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Abstract 
Objective:  To analyze the policies and measures for controlling the modern pharmacy undergoing litigation 

process for suggesting the development of appropriate policies and measures. Method: This research was a qualitative 
study by reviewing relevant documents and summary of litigation together with in-depth interviews with stakeholders 
involving in the regulation and prosecution of pharmacies during September–December 2017 Results: At present, the 
measures used to regulate the pharmacies under the process of proceedings, including those on duty were without no 
clear operational guideline. In addition, there were no measures to accelerate the process in each step of litigation. The 
issuance of a suspension order or revocation of pharmacy licenses must be advised by the Drug Committee, resulting 
in the long duration to complete legal enforcement for the wrongdoing pharmacies.  In some cases, it took more than 
two years.  Such situation was considered important gaps with potential risks to consumers.  Stakeholders involving in 
regulating and prosecuting pharmacies still lacked the skills and experience to perform the duty.  Conclusion:  In order 
to improve the regulation of the pharmacies in the process of litigation, the Secretary General of the Food and Drug 
Administration should therefore establish rules and conditions for suspension or revocation of the pharmacy license. 
This will allow the provincial governor to use it as a guideline for timely suspending, or revoking the pharmacy license 
for those committing an offense in order to reduce the risk for people receiving the service from those drugstores .  In 
addition, a manual for prosecution and regulation of pharmacies should be developed for officers as a guideline for the 
correct and consistent practice. 
Keywords: policy, regulatory measures, pharmacies, drug act 
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บทน า 
รา้นยาซึง่ถอืว่าเป็นสถานบรกิารดา้นสขุภาพระดบั

ปฐมภูมิประเภทหนึ่ งในระบบริการสุขภาพ และเป็น
ทางเลอืกหนึ่งในการดูแลรกัษาภาวะความเจบ็ป่วยเบือ้งตน้
ของประชาชนที่มคีวามสะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องเสยีเวลาใน
การรบับรกิาร ร้านยาเป็นสถานบรกิารทีม่คีวามใกล้ชดิกบั
ประชาชนในพืน้ที ่นอกจากเป็นสถานทีจ่ าหน่ายยาแลว้ รา้น
ยายงัมีบทบาทที่ส าคญัในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
เพื่อการรกัษา ป้องกนัและการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทัง้
ให้บริการข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับ
ประชาชน ผลการส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2558 
ของส านักงานสถิติแห่ งชาติ ในรอบ 12 เดือนพบว่ า 
ประชาชนดูแลสุขภาพและรกัษาอาการเจบ็ป่วยโดยเลอืกที่
จะไปซือ้หรอืหายามารบัประทานเองถงึรอ้ยละ 34.9 (1)  

ปัจจุบนัประเทศไทยมรีา้นยาจ านวน 23,745 แห่ง 
เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ขย.1) จ านวน 17,757 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 74.78 (2) ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาน
ประกอบการดา้นยาและควบคุมคุณภาพยาใหไ้ดม้าตรฐาน
และปลอดภยัให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 
และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยมกีารออกกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง รวมถึงก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ควบคุมก ากับร้านขายยา รวมทัง้มีสภาเภสัชกรรมเป็น
องค์กรวิชาชีพท าหน้าที่ควบคุมความประพฤติกรรมของ
เภสชักรและผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมให้ถูกต้องตาม
จรรรยาบรรณแห่งวชิาชพี  

ในปี 2559 ผู้บรโิภคได้ส่งเรื่องร้องเรยีนผ่านศูนย์
จดัการเรื่องรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย
เกีย่วกบัผลติภณัฑส์ุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยเป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัสถานประกอบการดา้นยา
มากถึง 366 เรื่อง (3) แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออก
มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมสถานประกอบการดา้นยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัพบการฝ่าฝืนของ
ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบวชิาชพี 

นอกจากนี้ ยังพบว่ า  พนักงานเจ้าห น้าที่ได้
ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้มีหน้าที่
ปฏบิตัิการในรายเดมิซ ้า ในขณะที่คดเีดมิยงัคงอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้
เนื่ องจากเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรื่องการกระท า
ความผดิให้กบัพนักงานสอบสวนแล้ว ผู้ประกอบการยงัคง

สามารถประกอบกจิการต่อไดแ้ละยงัมพีฤตกิรรมการกระท า
ผดิซ ้าอย่างต่อเนื่อง ในบางคดใีช้เวลาตัง้แต่เริม่ต้นในการ
สบืสวนจนถึงการพิพากษาคดีของศาลมากถึงสองปี และ
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละขัน้ตอนของแต่ละหน่วยงานค่อนขา้ง
ยาวนาน ปัญหาดงักล่าวลว้นท าใหเ้กดิความเสีย่งและสง่ผล
กระทบต่อความปลอดภยัของผู้ทีร่บับรกิารจากร้านขายยา
ดงักล่าว (4) ผูว้จิยัจงึวเิคราะหน์โยบายและมาตรการในการ
ควบคุมก ากับร้านขายยาแผนปัจจุบันกรณีอยู่ระหว่าง
กระบวนการพจิารณาด าเนินคดขีองหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้ในส่วนของการด าเนินคดอีาญาและการด าเนินการทาง
ปกครอง เพื่อพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุม
ก ากับร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นยาจากรา้นขายยา 

  
วิธีการวิจยั 
  การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น เลขที่ COA 6087 
การศกึษารวบรวมขอ้มลูจากกฎหมาย ระเบยีบทางราชการ 
และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ สรุปผลการด าเนินงาน รายงาน
ประจ าปี เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นเวบ็ไซต์ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการควบคุมก ากบัรา้นขายยาแผนปัจจุบนั  

ผู้วจิยัยงัไดว้เิคราะห์กรณีศกึษาการด าเนินคดกีบั
ร้านขายยาจ านวน 3 คด ีร่วมกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้ห้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุม
ก ากบัและกระบวนการด าเนินคดกีบัรา้นขายยาแผนปัจจุบนั
ซึ่งประกอบด้วยเภสัชกรส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
พนักงานสอบสวน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รวม
จ านวน 5 คน เลอืกผูใ้หข้อ้มลูใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง ผูว้จิยั
เตรยีมแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึไว้ล่วงหน้า
ซึง่เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบ
การวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ให้ขอ้มูลได้อธบิายขอ้มูลที่ละเอยีด
และใหค้วามเหน็ทีล่กึซึง้รอบดา้นอย่างเป็นอสิระ ทัง้นี้ ผูว้จิยั
ตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีไ่ดด้ว้ยการตรวจสอบ
สามเสา้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัและการ
น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบุคคลต่าง ๆ มาเปรยีบเทยีบกนั  

ผูศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา 
โดยอ่านท าความเข้าใจขอ้มูลที่ได้รวบรวมมาและจดักลุ่ม
ข้อมูลตามประเด็นของกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ เพื่อหา
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ความสมัพนัธ์และความเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุผล โดยใช้
กรอบการวิเคราะห์ policy triangle model ของ Walt และ 
Gilson (5) ผู้วิจยัวิเคราะห์มาตรการในการควบคุมก ากับ
ร้านขายยาแผนปัจจุบันในเชิงเนื้อหา (content) บริบท 
(context) ตวัแสดง (actors) และกระบวนการ (process)  

ผู้วิจยัน าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนและขอความคดิเหน็ หลงัจาก
นัน้ สรุปขอ้มลูและจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายในการควบคุม
ก ากบัรา้นขายยาแผนปัจจุบนั 

  
ผลการวิจยั 
นโยบายและมาตรการในการควบคมุก ากบัการขายยา 

ปัจจยัแวดล้อม 
รา้นยาถอืเป็นสถานบรกิารสขุภาพพืน้ฐานทีส่ าคญั 

ในปี 2560 ประเทศไทยมรี้านยารวมจ านวนทัง้สิน้ 23,745 
แห่ง  โดยส่วนใหญ่เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 
จ านวน 17,757 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4,952  แห่ง (ร้อยละ 27.89) และในส่วนภูมิภาค 
จ านวน 12,805 แห่ง (ร้อยละ 72.11) (2) ศูนย์จดัการเรื่อง
ร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑส์ุขภาพ (ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รายงานว่า ในปี 2559 มเีรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัยา
มากถึง 366 เรื่อง ซึ่งประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดคือ 
การขายยาโดยไม่มเีภสชักร การขายยาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
การขายยาหมดอายุ และการขายยาชุด นอกจากนี้ยงัได้มี
การด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผดิเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์สุข
ภาพรวมจ านวน 262 เรื่ อง  ซึ่ง เ ป็นคดีความผิดตาม
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 จ านวน 75 ราย (3)  

เน้ือหาของมาตรการและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติยาถือเป็นกฎหมายหลักในการ
ควบคุมรา้นยาในประเทศไทย กฎหมายนี้ไดร้บัการปรบัปรุง
จนถงึปัจจุบนัมทีัง้หมด 5 ฉบบั กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวทางในการอนุญาตขายยาไว้ในหมวดที่ 2 โดยได้
ก าหนดคุณสมบตัิของผู้รบัอนุญาตขายยาไว้ในมาตรา 14 
นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีข่องผูร้บัอนุญาตและ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจ าร้านขายยาแผนปัจจุบนัไว้ใน
หมวด 3 และหมวด 4 ตามล าดบั (6) รวมถึงได้มกีฎหมาย
ระดับรอง คือ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ระบุ
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตไวใ้นขอ้ 

16 ของกฎกระทรวงว่า ผู้ร ับอนุญาตจะได้รับการต่ออายุ
ใบอนุญาตขายยาได้จะต้องไม่ขาดคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 รวมถึงต้องจัดให้มีผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการประจ าอยู่ตลอดเวลาท าการ ทัง้ยังต้อง
ไม่ได้รับโทษอันเป็นการฝ่าฝืนมาตร 21 มาตรา 21ทวิ 
มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 32 เกินกว่าสามครัง้
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต และตอ้งไม่กระท า
ความผิดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยยาและไดร้บัโทษปรบัหรอืถูกเปรยีบเทยีบปรบัเกนิกว่า
หา้ครัง้ภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต (7) 
 ในด้านการอนุญาตขายยานัน้ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ก าหนดให้เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูม้ี
อ านาจในการอนุญาตการขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ส่วนภูมิภาคนัน้จะเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดัใน
ทอ้งทีจ่งัหวดัทีร่บัผดิชอบ กฎหมายยงัก าหนดว่า เมื่อพบว่า
ผูร้บัอนุญาตขายยามพีฤตกิรรมฝ่าฝืนกฎหมาย ผูว้่าราชการ
จงัหวดัโดยค าแนะน าของคณะกรรมการยามอี านาจในการ
พกัใชใ้บอนุญาตไดโ้ดยมกี าหนดครัง้ละไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยี่สบิ
วนั หรอืในกรณีทีม่กีารฟ้องผูร้บัอนุญาตต่อศาลว่าได้มีการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จะ
สามารถสัง่พกัใชใ้บอนุญาตขายยาไวร้อค าพพิากษาจนถงึ
ที่สุดได้ ทัง้นี้ตามแนวทางที่บญัญัติไว้ใน มาตรา 95 แห่ง
พระราชบญัญตัยิาพ.ศ. 2510 ผูร้บัอนุญาตขายยาต้องหยุด
การขายยาและระหว่างถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตจะไม่สามารถ
ขอรบัใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบญัญัติยาพ.ศ. 2510 
หากผูร้บัอนุญาตฝ่าฝืนโดยการขายยาของตนระหว่างถูกพกั
ใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปีและปรบัไม่
เกนิหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 125 ทว ินอกจากนี้เมื่อผูร้บั
อนุญาตขาดคุณสมบตัิตามมาตร 14 ผู้ว่าราชการจงัหวดั
โดยค าแนะน าของกรรมการมีอ านาจในการสัง่เพิกถอน
ใบอนุญาตรา้นขายยาไดต้ามแนวทางทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 
96 แห่งพระราชบญัญตัยิาพ.ศ. 2510 โดยผูร้บัอนุญาตขาย
ยาจะตอ้งหยุดการขายยาและจะไม่สามารถขอรบัใบอนุญาต
ใด ๆ ตามพระราชบญัญตัยิาพ.ศ. 2510 จนกว่าจะพน้สองปี
นบัแต่วนัทีถู่กเพกิถอนใบอนุญาต (6)  

เน้ือหาของมาตรการและกฎหมายเก่ียวกับ
การควบคมุก าเภสชักรผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ 

สภาเภสชักรรมเป็นองคก์รวชิาชพีท าหน้าทีใ่นการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปตาม
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พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 2537 โดยสภา
เภสชักรรมมีหน้าที่ในการขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาต
ใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม มาตรา 12 ของ
พระราชบญัญัตินี้ (4) ก าหนดคุณสมบตัิของสมาชิกเภสชั
กรรมไว้ว่า ผู้สมัครเป็นสมาชิกเภสัชกรรมต้องไม่เคย
ต้องโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ย
กฎหมายให้จ าคุกในคดทีี่คณะกรรมการเหน็ว่าจะน ามาซึง่
ความเสื่อมเสยีเกียรติศกัดิแ์ห่งวิชาชพี รวมถึงได้ก าหนด
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกไว้ในมาตรา 13 การขอขึ้น
ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม
เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วธิกีารและเงื่อนไขการขึน้ทะเบยีน การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและ
ประเภทใบอนุญาต ของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 
2558 ในขอ้ 5 ของขอ้บงัคบัสภาฯ ก าหนดคุณสมบตัิว่า ผู้
ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่พกัใช้ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม และไม่เป็นผู้เคยได้ขึน้
ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
เว้นแต่กรณีถูกเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสองปีนบัแต่วนัถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาต และไม่เป็นผูท้ี่
ถูกเพกิถอนใบอนุญาตและคณะกรรมการสภาเภสชักรรมได้
ปฏเิสธการออกใบอนุญาตเป็นครัง้ทีส่อง เภสชักรทีผ่่านการ
การพจิารณาและไดร้บัอนุญาตจากสภาเภสชักรรมแลว้จงึจะ
สามารถประกอบวชิาชพีเภสชักรรมได ้(8) 

นอกจากนี้สภาเภสัชกรรมยังท าหน้าที่ควบคุม
พฤตกิรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม โดยมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ได้
ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมต้องรักษา
จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีเภสชักรรมตามขอ้บงัคบัสภาเภสชั
กรรมว่าดว้ยจรรยาบรรณฯ เมื่อพบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการสภาเภสชักรรมมอี านาจตามมาตรา 27 (4) 
ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ทัง้นี้ เ ป็นตาม
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการหลักเกณฑ์การ
สอบสวนในกรณีที่มกีารกล่าวหาหรอืกล่าวโทษผู้ประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2548 และขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2557 (8) 

การด าเนินการควบคมุก ากบัรา้นขายยาในปัจจบุนั 
 มาตรการหลกัทีใ่ชใ้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา 
คอื พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มโีทษทางอาญา คอื มโีทษ ปรบั จ าคุก 
หรอืรบิทรพัยส์นิ โดยมพีนักงานเจา้หน้าทีใ่นการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากบั ดแูลรา้นขายยาในเขตจงัหวดัทีร่บัผดิชอบให้
ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ในการคุ้มครอง
ผู้บรโิภคอาจต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อด าเนินการ
กบัรา้นขายยาทีก่ระท าความผดิและฝ่าฝืนกฎหมาย ดงันี้ 
 1. การเปรยีบเทยีบปรบั ส าหรบัความผดิโทษปรบั
สถานเดียว โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าความผิดที่ไม่
รุนแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุข
จงัหวดัมอี านาจเปรยีบเทยีบปรบัไดใ้นความผดิทีเ่กดิขึน้ใน
เขตท้องที่จ ังหวัดที่ร ับผิดชอบตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการเปรียบเทยีบปรบั 
พ.ศ. 2536 (9)  
 2.  การด าเนินคดีอาญาส าหรับความผิดที่ไม่
สามารถเปรียบเทียบปรบัได้ ส่วนใหญ่มกัเป็นการกระท า
ความผิดที่มีความรุนแรงและซับซ้อน จ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ และศาล ตาม
ขัน้ตอนของการด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (10) โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินคดอีาญากบัรา้นขายยาทีม่กีาร
กระท าผดิ ดงัตารางที ่1 
 
การด าเนินการกบัรา้นขายยาท่ีท าความผิด 

เมื่อพนักงานเจา้หน้าทีต่รวจพบรา้นขายยากระท า
ความผิด ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานัน้ ต้องส่ง
ข้อมูลและพยานหลกัฐาน และร้องทุกข์กล่าวโทษกบัร้าน
ขายยาที่กระท าผิดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวม
พยานหลกัฐานและสอบสวนหลกัฐานเพิม่เตมิเพื่อทีจ่ะเสนอ
ขอ้คดิเหน็ในการสัง่ฟ้องและส่งส านวนคดต่ีอให้กบัอยัการ
ภายในระยะเวลาไม่เกนิหกเดอืน ซึง่มแีนวทางและก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการสอบสวนไวต้ามค าสัง่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ419/2556 เรื่องการอ านวยความยุตธิรรมใน
คดอีาญา การท าส านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา เมื่อพนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว ก็จะส่ง
ส านวนคดใีหก้บัอยัการเพื่อตรวจสอบและพจิารณาส านวน
คดแีละพยานหลกัฐานใหส้มบรูณ์เพยีงพอจนหมดขอ้สงสยั    
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ตารางท่ี 1. ขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินคดอีาญากบัรา้นขายยาแผนปัจจุบนัทีก่ระท าผดิกฎหมายของจงัหวดัแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ผูด้ าเนินการ กระบวนการ/ขัน้ตอน ระยะเวลา (วนั) 
กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 

พนกังานเจา้หน้าทีจ่าก 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

รวบรวมพยานหลกัฐานสง่พนกังานสอบสวน 72 21 0 

พนกังานต ารวจ สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน 527 254 113 
อยัการและศาล การพจิารณาส านวนคด ี

พพิากษาคด ี
อยู่ระหว่าง
ชัน้อยัการ 

อยู่ระหว่าง
ชัน้อยัการ 

158 

 รวมระยะเวลา >599 >275 271 
 

แล้วจงึสัง่ฟ้องต่อศาลเพื่อให้พพิากษาคดตีามขัน้ตอนของ
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  

มาตรการทีใ่ชร้ะงบัการประกอบกจิการขายยาเมื่อ
พบว่าร้านขายยาฝ่าฝืนกฎหมายยา มีทัง้มาตรการพกัใช้
ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ดงันี้ 

การพกัใช้ใบอนุญาตขายยา 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ร้านขายยาฝ่าฝืน
กฎหมายขึ้น  พนักงานเจ้าห น้าที่จ ะรวบรวมข้อมูล
พยานหลักฐานและรายละเอียดพฤติกรรมการกระท า
ความผดิของผูร้บัอนุญาต รวมถงึผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ
กระท าความผิดนั ้น เพื่อด า เนินการตามกระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญา หากพบว่าเป็นกรณีการกระท าความผดิ
ที่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้บริโภคหรือเป็นการกระท าผดิ
ซ ้าซาก จะมกีารส่งขอ้มูลหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการกระท า
ความผดิทัง้หมดใหก้บัส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการยาในการพจิารณาพกัใช้
ใบอนุญาตขายยาเมื่อคณะกรรมการยามมีตเิหน็ชอบแลว้จะ

ส่งผลการพจิารณาเป็นค าแนะน าให้กบัผูว้่าราชการจงัหวดั 
เพื่อใชค้วามเหน็ของคณะกรรมการยาเป็นขอ้มลูด าเนินการ
ออกค าสัง่ทางปกครองในการสัง่พกัใชใ้บอนุญาตรา้นขายยา 
ทัง้นี้ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขัน้ตอนที่ชัดเจน 
ขัน้ตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณาด้านใบอนุญาต
ของรา้นขายยาทีก่ระท าผดิ แสดงดงัตารางที ่2  

การเพิกถอนใบอนุญาตขายยา  
เมื่อพนักงานเจา้หน้าทีส่่งขอ้มลูการกระท าผดิของ

ผูร้บัอนุญาตขายยาใหก้บัพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการ
ตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และศาลไดม้คี าตดัสนิ
ให้ผู้กระท าผิดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือ
ค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในความผิดที่กฎหมาย
บญัญตัใิหถ้อืเอาการกระท าโดยทุจรติเป็นองคป์ระกอบ หรอื
ในความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ กฎหมาย
ว่าด้วยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท กฎหมายว่าดว้ย
การขายยาหรอืพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ผลทีเ่กดิ คอื 
ผูร้บัอนุญาตขายยาจะขาดสมบตัติามมาตรา 14 (4) ซึง่ท า

 
ตารางท่ี 2.  ขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาดา้นใบอนุญาตของรา้นขายยาแผนปัจจุบนัทีก่ระท าผดิกฎหมายของจงัหวดั
แห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ผูด้ าเนินการ กระบวนการ/ขัน้ตอน ระยะเวลา (วนั) 
กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 

พนกังานเจา้หน้าที ่ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

รวบรวมพยานหลกัฐาน ผูร้บัอนุญาตไม่ไดร้บัการต่อ
อายุใบอนุญาตขายยาแผน

ปัจจบุนั 

92 

คณะกรรมการยา พจิารณาตดัสนิ 158 
สง่มตกิรรมการยาใหจ้งัหวดั 63 

ผูว้่าราชการจงัหวดั ลงนามค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาต 68 
 รวมระยะเวลา  381 
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ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัสามารถสัง่เพกิถอนใบอนุญาตขายยา
ได้ตามมาตรามาตรา 96 (6) ทัง้นี้ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการยา 

การไม่ต่ออายุใบอนุญาตขายยา  
มาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 

2510 ก าหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ซึ่งในปัจจุบัน คือ กฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ. 
2556 ในขอ้ 16 ของกฎกระทรวงฯ ก าหนดเงื่อนไขในการ
พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากปรากฎว่า 1) ผู้ร ับ
อนุญาตขาดคุณสมบตัแิละมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 14  
2) ร้านยาไม่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบนัตามวธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรมชุมชน ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนด 3) ผู้ร ับอนุญาตไม่จัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ประจ าอยู่ตลอดเวลาท าการอนัเป็นการไม่ปฏบิตัติามมาตรา 
21 มาตรา 21 ทวิ มาตรา 22  มาตรา 23 และได้รับโทษ
ปรบัตามมาตรา 103 หรอืผูร้บัอนุญาตขายยาอนัตรายหรอื
ยาควบคุมพเิศษในระหว่างทีเ่ภสชักรชัน้หนึ่งหรอืผูป้ระกอบ
วิชาชีพการสตัวแพทย์ชัน้หนึ่งไม่อยู่ปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 32 และได้รบัโทษปรบัตามมาตรา 107 
เกนิกว่าสามครัง้ภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต 
หรือ 4) ผู้รบัอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ดว้ยยา และไดร้บัโทษปรบัหรอืถูกเปรยีบเทยีบปรบัเกนิกว่า
หา้ครัง้ภายในระยะเวลาหนึ่งรอบอายุใบอนุญาต แมร้า้นขาย
ยามกีารกระท าความผดิแต่อยู่ระหว่างด าเนินคด ีกจ็ะไม่เขา้
เงื่อนไขตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 16 ท าให้ผู้อนุญาตต้องต่อ

อายุใบอนุญาตขายยาใหต่้อไป รวมถงึแมว้่าผูร้บัอนุญาตจะ
กระท าความผดิซ ้าซากแต่ไม่เกนิทีก่ าหนดในขอ้ 3 และ 4 ก็
ยงัสามารถต่ออายุใบอนุญาตขายยาได ้
การด าเนินการกบัเภสชักรผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ 

เมื่อพบว่าการกระท าความผดิของร้านขายยามผีู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้เกี่ยวข้อง พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมเพื่อ
พิ จ า รณ า จ ร ร ย า บ ร รณ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ 
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ
สอบสวน ท าหน้าที่สืบสวนหาหลักฐานเพื่อให้ทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดและสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาเภสชักรรมเพื่อพจิารณาและ
วินิจฉัยชี้ขาด ทัง้นี้เป็นตามกระบวนการและขัน้ตอนซึ่ง
ก าหนดไว้ในมาตรา 34-43 และตามข้อบังคับสภาเภสชั
กรรมว่าด้วยการหลักเกณฑ์การสอบสวนในกรณีที่มีการ
กล่าวหาหรอืกล่าวโทษผู้ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 
2548 และข้อบงัคบัสภาเภสชักรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
พกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม พ.ศ. 2557 (8) รู ป ที่  1 ส รุ ป ก ร ะบ วนก า ร
ด าเนินคดกีบัรา้นขายยาทีก่ระท าผดิกฎหมาย   
 
ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการควบคมุก ากบัรา้นขายยา 
 จากการวเิคราะหอ์ านาจและการสนับสนุนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีในมาตรการควบคุมก ากบัร้านขายยานัน้ 
พบว่ามผีู้ที่เกี่ยวขอ้งจากหลากหลายหน่วยงาน ทัง้ในส่วน
ของพนักงานเจา้หน้าทีจ่ากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
มหาดไทย องคก์รวชิาชพี สถาบนัดา้นการศกึษา ภาคธุรกจิ 
และภาคประชาชน ดงัรปูที ่2  

 
ตารางท่ี 3.  ขัน้ตอนและระยะเวลาในกระบวนการพจิารณาทางจรรยาบรรแห่งวชิาชพีในกรณีเภสชักรเป็นผู้กระท าความผดิ
กฎหมายของจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ผูด้ าเนินการ กระบวนการ/ขัน้ตอน 
ระยะเวลา (วนั) 

กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 72 21 92 

คณะกรรมการสภาเภสชักรรม พจิารณาส านวนและวนิิจฉยัชีข้าด 185 
(เพกิถอน
ใบอนุญาต) 

213 
(เพกิถอน
ใบอนุญาต) 

393 
(พกัใช้

ใบอนุญาต) 
 รบัทราบค าสัง่และมผีลใชบ้งัคบั 56 56 62 

รวมระยะเวลา 313 290 547 
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รปูท่ี 1.  กระบวนการด าเนินคดกีบัรา้นขายยาทีก่ระท าผดิกฎหมาย 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสภา

เภสชักรรม เป็นหน่วยงานภาครฐัที่มบีทบาทส าคญัในการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุมก ากบัรา้นขาย
ยา และมสีว่นสนบัสนุนในการท างานของพนกังานเจา้หน้าที่
ในการควบคุมก ากบัร้านขายยาใหไ้ด้มาตรฐานและเป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูท้ีม่ ี
อ านาจทีจ่ะพจิารณาอนุญาตขายยา ทัง้ยงัมอี านาจในการสัง่
พกัใช้/เพกิถอนใบอนุญาตขายยาที่มกีารกระท าผดิภายใน
จงัหวดัทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้วทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) ถือเป็น
หน่วยงานภาคการศกึษาทีม่บีทบาทส าคญัในการสนับสนุน
และสร้างผู้เชี่ยวชาญในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคและ
ส่ ง เสริม ให้พนักงานเจ้าห น้าที่สามารถท างานได้มี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ประชาชนและสมาคม
ผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับ
ประโยชน์จากนโยบายและมาตรการฯ มสี่วนในการปกป้อง
สิทธิของผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและความ
ปลอดภยัในการใชบ้รกิารจากรา้นขายยา กลุ่มผูม้สีว่นได ้

 

 
รปูท่ี 2. การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยี 
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เสยีดงักล่าวจงึถอืเป็นกลุ่มทีม่อี านาจสงูและมสี่วนส าคญัให้
การสนบัสนุนมาตรการควบคุมก ากบัรา้นขายยา 

ส าหรบัพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ และ
ศาล เป็นกลุ่มผู้ที่มีอ านาจสูง และมีหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไวใ้นการด าเนินคดกีบัรา้นขายยาทีท่ าผดิใหเ้ป็นไป
ตามขัน้ตอนการด าเนินคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา ในดา้นของผูป้ระกอบการรา้นขายยา
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งหวัง
ผลประโยชน์ทางด้านการค้าจากการประกอบกิจการร้าน
ขายยา เป็นกลุ่มทีม่อี านาจต ่าและมคีวามต่อต้านมาตรการ
ควบคุมก ากบัรา้นขายยา เนื่องจากไดร้บัผลกระทบและเสยี
ผลประโยชน์โดยตรง พนักงานเจา้หน้าทีค่วรตรวจสอบ เฝ้า
ระวงั และสื่อสารกบับุคคลกลุ่มนี้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและ
ความร่วมมอืต่อการด าเนินการตามมาตรการฯ  

ส าหรบัชมรมรา้นขายยาเป็นองคก์รเครอืข่ายของ
กลุ่มผูป้ระกอบการรา้นขายยาทีร่วมตวักนัท าใหเ้ป็นกลุ่มทีม่ี
อ านาจสงู แต่มกัจะมคีวามเหน็ต่อต้านกบัมาตรการควบคุม
ก ากับร้านขายยา เนื่ องจากเสียผลประโยชน์จากการ
ด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ชมรมรา้นขายยาจงึ
เป็นองค์กรเครือข่ายส าคัญที่สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อ
ป ร ะสานการท า ง านระหว่ า ง เ จ้ าห น้ าที่ภ าครัฐกับ
ผู้ประกอบการร้านขายยา เพื่อให้เกิดความเข้าในเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ และมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการ
ขบัเคลื่อนนโยบายและการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ ดงันัน้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมายควรสื่อสารและท า
ความเขา้ใจกบัชมรมรา้นขายยาเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืและ
สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการควบคุมก ากบัร้าน
ขายยา 
 

การอภิปรายและสรปุผล 
 นโยบายและมาตรการในการควบคุมก ากบัร้าน
ขายยาในปัจจุบนัได้มกีารก าหนดเป็นหลกัการไว้เบื้องต้น
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เ ป็นป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน หากแต่เมื่อพิจารณาแล้วกลบัพบว่า แนวทาง
และหลกัเกณฑน์ี้อาจยงัไม่เหมาะสมเพยีงพอ และก่อใหเ้กดิ
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหลายส่วน โดยในด้านการ
อนุญาตและต่ออายุ ใบอนุญาตขายยาแม้ว่าจะมีการ
ก าหนดให้การกระท าความผิดและการถูกด าเนินคดีของ
ผู้รบัอนุญาตขายยาเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตและการ
ต่ออายุใบอนุญาตขายยาไว้ทัง้ในพระราชบญัญตัิยา พ.ศ. 

2510 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2556 แต่กลบัพบว่า
ผูร้บัอนุญาตทีก่ระท าความผดิแต่ยงัอยู่ระหว่างกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญาที่ยงัไม่ได้รับการพิพาษาตัดสินจนเป็นที่
สิน้สุดนัน้ ยงัคงสามารถต่ออายุใบอนุญาตฉบบัเดมิไดแ้ละ
ยังสามารถขอรับใบอนุญาตขายยาอื่นได้เช่นกัน เมื่อ
พิจารณาขัน้ตอนของการด าเนินคดีอาญากับร้านขายยา
แผนปัจจุบันที่กระท าผิดกฎหมายนัน้ พบว่าต้องมีการ
ประสานงานกับหลากหลายหน่วยงานและต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณาหลายขัน้ตอนท าให้ใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าจะไดร้บัการพพิากษาตดัสนิคด ี

อกีทัง้การพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนุญาตร้านขาย
ยาทีม่กีารกระท าความผดินัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาของ
คณะกรรมการยาก่อนเพื่อใหม้คี าแนะน าใหก้บัผูว้่าราชการ
จังหวัดในการออกค าสัง่ดังกล่าวตามมาตรา 95 และ 96 
แห่งพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ต่อจากนัน้จงึจะสามารถ
โฆษณาค าสัง่พักใช้หรือเพิกถอนฯ ในสื่ออื่นๆ ได้ ตาม
มาตรา 97 ซึ่งจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะสามารถมีค าสัง่พกัใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ได้นัน้ ต้องมีการส่งข้อมูลให้
คณะกรรมการยาพิจารณาก่อน โดยไม่ได้มีการก าหนด
แนวทางและระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนไว้
อย่างชดัเจน อกีทัง้ยงัเป็นขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลายาวนาน ท าให้
ร้านยาที่กระท าผิดเหล่านัน้ยังคงสามารถขายยาให้กับ
ประชาชนได้แม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายก็ตาม 
ลักษณะดังกล่าวต่างจากการควบคุมสถานบริการตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่ได้ให้อ านาจ
นายต ารวจท้องที่ตัง้แต่ชัน้สารวตัรขึน้ไป หรือนายอ าเภอ
ท้องที่สามารถสัง่งดการแสดงที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็น
อันตรายต่อผู้ชมในสถานบริการได้ รวมถึงให้อ านาจ
พนักงานเจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่(ผูว้่าราชการจงัหวดั) ในการไม่
ต่ออายุใบอนุญาตหรอืสัง่พกัใช้ใบอนุญาตได้ครัง้ละไม่เกนิ
สามสบิวนั หรือสัง่เพิกถอนใบอนุญาตได้ เมื่อพบว่าผู้ร ับ
อนุญาตสถานบริการมีการกระท าความผิดและฝ่าฝืนบท
บญัญัตของกฎหมาย โดยค านึงถึงความร้ายแรงของการ
กระท าความผดิ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัสิถาน
บรกิาร พ.ศ. 2509 ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหป้ระชาชน
ไดร้บัอนัตรายจากสถานบรกิารนัน้ไดท้นัท่วงท ี(11)  

ในด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่หลักในการ
ก ากับดู แ ลร้ านข ายยา โดยตรง  ยัง ข าดทักษะและ
ประสบการณ์การท างานและการด าเนินคดกีบัรา้นขายยาที่
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กระท าผิดกฎหมาย รวมถึงข้อจ ากดัด้านอัตราก าลังและ
ภาระหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในด้านอื่น ๆ จึงท าให้
การเฝ้าระวัง และควบคุมก ากับร้านขายยาท าได้ไม่
ครอบคลุมและเต็มประสทิธิภาพเท่าที่ควร ส่วนพนักงาน
สอบสวนและอยัการยงัไม่คุน้เคยกบัมาตรการและกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑแ์ละการ
ก ากบัร้านขายยา ท าให้เมื่อต้องด าเนินคดกีบัร้านขายยาที่
กระท าผดิ จงึตอ้งใชเ้วลานานในการพจิารณาส านวนคด ี

หลายครัง้พบว่าผูร้บัอนุญาตขายยาและผูม้หีน้าที่
ปฎิบตัิการประจ าร้านขายยาใช้ช่องว่างของมาตรการนี้ใน
การกระท าผดิซ ้าซากในช่วงทีก่ารด าเนินคดยีงัไม่สิน้สุด ท า
ใหเ้กดิเป็นความเสีย่งต่อประชาชนทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทีไ่ม่
ปลอดภัยจากร้านขายยาเหล่านี้ จึงต้องทบทวนและสร้าง
แนวทางทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัใน
การควบคุมก ากบัร้านขายยาที่กระท าผิดเหล่านี้ เพื่อลด
ช่องว่างและโอกาสในการกระท าความผดิ รวมทัง้ควรสรา้ง
ความเขม้แขง็ให้กบัประชาชนเพื่อสามารถเลอืกรบับรกิาร
จากรา้นขายยาทีม่มีาตรฐานและปลอดภยั 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่านโยบายและ
มาตรการในควบคุมก ากบัร้านขายยาที่ใช้ในปัจจุบนัยงัไม่
เหมาะสมและมีช่องว่างของการท างาน ดังนั ้นเพื่อให้
นโยบายและมาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ จงึมขีอ้เสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร
และยา ดงันี้ 
 1. ควรก าหนดหลกัเกณฑเ์งื่อนไขในการพจิารณา
พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขายยา โดยจัดท าเป็น
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาพักใช้และเพิกถอน
ใบอนุญาตขายยา โดยให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัสามารถใช้
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวในการสัง่พกัหรือเพิกถอนใบอนุญาต
รา้นขายยาโดยไม่ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ยาเป็นรายกรณี ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับ
ประชาชนในการใชบ้รกิารจากรา้นขายยาทีม่กีารกระท าผดิ
กฎหมายไดท้นัท่วงท ี 

2. เร่งรัดการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินคดี และควบคุมก ากบัร้านขายยา เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความมัน่ใจในการ
ท างาน 
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การศึกษาครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับการ
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