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The objectives of this research were to determine law enforcement of the public
health officers in accordance with the Psychotropic Substances Act of 2518 B.E. and to study
the opinions of public health officers toward the provision of the law, factors concerning
administration resources and related environmental factors. The population of this research
was pharmacists who are responsible for the post marketing control of psychotropic
substances in 76 provincial public health offices. This study used both quantitative and
qualitative methods. For quantitative method, data were collected from 72 pharmacists in
provincial public health offices using mailed-questionnaire with response rate of 78%.
Qualitative data were collected through observation and in-depth interview from pharmacists
in 4 selected provincial public health offices. Descriptive statistics and content analysis were
used for quantitative and qualitative data analysis, respectively.
The results showed that fifty percent of the samples were male, average age 37.4
years old, 51.67% married, 58.3% graduated Bachelor degree and 51.7% had work experience in
Psychotropic Substances Act more than 5 years. Results for law enforcement of the public health
officers indicated that there were steps to enforce the law from warning, fine and indictment
for Criminal Act depending on severity affecting consumers, intention of the offender, history
of wrong doing, activating amount of the substances, policy from the superior as well as the
complaints. The sample of psychotropic substances was collected or confiscated as an
evidence for case indictment when arrest by the police. Regarding the opinions toward
provision of the law, the mean opinion score was 4.28 out of 5. There were 94.6% of the
sample agree that all private hospitals and clinics are required to get permission for
possession of psychotropic substances in category 2 and 50% disagree with the permission
for physicians to possess psychotropic substances in categories 3, 4 with the amount that
specified by the minister and without advanced license. The administration resources
including personnel and budget were insufficient and policy implementation from higher level
was not clear. The results can be used as guidance to enhance performance of the public
health officers and to improve the efficiency of law enforcement for consumer protection.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็ นสิ่ งธรรมชาติหรื อที่ได้
จากธรรมชาติ หรื อวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็ นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลกั ษณะเป็ นวัตถุสาํ เร็ จรู ปทางเภสัชกรรม ซึ่ง
พร้อมที่จะนําไปใช้แก่คนหรื อสัตว์ได้ (พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท, 2548: 5)
มีการนําวัตถุออกฤทธิ์มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น กลุ่มยาลดความอยากอาหาร (Appetite
Suppressants) ได้แก่ Phentermine, Diethylpropion และ D-Nor Pseudoephedrine มีฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาเป็ นอนุพนั ธ์ของเมทแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์กระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง โดยมีผลต่อศูนย์
ควบคุม ความอยากอาหาร พบอาการข้างเคียงของยาที่รุนแรง มีผลต่อระบบประสาทส่ วนกลาง ทํา
ให้หงุดหงิด ไวต่อสิ่ งเร้า นอนไม่หลับ และมีฤทธิ์ทาํ ให้เคลิ ้ มฝัน(ไพศาล ปวงนิยม., 2550: 28) กลุ่ม
ยานอนหลับ (Sedative Hypnotic) ได้แก่ Nitrazepam, Flunazepam, Teamazepam, Triazolam,
Zopidem และ Midazolam เป็ นยาในกลุ่ม Benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่ วนกลาง
โดยไปยับยั้งการทําหน้าที่ข องเซลล์ประสาทต่ างๆ มีฤทธิ์ลดอาการวิตกกังวล ทําให้นอนหลับ
ต้านอาการชัก คลายกล้ามเนื้อ แต่อาจเกิดภาวะสูญเสียความจําขณะยาออกฤทธิ์ได้ พบอาการไม่
พึงประสงค์ เช่น เซื่องซึม เดินโซเซ เคลื่อนไหวช้า ความคิดไม่ฉับไว สับสน อ่อนเพลีย พูดไม่ชดั
หากใช้นาน ๆ จะเกิดการดื้อยา และติดยา กลุ่มยากล่อมประสาท (Tranquilizer) เป็ นกลุ่มยาที่ออก
ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกับกลุ่มยานอนหลับ แต่ออกฤทธิ์ในระดับที่ต่าํ กว่า เช่น
Diazepam, Lorazepam และ Aplrazolam (ศรี สุดา ฉํ่าทรัพย์, 2541: 5) นอกจากนี้ยาในกลุ่มลดนํ้ ามูก
ที่มีซูโดอีเฟดรี นเป็ นส่ วนประกอบ ได้แก่ ซูโดอีเฟดรี นตํารับเดี่ยว และซูโดอีเฟดรี นตํารับผสม ก็
จัดเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ต่ อจิต และประสาท แม้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มตัว ยานี้ จะไม่มีผลต่ อ
ระบบประสาทส่ วนกลาง แต่เนื่ องจากคุณสมบัติ ทางเคมี สามารถนําไปแยกสกัด สารซูโดอีเฟดรี
นออกมา เพื่อใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้โทษ คือ เมทแอมเฟตามีน หรื อที่รู้จกั กันใน
นามของยาบ้า ยาไอซ์ (วิภา เต็งอภิชาต, 2553: 1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งมอบหมายให้สาํ นักงาน
1

2
คณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินงานในส่วนกลาง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดําเนิ นงาน
ในส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานแต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 เป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยการบังคับ
ใช้กฎหมาย เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบและเฝ้ าระวังสถานประกอบการ ได้แก่ สถานที่ขาย
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) และ สถานที่ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2, 3, 4
(โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก) ตลอดจนผูป้ ระกอบการให้ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนดไว้ และหาก
พบการฝ่ าฝื นจะมีการลงโทษโดยใช้มาตรการตามที่ ระบุไว้ในกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้รับความปลอดภัย เป็ นธรรมและสมประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการเก็บ
ตัวอย่าง การยึด การอายัด การดําเนินการต่อผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นกฏหมาย ตั้งแต่การดําเนิ นคดีอาญา
การเปรี ยบเทียบปรับ ไปจนถึงการพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2540: 15) ทั้ง นี้ การที่ รั ฐ ได้น ํา เอากฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ที่ มี อ ยู่ม าใช้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านทางการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย เรี ยกว่า การบังคับใช้
กฎหมาย (Law Enforcement) ซึ่งหากการบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปอย่างเคร่ งครัดและเสมอภาคแล้ว
จะมีผลทําให้เกิดความสงบและเรี ยบร้อย (โภคิน พลกุล, 2531: 2)
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีปัญหาการนําวัตถุออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ไปใช้
ในทางที่ผดิ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้น โดยสถานการณ์ปัญหาการ
นําวัตถุออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด มีดว้ ยกันในหลายรู ปแบบ อาทิเช่น
ปัญหาการนํายาวัตถุออกฤทธิ์มาปรุ งแต่งกับสารชนิดอื่น หรื อเสพร่ วมกับเครื่ องดื่มบางชนิ ด ซึ่งจะ
ทําให้ผเู้ สพเกิดอารมณ์เคลิบเคลิ ้ มเป็ นสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย พบกลุ่มวัยรุ่ นเสพสารในกลุ่มวัตถุ
ออกฤทธิ์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม นักเที่ยวกลางคืน ตามสถานเริ งรมย์ (จารุ วรรณ ลิ ้ มสัจจะกุล,
2546: ง) การนํามาใช้เป็ นสารผสมในยาเสพติ ดชนิ ด ใหม่ ซึ่ งมีชื่อว่า “สี่ คูณร้อย” เป็ นการผสม
ระหว่างสารหลายๆ ชนิ ดกับยา Alprazolam เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะใจลอย ขาดสติ ฮึกเหิ ม
กล้าแสดงออก เริ่ มแพร่ ระบาดในแถบภาคใต้ของประเทศไทย (ดํารงค์ แวอาลี, 2552: 3) นอกจากนี้
พบการนําวัตถุออกฤทธิ์ไปใช้ในการก่ออาชญากรรม รวมถึงพบปั ญหาการลัก ลอบขายวัตถุออก
ฤทธิ์ทางอินเตอร์ เนตอีกเป็ นจํานวนมาก (กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2555: 154) และในปี 2555 พบ
สถานการณ์ ปัญหาการรั ่ วไหลของยาซูโดอีเฟดรี น ในประเทศ มีการรั ่ วไหลออกนอกระบบการ
ควบคุ มของโรงพยาบาลรั ฐจํา นวน 11 แห่ ง และสถานพยาบาลเอกชน จํา นวน 14 แห่ ง ซึ่ ง มี
หลักฐานเกี่ยวพันกับของกลางยาในคดียาเสพติดที่ตรวจพบ (กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2555)
ปั ญหาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการตรวจรับของกลาง ที่มาจากหน่ วย
ตรวจพิสูจน์คดียาเสพติ ด ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข สถานตรวจ
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พิสูจน์สาํ นักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สถานตรวจพิสูจน์สาํ นักงานตํารวจ
แห่งชาติ ซึ่งนําของกลางมาเก็บรักษา ณ คลังยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
พบว่า ในปี พ.ศ.2553 มีการตรวจรับของกลางคดีวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จํานวนทั้งสิ ้ น
299 คดี (692 รายการ) ปี พ.ศ.2554 จํานวน 407 คดี (349 รายการ) และปี พ.ศ. 2555 จํานวน 491 คดี
(655 รายการ) (กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2553-2555) ฉะนั้น เห็นได้ว่า คดีของกลางวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทที่ถูกจับกุมได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 มีการรับของกลางวัตถุออกฤทธิ์รวม
ทั้งสิ ้ น 1,694 รายการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นทุกปี โดยคดีของกลางวัตถุออกฤทธิ์ที่พบมากที่สุด 3
ลําดับแรก ได้แก่ Alprazolam พบว่ามีคดีจาํ นวนสูงที่สุดถึง 983 รายการ Pseudoephedrine จํานวน
181 รายการ และ Diazepam จํานวน 57 รายการ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลรายงานเกี่ยวกับการนําวัตถุ
ออกฤทธิ์ไปใช้ในทางที่ผิด โดยเป็ นข้อมูลจากการรับเรื่ องร้องเรี ยนของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจากประชาชน ซึ่ งพบกรณี ต ัวอย่างเช่น กรณี สถานพยาบาลมีก ารจําหน่ ายยาลด
นํ้ าหนักที่เป็ นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ให้กบั เด็กนักเรี ยนจํานวนมาก โดยยาดังกล่าวสามารถหาซื้อ
ได้ง่ า ยไม่ ต ้อ งพบแพทย์ต รวจรั ก ษาก่ อ นซื้ อ ยา กรณี ค ลิ นิ ก ขายวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ในประเภท 2
(Midazolam) ให้กบั ผูต้ ิดยาเสพติดใช้บดละลายนํ้ าเพื่อเสพแทนเฮโรอีน กรณี ร้านขายยาจําหน่ าย
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ให้กบั วัยรุ่ นและผูต้ ิดยา กรณี ผแู้ ทนขายยาได้เสนอขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่
ร้านขายยา โดยอ้างว่าได้ซ้ือวัต ถุออกฤทธิ์ต่อ มาจากคลินิกแพทย์ เป็ นต้น ในปี งบประมาณ 2554
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จดั ทําโครงการเพื่อสํารวจสถานการณ์การลัก ลอบขาย
วัตถุออกฤทธิ์ในร้านขายยา เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี
และปทุมธานี ) รวมทั้งสิ ้ น 100 ร้าน พบว่ามีร้านขายยาที่ลกั ลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ จํานวนถึง 14
ร้าน และในปี งบประมาณ 2555ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบสถานพยาบาลที่ได้รับอนุ ญาตให้มีไว้ใน
ครอบครองและใช้ป ระโยชน์ ซ่ึ งวัต ถุ อ อกฤทธิ์ จํา นวน 118 แห่ ง พบการกระทํา ฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 จํานวน 12 แห่ ง (กองควบคุมวัตถุ
เสพติด, 2550-2555)
จากข้อมูลและสถิติที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การนําวัตถุออกฤทธิ์
ทางการแพทย์มาใช้ในทางที่ผดิ โดยการลักลอบนํายาออกนอกระบบ มีรูปแบบของการกระทําผิดที่
หลากหลาย มีแนวโน้มของการกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้น พบการกระทําฝ่ าฝื นกฎหมายของสถาน
ประกอบการ และผูป้ ระกอบการ เช่น สถานพยาบาล หรื อร้านขายยา ซึ่งการควบคุมให้มีการปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายกําหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ครอบคลุม
ทัว่ ทั้งประเทศ และรวดเร็ วทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ จะมีกฎหมายเป็ น
เครื่ องมือในการบังคับใช้และควบคุมให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ แต่ก็ยงั
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พบการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมายพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็ นจํานวนมาก
ซึ่งการบังคับใช้ก ฎหมายเพื่อให้บรรลุผลและมีประสิ ทธิ ภาพตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายนั้น
สามารถทําได้โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดข้อบกพร่ องต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เมื่อทราบสาเหตุแล้วจะได้เริ่ มแก้ไขตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ ซึ่งกฎหมายแต่ละสาขามีจุดหมายหรื อ
เจตนารมณ์ที่ต่างกัน มีกลไกบังคับใช้ให้เป็ นไปตามกฎหมายแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อสังคม
แตกต่างกัน หากรัฐประสงค์จะให้กฎหมายมีการบังคับใช้ตามเจตนารมณ์แล้ว รัฐต้องศึกษาลักษณะ
ของงาน การจัด ระบบเจ้าหน้าที่ ศึก ษาความสัมพัน ธ์ใ นอํา นาจหน้าที่ ต่ างๆ ตลอดจนติ ด ตาม
ประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกๆ ฝ่ ายอย่างต่อเนื่ องกันไป จึงจะทํารัฐมีการพัฒนา
(อมร จันทรสมบูรณ์, 2543: 25-28)
การบังคับใช้กฎหมายจะบรรลุเป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพจําเป็ นต้องคํานึ งถึงปั จจัย
ต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีรายงานผลการวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายต่างๆ พบว่า มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย จากผลการศึกษาของพีระ
ธาตุ พิกุ ล (2547: 18-20) พบว่า ปั จ จัยที่ มีผ ลต่ อการบัง คับใช้ก ฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคด้า น
สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 3 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ.2541 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบุคคล คือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดสมรรถนะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานบังคับใช้กฎหมาย ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มี
ความจริ งจัง (2) ด้านองค์กร คือการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ยังไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ และ (3) ด้านบริ บททางสังคม คือ สภาพสังคมที่เป็ นระบบอุปถัมภ์
และอิทธิพลคุกคามพนักงานเจ้าหน้าที่
จากการศึกษาของสิ ริ ลกั ษณ์ มังกรอัศวกุล (สิ ริ ลกั ษณ์ มังกรอัศวกุล, 2548: 89-90)
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคและผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับนโยบายและการ
ปฏิบตั ิงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านอาหารและยาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 8 คื อ ปั ญหาด้านการบังคับใช้ก ฎหมาย โดยผูป้ ฏิบัติงาน มีความเห็น ว่าควรมีการแก้ไข
กฎหมายด้านพระราชบัญญัติยา และ พระราชบัญญัติอาหารทันต่อเหตุการณ์ให้มากขึ้น และควร
แก้ไขกฎหมายในด้านการกําหนดโทษให้เหมาะสม ส่วนผูบ้ ริ โภคมีความเห็นว่ามีผปู้ ฏิบตั ิงานควร
ดําเนินการเอาผิดกับผูป้ ระกอบการกรณี ผบู้ ริ โภคร้องเรี ยนอย่างเข้มงวดและกวดขัน ให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคด้านอาหารและยาอย่างจริ งจัง ซึ่งผูบ้ ริ โ ภคเห็นว่าเรื่ องการบังคับใช้
กฎหมายเป็ นจุดอ่อนของสังคมไทย
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การศึกษาของนันทวลักษณ์ พูลวิวฒั น์ชยั การ (นันทวลักษณ์ พูลวิวฒั น์ชยั การ, 2551:
201-203) เรื่ องการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมยาแผนโบราณ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
พบว่า การดําเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยรวมของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยส่วนใหญ่ดา้ นการตรวจสอบอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.4) ด้านการดําเนิ นการอื่น
ต่อผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายอยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 52.3)และสํานักงานสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่
ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ (ร้อยละ 52.4) นายแพทย์สาธารณสุ ขไม่มีการมอบนโยบายใน
การปฏิบตั ิงานควบคุมยาแผนโบราณอย่างชัดเจน (ร้อยละ 81.0)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการกระทําฝ่ าฝื นกฎหมายพระราชบัญญัติวตั ถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี สถานการณ์การใช้วตั ถุออก
ฤทธิ์ในทางที่ผดิ มีรูปแบบใหม่หลากหลายเพิ่ มมากขึ้น เพื่อควบคุมไม่ให้มีการนําวัตถุออกฤทธิ์ไป
ใช้ในทางที่ผดิ การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่จึงควรเป็ นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพ
สถานการณ์ ปัญหา ณ ปั จ จุบัน ดังนั้น ศึก ษาการบังคับใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และศึกษา
ปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จะทําให้ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นในการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ งานของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ให้มี การปฏิบตั ิ งานและเพื่อให้เกิ ด การบังคับใช้ก ฎหมายที่ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถช่วยลดปัญหาการนําวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้อย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518 ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุ ด ประสบการณ์ใน
การทํางานด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ประสบการณ์ในการทํางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสื บสวน สอบสวน
ประมวลหลักฐาน
2. เพื่ออธิ บายความคิ ด เห็ น ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ที่มีต่ อ บทบัญ ญัติ ข องกฎหมาย
ในส่ ว นที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2518
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3. เพื่ออธิ บายปัจจัยด้านทรัพยากรการบริ หาร ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518
4. เพื่ออธิบายปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ นโยบาย
จากส่ ว นกลาง นโยบายผูบ้ งั คับบัญชาหน่ ว ยงาน ความร่ วมมือจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลการศึก ษาที่ ได้จ ะสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาการดําเนิ นงานและการ
บังคับใช้ก ฎหมายด้า นการคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคหลังผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์ ออกสู่ ต ลาด รวมถึ ง
แนวทางในการปรับปรุ งส่งเสริ มวิธีการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิ ต
และประสาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. นิยามศัพท์
1. กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติม รวมถึง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาท ที่เกี่ยวข้องวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ในประเภท 2, 3 และ 4
2. การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว ตั ถุ
ที่ ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาท ได้น ําบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ ว ตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ. 2518 ไปปรับใช้แก่ ก ารกระทําความผิด โดยทําการตรวจสอบ ควบคุม การยึด
การอายัด การดําเนิ น คดี อ าญา การเปรี ยบเที ย บปรั บ การพัก ใช้ใบอนุ ญ าตหรื อ การเพิ ก ถอน
ใบอนุญาต
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัด
4. การนําวัต ถุอ อกฤทธิ์ ไปใช้ในทางที่ ผิด หมายถึง การใช้ว ตั ถุ ออกฤทธิ์ โดยไม่ มี
จุดมุ่งหมายทางการแพทย์ การใช้ขนาดที่เกินกําหนด หรื อไม่มีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์และทําให้เกิด
อันตรายต่อร่ างกายหรื อจิตใจของผูบ้ ริ โภค
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5. การดําเนิ น งานเพื่อ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคหลังผลิต ภัณ ฑ์ว ัต ถุ ออกฤทธิ์ ออกสู่ ต ลาด
หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง ไม่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับ
อนุ ญาตไว้ โดยดําเนิ นการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้ าระวัง ในสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านขายยา
สถานพยาบาล
6. ทรัพยากรการบริ หาร หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลเอื้ออํานวยต่อการดําเนิ นการของ
หน่วยงาน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน
7. สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ก ฎหมาย หมายถึง นโยบายจากส่ วนกลาง
นโยบายจากผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน และการให้ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
คุณลักษณะของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. อายุ
2. เพศ
3. สถานภาพ
4. ตําแหน่ง
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. ระดับการศึกษา
7. การฝึ กอบรม
8. การมีประสบการณ์เรื่ องร้องเรี ยน
ความคิดเห็นต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตาม
เฝ้ าระวัง หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออก
สู่ ตลาด
ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริ หาร

1. บุคลากร
2. งบประมาณ
3. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยด้านสิ ่ งแวดล้อม
1. นโยบายจากส่ วนกลาง
2. นโยบายผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงาน
3. ความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา

การบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.

2518
การควบคุมหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด
1. การตรวจสอบสถานที่
- สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา)
- สถานที่ครอบครองวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2, 3 และ 4
(โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก)
2. การเก็บตัวอย่าง
3. การยึด
4. การอายัด
5. การดําเนินการต่อผูก้ ระทํา
การฝ่ าฝื นกฏหมาย
- การดําเนินคดีอาญา
- การเปรี ยบเทียบปรับ
- การพักใช้หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาต

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาเรื อง การปฏิบตั ิตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ทีออกฤทธิ ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518 การควบคุมผลิต ภัณ ฑ์หลังออกสู่ ตลาด มีก ารทบทวน
วรรณกรรม และการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้องซึงประกอบด้วยเนือหาดังนี
ส่วนที 1 ข้อมูลเกียวกับวัตถุออกฤทธิ
1.1 ความหมายของ วัตถุออกฤทธิ
1.2 วัตถุออกฤทธิทีขึนทะเบียนตํารับในประเทศไทย
1.3 การกระจายวัตถุออกฤทธิ
ส่วนที 2 หลักการบังคับใช้กฎหมาย
2.1 ความหมายของ หลักการบังคับใช้กฎหมาย
2.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 ทีเกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด
2.3 อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที ตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518
2.4 หลัก และวิธี ก ารปฏิบัติ ง านด้านกฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้าที ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
2.5 การตรวจสอบสถานทีทีมีการครอบครองและขายวัตถุออกฤทธิต่อจิตและ
ประสาท ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส่วนที 3 การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข
3.1 ความหมายของ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข
3.2 การดําเนินการควบคุมวัตถุออกฤทธิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
3.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริ หาร
3.4 ปัจจัยด้านสิ งแวดล้อมทีมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนที 4 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลเกียวกับวัตถุออกฤทธิ
1. 1 ความหมายของวัตถุออกฤทธิ (Psychotropic Substance)
นิยาม “วัตถุออกฤทธิ (Psychotropic Substance)”
วัตถุออกฤทธิ (Psychotropic Substance) ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยวัตถุที
ออกฤทธิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 หมายถึง สารใดๆ ทีเป็ นสารธรรมชาติหรื อสารสังเคราะห์
หรื อวัตถุทีเป็ นธรรมชาติ ในประเภทที I, II, III และ IV ตามตารางแนบท้ายอนุ สัญญาฯ 1971
ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาทสหประชาชาติได้กาํ หนดการควบคุมวัตถุ
ออกฤทธิระหว่างประเทศโดยอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท
ค.ศ. 1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971) โดยมีวตั ถุประสงค์ควบคุมการใช้วตั ถุ
ออกฤทธิในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในปริ มาณทีเหมาะสม และป้ องกันการใช้วตั ถุออกฤทธิ
ในทางทีผิด โดยกําหนดคุณสมบัติของสารทีควบคุมเป็ นวัตถุออกฤทธิภายใต้อนุ สัญญาฯ (World
Health Oraganized, 2000) ดังนี
สารทีสามารถทําให้เกิดผลดังนี
1. ภาวะการติดยา (State of Dependence) และ
2. การกระตุน้ (Stimulation) หรื อกด (Depression) ระบบประสาทส่วนกลาง มีผล
ทํา ให้เ กิ ด ประสาทหลอน (Hallucination) หรื อ ทํา ให้เกิ ด ความผิด ปกติ ข องการควบคุ ม การ
เคลือนไหวของร่ างกาย (Motorfunction) หรื อความคิด (Thinking) หรื อพฤติกรรม (Behavior) หรื อ
การรับรู้ (Perception) หรื ออารมณ์ (Mood)
3. การนําไปใช้ในทางทีผิดและเกิดผลเสียในทํานองเดียวกันกับสารทีได้ถูกควบคุม
เป็ นวัตถุออกฤทธิประเภทที I, II, III และ IV ของอนุสญ
ั ญาฯ 1971
มีหลักฐานเพียงพอทีแสดงให้เห็ นว่า สารดังกล่าวได้ถู กนําไปใช้หรื ออาจจะถูก
นําไปใช้ในทางที ผิด และจะทําให้เกิด ปั ญหาต่ อการสาธารณสุ ขและสังคม จึงควรทีจะจัดให้อยู่
ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศ
ทังนี สารที ควบคุ ม ภายใต้อ นุ สั ญ ญาฯ 1971 จะแบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภท
(Schedules) ดังนี
ประเภท I เป็ นสารทีมีศกั ยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ยาในทางทีผิดมีความเสี ยง
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทีร้ายแรง มีการใช้ประโยชน์เพือการบําบัดรักษาทีจํากัด
ประเภท II เป็ นสารทีมีศกั ยภาพในการก่อให้เกิ ดการใช้ในทางทีผิดและมีค วาม
เสียงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมาก มีการใช้ประโยชน์เพือการบําบัดรักษาในระดับน้อยถึงปาน
กลาง
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ประเภท III เป็ นสารทีมีศกั ยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางทีผิดและมีความ
เสียงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมาก มีการใช้ประโยชน์ในการบําบัดรักษาในระดับปานกลางถึง
มาก
ประเภท IV เป็ นสารทีมีศกั ยภาพในการก่อให้เกิดการใช้ในทางทีผิดและมีความ
เสียงอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนน้อย มีการใช้ประโยชน์ในการบําบัดรักษาจากน้อยไปถึง
มาก
ประเทศไทยมีการควบคุมวัตถุออกฤทธิภายใต้พระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี
นิ ยามคําต่ างๆ ทีเกี ยวข้อง (พระราชบัญญัติว ตั ถุทีออกฤทธิต่อจิต และประสาท
2548: 5)
วัตถุออกฤทธิ หมายความว่า วัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาททีเป็ นสิ งธรรมชาติ
หรื อทีได้จากสิ งธรรมชาติ หรื อวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาททีเป็ นวัตถุสงั เคราะห์ ทังนี ตามที
รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วัตถุตาํ รับ หมายความว่า สิ งปรุ งไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดทีมีวตั ถุออกฤทธิรวมอยู่
ด้วย ทังนี รวมทังวัตถุออกฤทธิทีมีลกั ษณะเป็ นวัตถุสาํ เร็ จรู ปทางเภสัชกรรมซึงพร้อมทีจะนําไปใช้
แก่คนหรื อสัตว์ได้
เสพวัตถุออกฤทธิ หมายความว่า การรับวัตถุออกฤทธิเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใดหรื อ
ทางใด
ติ ด วัต ถุออกฤทธิ หมายความว่า เสพเป็ นประจําติ ด ต่ อกัน จนตกอยู่ในสภาพที
จําเป็ นต้องพึงพาวัตถุออกฤทธิ โดยสามารถพบสภาพเช่นนันได้ตามหลักวิชาการ
การระบุ ชื อและจัด แบ่ ง ประเภทวัต ถุ อ อกฤทธิ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุชือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิว่าด้วย
วัตถุออกฤทธิใดอยูใ่ นประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 หรื อประเภท 4
การแบ่ งประเภทของวัตถุออกฤทธิ ตามบัญชี ทา้ ยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับที 97 (พ.ศ. 2539) เรื อง ระบุชือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ กําหนดให้วตั ถุออกฤทธิ ที
ระบุชือในบัญชีทา้ ยประกาศนีเป็ นวัตถุออกฤทธิ ตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 แบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิเป็ น 4 ประเภท ดังนี
1. วัตถุออกฤทธิในประเภท 1 ส่วนใหญ่เป็ นสารทีทําให้เกิดอาการหลอนประสาท
เช่น Lysergic Diethylamide (LSD) ทีพบในกระดาษเมา (Magic Paper), Tetrahydrocannabinol
(THC) สารออกฤทธิในต้นกัญชา หรื อ Psilocybine สารออกฤทธิในเห็ดขีควาย
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2. วัต ถุ อ อกฤทธิ ในประเภท 2 จํา แนกออกเป็ น กลุ่ ม กระตุ ้น ประสาท เช่ น
Methylphenidate ใช้รัก ษาโรคสมาธิ สันในเด็ก (ADHD หรื อ Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) กลุ่มยานอนหลับ ได้แก่ กลุ่ม Benzodiazepines เช่ น Flunitrazepam, Nimetazepam,
Triazolam และ Alprazolam กลุ่ม Barbiturate เช่น Secobarbital กลุ่มยาลดความอ้วน ลดความอยาก
อาหาร เช่ น Amfepramone, Mazindol และ Phentermine และกลุ่มยาลดอาการคัด จมูก เช่ น ยา
Pseudoephedrine ตํารับเดียว และ ยา Pseudoehedrineตํารับสูตรผสม
3. วัต ถุ อ อกฤทธิ ในประเภท 3 เป็ นยานอนหลับ กลุ่ ม Barbiturate และ nonbarbiturate
4. วัตถุออกฤทธิในประเภท 4 เป็ นกลุม่ ยาลดความวิตกกังวล เช่น Diazepam และ
Lorazepam
1.2 วัตถุออกฤทธิทีขึนทะเบียนตํารับในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุทีออกฤทธิ ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้จ ัด แบ่ ง
ประเภทวัตถุออกฤทธิออกเป็ น 4 ประเภท ดังทีกล่าวไว้ขา้ งต้น โดยวัตถุออกฤทธิในประเภท 1 มี
อันตรายร้ายแรงและมีประโยชน์ในทางการแพทย์บา้ งแต่น้อยหรื อไม่มีเลย ปั จจุบนั ไม่มีวตั ถุออก
ฤทธิในประเภท 1 ขึนทะเบียนตํารับในประเทศไทยเพือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่ วนวัตถุออก
ฤทธิในประเภท 2กฎหมายห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต ขาย นําเข้า หรื อส่ งออก ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุ ข
หรื อผูซ้ ึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข ดังนัน กระทรวงสาธารณสุ ข จึงมีภาระกิจใน
การจัดหาวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภท 2 เพือให้บริ การแก่สถานพยาบาลต่างๆทังของ
รัฐ และเอกชน สถานพยาบาลทันตกรรม และสถานพยาบาลสัตว์ ทัวราชอาณาจักร ซึงดําเนิ นงาน
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็ นผูค้ วบคุมรับผิดชอบการ
ดําเนิ น งานของเงิ น ทุ น หมุน เวียน มีหน้าที ภารกิ จ เพือซื อ ขาย ผลิต วัต ถุทีออกฤทธิ ต่ อจิ ต และ
ประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท เพือสําหรับใช้ในทางการแพทย์
ปั จจุบันมีว ตั ถุออกฤทธิในประเภท 2 ไว้จาํ หน่ ายให้ก ับโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาล รวมทังสิ น 21 ตํารับ ตามตารางที 1 และในส่วนวัตถุออกทธิในประเภท 3,4 มีผผู้ ลิต
และผูน้ าํ เข้าขอขึนทะเบียนตํารับไว้ โดยวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 จํานวนทังสิ น 135 ตํารับ ตาม
ตารางที 2 และวัตถุออกฤทธิในประเภท 4 จํานวนทังสิ น 240 ตํารับตํารับ ตามตารางที 3 รวมมีวตั ถุ
ออกฤทธิทีขึนทะเบียนตํารับในประเทศไทยทังสิ น 396 ตํารับ
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ตารางที 1 ตํารับวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 ทีมีจดั จําหน่ายในประเทศไทย
ลําดับที
ชือวัตถุออกฤทธิ
ลําดับที
1
NITRAZEPAM 5 mg
12
2
KETAMINE Hcl 50 mg/ml; 10ml
13
METHYPHENIDATE Hcl
3
SUSTATAINED RELEASE
14
TABLET 18 mg/tab
METHYPHENIDATE Hcl
4
SUSTATAINED RELEASE
15
TABLET 27 mg/tab
METHYPHENIDATE Hcl
5
SUSTATAINED RELEASE
16
TABLET 36 mg/tab
METHYLPHENIDATE Hcl
6
17
10 mg
PHENTERMINE RESINATE
7
18
30 mg
PHENTERMINE RESINATE
8
19
15 mg
9
10
11

EPHEDRINE Hcl 30 mg /ml
MIDAZOLAM MALEATE eq to
MIDAZOLAM 15 mg TABLET
MIDAZOLAM 15 mg /3 ml

20
21

ชือวัตถุออกฤทธิ
MIDAZOLAM 15 mg /1 ml
DIETYLPROPION Hcl 75 mg
FLUNITRAZEPAM 1 mg

ZOLPIDEM TARTRAE 10 mg

ALPRAZOLAM 0.25 mg.
ALPRAZOLAM 0.5 mg.
ALPRAZOLAM 1.0 mg.
PSEUDOEPHEDRINE Hcl 30
mg. SYRUP
PSEUDOEPHEDRINE Hcl 30
mg. TABLET
PSEUDOEPHEDRINE Hcl 60
mg. TABLET
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ตารางที 2 ตํารับวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 ทีมีจดั จําหน่ายในประเทศไทย
ลําดับที

ชือวัตถุออกฤทธิ

1
2
3
4
5
6

AMOBARBITAL SODIUM 500 mg
BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.2 mg
BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.216 mg
BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.3 mg
BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.324 mg
CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE, AMOBARBITAL 25
mg,50 mg
MEPROBAMATE 400 mg
PENTAZOCINE 20 mg
PENTAZOCINE 25 mg
PENTAZOCINE 28.20 mg
PENTAZOCINE 30 mg
PENTAZOCINE 39.47 mg
PENTAZOCINE 50 mg
PENTOBARBITAL SODIUM 50 mg
PENTOBARBITAL SODIUM 6.00 g EQ.TO PENTOBABITAL
BASE 5.47 g

7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวน
ตํารับ
1
4
1
3
1
4
2
1
3
1
11
1
1
1
2
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ตารางที 3 ตํารับวัตถุออกฤทธิในประเภท 4 ทีมีจดั จําหน่ายในประเทศไทย
ลําดับที

ชือวัตถุออกฤทธิ

1
2
3
4
5
6
7

BROMAZEPAM 3 mg
BROMAZEPAM 1.5 mg
CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 5 mg
CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 10 mg
CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 11.2 mg
CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 25 mg
CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE EQUIVALENT TO
CHLORDIAZEPOXIDE 25.0 MG 27.5 mg
CLIDINIUM BROMIDE , CHLORDIAZEPOXIDE 2.5 mg,5 mf
CLIDINIUM BROMIDE , CHLORDIAZEPOXIDE HCl 2.5
mg,5.6071 mg
CLOBAZAM 5 mg
CLONAZEPAM 0.5 mg
CLONAZEPAM 1 mg
CLONAZEPAM 2 mg
CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 mg
DIAZEPAM 10 mg
DIAZEPAM2 mg
DIAZEPAM 5 mg
DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 mg
ERGOTAMINE TARTRATE , BELLADONNA DRY EXTRACT
(EQUIVALENT TO HYOSCYAMINE 0.1 MG) ,
PHENOBARBITONE 0.3 mg,10 mg
LORAZEPAM 0.5 mg

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

จํานวน
ตํารับ
2
1
2
5
1
1
1
4
1
2
4
2
6
4
4
23
28
1
1
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ตารางที 3 ตํารับวัตถุออกฤทธิในประเภท 4 ทีมีจดั จําหน่ายในประเทศไทย (ต่อ)
ลําดับที
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชือวัตถุออกฤทธิ
LORAZEPAM 1 mg
LORAZEPAM 2 mg
MEDAZEPAM 5 mg
MEDAZEPAM 10 mg
PHENOBARBITAL 100 mg
PHENOBARBITAL 32.5 mg
PHENOBARBITAL 65 mg
PHENOBARBITAL 20 mg
PHENOBARBITAL SODIUM 219 mg
PINAZEPAM 5 mg
PRAZEPAM 10 mg
TOFISOPAM 50 mg

จํานวน
ตํารับ
9
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1.3 การกระจายวัตถุออกฤทธิ
วัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 2 3 และ 4 กองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นผูค้ วบคุมการขายและการใช้ยาให้อยู่ในระบบ ตังแต่
การขออนุ ญาตขึนทะเบียนตํารับ การออกใบอนุ ญาตนําเข้า ผลิต จําหน่ าย ซึงผูร้ ับอนุ ญาตจะนํา
วัตถุออกฤทธิเข้ามาในรู ปแบบของวัตถุดิบหรื อยาสําเร็ จรู ป วัตถุดิบจะถูกส่งไปยังผูร้ ับอนุญาตผลิต
เพือผลิตเป็ นยาสําเร็ จรู ป หลังจากนันยาสําเร็ จรู ปทังหมดจะถูกกระจายไปใน 4 ช่องทางคือ 1) ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) 2)โรงพยาบาลของรัฐ 3)โรงพยาบาล
เอกชน 4) ร้านขายยา จากข้อมูลทีได้จากการปฏิบัติงานจริ ง พบว่าปั จจุบนั มีจาํ นวนการขอขึ น
ทะเบียนวัตถุออกฤทธิในประเทศไทยมี ทังสิ น 396 ตํารับ ซึงตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ได้กาํ หนดให้ผรู้ ับอนุ ญาตนําเข้า ผลิต จําหน่ าย ต้องจัดทํารายงาน
แสดงการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิประจําเดือน (แบบ บ.จ.9) ส่งให้เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ภายใน 30 วัน นับแต่ ว นั สิ นเดื อน และจากรายงานที ผูร้ ั บอนุ ญาตฯ ส่ งมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวัตถุออกฤทธิทีมีการรายงานการกระจายมากทีสุ ด 5
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อันดับแรก ได้แก่ Diazepam Lorazepam Clorazepate Clonazepam และ Chlodiazepoxide
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการกระจายวัตถุออกฤทธิ โดยนําข้อมูลมาจากรายงานการ
ขายของผูผ้ ลิตและผูแ้ ทนจําหน่าย ตังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีรายละเอียด ดังนี
แผนภูมิปริ มาณการใช้วตั ถุออกฤทธิในประเภท 4

แผนภูมิที 2 ปริ มาณการใช้วตั ถุออกฤทธิในประเภท 4 ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2556
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” (เอกสารกองควบคุมวัตถุเสพติด ตุลาคม 2555).
จากแผนภูมิ เห็นได้ว่าวัตถุออกฤทธิประเภท 4 ทีมีการใช้ปริ มาณสูงทีสุ ดได้แก่
Diazepam Lorazepam Clorazepate Clonazepam และ Chlodiazepaoxide โดย Diazepam และ
Lorazepam แนวโน้มการใช้เพิ มขึนทุกปี
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แผนภูมิที 3 ปริ มาณการกระจายยาวัตถุออกฤทธิประเภท 4 ในสถานบริ การสุ ขภาพ ระหว่างปี พ.ศ.2554พ.ศ.2556
ทีมา: สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” (เอกสารกองควบคุมวัตถุเสพติด ตุลาคม 2555).
จากแผนภูมิ เห็นได้ว่า วัตถุออกฤทธิประเภท 4 มีการกระจายไปยังสถานพยาบาลของ
รัฐ มากทีสุด คิดเป็ น ร้อยละ 50 ของการกระจายวัตถุออกฤทธิประเภท 4 ลําดับถัดมา คือ คลินิก
ร้อยละ 20 ร้านขายยา ร้อยละ19 และ สถานพยาบาลเอกชน ร้อยละ 11 ตามลําดับ
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แผนภูมิที 4 ปริ มาณการกระจายยาวัตถุออกฤทธิประเภท 4 ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ระหว่างปี
พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
ทีมา: สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” (เอกสารกองควบคุมวัตถุเสพติด ตุลาคม 2555).
จากแผนภูมิ เห็นได้ว่า วัตถุออกฤทธิประเภท 4 มีการกระจายไปยังภาคกลางมากทีสุ ด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33 ของการกระจายวัต ถุ อ อกฤทธิ ประเภท 4 ลํา ดับ ถัด มา คื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็ น ร้อยละ 23 เท่ากับกรุ งเทพ ภาคใต้ คิดเป็ น ร้อยละ 11 และภาคเหนื อ
คิดเป็ น ร้อยละ 10
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ตารางที 4 ปริ มาณของการกระจายวัตถุออกฤทธิในประเภท 4 30 จังหวัดสูงสุดในประเทศระหว่าง
ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
อันดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จังหวัด
ปริ มาณ (เม็ด) อันดับที
เชียงใหม่
89,398,952 16
นครราชสีมา
88,448,483 17
ขอนแก่น
59,547,628 18
นครศรี ธรรมราช
57,897,674 19
ชลบุรี
57,486,245 20
สงขลา
55,850,780 21
อุบลราชธานี
53,821,24 22
นครสวรรค์
53,498,472 23
อุดรธานี
50,762,674 24
นนทบุรี
47,190,971 25
สมุทรปราการ
43,547,342 26
นครปฐม
37,757,518 27
สุราษฎร์ธานี
37,452,762 28
สุพรรณบุรี
35,069,452 29
เชียงราย
33,611,090 30

จังหวัด
ปริ มาณ (เม็ด)
ปทุมธานี
33,418,276
ราชบุรี
31,057,194
ร้อยเอ็ด
27,516,256
พระนครศรี อยุธยา
27,283,274
ศรี สะเกษ
27,011,118
บุรีรัมย์
26,994,593
กําแพงเพชร
25,107,229
ลําปาง
25,066,411
พิษณุโลก
25,010,442
ลพบุรี
24,952,848
สุรินทร์
24,754,623
สระบุรี
24,171,420
สมุทรสาคร
22,215,006
เพชรบูรณ์
21,529,506
สุโขทัย
21,147,888

ทีมา: สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” (เอกสารกองควบคุมวัตถุเสพติด ตุลาคม 2555).
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ส่ วนที 2 หลักการบังคับใช้ กฎหมาย
2.1 หลักการบังคับใช้ กฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การนําเอาตัวบทกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที
เป็ นถ้อยคําอยูใ่ นหนังสื อ ใช้บงั คับแก่สมาชิกในสังคมให้เกิดผลบังคับใช้ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทีถูกตราขึนในรัฐ ซึงในการบังคับใช้กฎหมาย หรื อการนําบทบัญญัติหรื อข้อกําหนดใน
กฎหมายไปปฏิ บัติ ง านตามอํา นาจหน้ า ที ได้อ ย่ า งตรงเจตนารมณ์ ข องกฎหมายนั นจะต้อ ง
ประกอบด้ว ยการใช้ดุ ลยพินิจ ตามกระบวนการในการตัด สิ น ใจนํากฎหมายไปบังคับใช้เพือให้
สังคมเกิดความสงบสุขด้วย (อมร จันทรสมบูรณ์, 2533: 1)
ในการบริ หารหรื อปกครองประเทศโดยรัฐบาลให้บรรลุเป้ าหมายตามแนวนโยบาย
ทีได้กาํ หนดไว้ รัฐบาลจําเป็ นอย่างยิงทีต้องใช้กาํ ลัง (Force) และอํานาจ (Power) ให้เป็ นไปโดยชอบ
ธรรม (Legitimacy) กฎหมายจึงเป็ นเครื องมือสําคัญยิ งทีรัฐจะนํามาใช้ เพือควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมทีอยูใ่ ต้ปกครอง และหลักเกณฑ์ทีรัฐจะกระทําการในขอบเขตทีกฎหมายกําหนด
เอาไว้ นอกจากนี กฎหมายยังได้ก าํ หนดสิ ทธิ หน้าที และเสรี ภ าพไว้เพือให้ประชาชนมีอิสระตาม
สมควร และช่วยประสานความขัดแย้งหรื อประสานประโยชน์ของเอกชนและส่วนรวม กฎหมายจึง
เป็ นกรอบที สมาชิ ก ในสังคมทุก คน แม้แต่ ผใู้ ช้อาํ นาจปกครองต้องปฏิบัติ ตามตังแต่ เกิ ด จนตาย
โดยทัวไปกฎหมายจะมีอาํ นาจบังคับแก่สมาชิกทันทีเมือผ่านขันตอนและกระบวนการต่างๆทางนิ ติ
บัญญัติ และรั ฐบาลได้ประกาศใช้บงั คับ ทังนี โดยอาศัยอํานาจทางการเมืองเป็ นลักษณะร่ ว มกับ
กฎหมายเหล่านีเพือบังคับให้ประชาชนปฏิบตั ิตามโดยเฉพาะกฎหมายมหาชน (Public Law) ซึงเป็ น
กฎหมายทีมีวตั ถุประสงค์มุ่งคุม้ ครองความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความสงบสุ ขในสังคม เป็ น
กฎหมายทีกําหนดขึนเพือใช้บงั คับหรื อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก จึงจําเป็ นอย่างยิ งทีจะต้องมี
สภาพบังคับ (Sanction) เป็ นองค์ประกอบของตัวบทกฎหมายอยูด่ ว้ ยเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นสภาพบังคับ
ทางอาญาในลักษณะของโทษทางอาญา (Punishment) หรื อในสภาพบังคับในทางเยียวยาโดยการ
ป้ องกัน (Prevention) หรื อในสภาพบังคับในทางเยียวยาผลเสียหายโดยตรง (Specific Relief) โดยมี
องค์กรของรัฐเป็ นกลไกบังคับใช้ (Law Enforcement) กฎหมายเหล่านี
การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) มีความสําคัญอย่างยิง เพราะเป็ นการนํา
กฎหมายซึงมีเพียงลายลักษณ์อกั ษรไปสู่การบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฎิบตั ิ (ประเสริ ฐ สุ ขสบาย,
2542: 22) และเป็ นมาตรการอย่างหนึ งทีจะส่ งผลให้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐเกิด
ประสิทธิภาพ ถ้าหากว่าเจ้าหน้าทีของรัฐทีเกียวข้องกับการใช้กฎหมายข้างต้น บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่ งครัด และมีค วามเสมอภาค กล่าวคือ เมือพบว่ามีการละเมิดข้อบัญญัติทางกฎหมายขึ น
เมือใด เจ้าหน้าที รัฐจะต้องไม่ร อช้าต่อการเข้าดําเนิ น การกับผูฝ้ ่ าฝื นข้อกฎหมาย หรื อหลีก เลียง
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กฏหมายอย่างเคร่ งครัดซึงจะทําให้เกิดความเกรงกลัวต่อการทีจะกระทําผิดกฎหมาย และเกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสังคมเกิดความสงบสุขในทีสุด (โภคิน พลกุล, 2531: 137-140)
ดังนันการทีจะทําให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ควรมีการดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี
1. ต้องมีขนตอนในการตรากฎหมายที
ั
เป็ นไปตามหลักเหตุผลและความเป็ นธรรม
2. เมือกฎหมายกําหนดสิ ทธิ หรื อหน้าทีขึนใหม่ สิ ทธิ หรื อหน้าทีต้องได้รั บการ
โฆษณาเผยแพร่ ให้เป็ นทีรับรู้กนั อย่างกว้างขวาง
3. เมือมีการประกาศใช้กฎหมายต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
สิทธิและหน้าทีตามกฎหมาย
4. การใช้กฎหมายต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องตามนิติวิธี
5. การบริ หารงานยุติธรรมต้องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ข้อควรคํานึ งอย่างยิ งเพือมิให้เกิ ดความผิดพลาดต่อการใช้อาํ นาจ
บังคับตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าทีของรัฐ คือ เจ้าหน้าทีของรัฐต้องมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของ
สภาพบังคับ (Sanction) ของกฎหมายแต่ละฉบับทีนํามาใช้อย่างละเอียดเสียก่อน เพราะสภาพบังคับ
ของกฎหมายแต่ละฉบับนันย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน (วิษณุ เครื องาม, 2530: 188) ซึงจะเห็นว่า
เจ้าหน้าทีของรั ฐเป็ นเงือนไขสําคัญที อาจทําให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิผลตามทีได้ต ราไว้
หรื อไม่ก็ได้ ดังนันกระบวนการของกฎหมายทีมีจุดมุ่งหมายเพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จะมีผลคุม้ ครอง
สาธารณชนเพี ยงใด ย่อ มขึ นอยู่ก ับการใช้ “ดุ ล ยพินิ จ ” หรื อ “การตัด สิ น ใจ” ใช้ก ฎหมายของ
เจ้าหน้าที ของรั ฐทุ ก ฝ่ ายตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องซึ งกัน และกัน หาก
เจ้าหน้าทีของรัฐฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดแม้เพียงฝ่ ายเดียวใช้อาํ นาจหรื อดุลยพินิจของตนตัดสิ นใจเพือการ
บังคับใช้กฎหมายนอกเหนือไปจากการใช้เจตนารมณ์ การปกป้ องคุม้ ครองสังคมให้เกิดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และความสงบสุ ข ก็ไม่อาจที จะประสบผลตามความมุ่งหมายของกฎหมายได้
(ณัฐริ กา วายุภาพ, 2536: 34)
2.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวัตถุ ทีออกฤทธิต่ อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ที
เกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด
ในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาดให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัย แก่ ผู้ใ ช้ย า และไม่ ใ ห้ เ กิ ด การรั วไหลออกสู่ น อกระบบ ตาม
พระราชบัญ ญัติ ว ัต ถุ ที ออกฤทธิ ต่ อ จิ ต และประสาท พ.ศ.2518 และ ฉบับ แก้ไ ขเพิ มเติ ม ใน
พระราชบัญ ญัติ นี ได้มี บทบัญ ญัติ ข องกฎหมายที ใช้ในการกํากับดู แล ผูร้ ั บ อนุ ญาต ผูม้ ี หน้า ที
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ปฏิบัติ ก าร และบทกําหนดโทษ เมือมีก ารฝ่ าฝื นกฎหมาย ซึ งสามารถจําแนกสาระสําคัญของ
บทบัญญัติในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิในประเภท 2, 3 และ 4 ออกสู่ตลาด ได้ดงั นี
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกียวกับวัตถุออกฤทธิ
มาตรา 15 บทบัญญัติมาตรา 13 ทวิ ไม่ใช้บงั คับแก่
1. การขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 ทีผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรื อผูป้ ระกอบ
โรคศิ ล ปะแผนปั จ จุ บัน ชันหนึ งในสาขาทัน ตกรรม ขายเฉพาะสํา หรั บ คนไข้ ข องตนหรื อ
ผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั ง ขายเฉพาะสําหรับใช้กบั สัตว์ทีตนบําบัดหรื อป้ องกันโรค
2. การขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย
หรื อสถาบันอืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใ้ ดฝ่ าฝื น มีโทษจําคุกตังแต่หา้ ปี ถึงยีสิบปี และปรับตังแต่หนึ งแสนบาทถึงสี แสน
บาท
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต ขาย นําเข้า หรื อส่งออกซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท 4
หรื อประเภท 4 หรื อนําผ่านซึงวัตถุออกฤทธิทุกประเภท เว้นแต่ได้รับใบอนุ ญาต ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมีโทษ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินหนึงแสนบาท
มาตรา 17 บทบัญญัติมาตรา 16 ไม่ใช้บงั คับแก่
1. การผลิตยาทีมีวตั ถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อประเภท 4 ตามใบสั งยาของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชันหนึงในสาขาทันตกรรมสําหรับ
คนไข้เฉพาะราย หรื อของผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั งสําหรับสัตว์เฉพาะราย
2. การผลิต ขาย นําเข้า หรื อส่งออก ซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อประเภท 4
โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรื อสถาบัน อืนของทางราชการ
ตามทีรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. การขายวัต ถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อประเภท 4 ทีผูป้ ระกอบวิชาชี พเวช
กรรม หรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปั จจุบนั ชันหนึ งในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับคนไข้
ของตน หรื อทีผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั งขายเฉพาะสําหรับสัตว์ซึงตนบําบัดหรื อป้ องกัน
โรค
มาตรา 18 ผูอ้ นุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต ขาย หรื อนําเข้า ซึงวัตถุออกฤทธิใน
ประเภท 3 หรื อประเภท 4 ได้เมือปรากฏว่าผูข้ ออนุญาต
1. ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต ขาย หรื อนําเข้า ซึงยาแผนปัจจุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยยา
แล้วแต่กรณี และ
2. มีเภสัชกรอยูป่ ระจําตลอดเวลาทําการ
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง กําหนดชือ ปริ มาณวัตถุออกฤทธิทีผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ เวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชันหนึงในสาขาทันตกรรม (ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทันต กรรม) หรื อผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั ง (ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชนหนึ
ั ง)
มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ลงวันที 11 มิถุนายน 2551 ประกาศกระทรวงฯ ฉบับ
ดังกล่าว ออกตามมาตรา 64 เพือระบุ วตั ถุออกฤทธิในประเภท 4 ซึงผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปั จ จุบันชันหนึ งในสาขาทันตกรรม หรื อผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์
ชันหนึง สามารถมีไว้ในครอบครองในปริ มาณทีประกาศฯ กําหนดโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาต ตัวอย่างเช่น
Lorazepam 2 กรัม หรื อ Diazepam 10 กรัม เป็ นต้น
งานวิจยั นีศึกษาเฉพาะในส่วนของวัตถุออกฤทธิหลังออกสู่ตลาด โดยในหมวดของ
การ ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกียวกับวัตถุออกฤทธิ สรุ ปความได้ว่า วัตถุออกฤทธิใน
ประเภท 2 แพทย์ ทัน ตแพทย์ สัต วแพทย์ สามารถครอบครองได้แ ต่ ต ้อ งได้รั บ ใบอนุ ญ าต
ครอบครองวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 2 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุ ข ซึงเป็ นผูอ้ นุ ญาต โดยดําเนิ นการในรู ปแบบของสถานพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาลทันตกรรม และสถานพยาบาลสัตว์ ในส่วนของสถานพยาบาลของรัฐ และกระทรวง
ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์ก ารเภสัชกรรม หรื อสถาบันอืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับอนุญาต ร้านขายยาไม่ได้รับอนุ ญาตให้
ครอบครองหรื อขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 2
ร้านขายยาสามารถขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3,4 ได้แต่ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาต
ขายวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 3,4 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ซึงเป็ นผูอ้ นุญาตและต้องจัดให้มีมีเภสัชกรประจําการตลอดเวลาทําการ ส่ วน
แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์สามารถ ครอบครองวัตถุออกฤทธิในประเภท 3,4 ในปริ มาณที
กฎหมายกําหนด หากต้องการขอครอบครองในปริ มาณทีมากกว่า ต้องขอรับใบอนุญาตครอบครอง
วัตถุออกฤทธิในประเภท 3,4 เช่นกัน
หน้ าทีของผู้รับอนุญาต
มาตรา 24 ห้ามมิให้ผรู้ ับอนุ ญาต ผลิต ขาย นําเข้าหรื อเก็บไว้ซึงวัตถุออกฤทธิใน
ประเภท 3 หรื อประเภท 4 นอกสถานทีทีระบุไว้ในใบอนุญาต ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกินห้าหมืน
บาท
มาตรา 25 ผูอ้ นุ ญาตอาจอนุ ญาตให้ผรู้ ับอนุ ญาตขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3
หรื อ ประเภท 4 นอกสถานทีทีระบุไว้ในใบอนุญาตได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี

25
1. การขายส่ งตรงแก่ ผรู้ ั บอนุ ญาตอืนตามพระราชบัญญัติ นี หรื อแก่ ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชันหนึ งในสาขาทันตกรรมหรื อผูป้ ระกอบการ
บําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั ง
2. การขายในบริ เ วณสถานที ที มีก ารประชุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปั จจุบนั ชันหนึ งในสาขาทันตกรรม เภสัชกร หรื อผูป้ ระกอบการบําบัด
โรคสัตว์ชนหนึ
ั ง
การขอรับใบอนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 26 ผูร้ ับอนุ ญาตผลิต ขาย หรื อนําเข้า ซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท ๓ หรื อ
ประเภท ๔ ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยูป่ ระจําควบคุมกิจการตลอดเวลาทีเปิ ดดําเนิ นการ เว้นแต่ในกรณี
มีความจําเป็ นชัวครังคราว ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมีโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรื อ
ทังจํา ทังปรับ
ในระหว่างทีเภสัชกรมิได้อยู่ประจําควบคุมกิจการ ห้ามมิให้ผใู้ ดดําเนิ นการผลิต
หรื อขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อประเภท 4 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับไม่เกิน
สองหมืนบาท หรื อทังจํา ทังปรับ
มาตรา 28 ให้ผรู้ ับอนุ ญาตขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อประเภท 4 ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี
1. จัดให้มีป้ายไว้ในทีเปิ ดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที ขายแสดง
ว่าเป็ นสถานทีขายวัตถุออกฤทธิ ลักษณะและขนาดของป้ ายและข้อความทีแสดงในป้ ายให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
2. จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิเป็ นส่วนสัดจากยาหรื อวัตถุอืน
3. ดูแลให้มีฉลาก เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ หรื อคําเตือนหรื อข้อควรระวังการ
ใช้วตั ถุออกฤทธิทีภาชนะหรื อหีบห่อบรรจุวตั ถุออกฤทธิ
4. การอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมีโทษปรับตังแต่สองหมืนบาท ถึงหนึงแสนบาท
หน้ าทีของเภสัชกร
มาตรา 34 ให้เภสัชกรผูม้ ีหน้าทีควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
1. ควบคุมการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิตามมาตรา 28 ข้อ 2
2. ควบคุมการปฏิบตั ิตามมาตรา 28 ข้อ 3
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3. ควบคุมการขายให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี
4. ควบคุมการปรุ งวัตถุออกฤทธิให้เป็ นไปตามใบสั งยาของบุคคลซึงกล่าวใน ข้อ
5
5. ดูแลให้มีฉลากทีภาชนะหรื อหีบห่อบรรจุวตั ถุออกฤทธิที ปรุ งตามใบสั งยาของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชันหนึ งในสาขาทัน
ตกรรม หรื อผูป้ ระกอบการบําบัด โรคสัต ว์ชันหนึ ง ทังนี ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื อนไขที
กําหนดในกฎกระทรวง
6. ควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธิให้ถกู ต้องตามใบสั งยาของบุคคลซึงกล่าวใน
ข้อ 5
7. ควบคุมการทําบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที
กําหนดในกฎกระทรวง
8. ควบคุมมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธิแก่ผซู้ ึงไม่มีใบสั งยาของบุคคลซึงกล่าวใน
ข้อ 5หรื อแก่ผซู้ ึงไม่ได้รับใบอนุญาตผลิต ขาย หรื อนําเข้าซึงวัตถุออกฤทธิ
9. ต้องอยู่ประจําควบคุ มกิ จการตลอดเวลาที เปิ ดดําเนิ น การ (10) การอืนตามที
กําหนดในกฎกระทรวง
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมีโทษปรับตังแต่หนึงหมืนบาทถึงห้าหมืนบาท
วัตถุออกฤทธิปลอม วัตถุออกฤทธิผิดมาตราฐาน และวัตถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต ขาย หรื อนําเข้า ซึงวัตถุออกฤทธิ ดังต่อไปนี
1. วัตถุออกฤทธิปลอม
ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิ ปลอมมีโทษจําคุ กตังแต่หนึ งปี ถึงสิ บปี และปรั บตังแต่
สองหมืนบาทถึงสองแสนบาท ผูใ้ ดขายซึงวัตถุออกฤทธิปลอมโดยไม่รู้ว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิปลอม
ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึงหมืนบาทถึงห้าหมืนบาท
2. วัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐาน
ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐาน ต้องโทษจําคุกตังแต่หกเดือนถึงห้าปี และ
ปรับตังแต่หนึ งหมืนบาทถึงหนึ งแสนบาท ผูใ้ ดขายซึงวัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐาน โดยไม่รู้ว่าเป็ น
วัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐานหรื อวัตถุออกฤทธิทีรัฐมนตรี สั งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตาํ รับ ต้องโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมืนบาท
3. วัตถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ
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ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิเสือมคุณภาพต้องโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี
หมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ ผูใ้ ดขายโดยไม่รู้ว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิเสื อมคุณภาพ ต้องโทษปรับไม่
เกินสามหมืนบาท
4. วัตถุออกฤทธิทีต้องขึนทะเบียนวัตถุตาํ รับแต่มิได้ขึนทะเบียนไว้
ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิทีต้องขึนทะเบียนวัตถุตาํ รับแต่มิได้ขึนทะเบียนไว้ตอ้ งโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี หมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ ถ้าขายโดยไม่รู้ว่าเป็ นวัตถุออก
ฤทธิทีต้องขึนทะเบียนวัตถุตาํ รับแต่มิได้ขึนทะเบียนไว้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืนบาท
5. วัตถุออกฤทธิทีรัฐมนตรี สงเพิ
ั กถอนทะเบียนวัตถุตาํ รับ
ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิที รัฐมนตรี สั งเพิก ถอนทะเบี ยนวัต ถุต าํ รั บ ต้องโทษจําคุ ก
ตังแต่ หกเดื อนถึงห้าปี และปรั บตังแต่ ห นึ งหมืนบาทถึงหนึ งแสนบาท ผูใ้ ดขายวัต ถุออกฤทธิ ที
รัฐมนตรี สั งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตาํ รั บ โดยไม่รู้ว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐานหรื อวัตถุออก
ฤทธิทีรัฐมนตรี สงเพิ
ั กถอนทะเบียนวัตถุตาํ รับ ต้องโทษปรับไม่เกินห้าหมืนบาท
มาตรา 37 วัตถุออกฤทธิหรื อสิ งต่อไปนี ให้ถือว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิปลอม
1. สิ งทีทําเทียมวัตถุออกฤทธิทังหมดหรื อแต่บางส่วน
2. วัตถุออกฤทธิทีแสดงชือว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิอืนหรื อแสดงเดือนปี ทีวัตถุออก
ฤทธิสิ นอายุซึงเกินความจริ ง
3. วัตถุออกฤทธิทีแสดงชือหรื อเครื องหมายของผูผ้ ลิตหรื อทีตังของสถานทีผลิต
ซึงมิใช่ความจริ ง
4. วัตถุออกฤทธิหรื อสิ งทีแสดงว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิตามทีกําหนดไว้ในประกาศ
ของรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 ข้อ 1 หรื อตามตํารับของวัตถุตาํ รับทีขึนทะเบียนไว้ซึงมิใช่ความจริ ง
5. วัตถุออกฤทธิทีผลิตขึนไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิขาดหรื อ
เกิ น กว่าร้ อยละสิ บของปริ มาณที กําหนดไว้ไปจากเกณฑ์ต าสุ
ํ ด หรื อสู งสุ ด ตามที กําหนดไว้ใน
ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 ข้อ 2 หรื อตามทีกําหนดไว้ในตํารับของวัตถุตาํ รับทีขึนทะเบียน
ไว้
มาตรา 38 วัตถุออกฤทธิต่อไปนี ให้ถือว่าเป็ นวัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐาน
1. วัตถุออกฤทธิทีผลิตขึนไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิขาดหรื อเกิน
จากเกณฑ์ตาสุ
ํ ดหรื อสูงสุด ตามทีกําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 ข้อ 2 หรื อตาม
ตํารับของวัตถุตาํ รับทีขึนทะเบียนไว้ แต่ไม่ถึงขนาดดังกล่าวในมาตรา 37 ข้อ 5
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2. วัตถุออกฤทธิทีผลิตขึนโดยมีความบริ สุทธิหรื อลักษณะอืนซึงมีความสําคัญต่อ
คุณภาพของวัตถุออกฤทธิผิดไปจากเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 ข้อ 2
หรื อตามตํารับของวัตถุตาํ รับทีขึนทะเบียนไว้
มาตรา 39 วัตถุออกฤทธิต่อไปนีเป็ นวัตถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ
1. วัตถุออกฤทธิทีสิ นอายุตามทีแสดงไว้ในฉลากซึงขึนทะเบียนวัตถุตาํ รับไว้
2. วัตถุออกฤทธิ ทีแปรสภาพจนมีลกั ษณะเช่นเดียวกับวัตถุออกฤทธิปลอมตาม
มาตรา 37 ข้อ 5หรื อวัตถุออกฤทธิผิดมาตรฐานมาตรา 38
มาตราการควบคุมพิเศษ
มาตรา 62 ห้ามมิให้ผใู้ ดนอกจากกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อผูซ้ ึงได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงสาธารณสุขมีไว้ในครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึงวัตถุออกฤทธิทุกประเภท
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
การขอรั บใบอนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ผูใ้ ดมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซึงวัตถุออกฤทธิใน ประเภท 2 ต้องโทษ
จําคุกตังแต่หนึงปี ถึงห้าปี และปรับตังแต่สองหมืนบาทถึงหนึงแสนบาท
ผูใ้ ดมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซึงวัต ถุออกฤทธิ ในประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 ต้องโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
ผูใ้ ดมีไ ว้ในครอบครองหรื อใช้ป ระโยชน์ซึงวัต ถุอ อกฤทธิ ในประเภท 2 เกิ น
ปริ มาณทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด ต้องโทษจําคุกตังแต่หา้ ปี ถึงยีสิบปี และปรับตังแต่หนึงแสนบาท
ถึงสีแสนบาท
มาตรา 63 บทบัญญัติมาตรา 62 วรรคหนึง ไม่ใช้บงั คับแก่
1. การมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์สาํ หรับกิจการของผูร้ ับอนุ ญาตขาย
วัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อประเภท 4
2. การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริ มาณพอสมควรเพือการเสพ การรับเข้า
ร่ างกาย หรื อการใช้ดว้ ยวิธีอืนใดซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 ประเภท 3 หรื อประเภท 4 ทังนี ต้อง
เป็ นไปตามคําสังของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชันหนึงในสาขา
ทันต กรรม หรื อผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั งทีเกียวกับการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษา
หรื อป้ องกันโรคหรื อความเจ็บป่ วยของบุคคลนันหรื อสัตว์ของบุคคลนัน
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3. การมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ตามหน้าทีซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท
2 ประเภท 3 หรื อประเภท 4 ของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรมหรื อ
สถาบันอืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. การมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ตามหน้าทีซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท
2 ของ ผูซ้ ึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
5. การมีไว้ในครอบครองซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 ประเภท 3 หรื อประเภท 4
ในปริ มาณพอสมควรเท่าทีจําเป็ นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาล หรื อในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นใน
เรื อ เครื องบิ น หรื อยานพาหนะอืนใดที ใช้ในการขนส่ งสาธารณะระหว่างประเทศที ไม่ไ ด้จ ด
ทะเบียนในราชอาณาจักรแต่ ถา้ ยานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจัก ร ให้ยืนคํา ขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 62
มาตรา 64 ในกรณี ทีเห็ นสมควร รัฐมนตรี จะประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ระบุ
วัต ถุออก ประเภท 3 หรื อประเภท 4 ซึ งผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผน
ปัจจุบนั ชันหนึงในสาขาทันตกรรม หรื อผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั ง มีไว้ในครอบครอง
ในปริ มาณทีรัฐมนตรี กาํ หนดโดยไม่ตอ้ งขออนุญาตก็ได้
มาตรา 65 ผูร้ ับอนุญาตขาย หรื อมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ ซึงวัตถุออก
ฤทธิ ต้องจัดให้มีการป้ องกันตามสมควรเพือมิให้วตั ถุออกฤทธิสูญ หายหรื อมีการนําเอาวัตถุออก
ฤทธิไปใช้โดยมิชอบ
มาตรา 66 ห้ามมิให้ผใู้ ดซึงมิใช่เภสัชกรทีอยูป่ ระจําควบคุมกิจการของสถานทีขาย
ขายวัตถุดงั กล่าวให้แก่ผอู้ ืนในสถานทีนัน เว้นแต่อยูใ่ นความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของเภสัชกร
ประจําสถานทีนัน
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมีโทษปรับตังแต่หนึงหมืนบาทถึงห้าหมืนบาท
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 ให้ได้เฉพาะแก่กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม สถาบันอืน
ของทางราชการตามทีรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะแผนปัจจุบนั ชันหนึงในสาขาทันตกรรม ผูป้ ระกอบการบําบัดโรคสัตว์ชนหนึ
ั ง ผูท้ ีมีใบสัง
ยาของบุ ค คลดังกล่า ว หรื อผูร้ ั บอนุ ญาตผลิต ขาย หรื อมีไว้ใ นครอบครองซึ งวัต ถุ ออกฤทธิ ใน
ประเภท 3 หรื อประเภท 4 เท่านัน และต้องลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครังตามแบบทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
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ใบสังยาตามวรรคหนึงให้ใช้ได้ครังเดียว เว้นแต่ผสู้ ั งจะได้กาํ หนดไว้ว่า ให้จ่ายซํา
ได้แต่รวมกันต้องไม่เกินสามครัง และจํานวนยาทีสั งแต่ละครังต้องไม่เกินจํานวนทีจําเป็ นต้องใช้
ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน
ใบสังยาแต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีออก
เภสัชกรผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องโทษปรับตังแต่หนึงหมืนบาทถึงห้าหมืนบาท
การค้าระหว่างประเทศ
มาตรา 87 ผูซ้ ึ งได้รั บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อผูร้ ั บอนุ ญาตตาม
พระราชบัญญัตินี รวมทังกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันอืน
ของทางราชการ ตามทีรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ทีได้ดาํ เนิ นกิจการเกียวกับการ การ
ขาย หรื อการมีไว้ในครอบครองซึงวัตถุออกฤทธิทีมิใช่วตั ถุตาํ รับยกเว้น ต้องจัดให้มีการทําบัญชีรับ
จ่ายวัตถุออกฤทธิ และเสนอรายงานให้เลขาธิการทราบเป็ นรายเดือนและรายปี บัญชีดงั กล่าวต้อง
เก็บรักษาไว้และพร้อมทีจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้ทุกเวลาในขณะเปิ ดดําเนินการ ทังนี อย่าง
น้อยภายในสองปี นับแต่ ว นั ลงรายการครั งสุ ด ท้ายในบัญชี โดยบัญชี รั บจ่ ายวัต ถุออกฤทธิ และ
รายงานตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง ผูร้ ับอนุ ญาตใดไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 87 ต้องโทษปรับไม่เกินสองหมืน บาท
ดังนัน ในการจัดทําบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตครอบครอง
วัตถุออกฤทธิในประเภท 2,3 หรื อ 4 ได้แก่ สถานพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลทันตกรรม และ
สถานพยาบาลสัตว์ ที ได้รับใบอนุ ญาตครอบครองวัต ถุออกฤทธิในประเภท 2,3 และ 4 รวมถึ ง
สถานพยาบาลของรัฐ และกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรื อสถาบัน
อืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทีมีการใช้วตั ถุออกฤทธิต่อจิตและ
ประสาท ผูร้ ับอนุญาตฯ ต้องมีการจัดทํารายงานบัญชีรับ-จ่าย เสนอสํานักงงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ดังนี
1. จัด ทําบัญชี รั บ-จ่ าย แจ้งรายละเอียดผูป้ ่ วย (แบบบ.จ. 8) บัญชี รั บ- จ่ าย ราย
เดือน (แบบบ.จ.9) และ บัญชี รับ-จ่าย รายปี (แบบบ.จ.10) ตามกฎกระทรวงฉบับที 15
2. จัดทําบัญชี รับ-จ่าย รายเดือน (แบบบ.จ.9) ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทุกเดือน
3. จัดทําบัญชี รับ-จ่าย ประจําปี (แบบบ.จ.10) ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทุกปี
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4. จัดทําบัญชี รับ-จ่าย แจ้งรายละเอียดผูป้ ่ วย (แบบบ.จ.8) เก็บไว้ทีสถานพยาบาล
สําหรับเจ้าหน้าทีไปตรวจสอบ บัญชีต่างๆเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี นับแต่ลงรายการครังสุ ดท้ายของ
บัญชี ซึงเป็ นไปตามมาตรา 87
5. กรอกรายละเอี ยดให้ถูกต้องครบถ้วนทุ กช่ อง ระบุ รหัสสถานที และรหัสผูถ้ ื อ
ใบอนุญาต ทุกครัง
6. การลงชือยา ต้องลงทังชือสามัญ และ ชือการค้า ของยา
7. การลงปริ มาณการใช้ ไ ม่ ต ้ อ งคํ า นวณเป็ นกรั ม ให้ ล งเป็ น มิ ล ลิ ลิ ต ร
(ml) เม็ด ขวด หลอด และ ยอดรับ-จ่าย ยอดคงเหลือ ต้องถูกต้องตามจริ ง
8. ต้องมีลายเซ็นต์ผรู้ ับใบอนุญาตกํากับในการทํารายงานทุกครัง
ในการจัดทําบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิของผูไ้ ด้รับขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3
หรื อ 4 ได้แก่ ร้านขายยา ผูร้ ับอนุญาตฯ ต้องจัดให้มีการทําบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ และเสนอรายงานให้
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เป็ นรายเดือนและรายปี บัญชีดงั กล่าวต้องเก็บรักษาไว้และ
พร้ อมทีจะแสดงต่ อพนักงานเจ้าหน้าที ได้ทุก เวลาในขณะเปิ ดดําเนิ น การ ตามมาตรา 87 ได้แก่
1. แบบ บ.จ.4 (บัญชีซือวัตถุออกฤทธิ)
2. แบบ บ.จ.5 (บัญชีขายวัตถุออกฤทธิตามใบสังยา)
3. แบบ บ.จ.9 (รายงานประจําเดือน) ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุก
เดือน
4. แบบ บ.จ.10 (รายงานประจําปี ) ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกปี
2.3 อํานาจของพนัก งานเจ้ าหน้ าที ตามพระราชบัญ ญั ติวัตถุ ทีออกฤทธิ ต่ อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518
ในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีในการตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออก
ฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด มี
บทบัญญัติตามมาตรา 49 ถึง 58 ให้อาํ นาจพนักงานเจ้าหน้าทีในการดําเนินการควบคุมวัตถุออกฤทธิ
ดังต่อไปนี
มาตรา 49 ในการปฏิบตั ิหน้าที พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจเข้าไปในสถานทีผลิต
สถานทีขาย สถานทีนําเข้า หรื อสถานทีเก็บ ซึงวัตถุออกฤทธิ ในระหว่างเวลาทําการ เพือตรวจสอบ
ให้ก ารเป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี และมีอาํ นาจนําวัตถุออกฤทธิในปริ ม าณพอสมควรไปเป็ น
ตัวอย่างเพือตรวจสอบหรื อในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี
อาจยึดหรื ออายัดวัตถุออกฤทธิทีเกียวข้องกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรื อหี บห่ อบรรจุ
วัตถุออกฤทธิและเอกสารทีเกียวข้องด้วย เพือประโยชน์ในการดําเนินคดี
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ในการปฏิบตั ิ หน้าที ของพนักงานเจ้าหน้าที ตามวรรคหนึ งให้ผรู้ ั บอนุ ญาตและ
บรรดาผูม้ ีหน้าทีเกียวข้องกับการผลิต การขาย การนําเข้าหรื อการเก็บ ซึงวัตถุออกฤทธิในสถานที
ผลิต สถานทีขาย สถานทีนําเข้า หรื อสถานทีเก็บ อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 50 ในการปฏิบตั ิหน้าที พนักงานเจ้าหน้าทีต้องแสดงบัตรประจําตัวเมือผูร้ ับ
อนุญาตหรื อบุคคลซึงเกียวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 วัตถุออกฤทธิรวมทังภาชนะหรื อหีบห่อบรรจุวตั ถุออกฤทธิ และเอกสาร
ทีได้ยดึ หรื ออายัดไว้ตามมาตรา 49 หรื อในกรณี มีการส่งออกหรื อนําผ่านซึงวัตถุออกฤทธิโดยฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัตินี ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของ หรื อพนัก งานอัยการสั งเด็ด ขาดไม่ฟ้องคดี หรื อศาลไม่
พิพากษาให้ริบ และผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทียึด
หรื ออายัด หรื อวันที ทราบคําสั งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรื อวันที ศาลพิพากษาถึงทีสุ ดให้ต กเป็ นของ
กระทรวงสาธารณสุข
ถ้าสิ งทียึดหรื ออายัดไว้นนเป็
ั นของเสียง่าย หรื อถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็ นการเสียงความ
เสี ยหาย หรื อจะเสี ยค่ าใช้จ่ายในการเก็บรัก ษาเกิน ราคาของวัตถุออกฤทธิ พนักงานเจ้าหน้าทีจะ
จัดการขายสิ งทีได้ยดึ หรื ออายัดไว้ก่อนถึงกําหนดตามวรรคหนึงก็ได้ได้เงินจํานวนสุ ทธิเท่าใดให้ยึดเงิน
นันไว้แทน
มาตรา 52 ในการปฏิบตั ิหน้าทีให้พนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา 53 ผูร้ ั บ อนุ ญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ นี หรื อ
กฎกระทรวงหรื อประกาศทีออกตามพระราชบัญญัตินี ผูอ้ นุ ญาตโดยความเห็นหรื อคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอาํ นาจสั งพักใช้ใบอนุ ญาตได้โดยมีกาํ หนดครังละไม่เกินหนึ งร้อยยีสิ บวัน แต่ใน
กรณี มีการฟ้ องผูร้ ับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ผูอ้ นุญาตจะสังพักใช้
ใบอนุญาตไว้รอคําพิพากษาถึงทีสุดก็ได้
ผูถ้ ู ก สั งพัก ใช้ใ บอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตใดๆ ในระหว่ า งถู ก สั งพัก ใช้
ใบอนุญาตอีกไม่ได้
มาตรา 54 ผูร้ ับอนุญาตผูใ้ ดขาดคุณสมบัติ หรื อเข้าลักษณะต้องห้ามข้อหนึ งข้อใด
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรื อไม่จดั ให้มีเภสัชกรอยู่ประจําควบคุมกิจการ
ตลอดเวลาทีเปิ ดดําเนิ นการตามมาตรา 26 วรรคหนึ ง ผูอ้ นุ ญาตโดยความเห็นหรื อคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอาํ นาจสังเพิกถอนใบอนุญาตได้

33
ผูถ้ กู สังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุ ญาตใด ๆ อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปี
นับแต่ ว นั ที ถูก สั งเพิก ถอนใบอนุ ญาตและผูอ้ นุ ญาตจะออกใบอนุ ญาตให้หรื อไม่ก็ได้สุด แต่ จ ะ
พิจารณาเห็นสมควร
มาตรา 55 คําสังพักใช้ใบอนุ ญาตและคําสั งเพิกถอนใบอนุ ญาตให้ทาํ เป็ นหนังสื อ
แจ้งให้ผรู้ ับอนุญาตทราบ ในกรณี ไม่พบตัวผูถ้ กู สังหรื อผูถ้ กู สังไม่ยอมรับคําสังดังกล่าว ให้ปิดคําสั ง
ไว้ ณ ทีเปิ ดเผยเห็นได้ง่ายทีสถานทีผลิต สถานทีขาย หรื อสถานทีนําเข้า ซึงวัตถุออกฤทธิ และให้ถือ
ว่าผูร้ ับอนุญาตได้ทราบคําสังนันแล้วตังแต่วนั ทีปิ ดคําสัง
คําสังพักใช้ใบอนุญาตและคําสังเพิกถอนใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ ง จะโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรื อโดยวิธีอืนอีกด้วยก็ได้
มาตรา 56 ผูอ้ นุ ญาตโดยความเห็นหรื อคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํ นาจสั ง
ถอนคําสั งพัก ใช้ใบอนุ ญาตก่อนกําหนดเวลาได้ เมือเป็ นที พอใจว่าผูร้ ั บอนุ ญาตซึงถูก สั งพัก ใช้
ใบอนุ ญ าตได้ป ฏิ บัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ นี หรื อกฎกระทรวงหรื อประกาศที ออกตาม
พระราชบัญญัตินีแล้ว
มาตรา 57 ผูร้ ับอนุ ญาตซึงถูกสั งพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที ทราบคําสั ง รัฐมนตรี มีอาํ นาจสั งให้ยกอุทธรณ์
หรื อแก้ไขคําสังของผูอ้ นุญาตในทางทีเป็ นคุณแก่ผอู้ ุทธรณ์ได้
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นทีสุด
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ งย่ อ มไม่ เ ป็ นการทุ เ ลาการบัง คับ ตามคํา สั งพัก ใช้
ใบอนุญาต หรื อคําสังเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 58 ผูถ้ ูกสั งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขายวัต ถุออกฤทธิ ของตนทีเหลืออยู่แก่
ผูร้ ับอนุญาตอืน หรื อแก่ผซู้ ึงผูอ้ นุ ญาตเห็นสมควรก็ได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้ทราบคําสั ง
เพิก ถอนใบอนุ ญาตหรื อวัน ทีได้ทราบคําวินิ จฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่ผอู้ นุ ญาตจะผ่อนผันขยาย
ระยะเวลาให้ต่อไปอีกแต่ตอ้ งไม่เกินหกสิบวัน
การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีในการวิจยั ครั งนี สามารถสรุ ปตาม
สาระสําคัญของกฎหมายและอํานาจหน้าทีของพนักงานเจ้าหน้าที ได้ดงั นีคือ
การตรวจสอบสถานทีครอบครองหรื อขายวัตถุออกฤทธิในระหว่างเวลาทําการ
เพือควบคุมการจ่ายและขายวัตถุออกฤทธิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และในกรณี ทีสงสัยว่าจะมีการฝ่ า
ฝื นกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจในการตรวจสอบได้โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าสถานทีนันเป็ น
สถานที ที ได้รั บอนุ ญาตหรื อไม่ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร หรื อสิ งอืนใดที ใช้ในการกระทํา
ความผิดด้วย แต่พนักงานเจ้าหน้าทีไม่มีอาํ นาจในการค้นสถานทีแต่อย่างใดเนืองจากกฎหมายไม่ได้
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ให้อาํ นาจแก่พนัก งานเจ้าหน้าที (นันทวลักษณ์ พูลวิวฒั น์ชัยการ 2551) ในการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า
พนักงานเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่เข้าตรวจสอบสถานทีเฉพาะช่วงเวลาทําการตามใบอนุญาตฯ
อํานาจในการยึด หรื อ อายัด โดยคําสั งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที
6/2521 ว่าด้วยระเบียบเกียวกับการยึด การอายัด การถอนการยึด ให้ความหมายไว้ดงั นี (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2540)
การยึด คือ การนําวัตถุ เอกสาร หรื อของกลาง เพือเป็ นหลักฐานประกอบในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย โดยนํามาเก็บรักษาไว้ทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อสถานที
ราชการทีกําหนดไว้ ได้แก่ สถานีตาํ รวจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ
การอายัด คื อ การเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ เอกสารหรื อของกลาง เพื อเป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเป็ นผูเ้ ก็บรักษา โดยมี
เงื อนไขให้ข องกลางนันอยู่ในสภาพเดิ ม ห้ามเคลือนย้าย ห้ามนําไปจําหน่ าย จ่ ายแจก และห้าม
ทําลาย หรื อทําให้ขาดเสียหาย ชํารุ ด ลบเครื องหมายทีพนักงานเจ้าหน้าทีทําไว้ ทังนี จนกว่าจะได้มี
คําสังเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
โดยให้ยดึ หรื ออายัดในกรณี ทีมีการกระทําทีฝ่ าฝื นกฏหมายหรื อเพือประโยชน์ใน
การพิจารณา และในการยึดหรื ออายัดนันต้องพิจารณาจากความจําเป็ น จากสภาพของกลาง ความ
สะดวกขนย้าย เข้ามาประกอบด้วย ในทางปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นการตรวจสอบ การยึด หรื อการอายัด
พนัก งานเจ้าหน้าที จะต้องบัน ทึ กการปฏิบัติไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรให้มีค วามชัด เจน สามารถ
ตรวจสอบได้ กรณี ทีมีก ารอายัด สิ งของให้เจ้า ของหรื อผูค้ รอบครองรั ก ษาไว้ภ ายใต้เงื อนไขที
พนักงานเจ้าหน้าทีกําหนดต้องแยกเก็บรักษาสิ งนันไว้ต่างหากจากสิงอืนๆ และทําสัญลักษณ์ไว้เพือ
ความชัดเจน
การเปรี ยบเที ยบปรั บ ในกรณี ทีความผิดได้กระทําตามพระราชบัญญัตินี มีโทษ
ปรั บ สถานเดี ยว พนัก งานเจ้าหน้าที ผูม้ ี อาํ นาจตามกฎหมายหรื อ ผูท้ ี ได้รั บมอบหมายมีอาํ นาจ
เปรี ยบเทียบปรับได้
การดําเนิ น คดี อ าญา ในกรณี ที เป็ นความผิ ด ที ไม่ส ามารถเปรี ยบเที ย บปรั บได้
จะต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าทีตํารวจ อัยการ หรื อศาล โดยทังนี ต้องเป็ นตามขันตอนของ
การดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การเสนอเรื องต่ อผูบ้ ังคับบัญชา เพือพัก ใช้ใบอนุ ญาตหรื อเพิก ถอนใบอนุ ญาต
ผูก้ ระทําฝ่ าฝื นกฎหมาย
ดังนันในการวิจยั ครังนี จึ งมุ่งเน้น ในการศึกษาการบังใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที ได้แก่ การตรวจสอบควบคุมสถานที เอกสารและสิ งอืนๆ การยึด หรื อการอายัดวัตถุออก
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ฤทธิ ทีมีก ารขายหรื อครอบครองโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย การดําเนิ น คดีอาญา การเปรี ยบเที ยบปรั บ
รวมถึงการพักใช้ใบอนุญาตหรื อเพิกถอนใบอนุญาต
2.4 หลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ านกฎหมายของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที ตาม
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
พนักงานเจ้าหน้าที ถือว่าเป็ นกลไกของรั ฐและเป็ นผูใ้ ช้กฎหมาย ในการปฏิบัติ งาน
จําเป็ นต้องรู้ และเข้าใจบทบาทอํานาจหน้าที ของตน เพือป้ องกันข้อผิดพลาดในการดําเนิ นงาน และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุม้ ครองเอืออํานวยประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและรัฐ และในขณะเดียวกัน
ควรคํานึงถึงหน้าทีรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้กฎหมาย เนืองจากหากพนักงานเจ้าหน้าทีใช้กฎหมายไป
ในทางไม่ถกู ต้อง อาจเป็ นผูก้ ระทําผิดกฎหมายเอง
พนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ได้ถกู กําหนดอํานาจหน้าทีไว้หลายประการในหมวดว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที เช่น มีอาํ นาจเข้าตรวจสอบ
สถานที การยึดหรื ออายัดผลิตภัณฑ์และเครื องมือเครื องใช้ทีเกียวข้องกับการกระทําผิด เป็ นต้น และมี
หลักการสําคัญของกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนทีว่าด้วยพนักงานเจ้าพนักงาน การสืบสวน
และพยานหลักฐาน
ลักษณะโทษของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 เป็ นกฎหมายทีมีลกั ษณะโทษทางอาญา มีวตั ถุประสงค์เพือคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชน
ผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ดกระทําละเมิดต่อบทบัญญัติยอ่ มถูกลงโทษตามทีกฎหมายกําหนด ไม่สามารถยอมความกัน
ได้ซึงกระบวนการดําเนินการกับผูก้ ระทําผิดทางอาญา ต้องดําเนินการตามทีบัญญัติไว้ในประมวลปฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา การนําคดีขึนสู่ศาลพิจารณาพิพากษาว่าผูน้ นได้
ั กระทําผิดตามพระราชบัญญัติจริ ง
หรื อไม่ ต้องเป็ นไปตามขันตอนของกฎหมาย
แนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบสถานประกอบการ มีรายละเอียด (กลุ่มนิ ติการ 2541: 813) ดังนี ในการดําเ นิ นการตรวจสอบสถานประกอบการ พระราชบัญญัติว ตั ถุทีออกฤทธิต่ อจิ ตและ
ประสาท พ.ศ.2518 กําหนดให้คณะของพนักงานเจ้าหน้าทีควรมีไม่น้อยกว่า 2 คน อาจประกอบด้วย
หัวหน้าผูร้ ับผิดชอบและผูช้ ่วย หรื ออาจขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าทีตํารวจเข้าร่ วมดําเนินการในบางกรณี
ซึงในการดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการแต่ละแห่ งควรมีการกําหนดแผนการการดําเนิ นการไว้
เป็ นขันตอน เพือป้ องกันมิให้เกิดปัญหาข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน โดยเตรี ยมการดังนี
1. การวางแผนตรวจ โดยกําหนดแนวทางและขันตอนการปฏิบัติ งาน ได้แก่ การ
จัดเตรี ยมเอกสาร แบบฟอร์ มสําหรับการปฏิบตั ิงานก่อนออกตรวจ การกําหนดลําดับหัวข้อเรื องในการ
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ตรวจ การกําหนดการตรวจว่าในเรื องใดควรใช้เวลาเท่าใด โดยเฉพาะในกรณี ทีต้องการจับกุมผูก้ ระทํา
ความผิดให้ได้ทนั ท่วงที และควรมีการกําหนดแผนสํารองเตรี ยมไว้หากกรณี แผนแรกมีปัญหาอุปสรรค
2. กําหนดแบ่งหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานให้เหมาะสม เพือมิให้ซาํ ซ้อน สามารถปฏิบตั ิงานได้
รวดเร็ ว ประหยัดเวลาและกําลังคน
3. ศึกษาหาข้อมูลสถานประกอบการให้ละเอียด โดยอาจศึกษาหาข้อมูลจากการอนุ ญาต
ประกอบกิจการต่างๆ หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น
3.1 สถานทีตัง แบบแปลน แผนผัง สถานที
3.2 การบริ หารงานของสถานประกอบการมีใครเป็ นผูร้ ับอนุ ญาต ผูด้ าํ เนิ นกิ จการ
ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการ
3.3 รายละเอียดการได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
3.4 ประวัติการตรวจสอบสถานที เป็ นครังทีเท่าใด ได้รับคําแนะนํา หรื อให้แก้ไข
ปรับปรุ งในเรื องใดก่อนหน้านี ผลเป็ นประการใด
3.5 ประวัติการกระทําผิด การฝ่ าฝื นกฎหมายมีหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด
4. กรณี ตอ้ งขอความร่ วมมือ การสนับสนุน หรื อต้องใช้เครื องมืออุปกรณ์เครื องใช้ใดๆ
ต้องจัดเตรี ยมและประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องให้พร้อมครบถ้วน
บุคลิกลักษณะในการออกปฏิบตั ิหน้าที
1. ในการปฏิบตั ิหน้าทีพนักงานเจ้าหน้าทีควรมีบุคลิกลักษณะ ดังนี
1.1 แต่งกาย เสือผ้า ผม รองเท้า ให้เรี ยบร้อยเหมาะสม
1.2 แสดงกริ ยาในลักษณะเป็ นมิตร มีสมั มาคารวะต่อผูเ้ ป็ นเจ้าของสถานทีมารรยาท
สุภาพเรี ยบร้อย ไม่แสดงกริ ยาขู่เข็ญ หรื อพูดจาไม่สุภาพ และไม่ควรใช้คาํ พูดทีอาจเข้าใจผิดหรื อพูดนอก
เรื อง
2. ก่อนเข้าตรวจสถานประกอบการแต่ละแห่ ง จะต้องแนะนําตนเองพร้อมแสองบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที และแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจ
3. ต้องรู้จกั และเข้าใจบทบาทหน้าทีของตนทีพึงมีตามกฎหมายเป็ นอย่างดี เช่น
3.1 อํานาจในการตรวจสอบสถานทีตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและ
ประสาท ให้อาํ นาจในการตรวจค้นในลักษณะทีเป็ นการตรวจตราหรื อสังการให้เจ้าของสถานที หรื อผู้
ครอบครองนําพาไปตรวจเท่านัน ไม่ใช่เป็ นการ “ตรวจค้น” ในลักษณะทีรื อ ค้น หรื อทําให้กระจัด
กระจาย เพราะพระราชบัญญัติดงั กล่าว มิได้ให้อาํ นาจในการตรวจค้นไว้ ซึงหากได้กระทําการตรวจ
ค้น ถือว่าเป็ นการใช้อาํ นาจเกินขอบเขต ดังนันในการกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยมีการกระทําผิดจริ ง
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ควรขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าทีตํารวจเจ้าของท้องทีเพือร่ วมเข้าตรวจค้นหรื ออาจรวมถึงมีการ
จับกุมผูก้ ระทําความผิด ตามอํานาจหน้าทีของพนักงานตํารวจด้วย
3.2 อํานาจการยึดอายัด เป็ นกรณี ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทําผิด ให้ยึด
หรื ออายัดผลิตภัณฑ์ เครื องมือเครื องใช้ พนักงานเจ้าหน้าทีจะใช้อาํ นาจในการยึด หรื ออายัดสภาพ
ของกลาง ความสะดวกในการขนย้าย และเหตุผลอืนประกอบด้วย ในทางปฏิบตั ินิยมใช้วิธีการยึด
ควบคู่การอายัด กล่าวคือ การนําวัตถุหรื อสิ งของผลิตภัณฑ์ไปครอบครองรักษาไว้ ส่ วนทีเหลือให้
วัตถุสิ งของคงอยู่ ณ สถานทีเดิม ภายใต้เงือนไข มิให้ผใู้ ดทําการเคลือนย้ายจําหน่ าย จ่ายโอน ทําให้
สูญหาย หรื อทําให้ไร้ประโยชน์
4. ต้องปฏิบตั ิตามหลักวิชาการ เช่น
4.1 ปฏิบัติต ามข้อบังคับของโรงงานด้านสุ ข าภิบาลทัวไปโดยเคร่ งครั ด เช่ น
การเข้าตรวจในโรงงานผลิต ควรทําความสะอาดร่ างกายสวมเสือผ้าหมวก ตามทีโรงงานจัดไว้ให้
4.2 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ต้องเก็บให้ถกู วิธี เช่น ควรเก็บตามมาตรฐานอุณ
ภูมิการเก็บรักษา เป็ นต้น
ในการตรวจสอบทําพยานหลักฐาน จะต้องบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริ งทีตรวจ
พบและพฤติก ารณ์ ต่างๆ ที เกิด ขึนไว้เป็ นหลักฐานให้มีเนื อหาสาระสําคัญครบถ้วน สมบูร ณ์ทุก
ประเด็น โดยเฉพาะกรณี ที จะดําเนิ น คดี ก ับ ผูก้ ระทํา ฝ่ าฝื นกฎหมาย เพราะหากพยานหลัก ฐาน
บกพร่ องไม่ครบถ้วน จะนําไปสู่ปัญหาอุปสรรคในการจะดําเนินคดีเอาผิดกับผูก้ ระทําความผิดหรื อ
อาจจะฟ้ องได้ไม่ครบถ้วนทุกข้อหาความผิด หรื อเอาผิดกับบุคคลทีกระทําผิดได้ไม่ครบทุกราย ทังที
พฤติ ก ารณ์ ข ้อเท็จ จริ งเห็ นเด่ น ชัด ว่า มีก ารฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ จ ริ ง ฉะนันพนัก งานเจ้าหน้าที
ผูต้ รวจควรจะตระหนักถึงเรื องการทําพยานหลักฐานต่างๆ ให้มีสาระครบถ้วนเพียงพอทีจะพิจารณา
ผูกมัดผูก้ ระทําความผิดได้โดยปราศจากข้อสงสัย
การทําพยานหลัก ฐานตามกฎหมายในการตรวจสถานประกอบการแต่ละแห่ ง
ประกอบด้วย
1. บันทึกตรวจสอบสถานทีประกอบการ เป็ นแบบฟอร์มแยกแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่
ละประเภทของการประกอบกิ จ การ เช่ น บัน ทึ ก การตรวจสอบที ผลิ ต วัต ถุ อ อกฤทธิ บัน ทึ ก
ตรวจสอบสถานทีขายวัตถุออกฤทธิ บันทึกตรวจสถานทีครอบครองวัตถุออกฤทธิ เป็ นต้น
2. บันทึก คําให้การของผูป้ ระกอบการ หรื อผูเ้ กียวข้อง ควรบันทึ กข้อเท็จ จริ งที
ตรวจพบหรื อตามทีได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ซึงอาจจะได้ขอ้ มูลจากการตังคําถาม ใคร(Who) อะไร
(What) ทีไหน (Where) อย่างไร (How) ทําไม (Why) เป็ นต้นในการบันทึกการให้ถอ้ ยคําจะต้องไม่
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เกิดจากการจูงใจบังคับ ขู่เข็ญ หรื อหลอกลวงเพราะตามหลักกฎหมาย พยานหลักฐานได้มาจากก
การจูงใจ บังคับ ขู่เข็ญ หลอหลวง เป็ นการได้มาโดยมิชอบ จะอ้างเป็ นพยานไม่ได้
3. บันทึกการเก็บตัวอย่าง เมือได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรื อสิ งใดมาประกอบการ
พิจารณาหรื อดําเนินคดีจะต้องบันทึกลักษณะรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจน วัน เดือน ปี เวลา และ
จํานวนตัวอย่าง ข้อสําคัญควรเก็บเป็ นตัวอย่างในปริ มาณพอสมควรเท่าทีจําเป็ น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เหล่านีเป็ นสิ งทีจะนํามาประกอบการพิจารณาในการดําเนินการได้กระจ่างชัดยิงขึน
4. บัน ทึ ก การยึ ด หรื ออายัด ผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ งของ ในกรณี ที มี ก ารยึ ด หรื ออายัด
ผลิต ภัณฑ์สิ งของที เป็ นความผิดหรื อกรณี สงสัยว่ามีการกระทําผิด จะต้องบันทึ กรายละเอียดให้
ชัดเจน ระบุชือผลิตภัณฑ์ จํานวน สภาพของทียึดหรื ออายัด โดยเฉพาะกรณี อายัด ผลิตภัณฑ์สิ งของ
นันๆ อยูใ่ นความดูแลรักษาของผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานทีภายใต้เงือนไขทีกําหนด เช่น
ห้ามจําหน่าย จ่ายโอน เคลือนย้าย ทําลาย หรื อกระทําการใดๆ ต่อสิ งทีอายัดนัน ควรทําเครื องหมาย
ตราหรื อปิ ดไว้ให้ปรากฎชัดเจน และควรแยกเก็บไว้เป็ นสัดส่ วนต่างหาก มิให้ปะปนกับสิ งของอืน
และไม่เป็ นการกีดขวางหรื อขัดข้องต่อการประกอบธุรกิจของสถานที
5. บันทึ กหลักฐานอืนๆ หรื อเก็บสําเนา ซึ งในบางกรณี ทีจําเป็ นต้องมีหลัก ฐาน
อืนๆ ประกอบการพิจารณา เช่น
5.1 ใบอนุญาต หรื อใบสําคัญการขึนทะเบียนตํารับ ใบสําคัญการใช้ฉลาก
5.2 ใบทะเบียนพาณิ ชย์ ทะเบียนนิติบุคคล
5.3 บัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวอืน
5.4 ใบสังซือ ใบสังของ หรื อใบเสร็ จรับเงิน ฯลฯ เป็ นต้น
6. การบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยสิ งทีควรบันทึกได้แก่
6.1 การเขียนภาพจําลองสถานทีประกอบการตรวจทุกครัง แผนผังสภานประ
กอบการ ตูช้ นวางสิ
ั
นค้า ผลิตภัณฑ์สิ งของทีตรวจสอบวางอยู่ ณ ทีใด จะเป็ นเครื องชีให้เห็นเจตนา
หรื อไม่เจตนาในการกระทําผิดได้
6.2 การถ่ายรู ปไว้เป็ นหลักฐาน บริ เวณสถานที ชิ นส่ วนของวัตถุทีเป็ นพยาน
ส่วนประกอบอืนๆ ทีคาดว่าน่าจะมีส่วนเกียวข้อง
6.3 การจดบัน ทึกข้อเท็จจริ งต่างๆ รวมทัง รายละเอียดในการตรวจสอบต้อง
ระบุวนั เวลาทีปฏิบตั ิการตรวจสอบ บันทึกถ้อยคําของผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ีเกียวข้อง สรุ ปประเด็น
ให้ชดั เจนว่าข้อเท็จจริ งเป็ นเช่นไร ผูใ้ ดเป็ นเจ้าของ หรื อผูร้ ับผิดชอบในการประกอบการวัตถุของ
กลางทีตรวจพบเกียวข้องกับผูใ้ ดบ้าง เมือมีผเู้ กียวข้องหลายราย ทังนี เพือใช้เป็ นหลักฐานโยงไปถึง
ผูใ้ ช้ ผูจ้ า้ งวาน หรื อผูส้ นับสนุนได้
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6.4 กรณี มีการแก้ไข ต่อเติม ขีดฆ่าถ้อยคําข้อความบางตอนทีบันทึกไว้แล้วต้อง
ให้ผูใ้ ห้ถ ้อยคําลงลายมือชื อกํา กับไว้ด ้ว ย และหากมีก ารใช้อกั ษรย่อ ใดๆ ควรเขี ยนให้ชัด เจน
โดยทัวไปควรเขียนคําเต็ม หรื อวงเล็บคําเต็มไว้ดว้ ย
สรุ ปได้ว่า หลักในการปฏิบตั ิ งานตามพระราชบัญญัติ วตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและ
ประสาทพ.ศ.2518 เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ง านตามกฎหมายของพนั ก งานเจ้าหน้าที ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518 ทีดี เพือให้การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เจ้าหน้าทีและการจัดทําพยานหลักฐานตามกฎหมายมีสาระครบถ้วนเพียงพอทีจะพิจารณาผูกมัด
ผูก้ ระทําผิดได้โดยปราศจากข้อสงสัย
2.5 การตรวจสอบสถานพยาบาลทีมีการครอบครองและขายวัตถุ ออกฤทธิต่ อจิตและ
ประสาทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การตรวจสอบสถานพยาบาลทีมีการครอบครองวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
ตามแนวทางการปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี 3 ขันตอน ตังแต่ 1. การเตรี ยม
เอกสาร/อุปกรณ์ 2. วิธีการตรวจสอบก่อนเข้าตรวจสอบ ขณะเข้าตรวจสอบ และ 3. การสรุ ปผลการ
ประเมินกรณี พบความผิดปกติหรื อข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ (กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2556:
5-10)
ขันตอนที 1 การเตรี ยมเอกสาร / อุปกรณ์
พระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
1. ประกาศ/กฎกระทรวง/ระเบียบ ต่างๆทีเกียวข้อง
2. บันทึกการตรวจสถานทีมีไว้ในครอบครองซึงวัตถุออกฤทธิในประเภท 2,3,4
3. บันทึกการตรวจสอบสถานทีขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3,4
4. บันทึกสุ่มเวชระเบียนเพือเปรี ยบเทียบกับรายงาน
5. บันทึกเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
6. บันทึกคําให้การ
7. บันทึกการยึดอายัด/อายัดวัตถุเสพติด
8. ข้อมูลสถานพยาบาลและร้านขายยา เช่น ข้อมูลใบอนุ ญาต, ข้อมูลการซือวัตถุ
เสพติดจากระบบ FDA-Logistic , รายงานประจําเดือน, แผนทีตังสถานประกอบการ, ประวัติการถูก
ดําเนินคดี และข้อมูลอืนทีเกียวข้อง
9. ซองเก็บตัวอย่าง / เทปกาว /กรรไกร
10. กล้องถ่ายรู ป
ขันตอนที 2 ขันตอนวิธีการตรวจสอบ
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1. ก่อนการเข้าตรวจสอบ
1.1 ตรวจสอบฐานข้อ มูล พืนฐานของสถานพยาบาล เตรี ย มอุป กรณ์ และ
แบบฟอร์มต่างๆ
1.2 ตรวจสอบรายงานการซือวัตถุออกฤทธิทุกรายการของสถานประกอบการ
ทังคลินิ ก จาก FDA-Logistic ซึ งเป็ นระบบที สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พฒ
ั นา
โปรแกรม เพือให้ผปู้ ระกอบการผูผ้ ลิต/ผูน้ าํ เข้า และผูแ้ ทนจําหน่ ายวัตถุออกฤทธิ รายงานการรับจ่ายบันทึกข้อมูลรายงานการกระจายวัตถุออกฤทธิผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตแบบ Real Time ทดแทน
การรายงานข้อมูลจากเดิมทีเป็ นการรายงานตามแบบทีกฎหมายกําหนดทังทีเป็ นเอกสารหรื อไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ (Excel) เพือรองรับกับข้อมูลรายงานทีจะมีมากขึนในอนาคต โดยให้การประมวลผล
การกระจายวัตถุเสพติด มีความรวดเร็ ว ถูกต้อง และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการเฝ้ าระวังได้ ซึง
ทางสํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดสามารถเข้าดูขอ้ มูลการกระจายผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิสําเร็ จรู ป
ทีกระจายไปยังจังหวัด ผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ต ได้แบบ Real time (กองควบคุมวัตถุเสพติด ,
2556: 19)
2. ขณะเข้าตรวจสอบ
เมือถึงสถานประกอบการ เจ้าหน้าทีแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที เพือขอเข้า
ตรวจสอบชีแจงวัตถุประสงค์ของการมาตรวจสอบให้ผรู้ ับอนุญาต หรื อผูแ้ ทนทราบ
กรณี สถานทีขอรับอนุ ญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิในประเภท 2, 3 และ 4
(สถานพยาบาล)
1. ผูป้ ระเมินตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัตถุออกฤทธิของคนไข้ จากบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ รายงานประจําเดือน และสุ่ มรายชือคนไข้ 10 รายเพือนําไปเปรี ยบเทียบกับเวช
ระเบียน
2. การตรวจสอบเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับรายงานใช้วตั ถุออกฤทธิ ของ
คนไข้ทีสุ่มรายชือไว้แล้ว ข้อมูลการรับยาต้องตรงกันทังชนิ ด วันที และจํานวน กรณี ทีตรวจสอบ
พบว่ามี ค วามผิด ปกติ ให้สํา เนาเวชระเบีย นและให้แ พทย์ห รื อ ผูร้ ับ การตรวจ รับ รองสํา เนา
ถูกต้องทุกแผ่น กรณี ผรู้ ับอนุ ญาต ยินยอม
3. ตรวจสอบการได้รั บ ใบอนุ ญาตต่ างๆ ชื อผูร้ ั บ อนุ ญ าตและผูด้ ําเนิ น การ
สถานพยาบาล เวลา ทําการ หากกรณี เจ้าหน้าทีตรวจสอบไม่พบผูร้ ั บอนุ ญาต ให้ร ะบุผรู้ ั บการ
ตรวจสอบปฏิบตั ิงานแทน ตําแหน่งหน้าทีในสถานพยาบาล
4. การได้รับวัตถุออกฤทธิประเภท 2 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 และ 4 จากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย ครังล่าสุด
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5. ตรวจสอบสถานทีจัดเก็บ
6. ปริ มาณวัตถุเสพติดคงเหลือ ณ วันตรวจ
7. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําบัญชี และรายงานสําเนารายงาน ต้อง
เก็บไว้ ณ สถานทีรับอนุญาต สถานทีรับอนุญาตวัตถุออกฤทธิอย่างน้อย 2 ปี
8. ชนิดของวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาททีใช้ในสถานพยาบาล
9. ตรวจสอบความเหมาะสมในการจ่ายวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
10. การตรวจสอบการกระทําใดๆ ทีอาจฝ่ าฝื นตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออก
ฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
11. กรณี ทีพบเหตุสงสัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ ให้ดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างผลิตภัณฑ์
จากนันจัดทําบันทึกการเก็บตัวอย่าง และบันทึกคําให้การ
กรณี สถานทีขอรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 และ 4 (ร้านขายยา)
1. ผูป้ ระเมินตรวจสอบข้อมูลว่าผูไ้ ด้รั บอนุ ญาต มีก ารจัดทําสําเนารายงาน
ประจําเดือน บัญชีรับ- จ่ายวัตถุออกฤทธิ ต้องเก็บไว้ ณ สถานทีรับอนุ ญาตอย่างน้อย 2 ปี นับจาก
การลงรายงานครังสุดท้าย
2. การตรวจสอบใบสั งแพทย์เปรี ยบเทียบกับรายงานใช้ว ตั ถุออกฤทธิ ของ
คนไข้ทีสุ่มรายชือไว้แล้ว ข้อมูลการรับยาต้องตรงกันทังชนิ ด วันที และจํานวน กรณี ทีตรวจสอบ
พบว่ามีความผิดปกติ ให้สาํ เนาใบสั งแพทย์และผูร้ ับการตรวจ รับรองสําเนาถูกต้องทุก แผ่น กรณี
ผูร้ ับอนุ ญาต ยินยอม
3. ตรวจสอบการได้รับใบอนุ ญาตต่างๆ ชือผูร้ ับอนุ ญาตและผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั
การ เวลาทํา การ หากกรณี เจ้า หน้า ที ตรวจสอบ ไม่ พ บผูร้ ั บ อนุ ญ าตให้ร ะบุ ก ารตรวจสอบ
ผูป้ ฏิบตั ิงานแทน ตําแหน่งหน้าทีในร้านขายยา
4. ดําเนินการตรวจสอบการได้รับวัตถุออกฤทธิประเภท 3 และ 4 จากผูผ้ ลิต
หรื อผูจ้ ัด จําหน่ า ย ว่ามี ค วามสอดคล้องกับรายงานที ผูร้ ั บอนุ ญ าตผลิต และ ผูจ้ ัด จําหน่ ายเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรื อไม่
5. ตรวจสอบสถานทีจัดเก็บวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรื อ 4
6. ปริ มาณวัตถุออกฤทธิคงเหลือ ณ วันตรวจ
7. ชนิดของวัตถุออกฤทธิทีใช้ในร้านขายยา
8. การตรวจสอบการกระทําใดๆ ทีอาจฝ่ าฝื นตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออก
ฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
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9. กรณี ทีพบเหตุสงสัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ ให้ดาํ เนิ นการสุ่ มตัวอย่างผลิตภัณฑ์
จากนันจัดทําบันทึกการเก็บตัวอย่าง และบันทึกคําให้การ
ขันตอนที 3 การสรุ ปผลการตรวจประเมิน
จัดทําสรุ ปผลการตรวจท้ายบันทึกการตรวจสอบสถานที ได้แก่
กรณี ส ถานที ขอรั บอนุ ญาตครอบครองวัต ถุ ออกฤทธิ ในประเภท 2, 3 และ 4
(สถานพยาบาล)
1. ข้อมูลการได้รับอนุ ญาต เลขทีใบอนุ ญาต ,ชือผูร้ ั บอนุ ญาต, ขณะเจ้าหน้าที
ตรวจสอบอยู่หรื อไม่ กรณี ไม่อยู่ให้ระบุ ชือผูร้ ับการตรวจสอบแทน และหน้าทีในสถานพยาบาล
จํานวนปริ มาณวัตถุออกฤทธิคงเหลือ ณ วันทีตรวจ เปรี ยบเทียบกับรายงานเดือนล่าสุ ด ต้องมีความ
สอดคล้องกัน
2. ตรวจสอบเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับรายงานการใช้วตั ถุออกฤทธิ ของคนไข้ที
ได้สุ่มรายชื อไว้แล้ว ให้สรุ ปประเด็น จํานวนคนไข้ทีขอตรวจสอบเวชระเบียน จํานวนข้อมูลที
ถูกต้อง จํานวนข้อมูลทีไม่ถกู ต้อง และจํานวนเวชระเบียนทีพบ
3. การจัดทํา รายงานประจําเดือน (บจ. 9) และรายงานประจําปี (บจ.10)
กรณี สถานทีขอรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิในประเภท 3 และ 4 (ร้านขายยา)
1. ข้อ มูลการได้รั บอนุ ญาต, เลขที ใบอนุ ญ าต ,ชื อผูร้ ั บ อนุ ญ าต, ผูม้ ีห น้า ที
ปฏิบตั ิการ ขณะเจ้าหน้าทีตรวจสอบอยูห่ รื อไม่ กรณี ไม่อยู่ ให้ระบุ ชือผูร้ ับการตรวจสอบแทน และ
หน้าทีในร้านขายยา
2. จํานวนปริ มาณวัตถุออกฤทธิคงเหลือ ณ วันที ตรวจ เปรี ยบเทียบกับรายงาน
เดือนล่าสุด ต้องมีความสอดคล้องกัน
3. ตรวจสอบใบสังแพทย์เปรี ยบเทียบกับรายงานใช้วตั ถุออกฤทธิ
4. ตรวจสอบการจัดทํา รายงานประจําเดือน (บจ. 9) และรายงานประจําปี (บจ.10)
กรณี ทีพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ
เมือตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่ อง หรื อพบการกระทําตามกฎหมาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีจัดทําบันทึกคําให้การของผูร้ ับอนุญาตหรื อผูท้ ีอยู่รับการตรวจสอบ โดยระบุรายละเอียด
ของความบกพร่ องหรื อความผิดปกติลงในบันทึกคําให้การ เช่น ข้อมูลรับ-จ่ายในเวชระเบียนไม่ตรง
กับบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ ทีมีไว้ในครอบครอง (บจ. 8) หรื อ ไม่จดั ทํารายงานประจําเดือน (บจ.
9) และรายงานประจํา ปี (บจ. 10) แล้ว ให้ทางสํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ดํา เนิ น การตาม
เห็นสมควร
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ตัวอย่างการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณี ที 1 พบการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซึงวัต ถุออกฤทธิ ประเภท 2 พบ
ความผิดจากการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรับ-จ่ายในเวชระเบียนไม่ตรงกับ บัญชีรับจ่ายวัตถุ
ออกฤทธิ ทีมีไว้ในครอบครอง (บจ. 8) หรื อ ไม่จ ัดทํารายงานประจําเดื อน (บจ. 9) และรายงาน
ประจําปี (บจ. 10) ให้จดั ทําสรุ ปผลการตรวจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพืออนุมตั ิ
ระงับขาย วัต ถุออกฤทธิ ประเภท 2 หรื อ ยาเสพติ ด ให้โ ทษในประเภท 2 และส่ งเรื องให้ก ลุ่ ม
กฎหมายอาหารและยาดําเนินคดี และเสนอเรื องเพือพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตต่อไป และเพือ
เป็ นข้อมูลในการพิจารณาการขายวัตถุออกฤทธิ ต่อจิตและประสาทในประเภท 2และยาเสพติดให้
โทษในประเภท 2 ครังต่อไป
กรณี ที 2 พบการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์กรณี วตั ถุออกฤทธิประเภท 3 และ 4
พบความผิดจากการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรับ-จ่ายในเวชระเบียนไม่ตรงกับบัญชีรับจ่าย
วัตถุออกฤทธิทีมีไว้ในครอบครอง (บจ. 8) หรื อ ไม่จดั ทํารายงานประจําเดือน (บจ. 9) และรายงาน
ประจําปี (บจ. 10) ถ้าพบการกระทําผิดตามกฎหมาย ให้ส่งเรื องให้ก ลุ่มกฎหมายอาหารและยา
ดําเนินคดี และถ้าพบความไม่สอดคล้องของการสังซือวัตถุออกฤทธิเปรี ยบเทียบกับรายงานการขาย
ของบริ ษทั ให้ดาํ เนินการตรวจสอบความถูกต้องทีบริ ษทั ผูข้ ายให้กบั สถานพยาบาลดังกล่าว หากผล
การตรวจสอบพบว่าพบการกระทําผิด ตามกฎหมาย ให้ส่งเรื องให้ กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
ดําเนินคดี และเสนอเรื องเพือพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขาย หรื อใบอนุญาตผลิต ต่อไป
ส่ วนที 3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
3.1 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสาธารณสุ ข
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข เป็ นงานหนึงในกลไกทีจะนําไปสู่เป้ าหมาย
ให้ประชาชนมีสุขภาพดี การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขจึงถูกจัดตังขึนเพือเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หรื อกํากับดูแลให้งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขบรรลุ เป้ าหมาย และการจัดองค์การเป็ น
แนวทางในการจัดระเบียบระหว่างสมาชิกองค์การเพือทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็ จอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยนําความชํานาญและความสามารถของบุคคลมาร่ วมกันดําเนินงานอย่างมีระบบ
ทําให้มีพลังและมีความสามารถมากกว่าบุคคลเดียว ซึงทําให้องค์การสามารถมีผลงานมากกว่าและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าผลของแต่ละบุคคลเมือแยกกันทํา ในทางกลับกันการรวมตัวเป็ นองค์การ
อาจไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็ นภาระ เกิดพันธะทางกฎหมายและสังคม เกิดความสิ นเปลือง
และยากแก่การควบคุม หากองค์การนันไม่มีเป้ าหมายชัดเจน และทีสําคัญขาดคนทีมีคุณค่า
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งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคได้เริ มมีการดําเนิ นการอย่าง
ชัดเจนตังแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 7 เป็ นต้นมา (พ.ศ.2535-2539) โดย
จัดให้มีองค์การย่อยทีรับผิดชอบชัดเจน มีการกระจายงานและอํานาจทางการบริ หารด้านกฎหมาย
จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคทีสมบูรณ์มากขึน ซึงจากผลการมอบอํานาจและกระจายอํานาจดังกล่าว
ส่ งผลให้งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคด้านสาธารณสุ ข ในส่ วนภูมิภ าคได้มีก ารดําเนิ นงานที แพร่ หลาย
ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ (บรรพต ต้นธีรวงศ์, 2545: 128) กล่าวคือกระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้
จัดตังหน่วยงานรับผิดชอบด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทีเกียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคขึน
โดยแบ่งส่วนราชการตามระบบราชการส่วนภูมิภาคทุกระดับ คือ จังหวัด มีหน่ วยงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบในเขตจังหวัดหนึงๆ และระดับอําเภอ มี 2 หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ในเขตอําเภอร่ วมกัน คือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลชุมชน
โดยงานวิจยั นีสนใจศึกษาเฉพาะหน่ วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขใน
ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ซึงหมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุ ข จังหวัด เป็ นหน่ วยงานสาธารณสุ ข ระดับจังหวัด ซึงเป็ น
ตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็ นหัวหน้าส่ วน
ราชการ สายการบังคับบัญชาขึนตรงต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด ประสานการนิเทศ ประสานงานขึนตรง
กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานด้านวิชาการ งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค งานนิเทศและสนับสนุน งาน
จัดบริ การสาธารณสุขและงานอืนๆทีได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข โดยงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โ ภคด้านสาธารณสุ ข มีก ลุ่มงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคและเภสัชสาธารณสุ ข ซึ งถือเป็ นหน่ ว ย
ปฏิ บัติ ก ารที มี บทบาทหน้า ที ในการดํา เนิ น งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายที อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึงรายละเอียดของบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีดงั นี
1. การดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื องงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข
2. การดําเนินการเฝ้ าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. การดําเนิ นการกฎหมาย ทังในช่ว งก่อนทีผลิตภัณฑ์จ ะออกสู่ท้องตลาด และ
หลังจากทีผลิตภัณฑ์ออกสู่ทอ้ งตลาดแล้ว
4. การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีระดับอําเภอ ตําบล และอาสาสมัคร
ในระดับหมู่บา้ น
5. การประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต
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ในปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสาธรณสุ ขได้กระจายอํานาจงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มายังหน่ วยงานในส่ วนภูมิภาคเพิ มมากขึน โดยกําหนดให้หน่ วยงานในส่ วนภูมิภาคดําเนิ น การ
ภายใต้ข อบเขตอํานาจหน้าที ตามกฎหมายที อยู่ในความรับผิด ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข มี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีตาม
กฎหมายแต่ละฉบับ
กล่าวได้ว่า สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นหน่ วยงานสาธารณสุ ขจังหวัด ซึงมี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการ มีหน้าทีรับผิดชอบในงานด้านบริ หารและ
นิติกร งานวางแผนและพัฒนาระบบงานสาธารณสุ ข งานวิชาการ งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัช
สาธารณสุข งานนิเทศและสนับสนุน งานจัดบริ การสาธารณสุขและงานอืนๆทีได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคที เกี ยวข้องกับการบังคับใช้ก ฎหมายควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ หลังออกสู่ตลาด ตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2518 มีกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังนันในการวิจยั ครังนี กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า สํานักงานสาธาณสุ ขจังหวัด หมายถึง
หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ซึงมีนายแพทย์สาธารณสุขเป็ นหัวหน้าหน่วยราชการ มีเภสัชกร
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีในการดําเนิ นการบังคับใช้กฎหมายควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิหลังออกสู่ตลาด ตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518
3.2 การดําเนินการควบคุมวัตถุออกฤทธิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การบังคับใช้ก ฎหมายหรื อการดําเนิ น การควบคุ มวัต ถุออกฤทธิ ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ขององค์การหรื อหน่ วยงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เป็ นการดําเนินการเพือควบคุมให้การผลิต การนําเข้า การ
จําหน่าย ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิเป็ นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมาย ทังนี เพือ
คุ ้มครองให้ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ ที มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน รวมทังได้รั บข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับผลิต ภัณ ฑ์วตั ถุออกฤทธิที ถูก ต้องเหมาะสม โดยมีก ารควบคุ มตามลัก ษณะการ
ดําเนินการแบ่งได้เป็ น 2 ขันตอน คือ การควบคุมก่อนผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด และการ
ควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2546: 33-34)
1. การควบคุมก่อนผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด (Pre-marketing)
ตามกฎหมายผูป้ ระสงค์ทีจะผลิต ขาย หรื อนําผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรในส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิต ขาย หรื อนําสังยาเข้ามาในราชอาณาจักร
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และขอขึนทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซึงเป็ นหน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขทีมีบทบาทในการพิจารณา
กลันกรองความถูกต้องเหมาะสมของก่อนผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาดไปสู่ผบู้ ริ โภค โดย
การดําเนินการในขันตอนนี แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการออกใบอนุญาตแก่สถานประกอบการ
และด้านการรับขึนทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ
2. การควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing)
เป็ นการดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ เมือผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ าย
สู่ทอ้ งตลาดแล้ว แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี
1. ด้านสถานทีประกอบการ ซึงเป็ นการดําเนิ นการตรวจสอบควบคุมสถานที
ประกอบการเกียวกับผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ อันได้แก่ สถานทีผลิต ขาย หรื อนําสั งผลิตภัณฑ์วตั ถุ
ออกฤทธิเข้ามาในราชอาณาจักรให้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีผมู้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการ
ควบคุมสถานประกอบการเหล่านันถูกต้อง เป็ นต้น โดยพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท เป็ นผูด้ าํ เนิ นการตรวจสอบควบคุมตามอํานาจหน้าทีทีกฎหมายได้
บัญญัติให้ไว้ เพือให้มนใจว่
ั าสถานทีนันยังคงมีสภาพเหมาะสม มีบุคลากรผูด้ ูแลกระบวนการผลิต
หรื อจําหน่าย มีวสั ดุอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิทีออกจําหน่ายให้
ได้คุณภาพมาตรฐานดีอยูเ่ สมอ
2. ด้านคุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุอ อกฤทธิ ซึ งเป็ นการดํา เนิ น การตรวจสอบ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ว ตั ถุ อ อกฤทธิ ในสถานที ผลิ ต สถานที ขาย สถานที นํา สั ง สถานที
ครอบครอง ทีผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิเข้ามาในราชอาณาจักร และในท้องตลาดทัวไปนัน ว่ามีความ
ถูกต้องตรงตามทีขึนทะเบียนไว้หรื อไม่ ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิยังคงมีคุณภาพมาตรฐาน มิใช่ยา
ปลอม ยาผิด มาตรฐาน หรื อยาเสื อมคุ ณ ภาพ เป็ นต้น การดําเนิ น งานในขันตอนนี จะมีก ารเก็บ
ตัวอย่างวัตถุออกฤทธิส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบตั ิการเพือตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน อย่าง
เป็ นระบบและครบวงจร โดยร่ วมมื อ กับ กรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ หรื อศูน ย์วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ และสถานบันวิทยาศาสตร์อืนๆ
3. ด้านการโฆษณา ซึ งเป็ นการดําเนิ น การตรวจสอบควบคุ ม การโฆษณา
ผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ ทีได้มี การขออนุ ญาตโฆษณาไว้ต ามสื อต่างๆ ที มีไว้สําหรับโฆษณากับ
บุคลากรทางการแพทย์ ว่ามีการดําเนินการตามทีขอโฆษณาไว้
ดังนันในงานวิจ ัยนี สรุ ปได้ว่า การควบคุมหลังผลิต ภัณ ฑ์วตั ถุออกฤทธิ ออกสู่
ตลาด หมายถึง การปฏิบตั ิงานควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิให้เป็ นตามกฎหมาย ซึ งประกอบด้วย
การตรวจสอบสถานที การเก็บตัวอย่าง การยึด การอายัด การดําเนินการต่อผูก้ ระทําฝ่ าฝื นกฎหมาย
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3.3 ปัจจัยด้ านทรัพยากรการบริหาร
ทรัพยากรในการบริ หาร หมายถึง องค์ประกอบในองค์กรและระบบงาน ซึงอาจ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ ทรัพยากรด้านบุคคล และทรัพยากรด้านสิ งแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อ
การปฏิบตั ิงาน คือ เงิน วัสดุสิ งของ วิธีการจัดการ โดยทรัพยากรด้านบุคคคลหรื อคน (Man) หมายถึง
พนักงานเจ้าหน้าทีทีมีอาํ นาจหน้าที ส่วนทรัพยากรด้านสิ งแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการปฏิบตั ิงานอัน
ได้แก่ งบประมาณ (Money) หมายถึง ทรัพยากรทีรัฐจะต้องจัดหามาใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการ
บังคับใช้กฎหมาย วัสดุ อุปกรณ์หรื อเครื องมือเครื องใช้ (Material) ซึงหมายถึงยานพาหนะและสิ ง
อํานวยความสะดวกอืน และวิธีก ารจัด การในการทํางาน (Method) เช่ น การจัดแบ่งงานหรื อสาย
บังคับบัญชา การจัด การสถานที ที เอืออํานวยต่อการทํางาน การกําหนดกฎระเบียบในการทํางาน
ขันตอนการปฏิบตั ิ งาน เพือให้ก ารทํางานราบรื นและบรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ งทรั พยากรทีนํามาใช้
ประกอบการปฏิบตั ิงานการบังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าที จะต้องเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิจึง
จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
1. คน หมายถึง จํานวนคนในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้านการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมวัตถุออกฤทธิหลังออกสู่ตลาดทีหน่ วยงานมีในปั จจุบนั ซึงมีความสามารถใช้แรงงานและ
กําลังสมองประกอบการงานของหน่วยงานนัน ซึงการศึกษาของสาคร ใจพยอม (2531:112) พบว่า
ปั จ จัยสนับ สนุ น ด้า นกําลัง คน (จํา นวนบุ ค ลากรในฝ่ ายส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ) มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าส่งเสริ ม โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ตามทัศนะ
ของหัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยในคณะของพนักงานเจ้าหน้าที ทีจะดําเนิ นการตรวจสถาน
ประกอบการตามกฎหมายได้ให้อาํ นาจไว้ว่าควรมีไม่น้อยกว่า 2 คน อาจประกอบด้วย หัวหน้า
ผูร้ ับผิดชอบและผูช้ ่วย หรื ออาจขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าทีตํารวจเข้าร่ วมดําเนิ นการในบางคดี
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2540: 8)
2. เงิน หมายถึง งบประมาณที ใช้สําหรั บค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ
เช่น การจัดซืออุป กรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ ซึงจากการศึกษาของบังอร พรหมมินทร์ (2545: 93)
พบว่างบประมาณมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมายด้าน
การจําหน่ายสินค้าในทีหรื อสาธารณะของเทศบาล
3. วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ เครื องใช้ เครื องมือ รวมทังยาพาหนะ วัส ดุ
อุปกรณ์เป็ นสิ งจําเป็ นทีหน่ วยงานต้องมีไว้เพือการปฏิบตั ิงาน และจะต้องเพียงพอเหมาะสม เพือ
สนับสนุนให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย จากการศึกษาของเอนก ณ นคร (2548: 140-141)
พบว่า จํานวนยานพาหนะ และเครื องมือเครื องใช้ทีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน เป็ น
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ผลต่อการปฏิบตั ิงาน และเมือพิจารณาถึงวัสดุอุปกรณ์ จะเห็นว่า วัสดุอุปกรณ์ เป็ นเครื อมือสําคัญใน
การปฏิบตั ิงาน และน่าจะเป็ นปัจจัยทีมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที
บรรพต ตันธีรวงศ์ (2549: 159) ได้กล่าวไว้ว่า ปั จจัยภายในองค์กรทีเป็ นสาเหตุ ที
ทําให้เกิดปั ญหาต่อการบรรลุเป้ าหมายของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขในส่ วนภูมิภาค
ได้แก่ คน งาน เงิน สิ งแวดล้อม เหล่านี ล้วนเป็ นสาเหตุทาํ ให้การดําเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุขไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ การดําเนินการบังคับใช้กฏหมายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและ
เจตนารมณ์แห่ งกฎหมาย จึงมีค วามจําเป็ นต้องอาศัยทรั พยากรในการบริ หารเช่น กัน เนื องจาก
ทรัพยากรเหล่านันจะสามารถนํามาประกอบ หรื อประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการบังคับใช้
กฎหมายภายในเวลาทีกําหนดได้อย่างเหมาะสม
3.4 ปัจจัยด้ านสิงแวดล้อมทีมีผลต่อการบังคับใช้ กฎหมาย
ปั จ จัย ด้า นสิ งแวดล้อ มรอบองค์ก รที สามารถส่ ง ผลกระทบต่ อการดํา เนิ น การ
นอกจากประกอบด้วยสิ งแวดล้อมภายนอกองค์กร อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
แล้วยังประกอบด้วยสิ งแวดล้อมในองค์กร
บรรพต ต้น ธีร วงศ์ (2545: 99-106) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที มีผลต่ อการดําเนิ นการ
องค์กรไว้ว่า โดยทัวไปในการบริ หารหรื อจัดการใดใด จําเป็ นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม
ทังภายในและภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถดําเนิ นการเพียงลําพัง หน่ วยงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุขเป็ นองค์กรหนึงทีต้องสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบองค์กร จําเป็ นต้องมีการ
ปรั บปรุ งและพัฒนาองค์ก รเสมอเพือรองรับการเปลียนแปลง ดังนันในการดําเนิ นการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคของหน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขจึงต้องคํานึ งถึงปั จจัยทีสําคัญ 2 ประการ
คือ สิ งแวดล้อมภายนอก และสิ งแวดล้อมภายในองค์กรและระบบของงาน และเนื องจากการเมือง
เป็ นตัวกําหนดนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีผลอย่างมากต่อ
องค์ก รของรัฐ ซึงเป็ นเครื องมือที จะนํานโยบายไปปฏิบตั ิ อาจกล่าวได้ว่าปั จจัยสําคัญทีมีผลต่ อ
ความสําเร็ จหรื อการบรรลุว ตั ถุประสงค์ข ององค์ก รการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข คื อ
การเมือง และการเมืองในประเทศทีเกี ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรนัน ส่วนใหญ่เป็ นนโยบายทีออกโดยฝ่ ายบริ หาร
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น การวิจยั นีจึงศึกษาปัจจัยด้านสิ งแวดล้อมทีมีผลต่อการ
ดําเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ นโยบายจากส่วนกลาง ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน และหน่วยงาน
ทีเกียวข้องกับกับการบังคับใช้กฎหมาย
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1. นโยบายจากส่วนกลาง
เพือให้การควบคุ ม กํากับดูแลวัต ถุทีออกฤทธิต่ อจิ ตและประสาท ทีมีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ให้รั วไหลออกนอกระบบและมีการตรวจสอบสถานทีทีได้รับอนุ ญาต
ครอบครองวัตถุออกฤทธิ เป็ นไปตามทีส่วนกลางกําหนด
เนืองจากในบรรดาสิ งแวดล้อมรอบองค์กรทีสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
คือ เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี นัน สิ งแวดล้อมในด้านการเมือง เป็ น
สิ งแวดล้อมทีมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กรของรัฐเห็นได้ชดั เจนทีสุ ด อันเนื องมาจากการเมือง
เป็ นตัวกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศในด้านต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทังการเมืองเอง
จึงมีผลอย่างมากต่อองค์กรของรัฐทีเป็ นผูน้ าํ จากทางฝ่ ายการเมืองไปเป็ นเครื องมือในการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย อาจกล่าวได้ว่าปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็ จหรื อบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข คือ การเมือง และการเมืองในประเทศทีเกียวข้องกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข และมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรนัน ส่ วนใหญ่เป็ นเรื อง
นโยบายทีออกโดยฝ่ ายบริ หาร ซึงเป็ นข้าราชการการเมือง และเนืองจากนโยบายเองเป็ นทังแม่แบบ
และรู ปแบบของการวางแผนในการบริ หารงาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ้างในบรรพต ต้นธีรวงศ์ 2545:88) ได้
กล่าวถึงนโยบายไว้ว่า การเปลียนแปลงนโยบายในองค์กรย่อมเนืองจากผูบ้ ริ หาร หรื อนโยบายทีไม่
ชัดเจนในบางเรื องทําให้ผบู้ ฏิบตั ิมาสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ วทันการ
พิทยา บวรวัฒนา และอร่ าม ศิริพนั ธุ์ (อ้างใน บรรพต ต้นธีรวงศ์, 2545: 159)
กล่าวว่านโยบายมีการเปลียนแปลงบ่อย เนืองจากเปลียนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสูง จึงมีผลกระทบต่อ
เป้ าหมายของงาน มีก ารสั งการหรื อกําหนดนโยบายไม่ชัด เจน ทําให้ผปู้ ฏิ บัติ งานไม่ส ามารถ
ตัดสินใจทํางานได้อย่างรวดเร็ ว
จากความหมายของนโยบายข้างต้น สรุ ปได้ว่า นโยบาย หมายถึง แนวทาง
กว้างๆทีกําหนดขึนเพือใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็ นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที
หน่ ว ยงานได้ก าํ หนดไว้ และนโยบายเป็ นสิ งที มีค วามสัมพัน ธ์ใกล้ชิดกับการบริ หารงาน เพราะ
นโยบายเป็ นสิ งแวดล้อมทีสามารถใช้เป็ นเครื องบ่งชีทิศทางในการบริ หารงาน ดังนันจะเห็นได้ว่า
นโยบายทีออกจากฝ่ ายบริ หาร คือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นสิ งสําคัญใน
การกําหนดทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานสํา หรั บการบั งคับใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้า ที ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์
วัตถุออกฤทธิออกสู่ตลาดในภาพรวมของทังประเทศ และมอบหมายนโยบายลงสู่ส่วนภูมิภาค คือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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2. ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน
เนื องจากหัวหน้าหน่ วยงานหรื อองค์ก ร คือผูม้ ีสิทธิกาํ หนดเป้ าหมาย ทิศทาง
และการดําเนิ นการของหน่ วยงาน รวมทังการทีผูบ้ ริ หารองค์ก รหรื อหัว หน้าหน่ ว ยงานจะต้องมี
ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ในการประสานความคิดเห็นทีแตกต่างกันของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
เพือให้องค์ก รบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ซึงหัวหน้าหน่ วยงานหรื อ
ผูบ้ ริ หารองค์กรคุม้ ครองในส่ วนภูมิภาค ระดับจังหวัดคือ นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด และผูว้ ่า
ราชการจังหวัด ทีมีอาํ นาจในการควบคุมหรื อมีอิทธิพลต่อแนวทางปฏิบตั ิขององค์กร นอกจากนี ยัง
มีผกู้ ล่าวถึงอิทธิพลจากนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาต่อการบังคับใช้กฎหมายไว้ดงั นี
อุดร แหม่งปัง (2550: 95) กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าทีระดับ
อําเภอนันถึงแม้ว่ากฎหมายจะให้อาํ นาจไว้ในระดับหนึ งก็ตาม แต่ ในทางปฏิบัติจริ ง ต้องขึ นกับ
นโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นหลัก หากนโนบายผุบ้ ริ หารเอาจริ งจังและสนับสนุ นการปฏิบตั ิใน
เรื องนีอย่างต่อเนืองปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายทีไม่มีประสิทธิภาพจะลดลง
อุดร แหม่งปัง (2550: 72) ได้ทาํ การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที
ระดับอําเภอในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ต่อการปฏิบตั ิง านตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
พบว่า พนักงานเจ้าหน้าทีเห็นว่าปัจจัยทีเกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ด้านผูบ้ ริ หารสํานักงาน
สาธารณสุ ข จังหวัดนันไม่เหมาะสม กล่าวคื อ ในแต่ละจังหวัด มีความแตกต่ างกันในเรื องความ
เคร่ งครัดของการบังคับใช้กฎหมายอันเนืองจากนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละจังหวัดไม่ชดั เจน
ไม่ต่อเนือง และไม่จริ งจัง
ดังนันจะเห็ น ได้ว่า การมอบนโยบายของผูบ้ ังคับบัญชาของหน่ ว ยงานเป็ นสิ ง
สําคัญสําหรับการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติวตั ถุทีออกฤทธิต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่ตลาด
3. ความร่ วมมือจากหน่วยงานทีเกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
การประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
กับหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องนันก็มีความจําเป็ นทีจะทําให้การดําเนินการนันสําเร็ จบรรลุเป้ าหมาย
ได้ (คณะกรรมการกลุ่มผลิต, 2539) โดยหน่วยงานหรื อองค์กรทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสาธารณสุ ข ได้แก่ องค์ก รเอกชนเพือสาธารณประโยชน์ทีมีว ตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โ ภค สื อมวลชน ซึ งเป็ นกลุ่มที ดําเนิ น การตรวจสอบการทํางานของรั ฐ และช่ ว ยให้ ข ้อมูล
ข่าวสารเพือเฝ้ าระวังในการบริ โภคด้วย กลุ่มผูป้ ระกอบการ คือ ผูป้ ระกอบธุรกิจทีเกียวข้องกับการ
ผลิต นําเข้า จําหน่ าย และให้บริ การเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การทางด้านสุ ขภาพซึงเป็ นองค์ก ร
ธุรกิจ กลุ่มวิชาชี พ ได้แก่ กลุ่มทีดูแลการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของสมาชิก อย่างเป็ น
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ทางการ และกลุ่มองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของรัฐ ซึงเป็ นองค์กรทีทําหน้าทีโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นแกนกลางในสังคมองค์กรทีเกียวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึงสํานักงาน
สาธารณุ ข จังหวัด จัด เป็ นหน่ วยงานในกลุ่มนี (คณะกรรมการกลุ่มผลิต ชุด วิชาการบริ หารงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางสาธารณสุข:2539) โดยหัวใจสําคัญอันหนึ งทีจะทําให้เกิดความสําเร็ จในการ
นํานโยบายในการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การปฏิบตั ินนั คือ พฤติกรรมความร่ วมมือของผูเ้ กียวข้อง
ในนโยบาย
เมือพิจ ารณาแผนภูมิแสดงโครงสร้างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แล้วนัน พบว่า สาธารณสุขจังหวัดนัน ทําหน้าทีในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข ซึงรวมถึง
การบังคับ ใช้ก ฎหมายโดยมีก ารดําเนิ น การเกี ยวข้อ งกับ โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั วไป
โรงพยาบาลชุ ม ชน สํา นัก งานสาธารณสุ ข อําเภอ อํา เภอ สถานี อนามัย ซึ งมี ส่ว นร่ วมในการ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การเผยแพร่ ให้ความรู้ การประสานงานและ
การเฝ้ าระวัง ตลอดจนหน่ วยงานระดับจังหวัดและหน่ วยงานอืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุ ข เช่ น
กรมวิชาการอืนๆ (คณะกรรมการกลุ่มผลิต, 2539) ก็มีส่วนเกียวข้องกับการดําเนินการนีด้วย
นอกจากนี การดําเนิ นการตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายทีได้ให้
อํานาจไว้และระบุว่าควรมีพนักงานเจ้าหน้าทีไม่นอ้ ยว่า 2 คนนัน ในบางกรณี อาจจําเป็ นต้องมีการ
ประสานงานและร่ ว มมือกับเจ้าหน้าที ตํารวจ เพือป้ องกัน ไม่ให้เ กิ ด ปั ญหาข้อบกพร่ องในการ
ปฏิบตั ิงาน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2540)
ดังนันจะเห็ นได้ว่า การได้รับความร่ วมมือจากหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อวกับการ
บังคับใช้กฎหมายเป็ นสิ งสําคัญสําหรับการบังคับใช้พนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติวตั ถุที
ออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิออกสู่
ตลาด
ส่ วนที 4 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัยทีเกี ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพบว่าได้มีผู้
ทําการศึกษาไว้ในประเด็นทีเกียวข้องดังต่อไปนี
ปัญหาการใช้วตั ถุออกฤทธิในทางทีผิด พบงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้แก่
จากการศึกษาของ วชิระ อําพนธ์ (2556: 21-29) พบว่า ปัจจัยทีเกียวข้องกับปัญหาการใช้
วัตถุออกฤทธิกลุ่มเบนโซไดอะซีปินส์ในทางทีผิด จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ พบว่าปัจจัยหลักทีมี
ผลทําให้เกิดปัญหาการใช้วตั ถุออกฤทธิในประเภท 4 กลุ่ม Benzodiazepines ทางทีผิด คือ ฤทธิทาง
เภสัชวิทยาของตัวยา ปั จจัยรองลงมา ได้แก่ ผูใ้ ช้ยา ข่าวจากสื อต่างๆ แพทย์ผจู้ ่ายยาในคลินิก ร้าน
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ขายยา คลินิกบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของรัฐ ปั ญหาการ
บังคับใช้กฎหมาย การขาดสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และปัญหาครอบครัว ตามลําดับ
Lee and others (n.d.) ทําการศึกษาผลกระทบจากการเปลียนแปลงข้อบังคับในการ
ควบคุมยากลุ่ม Benzodiazepines เพือป้ องกันการใช้ในทางทีผิดในประเทศฮ่องกงระหว่างปี ค.ศ.
1991 – 1993 โดยในปี ค.ศ.1990 The Government’s Pharmacy and Poisons Board ทําการทบทวน
การควบคุมยากลุ่ม Benzodiazepines ให้เป็ นยาอันตรายซึงต้องจ่ายตามใบสั งยา และจัดทํารายงาน
การจัดส่ งและการจําหน่ ายยา ข้อบังคับนี ใช้เฉพาะ Brotizolam, Triazolam, Flunitrazepam เท่านัน
และในปี ค.ศ. 1992 จึงใช้บงั คับครอบคลุมยากลุ่ม Benzodiazepines ทังหมด จากการเปลียนแปลง
ข้อบังคับดังกล่าว จึงได้ทาํ การศึกษาผลกระทบโดยวิเคราะห์รูปแบบการจําหน่ ายยา 7 ชนิ ดของยา
กลุ่มBenzodiazepine ระหว่างปี ค.ศ. 1990 -1993 พบว่าในปี ค.ศ. 1991 การจําหน่ าย Flunitrazepam
และ Triazolam ลดลง ขณะทีอีก 5 ชนิดทีควบคุมทีไม่เข้มงวดนัน พบว่า มียอดจําหน่ ายเพิ มขึนและ
เมือเปรี ยบเที ยบการจําหน่ ายยาของปี ค.ศ. 1993 กับ ปี ค.ศ. 1990 พบว่า การจําหน่ ายยาลดลง
โดยเฉพาะ Triazolam, Chlordiazepoxide และ Flunitrazepam ข้อบังคับทีกําหนดให้ยากลุ่ม Benzodiazepines
ต้องจ่ ายตามใบสั งยา และต้องจัด ทํารายงานการจัด ส่ งและการจ่ ายยานันช่ ว ยลดการใช้ยากลุ่ม
Benzodiazepines ในทางทีผิดของประเทศฮ่องกงได้
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที พบงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้แก่
คณะทํางานเพือศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย สถาบันวิจยั สาธารณสุ ขไทย
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าการจําหน่ ายยาในร้าน
ขายของชํา ซุปเปอร์มาเกต ร้านสะดวกซือ การจําหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุทีออกฤทธิ
ต่อจิตและประสาทในร้านขายยาแผนปั จจุบันบรรจุ เสร็ จที ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ
(ขย.2) รวมทังแหล่งอืนๆ ทีไม่ถกู ต้องตามกฎหมายเป็ นสิ งทีพบได้ทวไป
ั ไม่พบผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิการ
ในร้านขายยาตามเวลาทีแจ้งไว้ เภสัชกรไม่ให้คาํ แนะนําการใช้ยาแก่ผปู้ ่ วย ลักษณะการใช้ยาของ
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ใช้ยารักษาตนเอง การขายยาในสถานทีทีไม่ได้รับอนุญาต การขายยาไม่ตรงตาม
ประเภทใบอนุ ญาต การจ่ายยาโดยผูไ้ ม่มีหน้าทีปฏิบตั ิการ หรื อการจําหน่ ายยาโดยไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน การประกอบอาชีพทําให้เกิดปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยา
แก้ป วด และยาต้านการอัก เสบที ไม่ใ ช่ สเตี ยรอยด์ รวมทังยาจําพวกคอร์ ติ โ คสเตี ยรอยด์ โดย
พฤติกรรมของผูข้ ายและผูซ้ ือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกระบบซึงหนึ งในนัน คือ การบังคับใช้
กฎหมาย และข้อเสนอว่าในการบังคับใช้กฎหมายควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการบังคับใช้
กฎหมาย
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การศึกษาของพีระ ธาตุพิกุล (2547: 18-20) พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค 3 ฉบับ คื อ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ.2510 พระราชบัญ ญัติ อ าหาร พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายแบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบุคคล คือพนักงานเจ้าหน้าทีขาดสมรรถนะทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิงานบังคับใช้
กฎหมาย ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีความจริ งจัง (2) ด้านองค์กร คือการสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคทีเกียวกับกฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ (3) ด้านบริ บททางสังคม คือ สภาพ
สังคมทีเป็ นระบบอุปถัมภ์ และอิทธิพลคุกคามพนักงานเจ้าหน้าที
การศึกษาของอภิชยั แก้วสมบัติ (2548: 77-85) พบว่า การดําเนิ นการควบคุมการขายยา
แผนปัจจุบนั ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ของเภสัชกรในสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนัน ใน
ส่ วนของการประกาสผลการตรวจสอบ การแจ้งความดําเนิ นคดี มีการดําเนิ นการอยู่ในระดับตํา
(ร้อยละ 55.3 และ 53.7) ในด้านปัจจัยจูงใจด้านความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการนันยังไม่ได้รับความ
ร่ ว มมือ เนื องจากผูป้ ระกอบการอาจเกรงว่าจะมีผลิต ภัณ ฑ์ทีไม่ปลอดภัยอยู่ในครอบครอง และ
ผูป้ ระกอบการจะมีความผิดในด้านนี และยังพบว่าพนักงานเจ้าหน้าที เพศชายมีก ารดําเนิ นงาน
มากกว่าเพศหญิง เพราะส่วนใหญ่เพศชายจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงมากกว่า และเสนอแนะว่าควรมี
การจัด อบรมให้ค วามรู้ แก่ พนัก งานเจ้าหน้าที ในการดําเนิ น การควบคุ มร้ านขายยา ควรมีก าร
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึน ควรมีการประสานงานระหว่างส่ วน
ภูมิภ าคกับส่ วนกลางที มากขึ น พัฒ นาระบบควบคุ มการขายยาให้ทันสมัยโดยมีการตรวจสอบ
ประเมิ น ผล ควรประสานงานกับหน่ ว ยงานอื น เช่ น ตํา รวจ ควรมีก ารดํา เนิ น คดี อย่างจริ งจัง
ผูบ้ งั คับบัญชาควรให้การสนับสนุน
การศึกษาของสิ ริลกั ษณ์ มังกรอัศวกุล (2548: 89-90) เกียวกับปั ญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคและผูป้ ฏิบตั ิงานเกียวกับนโยบายและการปฏิบตั ิงานด้านการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านอาหารและยาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 คือ ปั ญหาด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยผูป้ ฏิบตั ิงาน มีความเห็นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายด้านพระราชบัญญัติยา
และ พระราชบัญญัติอาหารทันต่อเหตุการณ์ให้มากขึน และควรแก้ไขกฎหมายในด้านการกําหนด
โทษให้เหมาะสม ส่วนผูบ้ ริ โภคมีความเห็นว่ามีผปู้ ฏิบตั ิงานควรดําเนินการเอาผิดกับผูป้ ระกอบการ
กรณี ผบู้ ริ โภคร้องเรี ยนอย่างเข้มงวดและกวดขัน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับผูบ้ ริ โภคด้าน
อาหารและยาอย่างจริ งจัง ซึงผูบ้ ริ โภคเห็นว่าเรื องการบังคับใช้กฎหมายเป็ นจุดอ่อนของสังคมไทย
การศึกษาของดวงทิพย์ หงษ์สมุทร (2002: 125-126) พบว่า ทัศนคติต่อตัวบทกฎหมาย
ส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจในการดําเนิ น คดี ข องพนักงานเจ้าหน้าที โดยกฎหมายมีค วามเข้มงวดมี
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บทลงโทษหนักเกินไป นอกจากนี บริ บทของการทํางานมีผลต่อวิธีการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
วัฒ นธรรมในระบบอุ ปถัม ภ์ อิ ท ธิ พ ลของธุ ร กิ จ การบริ หารจัด การ มี ข ันตอนวิธี ป ฏิ บัติ แ ละ
รายละเอียดมาก ตลอดจนความไม่แน่ นอนของนโยบาย กระบวนการดําเนิ นคดีล่าช้า และการที
พนักงานเจ้าหน้าทีไม่มีส่วนร่ วมในการร่ างกฎหมาย เป็ นเหตุผลทีพนักงานเจ้าหน้าทีไม่ใช้อาํ นาจที
ได้รับมอบหมายจากกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
การศึก ษาของนัน ทวลัก ษณ์ พูลวิว ฒ
ั น์ชัยการ (2551: 201-203) เรื องการบังคับใช้
กฎหมายในการควบคุมยาแผนโบราณ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พบว่า การดําเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยรวมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยส่ วนใหญ่ดา้ นการ
ตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 52.4) ด้านการดําเนิ น การอืนต่ อผูก้ ระทําการฝ่ าฝื น
กฎหมายอยูใ่ นระดับตํา (ร้อยละ 52.3) และสํานักงานสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุ น
วัสดุอุปกรณ์ (ร้อยละ 52.4) นายแพทย์สาธารณสุ ขไม่มีการมอบนโยบายในการปฏิบตั ิงานควบคุม
ยาแผนโบราณอย่างชัดเจน (ร้อยละ 81.0)
การศึกษาของเอกพจน์ จรัสแผ้ว (2553: 140) พบว่าตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กบั การ
บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด์ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้แก่
ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าทีต่อเจตนาของผูก้ ระทําความผิดมีความสัมพันธ์กบั การบังคับใช้
กฎหมายในภาพรวม และมีค วามสัม พัน์ ก ับการบังคับใช้ก ฎหมายในด้านการตรวจสอบและ
เปรี ยบเที ย บปรั บ บริ บทเกี ยวกับ ความตระหนั ก เอาใจใส่ ใ นปั ญ หาของผู้บัง คับ บัญ ชา มี
ความสัมพัน ธ์ก ับการบังคับใช้ก ฎหมายในด้านการเปรี ยบเที ยบปรั บ และบริ บ ทเกี ยวกับ การ
ช่วยเหลือเกือกูลของผูป้ ระกอบวิชาชีพเดียวกันมีความสัมพัน์กบั การบังคับใช้กฎหมายในด้านการ
เปรี ยบเทียบปรับ

บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจยั
1. รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณาโดยทําการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 โดยครอบคลุมคุ ณ ลัก ษณะของประชากร ความคิ ด เห็ น ของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ ที่มีต่ อบทบัญญัติ ข องกฎหมาย ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริ หารในการปฏิบตั ิงานบังคับ
ใช้กฎหมาย ปั จ จัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องการบังคับใช้ก ฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษา คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ.2518 ได้แก่ เภสัชกรที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์
ออกสู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่มงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงาน
สาธารณสุ ข จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด ไม่รวมถึงเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งแบ่งเป็ นเภสัชกรจากสํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด จํา นวน 72 จังหวัด สําหรั บ
เก็บข้อมูลเชิ งปริ ม าณ และจากสํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด จํา นวน 4 จัง หวัด โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจังหวัดที่มีปริ มาณการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 4 สูงสุด 30 อันดับแรกในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 ในการวิจยั ครั้งนี้มีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
3.1.1 แบบสอบถาม เรื่ อง การปฏิบัติ ตามกฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์ออกสู่ตลาด โดยเก็บเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ แบ่งแบบสอบถามเป็ น 6 ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1ข้อ มูล ทั ่ ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ประสบการณ์ ใ นการทํา งานด้า นงานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสื บสวน สอบสวน ประมวลหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
ส่ ว นที่ 2 ข้อมูลเกี่ ย วกับขั้น ตอนและวิธีก ารดําเนิ น งานในการบังคับใช้
กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 เป็ น
ลักษณะคําถามปลายปิ ด โดยมีคาํ ตอบเป็ นข้อความให้เลือกตอบ มีจาํ นวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิด เห็ นของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ต่อบทบัญญัติ ข องกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
เป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด โดยใช้คาํ ถามเป็ นข้อความให้เลือกแสดงระดับความคิดเป็ น 5 ระดับ
คือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ , ไม่เห็นด้วยน้อย, ไม่แน่ใจ/เฉยๆ, เห็นด้วย และ เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 ปัจจัยทรัพยากรการบริ หารในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 5 ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.1.2 แบบเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบเก็บข้อมูลการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิงานในการบังคับ
ใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการดําเนินงานปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด (Post-marketing) แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน
1.1 ขั้นตอนและวิธีก ารการดําเนิ น งานก่อนปฏิบตั ิ งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-Marketing)
1.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นงานขณะปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลัง
ผลิต ภัณ ฑ์ออกสู่ ต ลาด (Post-Marketing) ในการบังคับ ใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ต าม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
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1.3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นงานหลังการปฏิบตั ิ งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-marketing)
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 6 ส่วน ได้แก่
2.1 ข้อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ประสบการณ์ ใ นการทํา งานด้า นงานคุ ้ม ครองผู้บ ริ โภค
ประสบการณ์ในการ ทํางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสื บสวน สอบสวน ประมวลหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
2.2 การดํา เนิ น งานในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้า หน้า ที่
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
2.3 ความคิด เห็น ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติ ของกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
2.4 ปั จจัยทรัพยากรการบริ หาร ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2.5 ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. 2 การสร้างและการประเมินคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในงานการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ประกาศ กฎกระทรวง
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในงานด้านสาธารณสุ ข
เพื่อสร้างแบบเก็บข้อมูลขึ้น และมีการประเมินคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบเก็บข้อมูลที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องของเนื้ อหาและภาษาที่
ใช้ เมื่อได้ขอ้ เสนอแนะแล้วจึงนําไปใช้ปรับแก้ไข จากนั้นนําแบบเก็บข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งแล้วให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องอีกครั้ง ให้ได้แบบเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์
2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบเก็บข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งแก้ไข
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา ได้แก่ เภสัชกรผูร้ ับผิดชอบ
งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคหลังผลิต ภัณ ฑ์ออกสู่ ตลาด (Post-Marketing) ที่ ปฏิบัติ งาน ณ สํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบเก็บข้อมูล
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ ช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการทดสอบ
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ความเที่ ย งของเครื่ องมือแบบเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ เรื่ อง การปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ว ตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อควบคุ มหลัง
ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด พบว่าค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. แบบสอบถามส่งทางไปรษณี ย ์
มีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิ จ ัย ส่ ง หนั ง สื อ ขอความร่ วมมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ถึ ง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 72 จังหวัดซึ่งเป็ นกลุ่มประชากร พร้อมแนบ แบบเก็บข้อมูล เรื่ อง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 เพื่อคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิต ภัณ ฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ สู่ต ลาด ทางไปรษณี ย ์ พร้อมทั้งระบุว นั
เวลาในการส่ งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั ภายใน 20 วัน ในช่ว งเดื อนธันวาคม 2556 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2557
2. เมื่ อได้แบบสอบถามกลับ คื น มา ผูว้ ิจ ัยนํา แบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และจัดเตรี ยมตารางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. เมื่อครบ 20 วัน แล้วยังไม่ได้รั บการตอบกลับ ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามซํ้ าไปยัง
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหม่ท้ งั หมดอีกครั้ง
โดยมีจาํ นวนผูต้ อบแบบเก็บข้อมูลกลับมาโดยสมบูรณ์ จํานวน 56 ชุด คิดเป็ นร้อย
ละ 77.78 ของแบบเก็บข้อมูลที่จดั ส่ง
2. การสังเกตและการสัมภาษณ์
มีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทําการติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์กบั เภสัชกรที่รับผิดชอบงานกํากับดูแล
หลัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ว ตั ถุอ อกฤทธิ์ ออกสู่ ตลาด (Post-Marketing) ของกลุ่ม งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล และขออนุญาตสัมภาษณ์
2. เมื่อได้รั บการตอบรับการดําเนิ นการวิจ ัยในเบื้ องต้น แล้ว จะได้ส่งหนังสื อขอ
ความร่ วมมือในการดําเนิ นการวิจยั ไปยังกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
โดยชี้ แจงวัต ถุประสงค์ในการวิ จ ัย พร้ อมขอให้ประสานกับผูว้ ิ จ ัยเพื่อเข้าร่ ว มสังเกตกระบวน
ปฏิบัติง านและการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่หลังผลิตภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่
ตลาด (Post-marketing) และขอสัมภาษณ์
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3. เมื่ อได้รั บการประสานงานจากสํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แล้ว ผูว้ ิ จ ัย จะ
เดินทางไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้นัดหมาย เพื่อเข้าร่ วมสังเกต
การทํางานการปฏิบตั ิงานและการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็ นไปตามแบบเก็บ
ข้อมูลการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติ วตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518 เกี่ยวกับขั้น ตอนและวิธีการการ
ดําเนินงานปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-marketing)
4. ผูว้ ิจยั ร่ วมสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิงานของ เภสัชกรที่รับผิดชอบงานกํากับดูแล
หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ ตลาด (Post-Marketing) กลุ่ม งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคและ
เภสัช สาธารณสุ ข สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด จํานวน 4 แห่ งในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม 2557โดยใช้แ บบเก็บ ข้อมูลการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบัติ งานในการบังคับใช้
กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการดําเนิ น งานปฏิบตั ิง านคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-Marketing)
5. ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์เภสัชกรที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์
ออกสู่ตลาด (Post-Marketing) กลุ่ม งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคและเภสัช สาธารณสุ ข สํา นัก งาน
สาธารณสุ ข จังหวัด จํา นวน 4 ราย ตามแบบสัมภาษณ์ เรื่ องการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์สู่ตลาด โดยเป็ นการสัมภาษณ์ในลักษณะของการพูดคุยสนทนา ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์มีอิสระในการให้ขอ้ มูล ซึงก่อนการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั จะขออนุ ญาตผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทาํ การ
บันทึกเสียง พร้อมทั้งทําการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในเดือนเมษายน 2557
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ ข้อมูลที่ได้จ ากการการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของ
พนัก งานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว ตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518 และการ
สัมภาษณ์ มาแยกหมวดหมู่ จัดรู ปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และนําเสนอผลการวิจยั โดยวิธีพรรณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ หลัง
ออกสู่ตลาด ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ จากเภสัชกรผูร้ ับผิดชอบ
งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้า นการบังคับใช้ก ฎหมายตามพระราชบัญญญัติ ว ตั ถุออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ.2518 ในระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ สังเกต และ
สัมภาษณ์ ผลการศึกษาที่ได้แบ่งนําเสนอเป็ น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์
ข้อกําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทรัพยากรการบริ หาร ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 4 ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 5 การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์หลังออกสู่ทอ้ งตลาด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างเภสัชกรผูร้ ับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบให้ผตู้ อบตอบเอง ที่ส่งทางไปรษณี ย ์ และจากการสัมภาษณ์ จํานวน 60
คน รายละเอียดดังตารางที่ 5

60

61
ตารางที่ 5 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน ประวัติการฝึ กอบรม
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มอายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
ค่าสถิติ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ทํางานด้ านงานคุ้มครองผู้บริโภค
น้อยกว่า 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ค่าสถิติ

จํานวน

ร้ อยละ

30
30

50
50

5
40
13
2
Mean = 37.4
Max = 58

8.9
64.3
23.2
3.6
Sd = 6.75
Min= 25

29
31

48.2
51.8

35
21

62.5
37.5

17
39
Mean=10.6
Max=-33

30.4
69.6
Sd=8.01
Min=1
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน ประวัติการฝึ กอบรม (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
ประสบการณ์ทํางานด้ านการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
น้อยกว่า 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ค่าสถิติ
การฝึ กอบรมเกีย่ วกับการสืบสวน สอบสวน ประมวล
หลักฐาน ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 (n=56)
ไม่เคย
เคย
- 1 ครั้ง
- 2 ครั้ง
- 4 ครั้ง

จํานวน

ร้ อยละ

30
26
Mean=7.7
Max=-33

53.6
46.4
Sd=7.67
Min=0

21
35
31
3
1

37.5
62.5
88.6
8.6
2.9

จากตารางที่ 5 พบว่าเภสัชกรผูร้ ั บผิด ชอบงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคด้า นการบังคับใช้
กฎหมายที่ศึกษาเป็ นชายและหญิงเท่ากันส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 31-40 ปี ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 64.3 ซึ่ง
ประชากรที่ศึกษามีอายุเฉลี่ย 37.4 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=6.75) กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส
แล้วสูงกว่าเป็ นโสดคิดเป็ นร้อยละ 51.8 และร้อยละ 48.2 ตามลําดับและพบว่าร้อยละ 62.5 จบ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี กลุ่มประชากรที่ศึกษาร้อยละ 69.9 มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมามากกว่า 5 ปี ซึ่งมีอายุเฉลี่ยของประสบการณ์ในการทํางานด้านงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเท่ากับ 10.6 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=8.01) ในส่ วนของประสบการณ์ในการทํางานด้าน
การคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติ ว ตั ถุออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาทพบว่าประชากรที่ ศึกษา
ประมาณครึ่ ง (ร้อยละ 53.6) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาทน้อยกว่า 5 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ในการทํางานด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเท่ากับ 7.7 ปี (ส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน =7.67) นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าประชากรที่ ศึกษา ร้อยละ 62.5 ได้รับการฝึ กอบรม
เกี่ ยวกับการสื บสวน สอบสวน ประมวลหลัก ฐาน ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุออกฤทธิ์ต่ อจิ ตและ
ประสาท พ.ศ.2518 โดยส่ วนใหญ่ได้รั บการอบรบในเรื่ องดังกล่าวเป็ นจํานวน 1 ครั้งซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 88.6
ส่ วนที่ 2 ความคิด เห็ น ของพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ต่อ บทบั ญ ญั ติข องกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การ
ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้ าระวัง หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ ตลาด
ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณี ย ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6
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จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 56 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็น
เท่ากับ 94.20 คะแนนส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.55
เมื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของความมิดเห็นแต่ละข้อ พบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็น
ด้วยกับข้อคิดเห็นที่ว่าสถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ) ที่ตอ้ งการครอบครอง
หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ต้องขอรับใบอนุ ญาตทุกราย โดยเห็นด้วยมากที่สุด
ร้อยละ 94.6 เห็น ด้วยในระดับมากร้อยละ 1.8 เห็ นด้วยในระดับปานกลางร้อยละ 3.6 โดยมีค่ า
คะแนนเฉลี่ย 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39
รองลงมาพบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ว่า กฎหมาย ห้ามมิให้ ผูร้ ับ
อนุญาตขาย หรื อเก็บวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต โดยเห็นด้วย
อย่างยิ่งร้อยละ 92.9 เห็นด้วยมากร้อยละ 7.1 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.26
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเห็นด้วยน้อยที่สุดคือการอนุญาตให้แพทย์สามารถครอบครอง
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท3, 4 ได้ในปริ มาณที่รัฐมนตรี กาํ หนด สามารถใบอนุ ญาตครอบครองหรื อใช้
ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์โดย ไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ โดย มีผไู้ ม่เห็นด้วย
มากคิดเป็ นร้อยละ 21.4 และมีผทู้ ี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในข้อนี้ ถึงร้อยละ 50 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27
ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ต่ อ บทบัญ ญัติ ข องกฎหมายที่ ได้จ ากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้
1. กฎหมายห้ามมิให้ผรู้ ับอนุญาตขาย หรื อเก็บวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 นอกสถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
เภสัชกรท่านที่ 1 และเภสัชกรท่านที่ 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
เภสัชกรท่านที่ 2 และเภสัชกรท่านที่ 4 ไม่เห็นด้วย เนื่ องจากในสถานการณ์จริ งทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมีการให้ยืมวัต ถุออกฤทธิ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็น ว่าหากมีก ารทํา
บัญชียมื -คืน อย่างเป็ นระบบ สามารถควบคุมจํานวนปริ มาณยา และมีระบบป้ องกันการสูญหาญที่ดี
เห็นควรว่าให้ยมื กันได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บวัตถุออกฤทธิ์ไว้ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต ดังคํา
กล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ไม่จ าํ เป็ นต้องเก็บที่ค ลินิ ก เพราะในความเป็ นจริ งการยื มยา ทั้ง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ถ้าขาดก็ไปยืม ถ้าซื้อล๊อตนี้ มนั ก็อาจไปวางที่โรงพยาบาลนี้ หากไปวาง
อีกโรงพยาบาลผิดกฎหมายยืมกันไม่ได้ แต่ในทางปฏิบตั ิมีการยืมและเอาอีกล๊อตที่ซ้ือมาได้เอามา
คืน แล้วตัวยาหายไปไหม ไม่หาย คนไข้ได้รับยา 100 เม็ดมันก็ได้เท่าเดิมไม่แตกต่าง ถ้ามีระบบ
ป้ องกันที่ดี มีการแลกเปลี่ยนไม่สูญหายได้ ก็ไม่จาํ เป็ นและที่สาํ คัญ คลินิกหมอบางคลินิก เค้าเอายา
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ไปเก็บไว้ที่บา้ น เพราะกลัวการโดยขโมย เอามาครั้งละ 1 ขวด มันอยูท่ ี่ความรับผิดชอบของเจ้าของ
มากกว่าว่าจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหน”
2. ผูร้ ับอนุ ญาตขายวัต ถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) ต้องขายวัตถุออกฤทธิ์
ให้กบั แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และผูท้ ี่มีใบสัง่ ของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้ ซึ่งในความเป็ น
จริ งไม่สามารถใช้กฎหมายข้อนี้ได้ เพราะไม่มีใบสัง่ แพทย์ในการซื้อขายยาและวัตถุออกฤทธิ์
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “ในความเป็ นจริ งประเทศไทย ไม่สามารถบังคับ
ใช้ใบสัง่ ยาจากบุคคลดังกล่าวได้ กฎใช้ไม่ได้จริ ง ไม่เหมาะสม การที่ทาํ แบบนี้ มีใบสัง่ แพทย์ออกมา
เพราะฉะนั้นกฎหมายข้อนี้ปฏิบตั ิไม่ได้” และ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ในทางปฏิบตั ิทาํ
ไม่ ไ ด้ ไม่ เ ห็ น มีใ ครทําได้ ขายยากลุ่ม นี้ ก็ ไ ม่ มีใ บสั ่ ง แพทย์ห รื อ ขายยากลุ่ ม นี้ข ายได้โ ดยไม่ มี
ใบอนุญาต กฎหมายทําดีแล้ว แต่ทางปฏิบตั ิทาํ ไม่ได้”
3. ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยูป่ ระจําตลอดเวลา
ที่ เปิ ดทําการและห้ามมิ ให้ผใู้ ดขายวัต ถุอ อกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ในระหว่า งที่ ไม่ มีเภสัชกรอยู่
ประจําการ
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
4. ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้องจัดทําบัญชีการซื้อ-ขาย ให้ถูกต้อง
ตามแบบที่ ก ํา หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และจัด ส่ ง แบบรายงานให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นรายเดือนและรายปี
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้ ระบบการทําบัญชี
เป็ นหลักการที่ดีในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ อยากให้มีการเพิ่มเติมแก้ไขกฎหมาย ให้รายงานบัญชี
ซื้อ ขายวัตถุออกฤทธิ์จดั ส่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “ผมว่าระบบบัญชีในหลักการดีในการควบคุม
แต่การส่ง อย. แล้ว ปัญหาคือ ถาม อย. ว่า ปี ที่ผา่ นมาใครบ้างไม่ส่งรายงาน อย.ตอบลําบาก ส่ งเป็ น
ระบบที่ดี แต่การใช้จริ งทําได้ยาก เพราะให้ส่งข้อมูล อย. กว่า อย.จะแจ้งกลับมันช้ามาก 1 ปี ผ่านไป
เสนอว่าข้อกําหนดต้องทันสมัย กฎกระทรวง ให้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิ
ใช้ระบบสารสนเทศน์ ควรมีการเพิ่มเติมในกฎหมาย”
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็ นระบบ realtime ได้หมด
เป็ นระบบยาเมืองนอก จะรู้ทนั ทีที่มีการจ่าย ไม่อย่างนั้นรายงานมัน make ได้ ถ้าใช้ระบบผ่านบัตร
ประชาชน คนซื้อได้เลย เป็ น realtime ก็จะไม่มีการ make ทีหลัง มันมีบญั ชีจริ งแต่ไม่ตรงความเป็ น
จริ ง”
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5. เภสัชกรต้องอยูป่ ระจําควบคุมกิจการร้านขายยาตลอดเวลาที่เปิ ดทําการ
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
6. เภสัชกรต้องควบคุ มการส่ งมอบวัต ถุออกฤทธิ์ ให้ถูกต้องตามใบสั ่ งยาของแพทย์
ทันตแพทย์และสัตวแพทย์
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ด้วยอย่างยิ่ง เพราะในรายงานไม่ตอ้ งส่ งสําเนา
ใบสัง่ ยา นี่คือช่องว่าง ถ้าบังคับว่าเป็ นการปราม ให้ส่งรายงานซื้อขาย เขาไม่กลัว แต่ถา้ สําเนาใบสั ่ ง
แพทย์จะลดการซื้อขายโดยไม่จาํ เป็ นได้เยอะ”
7. เภสัชกรต้องควบคุมการทําบัญชีรายละเอียดการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ให้
ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทุกครั้ง
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
8. เภสัชกรต้องควบคุ มการแยกเก็บวัต ถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ให้ถูก ต้องตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เภสัชกรท่ า นที่ 1 เภสัชกรท่ า นที่ 3 และเภสัชกรท่ านที่ 4 เห็ น ด้วยอย่างยิ่ ง ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ ส่ วนเภสัชกรท่านที่ 2 มีความเห็น เฉยๆ ดังคําที่กล่าวว่า “อยู่ที่เขาดูแล
ไม่ให้หาย จะเก็บที่บา้ นที่ไหนก็ได้”
9. สถานพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก )ที่ ต้องการครอบครองหรื อใช้
ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ต้องขอรับใบอนุญาตทุกราย
เภสัชกรท่ า นที่ 1 เภสัชกรท่ า นที่ 3 และเภสัชกรท่ านที่ 4 เห็ น ด้วยอย่างยิง่ ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ ส่วนเภสัชกรท่านที่ 2 มีความเห็น เฉย ๆ เหตุผลตามข้อ 8
10. การยกเว้น ให้โรงพยาบาลของรั ฐ (กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย หรื อ
สถาบันอื่นของทางราชการ) ไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์
เภสัชกรท่ า นที่ 1 เภสัช กรท่ า นที่ 2 และเภสัชกรท่ านที่ 3 เห็ น ด้วยอย่างยิ่ ง ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ ส่วน เภสัชกรท่านที่ 4 ไม่เห็นด้วย ดังคําที่กล่าวว่า “อยากให้ขอให้หมด
เพราะทําให้เกิดการสับสนของเจ้าหน้าที่ มาตรการควบคุม จะได้เข้มงวดเหมือนกัน”
11. การอนุญาตให้แพทย์สามารถครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ได้ในปริ มาณที่
รัฐมนตรี กาํ หนด โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน ไม่เห็นด้ว ยอย่างยิ่ง ต่อบทบัญญัติข องกฎหมายนี้ มีความเห็ น
ตรงกัน ว่ า แพทย์ที่ ต ้อ งการขอครอบครองวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ไม่ ว่ า จะมี ป ริ มาณใด ต้อ งมาขอรั บ
ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ทุกราย
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ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะว่าวัตถุออกฤทธิ์ เมื่อ
ควบคุมก็ควรควบคุมด้วยมาตรฐานเดียวกัน ควบคุมปริ มาณสุ ทธิ ก็รั ่ วไหล ก็เอาไปใช้ในทางที่ผิด
ได้ เช่น ถ้าซื้อในปริ มาณกําหนดทุกเดือน จะทําอย่างไร ยอดก็เยอะ”
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ มันจะต้องมีทุกคลินิกดีที่สุด
ไม่ตอ้ งมากําหนดแล้วว่ากี่ขวด บางทีเจ้าหน้าที่ตอ้ งมาคิดคํานวณเอากฎประกาศกระทรวงขึ้นมา ยามี
หลายตัวมีเป็ น 10 อย่าง เจ้าหน้าที่ก็งง เพราะฉะนั้นให้มีใบอนุญาตทุกอย่าง จบ ใครจะอยากใช้ตอ้ ง
มีใบอนุญาต เป็ นการบังคับไปเลย เป็ นปัญหาแพทย์เลี่ยงกฎหมาย แต่ก็เห็นใจหมอ การทํารายงาน
รายงานทุกเดือนตามจํานวนยา คือหมอก็ให้ลกู น้องบ้าง พยาบาลบ้าง แต่ถา้ บางคลินิกหมอทําเอง ก็
ไม่อยากทํา เราก็ตอ้ งเห็นใจ ซื้อมาทีละน้อย หลาย item ซอยๆ เอา ไม่อยากมีใบอนุญาต”
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ทําให้เราควบคุมไม่ได้ ใคร
ใช้มากน้อยแค่ไหนก็ตอ้ งขออนุญาต”
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แพทย์อยากให้ขออนุ ญาต
มันเป็ นช่องโหว่ของกฎหมาย สัง่ น้อยๆ แต่สงั ่ บ่อยๆ ใครจะมีตอ้ งขอใบอนุญาตทุกคน”
12. ผูร้ ับอนุญาตต้องจัดทําบัญชีการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนด
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
เป็ นรายเดือนและรายปี
เภสัชกรท่ า นที่ 1 เภสัชกรท่ า นที่ 3 และเภสัชกรท่ านที่ 4 เห็ น ด้วยอย่างยิ่ ง ต่ อ
บทบัญญัติของกฎหมายนี้ ส่วนเภสัชกรท่านที่ 2 มีความเห็น ไม่แน่ ใจ ดังคําที่กล่าวว่า “ยังเห็นข้อดี
ข้อเสียของมันอยู่ ตอนนี้มี Idea ว่า ถ้าไม่ส่งตัวจริ งเป็ นเอกสาร ตอนนี้ ยุคคอมพิวเตอร์ น่ าจะส่ งทาง
อีเมลถือเป็ นรายงานหรื อไม่ มี Login การทํารายงานของหมอ”
13. ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เภสัชกรท่านที่ 1และเภสัชกรท่านที่ 4 ไม่เห็นด้วยน้อย ต้องการให้มีการปรับมากขึ้น
เนื่องไม่สอคคล้องกับค่าเงินในปัจจุบนั และ พระราชบัญญัติน้ ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ดังคํากล่าวของ
เภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “ไม่เห็นด้วยน้อย ขอเพิ่มโทษปรับ เพราะการดําเนินคดี ความผิดครั้งแรก ส่ วน
ใหญ่จะรอลงอาญา แล้วก็จะเปรี ยบเทียบปรับ เวลาปรับไม่ได้ปรับ 100,000 เป็ น rate พรบ.วัตถุออก
ฤทธิ์ มีต้ งั แต่ 2518 เพิ่มเงิน ถ้าศาลปรับให้ปรับเต็ม เพิ่ มเงิน บอกศาลปรับ 100% แก้เป็ นปรับตั้งแต่
100,000 บาทขึ้นไป”
เภสัชกรท่านที่ 2 และเภสัชกรท่านที่ 3 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
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14. ห้ามผูร้ ับอนุญาตขายหรื อย้ายวัตถุออกฤทธิ์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต หาก
ฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
เภสัชกรท่ านที่ 1และเภสัชกรท่ านที่ 4: ไม่เห็น ด้วยน้อย กฎหมายควรแก้ไ ขเรื่ อง
ค่าปรับ เป็ นจํานวนเงินน้อยเกิน ไป เพราะเวลาศาลสั ่ งตัดสิ นจะลดโทษ หักลดค่าปรับทําให้น้อย
มาก เพิ่มค่าปรับเป็ นตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
เภสัชกรท่านที่ 2 และเภสัชกรท่านที่ 3 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
15. ผูร้ ับอนุ ญาตต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิ ดทําการ และห้ามมิให้มี
การขายวัตถุออกฤทธิ์ในระหว่างไม่มีเภสัชกรอยูค่ วบคุม หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
เภสัชกรท่านที่ 1 ไม่เห็นด้วยน้อย ดังคําที่กล่าวว่า “จําคุกเหมาะสม แต่อตั ราค่าปรับ
ไม่สอดคล้อง” เภสัชกรท่านที่ 4 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ดังคําที่กล่าวว่า “น้อยไป ปัญหาที่เจอส่ วนใหญ่
ขายวัตถุออกฤทธิ์ ตอนเภสัชกรไม่อยูท่ ้ งั นั้นเลย”
เภสัชกรท่านที่ 2 และเภสัชกรท่านที่ 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
16. ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ต้องจัดทําป้ ายไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย
เพื่อแสดงว่า เป็ น สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 และแยกเก็บยาให้เป็ นสัดส่ วน หากฝ่ าฝื น
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
เภสัชกรท่านที่ 1 และเภสัชกรท่านที่ 3 ไม่เห็นด้วย ค่าปรับในการไม่จดั ทําป้ ายมีอตั รา
โทษปรับที่สูงเกินไป
เภสัชกรท่านที่ 2 มีความคิดเห็น เฉยๆ เนื่องจากเห็นว่าการจัดทําป้ ายเป็ นการโฆษณา
ขายวัตถุออกฤทธิ์ มีความเห็นว่าควรแสดงไว้เฉพาะใบอนุ ญาตขายวัต ถุออกฤทธิ์ ดังคําที่กล่าวว่า
“จริ งๆ น่าจะเน้นการโชว์ใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์มากกว่าเรื่ องการทําป้ าย ว่าร้านนี้ขายวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 3-4 ด้วย เพราะถ้าพี่เป็ นร้านยาที่ไม่มีใบอนุญาต พี่แขวนป้ ายตัวนี้ คนที่แขวนป้ ายนี้ ไว้ เขารู้
เลยว่าขายยานอนหลับ เขาจะซื้อได้เลย แทนที่จะแขวนป้ าย แขวนใบอนุ ญาตให้มนั ชัดๆ เลย การติด
ป้ ายเป็ นการโฆษณาอย่างหนึ่ง การไม่ติดป้ ายน่าจะดีกว่าด้วยซํ้ า ถ้าติดใบอนุญาต คนที่มีความรู้ เขาจะ
ถามหากฎหมายตัวนี้ โฆษณาถามหาว่ามีขาย แล้วมีประโยชน์อะไรว่าจะติดหรื อไม่ติด ไม่ควรจะมี
กฎหมายข้อนี้ดว้ ยซํ้ า ไม่เห็นจะต้องโฆษณาบอก ขายวัตถุออกฤทธิ์ 3-4 แทนที่จะออกใบอนุ ญาตโชว์
ให้เห็นเด่นชัดมากกว่า ยิง่ ดีใหญ่ ร้านยาไหนที่ไม่มีใบอนุญาต ทําใบอนุญาตโชว์ เจ้าหน้าที่เข้าไปเห็น
ก็ไม่ตอ้ งถามหาใบอนุญาต”
ส่วนเภสัชกรท่านที่ 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
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17. ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ต้องจัดทําบัญชีการซื้อ-ขายให้ถกู ต้องตาม
แบบที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบเป็ นรายเดือนและรายปี หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
เภสัชกรท่านที่ 1และเภสัชกรท่านที่ 4 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับอัตราโทษปรับที่น้อย
เกิน ไป ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “การปรับน้อยไป เพราะเรื่ องการควบคุ ม จะเห็ นว่า
แตกต่างจากการจัดทําป้ าย การแยกเก็บเป็ นสัดส่ วน กลายเป็ นปรับเยอะ ประโยชน์ของข้อ 16 น้อย
มาก ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคข้อ 17 เยอะกว่า”
เภสัชกรท่านที่ 2 และเภสัชกรท่านที่ 3 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
18. เภสัชกรต้องขายวัตถุออกฤทธิ์ให้กบั บุคคลตามที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น หากฝ่ าฝื น
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
เภสัชกรท่ านที่ 1และเภสัชกรท่ านที่ 2 ไม่เห็ นด้วยน้อย กับอัตราโทษปรั บที่ น้อย
เกินไป
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ปรับน้อยไป จะได้ไม่ตอ้ งขายมันจะต้องมากกว่า
นั้น สัก 100,000 ไปเลย ทุกวันนี้ ไม่ใช่เห็นใบสัง่ แพทย์แล้วขายนะ ส่ วนใหญ่ขายโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ถ้ามีขอ้ นี้บงั คับ ปรับเยอะ ๆ สูง ๆ การถามหาใบสัง่ แพทย์จะสําคัญ”
เภสัชกรท่านที่ 3 และเภสัชกรท่านที่ 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
19. เภสัชกรต้องควบคุมการทําบัญชีการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 หากฝ่ าฝื นมีโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
เภสัชกรทั้ง 4 ท่าน ไม่เห็นด้ว ยอย่างยิ่ง ต่อบทบัญญัติข องกฎหมายนี้ มีความเห็ น
ตรงกันว่า ควรเพิ่มค่าปรับ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ปรับน้อยเกิน
ควรปรับสัก 10,000 เพราะ 1,000 เขาก็ไม่ทาํ กัน”
20. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์วตั ถุออกฤทธิ์ประเภท 2
โดยไม่ได้ขอรับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกหนึ่งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ ง
แสนบาท
เภสัชกรท่ านที่ 1 และเภสัชกรท่านที่ 4 ไม่เห็น ด้วยน้อย กับอัตราโทษปรับที่น้อย
เกินไป
เภสัชกรท่านที่ 2 และเภสัชกรท่านที่ 3 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
21. ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่มีใบอนุ ญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์ หากมีปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ครอบครองเกินกว่าที่รัฐมนตรี กาํ หนด ต้อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาท
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เภสัชกรท่านที่ 1 เภสัชกรท่านที่ 3 และเภสัชกรท่านที่ 4 เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้
เภสัชกรท่า นที่ 2 ไม่เห็น ด้ว ย กับอัตราโทษจําที่ มากเกิน ไป ความดังคําที่ กล่าวว่า
“เพราะทางปฏิบตั ิเราจะให้โอกาสการแก้ไข และโทษรุ นแรงเกินไป โทษเป็ นโทษปรับอย่างเดียว เรา
ปรับเขาครั้งสองครั้ง เขาก็เปิ ด มันมีจาํ คุก 5 ปี ขึ้นไป เราทําอะไรไม่ได้เลย เพราะเป็ นโทษจําคุก ถ้า
เป็ นโทษปรับโดนปรับหลายเจ้าไม่ตอ้ งมารอตักเตือน”
22. ผูร้ ับอนุญาตต้องจัดทําบัญชีการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนด
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่ งเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
เป็ นรายเดือนและรายปี หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
เภสัชกรท่ านที่ 1 และเภสัชกรท่านที่ 2 ไม่เห็น ด้วยน้อย กับอัตราโทษปรับที่น้อย
เกินไป
เภสัชกรท่านที่ 3 และเภสัชกรท่านที่ 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมายนี้
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบัติการบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตามพระราชบั ญ ญั ติวัต ถุ ที่อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิต และประสาท พ.ศ. 2518 ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากร
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ทรั พ ยากรการบริ หาร ในการปฏิ บัติ ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
ประกอบด้วย บุ คลากร งบประมาณ และความเพียงพอของทรั พยากร ที่ได้รั บการสนับสนุ น ที่
เกี่ยวข้องกับการที่ปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณี ย ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7, 8
และ 9
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ตารางที่ 7 จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการที่ปฏิบตั ิงานตาม พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 โดยตรงในหน่วยงาน
บุคลากร
เภสัชกร จํานวน 56 คน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ/นิติกร
ภาพรวมทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

จํานวน (คน)
ตํ่าสุด – สูงสุด Mode
1 – 16
1
0–5
1
0–8
0
0–7
0
0–1
0
0–1
0
1 – 25
2

ในภาพรวมทั้งสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดที่ศึกษาทั้ง 56 จังหวัดมีจาํ นวนเจ้าหน้าที่
จังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่สูงสุดคือ 25 คนตํ่าสุด 1 คนจากการศึกษาจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการที่
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยตรงในหน่ วยงานของ
ประชากรที่ศึกษาพบว่ามีของเภสัชกรโดยมี มีค่าตํ่าสุ ด 1 คนและสูงสุ ด 16 คนรองลงมาได้แก่เจ้า
พนักงานเภสัชกรรมมี มีค่าตํ่าสุด 0 คนและสูงสุด 5 คน
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ตารางที่ 8 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุ นสําหรับดําเนิ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณ ฑ์
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด (n = 56)
งบประมาณ
หน่ วยงานของท่าน ได้รับงบประมาณสนับสนุ น สําหรับดําเนิ นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4
ออกสู่ตลาด
รายละเอียดการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
- ได้รั บ จากงบประมาณรวมทั้ง จัง หวัด สํา หรั บ การดํา เนิ น งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- ได้รั บเป็ นงบประมาณสําหรั บการดําเนิ นงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ
- งบอื่นๆ เช่น งบประมาณที่เขียนเสนอโครงการ

การได้รับการสนับสนุน
จํานวน
ร้อยละ
43
76.8

39

90.6

2

4.7

2

4.7

จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 76.8 ของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามได้รับงบประมาณสนับสนุนสําหรับดําเนิ นการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาดได้รับงบประมาณสนับสนุนสําหรับดําเนินการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โ ภคด้านผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ ตลาด โดยกลุ่มที่ ได้รั บการ
สนับสนุ นงบประมาณได้รับงบประมาณส่ วนใหญ่มาจากงบประมาณรวมทั้งจังหวัดสําหรับการ
ดําเนิ น งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคคิด เป็ นร้อยละ 90.6 ส่ ว นที่เหลือได้รับการสนับสนุ นงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ
และงบ อื่นๆ เช่น งบประมาณที่เขียนเสนอโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 4.7 เท่ากัน
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ตารางที่ 9 ความเพียงพอของทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนสําหรับดําเนิ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด (n = 56 )
ทรัพยากร
บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์/เครื่ องมือ
ยานพาหนะ

ความเพียงพอ
จํานวน
ร้อยละ
29
51.8
25
44.6
43
76.8
33
58.9

สําหรั บความเพียงพอของทรั พยากรนั้น ร้ อยละ 51.8 ของกลุ่มตัว อย่า งให้ข ้อมูลว่า
บุคลากรเพียงพอ ร้อยละ 44.6 ให้ขอ้ มูลว่างบประมาณเพียงพอ ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
ให้ขอ้ มูลว่ามีเพียงพอถึงร้อยละ 76.8 ในส่วนของยานพาหนะนั้นให้ขอ้ มูลว่ามีเพียงพอร้อยละ 58.9
ความคิ ดเห็น ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อปั จจัยทรัพยากรการบริ หารในการปฏิบตั ิการ
บังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลากร
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งทั้ง 4 แห่ ง มีค วามคิด เห็นต่อจํานวนบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องกับการที่ ปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติ วตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
โดยตรงในหน่ วยงาน ว่า ไม่มีความเพียงพอ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “ไม่เพียงพอ ทุก
วันนี้เราให้อาํ เภอช่วย ถ้าเราลงเองทั้งหมดเราไม่พออยูแ่ ล้ว
2. งบประมาณสนับสนุน
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทั้ง 4 แห่ งได้จดั สรรงบประมาณมาจากงบประมาณ
รวมทั้งจังหวัดสําหรับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไม่ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณสําหรับ
การดําเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ ซึ่ ง
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 1 และแห่ งที่ 2 มีความคิดเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความ
เพียงพอแล้ว ส่วนสํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 3 และแห่งที่ 4 มีความคิดเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “เราเป็ นคนตั้งเรื่ องขอเอง
งบของ office เราทําเรื่ องขอขึ้นไป เราจะมีการแบ่งภายใน สสจ. แล้วแต่ละกลุ่มงานขอขึ้นไปแล้วมี
การ Defense จริ งๆ ไม่พอหรอกทุกงาน” ส่ วนเภสัชกรท่านที่ 4 มีความคิดเห็นต่องบประมาณการ
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ดําเนินว่า ไม่มีความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งไม่มีระเบียบของราชการในการเบิกเงินให้กบั
สายลับที่ล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์
3. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และยานพาหนะ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 มีความคิดเห็นว่า วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3
และ 4 ออกสู่ตลาด มีความเพียงพอแล้ว สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 4 มีความคิดเห็นว่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน แต่คุณภาพของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่ได้รับไม่มี
ความทันสมัย ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “....คอมซื้อมากี่ปีแล้ว เราจะ update มันก็เป็ นเรื่ อง
ยากที่เราจะขอ upgrade คอม มีงบ เจ้าหน้าที่มีคอมทุกคนที่โต๊ะ ในการปฏิบตั ิงาน แต่เรื่ องโปรแกรม
มันจะรุ่ น เก่ าหน่ อย อุปกรณ์ ก็เป็ นสเปคราชการ แค่น้ ันแค่น้ ี จํานวนมีแต่ คุณ ภาพจะเป็ นอย่างไร
ดีกว่า” ส่ วนสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 3 มีความคิดเห็นว่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ไม่
เพียงพอ มีความต้องการคอมพิวเตอร์ ให้ค รบเพียงพอสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องการ
สแกนเนอร์ อตั โนมัติสาํ หรั บการสแกนรายงานบัญชีรั บจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ของผูท้ ี่ ได้รับอนุ ญ าตฯ
สํานักงานสาธารณุขจังหวัดแห่ งที่ 1 มีความคิดเห็นว่า ยานพาหนะที่ใช้สาํ หรับการ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด มีความ
เพียงพอแล้ว สํานัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด แห่ งที่ 2 แห่ งที่ 3 และ แห่ งที่ 4 มีค วามคิด เห็น ว่า
ยานพาหนะ ที่ใช้ในการดําเนินงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ดังดํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2
ว่า “รถไม่พอเลย เป็ นปัญหาโลกแตก งานในฝ่ ายตรวจทุกอย่าง ถ้าวันไหนทําแผนออกตรวจพร้อม
กัน จะออกถึง 4 คัน จะไม่ได้เลย ต้องทําแผน ตอนนี้ในฝ่ ายมีแค่ 1 คัน รถโมบายบางทีก็ให้เขาไปส่ง
รถของ สสจ. เจ้าหน้าที่ก็ตอ้ งขับเอง รถเก่ามาก” และ ดังดํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “รถคันนี้ก็
เพิ่งได้ นายใหม่ให้มา คือถ้ารถ Office ว่าง ถึงจะได้มา มีรถ 8 คัน มีคนใน Office เกือบ 200 คน อยู่
ที่คิวและแย่ง แต่เนื่ องจากที่นี่เป็ นที่ต้ งั สํานักงานตรวจเขตด้วย จองอย่างไร ถ้าเขตมา อดหมดเลย
ผูต้ รวจมาใครมา ก็ไม่มีทางเราใช้รถส่วนตัวกัน”
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ส่ วนที่ 4 ปั จจัย สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการปฏิบัติก ารบัง คับ ใช้ ก ฎหมายของพนัก งานเจ้ าหน้ าที่ตาม
พระราชบัญ ญัติวัตถุ ที่อ อกฤทธิ์ต่อ จิต และประสาท พ.ศ. 2518 ได้ แ ก่ นโยบาย จากส่ วนกลาง
นโยบายผู้บังคับบัญชาหน่ วยงาน และความร่ วมมือจากหน่ วยงานอืน่
ผลการศึกษาปัจจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมาย ในด้านการถ่ายทอด
นโยบายในการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณี ย ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวน ร้อยละของการถ่ายทอดนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ด้านต่างๆ
นโยบาย
1. นโยบายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิ ตและประสาท พ.ศ.2518 มีก ารถ่ายทอดจากส่ ว นกลางสู่ ส่ว น
ภูมิภาคอย่างชัดเจน
2. นายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุ ขมอบนโยบายอย่างชัดเจน ในการ
บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก-ฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518
3. ผูว้ ่ าราชการจัง หวัด มอบนโยบายชัด เจน ในการการบัง คับใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก-ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
4. ไม่ ได้ไ ด้มี ก ารนํา นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุ ข มาจัด ทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์
ออกสู่ตลาด
5. มีการนํานโยบายมาจัดเป็ นแผนปฏิบตั ิการควบคุมผลิตภัณ ฑ์วตั ถุ
ออกฤทธิ์โดยเฉพาะ
6. มีก ารนํานโยบายมาจัด เป็ นแผน แต่ ไม่ไ ด้จ ัด ทําเป็ นปฏิบัติ ก าร
ควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์โดยเฉพาะ

ดําเนินการ
จํานวน
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จากการศึกษาข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.5 มีความคิดเห็น
ว่าที่ผา่ นมานโยบายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2518 มีการถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน
ประเด็นการถ่ายทอดนโยบายกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.9 เห็น ว่านายแพทย์สํานัก งาน
สาธารณสุขมอบนโยบายอย่างชัดเจน ในการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก-ฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518 ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.6 เห็ นว่า เลขาธิ การอย./ผูว้ ่าราชการ
จังหวัด มอบนโยบายชัดเจน ในการการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก-ฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 โดยพบว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างมีการนํานโยบายมาจัดเป็ น
แผน แต่ไม่ได้จดั ทําเป็ นปฏิบตั ิการควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์โดยเฉพาะและร้อยละ 41.1 มีการ
นํานโยบายมาจัดเป็ นแผนปฏิบตั ิการควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อข้อมูลปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย
ความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวตั ถุท่ีออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค จากนายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุ ข และ
จากผูว้ ่าราชการจังหวัด การถ่ายทอดนโยบายจากส่ วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ที่ ได้จากการสัมภาษณ์
มีรายละเอียดดังนี้
1. การถ่ายทอดนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่ง มีความคิดเห็นว่า การมอบนโยบายเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายจากส่วนกลาง จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่ชดั เจน แต่มี
การมอบนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านวัตถุออกฤทธิ์ เนื่ องจากเป็ นตัวชี้วดั ในการปฏิบตั ิงาน
ของจังหวัด ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “คือจะเรี ยกว่าชัดเจนมั้ยไม่รู้นะ คําว่านโยบาย
บังคับใช้กฎหมาย มันต้องแยกสองส่วน 1.มีนโยบาลหรื อไม่ 2.ต้องเป็ นเรื่ องการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วย แต่ที่ได้รับมาเป็ นเรื่ องของตัวชี้วดั ว่าต้องมีการตรวจสอบการกระจาย แต่ไม่ได้มีการบอกว่า
ต้องมีก ารดําเนิ นการทางกฎหมายอย่างนั้น อย่างนี้ ไง คื อถ้าอ่านตามตัวอัก ษรก็ต ้องบอกว่า ไม่มี
เพราะไม่มีในนโยบายที่บอกว่าให้ดาํ เนินการทางกฎหมาย แต่มีนโยบายให้ตรวจสอบ แต่การบังคับ
ใช้น้ ีจะบังคับแค่ไหนไม่เคยพูด มีการเน้นไม่เคยบอกว่าสําหรับเรื่ องนี้ ให้มีการดําเนิ นการทุก case
ให้ดาํ เนินการจริ งจัง ไม่เคย”
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2. การถ่ายทอดนโยบายจากนายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 1 มีความคิดเห็นว่า การถ่ายทอดนโยบายจาก
นายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุ ขเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย มีความชัดเจนมาก ดังคํากล่าวของ
เภสัชกรท่านที่ 1ว่า “ถ้าเป็ นระดับหน่ วยงานก็จะเป็ นในเชิงดําเนิ นการในเชิงป้ องปราม เฝ้ าระวัง
มากกว่า ไม่เน้นในเรื่ องการดําเนินการหรื อการดําเนิ นคดี คํานึ งถึงผลประโยชน์ผบู้ ริ โภคเป็ นหลัก
คํานี้เลย ท่านพูดแบบนี้เลยจริ ง ลอกข้อความท่านมาเลยจริ งๆ ”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ งที่ 2 แห่ งที่ 3 และแห่ งที่ 4 มีความคิดเห็นว่า การ
ถ่ายทอดนโยบายจากนายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุ ขเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีความ
ชัดเจน โดยการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละครั้ง ขึ้นกับความคิดเห็นของปฏิบตั ิงาน ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตามข้อปฎิบตั ิที่ทางสํานักงานสาธารณสุ ขเคยปฏิบตั ิมา
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ตามเราชง หนังสือที่เกี่ยวข้อง อะไรที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะลงมา
ที่เราก่อน ฝ่ ายเรารั บหนังสื อ แจ้งนายแพทย์ สสจ.ทราบ ซึ่ งในหนังสื อเราจะเสนอไปเลยว่า จะ
ดําเนินการอย่างไร ให้ท่านเซ็นต์อนุ มตั ิทราบ ไม่มีนโยบายโดยตรง นายแพทย์ สสจ.ไม่มีนโยบาย
นโยบายอยูท่ ี่เรา” ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ก็จะยึดหลัก
ตามกฎหมาย แต่ในภาพ สสจ. ก็จะเป็ นทั้งหมด เฝ้ าระวังให้ความรู้เชิงรุ กด้วย จะเน้นส่ งเสริ มให้
ความรู้ แล้วค่อยให้มีการใช้กฎหมายเป็ นอับดับรอง นายแพทย์ที่นี่เปลี่ยนทุกปี บางท่านมา เคยทํา
อย่างไรก็แล้วแต่คุณ เขาไม่ได้เป็ นคนในพื้นที่ ไม่มีขอ้ มูล จะถามหัวหน้าว่าเดิมปฏิบตั ิอย่างไร เราก็
อธิบาย นายโอเคหรื อไม่ ถ้าโอเค เข้าจะทําตามเรา แต่บางอย่างถ้าเกิดไม่เห็นด้วย ก็จะคุยกับหัวหน้า
อีกที”
3. การถ่ายทอดนโยบายจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทั้ง 4 แห่ ง มีความคิดเห็นว่า ไม่มีการมอบนโยบาย
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจากส่วนกลาง จากผูว้ ่าราชการจังหวัด ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่
4 ว่า “ไม่ได้มายุง่ เกี่ยวก่อนหน้านั้น มีตรวจบูรณาการ ตอนนั้นโครงการยาเสพติด เป็ นภาพที่ตอ้ ง
ตรวจบูรณาการหลายฝ่ าย ตัวชี้วดั เรื่ องตัวยาและสารตั้งต้น เป็ นตัวชี้วดั ่ส่วนหนึ่ งที่ตอ้ งมาเกี่ยว มี
Case จับกุม ยาเสพติด วัตถุอออกฤทธิ์ ก็ตอ้ งรายงานผูว้ ่าทราบ เขาจะเซ็นต์รับทราบด้วยตัวท่านเอง”
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ส่ วนที่ 5 การบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 เพือ่ คุ้มครองผู้บริโภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ส่ ู ตลาด
การนําเสนอผลการศึกษาในส่ วนนี้ เป็ นการนําเสนอ ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบให้
ผูต้ อบตอบเองที่ ส่งทางไปรษณี ย แ์ ละข้อมูลที่ ได้จ ากการสัมภาษณ์ ซึ่งได้เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างเภสัชกรผูร้ ับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 แบ่งเป็ น 2 หัวข้อ ดังนี้
1. กระบวนการปฏิ บั ติง านในการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
จากการลงพื้นที่ เพื่อสังเกตกระบวนการปฏิบัติ ง านในการบังคับใช้ก ฎหมายของ
พนัก งานเจ้า หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ว ัต ถุ ที่อ อกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518 ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 4 แห่ง พบกรณี ศึกษา ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 กรณี ศึก ษาการปฏิ บัติ งานในการบังคับใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
สถานที่
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดแห่งที่ 1
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดแห่งที่ 2

กรณีศึกษา
รายละเอียด
การตรวจเฝ้ าระวัง การตรวจเฝ้ าระวัง ประจําปี โรงพยาบาลเอกชนใน
ประจําปี
จังหวัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทในประเภท 2 3 และ 4
ต ร ว จ ส อ บ ต า ม การตรวจตามหนังสือที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
หนั ง สื อที่ ได้ รั บ และยา แจ้งให้ทางจังหวัดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ
จากหน่วยงานอื่น สถานพยาบาลเอกชนที่มีการสั ่ งซื้อยาที่มี ซูโดอีเฟดรี น
เป็ นส่วนประกอบ ซึ่งหากสถานพยาบาลไม่มีการจัดทํา
ขอให้ทางจังหวัดดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 11 กรณี ศึก ษาการปฏิ บัติ งานในการบังคับใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้าหน้า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (ต่อ)
สถานที่
กรณีศึกษา
สํานักงาน
ตรวจสอบตาม
สาธารณสุข
หนั ง สื อที่ ได้ รั บ
จังหวัดแห่งที่ 3 จากหน่วยงานอื่น
และเรื่ องร้องเรี ยน

รายละเอียด
การตรวจตามหนังสือที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา แจ้งให้ทางจังหวัดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ
สถานพยาบาลเอกชนที่มีการสั ่ งซื้อยาที่มี ซูโดอีเฟดรี น
เป็ นส่วนประกอบ ซึ่งหากสถานพยาบาลไม่มีการจัดทํา
ขอให้ทางจังหวัดดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบเรื่ องร้ อ งเรี ยนเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานฑู ต
ออสเตรเลีย ร้องว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย สามารถ
ซื้อยานอนหลับจากร้านขายยาบนเกาะได้เป็ นจํา นวน
มาก เพื่ อ นํา กลับ ไปยัง ประเทศ ให้ ท าง สสจ.ช่ ว ย
ตรวจสอบร้านขายยาดังกล่าวด้วย
สํานักงาน
การตรวจเฝ้ าระวัง การตรวจเฝ้ าระวังประจําปี สถานพยาบาลเสริ มความ
สาธารณสุข
ประจําปี
งาม ซึ่งได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
จังหวัดแห่งที่ 4
และประสาทในประเภท 2 3 และ 4
จากการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบัติ ง านในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์ สู่ตลาด ของสํานัก งานสาธารณสุ ขทั้ง 4 จังหวัด สามารถแบ่ งการ
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการใช้วตั ถุออกฤทธิ์ ได้เป็ น 3 รู ปแบบ ดังต่อไปนี้
รู ป แบบที่ 1 การตรวจเฝ้ าระวัง ประจํา ปี เป็ นการตรวจสอบสถานที่ ที่มี ก ารขอรั บ
ใบอนุญาตครองครองวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (สถานพยาบาลเอกชน) และสถานที่ที่มี
การขอรั บใบอนุ ญาตขายวัต ถุออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาทในประเภท 3,4 (ร้ านขายยา) จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รู ปแบบที่ 2 การตรวจสอบตามหนังสื อที่ได้รับจากหน่ วยงานอื่น เช่น ตรวจสอบตาม
หนังสื อของสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ส่งมาให้ทางจังหวัด ยา แจ้งให้ทางจังหวัด
พิ จ ารณาดํา เนิ น การตรวจสอบ สถานพยาบาลเอกชนที่ มี ก ารสั ่ ง ซื้ อ ยาที่ มี ซู โ ดอี เ ฟดรี นเป็ น
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ส่ วนประกอบ ซึ่งหากสถานพยาบาลไม่มีการจัดทําขอให้ทางจังหวัดดําเนิ น การตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
รู ปแบบที่ 3 การตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน เช่น กรณี สาํ นักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 3ได้รับ
เรื่ องร้ องเรี ยนเจ้าหน้าที่ สถานฑูตออสเตรเลีย ร้ องว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย สามารถซื้อยา
นอนหลับจากร้านขายยาบนเกาะได้เป็ นจํานวนมาก เพื่อนํา กลับไปยังประเทศ ให้ทางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดช่วยตรวจสอบร้านขายยาดังกล่าวด้วย
การดําเนิ น งานก่ อนปฏิบตั ิ งานคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่
ตลาดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด จากการเฝ้ าสังเกตกรณี ศึกษา พบว่ามีข้ นั ตอน
การดําเนินงาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนิ น งานก่อนปฏิบตั ิง านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์ออกสู่ตลาด
1.1 ขั้นตอนการวางแผนก่อนการปฏิบตั ิงาน และการประชุมชี้แจง
สํานักงานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่งมีการวางแผนงานออกการตรวจสอบโดยการ
ทําหนังสื ออนุ มตั ิ ข อตรวจสอบสถานที่ โ ดยมีนายแพทย์ส าธารณสุ ข เป็ นผูล้ งนาม ในส่ ว นของ
สํา นัก งานสาธารณสุ ข แห่ ง ที่ 1 เป็ นการตรวจสอบเฝ้ าระวังประจํา ปี มีก ารจัด ทํา หนังสื อถึ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเอกชนที่จ ะเข้าตรวจสอบ ถ้ามีก ารตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ทาง
สํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 1 จะมีการทําหนังสื อขอเข้าตรวจสอบทุกครั้ง สํานักงานสาธารณสุ ข
แห่งที่ 2 และ แห่งที่ 3 เป็ นการตรวจสอบตามหนังสื อที่ได้รับจากหน่ วยงานอื่น และเรื่ องร้องเรี ยน
ก่ อนการตรวจสอบจัด ทํา เป็ นอนุ มตั ิ ต รวจสอบสถานที่ ระบุ ร ายชื่ อเจ้า หน้า ที่ ที่ แผนการออก
ตรวจสอบ ส่ วนสํานัก งานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 3 เป็ นการตรวจสอบเฝ้ าระวังประจําปี จัด ทําเป็ น
แผนการตรวจสอบประจําเดือน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ สํานัก งานสาธารณสุ ข ทั้ง 4 จังหวัด มีก ารประชุ มชี้ แ จงให้ก ับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่ วมตรวจสอบก่อนการออกปฏิบตั ิงาน โดยสํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 1
และแห่ งที่ 4 เป็ นการตรวจเฝ้ าระวังประจําปี จึงมีการชี้แจงให้ทราบเพียงสถานที่ที่ วัน เวลา และ
วัตถุประสงค์ที่จะเข้าดําเนิ นการตรวจสอบ ซึ่งมีความแตกต่างจาก สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 2
และแห่งที่ 3 เป็ นการตรวจสอบตามหนังสื อที่ได้รับจากหน่ วยงานอื่น และเรื่ องร้องเรี ยน จึงมีการ
ประชุมชี้แจงอย่างละเอียดให้กบั เจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบ มีการตรวจสอบข้อมูลของสถานที่จาก
ฐานข้อมูลใบอนุ ญาต แผนที่ต้ งั ของสถานที่ ประวัติการการทําผิด การจัดส่ งรายงานบัญชีรับ-จ่าย
วัตถุออกฤทธิ์
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และมีวางแผนล่ว งหน้า หากพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ วตั ถุออกฤทธิ์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ควรมีการตัดสินใจดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร
1.2 ข้อมูลที่ จดั เตรี ยมก่ อนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของ
สถานที่ เตรี ยมอุปกรณ์แบบฟอร์ม และจํานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่ วมตรวจสอบ
สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ทั้ง 4 แห่ ง มีก ารจัด เตรี ยมข้อ มูล ก่ อ นการ
ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลพื้น ฐานของสถานที่ จากฐานข้อมูลใบอนุ ญาต เพื่อตรวจสอบการได้รั บ
อนุ ญาตของสถานที่ ที่ ต้ งั เลขที่ ใบอนุ ญาต ผูด้ าํ เนิ นกิ จการ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิ การ โดยสํานักงาน
สาธารณสุ ข จังหวัด แห่ ง ที่ 1 เพีย งแห่ งเดี ย ว ที่ มี ก ารเตรี ย มข้อมูลการสั ่ ง ซื้ อวัต ถุ ออกฤทธิ์ ของ
โรงพยาบาลเอกชนที่จะไปตรวจสอบจากระบบ FDA-Logostic ซึ่งผูว้ ิจยั เฝ้ าสังเกต พบว่าเป็ นการ
เปิ ดใช้ครั้งแรก ที่ผา่ นมาไม่เคยมีการนําข้อมูลจากระบบนี้ไปใช้ในการดําเนินการตรวจสอบเฝ้ าระวัง
ส่วนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 เป็ นการตรวจสอบตามหนังสื อที่ได้รับจาก
หน่วยงานอื่น มีการเตรี ยมข้อมูลก่อนการปฏิบตั ิงานเพิ่มมากกว่าการตรวจสอบแบบเฝ้ าระวัง คือ มี
การเตรี ยมข้อมูลจาก การจัดทํารายงานบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ประจําเดือน ประวัติการกระทํา
ความผิด ของสถานพยาบาลที่จะไปตรวจสอบ
1.3 อุปกรณ์และแบบฟอร์ม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่ง มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์และแบบฟอร์ ม
โดยทั้ง 4 แห่ งมีก ารเตรี ยม พระราชบัญญัติ วตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 และ
ประกาศ/ กฎกระทรวง/ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนแบบฟอร์มต่างๆพบว่ามีสาํ นักงานสาธาณสุ ข
แห่งที่ 2 และแห่งที่ 4 มีการจัดเตรี ยมไปครบถ้วนทุกแบบฟอร์ม ได้แก่บนั ทึกการตรวจสถานที่มีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4 บันทึกสุ่มเวชระเบียนเพื่อเปรี ยบเทียบกับรายงาน
บันทึกเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท บันทึกคําให้การ และบันทึกการยึด/อายัดวัตถุ
เสพติด นอกจากนี้สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ งที่ 3 และแห่ งที่ 4 มีการจัดเตรี ยมเอกสาร เรื่ อง
ข้อควรปฏิบตั ิที่ดีในการจัดทํารายงานบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ ไว้แจกผูป้ ระกอบการ
2. ขั้นตอนการดําเนิ น งานขณะปฏิบัติงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณ ฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์ออกสู่ตลาด
2.1 การเข้าตรวจสอบสถานที่ในระหว่างเวลาทําการ หรื อนอกเวลาทําการ การแจ้ง
นัดหมายผูป้ ระกอบการในการเข้าตรวจสอบ
สํานักงานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีการตรวจสอบสถานที่เฉพาะในเวลาทําการ
เท่านั้น ในการแจ้งนัดหมายผูป้ ระกอบการในการเข้าตรวจสอบ พบว่า สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่
1 และแห่ งที่ 3 มีการแจ้งผูป้ ระกอบการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งวัต ถุประสงค์ วัน เวลา ที่พนัก งาน
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เจ้า หน้า ที่ จ ะเข้า ไปตรวจสอบ ส่ ว นสํา นัก งานสาธารณสุ ข แห่ ง ที่ 2 ไม่ มี ก ารแจ้ง นัด หมาย
ผูป้ ระกอบการเข้า ตรวจสอบ แต่ ได้มีก ารจัด ทําหนังสื อเวียนแจ้งเตื อนผูป้ ระกอบการให้มีก าร
ดํา เนิ น การให้ถูก ต้อ งตามวัต ถุป ระสงค์ข องพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ที่ จ ะเข้า ไปตรวจสอบ มี เพี ย ง
สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 4 แห่ งเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้มีการแจ้งนัดหมายผูป้ ระกอบการก่อนเข้า
ตรวจสอบ
2.2 การแสดงบัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ และการแจ้งจุดประสงค์ในการ
เข้าตรวจสอบให้ผรู้ ับอนุญาตฯ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับการตรวจสอบทราบ
สํานักงานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ งมีการแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าตรวจสอบให้
ผูร้ ับอนุญาตฯ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับการตรวจสอบทราบ ซึ่งมีเพียงสํานักงานสาธารณสุขแห่ งที่ 4 แห่ ง
เดียวเท่านั้นที่แสดงบัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่
2.3 รายละเอียดที่พบในการตรวจสอบ
2.3.1 สํานักงานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีการตรวจสอบสําเนารายงานบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บจ.8) รายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) ว่ามีก ารจัด ทําหรื อไม่ และ
ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ให้อยูใ่ นตูเ้ ก็บที่ปลอดภัยต่อการสูญหาย
2.3.2 การสุ่ มตรวจสอบจากบัญชี รับ -จ่ ายวัตถุออกฤทธิ์ เปรี ยบเที ยบกับเวช
ระเบียน เพื่อตรวจสอบการจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ของแพทย์น้ นั สํานักงานสาธารณสุขแห่ งที่ 1 และแห่ ง
ที่ 4 มีการสุ่มรายชื่อผูป้ ่ วยจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์จาํ นวน 1 ราย สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่
2 มีการสุ่มรายชื่อผูป้ ่ วยจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์จาํ นวน 5 ราย ส่วนสํานักงานสาธารณสุขแห่ง
ที่ 3 ไม่มีการสุ่มตรวจสอบ
2.3.3 การนับยอดคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ พบว่า สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ ง
ที่ 1 และ แห่ งที่ 4 เป็ นการตรวจแบบเฝ้ าระวัง ไม่มีการตรวจนับยอดวัตถุออกฤทธิ์ คงเหลือเพื่อ
เปรี ยบเที ยบกับรายงาน ส่ ว นของสํานัก งานสาธารณสุ ข แห่ งที่ 2 และ แห่ งที่ 3 เป็ นการการ
ตรวจสอบตามหนังสือที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ส่งมาให้ทางจังหวัด แจ้ง
ให้ทางจังหวัดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ สถานพยาบาลเอกชนที่มีการสัง่ ซื้อยาที่มีซูโดอีเฟดรี น
เป็ นส่วนประกอบ มีการตรวจนับเฉพาะยาซูโดอีเฟดรี นเพื่อเปรี ยบเทียบกับรายงานว่ามียอดคงเหลือ
สอดคล้องกัน แต่ไม่มีการตรวจนับวัตถุออกฤทธิ์คงเหลือตํารับอื่นๆที่พบ ณ ขณะตรวจสอบ การ
ตรวจสอบสําเนารายงานบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บจ.8) รายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9)
ตรวจสอบเฉพาะยาซูโดอีเฟดรี นเท่านั้น และจากการตรวจสอบพบว่าสถานพยาบาลไม่ได้จดั ทํา
บัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บจ.8) รายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9)ในส่วนของวัตถุออกฤทธิ์
ตํารับอื่น
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2.3.4 การดําเนินการยึด อายัด กรณี พบยาวัตถุออกฤทธิ์ที่ผิดกฎหมายและการ
เก็บตัวอย่าง กรณี พบยาวัตถุออกฤทธิ์ที่ผดิ กฎหมาย
ในการตรวจสอบสถานที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่ งใน
ครั้งนี้ ไม่พบวัตถุออกฤทธิ์ผดิ กฎหมาย จึงไม่ได้ดาํ เนินการยึด อายัด และเก็บตัวอย่าง
2.3.5 การบันทึ กข้อมูล รายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์ ม
บันทึก
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 3 แห่ งเดี ยว ที่ บันทึ ก ข้อมูลการ
ตรวจสอบลงในแบบฟอร์ มบันทึกคําให้การ ส่ วนสํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งอื่น บันทึกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์ มบันทึกบันทึ กการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4
รายละเอียดผลการตรวจ พบว่าสํานักงานสาธารณสุ ขทั้ง 4 แห่ ง ลงรายละเอียดการตรวจสอบไม่
ครบถ้วนในส่วนของปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ที่คงเหลืออยูใ่ นสถานพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขแห่ งที่
1 แห่ งที่ 2 และ แห่ งที่ 4 มีการสุ่ มตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ เปรี ยบเทียบกับเวช
ระเบียน ไม่ได้มีการบันทึกลงในแบบฟอร์ ม สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 2 และแห่ งที่ 3 ตรวจพบ
กรณี การไม่จดั ทํารายงานวัตถุออกฤทธิ์ ไม่ได้มีการบันทึกลงในแบบฟอร์ม
2.3.6 การสรุ ปผลการตรวจ พนัก งานเจ้าหน้าที่ สรุ ปประเด็น ต่ างๆในการ
ตรวจสอบให้ผปู้ ระกอบการทราบ
สํา นั ก งานสาธารณสุ ขทั้ ง 4 แห่ ง มี ก ารสรุ ปผลการตรวจให้
ผูป้ ระกอบการทราบ
3. ขั้นตอนการดําเนินงานหลังปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์
ออกสู่ตลาด
3.1 ผลการตรวจสอบสถานที่
สํา นัก งานสาธารณสุ ข แห่ ง ที่ 1 และ แห่ ง ที่ 4 ไม่ พ บการกระทํา ฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่ วนสํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 2 และ แห่ งที่
3 พบการกระทํา ผิด ตามพระราชบัญ ญัติ ว ัต ถุที่ ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท พ.ศ.2518 คื อ
สถานพยาบาลไม่ได้จดั ทํารายงานบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 วัตถุออกฤทธิ์
ตํารับอื่น เสนอต่อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื น ตามมาตรา 87
ผูร้ ับอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ ต้องจัดทําบัญชีการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ และเสนอรายงาน
ให้เลขาธิการทราบรายเดือนและรายปี ผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ซึ่งใน
การตรวจสอบครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตกั เตือนให้ทางสถานพยาบาลจัดทํารายงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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2. การดําเนินงานในการบังคับใช้ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518
การดําเนิ นงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
วัต ถุออกฤทธิ์ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 ประกอบด้วย การวางแผนและการเตรี ยมงาน การ
ตรวจสอบสถานที่ การยึดอายัด/การเก็บตัวอย่าง และการบังคับใช้กฎหมายการใช้บทลงโทษกรณี ที่
พบความผิดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณี ย ์ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56)
การดําเนินงาน
1. การกํา หนดนโยบายการปฏิ บัติ ง าน/หรื อ แผนการปฏิ บัติ ง าน
เกี่ ย วกับการตรวจตามพระราชบัญญัติ ว ตั ถุอ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และ
ประสาท พ.ศ. 2518 ไว้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงาน (Standard
Operating Procedure; SOP) ในการดําเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (เฉพาะหน่วยงานที่มีการกําหนดนโยบาย)
3. การนํา ข้อ มู ล มาจากฐานข้อ มู ล ต่ า งๆ มาใช้ ใ นการวางแผน
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
รายละเอียดฐานข้อมูลที่ใช้ (เฉพาะที่มีการใช้ขอ้ มูล)
ฐานข้อมูลใบอนุญาต
ข้อมูลในระบบ FDA E logistic
ข้อมูลการกระจายยาวัตถุอกฤทธิ์
ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน(ตามแบบ บจ. 9)
รายงายประจําปี (ตามแบบ บจ. 10)
4. การประชุมชี้แจง ผูร้ ่ วมงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์
และขั้นตอนการ ดําเนินการต่างๆก่อนการปฏิบตั ิงาน

ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
40
71.4

16

40

56

100

52
41
51
34
30
42

92.9
73.2
91.1
60.7
53.6
75.0
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56) (ต่อ)
การดําเนินงาน

5. ลัก ษณะการดําเนิ น งานในการตรวจสอบสถานที่ที่มีใบอนุ ญาตขาย หรื อ
ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน ประเภท 2 3 และ 4
ดําเนินการเองทั้งหมด
ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ หรื อโรงพยาบาล
ดําเนินการร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ดําเนินการ
จํานวน ร้อย
ละ

33
5
18

58.9
8.9
32.2

จากตารางที่ 12 พบว่า การนําข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พบว่า ของประชากรที่ ศึ ก ษามี ก ารการนําข้อมูลมาจากฐานข้อ มูล ต่ า งๆ มาใช้ใ นการวางแผน
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยมีการใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลใบอนุ ญาตมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
92.2 รองลงมาได้แก่ ข้อมูลจากข้อมูลการกระจายยาวัต ถุอกฤทธิ์ และข้อมูลในระบบ FDA E
Logistic คิดเป็ นร้อยละ 91.1 และ 73.2 ตามลําดับส่วนรายงายประจําปี (ตามแบบ บจ. 10)ถูกใช้น้อย
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 53.6
ก่อนออกตรวจสอบสถานที่ที่มีใบอนุ ญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัต ถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 พบว่าหน่ วยงานร้อยละ 75 มี การประชุมชี้แจง ผูร้ ่ วมงานได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ก่อนการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบสถานที่ที่มีใบอนุญาตขาย หรื อ ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ร้อยละ 58.9 ดําเนินกาเองทั้งหมด ร้อยละ 32.2 มีการดําเนิ นงานร่ วมกับ
หน่ ว ยงานอื่นๆ เช่ น สํานักงานสาธารณสุ ข อําเภอ หรื อโรงพยาบาลในพื้นที่ ร้ อยละ 8.9 ใช้การ
ดําเนินงานแบบมอบหมายให้หน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
การดําเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ประกอบด้วย การวางแผนและการเตรี ยมงาน การตรวจสอบ
สถานที่ การยึด อายัด /การเก็บตัว อย่าง และการบังคับใช้ก ฎหมายการใช้บทลงโทษกรณี ที่ พบ
ความผิดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
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1. การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน/หรื อ แผนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการตรวจตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ งที่ 2 และ แห่ งที่ 4 มีการวางแผนกําหนดนโยบาย
การปฏิบตั ิงาน แผนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการตรวจตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 ไว้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นแผนการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ
โดยการตรวจสอบข้อมูลจํานวนของสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) และใบอนุ ญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึ งวัตถุออกฤทธิ์ ใน
ประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) ของทั้งจังหวัด จากฝ่ ายใบอนุ ญาต จากนั้นทําการมอบหมาย
งานให้พนักงานเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขอําเภอร่ วมกับเภสัชกรโรงพยาบาลชุ มชุมที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวังในเขตอําเภอต่างๆ ส่ วนสถานที่ที่ต้ งั อยู่
ในเขต อําเภอเมือง ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวังเองทั้งหมด โดยทุกปี
ก่อนเริ่ มปี งบประมาณ จะมีการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขอําเภอและเภสัชกร
โรงพยาบาลชุมชน เพื่อ รับมอบงาน การชี้แจงตัวชี้ วดั การจัด สรรงบประมาณ จัด อบรมวิธีก าร
ตรวจสอบ แบบฟอร์มและบันทึกต่างๆที่ตอ้ งใช้ เป็ นภาพรวมงานกํากับดูแลหลังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ออกสู่ตลาด ของทุกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และจัดทําหนังสื อแจ้งการมอบหมายงานอย่างเป็ น
ทางการ ส่วนการติดตามผลการดําเนินงาน ทางสํานักงานสาธาณสุขอําเภอจะมีการทยอยส่ งผลงาน
การตรวจสอบเป็ นระยะๆ จนครบถ้วน ดังคํากล่าวของ เภสัชกรท่ านที่ 2 ว่า “มอบให้เภสัชกร
โรงพยาบาลอําเภอตรวจ ให้เป็ น Setting สถานพยาบาลมีอะไรบ้าง ก็ตอ้ งตรวจให้หมดทุก พรบ.
ร้า นยาตรวจ จะมีแบบตรวจร้า นยา ร้ านยามีอะไร ถ้ามีว ตั ถุออกฤทธิ์ก็ตอ้ งดูดว้ ยเพิ่ งทําปี นี้ โดย
ประชุม เรี ยกว่า ทําหนังสือด้วยส่วนหนึ่ง แจ้งเขาก่อนว่าเรามีการจัดสรรงบประมาณให้ในการตรวจ
สถานพยาบาลแห่ ง ละ 100 บาท ถ้า ไปตรวจแล้ว ใช้แ บบฟอร์ ม อะไรบ้า ง ก็ มี แ บบฟอร์ ม
สถานพยาบาลให้เขา แบบฟอร์ มสรุ ปพี่ออกแบบเองให้ดูง่าย สรุ ปแล้ว จะได้มองเรื่ องยา อาหาร
เครื่ องสําอาง วัตถุออกฤทธิ์ เรื่ อง พรบ.สถานพยาบาล ดึ งประเด็น สําคัญให้อยู่แผ่นเดียว พอทาง
อําเภอส่งรายงานมา ก็ส่งแผ่นนี้ แผ่นเดียว ที่เป็ นรายละเอียดให้เก็บไว้ ปี นี้ เพิ่ งมาเพิ่ มวัตถุออกฤทธิ์
แบบฟอร์มการตรวจให้ส่ง OPD การ์ด ด้วย”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 3 มีการวางแผนกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน
แผนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการตรวจตามพระราชบัญญัติ วตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท พ.ศ.
2518 และระบุไว้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มอบหมายงานเป็ นหนังสือ การสัง่ การ ไม่มีการเรี ยก
ประชุมเพื่อมอบหมายนโยบาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขอําเภอร่ วมกับเภสัชกร
โรงพยาบาลชุมชุมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวัง ในส่ วนของ
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สถานที่ที่ต้ งั อยู่ในเขต อําเภอเมือง ทางสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวังเอง
ทั้งหมด โดยในบางอําเภอที่เป็ นเกาะท่องเที่ยว ทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจะขอความร่ วมมือ
ให้ทางสํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด ลงพื้น ที่ ไปช่ ว ยตรวจสอบ เนื่ องจากมี ร้ านขายยาที่ ข อรั บ
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็ นจํานวนมาก ดังคํากล่าวของ เภสัชกรท่านที่ 3 ว่า
“แบ่งอําเภอใครอําเภอมันเลย สสจ. รับผิดชอบหลักคืออําเภอเมือง ส่วน สสอ. เมือง เขาไม่ตรวจ ใน
เรื่ องของการตรวจสอบ นโยบายของนายแพทย์ท่านเก่า ต้องตรวจ 100% ใช้วิธีสั ่ งการ เหมือนกับ
ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิไปแล้ว ใกล้กนั ยายน late สุ ดก็เดือนตุลาคม มีหนังสื อ ให้ทุกอําเภอออกตรวจ
ชี้แจงขั้นตอนการตรวจ และวิธีการต่อใบอนุญาต มันจะทําไปพร้อมกัน สถานพยาบาลและร้านขาย
ยาทํา คู่ ก ัน ทํา หนั ง สื อ แจ้ง ไปก่ อ น เมื่ อ ก่ อ นทํา รวมเป็ นฉบับ เดี ย ว ตอนนี้ แยกงานยาและ
สถานพยาบาลออกจากกัน ทําหนังสือแยกคนละฉบับ”
ในส่ วนของการติ ดตามผลงานทางสํานักงานสาธารณสุ ข อําเภอ มีก ารส่ งผลการ
ตรวจสอบมาให้ ยกเว้นปี นี้เนื่องจากมีเหตุทางการเมืองทําให้ไม่ได้มีการติดตามผลงานดังคํากล่าว
ของ เภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “นี้ปีแรกเราไม่ได้ตามงาน เพราะการตรวจจะมีผลต่อการพิจารณาขั้นของ
สสอ. ประมาณธันวาคมจะส่ ง 80-90% มกราคมมาอีกหน่ อยนึ ง late สุ ด มีน าคมจะครบ แต่ปีนี้
เหตุการณ์ การเมืองมาเกี่ยวข้อง เลยไม่ได้ตาม เพราะ office ปิ ดมา 4 เดือน ธันวาคม – มีนาคม ปิ ด
ยาวเลย”
สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด แห่ ง ที่ 1 ไม่มี ก ารวางแผนกํา หนดนโยบายการ
ปฏิบัติ งาน แผนการปฏิบัติ งานเกี่ ย วกับการตรวจตามพระราชบัญญัติ ว ตั ถุออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ. 2518 และไม่ได้ระบุไว้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดประชุม แผนประจําปี
ให้หน่วยงานระดับอําเภอทราบ เพื่อมอบหมายงาน แต่ไม่ได้เน้นการตรวจตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ส่ วนการติดตามงานจะรอรับรายงานการตรวจสอบและมี
การนิเทศน์งาน ทั้งนี้สาํ นักงานสาธารณสุขแห่งที่ 1 จะตรวจสอบเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับ
ใบอนุ ญาตครอบครองวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่ วนสถานที่อื่นๆที่ต้ งั อยู่ในเขตอําเภอ
เมืองได้มอบงานให้สาํ นักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง เป็ นผูต้ รวจสอบทั้งหมด
ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 1 มีจาํ นวนสถานที่ที่
ได้รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) จํานวน 5 แห่ ง มี
ใบอนุ ญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล)
จํานวน 40 แห่ง
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 2 มีจาํ นวนสถานที่ที่ได้ใบอนุ ญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) จํานวน 20 แห่ ง มีใบอนุ ญาตครอบครองหรื อ
ใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) จํานวนประมาณ 170 แห่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 3 มีจาํ นวนสถานที่ที่ได้ใบอนุ ญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) จํานวน 32 แห่ ง มีใบอนุ ญาตครอบครองหรื อ
ใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) จํานวน 64 แห่ง
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 4 มีจาํ นวนสถานที่ที่ใบอนุ ญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) จํานวน 7-8 แห่ง มีใบอนุญาตครอบครองหรื อ
ใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) จํานวน 135 แห่ง
2. การกํา หนดมาตรฐานเกี่ ย วกับขั้น ตอนวิธี ก ารปฏิบัติ ง าน (Standard Operating
Procedure; SOP) ในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่งไม่ได้มีการจัดทําไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดัง
คํากล่าวของ เภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “ไม่มี ตอนที่มาไม่มีคนสอนก็เหมือนต้องเรี ยนรู้เองด้วยส่ วนหนึ่ ง
มาก็ตอ้ งดูว่าจะอย่างไร ก่อนที่จะทําก็ดูร้านยา ดูคลินิกมาก่อน ก็พอจะ adapt ได้ ก็จะตรวจประมาณ
ไหน เรามาดูแบบฟอร์ม มาศึกษาแบบฟอร์ม รายละเอียดบัญชีก่อน เช่น บัญชี อย. ก็ไม่เคยเรี ยกสอน
บจ.8 บจ.9 บจ.10 เขียนอะไรยังไงก็ตอ้ งเหมือนมโนคิดเอง เพราะมันเป็ นแบบฟอร์มมา เวลาได้มาก็
จะมโนคิดเองว่า ฉันก็เติมอะไรกรอกอะไร อันนี้ พูดถึงความเป็ นจริ ง อย.เคยบอกแล้วว่าทําไมไม่
เรี ยกไปชี้แจง ว่าจะให้กรอกอะไรยังไง ทําแบบฟอร์ มตัวอย่างที่มนั เห็น เพราะทุกคลินิกเขาเข้าใจ
เราก็ทาํ ส่วนของเรานะ ก็มีแบบฟอร์มให้คลินิก เราก็มตี วั อย่าง บางคลินิกต่อให้มีตวั อย่างเขาก็จะทํา
ตามความเข้าใจของเขาอีกทีหนึ่ง บางทีมนั ก็พดู ยากแต่ก็พยายามทําให้อยู”่
3. การนําฐานข้อมูลจากข้อมูลต่างๆมาใช้ในการวางแผนในการดําเนิ น งานคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
พบว่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 1 วางแผนการดําเนิ นงานจาก ฐานข้อมูล
ใบอนุญาต จากข้อมูลการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
ส่ วนสํานักงานสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 3 มีการเตรี ยมข้อมูลจากฐานข้อมูลใบอนุ ญาตและ
ข้อมูลจากข้อมูลการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น
พิจารณาจากข้อมูลปริ มาณการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาล หากเป็ นสถานพยาลเฉพาะทางที่
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ต้องมีการใช้ยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ ใช้การคาดเดาว่ามีการใช้ในทางที่ถกู ต้อง ดังคํากล่าวของเภสัชกร
ท่านที่ 3 ว่า
“เราดูปริ มาณ ถ้าไม่มากเกินควรก็ไม่เป็ นไร ดูสาขาของคุณหมอด้วย ถ้าเป็ นคุณหมอ
หู คอ จมูก กลุ่มนี้ มีการใช้สูง ถูกต้องอยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นคุณหมอจิตเวท ใช้ยากลุ่มนี้ ก็ถกู ต้องอยูแ่ ล้ว ถ้า
เป็ นหมอทัว่ ไปซื้อ อาจจะไม่ถกู ต้อง ถ้าหมอทัว่ ไปซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในปริ มาณที่สูงมาก มันจะเริ่ ม
งง เป็ นไปไม่ได้ แต่หู คอ จมูก ซื้อยากลุ่มนี้ มันไม่แปลก บางทีหมอหู คอ จมูก ซื้อยาซูโดมากกว่า
โรงพยาบาล เราเข้าใจได้ เราดูฐานข้อมูลย้อนหลัง”
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 2 และแห่ งที่ 4 เตรี ยมข้อมูลจากฐานข้อมูลใน
ใบอนุญาต เท่านั้น
ด้านฐานข้อมูลจากระบบ FDA E-Logistic ไม่มีสาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ งใดใช้
เป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงาน เนื่องจาก ใช้งานยาก ดังคํากล่าวของ เภสัชกรท่านที่ 4 ว่า
“FDA Logistic ดึงข้อมูลยากถ้าจะดูตวั นี้ Diazepam ก็จะดูได้แต่ Diazepam อย่างเดียว แต่อยากได้
คลิก คลินิกนี้ แล้วระบุออกมาเลยว่า มีวตั ถุออกฤทธิ์อะไรบ้าง คืออยากให้เขารวมว่า คลิกคลินิกนี้
โรงพยาบาลนี้ แล้วระบุมาเลยว่า มีวตั ถุออกฤทธิ์ท้ งั หมดกี่ตวั แต่ไม่ใช่ว่า ยาตัวนี้มีที่ไหนบ้าง แบบนี้
เวลารวมใครจะมานั ่ งรวมดึงแต่ละอัน มันเยอะมาก แต่ บอกเขาไปหลายทีแล้ว แต่ เขาก็ย งั ไม่ทาํ
Diazepam 2 มิลลิกรัมอย่างนี้ มันบอกชื่อมา 100 ที่ แล้ว Diazepam 5 อีก 100 ที่ แล้วเราจะรู้หรื อไม่
ว่ามันไม่เหมือนกัน แล้วใครจะมานัง่ จับคู่ว่า คลินิกที่นี่มีอะไรบ้าง เห็นก็งงแล้ว”
ด้านฐานข้อมูลรายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และรายงานประจําปี (แบบ บจ.10)
ไม่มีสาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งใดใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนการดําเนิ นงาน ดังคํากล่าว
ของ เภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “เราดูแค่ว่าทําไม่ทาํ ก็ดูอยู่ แต่ ไม่ได้ดูท้ งั หมด เพราะข้อกฎหมายไม่ได้
บังคับ จะต้องส่งที่ สสจ. ให้ส่งที่ อย. เป็ นหลัก”
สรุ ปได้ว่า การวางแผนและการเตรี ยมงานในการดําเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดส่ วนใหญ่
มีการดําเนินการวางแผนงานกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน แผนการปฏิบตั ิงาน เกี่ยวกับการตรวจ
ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไว้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
มอบหมายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุขอําเภอร่ วมกับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชุม
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวังในเขตอําเภอต่างๆ ส่วนสถานที่ที่
ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอเมือง ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวังเองทั้งหมด โดย
การวางแผนตรวจใช้ฐานข้อมูลใบอนุ ญ าตฯ เป็ นหลัก ทั้งหมดไม่มีการจัดทํากํา หนดมาตรฐาน
เกี่ ยวกับขั้น ตอนวิธีก ารปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) ในการดําเนิ นงาน
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คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร
3. การดํา เนิน งานตรวจสอบสถานที่ตามพระราชบัญ ญัติวัตถุ อ อกฤทธิ์ต่อ จิต และ
ประสาท พ.ศ.2518
การดํา เนิ น งานตรวจสอบสถานที่ ตามพระราชบัญ ญัติ ว ัต ถุ ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และ
ประสาท พ.ศ.2518ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณี ย ์ รายละเอียด
ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการดําเนิ นงานการตรวจสอบสถานที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56)
การบังคับใช้กฎหมาย

ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
1. มีการแสดงบัตรประจําตัวของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบ 30
53.6
สถานที่
2. มีก ารแจ้ง วัต ถุป ระสงค์ใ นการตรวจสอบ ให้ผรู้ ั บอนุ ญ าต ฯ หรื อ ผู้ 55
98.2
แทนที่ได้รับการตรวจสอบ ทราบ
3. กรณีสถานพยาบาล การเข้าตรวจสถานพยาบาล ที่ ได้รั บอนุ ญ าตให้
100
ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 มี 56
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
- ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทําการตามใบอนุญาตฯ
44
78.6
- ตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง
45
81.4
- ตรวจสอบจากรายงานประจําเดือน ( บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
39
69.6
- บันทึกข้อมูลรายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์ มที่ 36
64.3
ส่วนกลาง (อย.) กําหนด
- ตรวจสอบข้อมูลการสั ่ งจ่ายยาจากเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับบัญชี 30
35.7
รับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ ในครอบครอง
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ตารางที่ 13 ผลการดําเนิ นงานการตรวจสอบสถานที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56) (ต่อ)
การบังคับใช้กฎหมาย

ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
91.1
4. กรณีร้านขายยา ที่ได้รับอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 51
4 มีข้ นั ตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
- ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทําการตามใบอนุญาตฯ
- ตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง
- ตรวจยอดยาคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 เพื่อดู
ความสอดคล้องกับรายงาน
- ตรวจยอดยาคงเหลือของวัต ถุออกฤทธิ์ในประเภท3 และ 4 เพื่อดู
ความสอดคล้องกับรายงาน ประจําเดือน ( บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
- บันทึกข้อมูลรายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์ มที่
ส่วนกลาง (อย.) กําหนด
- ตรวจสอบรายชื่อคนไข้ที่มีการชื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ จาก ใบสัง่ แพทย์

42
47
33

82.4
92.2
64.7

33

64.7

37

72.5

47

92.2

จากตารางที่ 13 พบว่า ในการเข้า ตรวจสอบสถานที่ ข าย หรื อ ครอบครองหรื อใช้
ประโยชน์ซ่ึ ง วัตถุออกฤทธิ์ ฯ ประเภท 2 3 และ 4 ร้อยละ 53.6 ของกลุ่มตัวอย่างได้ แสดงบัต ร
ประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ก่อนเข้า
ตรวจสอบ และพบว่าร้อยละ 98.2 มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ให้ผรู้ ับอนุญาต ฯ หรื อ
ผูแ้ ทนที่ได้รับการตรวจสอบทราบ
การเข้าตรวจสถานพยาบาล ที่ได้รับอนุ ญาตให้ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ตัวอย่างเช่น สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน หรื อ
คลินิ ก กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึก ษาและทีมตรวจสอบมีวิธีการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ
บังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 100 ของประชากรที่ศึกษาและทีม มีการดําเนินการตรวจสอบมีวิธีการใน
การปฏิบัติ ง านเกี่ ย วกับ การบังคับใช้ก ฎหมายเมื่อเข้า ตรวจสถานพยาบาล ที่ ได้รั บอนุ ญ าตให้
ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ตัวอย่างเช่น สถานพยาบาล
ของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน หรื อคลินิก ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ร้อยละ 78.6 ของกลุ่ม
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ตัวอย่าง และทีมมีการตรวจเฉพาะช่ว งเวลาทําการตามใบอนุ ญาตฯ ร้ อยละ 81.4 ได้ดาํ เนิ นการ
ตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง ร้อยละ 69.6 มีการตรวจสอบรายงาน
ประจําเดือน ( บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10) ร้อยละ 64.3 ดําเนิ นการบันทึกข้อมูลรายละเอียด และผล
การตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย.) กําหนด และ พบว่าร้อยละ 35.7 ของประชากรที่
ศึกษา และทีมดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการสัง่ จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับบัญชีรับ-จ่าย
วัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ ในครอบครอง และรายงานประจําเดือน
การเข้า ตรวจร้ า นขายยา ที่ ได้รั บอนุ ญ าตให้ข ายวัต ถุ ออกฤทธิ์ ในประเภท 3 และ 4
ตรวจสอบมีร้อยละ 91.1 ของกลุ่มตัวอย่างและทีมได้มีวิธีการในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายโดยร้ อยละ 82.4 ดําเนิ นการตรวจเฉพาะช่ วงเวลาทําการตามใบอนุ ญาตฯ ร้อยละ 92.2
ดําเนินตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง ร้อยละ 64.4 ดําเนิ นกาตรวจ
ยอดยาคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3 และ 4 เพื่อมีความสอดคล้องกับรายงาน ร้อยละ 64.7
มีการดําเนินการตรวจยอดยาคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3 และ 4 เพื่อมีความสอดคล้อง
กับรายงาน ประจําเดือน ( บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10) ร้อยละ 72.5 มีการดําเนิ นการบันทึกข้อมูล
รายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์ มที่ส่วนกลาง (อย.) กําหนดร้อยละ 92.2 มีการ
ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อคนไข้ที่มีการชื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ จาก ใบสัง่ แพทย์
การดําเนินงานตรวจสอบสถานที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2518ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การตรวจสอบสถานที่ แบ่งเป็ น 3 กรณี มี
รายละเอียด ดังนี้
กรณี ที่ 1 การตรวจสอบสถานพยาบาล ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4
พบว่า สํานัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดทั้ง 4 แห่ ง เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลเฉพาะ
ช่วงเวลาทําการในใบอนุญาตฯ เท่านั้น ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ต้องเลือกเวลาทําการ
อย่างเดียวเท่านั้น ทุก พรบ. ตรวจนอกเวลาไม่ได้เด็ดขาด”
สํานักงานสาธารณสุ ข จังหวัดแห่ งที่ 1 รับผิดชอบการตรวจสอบเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชน และสถานพยาบาลประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน ก่อนการเข้าตรวจสอบมีการทําหนังสื อถึง
ผูด้ าํ เนิ นการสถานพยาบาล เพื่อนัด วัน เวลา เข้า ตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นการตรวจร่ ว มกับที ม ตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาลพระราชบัญญัติสถานพยาบาล โดยการตรวจจะขอตรวจสอบบัญชี โดยเน้น
การตรวจแบบบัญชีรายงานรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บจ.8) และสถานที่เก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์
การตรวจสอบข้อมูลการสัง่ จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับบัญชีรับ-จ่าย โดยปกติสุ่มรายชื่อ
คนไข้ 2 ราย แต่ถา้ สถานพยาบาลที่เข้าตรวจสอบคาดว่าจะมีการกระทําฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติวตั ถุ
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ออกฤทธิ์ จะสุ่ มตรวจสอบรายชื่ อคนไข้เพื่อเปรี ยบเที ยบกับเวชระเบี ย นจํานวน 10 ราย การ
ตรวจสอบมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นตามความเสี่ยงที่จะมีวตั ถุออกฤทธิ์รั ่ วไหลออกจากระบบหรื อไม่
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า
“ถ้าดู บจ.8 จะดู OPD Card ซึ่งส่ วนมากจะสุ่ มเป็ นราย ประเภทที่ไม่คิดว่าจะมีปัญหา
โดยมากจะสุ่มสองคนประมาณนี้ ถ้ารายมีปัญหาคาดว่ามีความผิด จะสุ่มเต็มที่ 10 ราย ถ้าสุ่ ม 10 ราย
มีทฤษฎีจากเจ้าหน้าที่ อย. บอก 3 ใน 10 ถ้าถามผมจริ งๆ มันควรจะมีครบทั้ง 10 เช่น ลืมลง เขียนผิด
ก็มี Error ได้ แต่ก็ไม่ถึงขนาด 3 ใน 10 สุ่มรายสองรายมันถูกก็โอเคแล้ว ถ้ารายที่ไม่มีความเสี่ ยง ว่า
จะมียารั ่ วไหล เช่นไม่จดั ทําบัญชี ผมก็โอเคสําหรับการสุ่มสองราย”
สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด แห่ ง ที่ 2 เพิ่ ง เริ่ มดํา เนิ น การตรวจสถานพยาบาล
สถานพยาบาล ที่ได้รับอนุ ญาตให้ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3
และ 4 เมื่อปี ที่ผา่ น
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ที่ผา่ นมาวัตถุออกฤทธิ์ไม่ได้ตรวจแบบที่ อย. ตรวจ
ก็แค่ไปดูว่ามีขายทํารายงานก็โอเค เมื่อก่อนไม่เคยตรวจ ตรวจเฉพาะเรื่ องร้ องเรี ยน” ในปั จจุบัน
สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด แห่ ง ที่ 2 ได้ด ํา เนิ น การตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน และ
สถานพยาบาลประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน รวมถึงสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน ที่มี
การขอรับใบอนุญาตฯ ที่ต้ งั อยู่ในอําเภอเมือง ซึ่งก่อนการเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน และ
สถานพยาบาลประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน มีการทําหนังสื อถึงผูด้ าํ เนิ นการสถานพยาบาล เพื่อนัด
วัน เวลา เข้าตรวจสอบ ซึ่งเป็ นการตรวจร่ วมกับทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล แต่หากเป็ นการ
ตรวจสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน จะไม่ได้นดั วัน เวลา ก่อนเข้าตรวจสอบ มีการ
ตรวจแบบบัญชีรายงานรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บจ.8) แบบรายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9)
และแบบรายงานประจําปี (แบบ บจ.10) สถานที่เก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ และสุ่ มตรวจสอบรายชื่อ
คนไข้เพื่อเปรี ยบเทียบกับเวชระเบียนจํานวน 10 ราย โดยพิจารณาเลือกตรวจสถานพยาบาลที่เป็ น
กลุ่มเสี่ ยง เช่น สถานพยาบาลเสริ มความงาม ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ อําเภอเมืองมี
สถานพยาบาลประมาณ 300 แห่ ง เลือกที่เป็ นสถานเสริ มความงาม เพราะที่ ผ่านมาจะมีปัญหา
มากกว่าคลินิ ค เฉพาะทางซึ่ งเป็ นหมอจริ ง เลือกสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ ยง พวกเสริ มความงามมี
ประมาณ 70 แห่ง ทั้ง 70 แห่งนี้ตอ้ งได้รับการตรวจทุกปี ”
ในการตรวจสอบหากพบสถานพยาบาลมีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์เป็ นจํานวนมาก
หลายรายการ จะใช้วิธีสุ่มตรวจจากวัตถุออกฤทธิ์ที่กาํ ลังมีปัญหาการนําไปใช้ในทางที่ผิด ดังคํากล่าว
ของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “หลักๆ เราจะสุ่มยาลดความอ้วน ปี ที่แล้วตรวจ Alprazolam ด้วย สุ่ มตรวจ
จ่ายคนไข้ 300 เม็ด จ่ายทุกเดือนๆ เราก็สงสัยว่าในการจ่ายยามีมาตรการอย่างไร สุดท้ายก็ผลักดันให้
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โรงพยาบาลจํากัดการจ่าย ลดให้โรงพยาบาลจ่าย ไม่เกินเดือนละ 60 เม็ดก็ทาํ ได้ เพราะเป็ นกลุ่มเสี่ยง
เอาไปใช้ในทางที่ผดิ ออกจากโรงพยาบาลไปเม็ดเท่าไหร่ ก็บอกเขาไป บางทีหมอที่อยู่โรงพยาบาล
เป็ นหมอเวร เห็นว่าให้ยาเดิมๆ ก็ให้ต่อไป เราก็เลยผลักดันเรื่ องวัตถุออกฤทธิ์ว่าให้โรงพยาบาลเน้น
ยํ้ าว่ามีมาตรการไม่เกินกี่เม็ด เขาก็ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี”
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ งที่ 3 มีก ารตรวจเฝ้ าระวังสถานพยาบาล ที่ ได้รั บ
อนุญาตให้ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ
แบบที่ 1. ตรวจเฝ้ าระวังทัว่ ไป จะมีการนัดหมาย วัน เวลา ผูป้ ระกอบการก่อนเข้าตรวจสอบ 2. ตรวจ
เฝ้ าระวังแบบดําเนินคดี จะไม่มีการตรวจสอบแจ้งล่วงหน้า ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า
“แบบปกติคือการตรวจเฝ้ าระวัง มี 2 แบบ เราจะพิจารณาดูว่าเรื่ องอะไร ถ้าร้ายแรง
เตรี ยมเอกสาร ใช้วิธีประชุมกลุ่มกันก่อน เรื่ องอะไรตั้งเป้ าว่าจะไปตรวจอะไร จะคุยกับเขาอย่างไร
คิดทางเลือกไว้ก่อน ถ้าไม่ใช่เรื่ องร้ายแรง จะโทรนัดคลินิกก่อน เพราะบางทีหมอไม่อยู่ เราไปเก้อ
ถ้าเฝ้ าระวังแบบไม่มีเรื่ อง ถ้ามีเรื่ องเราจะไม่นดั คือดูเวลาเปิ ดของเขาแล้วเข้าตรวจสอบเลย”
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ งที่ 4 ดําเนิ นการแบบฝากตรวจ ไปกับที ม ตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลประเภทรั บผูป้ ่ วยไว้คา้ งคื น จะ
ดําเนิ นการตรวจสอบเฝ้ าระวังเฉพาะสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน ที่มีการขอรั บ
ใบอนุญาตฯ ที่ การตรวจสอบว่าสถานพยาบาลมีการใช้วตั ถุออกฤทธิ์จํานวนกี่รายการ ดูการจัดทํา
รายงาน สถานที่เก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ หากเป็ นการตรวจสอบแบบดําเนิ นดคีจะมีการตรวจสอบ
มากขึ้น ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “ยาทั้งหมดว่าเขามีตวั ไหน อะไรบ้าง ไม่ได้นับปริ มาณ
แค่ดูว่ามีตวั ไหนบ้าง แต่ถา้ ให้ลงนับคงไม่นบั นอกจากมีคดีก็จะละเอียดนิดนึง อันนี้ตรวจเฝ้ าระวัง ดู
ว่าเขาทํารายงาน ดูภาพรวมว่ามีอะไร ดูการจัดเก็บ ทําบัญชีหรื อเปล่า”
สรุ ปได้ว่า สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทั้ง 4 แห่ ง มีการตรวจสถานพยาบาล ที่ได้รั บ
อนุญาตให้ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 แบ่งได้เป็ น 3 กรณี
กรณี ที่ 1 การตรวจแบบเฝ้ าระวังประจําปี โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาล
ประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน ดําเนินการตรวจสอบร่ วมกับทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล จะมีการ
นัดหมายวันเวลากับผูป้ ระกอบการก่อนเข้าตรวจสอบล่วงหน้า การตรวจสอบดูในภาพรวมไม่ได้
ตรวจสอบอย่างละเอียด
กรณี ที่ 2 การตรวจแบบเฝ้ าระวังประจําปี คลินิก หรื อสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป้ ่ วย
ไว้คา้ งคืน ดําเนินการตรวจสอบร่ วมกับทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล จะไม่มีการนัดหมายวัน
เวลากับผูป้ ระกอบการก่อนเข้าตรวจสอบล่วงหน้า การตรวจสอบดูในภาพรวมไม่ได้ตรวจสอบอย่าง
ละเอียด
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กรณี ที่ 3 การตรวจสอบแบบดําเนินคดี การตรวจสอบมีความละเอียด รอบคอบรัดกุม มี
การวางแผนการตรวจ การเตรี ยมเอกสาร การเข้า ตรวจสอบจะไม่แจ้งให้ผปู้ ระกอบการทราบ
ล่วงหน้า
ในการตรวจสอบเฝ้ าระวังสถานประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีการพิจารณาคัดเลือก
สถานที่ตรวจสอบ ดังนี้
1. สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการนําวัตถุออกฤทธิ์ไปใช้นอกระบบ
2. ตัวยาวัตถุออกฤทธิ์กลุ่มเสี่ยงที่จะมีการนําเอาไปใช้ในทางที่ผดิ
3. ความสมเหตุสมผลทางวิชการต่อปริ มาณการจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ของแพทย์
4. พิจารณาจากความร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย
กรณี ที่ 2 การตรวจสอบร้ านขายยาที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตขายวัต ถุ ที่ ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และ
ประสาทในประเภท 3 และ 4
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ งที่ 1 มอบหมายให้สํานัก งานสาธารณสุ ข อําเภอ
ดําเนิ น การตรวจสอบซึ่ งมีร้ านขายยาที่ ได้รั บอนุ ญ าตขายวัต ถุที่ ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาทใน
ประเภท 3 และ 4 จํานวน 5 แห่ งรวมทั้งจังหวัด เป็ นการขอใบอนุ ญาตฯ ไว้โ ดยไม่มีการขายวัต ถุ
ออกกฤทธิ์แต่อย่างใด การตรวจสอบจะเน้นการตรวจสอบบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ และสถานที่
เก็บวัตถุออก
สํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 2 ปัจจุบนั มีการดําเนินการตรวจสอบร้านขายยาด้วยระบบ
Appication ที่ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้พฒั นาสร้างขึ้นมา แต่ยงั ไม่มีการออกแบบรองรับ
การตรวจสอบเกี่ยวกับร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท
3 และ 4 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบร้านขายยา หากพบการขอรับอนุ ญาตให้ขายวัตถุ
ออกฤทธิ์ ก็จะบันทึกภาพของใบอนุญาตฯ แล้วบันทึกไว้เป็ นข้อมูลของร้านยา ดังคํากล่าวของเภสัช
กรท่านที่ 2 ว่า “มี record ใน Application ดึงออกมาได้เลยว่าไปตรวจมาแล้วกี่ที่ ใน Application
จะมีแบบฟอร์มว่าเข้าไปต้องดูอะไรบ้าง ดูใบอนุญาต ถ่ายรู ปใบอนุญาตทุกฉบับ ถ้ามีใบอนุญาตวัตถุ
ออกฤทธิ์เขาก็ตอ้ งถ่ายรู ปด้วย ถามถึงเรื่ องการทํารายงาน แต่ดูแล้วใน Application ไม่มีการดูวตั ถุ
ออกฤทธ์เลย ไม่ได้เน้นวัตถุออกฤทธิ์ เน้นว่ามีสถานที่หรื อไม่ ใบอนุ ญาตมีหรื อไม่ เน้นเรื่ องยา ยา
หมดอายุ ยาชุด แต่ไม่พดู เรื่ องวัตถุออกฤทธิ์ ไม่มีการตรวจใบสั ่ งแพทย์ ดูแค่รายงาน ไม่ทาํ รายงาน
เท่านั้น”
สํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 3 ตรวจสอบร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตขายวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 และ 4 ทั้งหมด โดยไม่ได้ตรวจสอบบัญชีรับจ่าย เพราะความเคย
ชินที่ผรู้ ับอนุญาตฯ จะลงรายงานว่าไม่มีการรับเข้าและจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ เป็ นการขอใบอนุญาตฯ ไว้
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โดยไม่มีการขายวัตถุออกกฤทธิ์แต่อย่างใด โดยผูป้ ระกอบการมีการนัดหมายกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนเข้าตรวจสอบ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ ร้านขายยายเป็ น jop ของ สสจ. ตรวจครบ
อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้ดูในเรื่ องขอตรวจบัญชี ด้วยความเคยชิน เพราะเราว่าเขาทําบัญชีเป็ นศูนย์ เหมือน
จะมีใบอนุญาตไว้ทาํ ไมไม่รู้เหมือนกัน ขอไว้อย่างนั้น ไม่ได้ซ้ือจริ ง…….คนไม่ขอจะไม่ทาํ อันนี้ มี
เยอะมากกว่า”
สํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 4 ตรวจสอบร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตขายวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 และ 4 ทั้งหมด ตรวจสอบภาพรวมว่าทางร้านมีการจัดทํารายงาน
หรื อไม่ ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุออกฤทธิ์ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “เวลาเราตรวจเฝ้ า
ระวัง เราก็ไม่ได้ไปรื้ อค้นอะไรขนาดนั้น ลักษณะภาพกว้างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ถกู หมด ถ้าเป็ นล่อซื้อมัน
ก็ตอ้ งค้น ต้องบอกว่า ถ้าตรวจเฝ้ าระวัง เราไม่ได้อะไรขนาดนั้น มี Case การล่อซื้อ เขาเก็บในกล่อง
รองเท้า พูดถึงความเป็ นจริ ง ถ้าเราเข้าตรวจธรรมดา เขาก็รู้ว่าอะไรผิดกฎหมาย เขาจะซุกอย่างดี เก็บ
อย่างดี เจ้าหน้าที่แค่ตรวจเฝ้ าระวัง เราบอกตรงๆว่าเราเข้าตรวจได้ใน Zone ที่เขาขาย คือ Case
บางอย่างมีความเสี่ยง เพราะเก็บไว้ใน Zone ส่วนตัว”
สรุ ป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการตรวจสอบเฝ้ าระวังร้านขายยาที่ได้รับอนุ ญาต
ขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 และ 4 เน้นการตรวจสอบดูว่ามีบญ
ั ชีรับจ่าย
วัตถุออกฤทธิ์หรื อไม่ ไม่มีการตรวจสอบยอดคงเหลือ เนื่ องจากไม่มีการรับเข้าและจ่ายวัตถุออก
ฤทธิ์ เป็ นการขอใบอนุญาตฯ ไว้โดยไม่มีการขายวัตถุออกกฤทธิ์แต่อย่างใด
กรณี ที่ 3 การดําเนินการเรื่ องร้องเรี ยน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 1 เมื่อได้รับเรื่ องเรี ยนจะดําเนิ นการหาประเด็นที่ผู้
ร้องเรี ยนแจ้งมา จากนั้นสืบหาข้อเท็จจริ งเบื้องต้น เช่น กรณี ขายวัตถุออกฤทธิ์ไม่ได้รับอนุ ญาตจะ
ดํา เนิ น การใช้ส ายลับ ล่ อ ซื้ อ ก่ อ น หากพบว่ า มี ก ารกระทํา ผิด จะนํา เสนอเรื่ องร้ อ งเรี ยนยัง
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อดําเนินการสืบสวนจับกุม และวางแผนการดําเนินการ โดยพิจารณาจากโทษของ
การกระทํา หากการกระทําความผิดนั้นมีโทษแค่ปรับ ทางสํานักงานสาธารณสุ ขจะดําเนิ นการเอง
หากการกระทําผิดนั้นมีโทษปรับและจําคุก ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะขอความร่ วมมือใน
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และส่ วนกลาง คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ
ดําเนินการกับเรื่ องร้องเรี ยนที่ได้รับ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “ ต้องดูกรณี ถ้าต้องมีการ
จับกุมก็ต ้องใช้ตาํ รวจ นี่ พูดกว้างๆ เพราะยังไม่เคยมี case โทษปรับอยู่ในอํานาจของเราก็ทาํ เอง
ดูโทษเป็ นหลัก ถ้าอยูใ่ นอํานาจก็จะทําเองหรื ออยูน่ อกอํานาจ มีการจับกุมคนก็ตอ้ งเอาตํารวจไป แต่
case อื่น ๆ จับร้านยาที่ขายยาโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ก็ตอ้ งเอาตํารวจไป เพราะต้องนําผูต้ อ้ งหามา
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โรงพัก ดูเป็ น Case ดูโทษความผิดเป็ นหลัก ให้ อย. ลงมาช่วยดําเนินการด้วยเพราะว่ามีเรื่ องอิทธิพล
ในพื้นที่ ก็ตอ้ งพึ่งพาหน่วยงานภายนอกให้มาดําเนินการ”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 2 มีลกั ษณะการดําเนิ นการไปในแนวทางเดียวกัน
กับสํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด ที่ 1 แต่ ไม่ไ ด้มีก ารขอความร่ ว มมือ ในการดําเนิ น การไปยัง
ส่วนกลาง คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเป็ นผูด้ าํ เนินการหากพบว่า
โทษของการกระทําความผิดเป็ นโทษจับกุม ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “ตํารวจจะเป็ น
ตัวนํามากกว่า บางทีตาํ รวจก็ไปจับเองแล้วล่อซื้อให้ สสจ.ไปช่วยทํา”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 3 มีลกั ษณะการดําเนิ นการไปในแนวทางเดียวกัน
กับสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดที่ 1และ 2 เมื่อได้รับเรื่ องเรี ยนมา จะพิจารณาการดําเนิ นการกับ
เรื่ องดังกล่าว โดยพิจารณาจาก ปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ที่พบและความรุ นแรงที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับ หาก
พบวัตถุออกฤทธิ์เป็ นปริ มาณมาก และสถานที่ที่มีผรู้ ้องเรี ยน มีการกระทําที่รุนแรงมีผลเสี ยหายต่อ
ผูบ้ ริ โ ภค จะดําเนิ น การบังคับใช้ก ฎหมายถึงขั้นสู งสุ ด ก่ อนการดําเนิ นการจะมีก ารตรวจสอบ
เบื้องต้นโดยใช้สายลับล่อซื้อ แต่จะใช้สายลับที่เป็ นคนนอกพื้นที่ เนื่ องจากอิทธิพลของคนในพิ ้ นที่
จากนั้น จะประสานกับ เจ้า หน้า ที่ ต ํา รวจ และขอความร่ วมมื อ จากส่ ว นกลาง คื อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช่วยดําเนิ นการด้วย แต่หากพิจารณาแล้วเรื่ องร้องเรี ยนนั้นไม่มีความ
รุ นแรงต่อผูบ้ ริ โภค พนักงานเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้การแนะนํา ตักเตือน ให้ดาํ เนิ นการตามกฎหมาย
ให้ถกู ต้อง ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “กรณี หวั หน้าให้ทาํ เราดูปริ มาณมากกว่า ที่นี่จะมีนะ
ถ้าไม่ทาํ คนไข้เจ็บ เข้าโรงพยาบาลหรื อตาย เราจะไม่ซีเรี ยส เข้าตรวจเลย ไม่ใช้หน่ วยงานภายนอก
แต่ถา้ ทําคนไข้เจ็บเข้าโรงพยาบาลหรื อตาย ไม่สนใจ คดีน้ ี ตอ้ งมีถึงคุก มันกระทบเยอะแล้ว จะทํา
เป็ นคดีแล้วติดต่อตํารวจทุกอย่าง มีหมายหมดเลย แต่แค่พฤติกรรมขาย ร้องเรี ยน เราต้องการให้เขา
หยุด เราอย่าให้เ ขาอยู่ในสัง คมต่ อกับเรา เขามีค วามรู้ ไม่อยากให้ถูก กําจัด ออกไป แค่ เปลี่ย น
พฤติกรรมเขา เราจะเดินแบบนี้”
“ให้ อย.ลงมาช่วย เรื่ องร้องเรี ยน เด็กซื้อวัตถุออกฤทธิ์ 300 เม็ด กินยาฆ่าตัวตายเพราะ
ไม่ได้มือถือ โรงพยาบาล......รายงานไป อย. เราถึงรู้ เราใช้คนพื้นที่ไม่ได้ในการล่อซื้อ จะถูกตีนยํา
เลยนะ คือ คนนอกไม่มีปัญหาแต่คนในจะโดนยําวันไหนก็ได้ ที่นี่มีเรื่ องอิทธิพล มันเป็ นวัฒนธรรม
ของแต่ละพื้นที่”
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ งที่ 4 การดําเนิ น การเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน
สํานักงานสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง กับแต่ไม่ได้มีการขอความร่ วมมือในการดําเนินการไปยังส่วนกลาง
คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งก่อนการดําเนินการจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยใช้
สายลับล่อซื้อ เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เอง ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 4 ว่า “การร้องเรี ยนในวง
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กว้าง เป็ นเรื่ องของจังหวัดร่ วมกันตํารวจท่องเที่ยว เพราะมันมี Case ชาวต่างชาติเสียชีวิต เนื่องจากมี
การมอมยานอนหลับ แล้วรู ดทรัพย์จนเสียชีวิต ตํารวจท่องเที่ยวจึงประสานทําร่ วมกัน วิธีคือ ล่อซื้อ
ในเขตเมือง แบ่ งที มเป็ นสายตรวจประมาณ 30 กว่าร้ าน พบ 3 ร้ า นที่ มียาวัต ถุออกฤทธิ์ เป็ น
Alprazolam D2 D5 เจอหมด ถ้าย้อนกลับไปเราเคยจับเซลล์ที่มาขายยาในภาคตะวันออก เราจะ
ได้รับการร้องเรี ยน จากเครื อข่ายของเรา เซลล์ผแู้ ทน เข้ามาขายว่าพวกผิดฎหมาย พวกซูโด ตอนนั้น
ปี 55 พวกซูโด ยานอนหลับ โคเดอีน ผูแ้ ทนของภาคตะวันออก เราลงล่อซื้อเอง มันไม่มีสายที่จะ
เสี่ยงล่อซื้อให้ เราก็ลงเอง ล่อซื้อนัดส่งของ แล้วค้นรถ เจอของกลางเพิ่มขี้นอีกเยอะแยะ”
สรุ ป การดําเนินงานมีการดําเนินการเรื่ องร้องเรี ยน โดยการหาประเด็นที่ผรู้ ้องเรี ยนแจ้ง
มา จากนั้นสื บหาข้อเท็จจริ งเบื้องต้น โดยใช้สายลับล่อซื้อ หากพบว่ามีการกระทําผิด จะนําเสนอ
เรื่ องร้องเรี ยนยังผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อดําเนิ นการสื บสวนจับกุมและวางแผนการดําเนิ นการร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ต าํ รวจ ซึ่งพิจ ารณาจาก 1. โทษที่ผกู้ ระทําผิดจะได้รับเนื่ องจากตามอํานาจหน้าที่ แล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุออกฤทธิ์ ไม่มีอาํ นาจในการจับกุม จึงต้องประสาน
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 2. ปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ 3. ความรุ นแรงที่จะเกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั ขอ
ความร่ วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการดําเนิ นการเรื่ องร้องเรี ยน เนื่ องจาก
อิทธิพลและวัฒนธรรมในพื้นที่
4. การใช้ อาํ นาจตามกฎหมายด้ วยวิธีการยึด การอายัด ดําเนินการเก็บตัวอย่างวัตถุออก
ฤทธิ์ กรณีที่พบว่าอาจมีวั ตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ที่ผดิ กฎหมาย
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงาน ดําเนินการยึด /อายัด วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขาย
หรื อครอบครองโดยฝ่ าฝื นกฎหมายที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยแบบสอบถามที่ ส่งทาง
ไปรษณี ย ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 การดําเนินการยึด /อายัด วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายหรื อครอบครองโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
(n = 56)
การบังคับใช้กฎหมาย
1. มีการ ใช้อาํ นาจตามกฎหมายด้วยวิธีการ ยึด /อายัด กรณี พบยา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ผดิ กฎหมาย
- ยึด/อายัด วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
- ยึ ด /อายัด วัต ถุ อ อกฤทธิ์ เมื่ อ มี ก ารครอบครองหรื อใช้
ประโยชน์โดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
- ยึด/อายัด เอกสารและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุออก
ฤทธิ์ที่มีการขายโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
- ลงบันทึกบันทึกการยึด /อายัด วัตถุออกฤทธิ์ตามแบบฟอร์ มที่
ส่วนกลาง (อย. ) กําหนด
2. เก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ กรณี ที่พบว่าอาจมีว ั ตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 ที่ผดิ กฎหมาย
- ลงบันทึกในแบบฟอร์ มบันทึกการเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์
ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย. ) กําหนด

ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
26
46.4
25
8

96.2
30.8

12

46.2

20

76.9

15

26.8

14

93.3

กรณี พบยาวัตถุออกฤทธิ์ที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น วัตถุออฤทธิ์ ไม่มีทะเบียน / วัต ถุ
ออกฤทธิ์ที่ไม่มีฉลาก / วัตถุออกฤทธิ์ที่มีรูปร่ าง และขนาดเม็ดยา ไม่เป็ นไปตามที่ข้ ึนทะเบียน) ใน
สถานพยาบาลหรื อร้านยาที่ประชากรที่ศึกษาและทีมตรวจสอบตรวจสอบพบว่าร้อยละ 46.4 การ ใช้
อํานาจตามกฎหมายด้วยวิธีการ ยึด/อายัด ในรายละเอียดพบว่าร้อยละ 96.2 ได้ดาํ เนิ นการยึด/อายัด
วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายหรื อครอบครองโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย ร้อยละ 30.8 ได้ดาํ เนิ นการยึด/อายัด
วัตถุออกฤทธิ์เมื่อมีการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์โดยฝ่ าฝื นกฎหมาย ร้อยละ 46.2 ได้ดาํ เนิ นการ
ยึด/อายัด เอกสารและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
ร้อยละ 76.9 ได้ดาํ เนินการลงบันทึกบันทึกการยึด /อายัด วัตถุออกฤทธิ์ ตามแบบฟอร์ มที่ส่วนกลาง
(อย.) กําหนด
กรณี ที่พบว่าอาจมีวตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ที่ผดิ กฎหมาย ตัวอย่างเช่น วัตถุ
ออกฤทธิ์ไม่มีทะเบียน / วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่มีฉลาก / วัตถุออกฤทธิ์ที่มีรูปร่ าง และขนาดเม็ดยา ไม่
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เป็ นไปตามที่ข้ ึนทะเบียนเพื่อส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรื อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการ
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์พบว่ากลุ่มประชากรที่ศึก ษาร้อยละ 26.8 ดําเนิ นการเก็บตัวอย่างวัตถุออก
ฤทธิ์เมื่อศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดพบว่า ร้อยละ 93.3 ดําเนิ นการลงบันทึกในแบบฟอร์ มบันทึก
การเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย. ) กําหนด
การดําเนินงาน ดําเนินการยึด /อายัด วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายหรื อครอบครองโดยฝ่ า
ฝื นกฎหมายที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ทั้ง 4 แห่ง ยังไม่เคยมีการดําเนินการยึด อายัด วัตถุออกฤทธิ์ โดยปกติตาํ รวจผูด้ าํ เนิ นการยึด และใน
ส่ ว นของการเก็ บ วัต ถุ อ อกฤทธิ์ ก็ ไ ม่ เ คยดํา เนิ น การส่ ง กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ห รื อศูน ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
5. การดําเนินการบังคับกฎหมายใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ต่อผู้กระทําการฝ่ า
ฝื นพระราชบัญญัตวิ ตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
ผลการศึกษาด้านการบังคับใช้กฎหมายกรณี พบการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออก
ฤทธิ์ต่ อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยแบบสอบถามที่ ส่งทาง
ไปรษณี ย ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การใช้บทลงโทษกรณี การจัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจําปี
(แบบ บจ.10) ไม่เป็ นไป ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
(n = 56)
การบังคับใช้กฎหมาย
มีการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพบว่า
1. การจัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจําปี (แบบ
บจ.10 ) ไม่ เ ป็ นไป ตาม พ.ร.บ.วัต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท
พ.ศ. 2518
- ตักเตือน
- เปรี ยบเทียบปรับ
- แจ้งความดําเนินคดี

ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
54

96.4

50
20
4

92.6
37.0
7.4
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ตารางที่ 15 การใช้บทลงโทษกรณี การจัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจําปี
(แบบ บจ.10) ไม่เป็ นไป ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (n =
56) (ต่อ)
การบังคับใช้กฎหมาย
- แจ้งสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพัก ใช้ใบอนุ ญาต
หรื อเพิกถอนใบอนุญาต”
- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ นข้อมูลในการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป”
- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4”

ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
1

1.8

7

13

0

0.0

52

92.9

ตักเตือน
43
เปรี ยบเทียบปรับ
11
แจ้งความดําเนินคดี
5
แจ้งสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพัก ใช้ใบอนุ ญาต
3
หรื อเพิกถอนใบอนุญาต”
- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ นข้อมูลในการพิจารณา 7
ดําเนินการต่อไป”
- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถุออก
0
ฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4”
มีการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพบว่า
3. การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก 51
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

82.7
21.2
9.6
5.8

มีการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพบว่า
2. การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ปริ มาณเกินที่กฎหมาย
กําหนด ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
-

13.8
0

91.1
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ตารางที่ 15 การใช้บทลงโทษกรณี การจัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจําปี
(แบบ บจ.10) ไม่เป็ นไป ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (n =
56) (ต่อ)
การบังคับใช้กฎหมาย

-

ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
ตักเตือน
41
78.8
เปรี ยบเทียบปรับ
15
28.8
แจ้งความดําเนินคดี
18
34.6
แจ้งสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพัก ใช้ใบอนุ ญาต 7
13.5
หรื อเพิกถอนใบอนุญาต”
แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ นข้อมูลในการพิจารณา 9
17.3
ดําเนินการต่อไป””
แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถุออก 7
13.5
ฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4”

กรณี เมื่อพบ การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ปริ มาณเกินที่กฎหมาย
กําหนด ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาร้อยละ 92.2
มีการดําเนินการการบังคับใช้กฎหมาย กรณี เมื่อพบ การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ
4 ปริ มาณเกินที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยมีการ
ดําเนินการตักเตือนสูงที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 82.7 รองลงมาคือเปรี ยบเทียบปรับคิดเป็ น ร้อยละ 21.2
ยังไม่พบการดําเนินการแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4”
กรณี พบว่ามีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กลุ่มประชากรที่ศึกษาร้อยละ 91.1 ได้มีการดําเนิ นการบังคับใช้
กฎหมาย กรณี เมื่อพบ การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 3 และ 4 โดยได้ด าํ เนิ นการ
ตักเตือนผูก้ ระทําผิดสูงที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 78.8 รองลงมาได้แก่การแจ้งความดําเนิ นคดีคิดเป็ นร้อย
ละ 34.6 ที่ได้มีการดําเนินการน้อยที่สุดคือการแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพัก
ใช้ใบอนุญาต หรื อเพิกถอนใบอนุญาต” คิดเป็ นร้อยละ 13.5
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ผลการบังคับใช้กฎหมายกรณี พบการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิ ตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
กรณี ที่ 1 การบังคับใช้กฎหมาย กรณี ก ารจัดทํารายงานประจําเดือน(แบบ บจ.9) และ
รายงานประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็ นไป ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518
สํานักงานสาธารณสุ ขแห่ งที่ 1 การตรวจเฝ้ าระวังประจําปี ยังไม่เคยพบการกระทําผิด
สํานักงานสาธารณสุขจะมีการจัดทําหนังสือแจ้งเตือนไปยังสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนให้มี
การเคร่ งครัดต่อการจัดทํารายงาน แต่ถา้ เป็ นการตรวจเรื่ องที่ส่งมาจากหน่ วยงานอื่น หรื อเรื่ องที่
สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาส่ งให้ต รวจสอบ หากพบการกระทําผิด จะดําเนิ น ดคี
เปรี ยบเทียบปรับ
สํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 2 แบ่งเป็ น 3 กรณี
กรณี ที่ 1 การตรวจเฝ้ าระวัง ประจํา ปี หากตรวจพบสถานพยาบาลที่ มีใ บอนุ ญาต
ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 แต่ไม่ได้จดั ทํา
รายงาน จะให้เวลาในการจัดทํารายงาน 15 วัน โดยอธิบายข้อกฎหมายให้ผปู้ ระกอบการรับทราบ
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “เจอคลินิกที่ไม่ได้ทาํ รายงาน ไม่มีเวลา บางทีให้ลูกน้องเป็ นคน
ทําให้ ถ้าไม่ได้ทาํ เราจะแจ้งทางคลินิกให้ทาํ แล้วให้เวลาในการทํา ถ้าเจอคลินิกที่ไม่ได้ทาํ รายงาน มี
วัตถุออกฤทธิ์ มีใบอนุญาตแล้วไม่จดั ทํารายงาน เช่น วัตถุออกฤทธิ์ 3,4 เขาจะไม่รู้ว่าต้องทํารายงาน
อย่างไร ก็ให้โอกาสในการทํารายงานภายใน 15 วัน สําเนามาให้เรา ตัวจริ งให้ อย. แจ้งรายละเอียด
ให้เขาไป เราบอกราคาครั้งแรกปรับ 5,000 บาท หมอเตรี ยมเงินไว้ ถ้าขี้เกียจทําเดือนนี้ ก็ไปตรวจไม่
ทําอีก ก็อีก 5,000 ครั้งที่สองไม่ได้ทาํ เราจะทําเรื่ องเสนอ อย.ด้วย ต่อไปคุณหมอก็จะซื้อยาไม่ได้
ส่วนใหญ่หมอจะรับฟังและปฏิบตั ิตามที่เตือนไปครั้งแรก”
กรณี ที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งหนังสือมาให้พิจารณาตรวจสอบ ซึ่ง
นําเรื่ องมาพิจารณาตามแนวทางของสํานักงานสาธารณสุ ขก่อนที่จะมีการดําเนิ นการโดยพิจารณา
จากความรุ นแรงของตัวยา ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “มันก็ไม่ใช่ทุก case ที่ อย.ส่งมาแล้ว
จะให้เราไปตรวจทุกครั้ง หมอไม่ได้ทาํ แล้วเราดําเนินคดีเลย เราให้เวลาในการทํา 15 วัน ถ้า 15 วัน
ค้นเอกสารไม่ได้ หมอยินดีจ่าย 5,000 ก็มี แล้วเริ่ มทํารายงานใหม่ คิดว่าดีเหมือนกัน หมอค้นเอกสาร
แล้วไม่เจอ ถ้าทํารายงานถ้า make รายงานขึ้นมา ก็ถือว่ารายงานเท็จ เพราะรายงานเป็ นเอกสาร
ราชการ ก็จะเป็ นอีกประเด็น ถ้าหมอหาข้อมูลรายงานเก่าไม่ได้ก็ยอมจ่าย 5,000 แล้วเริ่ มใหม่ เราก็
เขียนบันทึก เราไม่ได้เปรี ยบเทียบปรับเรท 5,000 แล้ว 5,000 ตลอดไป จะมีเรทครั้งที่สอง 10,000
เปรี ยบเทียบปรับของ อย. ก็เอามาใช้เหมือนกัน”
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กรณี ที่ 3 เรื่ องร้องเรี ยน ดําเนินคดีเปรี ยบเทียบปรับ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า
“ กรณี ที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายเลย เรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ถ้าร้องเรี ยน คลินิกนี้ ไม่จดั ทํารายงาน
เราเล่นเลย ”
สํานัก งานสาธารณสุ ข แห่ งที่ 3 พิ จ ารณาเป็ นกรณี ต ามความรุ น แรงต่ อการกระทํา
ความผิด เช่นดูจากปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ตรวจพบ หากพบความผิดเล็กน้อยพนักงานเจ้าหน้ าที่
แนะนํา ตักเตือนให้มีการดําเนินการที่ถกู ต้องตามกฎหมาย แต่หากพบการกระทําผิดที่รุนแรง เช่น
พบปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์เป็ นจํานวนมาก จะดําเนินการลงบันทึกตามเหตุการณ์จริ งที่พบแล้วนําเรื่ อง
กลับมาเสนอผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งการตัดสินใจดําเนินคดีข้ ึนอยูก่ บั การตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชา
ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “1. ดูเรื่ องปริ มาณที่เขาถือครอบครอง 2.ดูการทํา
ของเขา มัน มากน้อยแค่ ไหน ต้องคุ ยกัน เป็ น Case ถ้าเล็ก น้อยก็อะลุ่มอล่ว ย เราจะบอกเขาว่าทํา
อย่างไร ถ้ามัน ไม่กี่ เม็ด ถ้ามากๆ เป็ นพันเป็ นหมื่น ก็ต ้องลงบันทึก ตามจริ งนั้น ก่อน แล้วกลับมา
Office แล้วปรึ กษานาย ว่าจะดําเนินคดีหรื อไม่ ซึ่งในกลุ่มวิชาชีพนี้ ส่ วนใหญ่นายจะบอกไม่ให้ทาํ
อะไร เรี ยกเขามาเชิญพบผม นายแพทย์ สสจ.ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบนี้”
สํานักงานสาธารณสุขแห่งที่ 4 ถ้าเป็ นการตรวจเฝ้ าระวัง แล้วพบการกระทําผิดครั้งแรก
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ตักเตือนให้มีการดําเนิ นการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมายัง
ไม่เคยมีการดําเนินคดีเปรี ยบเทียบปรับ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องที่ส่งมาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
ให้ตรวจสอบ หรื อเรื่ องที่กาํ ลังเป็ นข่าว หากพบการกระทําผิด มีการดําเนินการเปรี ยบเทียบ
สรุ ป การดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณี พบการจัดทํารายงานประจําเดือน(แบบ บจ.
9) และ รายงานประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ว ตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ. 2518 หากเป็ นการตรวจในลัก ษณะการเฝ้ าระวัง หรื อพบการกระทําผิดครั้ งแรก
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ตักเตือนให้มีการดําเนิ นการที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะดําเนิ นการ
บังคับใช้กฎหมายในกรณี ของเรื่ องร้องเรี ยน
กรณี ที่ 2 การบังคับใช้กฎหมาย กรณี เมื่อพบ การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
3 และ 4 ปริ มาณเกินที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 1 ยังไม่เคยพบกรณี น้ ี
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 2 เคยพบกรณี น้ ี ในการตรวจสอบ จะแนะนําให้
แพทย์ผดู้ าํ เนินการสถานพยาบาลไปขอใบอนุญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากแพทย์ไม่ตอ้ งการขอรับใบอนุ ญาตครอบครองฯ
แต่ย งั คงมีการซื้ อวัตถุออกฤทธิ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะบัน ทึก ข้อมูลไว้ แล้วกลับมาตรวจสอบซํ้ า
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ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 2 ว่า “คุณหมอจะยกเลิกใช้วตั ถุออกฤทธิ์ให้หมดหรื อถ้าจะใช้ต่อแล้ว
เกินกรอบ ถ้าใช้ 5-10 ขวด ใช้เยอะให้คุณหมอไปขออนุญาตภายใน 7 วันก็โอเค ทําบันทึกให้คลินิก
มาขอดําเนิ นการเรื่ องใบอนุ ญาตให้ถูกต้องภายใน 15 วัน ก็ให้โอกาสการบังคับใช้กฎหมาย หมอ
ไม่ใช่ อาชญากร เราให้โ อกาสแก้ไข เราใช้ก ฎหมายทุก อย่าง ปรั บ ปรั บ ปรับ เราจะไม่ได้ความ
ร่ วมมือในครั้งต่อไป ดูประเด็นความหนักของเขาตรงไหน””
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ ง ที่ 3 เชิ ญแพทย์ผดู้ าํ เนิ นการสถานพยาบาลพบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อแนะนําตักเตือนให้มีการดําเนินการให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ดังคํา
กล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ถ้าไม่ทาํ บัญชีเยอะๆ ก็เชิญให้พบนายแพทย์ สสจ. เพราะกลุ่มแพทย์
ด้วยกันก็จะเตือน คุณหมอเชื่อทุกราย ไม่ด้ือแพ่ง”
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 4 ยังไม่เคยพบกรณี น้ ี ส่ วนใหญ่แพทย์ที่มีการใช้
วัตถุออกฤทธิ์ในจังหวัด ขอรับใบอนุญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2 3 และ 4 เนื่ องจากหากแพทย์ต ้องการสั ่ งซื้อวัต ถุออกฤทธิ์ทางบริ ษ ัทผูข้ าย จะของดูเอกสาร
หลักฐานใบอนุญาตฯ ก่อนการจําหน่ายวัตถุออกฤทธิ์
สรุ ป การดําเนิ นการบังคับใช้กฎหมาย กรณี เมื่อพบการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 ปริ มาณเกินที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ตักเตือน ให้แพทย์ผรู้ ับอนุ ญาตมาดําเนิ นการ
ขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ฯ ให้ถกู ต้องตามที่กฎหมายกําหนด
กรณี ที่ 3 การบังคับใช้กฎหมาย กรณี พบว่ามีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตาม พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 1 แจ้งความดําเนินคดี ถ้าเป็ นความผิด โดยขอความ
ร่ วมมือจากส่ วนกลางช่วยตรวจสอบ ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 1 ว่า “เจอมาก็คือ ดําเนิ นคดี
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ส่วนกลางมาดําเนิ นการ แต่เป้ าก็คือ มันเป็ นความผิดร้ายแรง ไม่ค วรละเว้น อาจ
เป็ นเยีย่ งอย่างไม่ดี การจะไปเตือนผมมองว่า ทําแบบนี้ มนั ตั้งใจทําผิด เป็ นความผิดที่ผมอภัยไม่ได้
อย่างนี้ตอ้ งดําเนินคดี”
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแห่ งที่ 2 พิจารณาจากปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ และสถานที่
ตรวจพบ ถ้าเป็ นสถานพยาบาลที่มีก ารใช้ว ตั ถุออกฤทธิ์ โดยแพทย์ แต่ ไม่ได้ข อรับใบอนุ ญ าตฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะแนะนําให้ไปดําเนินการขออนุญาตให้ถกู ต้อง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ งที่ 3 การดําเนิ นการในอดีตกรณี พบวัตถุออกฤทธิ์ใน
ร้านขายยาที่ไม่มีใบอนุญาตฯ หากพบวัตถุออกฤทธิ์ในปริ มาณน้อย จะให้เจ้าของร้านขายยาทําลาย
ยาทิ ้ งเลย ในปัจจุบนั เนื่องจากมีกล้องวงจรปิ ด พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้การบันทึกตามเหตุการณ์ที่
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พบจริ ง แล้วเชิญผูป้ ระกอบการมาสํานักงานสาธารณสุข โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะกลับมาพิจารณา
ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรจาก 1.ปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ที่พบ 2. ประวัติการทําความผิด ถ้า
พบวัตถุออกฤทธิ์มีปริ มาณน้อยจะใช้การพูดคุยกับเจ้าของร้าน โดยให้ทาํ ลายยาที่ทิ้ งไป และแนะนํา
ให้หยุดพฤติกรรรมการขายวัตถุออกฤทธิ์แบบไม่ถูกต้อง แต่หากพบวัตถุออกฤทธิ์ในปริ มาณมาก
จะเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาสัง่ การการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแจ้งความดําเนิ นดคีกบั ร้านขายยา ดังคํา
กล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ถ้าเจอปริ มาณน้อย สมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิ ด พี่จะให้เขาเลือกว่า
จะทําลายเลยหรื อไม่ หรื อว่าจะให้บนั ทึก ส่วนใหญ่ทุก case ร้านยายอมให้ทาํ ลาย กรณี ทาํ ลายพี่จะ
ไม่แตะต้อง ให้เขาหยิบเอง ทําลายเอง ลงถังนํ้ าเองทุกอย่าง ตอนหลังมา สอนใหม่หมดเลย ให้ลง
บันทึกตามจริ ง แล้วเชิญมา office ไม่ว่ามากหรื อน้อย เพราะเราเจอเฉพาะหน้า แล้วดูดุลยพินิจ ดู
ปริ มาณ ดู เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนย้อนหลัง คื อถ้า มาก เราจะเสนอหัว หน้าให้บอกนาย ตัด สิ น ใจว่ า จะ
ดําเนินคดีจาํ คุก แต่ถา้ น้อยไม่กี่เม็ด เจออยู่ 20-50 เม็ดก็จะคุยกับเขา เขายอมหยุดหรื อทําลายเลย มอบ
ของนี้ให้เป็ นของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ทราบว่ามีกฎหมายควบคุมแล้ว แล้วจะ
จบ สมัยนี้ คือจะบอกเห็นไม่เห็น กล้องเราก็ตอ้ งลงบันทึกเลย เพราะมันอันตรายมันดาบสองคม”
กรณี พบในสถานพยาบาล ในเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้การพูดคุยทําความเข้าใจกับแพทย์ว่าให้
ดํา เนิ น การให้ถูก ต้อ งตามกฎหมาย หากแพทย์ย งั ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามคํา แนะนํา จะเชิ ญ ให้พ บกับ
นายแพทย์สาํ นักงานสาธาณสุข ดังคํากล่าวของเภสัชกรท่านที่ 3 ว่า “ถ้าคุยกับหมอรู้เรื่ อง คุณหมอ
จะยอมหยุดพฤติกรรม ลดปริ มาณลงให้ เหลือเท่าที่ตวั เองครอบครองได้ คุณหมอไม่หยุดก็จ ะเชิญ
พบนายแพทย์ใหญ่ หมอเป็ นอาชีพเดียวที่ตอ้ งมีนายแพทย์ใหญ่มาคัน่ ตลอดเวลา”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ งที่ 4 พบวัตถุออกฤทธิ์ในร้านขายยาที่ไม่มีใบอนุ ญาตฯ
แต่เป็ นวัตถุออกฤทธิ์ที่หมดอายุแล้ว จะให้ทางร้านขายยาทําลายทิ ้ ง ส่ วนเรื่ องร้องเรี ยนหากพบการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ จะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายด้วยการดําเนินคดี
ทั้งหมด
สรุ ป การดําเนิ นการบังคับใช้กฎหมาย กรณี พบว่ามีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดย
ไม่ได้รั บ อนุ ญาตตามพระราชบัญ ญัติ ว ตั ถุ ที่ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต และประสาท พ.ศ. 2518 พนัก งาน
เจ้าหน้าที่จะเลือกการบังคับใช้กฎหมายแบบการดําเนินดคีโดยการพิจารณาจาก
1. ปริ มาณของวัตถุออกฤทธิ์ที่พบ
2. สถานที่ที่พบวัตถุออกฤทธิ์
3. ประวัติการกระทําความผิดของสถานที่
4. ความรุ นแรงของการกระทําผิด
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5. จากเรื่ องร้องเรี ยน แต่หากเป็ นความผิดเพียงเล็กน้อยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา
ตักเตือนให้มีการดําเนินการที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
6. หัวข้อที่ได้เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์
การดําเนิ น งานการบังคับ ใช้ก ฎหมายของสํานัก งานสาธาณสุ ข จัง หวัด กรณี มีก ารดําเนิ น การ
เปรี ยบเทียบปรับ
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ งที่ 1 ในการดําเนิ น ดคี เปรี ยบเที ยบเที ยบปรั บ
หลังจากรวบรวมหลัก ฐานจะทําการนัด ประชุ มคณะกรรมการเปรี ยบเที ยบปรั บ ประกอบด้ว ย
นายแพทย์สาธาธารณสุขจังหวัดเป็ นประธาน รองนายแพทย์สาธารณสุข และนิติกร
สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด แห่ ง ที่ 2 มี ก ารจัด ทํา หลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
เปรี ยบเทียบปรับเป็ นลายลักษร์อกั ษร โดยในการดําเนินดคีเปรี ยบเที ยบเทียบปรับ มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และมีอยั การเป็ นผูพ้ ิจารณาคดี ดังคํากล่าวของเภสัชกร
ท่านที่ 2 ว่า
“ทุก ๆ พรบ. ที่เราตรวจ มีคณะกรรมการอยู่เบื้องหลัง เวลาเราไป เราพูดเต็มปากว่า
เราไปตรวจเจออะไร เราจะบันทึกทุกสิ่ งทุกอย่าง คนที่เปรียบเทียบปรับ เป็ นกรรมการ ประกอบด้วย
นายแพทย์ สสจ. มีอยั การเป็ นผูด้ าํ เนินการพิจารณา แต่จริ งๆ ในใจ เรารู้อยูแ่ ล้วว่าอะไรจะเกิด สร้าง
กติกาไว้ เพื่อให้การทํางานดีข้ ึน เมื่อก่อนทํายาก ไม่รู้จะทําอย่างไร จนเราต้องตั้งคณะกรรมการ หา
เกณฑ์ข้ ึ นมาที่ จ ะไปตรวจ ไม่ใช่ ว่า ฉัน เป็ นคนตัด สิ น เป็ นเอกสาร มีนายแพทย์ สสจ. เซ็น ต์ มี
กรรมการเปรี ยบเทียบปรับ ข้อไหนผิดปรับ ข้อไหนผิดเตือน ”
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งที่ 3 การเปรี ยบเทียบปรับเป็ นไปตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบอํานาจให้ทางสํานักงานสาธารณสุ ข มีอาํ นาจในการเปรี ยบเทียบ
ปรับ ไม่มีจดั ตั้งคณะกรรมการ
สํานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด แห่ งที่ 4 ในการดําเนิ น ดคี เปรี ยบเที ยบเที ยบปรั บ
หลังจากรวบรวมหลักฐาน จะทําการนัดประชุมคณะกรรมการเปรี ยบเทียบปรับ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากผูว้ ่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทยสาธารณสุ ขจังหวัด อัยการจังหวัด นิ ติกร หัวหน้า
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สรุ ป การดําเนิ นงานการบังคับใช้กฎหมายกรณี มีการดําเนิ นการเปรี ยบเทียบปรั บ
ทางสํานัก งานสาธาณสุ ขจะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ขึ้นเพื่อพิจารณาตัดสิ น คดี ทําให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานมีการแนวทางในการตัดสินใจดําเนินการบังคับใช้กฎหมายได้เป็ นไป
ในทางเดียวกัน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์
วัตถุออกฤทธิ์สู่ตลาด รู ปแบบการวิจยั เป็ น การวิจยั แบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518 ได้แก่ เภสัชกรที่รับผิดชอบงานกํากับดูแลหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออก
สู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่ม งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคและเภสัช สาธารณสุ ข สํา นัก งาน
สาธารณสุ ข จังหวัด จํานวน76 จังหวัด เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามส่ง
ทางไปรษณี ย ์ แบบเก็บข้อมูลจากการสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณโดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณี ยไ์ ปยังสํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด จํานวน 72
จังหวัด โดยมีผตู้ อบกลับ จํานวน 56 จังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 77.78 และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ ง
คุณภาพโดยการเข้าร่ ว มสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิ งานและการบังคับใช้ก ฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด (Post-Marketing) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัว อย่างซึ่ งคัด เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํา นวน 4 จังหวัด ข้อมูลที่ ได้น ํามา
วิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิงคุณภาพ นํามาแยกหมวดหมู่ จัดรู ปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ส่ วนข้อมูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. สรุ ปผลการศึกษา
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเภสัชกรที่รับผิด ชอบงานกํากับดูแลหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์ออกสู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่ม งานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค สํา นัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด จํานวน 60 คน ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ จํานวน 4 คน จากการตอบแบบสอบถาม จํานวน
56 คน พบว่า เป็ นเพศหญิง 30 คน เพศชาย 30 คน ส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 ปี ถึง 40 ปี (ร้อยละ
65) สถานะภาพสมรส (ร้อยละ 51.67) จบปริ ญญาตรี (ร้อยละ 58.3) มีประสบการณ์ในการทํางาน
ด้า นงานคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภค มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 68.3) ประสบการณ์ ในการทํางานด้านงาน
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คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.7)
ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ร้อยละ 63.3) ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมในเรื่ องดังกล่าวจํานวน 1 ครั้ง
การดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาท พ.ศ.2518 ในส่ วนของสํานักงานสาธารณสุ ข มีการวางแผนงาน
กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน และแผนการปฏิบตั ิงาน เกี่ยวกับการตรวจตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ออกฤทธิ์ ต่อจิ ต และประสาท พ.ศ. 2518 ไว้ชัด เจนเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร โดยมอบหมายงานให้
พนัก งานเจ้าหน้าที่สํานัก งานสาธารณสุ ขอํา เภอร่ ว มกับเภสัชกรโรงพยาบาลชุ มชุ มที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบเฝ้ าระวังในเขตอําเภอต่างๆ ส่ วนสถานที่ที่ต้ งั อยู่ใน
เขตอําเภอเมือง ทางสํานัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด เป็ นผูต้ รวจสอบดําเนิ น การเฝ้ าระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงานนั้น มีการแสดงบัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ก่อนเข้าตรวจสอบสถานที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ดาํ เนิ นการ
แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบให้ผรู้ ับอนุ ญาตฯ หรื อผูแ้ ทนทราบ โดยเข้าตรวจสอบสถานที่
เฉพาะช่วงเวลาทําการตามใบอนุญาตฯ
การดําเนิ น การเพื่อตรวจสอบสถานพยาบาลที่ ได้รับอนุ ญาตให้ค รอบครอง หรื อใช้
ประโยชน์ซ่ึ งวัต ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 หากเป็ นการตรวจแบบเฝ้ าระวังประจําปี ใน
โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลประเภทรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน และสถานพยาบาลประเภทไม่รับ
ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน จะดําเนินการร่ วมกับการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล มีการแจ้งให้ผปู้ ระกอบการ
ทราบล่วงหน้า รายละเอียดในการตรวจสอบอาจไม่ครบทุกประเด็น เช่น ไม่มีการตรวจนับวัตถุออก
ฤทธิ์คงเหลือเพื่อเปรี ยบเทียบกับรายงานการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการสั ่ ง
จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง แต่ถา้ เป็ นการ
ตรวจสอบตามหนังสื อจากหน่ ว ยงานอื่นหรื อเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อดําเนิ น คดี รายละเอียดของการ
ตรวจสอบจะครอบคลุมและชัดเจนมากกว่า มีก ารวางแผนการตรวจ การเตรี ยมเอกสาร การเข้า
ตรวจสอบจะไม่แจ้งให้ผปู้ ระกอบการทราบล่วงหน้า ส่วนการตรวจสอบร้านขายยาที่ได้รับอนุ ญาต
ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 และ 4 เป็ นการตรวจสอบการจัดทําบัญชีรับจ่าย
วัตถุออกฤทธิ์ ตรวจสอบยอดคงเหลือ และตรวจสอบรายชื่อผูป้ ่ วยที่ มีก ารซื้ อวัตถุออกฤทธิ์ จาก
ใบสัง่ แพทย์ ซึ่งพบว่า ร้อยละ 64.7 ดําเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์เปรี ยบเทียบ
รายงานบัญชีรับ-จ่าย และ ร้อยละ 92.2 ตรวจสอบรายชื่อคนไข้ที่มีการซื้อวัตถุออกฤทธิ์จากใบสั ่ ง
แพทย์
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การดําเนินการเมื่อได้รับเรื่ องร้องเรี ยน พบว่า มีการดําเนินงาน เริ่ มจาก การหาประเด็น
และข้อมูลที่ผรู้ ้องเรี ยนแจ้ง จากนั้นสืบหาข้อเท็จจริ งเบื้องต้น เช่นการใช้สายลับล่อซื้อ ซึ่งหากพบว่า
มีการกระทําผิด จะประสานเจ้าหน้าที่ตาํ รวจร่ วมดําเนินการวางแผน สื บสวน จับกุม นอกจากนี้ ยงั
ขอความร่ ว มมือกับสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาในการดําเนิ น การเรื่ องร้ องเรี ยนด้ว ย
เนื่องจากอิทธิพลและวัฒนธรรมในพื้นที่ ทําให้สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่สามารถดําเนิ นงาน
ในเรื่ องที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย หากต้องมีการดําเนินคดี
การใช้อาํ นาจตามกฎหมายด้วยวิธีการยึด การอายัด ดําเนินการเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์
กรณี ที่พบว่าอาจมีว ตั ถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 3 และ 4 ที่ ผิดกฎหมาย พนัก งานเจ้าหน้าที่ จะ
ดําเนิ นการ เมื่อมีการปฏิบตั ิ งานร่ ว มกับเจ้าหน้าที่ต าํ รวจ ซึ่ งหากมีการดําเนิ นคดีจ ับกุมผูก้ ระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ พ.ศ. 2518 เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยึด /
อายัด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการดําเนินดคี โดยร้อยละ 53.6 ของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ดาํ เนิ นการยึด/
อายัด วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายหรื อครอบครองโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย ส่ วนการเก็บตัวอย่างวัตถุออก
ฤทธิ์เพื่อส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรื อศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
พบว่า ร้อยละ 72.3 ไม่ได้ดาํ เนินการเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ กรณี ที่พบว่าอาจมีวตั ถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 ที่ผดิ กฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย
1. กรณี พบการจัดทํารายงานประจําเดือน(แบบ บจ.9) และ รายงานประจําปี (แบบ บจ.10)
ไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หากเป็ นการตรวจสอบ
สถานที่ที่ได้รั บใบอนุ ญาตฯ ในรู ปแบบของการตรวจสอบแบบเฝ้ าระวัง พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้
คําแนะนํา ตัก เตื อนให้มีก ารดําเนิ น การที่ ถูกต้องตามกฎหมาย จะดําเนิ นการใช้บทลงโทษทาง
กฎหมายในกรณี เรื่ องร้องเรี ยน โดยผลที่ได้จากเฝ้ าสังเกตการ การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถาม มีความสอดคล้องกัน ร้อยละ 96.4 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการดําเนิ นการกรณี
พบการจัดทํารายงานประจําเดือน(แบบ บจ.9) และ รายงานประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยร้อยละ 92.6 ของกลุ่มตัวอย่างที่
ดําเนินการ ใช้การตักเตือน แก่ผกู้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย
2. กรณี เมื่อพบการครอบครองวัต ถุ ออกฤทธิ์ ในประเภท 2 3 และ 4 ปริ มาณเกิ น ที่
กฎหมายกําหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ตักเตือน โดยให้แพทย์ผรู้ ับอนุญาตมาดําเนิ นการ
ขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ฯ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความสอดคล้องกัน ร้อยละ 92.9
ของประชากรที่ ตอบแบบสอบถามมี ก ารดํา เนิ น การกรณี พบการครอบครองวัต ถุออกฤทธิ์ ใน
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ประเภท 2 3 และ 4 ปริ มาณเกินที่กฎหมายกําหนด โดย ร้อยละ 82.7 ของประชากรที่ดาํ เนิ นการ ใช้
การตักเตือน แก่ผกู้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย
3. การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พนักงานเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้บทลงโทษทางกฎหมายแบบ การ
แจ้งความดําเนินคดี โดยการพิจารณาจาก ปริ มาณของวัตถุออกฤทธิ์ ที่พบ สถานที่ที่พบวัตถุออก
ฤทธิ์ ประวัติ ก ารกระทําความผิด ของสถานที่ ความรุ นแรงของการกระทําผิด และเจตนาของ
ผูก้ ระทําความผิด แต่หากเป็ นความผิดเพียงเล็กน้อยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ตักเตือนให้มี
การดําเนินการที่ถกู ต้องตามกฎหมาย โดยผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม มีความสอดคล้องกัน ร้อยละ 91.1 ของกลุ่มตัวอย่างมีการดําเนิ นการกรณี พบการ
ครอบครองวัต ถุออกฤทธิ์ โดยไม่ได้รั บอนุ ญาตตาม พระราชบัญญัติ ว ตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ. 2518โดยได้ดาํ เนินการตักเตือนผูก้ ระทําผิดสูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 78.8 การแจ้งความ
ดําเนินคดี คิดเป็ นร้อยละ 34.6
ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ต่ อ บทบัญ ญัติ ข องกฎหมายและหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด ความคิดเห็น
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดในการปฏิบตั ิ
ที่ ใช้ในการควบคุ ม หลังผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุ ออกฤทธิ์ ออกสู่ ตลาด ค่ าเฉลี่ ย คะแนนความคิ ด เห็ น ใน
ภาพรวม เท่ากับ 94.20 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย พบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นด้วย
มากที่สุด กับบทบัญญัติ ที่ว่า สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิ ก ) ที่ต ้องการ
ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ต้องขอรับใบอนุ ญาตทุกราย โดย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุญาตให้แพทย์สามารถครอบครองวัตถุ
ออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ได้ในปริ มาณที่รัฐมนตรี กาํ หนด โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตครอบครองวัตถุ
ออกฤทธิ์ และจากการสัมภาษณ์ มีผใู้ ห้ความคิดเห็นว่า ข้อบัญญัติของกฎหมายข้อนี้ทาํ ให้เป็ นปัญหา
ในการควบคุมและเป็ นช่องทางที่ทาํ ให้เกิดการรั ่ วไหลของวัตถุออกฤทธิ์ไปนอกระบบ หากแพทย์ที่
ต้องการขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าจะมีปริ มาณใด ต้องขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออก
ฤทธิ์ทุกราย และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เชิงปริ มาณมีผไู้ ม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติน้ ี คิดเป็ นร้อยละ
50 ในส่ ว นบทบัญญัติ เรื่ องบทกําหนดโทษ จากการสัมภาษณ์ มีผใู้ ห้ค วามคิ ด เห็ น ว่า กฎหมาย
เกี่ยวกับเภสัชกรต้องควบคุมการทําบัญชีการขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท มีอตั ราค่าปรับน้อยเกินไป
ผลการศึกษาปั จจัยทรัพยากรการบริ หาร ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ พาหนะ และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การมอบหมายนโยบายจากส่ วนกลาง จาก
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ผูบ้ งั คับบัญชา จากผูว้ ่าราชการจังหวัด และการขอสนับสนุ นจากหน่ วยงานอื่น ในการบังคั บใช้
กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
1. ด้านบุคลากร ในภาพรวมสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดที่ศึกษา 56 แห่ ง มีจาํ นวน
เจ้าหน้าที่ เฉลี่ย 4 คน มีเภสัชกรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุออกฤทธิ์เฉลี่ย 3 คน ซึ่ ง
จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 โดยตรง ไม่มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน เนื่องมาจากบุคลากรต้องรับผิดชอบงานใน
หลายหน้าที่ ไม่ได้ดาํ เนินการเฉพาะงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านวัตถุออกฤทธิ์เท่านั้น
2. ด้า นงบประมาณได้รั บ การจัด สรรจากงบประมาณรวมทั้ง จังหวัด สําหรั บ การ
ดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ไม่ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณสําหรับการดําเนิ นงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ สอดคล้องกับผลจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริ มาณ พบว่า ร้ อยละ 76.8 ได้รั บงบประมาณสนับสนุ น สําหรั บดําเนิ น การคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด โดยได้รับงบประมาณส่วน
ใหญ่มาจากงบประมาณรวมทั้งจังหวัดสําหรับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 90.6
โดยร้อยละ 44.6 ให้ขอ้ มูลว่างบประมาณที่ได้มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และยานพาหนะ พบว่า ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เพื่อ
ใช้ในการดําเนินงานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด มีความเพียงพอ
แต่อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่ได้รับ เช่น คอมพิวเตอร์ไม่ทนั สมัยและคุณภาพไม่ดี เนื่องจากระเบียบการ
สั ่ งซื้ อของทางราชการ ในส่ ว นของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน เนื่องจากรถที่ใช้ออกปฏิบตั ิงานต้องใช้ร่วมงานกันทั้งสํานักงานสาธารณสุ ข ซึ่งจากการ
เฝ้ าสังเกตการปฏิบตั ิงาน พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการออกปฏิบตั ิงาน และ
สํานักงานสาธารณสุ ขทั้ง 4 แห่ ง พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูข้ บั รถของสํานักงานออกปฏิบตั ิงานเอง
ทั้งหมด
4. การมอบนโยบายเกี่ ย วกับ การบัง คับ ใช้ก ฎหมายจากส่ ว นกลาง สํา นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ลงสู่ส่วนภูมิภาค ไม่มีความชัดเจน เป็ นการมอบนโยบายเกี่ยวกับการ
ดําเนิ น งานด้านวัต ถุออกฤทธิ์ เนื่ องจากเป็ นตัว ชี้ว ดั ในการปฏิบตั ิ งานของสํานัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด การมอบนโยบายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของนายแพทย์สาธารณสุข ไม่มีความชัดเจน
โดยการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละครั้ง ขึ้นกับ 1.ความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน และนําเสนอผลการ
บังคับใช้ก ฎหมายให้นายแพทย์สาธารณสุ ขรั บทราบ และลงนามในบัน ทึก ที่ เกี่ย วข้อง 2.ตาม
นโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา และ 3.ตามข้อ ปฎิ บัติ ที่ท างสํา นัก งาน
สาธารณสุ ขเคยปฏิบตั ิ มา ส่ ว นการมอบนโยบายเกี่ ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของผูว้ ่ าราชการ
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จังหวัด พบว่า ไม่มีการมอบนโนบายการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ.2518
ซึ่งผลที่ได้จ ากการสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม มีค วาม
แตกต่ างกัน ร้อยละ 46.5 ของประชากรที่ศึก ษา มีความคิดเห็นว่าที่ผ่านมานโยบายเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มีการถ่ายทอด
จากส่ ว นกลางสู่ ส่วนภูมิภ าคอย่างชัดเจน การถ่ายทอดนโยบายร้ อยละ 67.9 เห็ น ว่านายแพทย์
สํานักงานสาธารณสุขมอบนโยบายอย่างชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย ในขณะที่ร้อยละ 53.6 เห็น
ว่า ผูว้ ่าราชการจังหวัด มอบนโยบายชัดเจน
5. การขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น พบว่า ร้อยละ 58.9 ของหน่ วยงานต้นสังกัดของ
ประชากรที่ศึกษา ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานอื่น เช่น ได้รับการสนับสนุ นข้อมูลจาก อย.
เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบโดยต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรื อหน่ ว ยอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งาน ได้แก่ 1. หน่ ว ยเฉพาะกิ จในการดําเนิ น การบังคับใช้
กฎหมายจากส่ ว นกลาง สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา 2. หน่ ว ยกลางการสื บสวน
สอบสวนทางอิ นเทอร์ เน็ ต 3. พัฒนาระบบจัด ส่ งรายงานบัญชี รั บ จ่ ายวัต ถุออกฤทธิ์ ทางระบบ
อิเล็คโทรนิค 4 .การจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทาํ งานด้านวัตถุออกฤทธิ์
2. อภิปรายผลการศึกษา
การปฏิบตั ิตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และ ประสาท พ. ศ. 2518: การควบคุมผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
ตามอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 มีบทบัญญัติตามมาตรา 49 ถึง มาตรา 58 ให้อาํ นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดําเนิ นการ
ควบคุ มวัต ถุ ออกฤทธิ์ ซึ่ ง ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ สามารถอภิ ปรายผลการศึก ษาตามสาระสําคัญ ของ
กฎหมายและอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดงั นี้
1. การตรวจสอบสถานที่ครอบครองหรื อขายวัตถุออกฤทธิ์ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อ
ควบคุมการจ่ายและขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื น
กฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํ นาจในการตรวจสอบได้โดยไม่ตอ้ งคํานึงว่าสถานที่น้ นั เป็ นสถานที่
ที่ได้รับอนุญาตหรื อไม่ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร หรื อสิ่ งอื่นใดที่ใช้ในการกระทําความผิดด้วย
แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอาํ นาจในการค้นสถานที่แต่อย่างใดเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อาํ นาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ (นันทวลักษณ์ พูลวิวฒั น์ชยั การ 2551) ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการตรวจสอบสถานที่ในระหว่างเวลาทําการ มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น
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รายงานบัญชีรับ-จ่ ายวัต ถุออกฤทธิ์ การตรวจสอบข้อมูลการจ่ ายวัตถุออกฤทธิ์ ของแพทย์ในเวช
ระเบี ยน เป็ นต้น ทั้งนี้ หากต้องมีก ารดําเนิ นคดี จะดําเนิ นการร่ ว มกับเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจ เนื่ องจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอาํ นาจในการค้นสถานที่
2. อํานาจในการยึด หรื อ อายัด โดยคําสั ่ งสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่
6/2521 ว่าด้วยระเบียบเกี่ยวกับการยึด การอายัด การถอนการยึด ให้ความหมายไว้ดงั นี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2540) การยึด คือ การนําวัตถุ เอกสาร หรื อของกลาง เพื่อเป็ นหลักฐาน
ประกอบในการดําเนิ นการตามกฎหมาย โดยนํามาเก็บรักษาไว้ที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรื อสถานที่ราชการที่กาํ หนดไว้ ได้แก่ สถานีตาํ รวจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ
การอายัด คื อ การเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ เอกสารหรื อของกลาง เพื่ อ เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเป็ นผูเ้ ก็บรักษา โดยมี
เงื่ อนไขให้ข องกลางนั้น อยู่ในสภาพเดิ ม ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนําไปจําหน่ าย จ่ ายแจก และห้าม
ทําลาย หรื อทําให้ขาดเสียหาย ชํารุ ด ลบเครื่ องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทาํ ไว้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี
คําสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นจากการวิจยั พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดาํ เนิ นการยึด / อายัด
วัตถุออกฤทธิ์ เนื่องจากการยึด /อายัด จะดําเนินการ เมื่อมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ซึ่ง
หากมีการดําเนินคดีจบั กุมผูก้ ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ พ.ศ. 2518 เจ้าหน้าที่
ตํารวจ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการยึด / อายัด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการดําเนินดคี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของนันทลักษณ์ พูลวิวฒั น์ชยั การ (2551) เมื่อพบกรณี ความผิดที่ตอ้ งการยึดหรื ออายัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎมายอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่
ไม่มีการดําเนินการยึด หรื ออายัดเลย เนื่องจากไม่พบผูก้ ระทําผิด
3. การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 เพื่อคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ สู่ตลาด จากการวิจ ัย
พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ เมื่อพบการกระทําความผิดจะไม่ได้ดาํ เนินการด้วยมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่ งครัดทุกครั้ง แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะตักเตือนชี้แจงข้อกฎหมาย ให้ผรู้ ับอนุญาตฯ
ทราบเป็ นอันดับแรก เพื่อผูร้ ับอนุ ญาตฯ จะให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎหมายมากยิ่งขึ้ น
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Cartwright P.(2001:213) ที่กล่าวว่า ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการพิจ ารณาความผิดที่ได้ก ระทําลงและผลที่อาจเกิด ขึ้นในการบังคับใช้ก ฎหมาย โดยมี
ทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมาย 2 ทาง คือ 1.การใช้วิธีป้องปราม (Deterrence) วิธีน้ ี มีจุดมุ่งหมาย
ที่ให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่คาํ นึงถึง ความรุ นแรงในการกระทําผิดมีมาก
น้อยเพียงใด ใครเป็ นผูร้ ับผิดจากการกระทํานั้นบ้าง และการลงโทษสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นเพื่อ
ป้ องกันการกระทํานั้นไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต และผูท้ ี่กระทําผิดสมควรได้รับโทษอย่างไร 2. การ
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ขอความร่ วมมือ (Compliance) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายซึ่งเป็ นวิธีที่ทาํ ให้
แน่ ใจว่ามีก ารยอมรับและปฏิบตั ิ ตามกฎหมายหรื อเป็ นการกระทําเพื่อป้ องกัน ความรุ นแรง การ
กระทําผิดที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําการตรวจสอบหรื อลงโทษผูใ้ ด
พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่า การดําเนินคดีในกรณี การจัดทํารายงานประจําเดือน(แบบ
บจ.9) และ รายงานประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็ นไป ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 หากฝ่ าฝื นมีโทษตามมาตรา 87 ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และกรณี
เมื่อพบการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ปริ มาณเกินที่กฎหมายกําหนด หากฝ่ า
ฝื นมีโทษตามมาตรา 62 ผูใ้ ดมีไว้ในครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เกิน
ปริ มาณที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด ต้องโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่า การกระทําฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นความผิดเพียงเล็กน้อย ผูท้ ี่
กระทําความผิดเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ในการสั ่ งจ่ายยาวัตถุออกฤทธิ์
หากดําเนิ น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด อาจเป็ นการกระทําที่ เกิน กว่าเหตุ ถึงแม้ว่าจะมี
นโยบายในการดําเนินการให้ทางจังหวัดดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 หากพบผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดวง
ทิพย์ หงส์สมุทร (2002) ซึ่งพบว่า ทัศนคติต่อตัวบทกฎหมายส่งผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินคดี
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกฎหมายมีความเข้มงวดมีบทลงโทษหนักเกินไป ข้อกําหนดบางข้อทํา
ให้ร้านยาส่วนใหญ่ไม่อาจปฏิบตั ิตามได้ และบทลงโทษหนักเกินไป
การใช้บทลงโทษ กรณี พบว่ามีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
ตาม พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พนักงานเจ้าหน้าที่จ ะใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจเลือกใช้บทลงโทษทางกฎหมายขั้นสูงสุด จากปริ มาณของวัตถุออกฤทธิ์ที่พบ
สถานที่ที่พบวัตถุออกฤทธิ์ ประวัติการกระทําความผิดของสถานที่ ความรุ นแรงของการกระทําผิด
และจากเจตนาของผูก้ ระทําความผิด แต่ หากเป็ นความผิด เพียงเล็ก น้อยพนัก งานเจ้าหน้าที่ ให้
คําแนะนํา ตัก เตื อนให้มีก ารดําเนิ น การที่ ถูก ต้องตามกฎหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึก ษาของ
เอกพจน์ จรั สแผ้ว พบว่า ตัว แปรที่ มีความสัมพันธ์กบั การบังคับใช้ก ฎหมายในการควบคุ มการ
กระจายยาสเตียรอยด์ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2518 ได้แก่ ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อเจตนาของผูก้ ระทําความผิด ซึ่ง Cartwright P. (2001:222-230) อธิบายว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจดําเนินดคีผกู้ ระทําความผิด ได้แก่ เจตนาร้ายของผูก้ ระทําผิด จํานวนครั้งของการกระทําผิด
กิจการของผูก้ ระทําผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงที่ผอู้ ื่นอาจได้รับ
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ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้ าที่เจ้าหน้ าที่ต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์
ข้อกําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
จากการศึกษา พบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อบทบัญญัติ ของกฎหมาย ส่ ว นใหญ่ เห็น ด้ว ยต่ อ
บทบัญญัติต่างๆ ยกเว้นการอนุญาตให้แพทย์สามารถครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ได้ใน
ปริ มาณที่รัฐมนตรี กาํ หนดโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตฯ ที่ไม่เห็นด้วย และมีความคิดเห็ นว่า ข้อบัญญัติ
ของกฎหมายข้อนี้ทาํ ให้เป็ นปัญหาในการควบคุมและเป็ นช่องทางที่ทาํ ให้เกิดการรั ่ วไหลของวัตถุ
ออกฤทธิ์ไปนอกระบบ หากแพทย์ที่ตอ้ งการขอครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าจะมีปริ มาณใดต้อง
ขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ทุกราย จากผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของวชิระ
อําพนธ์ (2556) ที่พบว่าช่องทางหรื อแหล่งแพร่ กระจายของของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 กลุ่ม
Benzodiazepine ที่มีการนําไปใช้ในทางที่ผดิ นั้น คือ คลินิก
ข้อมูลปั จจัยทรั พยากรการบริ หาร ประกอบด้วย บุค ลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมื อ พาหนะ และปั จ จัยสิ่ ง แวดล้อม ได้แก่ การมอบหมายนโยบายจากส่ ว นกลาง จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา จากผูว้ ่าราชการจังหวัด และการขอสนับสนุ นจากหน่ วยงานอื่น ในการปฏิบตั ิการ
บังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 จากการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านทรัพยากรการบริ หารไม่เพียงพอ ทั้งด้านบุคลากรและ
งบประมาณ ส่ ว นปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม พบว่ า การถ่ า ยทอดนโยบายจากส่ ว นกลางและ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชายัง ไม่ มี ค วามชัด เจน ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิ จ ัย ของสิ ริ พร วงษ์ศ รี ทอง (2544)
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรการบริ หารกับผลการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข
พบว่า ทรัพยากรการบริ หารด้านกําลังคน และวัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข ส่วนทรัพยากรการบริ หารด้านงบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กบั
ผลการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข ด้านกําลังคนบุคลากรในฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน
ต้องปฏิบตั ิงานอื่นๆด้วย จึงไม่สามารถปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้ครอบคลุมทั้งหมด การที่มี
อัตรากําลัง คนที่ จ าํ กัด แต่ มีปริ มาณงานอื่น มากอยู่แล้ว เป็ นปั จ จัยหนึ่ งที่ เป็ นสาเหตุ ให้พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ แสดงบทบาทการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุขไม่มากและไม่ค่อยชัดเจน (สุ จริ ต ศรี
ประพันธ์ 2547: 42-43) ส่วนทรัพยากรการบริ หารด้านวัสดุ อุปกรณ์ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสําคัญ
และจําเป็ นต่อการบริ หารงานสาธารณสุ ขให้เป็ นไปตามแผนและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
เพราะการดําเนิ น งานทุก ประเภทนั้น ถึงแม้ค นและเงิ นพร้ อม แต่ ถา้ ขาดวัสดุ อปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ก็ไม่สามารถดําเนินไปสู่จุดหมายที่ต้ งั ไว้ได้ (ทองหล่อ เดชไทย, 2547 : 20)
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3. ข้ อจํากัดของงานวิจยั
ข้อจํากัดของการทําวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ศึกษานั้นเป็ นเภสัชกรที่รับผิดชอบงาน
กํากับดูแลหลังผลิตภัณ ฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ต ลาด (Post-marketing) ของกลุ่ม งานคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โ ภค และเภสัช สาธารณสุ ข สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด จํานวน76 จังหวัด เท่านั้น ไม่
รวมถึงเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
และโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีส่วนร่ วมในการดําเนินการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ควรทบทวนกฎหมายพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปั จจุบนั โดยกระทรวงสาธารณสุ ข จัดตั้ง
คณะกรรมการ พิจารณาดําเนินการสํารวจสอบถามความคิดเห็นไปยังผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
กฎหมายฉบับนี้ และนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุ ง เสนอเรื่ องตามกระบวนการวิธีแก้ไขกฎหมาย
ต่อไป
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรกําหนดนโยบายการดําเนิ นการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์สู่ตลาด ให้มี ค วามชัดเจน เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานและการบังคับใช้กฎหมายในงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์เป็ นไป
ในแนวทางเดี ยวกัน โดยการจัด ประชุ มมอบนโยบายกับ ผูบ้ ริ หารในทุ ก ระดับของสํานัก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ได้รับทราบและเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ก่อนการมอบนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ต้องทราบถึงข้อจํากัด บริ บทและวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด เพื่อให้
นโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่มอบไปแล้วนั้นสามารถปฏิบตั ิจริ ง มีประสิ ทธิภาพในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดอบรมให้ความรู้ด ้านกฎหมาย และ
ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์สู่ตลาด เช่น การ
ตรวจสอบเฝ้ าระวัง การเก็บตัวอย่าง การยึด อายัด และการดําเนินการต่อผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ให้ก ับ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ เพื่ อ ให้พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ ไ ด้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่พบในจังหวัด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน และการเฝ้ าระวัง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์
4. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่ทางสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดไม่สามารถดําเนิ นการได้
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และร้องขอให้ทางส่วนกลางลงมาช่วยตรวจสอบดําเนินคดี เนื่องจากความสนิ มสนมคุน้ เคยกันของ
พนักงานเจ้าหน้าที่กบั ผูป้ ระกอบการในจังหวัด รวมถึงอิทธิพลของคนในพื้นที่
5. สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ควรปรับปรุ งระบบ FDA- Logistic ให้
สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อเป็ นการจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดนําประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลไปใช้เฝ้ าระวัง
6. มีระบบเตือนภัยเร่ งด่วน เพื่อส่ งข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลที่
รวดเร็ ว เช่ น การแพร่ ระบาดของวัต ถุออกฤทธิ์ ในพื้นที่ การลัก ลอบการนําวัต ถุออกฤทธิ์ ไปใช้
ในทางที่ผดิ เป็ นต้น โดยการจัดทําเป็ นเครื อข่ายเฝ้ าระวังด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์
7. กระทรวงสาธารณสุข ควรทบทวนอัตรากําลังของบุคลากรที่ทาํ งานด้านการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โ ภคในทุ ก ๆผลิต ภัณฑ์สุข ภาพ รวมถึงงานผลิต ภัณ ฑ์ว ตั ถุออกฤทธิ์ และจัด สรรให้จ าํ นวน
บุคลากรเพียงพอต่อสัดส่วนของการทํางาน จัดสรรงบประมาณ สนุ บสนุ น วัสดุ อุปกรณ์ พาหนะ
ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน และอํานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถทํางาน
ได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสนับสนุนต่อการพัฒนางานรู ปแบบใหม่
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนิ นคดี
กับผูก้ ระทําฝ่ าฝื นกฎหมายพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และจัดทําเกณฑ์การ
บังคับใช้ก ฎหมาย การเปรี ยบเที ยบปรั บ การพิจ ารณาการพัก ใช้หรื อเพิก ถอนใบอนุ ญ าตฯ ต่ อ
ผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายในระดับจังหวัด เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีผบู้ งั คับ
ใช้กฎหมาย มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. หลักเกณฑ์ก ารพิจารณาการพักใช้หรื อเพิก ถอนใบอนุ ญาตต่อผูก้ ระทําการฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2. การทบทวน และแนวทางการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัตวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518
3. การศึกษาช่องทางรั ่ วไหลของวัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ทางการแพทย์
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกระจายวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
5. การพัฒนารู ปแบบการตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์ในรู ปแบบการใช้ Application
6. การพัฒนาระบบการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ของประเทศไทย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
ท่านที่ 1 ภญ. ดร. สุมาลี พรกิจประสาน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักควบคุมเครื่ องสําอางและวัตถุ
อันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เคยดํารงตําแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ท่านที่ 2 ภญ. อรัญญา เทพพิทกั ษ์

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กองส่งเสริ มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ท่านที่ 3 ภก. เอกพจน์ จรัสแผ้ว

เภสัชกรชํานาญการ
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
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บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 24254
ที่
วันที่ 28 มีนาคม 2554
เรื่อง แจ้ งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
เรียน ภญ.เอกอุษณีย์ วิหค
ตามที่ท่านได้ สง่ โครงการวิจยั เรื่อง “การบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กรณีศกึ ษา การคุ้มครองผู้บริโภค
หลังผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด“ ให้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ นัน้
ในการนี ้ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ พิจารณาโครงการวิจยั ของท่านแล้ ว ขอแจ้ งผลการพิจารณาให้ ท่านทราบว่า โครงการ
วิจยั ของท่านเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลกั ษณะไม่เข้ าข่ายต้ องขอรับรอง
ด้ านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จึงไม่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้ าวหิรัญพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

สําเนาเรียน ภญ.ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษา
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๑๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้ าที่เพือ่ ปฏิบัตกิ าร
ตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
เนื่องด้วยได้มกี ารปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ ๒๕๔๕ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้ประกาศแต่งตั้งไปแล้วนั้น จึง
ไม่เป็ นปัจจุบนั สมควรประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ กํากับดูแล และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่ อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.
๒๕๑๘ ลงวันที่๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติวตั ถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้ อ ๒ แต่งตั้งให้บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
ปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
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(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
(๕) อธิบดีกรมการแพทย์
(๖) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(๗) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๘) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๙) อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
(๑๐) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
(๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๑๒) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๕) ผูว้ ่าราชการจังหวัด
(๑๖) รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
(๑๗) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๑๘) นายแพทย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๑๙) ผูอ้ าํ นวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒๐) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒๑) ผูอ้ าํ นวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
(๒๒) ผูอ้ าํ นวยการสํานักควบคุมเครื่ องสําอางและวัตถุอนั ตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๓) ผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๔) ผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๕) ผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๖) ผูอ้ าํ นวยการกองควบคุมเครื่ องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๗) ผูอ้ าํ นวยการกองงานด่านอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๘) ผูอ้ าํ นวยการกองส่งเสริ มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๙) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลของรัฐ
(๓๐) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ
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(๓๑) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป โรงพยาบาลของรัฐ
(๓๒) เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานของรัฐตําแหน่งเภสัชกร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓๓) เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การ
สุขภาพ
(๓๔) เภสัชกร นักวิชาการอาหารและยา และพนักงานของรัฐตําแหน่งเภสัชกร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๓๕) นิติกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๓๖) เภสัชกรกลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓๗) พนักงานของรัฐตําแหน่งเภสัชกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓๘) สาธารณสุขอําเภอ/สาธารณสุขกิ่ งอําเภอ
(๓๙) นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/สํานักงานสาธารณสุขกิ่ ง
อําเภอ
ข้ อ ๓ การปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ
๓ - ๖ หรื อ ๓ พ – ๖ พ ต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกอง
หรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรื อผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใชับงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
สุ ดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)
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แบบเก็บข้อมูล
เรื่อง การบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอี่ อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
เพือ่ คุ้มครองผู้บริโภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ส่ ู ตลาด
คําชี้แจง
แบบเก็ บ ข้อ มูล นี้ ใช้เ พื่ อ เป็ นแนวทางการเฝ้ าสั ง เกตกระบวนการปฏิ บั ติง านและ
สั ม ภาษณ์ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ซ่ึ งเป็ นเภสัชกรที่ ป ฏิบัติ ง านด้านการควบคุ มวัต ถุ อ อกฤทธิ์ หลัง
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-marketing) กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่อผูข้ ายและผูค้ รอบครองวัตถุออกฤทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แบบเก็บข้อมูลนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การจัด ทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ห ลัก สู ต รเภสัช ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้า น
สาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2. เพื่ออธิบายความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่มีต่อบทบัญญัติของกฎหมายในส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
3. เพื่ออธิบายปัจจัยด้านทรัพยากรบริ หาร ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบตั ิงานบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
4. เพื่ออธิบายปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย นโยบายจากส่ วนกลาง นโยบาย
ผูบ้ ังคับบัญชาหน่ ว ยงาน ความร่ ว มมือจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องกับการบังคับใช้ก ฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
หลังจากนั้นนําผลที่ ได้จากการศึก ษาไปดําเนิ นการในการปรั บปรุ ง และส่ งเสริ มการ
ดําเนินงานเพื่องานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากแบบเก็บข้อมูลนี้ ถือเป็ นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ เป็ นรายบุคคล ไม่มี
การระบุชื่อ
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ผูต้ อบ และในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นภาพรวม ไม่เน้นบุคคลใดโดยเฉพาะ จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ผูต้ อบ แต่ประการใด ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามทุกข้อ และตอบตรงตาม
ความเป็ นจริ ง เพราะข้อมูลแต่ละข้อมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการทําวิจยั ครั้งนี้
2. นิยามศัพท์ เฉพาะ
2.1 ผูร้ ับอนุญาต หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 และ ผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
หรื อ 4
2.2 วัต ถุออกฤทธิ์ หมายถึง วัต ถุท่ี อ อกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและประสาทตามที่ รั ฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4
2.3 กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติ วตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 รวมทั้งประกาศ หรื อกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติน้ ี
2.4 การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้นาํ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 รวมทั้งประกาศ หรื อกฎกระทรวงไปปรับใช้แก่การกระทําความผิด โดยทําการ
ตรวจสอบ ควบคุ ม การยึด การอายัด การดํา เนิ น คดี อ าญา การเปรี ยบเที ย บปรั บ การพัก ใช้
ใบอนุญาตหรื อการเพิกถอนใบอนุญาต
3. แบบเก็บข้ อมูลแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่
เป็ นการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิงานและการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ วตั ถุท่ี ออกฤทธิ์ต่ อจิต และประสาท พ.ศ.2518 โดยผูว้ ิจ ัยทําการจด
บันทึกขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นงานการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
(Post-marketing) ทําการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 การเฝ้ าสั ง เกตกระบวนการปฏิบัติง านในการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (กรณีศึกษา)
1.1 ขั้น ตอนและวิ ธีก ารการดําเนิ น งานก่ อ นปฏิ บัติ ง านคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคหลัง
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-marketing)
1.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานขณะปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาด (Post-marketing) ในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
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1.3 ขั้น ตอนและวิ ธี ก ารดํา เนิ น งานหลัง การปฏิ บัติ ง านคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคหลัง
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-marketing)
ส่ วนที่ 2 การสัมภาษณ์
2.1 ข้อมูลทัว่ ไป
2.2 การดํา เนิ น งานในการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายของพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
2.3 ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์
ข้อกําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
2.4 ปัจจัยทรัพยากรการบริ หาร ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2.5 ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น

รหัสหน่ วยงาน....................................................
ส่ วนที่ 1
การเฝ้ าสัง เกตกระบวนการปฏิ บัติ งานในการบังคับ ใช้ก ฎหมายของพนัก งานเจ้า หน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (กรณี ศึกษา)
1.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานก่อนการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภคหลังผลิตภัณฑ์ ออกสู่ ตลาด
(Post-marketing)
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หัวข้ อการเฝ้ าสั งเกตกระบวนการปฏิบัติงาน
 การวางแผนก่อนการปฏิบตั ิงาน
 การประชุมชี้แจง
 ข้อมูลที่จดั เตรี ยมก่อนการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบข้อ มู ล พื้ น ฐานของสถานที่ เตรี ยม
อุปกรณ์ และแบบฟอร์ มต่าง
( ) พระราชบัญญัติวตั ถุที่ ออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท
พ.ศ.2518
( ) ประกาศ/ กฎกระทรวง/ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
( ) บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่ งวัต ถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4
( ) บันทึกสุ่ มเวชระเบียนเพื่อเปรี ยบเทียบกับรายงาน
( ) บันทึกเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
( ) บันทึกคําให้การ
( ) บันทึกการยึด/อายัดวัตถุเสพติด
( ) ข้อมู ลสถานพยาบาล เช่น ข้อมูล ใบอนุ ญาต ข้อมู ล
การซื้ อ วัต ถุ อ อกฤทธิ์ รายงานประจํา เดื อ น แผนที่ ต้ ัง
สถานประกอบการ ประวัติการถูกดําเนินคดี
( ) ซองเก็บตัวอย่าง
( ) อื่น............................................................
โดยมีการเตรี ยมข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบจาก
( ) ฐานข้อมูลใบอนุญาต
( ) ข้อมูลในระบบ FDA E logistic
( ) ข้อมูลการกระจายยาวัตถุอกฤทธิ์
( ) ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน (ตามแบบ บจ. 9) และ
รายงายประจําปี (ตามแบบ บจ. 10)
( ) อื่นๆ ระบุ....................................................
 จํานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่ วมตรวจสอบ / ตําแหน่ง / มี
หน่วยงานอื่นร่ วมตรวจสอบหรื อไม่

สิ่ งที่พบ
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1.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานขณะการปฏิบัตงิ านคุ้มครองผู้บริโภคหลังผลิตภัณฑ์ ออกสู่ ตลาด
(Post-marketing)
หัวข้ อการเฝ้ าสั งเกตกระบวนการปฏิบัติงาน
สิ่ งที่พบ
 พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ใน
ระหว่างเวลาทําการ หรื อนอกเวลาทําการ
 การแจ้งนัดหมายผูป้ ระกอบการในการเข้า
ตรวจสอบ
 การแสดงบัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ /
การแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าตรวจสอบใ ห้ผรู ้ ับ
อนุญาตฯ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับการตรวจสอบทราบ
 ตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ใน
ครอบครอง หรื อขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิ ตและ
ประสาท
กรณี ตรวจสอบสถานที่มีไว้ในครอบครองวัตถุออก
( ) ตรวจสอบจากรายงานประจําเดือน ( บจ.9) /
ฤทธิ์ในประเภท 2 (สถานพยาบาล)
ประจําปี (บจ.10)
( ) ตรวจยอดยาคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
3 และ 4 เพื่อมีความสอดคล้องกับรายงานประจําเดือน
(บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
( ) ตรวจสอบข้อมูลการสั ่ งจ่ายยาจากเวชระเบียน
เปรี ยบเทียบกับบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ ใน
ครอบครอง และรายงานประจําเดือน
( ) อื่น..............................................................
( ) ไม่ดาํ เนินการ
( ) ตรวจสอบบัญชีซ้ือวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บ.จ.4)
( ) ตรวจสอบบัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ตามใบสั ่ งยา
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หัวข้ อการเฝ้ าสั งเกตกระบวนการปฏิบัติงาน
กรณี ตรวจสอบสถานที่มีไว้ในขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 3, 4 (ร้ านขายยา)

 การดําเนินการยึด/อายัด กรณี พบยาวัตถุออกฤทธิ์ ที่
ผิดกฎหมาย
 การเก็บตัวอย่าง กรณี พบยาวัตถุออกฤทธิ์ที่ผิด
กฎหมาย
 พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ด ํา เนิ น การบัน ทึ ก ข้อ มู ล
รายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ ตามแบบฟอร์ ม
บันทึ ก โดยเนื้อหาข้อมูลที่ลงรายละเอี ยดในบันทึกมี
ความละเอียดครบถ้วน ตรงกับความเป็ นจริ ง
 พนักงานเจ้าหน้าที่ สรุ ปประเด็นต่างๆในการ
ตรวจสอบให้ผปู ้ ระกอบการทราบ

สิ่ งที่พบ
(แบบ บ.จ.5)
( ) ตรวจสอบรายงานประจําเดือน ( บจ.9) / ประจําปี
(บจ.10)
( ) ตรวจยอดยาคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
3 และ4 เพื่อมีความสอดคล้องกับรายงานประจําเดือน
(บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
( ) ตรวจสอบรายชื่อคนไข้ที่มีการชื้อยาวัตถุออกฤทธิ์
จากใบสั ่ งแพทย์
( ) อื่น..............................................................
( ) ไม่ดาํ เนินการ
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1.3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานหลังการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริ โภคหลังผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาด (Postmarketing)
หัวข้อการเฝ้ าสังเกตกระบวนการปฏิบตั ิงาน
กรณี พบการกระทําฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ

สิ ่ งที่พบ
การกระทําผิดที่พบ คือ
การดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย คือ
( ) ตักเตือน
( ) เปรี ยบเทียบปรับ
( ) แจ้งความดําเนินคดี
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่ อ
พักใช้ ใบอนุญาต หรื อเพิ กถอนใบอนุญาต”
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ น
ข้ อมูลในการพิ จารณาดําเนิ นการต่ อไป”
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับ
การขายวัตถุออกฤทธิ ์ ที่ได้ รับอนุญาต””
( ) อื่นๆ

รายละเอียดที่พบ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 การสั มภาษณ์
2.1 ข้ อมูลทั่วไป
รหัสผูใ้ ห้สัมภาษณ์……………………..
เพศ...............................อายุ.........................สถานภาพ.............................
การศึกษา...................................................................................................................................................
ประสบการณ์ทาํ งานเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (จํานวน…………………………………….ปี )
ประสบการณ์ทาํ งานเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์สู่ตลาด (จํานวน……………..ปี )
ท่านเคยได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสื บสวน สอบสวน ประมวลหลักฐาน หรื อไม่…………………………..
..................................................

2.2 การดําเนินงานในการบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญญัติวัตถุออกฤทธิ์ ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ.2518
1. หน่วยงานมีการวางแผนตรวจสถานที่ได้รับใบอนุญาตขาย หรื อ ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 3 และ 4 ประจําปี อย่างไร
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. แผนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
หลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ ตลาดประจําปี
2. วิธีการทําแผนการตรวจสอบ เช่น ตรวจสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตฯทั้งหมด หรื อ เป็ นการสุ่ มเฝ้ าระวัง
สถานที่ที่มีความเสี่ ยงต่อการกระทําผิด หรื อ วิธีอื่นๆ
3. จํานวนสถานที่ที่ได้รับอนุญาตฯ ทั้งหมดในจังหวัด
4.ระยะเวลาการดําเนินการ
5. การนําข้อมูลมาจากฐานข้อมูล หรื อข้อมูลอื่นๆ จาก
ที่ใดบ้าง
6.หน่วยงานมี การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับขั้นตอน
วิธีการปฎิบตั ิงาน (Standard Operating Procedure;
SOP) ในการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อไม่อย่างไร
7. ประเด็นอื่น

ข้ อมูลการสั มภาษณ์
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2. ในการตรวจสอบสถานที่ได้รับใบอนุญาตขาย หรื อ ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
3 และ 4 มีลกั ษณะการดําเนินงานอย่างไร
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. การดําเนินงานตรวจสอบสถานที่ได้รับใบอนุญาต
ที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
 สถานพยาบาล ที่ได้รับใบอนุญาต
ครอบครอง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3 และ 4
 ร้านขายยา ที่ได้รับใบอนุญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3,4
 เรื่ องร้องเรี ยน
2. การแบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบใน
หน่วยงาน
เป็ นอย่างไร โดยดําเนินการเองทั้งหมด มอบหมาย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอืน่ หรื อดําเนินการร่ วมกับ
หน่วยงานอื่น
3. หากมีการมอบหมายหน่วยงานอื่น มีการติดตามผล
การดําเนินการอย่างไร
4. กรณี มีเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท
 การเตรี ยมข้อมูล

การดําเนินการ เช่น ดําเนินการเอง
ทั้งหมด หรื อ ขอความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5 .การยึด/อายัด
หน่วยงานของท่านมีการ ใช้ อํานาจตามกฎหมายด้ วย
วิ ธี ก าร ยึ ด /อายั ด กรณี พ บยาวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ผิ ด
กฎหมาย(ตัว อย่า งเช่ น วัต ถุ อ อฤทธิ์ ไม่ มีท ะเบี ย น /
วัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่มีฉลาก / วัตถุออกฤทธิ์ ที่มีรูปร่ าง
และขนาดเม็ด ยา ไม่เ ป็ นไปตามที่ ข้ ึน ทะเบี ย น) ใน
สถานพยาบาลหรื อร้านยาที่ท่านตรวจสอบ อย่างไร
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6. การเก็บตัวอย่าง
หน่ ว ยงานของท่ านได้ทาํ การเก็ บตั ว อย่ างวั ตถุ ออก
ฤทธิ์ กรณี ที่พบว่าอาจมีวตั ถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 3
และ 4 ที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น วัตถุออกฤทธิ์ ไม่มี
ทะเบียน / วัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่มีฉลาก / วัตถุออกฤทธิ์
ที่ มี รู ปร่ าง และขนาดเม็ด ยา ไม่ เ ป็ นไปตามที่ ข้ ึ น
ทะเบียนเพื่อส่ งกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรื อศูนย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ในสถานพยาบาลหรื อร้ า นยาที่ ท่ า นตรวจสอบ
อย่างไร
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3. การบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. ท่านดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร กรณี พบว่า
การจัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และ
รายงานประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่ เป็ นไป ตาม
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518
 มีการดําเนินการตรวจสอบหรื อไม่ หากมีการ
ตรวจสอบดําเนินการอย่างไร
 หากพบความผิดปกติ มีการดําเนินการอย่างไร
2. ท่านดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร กรณี เมื่อพบ
การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4
ปริมาณเกินที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
 มีการดําเนินการตรวจสอบหรื อไม่ หากมีการ
ตรวจสอบดําเนินการอย่างไร
 หากพบความผิดปกติ มีการดําเนินการอย่างไร
3.ท่านดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร กรณี พบว่า
มีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้ รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518
 มีการดําเนินการอย่างไร
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2.3 ความคิดเห็นของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดในการปฏิบัติ

ที่ใช้ ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. กฎหมายห้ามมิให้ผรู ้ ับอนุญาตขาย หรื อเก็บวัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท 3, 4 นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
2. ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4
(ร้านขายยา) ต้องขายวัตถุออกฤทธิ์ ให้กบั แพทย์ ทันต
แพทย์ สั ตวแพทย์ และผู ้ที่มีใบสั ่ ง ของบุค คลดังกล่ า ว
เท่านั้น
3. ผูร้ ั บอนุ ญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้องจัด
ให้มีเภสัชกรอยูป่ ระจําตลอดเวลาที่เปิ ดทําการและห้าม
มิให้ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ในระหว่างที่
ไม่มีเภสัชกรอยูป่ ระจําการ
4. ผูร้ ั บ อนุ ญาตขายวัตถุ ออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้อ ง
จัดทําบัญชีการซื้อ-ขาย ให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และจัดส่ งแบบรายงาน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นราย
เดือนและรายปี
5. เภสั ชกรต้อ งอยู่ ป ระจํา ควบคุ มกิ จ การร้ า นขายยา
ตลอดเวลาที่เปิ ดทําการ
6. เภสั ชกรต้อ งควบคุ มการส่ งมอบวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ให้
ถู ก ต้อ งตามใบสั ่ ง ยาของแพทย์ ทัน ตแพทย์แ ละสั ต ว
แพทย์
7. เภสัชกรต้องควบคุมการทําบัญชีรายละเอียดการขาย
วัต ถุ อ อกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ให้ ถู ก ต้อ งตามแบบที่
กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ทุกครั้ง
8. เภสั ชกรต้อ งควบคุ ม การแยกเก็ บ วัต ถุ อ อกฤทธิ์
ประเภท 3,4 ให้ถู ก ต้อ งตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนด
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9. สถานพยาบาล(โรงพยาบาลเอกชนและคลินิ ก )ที่
ต้องการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 2 ต้องขอรับใบอนุญาตทุกราย
10. การยกเว้นให้โรงพยาบาลของรัฐ (กระทรวง ทบวง
กรม สภากาชาดไทย หรื อสถาบันอื่นของทางราชการ)
ไม่ตอ้ งขอรั บใบอนุ ญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์
ซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์
11. การอนุญาตให้แพทย์สามารถครอบครองวัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท 3, 4 ได้ในปริ มาณที่รัฐมนตรี กาํ หนด โดย
ไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
12. ผู ้รั บอนุ ญาตต้องจัด ทํา บัญชี ก ารรั บ -จ่ า ยวัตถุ อ อก
ฤทธิ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดในประกาศกระทรวง
สา ธ า ร ณสุ ข แ ละ จั ด ส่ งร า ย งาน ใ ห้ เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นรายเดือนและราย
ปี บทกําหนดโทษ
13. ผูใ้ ดขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 โดยไม่ได้รั บ
อนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรั บไม่
เกินหนึ่งแสนบาท
14. ห้า มผู ้รั บ อนุ ญ าตขายหรื อ ย้า ยวัต ถุ อ อกฤทธิ์ นอก
สถานที่ที่ ร ะบุ ไว้ในใบอนุ ญาต หากฝ่ าฝื นต้อ งระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
15. ผู ้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี เ ภสั ช กรอยู่ ป ระจํ า
ตลอดเวลาที่ เ ปิ ดทํา การ และห้า มมิ ใ ห้มีก ารขายวัต ถุ
ออกฤทธิ์ในระหว่างไม่มีเภสัชกรอยู่ควบคุม หากฝ่ าฝื น
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
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16. ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ต้อง
จัดทําป้ ายไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่ายเพื่อแสดงว่า เป็ น
สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 และแยกเก็บยา
ให้เป็ นสัดส่ วน หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
17. ผู ้รั บอนุ ญาตขายวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้อ ง
จัดทําบัญชีการซื้ อ -ขายให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และจัด ส่ งรายงานให้
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นราย
เดื อนและรายปี หากฝ่ าฝื นต้อ งระวางโทษปรั บไม่เ กิ น
สองหมื่นบาท
18. เภสั ชกรต้อ งขายวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ให้ก ับบุ ค คลตามที่
กฎหมายระบุไว้เท่านั้น หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรั บตั้ง
แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
19. เภสัชกรต้องควบคุมการทําบัญชีการขายวัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท 3, 4 หากฝ่ าฝื นมีโทษปรั บไม่เกินหนึ่ งพัน
บาท
20. ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรมที่ค รอบครองหรื อใช้
ประโยชน์ว ัต ถุอ อกฤทธิ์ ประเภท 2 โดยไม่ ไ ด้ข อรั บ
ใบอนุ ญาต ต้อ งระวางโทษจํา คุ ก หนึ่ งปี ถึ งห้า ปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
21. ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าต
ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ ซ่ ึ งวัตถุ ออกฤทธิ์ หากมี
ปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3, 4 ครอบครองเกินกว่า
ที่รัฐมนตรี กาํ หนด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึ ง
ยีส่ ิ บปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่ แสนบาท
22. ผูร้ ั บอนุ ญาตต้องจัดทําบัญชีการรั บ -จ่ ายวัตถุ ออก
ฤทธิ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดในประกาศกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ จั ด ส่ ง เ ส น อ ใ ห้ เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นรายเดือนและราย
ปี หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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2.4 ปัจจัยทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบัติการบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบั ญญั ติวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบในฝ่ าย
2. จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการที่ปฏิบตั ิงานตาม
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
โดยตรงในหน่วยงานของท่าน และมีจดั แบ่งงานและ
กําลังคนต่อการปฏิบตั ิงานอย่างไร
2. หน่วยงานของท่าน ได้รับงบประมาณสนับสนุน
สําหรับดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 หลังออกสู่ ตลาด
หรื อไม่ งบประมาณทีได้รับมากน้อยเพียงใด และมี
การใช้งบประมาณนั้นอย่างไร
3. การดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์วตั ถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 หลังออกสู่ ตลาด
หน่วยงานของท่านมีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
หรื ออื่นๆ อย่างไร
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2.5 ปัจจัยสิ่ งแวดล้ อม ในการปฏิบัติการบังคับใช้ กฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. การมอบนโยบายถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ ส่วน
ภูมิภาค /นายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุ ข/ เลขาธิการ
อย. หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด เกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2518 เป็ นอย่างไร
2. หน่วยงานของท่านได้มีการนํานโยบายจากกระทรวง
สาธารณสุ ขมาจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ ตลาด
อย่างไร
3. หน่วยงานได้รับการสนับสนุนหรื อความร่ วมมือจาก
หน่วยงานอื่น อย่างไร
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2.6 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะอื่น
หัวข้ อการสั มภาษณ์
1. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบังคับใช้กฎหมาย
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518เพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ ตลาด
2. ข้อกฎหมายที่ควรแก้ไข หรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.1 ข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุมผูร้ ับอนุ ญาต
2.2 ข้อกฏหมายที่ใช้ควบคุมผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
2.3 บทกําหนดโทษ
2.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. การสนับสนุนเพิ ่ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการบังคับใช้กฎหมาย
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ.2518

ข้ อมูลการสั มภาษณ์
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แบบเก็บข้อมูลงานวิจยั
เรื่ อง การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
******************************************************************************
คําชี้แจง
แบบเก็บข้อมูลฉบับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดทําวิทยานิ พนธ์หลักสูต รเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ว ตั ถุออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตและ
ประสาท พ.ศ. 2518
2. เพื่ออธิบายความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่มีต่อบทบัญญัติของกฎหมายในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
3. เพื่ออธิบายปัจจัยด้านทรัพยากรบริ หาร ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
4. เพื่ ออธิ บ ายปั จ จัย ด้า นสิ ่ ง แวดล้อม ซึ่ ง ประกอบด้ว ย นโยบายจากส่ วนกลาง นโยบาย
ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงาน ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
หลังจากนั้นนําผลที่ ได้จ ากการศึก ษาไปดําเนิ น การในการปรั บปรุ ง และส่ งเสริ ม การ
ดําเนินงานเพื่องานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ ถือเป็ นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ เป็ นรายบุคคล ไม่มีการ
ระบุชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม และในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นภาพรวม ไม่เน้นบุคคลใดโดยเฉพาะ
จึ งไม่มีผ ลกระทบต่ อ ผูต้ อบแบบสอบถามแต่ ป ระการใด ดัง นั้น จึ งขอความร่ วมมื อจากผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกข้อ และตอบตรงตามความเป็ นจริ ง เพราะข้อมูลแต่ละข้อมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
การทําวิจยั ครั้งนี้
2. นิยามศัพท์ เฉพาะ
2.1 ผูร้ ับอนุญาต หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตครอบครองเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ในประเภท 2 3 และ 4
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2.2 วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4
2.3 กฎหมาย หมายถึง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่ อจิต และประสาท พ.ศ. 2518 รวมทั้ง
ประกาศ หรื อกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติน้ ี
2.4 การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้นาํ บทบัญญัติของพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 รวมทั้งประกาศ หรื อกฎกระทรวงไปปรับใช้แก่การกระทําความผิด โดยทําการตรวจสอบ
ควบคุม การยึด การอายัด การดําเนินคดีอาญา การเปรี ยบเทียบปรับ การพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อการ
เพิกถอนใบอนุญาต
3. แบบเก็บข้อมูลแบ่ งเป็ น 6 ส่ วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในการ
บังคับใช้กฎหมาย ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้าน ปัจจัยทรัพยากรการบริ หาร ในการปฏิบตั ิการ
บังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้าน ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม ในการปฏิบตั ิการบังคับใช้
กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น
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ส่ วนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) ให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. เพศ

( ) ชาย
( ) หญิง
2. ปั จจุบนั ท่านอายุ................ปี ...............เดือน
3. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) อื่นๆ...............
4. ระดับการศึกษาสูงสุ ด
( ) ปริ ญญาตรี
( ) สูงกว่าปริ ญญาตรี โปรดระบุ ระดับ..................... สาขา.............................
5. ประสบการณ์ในการทํางานด้านงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาแล้ว
จํานวน ........................ ปี ........เดือน
6. ประสบการณ์ในการทํางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท มาแล้ว
จํานวน ........................ ปี ........เดือน
7. ท่านเคยได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลักฐาน ตาม
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
( ) มี โปรดระบุจาํ นวนครั้ง.......................ครั้ง ( ) ไม่มี
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในการบังคับใช้ กฎหมาย ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) ให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด

2.1 หน่วยงานของท่านมีการ กําหนดนโยบายการปฏิบตั งิ าน/หรือ แผนการปฎิบัตงิ าน เกี่ยวกับการ
ตรวจตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไว้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์
อักษร
( ) มี
( ) ไม่มี (ข้ามไปข้อ 2.3)
2.2 หน่วยงานของท่านมี การกําหนดมาตรฐานเกีย่ วกับขั้นตอนวิธีการปฎิบตั งิ าน (Standard
Operating Procedure; SOP) ในการดําเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามพระราชบัญญัติวตั ถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
( ) มี
( ) ไม่มี
2.3 หน่ วยงานของท่านมีก ารนําข้ อ มูล มาจากฐานข้ อ มู ลต่ างๆ มาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
( ) ไม่มี
( ) มี ระบุ ฐานข้อมูลที่ใช้
( ) ฐานข้อมูลใบอนุญาต
( ) ข้อมูลในระบบ FDA E logistic
( ) ข้อมูลการกระจายยาวัตถุอกฤทธิ์
( ) ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน (ตามแบบ บจ. 9) และรายงายประจําปี (ตามแบบ บจ. 10)
( ) อื่นๆ ระบุ....................................
2.4 ก่อนออกตรวจสอบสถานที่ที่มีใบอนุญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 หน่วยงานของท่านมี การประชุ มชี้แจง ผูร้ ่ วมงานได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ก่อนการปฏิบตั ิงาน
( ) มี
( ) ไม่มี
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2.5 ในการตรวจสอบสถานที่ที่มีใบอนุ ญาตขาย หรื อ ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 มีลกั ษณะการดําเนินงานอย่างไร
( ) ดําเนินการเองทั้งหมด
( ) มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงาน.......................................
( ) ดําเนินการร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน........................................
( ) อื่นๆ โปรดระบุชื่อหน่วยงาน ..................................................................................
2.6 ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ขาย หรื อ ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ึง วัตถุออกฤทธิ์ฯ
ประเภท 2 3 และ 4 ท่านและทีมตรวจ ได้ แสดงบัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้ าที่ ตาม พรบ.
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ก่อนเข้าตรวจสอบ
( ) ดําเนิ นการ
( ) ไม่ดาํ เนินการ โปรดระบุเหตุ............................
2.7 กรณีการเข้าตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ขาย หรื อมีไว้ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์
ของวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 3 และ 4 ตาม พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ให้ผรู้ ับอนุญาต ฯ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับการ
ตรวจสอบ ทราบ
( ) ดําเนิ นการ
( ) ไม่ดาํ เนินการ โปรดระบุเหตุผล.........................
2.8 การเข้า ตรวจสถานพยาบาล ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง หรื อใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 3 และ 4 ตัวอย่างเช่น สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน หรื อคลินิก
ท่านและทีมตรวจสอบมีวิธีการในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ดังต่อไปนี้
( ) ดําเนินการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทําการตามใบอนุญาตฯ
( ) ตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง
( ) ตรวจสอบจากรายงานประจําเดือน (บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
( ) บันทึกข้อมูลรายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย.
กําหนด
( ) ตรวจสอบข้อมูลการสัง่ จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรี ยบเทียบกับบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์
ที่มีไว้ ในครอบครอง และรายงานประจําเดือน
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( ) อื่น................................................................................

( ) ไม่ดาํ เนินการ
2.9 กรณีการเข้า ตรวจร้ านขายยา ที่ได้รับอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 ท่าน
และทีมตรวจสอบมีได้มวี ิธีการในการปฎิบตั ิงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ดังต่อไปนี้
( ) ดําเนินการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทําการตามใบอนุญาตฯ
( ) ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครอง
( ) ตรวจสอบรายงานประจําเดือน (บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
( ) ตรวจยอดยาคงเหลือของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3 และ 4 เพือ่ มีความสอดคล้องกับ
รายงานประจําเดือน (บจ.9) / ประจําปี ( บจ.10)
( ) บันทึกข้อมูลรายละเอียด และผลการตรวจสถานที่ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย. )
กําหนด
( ) ตรวจสอบรายชื่อคนไข้ที่มกี ารชื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ จากใบสัง่ แพทย์
( ) อื่น................................................................................
( ) ไม่ดาํ เนินการ
2.10 หน่วยงานของท่านมีการ ใช้ อํานาจตามกฎหมายด้ วยวิธีการ ยึด/อายัด กรณี พบยาวัตถุออก
ฤทธิ์ที่ผดิ กฎหมาย (ตัวอย่างเช่น วัตถุออฤทธิ์ ไม่มีทะเบียน / วัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่มีฉลาก / วัตถุออก
ฤทธิ์ที่มีรูปร่ าง และขนาดเม็ดยา ไม่เป็ นไปตามที่ข้ ึนทะเบียน) ในสถานพยาบาลหรื อร้านยาที่ ท่าน
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
( ) ดําเนินการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ยึด/อายัด วัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายหรื อครอบครองโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
( ) ยึด/อายัด เอกสารและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีการขายโดยฝ่ าฝื น
กฎหมาย
( ) ยึด/อายัด วัตถุออกฤทธิ์เมื่อมีการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์โดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
( ) ลงบันทึกบันทึกการยึด /อายัด วัตถุออกฤทธิ์ต ามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย. ) กําหนด
( ) ไม่ดาํ เนินการ
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2.11 ท่านได้ทาํ การเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ กรณี ที่พบว่าอาจมีว ั ตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ
4 ที่ผดิ กฎหมาย ตัวอย่างเช่น วัตถุออกฤทธิ์ไม่มีทะเบียน / วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่มีฉลาก / วัตถุออกฤทธิ์
ที่มีรูปร่ าง และขนาดเม็ดยา ไม่เป็ นไปตามที่ข้ ึนทะเบียนเพื่อส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรื อศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
( ) ดําเนินการ
( ) ไม่ดาํ เนินการ โปรดระบุเหตุผล.........................
2.12 เมื่อท่านดําเนินการตามข้อ 2.11 แล้ว ท่านดําเนินการลงบันทึกในแบบฟอร์มบันทึกการเก็บ
ตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลาง (อย. ) กําหนด
( ) ดําเนินการ
( ) ไมดําเนินการ โปรดระบุเหตุผล..........................
2.13 ท่านดําเนินการอย่างไร กรณี พบว่า การจัดทํารายงานประจําเดือน(แบบ บจ.9) และ รายงาน
ประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็ นไป ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ตักเตือน
( ) เปรี ยบเทียบปรับ
( ) แจ้งความดําเนินคดี
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพักใช้ใบอนุญาต หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาต”
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาดําเนินการต่ อไป””
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถุออกฤทธิ ์ ในประเภท 2 3
และ 4””
2.14 ท่านดําเนิ นการการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร กรณี เมื่อพบ การครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินทีก่ ฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ตักเตือน
( ) เปรี ยบเทียบปรับ
( ) แจ้งความดําเนินคดี
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( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพักใช้ ใบอนุญาต หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาต”
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาดําเนินการ
ต่ อไป””
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถุออกฤทธิ ์ ที่ได้ รับ
อนุญาต””
2.15 ท่านดําเนิ นการอย่างไร กรณี พบว่ามีการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ ได้ รับอนุญาต ตาม

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ( สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) ตักเตือน
( ) เปรี ยบเทียบปรับ
( ) แจ้งความดําเนินคดี
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพื่อพักใช้ ใบอนุญาต หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาต”
( ) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็ นข้ อมูลในการพิจารณาดําเนินการต่ อไป””
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ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์
ข้ อกําหนดในการปฏิบัติที่ใช้ ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์ วัตถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด

คําชี้แจง แบบสอบถามต่อไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายและหลักเกณฑ์ขอ้ กําหนดในการปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์ออกสู่ตลาด โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามประเมินตนเองในด้านต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง และทํา
เครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของผูต้ อบแบบสอบถาม
คะแนน 5 หมายถึง ระดับ
ความเห็นด้วย “เห็นด้ วยอย่างยิง่ ”
คะแนน 4 หมายถึง ระดับ
ความเห็นด้วย “เห็นด้ วย ”
คะแนน 3 หมายถึง ระดับ
ความเห็นด้วย “ไม่แน่ใจ/เฉยๆ “
คะแนน 2 หมายถึง ระดับ
ความเห็นด้วย “ไม่เห็นด้ วยน้ อย”
คะแนน 1 หมายถึง ระดับ
ความเห็น ด้วย “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่ ”
ลําดับที่
3.1

3.2

3.3

3.4

บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมาย ห้ ามมิให้ ผูร้ ับอนุญาตขาย หรื อเก็บวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 3, 4 นอกสถานทีท่ รี่ ะบุไว้ในใบอนุญาต
ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (ร้ านขายยา) ต้ อง
ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น แพทย์
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และผูท้ ี่มีใบสั ่ งของบุคคลดังกล่าว
เท่านั้น
ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้องจัดให้ มีเภสั ช
กร อยู่ประจําตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดทําการและห้ามมิให้ผใู ้ ดขาย
วัตถุ- ออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ในระหว่างทีไ่ ม่มีเภสัชกรอยู่
ประจําการ
ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้องจัดทําบัญชี
การซื้อ-ขาย ให้ ถูกต้ องตามแบบที่กาํ หนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข และจัดส่ งแบบรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นรายเดือนและรายปี

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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ลําดับที่
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้ อง
เภสัชกรต้อง อยู่ประจําควบคุม กิจการร้ านขายยาตลอดเวลา
ที่เปิ ดทําการ
เภสัชกรต้อง ควบคุมการส่ งมอบ วัตถุออกฤทธิ์ ให้ถูกต้องตาม
ใบสั ่ งยาของแพทย์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์
เภสัชกรต้อง ควบคุมการทําบัญชี รายละเอียดการขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ให้ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ทุกครั้ง
เภสัชกรต้อง ควบคุมการแยกเก็บ วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4
ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ) ที่
ต้องการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท 2
ต้องขอรับใบอนุญาตทุกราย
การยกเว้ น ให้โรงพยาบาลของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม
สภากาชาดไทย หรื อสถาบันอื่นของทางราชการ) สามารถ
ใบอนุญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์โดย
ไม่ ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
การอนุญาตให้แพทย์สามารถครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท
3, 4 ได้ในปริ มาณที่รัฐมนตรี กาํ หนด สามารถ
ใบอนุญาตครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ซ่ ึ งวัตถุออกฤทธิ์โดย
ไม่ ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์
ผูร้ ับอนุญาตต้อง จัดทําบัญชีการรับ-จ่ ายวัตถุออกฤทธิ์ให้
ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
และจัดส่ งรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบเป็ น
รายเดือนและรายปี

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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ลําดับที่

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้ อง
บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ด ขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 โดยไม่ ได้ รับอนุญาต
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท
ห้ามผูร้ ับอนุญาต ขายหรื อย้ ายวัตถุออกฤทธิ์นอกสถานที่ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท
ผูร้ ับอนุญาตต้องจัดให้ มีเภสั ชกรอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิ ดทํา
การ และห้ามมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธิ์ ในระหว่างไม่มี
เภสัชกรอยู่ควบคุม หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรื อปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้ องจัดทําป้ายไว้
ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่ายเพื่อแสดงว่า เป็ น สถานที่ขายวัตถุออก
ฤทธิ์ ประเภท 3, 4 และแยกเก็บยาให้เป็ นสัดส่ วน หากฝ่ าฝื น
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ผูร้ ับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 ต้ องจัดทําบัญชี
การซื้อ-ขายให้ ถูกต้ อง ตามแบบที่กาํ หนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข และจัดส่ งรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็ นรายเดือนและรายปี
หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
เภสัชกรต้องขายวัตถุออกฤทธิ์ ให้กบั บุคคลตามที่กฎหมาย
ระบุไว้เท่านั้นหากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงห้าหมื่นบาท
เภสัชกรต้องควบคุมการทําบัญชีการขายวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท
3, 4 หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

5
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3.20

3.21

3.22

บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้ อง
บทกําหนดโทษ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์
วัตถุ-ออกฤทธิ์ ประเภท 2 โดยไม่ได้ขอรับใบอนุญาต ต้อง
ระวางโทษจําคุกหนึ่งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท
ผูป้ ระกอบวิชสชีพเวชกรรมที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรื อ
ใช้ประโยชน์ซ่ ึงวัตถุออกฤทธิ์ หากมีปริ มาณวัตถุออกฤทธิ์
ประเภท
3, 4 ครอบครองเกินกว่าที่รัฐมนตรี กาํ หนด ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิ บปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่ แสน
บาท
ผูร้ ับอนุญาตต้องจัดทําบัญชีการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ ให้
ถูกต้องตามแบบที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
และจัดส่ งเสนอให้เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา
ทราบเป็ นรายเดือนและรายปี หากฝ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

5

172
ส่ วนที่ 4 ปัจจัยด้ านทรั พยากรการบริ หาร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง

4.1 จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการที่ปฏิบตั ิงานตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 โดยตรงในหน่วยงานของท่านต่อการปฏิบตั ิงาน
( ) เภสัชกร.................คน ( ) นักวิชาการสาธารณสุข.................คน
( ) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.................คน ( ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน .................คน
( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ/นิติกร.................คน
( ) ลูกจ้าง.................คน
4.2 จํานวนบุคลากร ในข้อที่ 4.1 เพียงพอกับการปฏิบตั ิงานตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518
( ) เพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ โปรดระบุ.......................................
4.3 หน่วยงานของท่าน ได้รับงบประมาณสนับสนุนสําหรับดําเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
ผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด หรื อไม่
( ) ไม่ได้รับ
( ) ได้รับ โปรดระบุรายละเอียด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ได้รับจากงบประมาณรวมทั้งจังหวัดสําหรับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
( ) ได้รับเป็ นงบประมาณสําหรับการดําเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ
( ) อื่นๆ..........................................................
4.4 งบประมาณที่หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนในข้อ 4.2 เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
( ) เพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ
4.5 วัสดุอุปกรณ์/เครื่ องมือ/ยานพาหนะ ที่ใช้สนับสนุนการดําเนินงาน
( ) เพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก..................................................
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ส่ วนที่ 5 ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง

5.1 ที่ผา่ นมานโยบายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2518 มีการถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
5.2 นายแพทย์สาํ นักงานสาธารณสุขมอบนโยบายอย่างชัดเจน ในการบังคับใช้กฎหมายตาม
พ.ร.บ.วัตถุที่ออก-ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
5.3 เลขาธิการอย./ผูว้ ่าราชการจังหวัด มอบนโยบายชัดเจน ในการการบังคับใช้กฎหมายตาม
พ.ร.บ.วัตถุที่ออก-ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
5.4 หน่วยงานของท่านได้มกี ารนํานโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขมาจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด
( ) ไม่มี
( ) มี โปรดระบุรายละเอียด
( ) มีการนํานโยบายมาจัดเป็ นแผนปฏิบตั ิการควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์โดยเฉพาะ
( ) มีการนํานโยบายมาจัดเป็ นแผน แต่ไม่ได้จดั ทําเป็ นปฏิบตั ิการควบคุมผลิตภัณฑ์วตั ถุออก
ฤทธิ์โดยเฉพาะ
5.5 หน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก อย.
เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเป็ นต้น
( ) ได้รับ โปรดระบุ..................................................
( ) ไม่ได้รับ
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ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

คําชี้แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลังผลิตภัณฑ์วตั ถุออกฤทธิ์ออกสู่
ตลาด
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
2. ข้อกฎหมายที่ควรแก้ไข หรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.1 ข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุมผูร้ ับอนุ ญาต
….……..………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุมผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2.3 บทกําหนดโทษ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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3. การสนับสนุนเพิ ่ มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร หรื อหน่ วยงานอื่น เพื่อใช้ในการ

ปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูล
ขอความกรุ ณาส่งแบบเก็บข้อมูลกลับ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557
น.ส. เอกอุษณี ย ์ วิหค
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อผูว้ ิจยั โทรศัพท์ 081 755 4462 หรื อ E-Mail :
dow_town@hotmail.com
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทาํ งาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2545
พ.ศ.2552
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2557

นางสาวเอกอุษณี ย ์ วิหค
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อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 5907339
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรชํานาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

