือ  (๑) อภิปรายหัวข้อ “ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อผู้บริโภ ค : 
CPTPP และ ASEAN Harmonization” (๒) บรรยายหัวข้อ “อัพเดตกฎหมายลูกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับ
การประกอบว ิชาชีพเภสัชกรรม” (๓) อภ ิปรายห ัวข้อ “บทบาทว ิชาชีพเภสัชกรรมในย ุค Covid 
Disruptions” (๔) อภิปรายหัวข้อ “ความก้าวหน้าและสิทธิอันชอบธรรมของวิชาชีพเภสัชกรร มในระบบ
ราชการ” และ (๕) อภิปรายทั่วไป ภาพฝันวิชาชีพเภสัชกรรมในทศวรรษ 



 
 
 
 

กำหนดการประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม  

ร่วมกับ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปี 2564 

วันที ่26 กันยายน 2564 ผ่านระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom 
**************************** 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
 โดย  ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการ วคบท.  

09.00 - 11.00 น. อภิปรายหัวข้อ “ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค : CPTPP  
และ ASEAN Harmonization”  
• CPTPP ที่มา กับ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  
• ASEAN Harmonization ที่มา กับ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สุขภาพ              
 โดย รศ. ดร. ภญ. จิราพร ลิ้มปานานนท์  นายกสภาเภสัชกรรม  

ภญ. พรพรรณ สุนทรธรรม    ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ใน ค ณ ะก รรม ก า ร
เครื่องสำอาง   

 ภญ. สุภาวด ีธีระวัฒน์สกุล         ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอาง 
             และวัตถุอันตราย 

  ภญ. สิรินมาส คัชมาตย์  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์  
  ผศ. ดร. ภญ. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์  หัวหน้าคณะวิจัยฯ 
 
 ดำเนินการอภิปราย โดย ภก. อรรถเดช อุณหเลขกะ 

11.00 - 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ส่งผลกระทบต่อเภสัชกร : ภาพรวม
และแนวทางปฏิบัติ”     
• ภาพรวมกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง (ต้นทาง) 

      โดย  รศ. ดร. ภญ. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  เลขาธิการสภาเภสัชกรรม และ 
  กรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
  /ยาเสพติดให้โทษ 

• แนวทางปฏิบัติ (ปลายทาง) 
 โดย ดร. ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว  รองผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทาง

การแพทย์ และโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



13.00 – 14.00 น.    อภิปรายหัวข้อ “บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในยุค Covid Disruptions”   
• Home Isolation กับยาควบคุมพิเศษ Favipiravir และยาจำเป็น       
• บทบาทเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ                                                
• เภสัชกรฉีดวัคซีน   เภสัชกรเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 
• Telepharmacy 
• สถานการณ์การใช้กฎหมายอ่ืนให้สามารถจ่ายยาแทนเภสัชกร 

โดย ดร. ภญ. ศิริรัตน์ ตันปิชาต ิ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
(ประเทศไทย) 

 ผศ. (พิเศษ) ดร. ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา หัวหน้างานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

 ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการ วคบท.  
 ดำเนินการอภิปราย โดย ภก. สุภนัย ประเสริฐสุข 

14.00 - 15.00 น. อภิปรายหัวข้อ “ความก้าวหน้าและสิทธิอันชอบธรรมของวิชาชีพเภสัชกรรม 
ในระบบราชการ” 

• กระทรวงสาธารณสุข 
• สี่เหล่าทัพ 
• กรุงเทพมหานคร  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง และ องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 
• โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 

               โดย    ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการ วคบท. 
                                    ภก. จิระ วิภาสวงศ์  อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 1    

ภก. วันชัย นนทกิจไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง 

                              ภก. สุภนัย ประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

 ดำเนินการอภิปราย โดย ภก. จรัญวิทย์ แซ่พัว     

15.00 – 15.30 น.     อภิปรายทั่วไป ภาพฝันวิชาชีพเภสัชกรรมในทศวรรษ   
โดย  รศ. ดร. ภก. วิทยา  กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานกองทุน

ศตวรรษท่ี 2 (C2F) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

15.30 น. ปิดการประชุมวิชาการ  
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CPTPP: 

บทบาทวชิาชีพเภสัชกรรม

รศ.ดร.ภญ. จิราพร ลิม้ปานานท์
นายกสภาเภสัชกรรม
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11 ประเทศ สมาชิก CPTPP

แคนาดา

แมกซโิก

เปรู

ชิลี

ญี่ปุ่น

มาเลเซยี

เวียตนาม

สิงคโปร์
บรูไน

ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์
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CPTPP คืออะไร

 เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศทีม่ีประเทศสมาชิก ๑๑ 
ประเทศ 

 ย่อมาจาก Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership

 ลักษณะของข้อตกลง 
 เนื้อหา มี ๒ ข้อ 

 ข้อ ๑ ใช้ข้อตกลง TPP
 ข้อ ๒ แขวนไม่ใช้บางข้อตกลง ระบใุนภาคผนวก
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TRIPS Article 4: Most-Favoured-Nation Treatment

With regard to the 
protection of intellectual 
property, any advantage, 
favour, privilege or 
immunity granted by a 
Member to the nationals of 
any other country shall be 
accorded immediately and 
unconditionally to the 
nationals of all other 
Members.

ในการคุ้มครองทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ข้อได้เปรียบ ข้อเสนอ
ด้วยความพอใจ ข้อเสนอ
พิเศษ หรือมาตรการป้องกัน
ที่ให้แกป่ระเทศสมาชิกหน่ึง
ต้องให้แก่ประเทศสมาชิกทุก
ประเทศทันที่ และไม่มีเงือ่นไข

แปลว่า ถ้าไทยท า FTA กับ
EU แล้วยอมเร่ืองทรัพยส์นิ
ทางปัญญา ตามที ่EU 

ต้องการ 

ไทยต้องใหก้ับประเทศ
สมาชิก WTO ทกุประเทศ

แล้วอย่างนีท้  าไมไม่ไปท าที ่
WTO
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TPP 30 chapters
Chap ที่เกี่ยวกับเส้นทางยา
 Chap 1, 2, 3
 Chap 8 TBT
 Chap 9 Investment
 Chap 10 Cross Border 

Trade in Service
 Chap 14 Electronic 

Commerce
 Chap 15 GP
 Chap 18 IP
 Chap 26 Exception
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CPTPP: วิชาชีพเภสัชกรรม

 ความม่ันคงทางยา: ทรัพยส์นิทางปัญญา การลงทุน การ
จัดซือ้จัดจ้าง

 การคุ้มครองผู้บริโภคใน ๒ ผลติภัณฑ ์คือ อาหาร และ
เคร่ืองมือแพทย์
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CPTPP ที่กระทบกับเส้นทางยา 

ท่ีมา: ดร.ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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UPOV 1991
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ประเดน็ ๑ จะท า CL ไดห้รือไม่

อาจท าได้ 
ระบุแล้วในมาตรา 18.41 ให้ใช้ TRIPS 31 ที่ยอมให้ท า CL
ใน 3 เง่ือนไข
1. national emergency 
2. other circumstances of extreme urgency
3. Public non-commercial use

อาจไม่ท า เพราะเสีย่งกับการตคีวาม และถูกฟ้อง
ระบุแล้วในมาตรา 18.41 ว่าท าได้ตาม TRIPS 31 เช่น ที่ไทย
ได้เคยท าโดยใช้เงื่อนไข Public non-commercial use แต่ก็มี
การแย้งโดยฝ่ายต่างๆ ท าให้ไทยไม่ได้ใช้อีกเลย และ
ในมาตรา 18.6(a) ขยายความการใช้มาตรการเพ่ือการ
สาธารณสุขนั้น ระบุเพียง 2 เงื่อนไข คือ 1 และ 2
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ประเด็น ๒ กระทบการขึน้ทะเบียนต ารับยาของยาช่ือสามัญใหม่?

Patent linkage

 Article 18.53: Measures Relating to the Marketing of 
Certain Pharmaceutical Products

 มี ๒ ทางเลือก
 ทางเลือก ๑ ไม่พิจารณาให้ยาช่ือสามัญใหม่ขึน้ทะเบียน

จนกว่าคดีการฟ้องละเมิดจะถึงท่ีสุด
 ทางเลือก ๒

• แจ้งใหเ้จ้าของสิทธิบัตรรู้โดยทนัท ี
• จัดใหม้ีมาตรการทางการบริหารหรือทางศาล เพื่อชดเชยความ

เสียหายจากการละเมิด
• ก าหนดเวลาทีเ่พียงพอทีใ่หเ้จ้าของสิทธิบัตรสามารถด าเนินการ

อยา่งเหมาะสม 
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Economic Impact of Longer Market Exclusivity

Two studies:
Chutima Akaleephan et al (2005) 

Price*quantity approach

Nusaraporn Kessomboon et al (2010)
Rovira J, 2007 Model of Impact of Changes in 

Intellectual Property Rights (MICIPR) developed by 
Joan Rovira and jointly produced by the World Health 
Organization and the PanAmerican Health 
Organization (WHO/ PAHO Region)

Ref: “Impact on Access to Medicines from TRIPs-
Plus: A Case Study of Thai-US FTA” Southeast Asian 
J Trop Med Public Health, Vol 41 No. 3 May 2010
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Forecasted additional expense from ME extension (m USD)
source: Chutima  Akaleephan, International Health Policy Program, 2005

Years of 
extension 

Additional expense 
per item

Additional expense  of 
60 items (1 year)

min max min max

1 0.1 1.1 6.4 65.9

2 0.6 2.5 34.2 152.4

3 1.1 4.7 64.8 279.2

4 1.7 7.2 103.9 431.0

5 2.5 12.0 151.7 722.5

6 3.4 19.2 204.5 1151.9

7 4.5 29.3 272.3 1755.9

8 6.7 43.2 403.3 2593.9

9 9.4 62.3 565.0 3737.2

10 13.9 90.2 836.7 5411.4
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0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

ขยายอายจุากลา่ชา้ 2 ปี 27,883 24,002 55,236 91,249 255,324

ขยายอายจุากผกูโยง 2 ปี 27,883 24,002 55,236 91,249 255,324

ขยายอายจุากลา่ชา้ 5 ปี 27,883 46,494 136,922 221,502 619,773

ขยายอายจุากผกูโยง 5 ปี 27,883 46,494 136,922 221,502 619,773

ผกูขาดขอ้มลูยา 5 ปี 81,356 97,442 125,888 156,390 233,447

ขยายอายจุากลา่ชา้ 10 ปี 27,883 83,960 205,307 423,180 1,180,399

ผกูขาดขอ้มลูยา 10 ปี 99,163 206,688 269,238 341,888 525,049

next 5 years (2556) next 10 years (2561) next 15 years (2566) next 20 years (2571) next 30 years (2581)

NEXT 5 yrs

NEXT 5 yrs

DE 5 yrs (81,356)

EXT 5 yrs (27,883)

DE 5 yrs (233,447)

NEXT 30 yrs

NEXT 30 yrs

EXT 5 yrs (619,773)

The first year of the impact 

calculation is 2008

Million ฿
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ไทยจะเข้าร่วม?



ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อผู้บริโภค 

ASEAN  Cosmetic Harmonization
ท่ีมา กบั ประเด็นการ ุ้ม รองผู้บริโภค 

ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม
26 กันยายน 2564





ก าเนิดอาเซียน
ก่อต้ังข้ึนโภดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
ลงนามท่ีวังสราญรมย์ กรุงเทพมหาน ร ประเทศไทย 
8 สิงหา ม พ.ศ. 2510 โภดย รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกก่อต้ัง 5 ประเทศ ได้แก่  อินโภดนีเซีย   ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย   สิง โภปร์  และ ไทย
ในปี 2527 – 2542 มีเพ่ิมอีก 5 ประเทศ รวมเป็น 10 ประเทศ

วัตถุประสง ์
เพ่ือส่งเสริม วามเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในคูมิคา 
ธ ารงไว้ซ่ึงสันติคาพ เสถียรคาพ และ วามม่ัน งทางการเมือง
สร้างสรร ์ วามเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสัง ม
และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพ้ืนฐานของ
 วามเสมอคา และผลประโภยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก



ประเดน็ทีน่่าสนใจ



มุมมองผู้ประกอบการเ ร่ืองส าอาง  วามแตกต่างในกระบวนการ Pre-marketing
เป็นอุปสรร ต่อการท าธุรกิจเ ร่ืองส าอางข้ามชาติ
เป็นต้นทุน (Cost) ในการวางตลาดสิน ้าอีกด้วย

 วามพยายามท่ีจะลด วามแตกต่าง 
และเร่ิมประสบผลส าเร็จเม่ือมีการรวมตัวของประเทศต่างๆ
เพ่ือสร้างเขตเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆกัน หรือรวมตัวกัน
เป็นตลาดร่วม (Common market) สหคาพยุโภรป 

วัตถุประสง ์หลัก  ือ เพ่ือลดอุปสรร ทางการ ้าในรูปแบบต่างๆ ท้ังมาตรการทางคาษีและมิใช่คาษี 

สมา มเ ร่ืองส าอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Association – ACA) 
ซ่ึงสมา มผู้ผลิตเ ร่ืองสาอางไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย เร่ิมการปรับกฎระเบียบเ ร่ืองส าอางอาเซียน

เพ่ือให้การก ากับดูแลเ ร่ืองสาอางในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เป้าหมายท่ีสา ัญ  ือ เพ่ือลดอุปสรร ทางการ ้าในรูปแบบต่างๆ ท้ังมาตรการทางคาษีและมิใช่คาษี



-ในปี พ.ศ. 2540 สมา มเ ร่ืองส าอางอาเซียน (ACA) ได้ย่ืน  าร้องต่อ
 ณะกรรมการทีป่รึกษาด้านมาตรฐานและ ุณคาพผลติคัณฑ์ของอาเซียน
(ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality ; ACCSQ) 
ขอให้พิจารณาปรับกฎหมายเ ร่ืองส าอางของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอด ล้องกนั
โภดยมีวัตถุประสง ์ เพ่ือลดอปุสรร ทางการ ้า หรือขจัดข้อจ ากดัทางการ ้า
ทีไ่ม่ใช่คาษี (Non Tariff Barrier)
ข้อสังเกต วัตถุประสง ์ไม่มีการกล่าวถึง  ุณคาพ มาตรฐาน หรือ  วามปลอดคัย
- ลงนามในปี พ.ศ. 2546 











วนัที ่20 เม.ย. 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวธีรรม 
อธิบดกีรมเจรจาการ ้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า 

‘เ ร่ืองส าอางไทย’ ได้รับ วามนิยมในตลาดอาเซียน ญีปุ่่น 
ออสเตรเลยี ฮ่องกง และจีน ผล ือไทยเป็นประเทศส่งออก
เ ร่ืองส าอางอนัดบั 2 ของอาเซียน(รองจากสิง โภปร์) และ
อนัดบั 10 ของโภลก แนะใช้ข้อได้เปรียบด้านคาษคีายใต้

เอฟทเีอ เพิม่โภอกาสการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ
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13

เฉพาะเ ร่ืองส าอาง
ท่ีมีอายุการใช้น้อยกว่า

30 เดือน ต้องแจ้ง
เดือนปีท่ีหมดอายุ หรือ
ปีเดือนท่ีหมดอายุ 



ASEAN Post Marketing Alert System : PMAS
ของดท่ีีต้องใช้ประโภยชน์  1 ประเทศตรวจสอบ 10 ประเทศรับรู้
ประเทศสมาชิกส่งข้อมูลทาง e-mail มาท่ีศูนย์ HPVC อย. แล้วบริหารจัดการต่อ
รวมท้ังการประสานกองผลิตคัณฑ์ผ่าน line SAT อย.
ASEAN  วรวางแผนรับมือร่วมกัน
- ฟิลิปปินส์ ตรวจผลิตคัณฑ์แอลกอฮอล์ พบ Methyl alcohol หลายผลิตคัณฑ์ และ พบถี่มาก
- ประเทศไทยพบในช่วงปลายปี 2563 และ ได้รายงานใน PMAS
- ท่ีน่าสนใจ พบการลักลอบใช้สารท่ีห้ามใช้ใหม่ๆ   เป็นข้อมูลวางแผนรับมือ
- อินโภดนีเซียพบผลิตคัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ลักลอบใส่ Metformin 





ใช้ประสบการณ์ทีม่ีมายาวนาน และ บทเรียนทีห่ลากหลาย รวมถึงผลงานทีส่ าเร็จ
สร้างทางเลือกทีเ่กดิประโภยชน์มากทีสุ่ด โภดย  านึงถึงสุขคาพต้องมาก่อน



ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค : 
CPTPP และ ASEAN Harmonization ด้านเครื่องส าอาง 

ภญ .สุภาวดี ธี ระวัฒน์สกุล
ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย

1

การประชุ ม วิ ช าการ  วคบท  ประจ าปี  2564
วั นที่  26  กั นยายน  2564



ความตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบเครื่องส าอางให้สอดคล้องกันแห่งอาเซียน
(Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme-AHCRS)

2

2558พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558

2551เข้าร่วมใน ASEAN Cosmetic Directive (ACD)

2546ลงนามใน Agreement on the AHCRS



วัตถุประสงค์ของ Agreement on AHCRS

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
เครื่องส าอางมีความปลอดภัย มีคุณภาพ 

เพื่อขจัดข้อจ ากัดทางการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ระหว่างประเทศสมาชิก (Technical Barrier)

การปรับประสานข้อก าหนดต่างๆทางวิชาการให้สอดคล้องกัน 
และการรับ (adoption) บทบัญญัติเครื่องส าอางแห่งอาเซียน 
(ASEAN Cosmetic Directive)

3



หลักการของกฎระเบียบเครื่องส าอางอาเซียน

4

1.  ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอเพื่อช่วยการตัดสินใจใน 
การเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง

2.  กฎ/ระเบียบทางเทคนิคของเครื่องส าอางและการตรวจประเมินต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงคท์างการค้าเสรี และความปลอดภัยของ 
ผู้บริโภค

3. ผู้รับผิดชอบวางตลาดต้องรับผิดชอบผลติภัณฑ์  

4. ดูแล/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บรโิภค



ข้อก าหนดอาเซียน

ค านิยาม
ขอบข่ายเครื่องส าอาง

รายการสารที่ใช้ใน
เครื่องส าอาง ฉลาก

การแสดงสรรพคุณ
การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

PIFการประเมินความ
ปลอดภัยเครื่องส าอาง

9/26/2021 5

วิธีวิเคราะห์เครื่องส าอางGMP
ASEAN 
ALERT

การประเมินความ
ปลอดภัยของสมุนไพรที่

ใช้ในเครื่องส าอาง

APRการแสดงค่า SPFก าหนดค่าการปนเปื้อน
จุลินทรีย์/โลหะหนัก

การจดแจ้งเครื่องส าอาง



ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซฟิิก (CPTPP)
การเข้ารว่ม CPTPP มีข้อดีอย่างไร?

6

เพิ่มโอกาสการส่งออกของ
ไทยไปยังประเทศสมาชิก 
CPTPP โดยเฉพาะประเทศที่
ไทยยังมีข้อตกลงการค้าเสรี
ด้วย

ช่ ว ย ดึ ง ดู ด ก า ร ล ง ทุ น ที่
ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการ
ผ ลิ ต เ พื่ อ ส่ ง อ อ ก ไ ป ยั ง
ประเทศสมาชิก CPTPP 

เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการแข่ งขันของไทย 
จากการปรับปรุงกฎระเบียบ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ 
CPTPP ที่ได้ชื่อว่าเป็นความ
ตกลงทางการค้าคุณภาพสูง



7

CPTPP และผลกระทบต่อการการก ากับดูแลเครื่องส าอาง
CHAPTER 8

TECHNICAL BARRIER TO TRADE
ANNEX 8-D
COSMETICS

17. No Party shall require a cosmetic 
product to be labelled with a marketing 

authorization or notification number

บทที่ 8
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า

ภาคผนวก 8-ดี
เครื่องส าอาง

17. ทุกประเทศภาคีต้องไม่เรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางได้รับการติดฉลากด้วยเลขที่ต ารับยา 

หรือเลขที่รับแจ้ง
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ประเด็น Thai ASEAN CPTPP
1. ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า ผู้รับผิดชอบวางตลาด ผู้รับผิดชอบวางตลาด

2. ฉลาก

2.1 การแสดงเลขจดแจ้ง ต้องแสดงบนฉลาก ไม่บังคับให้แสดงบนฉลาก ต้องไม่บังคับให้แสดงบน
ฉลาก

2.2 การแสดงชื่อผู้ผลิต
ในต่างประเทศ กรณีน าเข้า 

ต้องแสดงบนฉลาก ไม่บังคับให้แสดงบนฉลาก ไม่บังคับให้แสดงบนฉลาก

9

ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลในส่วนที่มีความแตกต่าง



ปรับแก้ประกาศคณะกรรมการ
เครื่องส าอาง เรื่อง ฉลากของ

เครื่องส าอาง พ.ศ. 2562

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
เพื่อเฝ้าระวังเครื่องส าอางหลังออก
สู่ตลาด: 
ก าลังเจ้าหน้าที่ – ก ากับดูแล
เครื่องส าอาง IT ประชาสัมพันธ์

สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค 
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบสิ่งที่ใช้
ทดแทนเลขที่รับจดแจ้งประกาศ
ฉบับใหม่และการใช้งานระบบใหม่

ศึกษาผลกระทบและเครื่องมือ/วิธี
ที่จะใช้แทนการแสดงเลขที่รับแจ้ง
เครื่องส าอาง ส าหรับผู้บริโภคและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

พัฒนาเครื่องมือ/วิธีเทคโนโลยีที่จะ
ใช้ แทนการแสดง เลขที่ รั บแจ้ ง
เครื่องส าอาง
- เตรียมฐานข้อมูล
- ทดสอบและประเมินเครื่องมือ

การเตรียมการเข้าสู่ CPTPP - ประเด็นเครื่องส าอาง

ระยะเวลาในการเตรียมการรองรับ 5 ปี 10



0

ขอบคุณค่ะ
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ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค: 
CPTPP และ Asian Harmonization

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ: เครื่องมือแพทย์

นางสิรินมาส  คัชมาตย์
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
26 กันยายน 2564



ASEAN Medical Device Directives: AMDD

Thai FDA ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีม่ผีลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค : CPTPP และ Asian Harmonization 2

Legislation are align with 
AMDD.

Thailand submitted Instrument of Ratification 
on 19th January 2021



มาตรา 1.13 นิยามท่ัวไป ได้ก้าหนดนิยามของสินค้าใช้แล้วท่ีผ่านกระบวนการผลิตซ ้า หรือ Remanufactured good ว่า
“สินค้าใช้แล้วท่ีผ่านกระบวนการผลิตซ ้า หมายถึง สินค้าท่ีจัดอยู่ในเอชเอสตอนท่ี 84 ถึง 90 หรือภายใต้ประเภท 94.02 ยกเว้น
สินค้าท่ีจัดภายใต้เอชเอส ประเภท 84.18, 85.09, 85.10 และ85.16, 87.03 หรือประเภทย่อย 8414.51, 8450.11, 8450.12, 
8508.11 และ 8517.11 
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบท่ีน้ากลับมาใช้อีกทั งหมดหรือบางส่วน และ

(เอ) มีอายุการใช้งานและใช้งานได้เหมือนกับหรือใกล้เคียงกับสินค้าใหม่ และ
(บี)  มีการรับประกันจากโรงงานซึ่งคล้ายคลึงกับท่ีใช้กับสินค้าใหม่”

บทที่ 1 บทบัญญัติเบื้องต้นและนิยามทั่วไป 

ข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ CPTPP : ค ำนิยำม

Thai FDA ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีม่ผีลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค : CPTPP และ Asian Harmonization

1. Remanufacture: Process, condition, renovate, repackage, restore, or any other act done to a finished device that 
significantly changes the finished device’s performance or safety specifications, or intended use.

Definition

2. Recondition / Refurbish / Rebuild: Restores a medical device to the OEM’s original specifications or to be “like new.” 
The device may be brought to current specifications if the change(s) made to the device do not significantly change 

the finished device’s performance or safety specifications, or intended use. 
These activities include repair of components, installation of software/hardware updates that do not change the intended 

use of the original device, and replacement of worn parts. 

3



Definition
Refurbished medical device: Medical device of which the whole or any part thereof has been 

substantially rebuilt, whether or not using parts from one or more used medical devices of that same 
kind, so as to create a medical device that can be used for the purpose originally intended by 
the product owner of the original medical device, and which may have had the following work 
carried out on it: 

(i)  stripping into component parts or sub- assemblies; 
(ii) checking their suitability for reuse; 
(iii) replacement of components/sub-assemblies not suitable for reuse; 
(iv) assembly of the reclaimed and/or replacement components/sub-assemblies; 
(v) testing of the assembled device against either original or revised release criteria; or 
(vi) identifying an assembled medical device as a refurbished medical device. 

ข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ CPTPP : ค ำนิยำม

ASEAN Medical Device Directive

Thai FDA ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีม่ผีลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค : CPTPP และ Asian Harmonization 4



ข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ CPTPP : ค ำนิยำม

Definition
Refurbishing
consists of reconditioning used medical devices with no significant change in their 
performance, safety specifications or service procedures as defined by the manufacturer 
and its original intended use.

Definition
Refurbished medical (imaging) equipment there is no significant change of the 
performance or safety specifications, or in the intended use of the equipment 
compared to the specifications the manufacturer defined for the relevant new 
equipment

Thai FDA ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีม่ผีลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค : CPTPP และ Asian Harmonization 5

Definition
“refurbished medical device” means medical device the whole or any part of which has been 
substantially rebuilt, re equipped or restored whether or not using parts from one or more used 
medical devices of that same kind, so as to create a medical device that can be used for 
the purpose originally intended by the product owner of the original medical device, and without 
prejudice to the generality of the foregoing



ข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ CPTPP : มำตรกำร CPTPP

มาตรา 2.11 สินค้าใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งได้ก้าหนดเกี่ยวกับ “สินค้าใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการผลิตใหม่” ว่า 

1) เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ น มาตรา 2.10.1 (มาตรการจ้ากัดการน้าเข้าและส่งออก) ต้องใช้ในการจ้ากัดหรือห้ามการน้าเข้าสินค้า
ใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการผลิตใหม่ หรือสินค้าที่มีการน้าเข้ามาปรับปรุงสภาพให้มีคุณสมบตัิการใช้งานได้เหมือนใหม่

2) หากภาคีฝ่ายหนึ่งบังคับใช้หรือคงมาตรการจ้ากัดหรือห้ามการน้าเข้าสินค้าใช้แล้ว ภาคีดังกล่าวต้องไม่ใช้มาตรการดังกล่าว
กับสินค้าใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการผลิตใหม่ 5,6”

บทที่ 2 การประติบัติเยี่ยงคนชาติและการเข้าสู่ตลาดสินค้า 
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หากประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP แล้วจะต้องเปิดรับ
สินค้า Remanufactured goods รวมถึง

“เครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่” 



การก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่ (Refurbished) ในต่างประเทศ 
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Five-Step Refurbishing Process

Medical devices should be 
refurbished by an authorized 
party, such as the original 
manufacturer of the device or    
a third party facility with the 
requisite technical expertise.

The services should include 
warranty, spare parts, 
maintenance contracts, 
updated management, user 
training, service contracts 
and product support.

Removing patient data, 
cleaning and disinfecting and 
removing the device from the 
tracking system or inventory. 

Ref: World Health Organization (2019). Decommissioning of Medical Devices. 



From “Good Refurbishment practices” to IEC 63077
The Good Refurbishment Practices (GRP) have been 
developed by DITTA and its member associations COCIR 
(EU), JIRA (Japan) and MITA (USA) filling a need in the global 
healthcare market for safe and effective refurbished 
medical imaging equipment

การก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่ (Refurbished) ในต่างประเทศ 
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5 STEP of Refurbishment
Step 1 / Selection of equipment for refurbishment 
Step 2 / Disassembly, Packing and Shipment 
2.1 Disassembly 
2.2 Packing & Shipment 
Step 3 / Refurbishment 
3.1 Cleaning & Disinfection 
3.2 Refurbishment Planning 
3.3 Cosmetic Refurbishment 
3.4 Mechanical and Electrical Refurbishment and System Configuration 
3.5 System Testing 
3.6 GRP Declaration (Release) 
3.7 Packing & Shipment 
Step 4 / Reinstallation of Refurbished Equipment 
Step 5 / Professional Services 
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การก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่ (Refurbished) ในต่างประเทศ 

IEC PAS 63077 ระบุถึง Specific Requirements For Good 
Refurbishment Practice ดังนี้
1. Selection Of Medical Imaging Equipment For Refurbishment
2. Evaluating market access requirements
3. Preparation For Refurbishment, Disassembly, Packing, And Transport
4. Planning
5. Installation Of Software And Hardware To Ensure The Safety 
Of The Medical Imaging Equipment
6. Performance And Safety Test
7. Packing, Transport, And Installation Of Refurbished Medical Imaging 
Equipment
8. Record Of Refurbishment
9.  Refurbishment label

Ref: DITTA GRP working group. (2019) EC PAS 63077 "Good Refurbishment Practice of Medical Imaging Equipment"



การก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่ (Refurbished) ในต่างประเทศ 
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Medical Device Authority
Ministry of Health Malaysia

2.2. Content of Labelling
2.2.9. Refurbished medical devices
(a) If the device is a refurbished device, 
it must be labelled as "refurbished”

-

Health Sciences Authority
Singapore

- ขึ้นทะเบียนเหมือนเครื่องมือแพทย์ใหม่
- ก าหนดฉลาก

- ขึ้นทะเบียนเหมือนเครื่องมือแพทย์ใหม่
- ปฏิบัติตาม Good Refurbished 

Practice
• ก าหนดระบบคุณภาพการผลิต
• ก าหนดฉลาก
• ก าหนดวิธีปฏิบัติ 5 ขั้นตอน

Five-step refurbishing process
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แผนรองรับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่

Thai FDA ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีม่ผีลกระทบตอ่ผูบ้รโิภค : CPTPP และ Asian Harmonization 12

1. อย. ศึกษาผลกระทบ เพื่อร่างกฎหมายในการก้ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่
1.1) การขึ นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่ 
• ก้าหนดการขึ นทะเบียนเหมือนเครื่องมือแพทย์ใหม่ (Phase 1 : Imaging Medical Equipment)
• ก้าหนดระบบคุณภาพการผลิต ISO13485 scope ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซ ้า (Refurbished)
• ก้าหนดฉลาก โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ปรับแต่งใหม่
1.2) การท้าลายเครื่องมือแพทย์ให้สิ นสภาพ
• ก้าหนดความรับผิดชอบในการรับเครื่องมือแพทย์ที่สิ นสภาพแล้วไปท้าลาย หรือส่งกลับประเทศต้นทาง
• ก้าหนดให้มีการรายงานการท้าลายเครื่องมือแพทย์เมื่อสิ นสุดกระบวนการ

2. ส้ารวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการตรวจติดตามหลังออกสู่ตลาด

ตัวอย่าง Imaging Medical Equipment
• ULTRASONIC DIAGNOSTIC 

EQUIPMENT
• X-RAY EQUIPMENT FOR 

COMPUTED TOMOGRAPHY
• MAGNETIC RESONANCE 

EQUIPMENT
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Health Impact Assessment of policies related to local pharm industry development 

towards technology readiness and access to medicines: HIAPP



ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

• วิเคราะหน์โยบายที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรม

ผลิตยาในประเทศ

• ประเมนิความพรอ้มของอุตสาหกรรมผลติยาใน

ประเทศ

• วิคราะหผ์ลกระทบจากนโยบายตอ่การเพ่ิมความ

พร้อมด้านเทคโนโลยี

• เสนอมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลติ

ยาในประเทศ



Conceptual framework: 
secure access to move away from middle-income trap

Technology

Regulatory

Market

Investment

Pharmaceutical 
supply chain

Access to 
medicines



Methods
• CPTPP text analysis
• Review stakeholder concerns
• Expert opinion

Problem statement

• Review literature based on current data (FDA, 
Custom, GPO, MOC, CGD)

• Field studies: interview, survey, brainstorming
• Model development 

System dynamics model building

• Empirical investigation using real life context
• Model validation using expert opinion
• Sensitivity and Policy analysis

Simulation and Policy analysis



System Dynamic Model 
Structure Design:



Variables:
28 independent var. 

9   price factor 
15 market share
4   market growth

3 dependent var.   
Pharmaceutical expenditure
Import dependency ratio
Local market size
GPO market size



Characteristics of pharma industry

Technology:
R&D,

Advanced tech 
barrier to entry 

Regulatory:
Market 

authorization, 

Patent regis.

Market:
Competition on innovation,

Global market

Investment:
Capital intensive,
High risk (R&D) 
and high return

Developed 
countries

Technology:
Low level of R&D,

High generic import

Regulatory:
Market authorization, 

Patent regis.

Market:
Competition on price,

Local market and 6% ASEAN 
export

Investment:
Capital intensive,

Not very high tech,
High risk (environment)

Thai
land



Thai 
Pharmaceutical 
Industry 
(FDA 2019)

Market Value # Importer # Domestic 
Manufacturer*

Total

> 10,000 mB 2 - 2

5,000 – 10,000 mB 7 1(GPO) 8

1,000 – 5,000 mB 22 20 42

500 – 1,000 mB 21 14 35

100 – 500 mB 30 44 74

< 100 mB 88 44 132

Total 170 123 293

* ÃÇÁ¼Ù�¼ÅÔµã¹»ÃÐà·È ·Õ่ÁÕ¡ÒÃ¹Óà¢�Ò �́ÇÂ 



Local manufacturing and Import of 
pharmaceutical product 2530-2562 (FDA)

2530:
69%

2562:
31%
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 Local manufacturing(Mil.Baht)  Import(Mil.Baht) Total  market(Mil.Baht) %Local manu/Total market %Import/Total  market

2535:US strategic 
trade policy
(Special 301)
Patent Act from 
process to product 
patent

2537:TRIPs 
Agreement 2543:TRIPs 

came into force 
in developing 
countried

2552:ACTD/ACTR 
implementation

2558:
PIC/S GMP

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2551 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562



Local Manu vs Import of Chemical and Biologics (2562)

• Local Manu vs Import
• Biologics = 4:96
• Chemical= 41:59

31%

45%

1%

23%

24%

Local Manu vs Import of Chemical and Biologics      

Chemical local manu Chemical import Bio local manu Bio import



Selected 
CPTPP 
text 
analysis

Disco 
very

Patent 
regis.

Product 
develop

ment 

Market 
authori
zation

Selection

Procure
ment

Distribu
tion

Patient

Technology

Regulatory

Market

Investment

Patent linkage
S1 äÁèá¨é§ÊÔ·¸ÔºÑµÃ á¨é§¢Õé¹·ÐàºÕÂ¹ ËÒ¡¿éÍ§ËÂØ´¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹

Local gen ÍÍ¡µÅÒ´ªéÒÅ§ 2 »Õ First gen à»ç¹ fighting brand
¢Í§ original áÅÐ Local gen growth Å´Å§

S2 á¨é§ÊÔ·¸ÔºÑµÃ á¨é§¢Õé¹·ÐàºÕÂ¹ ËÒ¡¿éÍ§ËÂØ´¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹
Import gen áÅÐ Local gen à¢éÒµÅÒ´¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ 

áÅÐ Local gen growth Å´Å§

Government 
procurement & 

State owned 
Enterprise

GPO äÁèÁÕÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ growth Å´Å§ à¾ÔèÁ growth ¢Í§ import áÅÐ local



Results
Current 
situation*

BAU 30 
years*

Low Impact 
of PL

High Impact 
of PL

Low Impact 
of GPSO

High 
Impact 

of GPSO

Low Impact 
of 

PL&GPSO

High 
Impact of 
PL&GPSO

Expenditure 
(MB) 196,898 980,637 +193,746 +385,950 +139,058 +137,383 +139,602 +384,573 

Import 
Dependency
Ratio 71% 76% 86% 89% 74% 75% 82% 89%

Local Market 
(MB) 69,326 285,454 (83,000) (99,246) +67,234 +63,868 (41,018) (103,289)

GPO Market 
(MB) 6,904 24,089 (2,467) (2,720) (8,252) (13,505) (7,917) (13,142)

*  Current situation and BAU are actual values
Low and high impact are the incremental or reduction from BAU

PL = Patent Linkage  GP = Government Procurement   SO = State-Owned Enterprise



Disco 
very

Patent 
regis.

Product 
develop

ment 

Market 
authori
zation

Selection

Procure
ment

Distribu
tion

Patient

Local manufacturing
Innovation: New drug product

Export: New drug product, First generic, 
New generic, Biosimilars

GPO:
Orphan drug L1 model, Vaccine

GPO:
Supply chain 
management

Secure 
access 
to move 
away 
from 
middle-
income 
trap



NEW approach    ¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§ �́Ò¹ÂÒ
Health System Approach

¨Ñ´ËÒáÅÐ¼ÅÔµÂÒ¨Óà»�¹
á¡�ä¢»�ËÒÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÊÓ¤Ñ

äÁ�ÁÕ»�ËÒ¢Ò´á¤Å¹ã¹ÀÒÇÐ»¡µÔáÅÐ©Ø¡à©Ô¹

“Ensure adequate supply of ESSENTIAL medicines”

Pharma Industry and Health System Approach “secure access to medicine for FUTURE health needs”

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒÁÕ
ÈÑ¡ÂÀÒ¾ 

R&D à¾×่ÍµÍºÊ¹Í§
»�ËÒÊØ¢ÀÒ¾·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹

ãËÁ�

ÊÃ�Ò§ÃÒÂä´�
ãË�á¡�
»ÃÐà·È

¡�ÒÇ¢�ÒÁ
Middle Income 

Trap

NOW

NEW

à¾Ô่Á¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔµÂÒã¹»ÃÐà·ÈÊÙ�¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

Economy
Health System

Pharma 
Industry

Pharma Industry

Health 
System

Economy



Drug industry readiness 
matrix



Drug Discovery
& Product 

develoment

SelectionMarket 
Authorization

Procurement Use

New Advance 
Technology

Consumer 
Protection

Cost 
Containment

Cost-
Effectiveness

Rational 
Use

Capacity (high cost
low differentiation)
Investment intensive
Demand uncertainty

NDP: Marginal 
benefit, improve 
QOL, patient 
unmet needs

High cost Low price criteria Limit channel 
of distribution

ºÑªÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ� policy implementation (problem)

Policy objectives

Pharmaceutical industry 
supply chain

High standard
High quality

Promote
Local industry

Demote
Local industryGPO privilege

Data/Information incoherence
Quality 
safety& efficacy

Annual report Pricing ADR, Market

Policy incoherence analysis



Positioning 
and 

objective

Strengthening 
pharma industry for 
medicine security 
through 
Innovation
Market expansion



Complexity 
(Technology 
and 
investment):

New drug product, Biosimilar, 
New Chemical Entity, 
New Biologic 

New Product first in the country

New Product first in the world

Orphan drug development with its API 
manufacturing 

Development and manufacture of Non-API,
Active substances (New biologic, NCE)



Scale: Expand 
export

Increase export to 
potential market

Expand market size

• Generic drugs to ASEAN 
market

• Tender market (UNs, Local 
country)



Drug Industry (BAU vs Promoting Policies)

Chemicals 2562 BAU: 2590 Policy: 2590

Expenditure (MB) 170,926 716,446 631,961

Import Dependentcy 71% 76% 53%

Local Market Size
(MB)

62,123 211,092 748,800

Export (MB) 11,803 40,108 449,280

Biologics 2562 BAU: 2590 Policy: 2590

Expenditure (MB) 24,534 355,011 352,421

Import Dependentcy 96% 99% 61%

Local Market Size
(MB)

952 4,197 323,411

Export (MB) 9.5 42 185,962



Thank you 



กฎหมายเกีย่วกบัสมุนไพรท่ีส่งผลกระทบต่อเภสชักร

รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรวิีรยิานุภาพ

เลขาธิการสภาเภสชักรรม/ กรรมการสภาเภสชักรรม

กรรมการผลติภณัฑส์มุนไพร / กรรมการยาเสพติดใหโ้ทษ

ผูจ้ดัการ ศนูยวิ์ชาการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั



หวัขอ้

➢ พ.ร.บ.ผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.2562        
(นิยาม /ผูมี้หนา้ท่ีปฏบิติัการ/กม.ท่ีเปลีย่นแปลง)

➢ พ.ร.บ.เสพติดใหโ้ทษฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม

(ปลดลอ็กพชืกระท่อม กญัชา/กญัชง เป็น

สมุนไพร)

➢ ขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม ว่าดว้ยการจดัต ัง้วิทยาลยั

เภสชักรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยกบัการถูก

ฟ้องคดี 22 คดี



พระราชบญัญตัิผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.2562

นยิาม “ผลติภณัฑส์มุนไพร”

ยาจากสมุนไพร

บ ำบัด รักษำ บรรเทำเจ็บป่วย ป้องกันโรค
✓ยำพัฒนำจำกสมุนไพร 

✓ยำแผนไทย 

✓ยำแผนโบรำณที่ใช้กับมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ 

✓ยำตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือกตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ

ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร

เกิดผลต่อสุขภำพ ลดปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดโรค

✓ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร 

✓ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบส ำคัญที่เป็นหรือแปร
สภำพจำกสมุนไพร

✓ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพที่ใช้ภำยใน/ภำยนอก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ / เวชส ำอำงสมุนไพร



พ.ร.บ.ผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.2562

ตัด ยาแผนโบราณส าหรับมนุษย์  ออกจาก พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิม่เติม



มาตรา 46 ห้ามมใิห้ผู้ใดผลติ ขาย หรือน า
หรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาแผน
โบราณ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต

มาตรา 47 บทบัญญตัิมาตรา 46 ไม่ใช้บงัคบั
แก่

(2 ทว)ิ การขายยาแผนโบราณโดยผู้รับ
อนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั ผู้รับอนุญาตขาย
ส่งยาแผนปัจจุบนั และผู้รับอนุญาตขายยา
แผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จทีไ่ม่ใช่ยา
อนัตรายหรือยาควบคุมพเิศษ

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะ
ประกอบกจิการผลติ น าเข้า 
หรือขายผลติภัณฑ์สมุนไพร...
ให้ย่ืนค าขออนุญาต ...

มาตรา 18 บทบัญญัติมาตรา 
17 ไม่ใช้บังคับแก่

(8) การขายผลติภัณฑ์
สมุนไพรในสถานทีข่ายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา...

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม พ.ร.บ.ผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.2562



ยาพฒันาจากสมุนไพร: ผูมี้หนา้ท่ีปฏบิติัการ

ในสถานประกอบการผลติ ขาย น าเขา้

ผู้ประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม

ผู้ประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทย ? ?



พ.ร.บ.ผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.2562

ตัด ผลติภณัฑ์เสริมอาหารทีม่ส่ีวนประกอบสมุนไพร 
ที่แสดงสรรพคุณส่งเสริมสุขภำพ (Health Claim)

ออกจาก พ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522



พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม

➢พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

➢พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔



ส่วนของ
พืช

% 
Cannab
inoids

% 
Terpenoids

% 
Flavon

oids

ช่อดอก 15.77–
20.37

1.28–2.14 0.07–
0.14

ใบ 1.10–
2.10

0.13–0.28 0.34–
0.44

ล าต้น - Sterol           
0.07–0.08

Triterpenoi
ds 0.05–
0.15

-

ราก - Sterol            
0.06–0.09

Triterpenoi
ds 0.13–
0.24

-

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562



❖ ยาเสพตดิให้โทษ
พืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ ยส5)

❖ ผลติภณัฑ์สมุนไพร 
▪ ยาจากสมุนไพร 

▪ ผลติภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

▪ เวชส าอางสมุนไพร

❖ อาหาร

❖ เคร่ืองส าอาง

เป็นผลิตภณัฑใ์ด กใ็ช้
กฎหมายผลิตภณัฑน์ั้น
ควบคุม/ก ากบัดูแล



▪ ผลติภัณฑ์สมุนไพร
▪ ยา
▪ อาหาร
▪ เคร่ืองส าอาง

✓ผลติภัณฑ์สมุนไพร (ยาจากสมุนไพร) 
…negative list

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ 
(ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้
โทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นประเภท ๑ 
ถึงประเภท ๔ เช่น กญัชา” 

(๒๔ ส.ค.๖๔)

เป็นผลิตภัณฑ์ใด
กใ็ช้กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์น้ัน

ควบคุม/ก ากับดูแล



ความเชีย่วชาญสมุนไพร/ผลติภณัฑส์มุนไพร

วิทยาลยัเภสชักรรมสมุนไพรฯ

สภาเภสชักรรม vs สภาวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย



แพทยแ์ผนไทย รอ้งเรยีน/ฟ้องคด ีเภสชักรไม่เชีย่วชาญดา้นสมุนไพร

(ถา้แพ ้แค่ยุบวิทยาลยัเภสชักรรมสมุนไพร หรอืเภสชักรตอ้งยุติการท างานดา้นสมุนไพร?)

สภาการแพทย์แผนไทย ร้องไปยงั         
สภานายกพเิศษ (รมต.สาธารณสุข)

• ท่ีปรึกษา รมต.สาธารณสุข ประชุม 2 สภา โดยให้
นายกสภาเภสชักรรมและคณะผูบ้ริหารสภาเภสชั
กรรม ตอบค าถามสภาการแพทยแ์ผนไทย 5 ขอ้ เพื่อ
พิจารณาการกา้วล่วงวชิาชีพแพทยแ์ผนไทย

• ผล: สภาเภสชักรรมมิไดก้า้วล่วงสภาการแพทยแ์ผน
ไทย  ใหแ้ต่ละสภาด าเนินการแจง้สมาชิกใหรั้บทราบ

• สภาเภสชักรรมชนะคดีในศาลปกครองชั้นตน้ แต่ผู ้
ประกอบวชิาชีพแพทยแ์ผนไทยยงัฟ้องอุทธรณ์ต่อ

• อยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์

ผู้ประกอบวชิาชีพแพทย์แผนไทย 39 คน       
ฟ้องคณะกรรมการ/สภาเภสัชกรรม 22 คดี



Q  &  A



บทบาทเภสัชกร กับ การเปล่ียนแปลง
ด้านนโยบายและกฏระเบียบสมุนไพร

ดร. ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร







Agenda

• Health Literacy
• Primary care
• Rational HM Use
• Fa Ta Lai Jone and other herbal remedies for 

COVID-19
• Integrative medicine
• Herbal products
• Health tourism

• Health Educator/counsellor
• Health Promotor
• Researcher/Research manager
• Program manager/coordinator
• Herbal producers

บทบาทที่ต้องปรับ



ความรู้พิ้นฐานทางเภสัชกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

การจัดการ/ประสานความร่วมมือ/โอกาสและบริบททางสังคม

ท าอย่างไรให้ไปถึง…….. บทบาทที่ต้องปรับ



ความท้าทายของระบบสุขภาพ  

• ระบบสาธารณสุข น าด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ซ่อมน าสร้าง
• องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยแตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน
• ความต้องการใช้สมุนไพรภาคประชาชนสูง  
• การสื่อสารทุกทิศทาง ไม่สามารถควบคุมได้ 
• การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสุขภาพ



สไลด์จากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร



สไลด์จากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร



ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  จะเติบโต อย่างยั่งยืน

• .Risk & benefit management
• Holistic health approach
• Principle of herbalism & Tradition use
• Individualized counselling 
• Qualified products

Thank you



ดร.ภญ. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
26-9-2564

บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในยุค 
Covid Disruptions



Health Policy

• Long term care
• Primary care
• Primary care cluster

Health insurance: 
สปสช / สปส / 
กรมบัญชีกลาง /
ประกันเอกชน

• Medical hub
• Wellness sector
• Healthcare sector

Emerging diseases

NCDs



Lifestyle



Technological



Economics



Health Service Infra-structure

General, Regional Hos.(95) 3 o MC Province( 200,000-2M.) 

Community Hos.(741) 2 o    MC                           District(10,000-100,000)  

Health Center (9,770) 1 o      MC Sub-district(1-5,000)

CPHC. Center (80,000) PHC Village

SELF CARE

Excellent
Centers

Community care

Home Ward



พ.ร.บ.ยา 2510

ผ่อนผัน
เภสัชกร 3 ชม. สิ้นสุดการผ่อนผัน

25272522 2550

พ.ร.บ. สุขภาพ

เภสัชกรประจ าตลอดเวลา

•พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
•พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย (P/L Law)

2551

2557 2558

พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม

1.กฎกระทรวง GPP

2.กฎกระทรวง GPP

2563

3.กฎกระทรวง GPP

2565

ระบบภาษี

กฎหมาย

พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2558 

พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558

พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

2562

ร้านยาหน่วยร่วมบริการ 
สปสช





เภสชักรชมุชน งานเภสชักรรมปฐมภมิู

ภญ.ดร.ศิริรตัน์ ตนัปิชาติ



การดแูลต่อเน่ืองผูป่้วยเฉพาะราย 
(Continuity of Specific Chronic Care )

คลีนิคชุมชนอบอุ่น
PCU (โรงพยาบาลชุมชน)

โรงพยาบาล

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั:                               
DM, HTN, COPD, CKD, Stroke

 Assessment

 Counseling

 MTM services

MTM Services
1. Medication therapy review

2. A person medication record

3. A medication action plan

4. Intervention and referral

5. Documentation and follow-up

Reimbursement
 Pharmacist fee (MTM service)

รายงานการดูแล

ประโยชน์: Patient safety



คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร(กกร)
วันนี้ (10 พ.ค.2562) 

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร (กกร.) 
แนวทางคุมราคายาโรงพยาบาลเอกชน 3 แนวทางคือ 
1. ก าหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้น าเขา้และผู้จ าหนา่ยสง่ ต้องแจง้ราคาซื้อและ

ขาย ให้แก่กรมการคา้ภายใน เพื่อเผยแพร่ราคาจ าหน่ายของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง
ผ่านเว็บไซต์ ครอบคลุมยา มากกว่า 3,000 รายการ เน้นยาที่ใช้มากและมีความจ าเป็น

2. กรณีที่โรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงราคายา เวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ 
จะต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อนปรับราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน

3. ก าหนดโรงพยาบาลเอกชนจัดแสดง QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก และกรณีผู้ป่วยนอกที่ต้องการใบส่ังยาเพื่อซ้ือยาจากภายนอก ใบสั่งยาจะต้องมี
ลายเซ็นต์แพทย์ มีชื่อยาและมีราคาแจ้ง

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าหน้าที่ประสานและแจ้งความเห็นไป
ยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ กรณีผู้ป่วยเห็นว่ามีการจ่ายยา หรือเวชภัณฑ์ หรือให้การ
รักษาพยาบาลเกินความจ าเป็น

ส าหรับผู้ประกอบการทีไ่ม่ปฎิบัติตามกรณีที่ไม่แจ้งราคา
จ าคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยข้ันตอนหลังจากนี้จะออกประกาศเพื่อลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้



บังคับใช้ 7 มกราคม 2562



นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า จากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 
15 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการเพือ่ลด
เวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยการจัดบริการรบั
ยาที่ร้านขายยาคุณภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยแล้วยังลด
ความแออัดในโรงพยาบาล 
น าร่องในโรงพยาบาล 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 แห่งทั่ว
ประเทศ จ ากัดการจ่ายยาเฉพาะ 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องได้รับ
ยาต่อเนื่อง รวมจ านวนอยู่ที่ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการใน
โรงพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

"อนุทิน" เคาะผู้ป่วยรับยาร้านขายยา น าร่อง รพ. 50 แห่ง 500 ร้านยาคุณภาพ ในยา 4 
โรค เบาหวาน ความดัน หอบหืด จิตเวช ครอบคลุม 40% ของผู้ป่วย เชื่อช่วยลดแออัด เผย 
3 แนวทางจัดยาที่ร้านยา เตรียมสรุปอีกครั้งเร็วๆนี้ 
ก่อนเสนอบอร์ด สปสช. ก.ย. คาดเริ่มได้ใน 1 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 16 ส.ค. 2562 17:57   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มผีลใช้บังคบั วนัที ่29 กรกฏาคม 2562 
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งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รวบรวมขอ้มูล โดย ผศ.ดร.ภก.มงักร ประพนัธ์วฒันะ



Community Pharmacist Practices

Good Pharmacy Practices: GPP
Pharmacy Practice Guidelines: PGG

Focus 
Practitioners

Advance 
Practitioners

Smoking Cessation Program
STD screening program
DM, HTN Screening Program

Health education package
Health preventions and Health promotions 
Health access points

Home Health Care
Pharmacy Specialist: patients with kidney diseases, Asthma ect.,  
Registered point of care: Warfarin ect., 



Primary Care Cluster



ร้านยา (เภสัชกรชุมชน) กับ ระบบบริการปฐมภูมิ

บริษัท

โรงเรียน

โรงงาน
คอนโด/อพาร์ท

เม้นท์

บ้าน

• Health check
• Screening
• Distribution

• Prescription
• Counseling
• Follow up / 

Referral

• Medication Manager
• Family Pharmacist
• Health Information 

Center

น าเสนอ ภาคีการจดัการดูแลคนกรุงเทพ สช  สพช (6 ก.ย. 64)      ดร.ภญ. ศิริรัตน์ ตนัปิชาติ 



ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 
เร่ือง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจ าเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวก
ด้วยชุดตรวจ ส าหรับ COVID -19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจน

ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits)
มีผลลังคับใช้ 21 สิงหาคม 2564

ข้อ ๓ เภสัชกรชุมชนประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยหรือผู้สงสัยติดเชื้อเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่า ควรได้รับการตรวจติดตามการติด
เชื้อโควิด -19 ด้วย Antigen Self-Test Kit 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีผู้ป่วยหรือผู้สงสัยเข้าข่ายมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เภสัชกรชุมชนจ่าย Antigen Self-Test Kit ให้แก่ผู้ป่วย
หรือผู้สงสัยติดเชื้อ พร้อมค าแนะน าวิธีการใช้ Antigen Self- Test Kit วิธีการทิ้งและท าลายชุดตรวจเมื่อใช้เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ เภสัชกรชุมชนอธิบายผลการตรวจเมื่อผู้ป่วยหรือผู้สงสัยติดเชื้อได้ส่งภาพหรือรูปถ่าย ผลการตรวจให้แก่เภสัชกรชุมชน
ได้รับทราบ 
ข้อ ๖ ในกรณีท่ี Antigen Self-Test Kit แสดงผลเป็นลบ เภสัชกรชุมชนให้ค าปรึกษา แก่ผู้สงสัยติดเชื้อให้ยังคงแยกกักตัวจาก
ผู้อื่น สังเกตอาการตนเองในระหว่างการกักตัว และแนะน า ให้ตรวจเชื้อโควิด -19  ซ้ าหลังจากการตรวจครั้งแรกประมาณ ๓ ถึง 
๗ วัน หรือตรวจอีกครั้งทันที เมื่อผู้กักตัวสังเกตว่ามีอาการคล้ายการติดเชื้อโควิด -19 เภสัชกรชุมชนติดตามอาการผู้กักตัวเป็น
ระยะ ๆ จนหมดระยะเวลากักตัว 
ข้อ ๗ ในกรณีท่ี Antigen Self-Test Kit แสดงผลว่าติดเชื้อโควิด -19 เภสัชกรชุมชน ซักถามอาการเพิ่มเติม เพื่อประเมินระดับ
ความรุนแรงของผู้ป่วยว่าเป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง และ ให้ค าปรึกษาในการดูแลตนเอง ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น และเภสัชกร
ชุมชนจัดเตรียมยาเพื่อใช้ส าหรับ Home Isolation จัดส่งให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน เภสัชกรชุมชนคอยติดตามอาการและผลการใช้ยา
ของผู้ป่วย เป็นระยะ ๆ ตามมาตรฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม



ศูนย์รับเรื่อง

ATK (Antigen Test Kit) & HI @ Pharmacy

ศบส

บริษัท/ โรงงาน

บุคคล

 จ่าย ATK 2 ชุด + Add line
 ติดตามผลตรวจ online

Positive 
เขยีว

Negative

(เสี่ยง)

• ให้ค าปรึกษา 
• ความรู้ความเข้าใจ

การดูแลตนเอง

• ติดตาม ทุกสัปดาห์

ATK 
2 ชุดต่อคน

Home Isolation

รายงานข้อมูล
เภสัชกรบริการ

• ให้ค าปรึกษา

• ติดตามอาการต่อเนื่อง 
ทุกวัน ครั้งละ 10 นาที

• ประสานงานหน่วยงาน

ประเมินอาการจ่ายยา

Tele-med

Positive เหลือง-แดง

โรงเรียน

Application: 
เป๋าตัง/หมอพร้อม



รายการยา ส าหรับ 
Home Isolation
ส าหรับ 14 วัน



 Digital Disruption
 Disruptive Challenger
 Tele-health

 Tele-pharmacy
 Tele-med

Technological TELE-Pharmacy
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ประกาศสภาเภสชักรรม ท่ี 56/ 2563
เรือ่ง การก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิารเภสชักรรมทางไกล(Tetepharmacy)



9/26/2021

ประกาศสภาเภสชักรรม ท่ี 56/ 2563
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิารเภสชักรรมทางไกล (Tetepharmacy) ต่อ



ประกาศสภาเภสชักรรม ท่ี 56/ 2563
เรือ่ง การก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนการใหบ้รกิารเภสชักรรมทางไกล(Tetepharmacy)

















Health System: สธ / สปสช / ประกันสุขภาพเอกชน

Services

Payment 
mechanism

Standardized

IT / Application

ร้านยาคุณภาพ
*   ส านักงานรับรองคุณภาพร้านยาวิทยาลัย (สรร)
 วิทยาลัยเภสัชกรรมบ าบัดแห่งประเทศไทย
 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
 วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
 วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
 วิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย*

สภาเภสัชกรรม



Q&A
ขอขอบคุณ



บทบาทเภสชักร
ในหน่วยบรกิารปฐมภมูิ

ในยคุ Covid Disruptions

ผศ.(พเิศษ)ดร.ภญ. รุง่ทวิา หมืน่ปา
งานเภสชักรรมปฐมภมู ิกลุม่งานเภสชักรรม 

โรงพยาบาลล าปาง





นโยบายใกล้บ้านใกล้ใจ



บรหิารเวชภณัฑ์

จัดระบบให ้
▪ ปรมิาณพอดี
▪ มพีอใชใ้ห ้

ผูป่้วย
▪ ไมเ่สือ่มสภาพ
▪ ไมห่มดอายุ



ระบบบรกิารเภสชักรรม

ผูป่้วยมา
รับยาเอง

สง่ผา่น อสม

“บรุษุยา”

Drug ชอ่งทางการ
ไดรั้บยา

สง่ผา่นรา้น
ยาโครงการฯ

สง่ทาง
ไปรษณีย์



ผูป่้วยมารบัยาเอง

• คดักรองความถกูตอ้งของยา
กอ่นจา่ย

• แกไ้ขความเขา้ใจการกนิยาไม่
ถกูตอ้งจาก 

- แพทยป์รับวธิกีารใชย้าใหม ่
ผูป่้วยยงักนิเหมอืนเดมิ 

- ผูป่้วยลมืกนิยาบางมือ้ 

- ผูป่้วยตัง้ใจหยดุกนิยา

• จัดการยาเดมิของผูป่้วย 



Audit & Feedback
ชว่ยลดความคลาดเคลือ่นทางยาใน
ผูป่้วยกลุม่โรคเรือ่งรงั
ทีร่บัการรกัษาในหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ
เขตเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร





แนวทางการป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยา:P23

PCU บนัทกึ
เหตกุารณ์
ความ
คลาดเคลือ่น
ทางยาลงใน
แบบบนัทกึ
ความ
คลาดเคลือ่น
ทางยาเป็นราย
เดอืน

รวบรวมรายงาน
ความ
คลาดเคลือ่นทาง
ยา  เขา้สูว่าระ
การประชุม
ประจ าเดอืน
พรอ้มหาแนว
ทางแกไ้ข
เบือ้งตน้

น าเสนอประเด็นความ
คลาดเคลือ่นทางยาในที่
ประชุม คปสอ. เพือ่
วางแผนป้องกนัเชงิระบบ
รว่มกบัทมีสหวชิาชพี ทมี
ครอ่มสายงานตอ่ไป



P24



การสง่มอบยา
ในหนว่ย

บรกิารปฐมภมู ิ

(ตค.63-พค.64) 



ผดิความแรง

Amlo 10 vs. 5
Amlo 5 vs. 10 Ena 20 vs. 5

MFM 850 vs. 500



Amlo5-Ena5

Lorazepam 0.5-
Losartan50

Simvas10-
Ena5

MFM 500-
Simvas20

ผดิตวัยา

GG 2x3-
Glipizide 2x3

Hydralazine
: HCTZ

HCTZ: 
Hydralazine



ผลการคดักรอง 

Audit 
&

Feedback

PCU #VISIT 
(DAYS) 

MEDIAN RX (IQR) 
(MIN-MAX)

MEDIAN ME 
(IQR) 

(MIN-MAX)

1 10 36 (30, 47) (23-70) 3 (4,5) (0-6)

2 25 17 (10, 36) (7-150) 0 (0, 1) (0-7)

3 26 26.5 (21, 35) (10-89) 2 (0, 4) (0-9)

4 16 28.5 (25, 33) (4-49) 0 (0, 1) (0-2)

5 4 14 (13, 16) (13-18) 0.5 (0, 1.5) (0-2)

6 3 41 (39, 41) (39-41) 7 (2, 7) (2-7)

7 4 33 (24.5, 44.5) (20-52) 1 (0, 2.5) (0-3)



ME/100 Rx in M1-M8
(Oct 2020-May 2021) 

PCU1 PCU2 PCU3 PCU4 PCU5 PCU6 PCU7

M1 13.0 8.0 13.5 0.0 11.1 5.8

M2 10.6 10.3 5.7 5.6 0.0

M3 8.6 1.1 6.7 2.0

M4 11.4 5.6 14.6 1.0 5.1 0.0

M5 17.2 0.0 11.3 0.0 0.0 17.1

M6 0.0 4.3 2.1 1.8 17.1 0.0

M7 4.4 0.0 2.8 0.0

M8 9.3 1.8 6.4 1.4 7.7 5.4

0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8



ME:P
CU

Plan

Do

Check:

Audit

Act:

Feedback

การ
จดัการ
เชงิระบบ
เพือ่ลด

ME-
PCU

ขยาย
กจิกรรม
18 PCU



รบัทีร่า้นยา



สง่ยาผา่น อสม “บรุษุยา”

ตรวจสอบความถกูตอ้งของยากอ่นให ้อสม น าสง่ใหผู้ป่้วย



เตรยีมความพรอ้ม อสม

• เรยีนรูข้อ้มลูบน
ฉลากยา

• ฝึกปฏบิัตอิา่นชือ่
ยา

• ฝึกปฏบิัติ
ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของยา
ในซอง



ถอดบทเรยีนหลังปฏบิัต ิ(M & E)

• ขัน้ตอนการน าสง่ยา
เป็นอยา่งไร

• สอบถามอะไรบา้ง
เมือ่น ายาไปสง่ให ้
ผูป่้วย

• ปัญหาทีพ่บ
• ขอ้เสนอแนะ
• ยังพรอ้มจะท าหนา้ที่

ตอ่ไปหรอืไม่
• KM online by case 

study



สง่ยาทางไปรษณีย์



เยีย่มบา้นยคุ COVID-19



ทมีเยีย่มบา้น

• คน้หาปญัหาและแกไ้ขปญัหาทีพ่บ

• สว่นใหญเ่ป็นผูป่้วย NCD ไมก่นิยาตามแพทยส์ ัง่

• จดัการยาเหลอืใชข้องผูป่้วย  



เชือ่วา่กนิยาเยอะจะเป็นโรคไต 

• HT & arteriovascular disease 

• รักษาที ่รพศ ล าปาง ไดรั้บยาไป 9 รายการ

กนิแค ่3 รายการทีเ่ป็นยารักษา HT

• ปัญหา คอื ความเชือ่วา่กนิยาเยอะจะเป็นโรคไต 

เพราะเห็นเพือ่นบา้นเป็นแบบนัน้ เคยบอกแพทยผ์ูรั้กษา

แลว้ แตแ่พทยก์็บอกใหก้นิ ตอนหลงัเลยไมบ่อก 

เอายามาสะสมใตเ้ตยีงนอน 

• ปรับความเขา้ใจ แตผู่ป่้วยยนืยันจะกนิแค ่3 รายการ

เก็บยาคนืมา

• Plan ปรกึษาแพทยถ์งึแนวทางการรักษาเรือ่งยา



แพทยร์อ้งขอใหเ้ยีย่ม  

• Pt HT & DLP & psychiatric รักษาที ่รพ ล าปาง

ปัญหา:

- ไมก่นิยา Sertraline รักษา psychiatric เพราะ กนิแลว้
เวยีนหวั (ทวนสอบแลว้ ชว่งนัน้ผูป่้วยกนิยาคลายกลา้มเนือ้ 
อาการทีเ่ป็น อาจเป็นจาก S/E ยาแกป้วด)

- ปวดเขา่ไปซือ้ยากนิเอง มยีาสมนุไพรผสม steroid 

- คนัผวิหนา้จากการใชส้บูน่มขา้ว  ได ้prednisolone
จากเพือ่นบา้นมาแกค้นั

แกไ้ข: 

-ท าความเขา้ใจกบัผูป่้วย ผูป่้วยยอมกนิยา Sertraline แลว้ 

- แนะน าทางเลอืกการรักษาอาการปวดเขา่ 

- แนะน าหยดุใชส้บูน่มขา้ว อาการคนัทีห่นา้ดขี ึน้ 



ลดยา DM เอง กลวั Hypogly

• Pt DM & HT & DLP & CKD

ไดรั้บยาทัง้หมด 7 รายการ

ปญัหา DM uncontrol แพทยเ์พิม่ขนาดยา 
pioglitazone จาก 1x1 เป็น 2x1 แตผู่ป่้วยกนิ 
1x1 เพราะเคยมปีระสบการณ ์hypoglycemia เลย
กลัวเป็นอกี 

แกไ้ข รอปรกึษาแพทยผ์ูรั้กษา ผูป่้วยขอกนิยา
เทา่เดมิและจะคมุเรือ่งอาหาร



อาการดแีลว้ หยดุยาเอง

• Pt DM  & HT & DLP รักษาที ่รพ ล าปาง

ปัญหา ผูป่้วยมบีา้นอยูต่ดิ healthy station มา F/U ไดบ้อ่ย

DM on metformin 1x3 ผูป่้วยกลวัภาวะ hypoglycemia 
ปรับยาเอง เป็น 1x2 แลว้ 1x1 และตอนนีห้ยดุกนิยาแลว้

HT on Losartan F/U BP ด ีหยดุกนิแลว้

DLP on simvas F/U lipid ด ีหยดุกนิยาแลว้

แกไ้ข คยุกบัผูป่้วย ผูป่้วยขอใชว้ธิปีรับพฤตกิรรม ไมข่อกนิ
ยา จงึขอกลบัไปปรกึษาแพทยผ์ูร้ักษา ถงึแนวทางการ
รักษาอกีครัง้ 



รูแ้ตไ่มท่ า 

• Pt DM & HT & DLP & CKD รักษาที ่รพ 
ล าปาง

ปญัหา รูแ้ตไ่มท่ า

- ไมค่วบคมุอาหาร 

- ไมก่นิยาตามแพทยส์ัง่  กนิยาเฉพาะตอนเชา้ ไม่
กนิมือ้กลางวนัและมือ้เย็น

แกไ้ข ท าความเขา้ใจกบัผูป่้วย ถงึความเสีย่งหาก
ควบคมุภาวะ DM & HT ไมไ่ด ้ สดุทา้ยผูป่้วยยอม
กนิยา 



ความไมป่ลอดภยัจากยาทีห่ามาเอง



ความไมป่ลอดภยัจากการหายามาใชเ้อง



DM uncontrol

การเก็บยา insulin



Overdose -Insulin



รบัปรกึษาเร ือ่งยา 24 hrs คะ่



ยาขยะ



แนวทางการก าจัดยาขยะ 

1.รพสต รับยาเกา่จาก คนไข/้อสม หรอื ยาเสือ่ม
หรอืหมดอาย ุของ รพสต

2.รวบรวมใสถ่งุขยะสฟ้ีา (ขอ สสอ ชว่ยจัดหาให)้

3.สง่มาก าจัดทีห่น่วยก าจัดขยะ รพ ล าปาง ตาม
แนวทางมาตรฐานการก าจัดขยะ 



Morphine เหลอืใช ้



แบบฟอรม์บนัทกึการจัดการ MO ที่
เหลอืใช ้



Empowerment: บคุลากร



Empowerment:ชุมชน



ส ารวจผลติภณัฑค์วามปลอดภยัในรา้นช า



“ผูป่้วย ครอบครวั ชุมชน 
มเีภสชักร อยูใ่กล้
ใชย้าปลอดภยั”



การฟ้องคดี
จัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร

ในศาลปกครอง

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
วคบท. และ ท่ีปรึกษาสภาเภสัชกรรม

26  กันยายน  2564



ค าฟ้อง 1.องคค์ณะตุลาการ

2. ตุลาการเจ้าของส านวน
1.รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน***
2.เสนอความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

3. ตุลาการผู้แถลงคดี
1. สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
2. ความเห็นในการวินิจฉัยคดี

ส่ง คู่ความ ก่อนวันเริ่ม
พิจารณาคดี



รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน***

1. สภาเภสัชกรรม รับ “ค าฟ้อง”    หน้าที่  “ค าแก้ฟ้อง”

1.1 วิเคราะห์ค าฟ้อง  แยกประเด็น  พยานหลักฐานที่สนับสนุน

1.2 ก าหนดแนวทางการสู้คดี ในชั้นต้นและในชั้นศาลปกครองสูงสุด

1.3 ก าหนดประเด็นที่จะหักล้าง และ พยานหลักฐานที่สนับสนุน

2. คู่กรณี   รับ “ค าแก้ฟ้อง”      หน้าที่ “ค าโต้แย้งค าแก้ฟ้อง” 

3. สภาเภสัชกรรม รับ “ค าโต้แย้งค าแก้ฟ้อง”  หน้าที่  “ค าหักล้าง”

4. คู่กรณี  รับ  “ค าหักล้าง”



ค าฟ้อง 1.องคค์ณะตุลาการ

2. ตุลาการเจ้าของส านวน
1.รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน***
2.เสนอความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

3. ตุลาการผู้แถลงคดี
1. สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
2. ความเห็นในการวินิจฉัยคดี

ส่ง คู่ความ ก่อนวันเริ่ม
พิจารณาคดี



วันเร่ิมต้นพิจารณาคดี
1. ผู้ฟ้องคดี  มีสิทธิ 

1.1 ย่ืนค าแถลงเป็นหนังสือ 

1.2 แถลงด้วยวาจา   น าพยานหลักฐานมาสืบประกอบ

2. ผู้ถูกฟ้องคดี    

2.1 ย่ืนค าแถลงเป็นหนังสือ 

2.2 แถลงด้วยวาจา หักล้างการแถลงด้วยวาจา พร้อม
เสนอหลักฐาน



วันฟังค าพิพากษา

1. ตุลาการผู้แถลงคดี   
แถลงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายในคดี และ 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดี

2. หัวหน้าองค์คณะ อ่านค าพิพากษา



สรุปประเด็นค าฟ้อง

1. ประเด็นหลัก ข้อบังคับ จัดต้ังวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ภารกิจ
สภาการแพทย์แผนไทย อ้าง

1.1 สร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น
1.2 ไม่ท าประชาพิจารณ์
1.3 ไม่หารือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ฝ่าฝืน ม.77 รัฐธรรมนูญ
1.4 ไม่มีนิยาม “เภสัชกรรมสมุนไพร”  จึงเทียบว่า “เภสัชกรรมไทย

2. ค าขอ  เพิกถอน ข้อบังคับ



ประเด็นแก้ค าฟ้อง

1. ผู้ฟ้องไม่มีอ านาจฟ้อง เพราะไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

2. การออกข้อบังคับ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าที่ และ กระบวนการถูกต้อง ครบถ้วน

3. การฝึกอบรม เฉพาะเภสัชกร  ใช้ความรู้การแพทย์แผน
ปัจจุบัน  ไม่ใช่ กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

4. สมรรถนะร่วม ภบ.  ต้องเรียนสมุนไพร

5. แผนแม่บทแห่งชาติ ให้จัดฝึกอบรม เภสัชกร



ค าพิพากษา
1. ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่

2. ข้อบังคับ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

2.1 การออกข้อบังคับ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าที่ และ กระบวนการถูกต้อง ครบถ้วน

2.2 ประเด็น ไม่อาจรับฟังได้

2.2.1 การอ้าง ม.77 รัฐธรรมนูญ  ใช้เฉพาะ พรป. และ พรบ.

2.2.2 การสร้างภาระเกินจ าเป็น   ผู้ฟ้องคดี ประกอบอาชีพได้ 
โดยไม่ต้องเข้าอบรม

2.2.3ไม่มีนิยาม “เภสัชกรรมสมุนไพร”  ก็ไม่ก้าวก่าย  อาศัยความรู้
วิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน





เภสัชกรจิระ  วิภาสวงศ์
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เภสัชกรในราชการ
 กระทรวงสาธารณสุข  สป. รพศ. / รพท. , รพช. , สสจ. , วสส.

 นอก สป. อย. , กรมวิทย์ , กรมสุขภาพจิต , กรม
อนามัย , กรมแพทย์แผนไทย

 นอกกระทรวงสาธารณสุข  กลาโหม รพ.เหล่าทัพ , รพ.ต ารวจ

 ท้องถิ่น  กทม. , เมืองพัทยา , อบจ. , เทศบาล

 มหาวิทยาลัย  รร.แพทย์

 รัฐวิสาหกิจ GPO
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ความก้าวหน้า
 C9 (ชช.) - สสจ.  48+3 ขาด 25

- รพศ. / รพท.  60+20  ขาด ?
 C8 (ชนพ.) - สสจ.  1 ครบทุกจังหวัด

- รพศ. / รพท.  2 – 3 ทุกแห่ง
- รพช. 500+ ขาด ~ 300

 C7 (ชน.) ส่วนใหญ่  ทุกแห่ง
 C10 (ทรงคุณวุฒิ) - สป. - นวช. อาหารและยา 1

- เภสัช 10 ด้านการผลิตและคลินกิ  1
ด้านเภสัชสาธารณสุข   1

- นอก สป.   - อย. , กรมวิทย์
3



เป้าหมาย

 C8 ทุกต าแหน่ง , เลื่อนไหล  เช่น กทม.

 C9 , C8 ครบทุกแห่ง

 C8 การชี้ตัว ไม่จ าเป็นต้องจบ  ป. โท  ได้ประกาศวิชาชีพเภสัช

 C9  ต้องจบ ป.โท

 C10 ควรได้ทุกกลุ่ม และภูมิภาคควรได้ด้วย

4



สิทธิประโยชน์ / ค่าตอบแทน

 พตส.  อัตรา  เงื่อนไข

 เงิน ฉ.11 , 13  ฉ. สสจ. (14 ?)  อัตรา

 เงินไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว  นอกเวลาราชการ

 เงินเสี่ยงภัย  ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  (COI)

 เงิน  COVID

 เงินเดือนแรกเข้า
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เภสัชกร หรือ 
ผู้อ านวยการ

เฉพาะด้าน (เภสัช
กรรม)

คุณสมบัติ
ข้อเสนอ
อัตราเงิน 
พ.ต.ส.

กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง

5,000

กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1  เป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเตรียมยาเคมีบ าบัด 
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดา้นอาหารและยา หรือท าการผลิตสมุนไพร เป็นงาน
ประจ า

2.2  เป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยาใน
กลุ่มพิเศษเฉพาะ เช่น เอดส์ วัณโรค จิตเวช ไต Warfarin NCD ซึ่งจัดเป็นคลินิก
เฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ เป็นงานประจ า

2.3  เป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายงานให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับการตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง ยึด อายัด รวมไปถึงการจับกุม 
หรือด าเนินคดี เป็นงานประจ า (หน่วยงานระดับอ าเภอขึ้นไป)

10,000

6



เภสัชกร หรือ 
ผู้อ านวยการ

เฉพาะด้าน (เภสัช
กรรม)

คุณสมบัติ
ข้อเสนอ
อัตราเงิน 
พ.ต.ส.

กลุ่มที่ 2 2.4  เป็นเภสัชกร ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางเภสัชศาสตร์หรือ
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง 
หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรืออนุมัติเฉพาะทาง หรือได้รับ
ปริญญาตรีเพิ่มเติมทางนิติศาสตร์

2.5  เป็นเภสัชกร ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้ากลุ่มงาน
หรือหัวหน้างานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหน้างานในกอง/
กรม

2.6  เป็นเภสัชกร ที่ด ารงต าแหน่งเภสัชเชี่ยวชาญหรือเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง ยึด อายัด รวมไปถึงการร่วมจับกุม หรือด าเนินคดี

2.7  เป็นเภสัชกร ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมพัฒนาคุณภาพ

10,000
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เภสัชกร หรือ 
ผู้อ านวยการ

เฉพาะด้าน (เภสัช
กรรม)

คุณสมบัติ
ข้อเสนอ
อัตราเงิน 
พ.ต.ส.

กลุ่มที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มที่ 2 และเป็นเภสัชกร
ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

15,000
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ความก้าวหน้าเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

ภก.วันชัย  นนทกิจไพศาล 



ความก้าวหน้า ? 
สิทธิประโยชน์ ? 

FTE ? 

การะบวนการขับเคลื่อนหลัก ตั้งต้นจาก 3 ชมรม 
ผ่านกระทรวงสาธารณสุข 

และ กพ. คือผู้อนุมัต ิ
การน าไปปฏิบัติคือแต่ละหน่วยงาน 



จัดการความเสี่ยง ส่งเสริมการใช้ยา ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
ทั้งในและนอกสถานพยาบาล 

พัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค 
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

People 
safety 

Economic 
health 

กัญชา 

ลดแออัด 

Telemed 

RDU 
Community 

โฆษณา 

นวด/สปา 

Logistics 
(COVID-19) 

Nursing 
home 





GPP 

ร้านยา
คุณภาพ 

ขย.1 
ภูมิภาค 

สสจ. 

สรร. 

สมาคม 
สสจ. 

ผู้ตรวจ

GPP 
สภาฯ ที่
ผ่านการ

ข้ึน
ทะเบียน 

ตรวจ 

ต่ออาย ุ

ตรวจ 

อบรม 
ผู้ประเมิน 

ขอประเมิน 
GPP 

ขอประเมิน 
GPP 

GPP  

สภาฯ 

เดิม 

ใหม่ 



ผู้ประกอบการ 
ศึกษาหลักสูตร
ใน WEB. อย. 

ที่มา : ประกาศ สธ. เรื่อง GMP 420  ก าหนดให้สถานที่ผลิตอาหาร น้ าดื่มฯ น้ าแร่ธรรมชาติ น้ าแข็ง
บริโภค ต้องมีผู้ควบคุมการผลิตที่สอบผา่นหลักสูตรฯ  (รายเก่า ก่อน 1 ตค. 64  รายใหม่ 11 เมย. 64) 

สมาคม สสจ. 
จัดติว ตาม 
Course 

Syllabus 

ผปก. 
สมัครสอบในเวป

มูลนิธิ อย. สมาคม สสจ. 
จัดสอบ และ
รายงานผลใน 
sky net 

มูลนิธิ อย. จัดสอบ
ในส่วนกลาง อย. 

ออ.ออกใบ
ประกาศฯ 



  
ชือ่หลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย หลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ การบรหิารจดัการงานคุม้ครองผูบ้รโิภค
  ดา้นยาและสขุภาพ 
ช่ือภาษาองักฤษ Short course Training Program in Administration 

               for Pharmaceutical and Health Consumer Protection 
  
ชือ่ประกาศนียบัตร 
ช่ือภาษาไทย ประกาศนียบตัรวิชาชีพเภสชักรรม การบรหิารเพ่ือคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา 
  และสขุภาพ 
ช่ือภาษาองักฤษ Certificate of Pharmacy in Administration for  

  Pharmaceutical and Health Consumer Protection, APCP 


