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ั่ ด
ศิรพิ ร ปนพุ
กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะของการฝา่ ฝื นจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมและความสอดคล้องในการใช้ดุลพินิจ
ตัดสินลงโทษของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากบันทึกคาสังสภาเภสั
่
ชกรรมทีค่ ณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมในวาระ 7 (พ.ศ.2556-2558) ตัดสินลงโทษผู้ฝ่าฝื นจรรยาบรรรณวิชาชีพจานวน 108 คดี หลังจากนัน้ วิเคราะห์
เนื้อหาในเรือ่ งการกระทาผิดและการลงโทษ ผลการวิ จยั : ผูก้ ระทาผิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 17.6) มีอาชีพหลัก คือ การค้าขายหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว สาขาในวิชาชีพเภสัชกรรมทีม่ กี ารฝา่ ฝินจรรยาบรรณมากทีส่ ดุ คือ ผูท้ ท่ี างานในร้านยา (ร้อยละ 35.2 ของ
การกระทาผิด) โดยเป็ นเภสัชกรผู้มหี น้าที่ปฏิบตั กิ าร (ร้อยละ 76.9 ของผู้กระทาผิดทัง้ หมด) คดีท่พี บมากที่สุดเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายยา (ร้อยละ 81.5 ของคดีทงั ้ หมด) โดยผิดในกรณีไม่อยู่ปฏิบตั กิ ารตามเวลาทีแ่ จ้งไว้ (ร้อยละ 60.2 ของการกระทาผิด
ทัง้ หมด) และมักเป็ นกระทาผิดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมในข้อ 1 (การเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง) ข้อ 2
(การไม่ทาให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพ) และข้อ 6 (การรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับทีด่ ี
ทีส่ ุด) มากทีส่ ุด (ร้อยละ 95.4 ของการกระทาผิดทัง้ หมด) นอกจากนี้ ยังพบกระทาผิดข้อบังคับว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อ 5.1 (จาหน่ าย จ่ายหรือส่งมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุ ออกฤทธิ ์ต่อจิตและ
ประสาท และยาเสพติดให้โทษด้วยตนเอง) (ร้อยละ 1.9 ของการกระทาผิด ) การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรมกรณีสงพั
ั ่ กใช้ใบอนุ ญาตฯ มีระยะเวลาในการสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญาตส่วนใหญ่ คือ 12 เดือน (ร้อยละ 50.0 ของการพักใช้
ใบอนุ ญาตทัง้ หมด) ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมที่มขี อ้ หาเดียวกันแต่ ตดั สินลงโทษไม่เหมือนกัน
เกิดเนื่องจากองค์ประกอบแห่งคดีทไ่ี ม่เหมือนกัน เช่น พฤติการณ์ความรุนแรงของการกระทาความผิดหรือการยอมรับสารภาพ
เป็ นต้น สรุป: ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีก่ ระทาผิดส่วนใหญ่มกั เป็ นการฝา่ ฝื นกฎหมายยา โดยไม่อยูป่ ฏิบตั กิ ารตามเวลาที่
แจ้งไว้ ซึ่งจะถูกพักใช้ใบอนุ ญาตเป็ นระยะเวลา 12 เดือน มาตรฐานในการลงโทษของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีความ
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บทนา
บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในเชิงลบ
ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ ทัง้ ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ
สือ่ สังคมออนไลน์ เช่น การทีเ่ ภสัชกรโรงพยาบาลเกีย่ วข้อง
กับการสูญหายของยาแก้หวัดซูโดอีเฟดรีน การจาหน่ าย
ยาทรามาดอล ยาน้ า แก้ แ พ้ หรือ ยาแก้ ไ อให้ ก ับ วัย รุ่ น
นาไปใช้ในทางที่ผดิ โดยร้านยา เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้นามาซึ่ง
ความเสือ่ มเสียแห่งเกียรติศกั ดิ ์ของวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
วิช าชีพ เภสัช กรรม พ.ศ. 2537 ระบุ ว่า บุ ค คลซึ่ง ได้ร ับ
ความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีสทิ ธิกล่าวหาผูก้ ่อให้เกิดความ
เสียหายนัน้ หรือกรรมการสภาเภสัชกรรม หรือบุคคลอื่นมี
สิ ท ธิ ก ล่ า วโทษผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ฯ ว่ า ประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทัง้ นี้ต้องยื่นเรื่องต่อสภาเภสัช
กรรม (1) เมื่อ สภาเภสัช กรรมได้ ร ับ เรื่อ งซึ่ง เห็น ว่ า มี
พ ฤ ติ ก า ร ณ์ อั น มี ก า ร สม ค ว ร ใ ห้ พิ จ า ร ณ า เ กี่ ย ว กั บ
จรรยาบรรณฯ ให้เลขาธิก ารสภาเภสัชกรรมเสนอเรื่อ ง
ดังกล่าวต่อประธานคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณโดยไม่
ชักช้า คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ มีหน้ าที่สบื สวนหา
ข้อเท็จจริงแล้วจัดทารายงาน พร้อมทัง้ เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการสภาเภสั ช กรรมเพื่ อ พิ จ ารณา หาก
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติว่า ข้อกล่าวหาหรือข้อ
กล่าวโทษนัน้ “มีมูล” ก็จะส่งเรื่องให้คณะอนุ กรรมการ
สอบสวนทาหน้าที่สอบสวน และเมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ
จะจัด ท าสานวนการสอบสวน พร้อ มทัง้ ให้ค วามเห็น ต่ อ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
2) ว่ากล่าวตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุ ญาตมี
กาหนดเวลาตามทีเ่ ห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี และ 5) เพิก
ถอนใบอนุ ญาต ทัง้ นี้ กรณีล งโทษทางจรรยาบรรณต้อ ง
จัดทาเป็ นคาสังสภาเภสั
่
ชกรรม และต้องแจ้งคาสังดั
่ งกล่าว
ให้ผถู้ กู กล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษทราบด้วย (1)
จากสถิติการพิจารณาคดีจรรยาบรรณของสภา
เภสัชกรรม พบว่า มีคดีท่รี บั เข้าในปี พ.ศ. 2556 จานวน
65 คดี เป็ นคดีท่ีม ีมูล 50 คดี ไม่ม ีมูล 10 คดี และอยู่ใน
ระหว่างพิจารณา 5 คดี ในปี พ.ศ. 2557 มีจานวน 51 คดี
เป็ น คดี ท่ีม ีมู ล 35 คดี ไม่ ม ีมู ล 4 คดี และอยู่ ร ะหว่ า ง
พิจ ารณา 12 คดี และในปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือ น
กรกฎาคม 2558) มีค ดีท่ีรบั เข้าจานวน 47 คดีแ ละมีมูล
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ทัง้ สิ้น ตัวอย่างคดีท่ีม ีมูล เช่น การไม่อยู่ปฏิบตั ิการตาม
เวลาที่แจ้งไว้ (แขวนป้าย) การละเลยสิง่ ที่ควรทาปล่อยให้
ผูอ้ ่นื ขายยาอันตรายนอกเวลาปฏิบตั กิ ารของเภสัชกร การ
มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับการสูญ หายของยาซูโ ดอีเ ฟดรีน จาก
โรงพยาบาล การไม่ ค วบคุ ม การจัด ท าบัญ ชีซ้ือ ขายยา
อั น ตรายและยาควบคุ ม พิ เ ศษที่ เ ป็ นยากลุ่ ม เสี่ ย งซึ่ ง
กฎหมายกาหนดให้ต้องจัดทา เป็ นต้น (2-4) นอกจากนี้
ยังมีงานวิจยั ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า ผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละ 22.9 เป็ นเภสัชกรที่ทางานในบริษทั ยา ข้อหาที่ม ี
การกระท าผิ ด สู ง สุ ด คื อ การเป็ นเภสัช กรผู้ ม ี ห น้ า ที่
ปฏิบตั กิ ารในร้านยา แต่ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ตามเวลาที่แจ้งไว้
(ร้อยละ 88.0 ของการกระทาผิด) การกระทาดังกล่าวถือว่า
เป็ นการทาผิดข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพในข้อ 1 (การเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง) ข้อ
2 (การไม่ทาให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพ) และข้อ 6
(การรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ระดับทีด่ ที ่สี ุด) เภสัชกรผูก้ ระทาผิดร้อยละ 76.5 ถูกพักใช้
ใบอนุญาต (5)
ผูว้ จิ ยั ศึกษาลักษณะของการฝา่ ฝื นจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั ซึ่งทาให้
ประชาชนทัวไปมองวิ
่
ชาชีพในเชิงลบอันเป็ นเหตุให้เสื่อม
เสีย เกีย รติศ ัก ดิแ์ ห่ ง วิช าชีพ การวิจ ัย นี้ ย งั ศึก ษาว่า การ
วินิจฉัยชี้ขาดและการตัดสินโทษของคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมโดยใช้ดุลพินิจนัน้ มีความสอดคล้องกันในแต่ละ
ครัง้ สาหรับคดีท่ีม ีข้อหาเหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุ ใด
ข้อมูลเหล่านี้มปี ระโยชน์ ต่อสถาบันการศึกษาเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการเรียนการสอนนิสติ /นักศึกษา รวมทัง้ สามารถ
นาไปใช้เป็ นหลักเกณฑ์หรือแนวทางดาเนินงานเพื่อสร้าง
ความเชื่อมันในกระบวนการตั
่
ดสินคดีจรรยาบรรณของสภา
เภสัชกรรม

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ ศึก ษาคดีจ รรยาบรรณของผู้ป ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมทีพ่ จิ ารณาโดยคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม ในวาระ 7 (พ.ศ. 2556-2558) จานวน 137 คดีท่ี
คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณชี้ว่ามีมลู ผูว้ จิ ยั ศึกษาคาสัง่
สภาเภสัชกรรมทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ฯ ที่กระทาผิด และบันทึกข้อมูล 3 ส่วนจากแต่ละคดี ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ก ระท าผิ ด ได้ แ ก่ เพศ
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สถาบันการศึกษาที่จบ การศึกษาอื่น ๆ นอกจากปริญญา
ตรีท างเภสัช ศาสตร์ เลขที่ใ บประกอบวิช าชีพ อาชี พ
บทบาทในวิชาชีพเภสัชกรรม ตาแหน่ งในการปฏิบตั ิงาน
ของผู้กระทาผิด และจังหวัดที่พบการกระทาผิด ส่วนที่ 2
คือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ได้แก่
พระราชบัญ ญัติท่ีเ กี่ย วข้อ งและข้อ หาที่ก ระท าความผิด
และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดี ได้แก่ ผู้แจ้ง
ข้อ มูล หรือ เบาะแส ช่ อ งทางการร้อ งเรีย น ลัก ษณะการ
ร้องเรียน การยอมรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูก
กล่าวโทษ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพฯ ที่มกี ารกระทาผิด การประพฤติผดิ ข้อบังคับ
สภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขในการประกอบ
วิช าชีพ เภสัช กรรม การวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการสภา
เภสัช กรรม การพัก ใช้ ใ บอนุ ญ าต และระยะเวลาในการ
พิจารณาคดีจรรยาบรรณ
ผู้วิจ ยั นาเสนอข้อ สรุป จากการวิเคราะห์ข้อ มูลต่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหนึ่งท่านที่เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายวิชาชีพ
เภสัชกรรมและเป็ นกรรมการสภาเภสัชเพื่อให้ความเห็น
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการใช้
ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดในคดีต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมทาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาในแง่มุมต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับคดีและเปรียบเทียบกับการตัดสินลงโทษ

ผลการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถเก็บข้อมูลได้ 108
คดีทไ่ี ด้รบั การตัดสินว่ากระทาผิดจรรยาบรรณจากทัง้ หมด
137 คดีท่ถี ูกชี้ว่ามีมูลมีในช่วง พ.ศ. 2556-2558 คดีท่เี ก็บ
ข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนมี 29 คดี โดยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ในเรือ่ งการวินิจฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
จานวน 25 คดี เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลที่เป็ นคาสัง่ สภาเภสัช
กรรม และมีคดีทค่ี ณะอนุ กรรมการสอบสวนยังไม่สอบสวน
อีก 4 คดี ในการวิจยั นี้ ผูก้ ระทาผิด 1 คนคิดเป็ น 1 คดี
และแต่ละคดีมคี วามผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมายได้มากกว่า
หนึ่ ง ฉบั บ และแต่ ล ะคดี ม ี ห ลายข้ อ กล่ า วหาหรื อ ข้ อ
กล่าวโทษได้
ผูก้ ระทาความผิดทัง้ 108 รายมีขอ้ มูลพืน้ ฐานดัง
แสดงในตารางที่ 1 ผูก้ ระทาผิดส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (63
คนหรื อ ร้ อ ยละ 58.3) ค าสั ง่ สภาเภสั ช กรรมที่ เ ป็ น

แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ ข้ อ มู ล
สถาบันการศึกษาที่ผูก้ ระทาความผิดสาเร็จการศึกษาเป็ น
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.3) เนื่องจากคดีท่คี ณะอนุ กรรมการ
สอบสวนมีห นั ง สือ แจ้ง ข้อ กล่ า วหาให้ผู้ ถู ก กล่ า วหา/ถู ก
กล่าวโทษรับทราบ พร้อมทัง้ ให้ส่งเอกสารชีแ้ จงระบุขอ้ มูล
ต่าง ๆ รวมทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ บางคดี ไม่มกี ารตอบ
กลับจากผูถ้ ูกกล่าวหา/ถูกกล่าวโทษ หรือผู้ถูกกล่าวหา/ถูก
กล่าวโทษส่งเอกสารชี้แจงโดยไม่ร ะบุ สถาบันการศึกษา
จากจานวนผูก้ ระทาผิด 31 รายทีม่ ขี อ้ มูลสถาบันการศึกษา
พบว่ า เกื อ บทัง้ หมดส าเร็จ การศึก ษาภายในประเทศ
ผูก้ ระทาผิด 4 รายมีการศึกษาอื่น ๆ นอกจากปริญญาตรี
ทางเภสัชศาสตร์ คือ กาลังศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ อยู่
ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กาลัง
ศึกษาต่อปริญญาเอก และปริญญาเอก อย่างละ 1 คน
ทัง้ หมดเป็ นเภสัชกรผู้มหี น้ าที่ปฏิบตั ิการในร้านยา แต่ไม่
อยูป่ ฏิบตั กิ ารตามเวลาทีแ่ จ้งไว้ (แขวนป้าย) (ตารางที่ 1)
ผูก้ ระทาผิด 71 ราย (ร้อยละ 65.7) มีเลขทีใ่ บ
ประกอบวิ ช าชี พ ในช่ ว ง 15,001-30,000 (ตารางที่ 1)
ผูก้ ระทาผิดส่วนใหญ่มอี าชีพหลักคือ ค้าขายหรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (19 คนหรือร้อยละ 17.6) และพนักงาน
บริษทั เอกชน (15 รายหรือร้อยละ 13.9) อย่างไรก็ตาม
ผูก้ ระทาผิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.3) ไม่ได้ระบุอาชีพหลัก
ของตน ส่ ว นสาขาในวิช าชีพ เภสัช กรรมของผู้ ก ระท า
ความผิดทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ เภสัชกรในร้านยา (26 คนหรือ
ร้อยละ 35.2) เภสัชกรโรงพยาบาล (13 คนหรือร้อยละ
21.3) เภสัชกรผู้แทนยา/ผู้จดั การแผนกในบริษัทยา (13
คนหรือร้อยละ 21.3) นอกจากนี้ ยังมีตวั อย่าง 36 ราย
(ร้อยละ 33.33) ที่ไม่สามารถระบุ สาขาทางวิชาชีพได้
ตัวอย่าง 83 คน (ร้อยละ 76.9) กระทาผิดในฐานะผูม้ หี น้าที่
ปฏิบตั ิการในร้านยา รองลงมา คือ กระทาผิดในฐานะทัง้
เป็ นผูร้ บั อนุ ญาตและผูม้ หี น้าที่ปฏิบตั กิ าร (18 คนหรือร้อย
ละ 16.7) ที่เหลือกระทาผิดในฐานะอื่น ๆ เช่น รับราชการ
ในตาแหน่ งเภสัชกรที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ยา
เป็ นเจ้าของเว็บไซด์ หรือเป็ นผูร้ บั อนุญาต (ตารางที่ 1)
คดีจรรยาบรรณที่ศกึ ษาเกิดใน 20 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จานวน 33 คดี (ร้อยละ 30.6) รองลงมา
ได้แก่ สงขลา (14 คดีหรือร้อยละ 13.0) สมุทรปราการ (13
คดีห รือ ร้อ ยละ 12.0) สุ ร าษฏร์ธ านี (12 คดีห รือ ร้อ ยละ
11.1) เป็ นต้น (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีถ่ กู วินิจฉัยชีข้ าดในเรือ่ งการกระทาผิดจรรยาบรรณ (n=108)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
เพศ
หญิง
63
58.3
ชาย
45
41.7
สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ
29
26.9
สถานบันการศึกษาต่างประเทศ
2
1.8
ไม่ระบุ
77
71.3
การศึกษาอื่น ๆ นอกจากปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์
กาลังศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์
1
0.9
กาลังศึกษาอยูโ่ รงเรียนเสนาธิการทหารบก
1
0.9
กาลังศึกษาปริญญาเอก
1
0.9
จบปริญญาเอก
1
0.9
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพ
1 – 5,000
7
6.5
5,001 – 10,000
13
12.0
10,001 – 15,000
16
14.8
15,001 – 20,000
24
22.2
20,001 – 25,000
27
25.0
25,001 – 30,000
20
18.5
มากกว่า 30,000
1
0.9
อาชีพ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
19
17.6
พนักงานบริษทั เอกชน
15
13.9
รับราชการ
6
5.6
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ
2
1.9
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม
1
0.9
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวและพนักงานมหาวิทยาลัย
1
0.9
อื่น ๆ เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย
1
0.9
ไม่ระบุ
63
58.3
สาขาในวิชาชีพเภสัชกรรม
ร้านยา
26
35.2
โรงพยาบาล
13
21.3
ผูแ้ ทนยา/ผูจ้ ดั การแผนก
13
21.3
ร้านยาและโรงพยาบาล
10
9.3
โรงงานยา (ฝา่ ยผลิต/ฝา่ ยควบคุมคุณภาพ)
2
2.8
อื่น ๆ เช่น ลาศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์/มีธุรกิจส่วนตัว/
อย่างละ 1
0.9
นักลงทุนอาชีพ/ วิทยากรการอบรม
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีถ่ กู วินิจฉัยชีข้ าดในเรือ่ งการกระทาผิดจรรยาบรรณ (n=108) (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
สาขาในวิชาชีพเภสัชกรรม (ต่อ)
สถาบันการศึกษา
1
0.9
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
1
0.9
ร้านยาและโรงงานยา
1
0.9
ร้านยาและสถานศึกษา
1
0.9
ไม่ระบุ
36
33.3
กระทาความผิดในฐานะ
ผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
83
76.9
ผูร้ บั อนุญาตและผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
18
16.7
อื่น ๆ เช่น รับราชการ เจ้าของเว็บไซด์ เป็ นต้น
6
5.6
ผูร้ บั อนุญาต
1
0.9
จังหวัดทีพ่ บการกระทาความผิด
กรุงเทพมหานคร
33
30.6
สงขลา
14
13.0
สมุทรปราการ
13
12.0
สุราษฏร์ธานี
12
11.1
ชลบุร/ี ราชบุรี
จังหวัดละ 6
5.6
เชียงใหม่/ ลาพูน
จังหวัดละ 4
3.7
ประจวบคีรขี นั ธ์
3
2.8
สกลนคร/ ระยอง
จังหวัดละ 2
1.9
ขอนแก่น/ สระบุร/ี ตรัง/ นครศรีธรรมราช/ บุรรี มั ย์/
จังหวัดละ 1
0.9
หนองบัวลาพู/ อุตรดิตถ์/ สมุทรสงคราม/ อุดรธานี
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
แสดงอยู่ ใ นตารางที่ 2 การกระท าผิ ด เป็ น การฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 มากที่สุด (88 คดีหรือร้อย
ละ 81.1 ของผูก้ ระทาผิด) ฝ่าฝื นพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2537 (9 คดีหรือร้อยละ 8.3 ของผูก้ ระทา
ผิด) แต่ละคดีอาจกระทาผิดหลายบทมาตรา การฝา่ ฝื นบท
มาตราตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ที่พบมากที่สุด
ได้แ ก่ ไม่ อ ยู่ ป ฏิบ ัติก ารตามเวลาที่แ จ้ง ไว้ (แขวนป้ าย)
จานวน 65 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 60.2 ของผู้กระทาผิด)
รองลงมาได้ แ ก่ ไม่ ค วบคุ ม การจัด ท าบัญ ชี ซ้ื อ ขายยา
จานวน 39 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 36.1 ของผู้กระทาผิด)
และไม่ จ ัด ท าบัญ ชีซ้ือ ขายยา จ านวน 24 ข้อ กล่ า วโทษ
(ร้อยละ 22.2 ของผูก้ ระทาผิด) (ตารางที่ 2)

ข้อกล่าวโทษที่พบมากที่สุดตามพระราชบัญญัติ
วัต ถุ ท่ี อ อกฤทธิ ต์ ่ อ จิ ต และประสาท พ.ศ. 2518 ได้ แ ก่
ครอบครองวัตถุ ออกฤทธิ ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รบั
อนุ ญาต (3 ข้อกล่าวโทษหรือร้อยละ 2.8 ของผูก้ ระทาผิด)
รองลงมาได้แ ก่ ครอบครองและจ าหน่ า ยวัต ถุ อ อกฤทธิ ์
ประเภท 2 และครอบครองและจ าหน่ า ยวัต ถุ อ อกฤทธิ ์
ประเภท 4 โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต จาหน่ ายวัตถุออกฤทธิ ์ต่อ
จิตประสาทประเภท 4 โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต และจาหน่ าย
วัตถุ ออกฤทธิ ์ฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตารับแต่ไม่ไ ด้ข้นึ
ทะเบียนไว้ จานวนอย่างละ 2 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 1.9
ของผูก้ ระทาผิด) อีกทัง้ จาหน่ายวัตถุออกฤทธิ ์ในประเภท 2
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต จานวน 1 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 0.9
ของผูก้ ระทาผิด)
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ตารางที่ 2. ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาความผิด (แต่ละคดีผดิ กฎหมายได้มากกว่า 1 ฉบับ)
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาความผิด
จานวน
กฎหมายทีก่ ระทาความผิด
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510
88
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
9
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
6
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
2
พระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
1
ไม่มรี ะบุ
14
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510
ไม่อยูป่ ฏิบตั กิ ารตามเวลาทีแ่ จ้งไว้
65
ไม่ควบคุมการจัดทาบัญชีซอ้ื ขายยา
39
ไม่จดั ทาบัญชีซอ้ื ขายยา
24
ปล่อยให้มกี ารขายยาอันตรายในระหว่างทีเ่ ภสัชกรไม่อยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่
20
ขายยาทีไ่ ม่ขน้ึ ทะเบียนตารับ
9
มีพฤติกรรมการจาหน่ายยาไม่เหมาะสม ได้แก่ จาหน่ายยาน้าแก้ไอ
8
จานวนมาก จาหน่ายยาแก้ไอและยาทรามาดอล ซึง่ เป็ นยากลุม่ เสีย่ ง
ให้กบั วัยรุน่ โดยไม่มกี ารซักประวัติ พบยากลุม่ เสีย่ งเป็ นจานวนมาก
ไม่ควบคุมการขายยาโดยปล่อยให้รา้ นขายยามียาชุด/จาหน่ายยาชุด
8
พบยาหมดอายุ
1
พบยาทีไ่ ม่ได้ขน้ึ ทะเบียนตารับ
1
ปล่อยให้มกี ารขายยาไม่มฉี ลากทีภ่ าชนะหีบห่อ
1
ไม่จดั ให้มฉี ลากทีภ่ าชนะและหีบห่อบรรจุยา
1
แบ่งขายยาบรรจุเสร็จต่างไปจากสภาพเดิมทีผ่ ผู้ ลิตได้ผลิตไว้
1
ขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มใี บสังแพทย์
่
1
ไม่แยกเก็บยาให้เป็ นสัดส่วน
1
มีพฤติกรรมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทาง social media ซึง่ อาจมีการ
1
ให้ขอ้ มูลไม่ถกู ต้องและไม่มที ะเบียนยาบนฉลาก
ข้อ กล่ า วโทษตามพระราชบัญ ญัติ ย าเสพติด ให้
โทษ พ.ศ. 2522 ได้ แ ก่ ครอบครองยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
ประเภท 2 โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ครอบครองเพื่อจาหน่ าย
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต และ
ครอบครองเพื่อจาหน่ ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต จานวนอย่างละ 1 ข้อกล่าวโทษ (ร้อย
ละ 0.9 ของผูก้ ระทาผิด)
ข้อกล่าวโทษตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
หรือ ข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยข้อ จ ากัด และเงื่อ นไขการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญ
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ร้อยละ
81.5
8.3
5.6
1.9
0.9
13.0
60.2
36.1
22.2
18.5
8.3
7.4

7.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

หายของยาซูโดอีเฟดรีน 4 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 3.7 ของ
ผู้กระทาผิด) รองลงมาได้แก่ การไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ห้ามขาย จาหน่ าย จ่าย แจก
หรือนาสังยาเข้
่
ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาน้ าแก้ไอ 2 ข้อ
กล่าวโทษ (ร้อยละ 1.9 ของผูก้ ระทาผิด) การมีพฤติกรรม
สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมโดยผิด
กฎหมาย การปล่อยให้ผอู้ ่นื โฆษณาว่ามีเภสัชกรประจาอยู่
หรือขายยาโดยเภสัชกร การไม่มกี ารแสดงใบอนุ ญาตและ
ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างชัดเจน จานวนอย่างละ
1 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 0.9 ของผูก้ ระทาผิด)
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ข้อกล่าวโทษตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 คือ การขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้
รับอนุ ญาตและพบอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ จานวนอย่าง
ละ 1 ข้อกล่าวโทษ (ร้อยละ 0.9 ของผูก้ ระทาผิด)
ในคดีท่ศี กึ ษา พบว่า ผู้แจ้งข้อมูลการกระทาผิด
ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 59 คดี (ร้อยละ 54.6
ของคดีทงั ้ หมด) อีก 30 คดี (ร้อยละ 27.8) ไม่สามารถระบุ
ผูแ้ จ้งข้อมูลได้ (ตารางที่ 3) สาหรับช่องทางการร้องเรียน
หรือการแจ้งข้อมูลให้สภาเภสัชกรรมทราบนัน้ ส่วนใหญ่สง่
เป็ นหนังสือราชการ (69 คดีหรือร้อยละ 63.9) อีก 25 คดี
(ร้อยละ 23.1) ไม่สามารถระบุชอ่ งทางได้

ลักษณะการร้องเรียนเป็ นการกล่าวโทษมากทีส่ ุด
จานวน 78 คดี (ร้อยละ 72.2 ของคดีทงั ้ หมด) และเป็ นการ
กล่ า วหาจากผู้ เ สีย หาย 30 คดี (ร้ อ ยละ 27.8 ของคดี
ทัง้ หมด) (ตารางที่ 3) ผูถ้ ูกกล่าวหาหรือผูถ้ ูกกล่าวโทษรับ
สารภาพบางส่วน 44 คดี (ร้อยละ 40.7 ของคดีทงั ้ หมด)
และรับสารภาพทัง้ หมด 31 คดี (ร้อยละ 28.7 ของคดี
ทัง้ หมด) ทีเ่ หลือเป็ นการไม่รบั ข้อกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
การพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมร้อยละ 95.4 (103
คดี) ประพฤติผดิ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ฯ ใน 3 ข้อพร้อมกัน คือ ข้อ 1 (ดารงตนให้สมควรในสังคม

ตารางที่ 3. ผูร้ อ้ งทุกข์ ผูก้ ล่าวโทษ ช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งข้อมูล ลักษณะการร้องเรียน และการยอมรับสารภาพ
(n=108)
หัวข้อการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ผูแ้ จ้งข้อมูล/เบาะแส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
59
54.6
สานักเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
6
5.6
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6
5.6
อื่น ๆ เช่น ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เภสัชกร
3
2.8
สภาวิชาชีพ ได้แก่ สัตวแพทยสภา
2
1.9
ญาติผไู้ ด้รบั ความเสียหาย
1
0.9
ประชาชนทัวไป
่
1
0.9
ไม่ได้ระบุ
30
27.8
ช่องทางการร้องเรียน
หนังสือราชการ
69
63.9
จดหมาย
6
5.6
สือ่ ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ social media
5
4.6
โทรศัพท์
2
1.9
อีเมล์
1
0.9
ไม่ได้ระบุ
25
23.1
ลักษณะการร้องเรียน
กล่าวโทษ
78
72.2
กล่าวหา
30
27.8
การยอมรับสารภาพของผูถ้ กู กล่าวหา/ผูถ้ กู กล่าวโทษ
รับสารภาพบางส่วน
44
40.7
ไม่รบั ข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ
33
30.6
รับสารภาพทัง้ หมด
31
28.7
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โดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง) ข้อ 2 (ไม่
ประพฤติหรือกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เสือ่ มเสียเกียติ
ศัก ดิแ์ ห่ ง วิช าชีพ ) และ ข้อ 6 (รัก ษามาตรฐานของการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับที่ดที ่สี ุด ) (ตารางที่ 4)
รองลงมา คือ การกระทาผิดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
ทัง้ ข้อ 1 และ 2 ( 2 คดีหรือร้อยละ 1.9 ของคดีทงั ้ หมด)
นอกจากนี้ ยังพบการทาผิดจรรยาบรรณในข้อ 1, 2, 6 และ
13 (ใช้ห รือ สนับสนุ น ให้ม ีก ารประกอบวิชาชีพ ฯ โดยผิด
กฎหมาย) ข้อ 1, 2, 6 และ 27 (โฆษณาหรือ ยิน ยอมให้
ผู้อ่นื โฆษณาว่ามีเภสัชกรประจาหรือขายยาโดยเภสัชกร
หรือแจ้งชื่อว่าเป็ นเภสัชกรประจา โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าวไม่ได้อยูป่ ฏิบตั กิ ารจริงเป็ นการประจา) ข้อ 1, 2, 6
และ 30 (การเป็ นผูใ้ ห้ความรูเ้ รื่องยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ต้ อ งพึ ง ระวัง มิ ท าให้ เ ข้ า ใจว่ า ส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ใด) จานวนอย่างละ 1 คดี (ร้อยละ 0.9 ของคดี
ทัง้ หมด) (ตารางที่ 4)
นอกจากนี้ ยัง มีก ารประพฤติผิด ข้อ บัง คับ สภา
เภสัช กรรมว่า ด้ว ยข้อ จ ากัด และเงื่อ นไขในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในข้อ 5.1 คือ จาหน่าย จ่ายหรือส่งมอบ
ยาอัน ตราย ยาควบคุ ม พิเ ศษ วัต ถุ อ อกฤทธิต์ ่ อ จิต และ
ประสาท ยาเสพติด ด้วยตนเอง จานวน 2 คดี (ร้อยละ 1.9
ของคดีทงั ้ หมด) (ตารางที่ 4)
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมวินิจฉัยชีข้ าดใน 5
คดี (ร้อยละ 4.6 ของคดีทงั ้ หมด) ให้เพิกถอนใบอนุ ญาต
และชีข้ าดใน 103 คดี (ร้อยละ 95.4 ของคดีทงั ้ หมด) ให้พกั
ใช้ใ บอนุ ญ าต การพัก ใช้ ใ บอนุ ญ าตใน 54 คดี (ร้อ ยละ
50.00) มีระยะเวลา 12 เดือน อีก 22 คดี (ร้อยละ 20.4)
พักใช้ใบอนุญาต 6 เดือน
สาหรับระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคดีจนแล้ว
เสร็จ ซึ่งนับตัง้ แต่สภาเภสัชกรรมได้รบั เรื่องกล่าวหาหรือ
กล่ า วโทษ คณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณสื บ สวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติว่าคดีมมี ูล
คณะอนุ ก รรมการสอบสวน ท าการสอบสวนรวบรวม
ประมวลพยานหลักฐานทัง้ ปวง จัดทาสานวนการสอบสวน
เสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และคณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมได้มมี ติช้ขี าด ส่วนใหญ่อยู่ท่รี ะยะเวลา 6
เดือนหรือน้อยกว่า (55 คดีหรือร้อยละ 50.9) โดยระยะ
เวลาดังกล่าวนับตัง้ แต่วนั ทีส่ ภาเภสัชกรรมได้รบั เรื่องจนถึง
วันที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติวนิ ิจฉัยชี้ขาด นับ
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ได้ว่าการดาเนิ นการของคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ
คณะอนุ กรรมการสอบสวน และคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ เที ย บกั บ เวลาที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน ซึง่ ให้เวลาดาเนินการ
ของคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณ 3 เดือน และให้เวลา
คณะอนุ ก รรมการสอบสวน 4 เดือ น ทัง้ นี้ ยัง ไม่นับ รวม
ระยะเวลาการขอขยายเวลาของผู้ถู ก ล่ า วหาหรือ ผู้ถู ก
กล่าวโทษให้การส่งพยานหลักฐานหรือเข้าให้การ รวมทัง้
ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการติ ด ตามตัว ผู้ ถู ก ล่ า วหาหรือ ผู้ ถู ก
กล่าวโทษซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานหรือย้ายที่อยู่
และเวลาที่ต้อ งเสนอให้บ รรจุ ผ ลการด าเนิ น การเรื่อ งคดี
จรรยาบรรณในวาระการประชุม ของคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมเพื่อพิจารณาชี้ขาด โดยทัวไปอาจต้
่
องใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 10 เดือนถึง 1 ปี อย่างไรก็ตาม มี 3 คดี (ร้อย
ละ 2.70) ทีม่ รี ะยะเวลาการพิจารณาเกิน 1 ปี ทัง้ หมดเป็ น
คดีท่ีค้า งมากจากการพิจ ารณาของคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ. 2553-2555)
เมื่ อ น าคดี ท่ี ม ี ข้ อ กล่ า วโทษเหมื อ นกั น มา
เปรีย บเทีย บผลการชี้ข าดของคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม พบว่า คดีท่มี ี 2 ข้อกล่าวโทษ คือ ไม่อยู่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามเวลาที่แจ้งไว้และไม่ควบคุมการจัดทาบัญชีซ้อื
ขายยานัน้ คณะกรรมการฯ มีการตัดสินให้พกั ใช้ใบอนุ ญาต
อยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 12 เดือน, 15 เดือน และ 18 เดือน โดย
ขึ้น กับ ว่ า บัญ ชีซ้ือ ขายยานั น้ เป็ น บัญ ชีก ลุ่ ม ยาเสี่ย งที่ม ี
ผลกระทบรุนแรงมากหรือน้อย และจานวนหรือปริมาณยา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะคดี คดี ส่ ว นใหญ่ ต ั ด สิ น ให้ พ ัก ใช้
ใบอนุ ญาต 12 เดือน (14 คดีจาก 18 คดีหรือร้อยละ
77.78)
ส่วนในคดีทม่ี ี 2 ข้อกล่าวโทษ คือ ไม่ควบคุมการ
จัดทาบัญชีซ้อื ขายยาและปล่อยให้มกี ารขายยาอันตรายใน
ระหว่ า งที่เ ภสัช กรไม่ อ ยู่ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ คณะกรรมการฯ
ตัด สิน ให้พ ัก ใช้ใ บอนุ ญ าตอยู่ 3 ระดับ เช่ น กัน ได้แ ก่ 3
เดือ น, 6 เดือน และ 12 เดือน คดีส่วนใหญ่ ต ัดสินพักใช้
ใบอนุ ญาต 6 เดือน (11 คดีจาก 15 คดีหรือร้อยละ 73.33)
ขึ้นกับหลักฐานที่ช้เี จตนาหรือเหตุในการกระทาความผิด
และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
สาหรับคดีทม่ี ี 2 ข้อกล่าวโทษ คือ ไม่จดั ทาบัญชี
ซื้อ ขายยาและมีพ ฤติก รรมการจ าหน่ า ยยาไม่เ หมาะสม
คณะกรรมการฯ ตัด สิน ให้พ กั ใช้ใ บอนุ ญ าตอยู่ 3 ระดับ
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ตารางที่ 4. ข้อมูลเกีย่ วกับการพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม (n=108)
หัวข้อการศึกษา
จานวน
การประพฤติผดิ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม1
ข้อ 1, 2, 6
103
ข้อ 1, 2
2
ข้อ 1, 2, 6, 13 /ข้อ 1, 2, 6, 27/ข้อ 1, 2, 6, 30
อย่างละ 1
การประพฤติผดิ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ2
ข้อ 5 (5.1)
2
การวินิจฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
พักใช้ใบอนุญาต
103
เพิกถอนใบอนุญาต
5
ระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาต
3 เดือน
1
6 เดือน
22
12 เดือน
54
15 เดือน
2
18 เดือน
12
21 เดือน
5
24 เดือน
7
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินคดีเสร็จสิน้
3 เดือน
4
4 เดือน
5
5 เดือน
17
6 เดือน
29
7 เดือน
19
8 เดือน
16
9 เดือน
13
10 เดือน, 12 เดือน, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี 8 เดือน
อย่างละ 1
2 ปี 2 เดือน

ร้อยละ
95.4
1.9
2.70
1.9
95.4
4.6
0.9
20.4
50.0
1.9
11.1
4.6
6.5
3.7
4.6
15.7
26.9
17.6
14.8
12.0
4.5

1: ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อ 1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมย่อมต้องดารงตนให้สมควรในสังคมโดย
ธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง ข้อ 2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เสือ่ มเสียเกียติ
ศักดิ ์แห่งวิชาชีพ ข้อ 6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับทีด่ ที ส่ี ุด ข้อ 13. ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มกี ารประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย ข้อ 27. ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จะโฆษณาหรือยินยอมให้ผอู้ ่นื โฆษณาว่ามีเภสัชกรประจาหรือขายยาโดยเภสัชกร หรือแจ้งชื่อว่าเป็ นเภสัชกรประจา หรือข้อความอื่ นที่
ก่อให้เกิดความเข้า ใจในลักษณะดังกล่ า วได้เ ฉพาะกรณีท่ผี ู้ป ระกอบวิชาชีพดัง กล่ าวได้อยู่ป ฏิบตั ิการจริง เป็ นการประจาหรือได้อยู่ป ฏิบตั ิการ
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดทาการเท่านัน้ และ ข้อ 30. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นผูใ้ ห้ความรูเ้ รือ่ งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะต่าง ๆ และโดยสือ่
ต่าง ๆ ต้องพึงระวังมิให้การกระทาดังกล่าวของตน หรือให้ผอู้ ่นื นาการกระทาดังกล่าวไปทาให้ เข้าใจว่า ส่งเสริมหรือสนับสนุ นผลิตใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีใ่ ห้ความรูน้ นั ้
2: ข้อจากัดและเงือ่ นไขในการประกอบวิชาชีพ ข้อ 5. การปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา โดยข้อ 5.1 จาหน่าย จ่ายหรือส่งมอบยา
อันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิต่์ อจิตและประสาท ยาเสพติด ด้วยตนเอง
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ได้แก่ 6 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือน ขึน้ กับหลักฐานทีช่ ้ี
เจตนาหรือ เหตุ ใ นการกระท าความผิด และผลกระทบที่
เกิดขึน้ เช่นกัน คดีสว่ นใหญ่ตดั สินพักใช้ใบอนุ ญาต 6 เดือน
(3 คดีจาก 5 คดีหรือร้อยละ 60.00)
นอกจากนี้ คดีท่มี ี 3 ข้อกล่าวโทษคือ ไม่อยู่
ปฏิบตั หิ น้าที่ตามเวลาที่แจ้งไว้ ไม่ควบคุมการจัดทาบัญชี
ซือ้ ขายยา และมียาชุดหรือมียาทีม่ สี ว่ นผสมของสเตอรอยด์
ในร้าน คณะกรรมการฯ ตัดสินให้พกั ใช้ใบอนุ ญาตอยู่ 2
ระดับ ได้แ ก่ 18 เดือ น และ 21 เดือ น โดยตัด สิน พัก ใช้
ใบอนุ ญาต 21 เดือน มากกว่า 18 เดือน (4 คดีจาก 7 คดี
หรือร้อยละ 57.14) ทัง้ นี้ระยะเวลาพักใช้ใบอนุ ญาตขึน้ กับ
หลั ก ฐานที่ ช้ี เ จตนาหรื อ เหตุ ใ นการกระท าความผิ ด
ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น จ านวนปริม าณยาในคดี และความ
ร้ายแรงแห่งคดี
คดีทม่ี ี 2 ข้อกล่าวโทษคือ ไม่ควบคุมการจัดทา
บัญชีซอ้ื ขายยาและไม่จดั ทาบัญชีซอ้ื ขายยา มีการตัดสินให้
มีการพักใช้ใบอนุ ญาตอยู่ 2 ระดับเช่นกัน ได้แก่ 6 เดือน
และ 12 เดือน โดยที่ตดั สินพักใช้ใบอนุ ญาตอย่างละเท่าๆ
กันอย่างละ 1 คดี
ส าหรับ ในคดีท่ีม ีข้อ กล่ า วโทษเดีย วคือ มีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับการสูญหายของยาแก้หวัดซูโดอีเฟดรีน มีการ
ตัด สิน อยู่ 4 ระดับ คือ ให้พ ัก ใช้ใ บอนุ ญ าต 6 เดือ น, 18
เดือน, 24 เดือน และเพิกถอนใบอนุ ญาต ขึน้ กับหลักฐานที่
ชี้เ จตนาหรือ เหตุ ใ นการกระท าความผิด ผลกระทบที่
เกิดขึน้ จานวนปริมาณยาในคดี และความร้ายแรงแห่งคดี
คดีสว่ นใหญ่ตดั สินพักใช้ใบอนุ ญาต 24 เดือน (2 คดีจาก 5
คดีหรือร้อยละ 40.00)
เมื่อวิเคราะห์ความเหมือนหรือความแตกต่างใน
การลงโทษของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม พบว่า ในคดี
ที่มคี วามผิดเกิดขึ้นบ่อย ๆ และมีขอ้ กล่าวโทษเดียว เช่น
เภสัชกรผู้มหี น้ าที่ปฏิบตั ิการไม่อยู่ปฏิบตั ิการตามเวลาที่
แจ้งไว้ คณะกรรมการฯ ตัดสินให้พกั ใช้ใบอนุ ญาตเป็ นเวลา
12 เดื อ นเหมือ นกัน ทุ ก คดี ส าหรับ คดี ท่ีข้ อ กล่ า วโทษ
เดียวกัน แต่ตดั สินลงโทษต่างกัน เช่น คดีท่เี กี่ยวข้องกับ
การสูญ หายของยาแก้ห วัด ซู โ ดอีเ ฟดรีน พบการตั ด สิน
วินิ จ ฉัย ชี้ข าดอยู่ 4 ระดับ ได้แ ก่ ให้พ กั ใช้ใ บอนุ ญ าต 6
เดือน, 18 เดือน, 24 เดือน และเพิกถอนใบอนุ ญาต เมื่อ
ศึกษารายละเอียดพบว่า แม้คดีจะมีขอ้ กล่าวหาเหมือนกัน
แต่ผลการสอบสวนพบว่า มีขอ้ แตกต่างขององค์ประกอบ
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แห่งคดี ได้แก่ การเป็ นผูก้ ระทาผิดเองโดยตรง หรือเป็ นผู้
ควบคุมงานอย่างใกล้ชดิ กับผู้กระทาความความผิด หรือ
เป็ น เพีย งผู้ ก ากับ ดู แ ลสายงาน เจตนาในการกระท า
ความผิด ระดับความประมาทเลินเล่อหรือการปล่อยปละ
ละเลย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระดับ การถูกลงโทษทางวินัย
ของผู้กระทาความผิด ความร่วมมือในการสอบสวน การ
ยอมรับ สารภาพ ความส านึ ก ผิ ด การเยี ย วยาแก้ ไ ข
ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้น หรื อ การยอมรับ เพราะจ านนด้ ว ย
พยานหลัก ฐาน ป จั จัยเหล่ า นี้ ท าให้ก ารตัด สิน ลงโทษไม่
เหมือนกัน
สาหรับคดีท่กี ่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ
ซึง่ อยูใ่ นการรับรูข้ องสังคม เช่น การแขวนป้าย หรือเจตนา
ละทิง้ หน้าที่ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาตัดสิน
ลงโทษโดยการพักใช้ใบอนุ ญาตเป็ นมาตรฐาน 12 เดือน
แต่หากพบการกระทาความผิดอื่น ๆ เพิม่ ขึ้น เช่น ปล่อย
ปละให้มกี ารจาหน่ ายยาชุด ยาเสื่อมคุณภาพ ยาไม่ได้ขน้ึ
ทะเบีย นต ารับ ยา หรือ ยาที่ถู ก เพิก ถอนทะเบีย นต ารับ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมก็อาจจะเพิม่ ระยะเวลาการ
พักใช้ใบอนุ ญาตไปอีกทุก ๆ 3 เดือนในการกระทาผิดที่
เพิม่ ขึน้ ในแต่ละข้อกล่าวโทษ

การอภิ ปรายและสรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า จานวนผู้กระทาความผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นหญิงต่อชายเท่ากับ
1.4:1 การศึกษาสานวนคดีและบันทึกคาสังสภาเภสั
่
ชกรรม
ในอดีตเกีย่ วกับการกระทาผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพเภสัช
กรรมจ านวน 546
คดีท่ีผ่ า นการพิจ ารณาโดย
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2537 ถึง
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ก็พบว่า จานวนผู้กระทาผิดเป็ น
หญิงมากกว่าชายเกือบเท่าตัว (1.7:1) (5)
ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องจากผู้ข้นึ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จึงมีจานวนผู้กระทาความผิดเป็ น
หญิงมากกว่าชาย สาหรับข้อมูลสถาบันการศึกษามักไม่ม ี
การระบุ ใ นบัน ทึก ค าสัง่ สภาเภสัช กรรม (ร้อ ยละ 71.3)
เนื่องจากไม่มกี ารให้ขอ้ มูลจากผูก้ ระทาผิด แต่ขอ้ มูลเท่าทีม่ ี
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ก ระท าผิ ด มี ท ั ง้ ผู้ ท่ี จ บการศึ ก ษาจากทั ง้
มหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชน ผูก้ ระทาผิดจานวน 71
ราย (ร้อยละ 65.7) มีเลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพอยู่ในช่วง
15,001-30,000 จังหวัดที่พบจานวนผู้กระทาผิดมากที่สุด
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ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 30.6) ซึ่งผลการศึกษา
ตรงกับการศึกษาก่อนหน้านี้เช่นกัน (5)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทีก่ ระทาผิดมีอาชีพ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด (ร้อยละ 35.2)
ซึ่ง แตกต่ า งจากการศึก ษาในอดีตที่พ บว่า ผู้ท่ีท างานใน
บริษทั ยาเป็ นถูกกล่าวหา/กล่าวโทษมากทีส่ ุด (5) ร้านขาย
ยาเป็ นสถานบริการสุขภาพทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชน เภสัชกร
ชุ ม ชนจึง มีป ฏิสมั พัน ธ์ก ับ ประชาชนมากกว่า เภสัช กรใน
บทบาทอื่น ๆ ดังนัน้ จานวนการกระทาผิด จริยธรรมในร้าน
ยาจึง พบได้ ม ากกว่ า ในสถานบริก ารเภสัช กรรมอื่น ๆ
ตัวอย่างการกระทาผิดจรรยาบรรณของเภสัชกรในร้านยาที่
พบเห็นในข่าวต่าง ๆ เช่น การขายยาแก้ไอให้กบั เยาวชน
ซึ่งพบในภาคใต้เป็ นส่วนใหญ่ หรือการขายยาทรามาดอล
ให้กบั เยาวชนไปใช้ในทางทีผ่ ดิ โดยไม่คานึงถึงหลักวิชาการ
ใด ๆ เป็ นต้น ดังนัน้ ผู้กระทาผิดในคดีจรรยาบรรณส่วน
ใหญ่ จงึ เป็ นเภสัชกรร้านยา และโดยมากเป็ นเภสัชกรผู้ม ี
หน้ าที่ปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 76.9)
คดีท่ีพบมากที่สุด
เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา (ร้อยละ 85.1) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การไม่อยูป่ ฏิบตั กิ ารตามเวลาทีแ่ จ้งไว้ (ร้อยละ 60.2)
ผู้ ก ล่ า ว ห า ห รื อ ผู้ ก ล่ า ว โ ท ษ ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ร้อยละ 54.6) โดยใช้ช่อง
ทางการร้อ งเรีย นเป็ น หนัง สือ ราชการเป็ น หลัก (ร้อ ยละ
63.9) การร้องเรียนร้อยละ 72.2 เป็ นการกล่าวโทษ
ผูก้ ระทาผิดร้อยละ 40.7 รับสารภาพผิดบางส่วนและร้อยละ
28.7 รับสารภาพผิดทัง้ หมด การกระทาผิดจรรยาบรรณที่
พบมากทีส่ ุด คือ การฝา่ ฝื นจรรยาบรรณในข้อ 1, 2 และ 6
มากที่สุด เพราะการทาผิดกฎหมายบ้านเมืองนามาสู่การ
กล่า วโทษทาให้ม ีการพิจ ารณาความผิดในจรรยาบรรณ
วิช าชีพ ข้อ ที่ 1 ส่ว นกรณี ข องการแขวนป้ ายซึ่ง เป็ น การ
กระท าผิด ที่พ บบ่ อ ยของผู้ป ระกอบวิช าชีพ ฯ และท าให้
ประชาชนมองเภสัชกรในเชิงลบอันเป็ นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกี ย ติ ศ ัก ดิ แ์ ห่ ง วิช าชี พ ท าให้ เ ป็ น การผิด จรรยาบรรณ
วิชาชีพในข้อ 2 รวมทัง้ ปจั จุบนั สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้ออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานให้รา้ น
ขายยาต้องปฏิบตั ติ ามหลักวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที างเภสัชกรรม ซึ่ง
ถือเป็ นมาตรฐานหนึ่งของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ เภสัช กรรมต้ อ งรัก ษามาตรฐานการ
ประกอบวิ ช าชี พ ในระดั บ ที่ ดี ท่ี สุ ด กล่ า วคื อ ท าเต็ ม
ความสามารถ ทาด้วยความหวังดีต่อผูป้ ่วยหรือผูร้ บั บริการ

และทาด้วยความระมัดระวังยิง่ ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ได้ยอ่ มผิด ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพในข้อ 6 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังพบ
กระทาผิดข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ ใน
ข้อ 5.1 จาหน่ าย จ่ายหรือส่งมอบยาอันตราย ยาควบคุม
พิเศษ วัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้
โทษด้วยตนเองอีกด้วย
การวินิจฉัยชี้ขาดของสภาเภสัชกรรมส่วนใหญ่
(ร้อยละ 95.4) เป็ นการพักใช้ใบอนุ ญาตและมีระยะเวลาพัก
ใช้ 12 เดือน (ร้อยละ 50.0) สาหรับระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินคดีจนแล้วเสร็จส่วนใหญ่อยู่ท่ี 6 เดือนหรือน้อยกว่า
(ร้อยละ 50.9) การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภา
เภสัชกรรมที่ม ีข้อกล่าวโทษเดียวกันแต่พิจารณาลงโทษ
ต่างกัน เกิดจากคดีทม่ี กี ารกระทาความผิดเหมือนกัน แต่ม ี
องค์ประกอบแห่งคดีไม่เหมือนกัน เช่น ความเกีย่ วข้องเป็ น
ผูก้ ระทาผิดเองโดยตรง หรือเป็ นผูค้ วบคุมงานอย่างใกล้ชดิ
กับผูก้ ระทาความความผิด หรือเป็ นเพียงผูก้ ากับดูแลสาย
งาน เจตนาในการกระทาความผิด ระดับความประมาท
เลิน เล่ อ หรือ การปล่ อ ยปละละเลย ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น
ระดับการถูกลงโทษทางวินัยของผู้กระทาความผิด ความ
ร่วมมือในการสอบสวน การยอมรับสารภาพ ความสานึก
ผิด การเยียวยาแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้น หรือการยอมรับ
เพราะจานนด้วยพยานหลักฐาน พฤติการณ์ ความรุนแรง
ของการกระทาความผิด เป็ นต้น
อย่า งไรก็ต าม การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ม ีข้อ จ ากัด คือ
การศึกษาเก็บข้อมูลจากบันทึกคาสังสภาเภสั
่
ชกรรม ไม่ ใช่
สานวนคดี ทาให้เก็บข้อมูลพืน้ ฐานของผูก้ ระทาความผิดไม่
ครบถ้ ว น ได้ แ ก่ สถาบัน การศึก ษา อาชีพ บทบาทใน
วิช าชีพ นอกจากนี้ ยัง ไม่ ม ีข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งในบางคดี
ได้แก่ ผูแ้ จ้งข้อมูลหรือเบาะแสหรือช่องทางการร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ
สภาเภสัชกรรมโดยสานักเลขาธิก ารสภาเภสัช
กรรมควรมีระบบการติดตามผลการบังคับคดีตามมติและ
คาสังสภาเภสั
่
ชกรรมในกรณีพกั ใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาต
ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ เภสัช กรรม และควรร่ ว มมือ กับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามผล
ร่วมกัน เพราะผูถ้ ูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพไม่อาจเป็ นผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารได้ในหลายประการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เช่น การควบคุมการ
ประกอบธุรกิจยาแผนปจั จุบนั ทัง้ การผลิต ขาย นาหรือสัง่
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เข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ม ี
หน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
สภาเภสัช กรรมควรแต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิม่ เติม
นอกเหนื อ จากคณะอนุ กรรมการจรรยาบรรณและ
คณะอนุ ก รรมการสอบสวน เพื่อ ส่ ง เสริม การประกอบ
วิช าชีพ เภสัช กรรม โดยประสานความร่ ว มมือ กับ ทาง
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ ที่คณะเภสัชศาสตร์จดั งาน
ต่าง ๆ เช่น งานปจั ฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์
จะสาเร็จการศึกษา โดยอาจให้มผี แู้ ทนจากสภาเภสัชกรรม
เข้า ร่ ว มและเน้ น ย้ า ภัย คุ ก คามวิช าชีพ เภสัช กรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและยึดถือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นวิถชี วี ติ
ส าหรับ คดีจ รรยาบรรณของผู้ป ระกอบวิ ช าชีพ
เภสัช กรรมที่เ กิ ด ขึ้น บ่ อ ยและมีจ านวนคดีม ากซึ่ ง มีใ น
ฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรมแล้ว สภาเภสัชกรรมควรส่ง
หนังสือแจ้งเวียนให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายทราบถึงหลักเกณฑ์การลงโทษในคดีจรรยาบรรณ
วิชาชีพเภสัชกรรม โดยแจ้งลักษณะการกระทาความผิด
และการตัด สิน ลงโทษเพื่อ ให้ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการด าเนิ น งาน เช่น งานควบคุ ม ก ากับ ดูแ ล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด (pre-marketing)
สามารถใช้เพื่อชี้แจงและป้องปรามผูม้ หี น้าที่ปฏิบตั กิ ารใน
ร้านขายยาที่จะขออนุ ญาตเปิ ดใหม่ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ส่วนงานควบคุมกากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหลัง
ออกสู่ ท้ อ งตลาด (post-marketing) สามารถใช้ ข้ อ มู ล
ดัง กล่ าวเป็ น เกณฑ์ในการดาเนิ น งานและพิจารณาคดีท่ี
เกีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
อีกด้วย
นอกจากนี้ สภาเภสั ช กรรม คว รปรั บ ป รุ ง
ฐานข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็ นปจั จุบนั มากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น เว็บไซด์ pharmacycouncil.org/index.php?option=

content&menuid=33 ระบุขอ้ มูลสมาชิกที่ได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่อดีตจนถึง ปี 2555 เท่านัน้ จึงควร
ต้องมีการปรับปรุง ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการสืบค้น
ข้อมูลต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดีโ ดยได้ร บั การ
สนับสนุนจากวิทยาลัยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม (วคบท.) แผนงานพัฒนา
วิช าการและกลไกคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ า นสุ ข ภาพ และ
ขอขอบพระคุณ เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สนุ ทร ทีก่ รุณาให้
คาปรึกษา ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายงาน
วิจยั ฉบับนี้ และขอบคุ ณนิ ติกรของสภาเภสัชกรรมที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการหาข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ดว้ ย
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Abstract
Objective: To study the characteristics of infringement of pharmacy professional ethics and the consistency
of the verdict by the Pharmacy Council. Method: The researcher collected the data from the order of Pharmacy
Council issued by the seventh committee (2013-2015) for the punishment of 108 cases of ethical violation. The
researcher subsequently analyzed the content of violation and punishment. Results: Most of the violators (17.6%)
mainly worked in business area or in personal business. Professional practice most involving in the violation of ethics
was that in community pharmacy (35.2% of the total violation), 76.9% of violators in drugstores were practicing
pharmacists. Most of the cases (81.5%) involved the breaking of the Drug Act i.e., absence from drugstores during
official practicing hours (60.2% of the cases). Most of these cases (95.4% of the cases) involved the violation of
ethics in pharmacy profession in item 1 (compliance to the law), item 2 (not tarnishing prestige of the profession) and
item 6 (maintaining standard of pharmacy practice at the highest level). In addition, 1.9% of the cases were
breaching of the regulation on limits and conditions on professional practice in item 5.1 (sell, dispense or deliver
dangerous drugs, specially controlled drugs, psychotropic drugs and narcotics by the pharmacists themselves. Most
of the final verdicts of pharmacy council with license suspension specified a 12 month duration of suspension (50%
of the cases with license suspension). The verdicts of pharmacy council with the same charge of violation but with
different punishment were due to difference of elements of the cases such as severity of wrongdoings or confession
of wrongdoers. Conclusion: The majority of wrongdoing pharmacists violated Drug Act by absence from drugstores
during the registered time with the verdict of 12 month license suspension. The verdicts of pharmacy council
committee were consistent in each case.
Keywords: code of ethics, professional ethics, pharmacy profession, pharmacy council
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