
รศ.(พเิศษ) ภก.กติต ิ พทิกัษน์ตินินัท ์  

นายกสภาเภสชักรรม

กฎหมายและจรรยาบรรณ
ส าหรบัผูม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิารในรา้นยา
การอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาสูค่ณุภาพการบรบิาลเภสชักรรมชมุชนยคุใหม่
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ประวัตวิทิยากร
ชือ่          รศ. (พเิศษ) ภก.กติต ิ พทิักษ์นตินัินท์
ต าแหน่ง นายกสภาเภสชักรรม วาระที ่10 (พ.ศ.2565-2567) 

ประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุสิาขาเภสชัศาสตร ์กพ. 
การศกึษา   - เภสชัศาสตรบณัฑติ  นติศิาสตรบณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ

- สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารโรงพยาบาล)
- ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ผูน้ าทางสงัคม ธรุกจิ และการเมอืง)
- ประกาศนยีบตัรชัน้สงู บรหิารโรงพยาบาล รุน่ 17 รพ.รามาธบิดี
- ประกาศนยีบตัรชัน้สงู หลกัสตุรเศรษฐศาสตรส์าธารณะส าหรับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่4 สถาบนัพระปกเกลา้

- ประกาศนยีบตัรชัน้สงู  หลกัสตูรการบรหิารภาครัฐและกฎหมาย   
มหาชน รุน่ที ่16 สถาบนันพระปกเกลา้

ประวตักิารท างาน (2522)
หวัหนา้ฝ่ายเภสชักรรมชุมชน
รพ.ราศไีศล จ.ศรสีะเกษ  (6 ปี)

หวัหนา้กลุม่งานเภสชักรรม
กองโรงพยาบาลภมูภิาค สป.(6+6 ปี)

ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นเภสชักรรม
ส านกัวชิาการสาธารณสขุ สป. (4 ปี)

เภสชักร 9 (ดา้นเภสชักรรม)
ส านกัพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 
สบส.(6 ปี)

เภสชักรเชีย่วชาญ
ส านกับรหิารการสาธารณสขุ สป. (3 ปี)

ประสบการณ์
• สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.)

• อดตีทีป่รกึษากระทรวงสาธารณสขุ ดา้นอาหารและยา

• นายกสภาเภสชักรรมวาระที ่7 (พ.ศ.2556-58)
• เลขานุการคณะกรรมาธกิารสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม สภา
ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ

• ประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุสิาขาเภสชัศาสตร ์กทม. 
• คณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
• คณะกรรมการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ
• คณะกรรมการคดัเลอืกบคุคลขึน้ด ารงต าแหน่งระดับ 

9-10 สายงานแพทย ์ทันตแพทย ์เภสชักร
• คณะกรรมการคดัเลอืกผลงานวชิาการยอดเยีย่ม กสธ.
• คณะกรรมการอ านวยการ คณะเภสชัศาสตร ์มช.
• คณะกรรมการทีป่รกึษา คณะเภสชัศาสตร ์มศก.
• อาจารยพ์เิศษ คณะเภสชัศาสตร์

ฯลฯทีป่รกึษากระทรวงดา้นอาหารและยา 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (4 ปี)



ประเด็นบรรยาย

• ค าวา่”วชิาชพี”   วชิาชพีเภสชักรรม

• พระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม
พ.ศ.2537 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

• จรรยาบรรณการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม



วชิาชพี
(Professional)

กอ่นอืน่ตอ้งเขา้ใจวา่ งานทกุงานทีท่ า แลว้ไดค้า่ตอบแทน
เป็นเงนิเดอืน รายได ้คอือาชพีทัง้นัน้

แต.่..ไมใ่ชว่า่ทกุอาชพี จะใชค้ าวา่วชิาชพีได ้เพราะ...

วชิาชพี (วชิา+อาชพี) หรอื Profession หมายถงึ 
งานทีต่นไดป้ฏญิาณวา่จะอทุศิตวัท าไปตลอดชวีติ เป็น
งานทีต่อ้งไดรั้บการอบรมสัง่สอนมานาน เป็นงานทีม่ี
ขนบธรรมเนยีมและจรรยาของหมูค่ณะโดยเฉพาะ ไดรั้บ
คา่ตอบแทนในลกัษณะคา่ธรรมเนยีม (fee) หรอื คา่ยกครู
มใิชค่า่จา้ง (Wage)



1. มอีงคค์วามรูเ้ฉพาะของตน มคีวามรูใ้นศาสตรเ์ฉพาะของวชิาชพีนัน้ๆ

2. มคีวามเป็นอสิระในการประกอบวชิาชพี โดยมอีงคค์วามรูเ้ป็นพืน้ฐาน บคุคล
อืน่ไมส่ามารถจะมาสัง่การใหป้ฏบิตัอิยา่งนัน้อยา่งนีไ้ด ้

3. นอกจากนีก้ารปกครองกนัเองภายในวชิาชพีเดยีวกนัยังเป็นอสิระจากการ
ควบคมุของคนนอกวชิาชพี

4. มกีฎหมายรองรับการประกอบวชิาชพี หมายถงึ จะตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนเพือ่
ขออนุญาตประกอบวชิาชพี ไดแ้ก ่ใบประกอบวชิาชพี

5. มจีรรยาบรรณ ตราขึน้เพือ่ผูป้ระกอบวชิาชพีด ารงตนหรอืประพฤตตินอยูใ่น
ความถกูตอ้ง ดงีามตอ่ผูรั้บบรกิาร ตอ่เพือ่นผูร้ว่มวชิาชพี ตอ่ตนเอง และ
ตอ่สงัคมสว่นรวม

6. มสี านกึทีจ่ะใหบ้รกิาร เมือ่ถกูเรยีกรอ้งการบรกิารจะตอ้งเต็มใจทีจ่ะใหบ้รกิาร
แกผู่ม้ารับบรกิารไดเ้สมอ บางครัง้อาจจะตอ้งสละความสขุสว่นตวั มคีวาม
ภาคภมูใิจ ในวชิาชพีของตน



สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาชยันาทนเรนทร (ปี 2456)

“ เรือ่งการเภสชักรรม
นัน้มคีวามส าคญัมาก  
สมควรทีจ่ะตอ้งมกีฎหมาย
บงัคบัคุม้ครองขึน้ไว ้ จัดใหม้ี
การแบง่แยกอ านาจหนา้ที่
ของแพทยแ์ละเภสชักรตาม
แบบแผนทีถ่กูตอ้ง  ตลอด
จนถงึการควบคมุคณุภาพ
และมาตรฐานของยาตาม
แบบยโุรป  เพือ่สวสัดภิาพ
และความปลอดภยัของ
ประชาชน ”





• การยอมรบัและภาพลกัษณข์องเภสชักรตอ่

สงัคม (ความชดัเจน)

• การขาดความรบัผดิชอบในการเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชพี (เภสชักรแขวนป้ายในรา้นยา)

• การยอมใหผู้อ้ ืน่มาปฏบิตัวิชิาชพีแทน 

• มวีชิาชพีอืน่อยากกา้วลว่งมาประกอบวชิาชพี

เภสชักรรม (จา่ยยา) มาก



ยา

แพทย์

เภสชักร

พยาบาล

บคุลากร
อืน่ 



• พระราชบญัญัตวิชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2537
• พระราชบญัญัตวิชิาชพีเภสชักรรม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558
• พระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 



พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ



ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัเวลาการปฏบิตักิาร
ของเภสชักรในรา้นยา

• มาตรา 21*ผูร้บัอนญุาตขายยาแผนปัจจบุนั ตอ้งมีเภสชักรชัน้หนึ่ง หรอืเภสชักรชัน้สอง เป็นผูมี้หนา้ท่ี
ปฏิบตัิการตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ประจาํอยูต่ลอดเวลาที่เปิดทาํการ

• มาตรา 39*ใหเ้ภสชักรชัน้หนึ่งตามมาตรา 21 ประจาํอยู่ ณ สถานท่ีขายยาแผนปัจจบุนั ตลอดเวลาท่ีเปิดทาํ
การและใหมี้หนา้ท่ีปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุการแยกเก็บยาตามมาตรา 26 (2) และ (3) 
(2) ควบคมุการปฏิบตัิเก่ียวกบัฉลากตามมาตรา 26 (5) 
(3) ควบคมุการขายยาใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้
(4) ปรุงยาในท่ีท่ีผูร้บัอนญุาตขายยาไดจ้ดัไวต้ามมาตรา 26 (4) 
(5) จดัใหมี้ฉลากท่ีภาชนะและหีบหอ่บรรจยุาท่ีปรุงตามใบสั่ งยาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้

ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจบุนั หรอืผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวท์ัง้นี ้ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและ เง่ือนไขท่ีกาํหนด
ในกฎกระทรวง 

(6) ควบคมุการสง่มอบยาอนัตรายยาควบคมุพิเศษ หรอืยาตามใบสั่ งยาของผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจบุนั หรอืผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัว์

(7) ควบคมุการทาํบญัชียาตามมาตรา 26 (6) (8) การอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง



พระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2522



พระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2527



เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ ในปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยี
ท า งด า้ น เ ภสั ชศ าสต ร์ ใ นป ร ะ เทศไทยได ้
เจรญิกา้วหนา้ขึน้เป็นอนัมาก  ประกอบกบัจ านวนผู ้
ประกอบโรคศลิปะสาขาเภสัชกรรมมจี านวนมาก
ขึน้  สมควรแยกการควบคุมการประกอบวชิาชพี
เ ภ สั ช ก ร ร ม  อ อ ก จ า ก อ า น า จ ห น ้า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการควบคมุการประกอบโรคศลิปะ   โดย

จัดตัง้สภาเภสชักรรมขึน้ท าหนา้ทีส่ง่เสรมิ

และควบคุมมาตรฐานการประกอบวชิาชพีเภสัช
กรรมไดโ้ดยอสิระ เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ จงึจ าเป็น ตอ้งตราพระราชบัญญัตนิี้



พระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2537





• ขยายค านยิาม “วชิาชพีเภสชักรรม” ให ้
ครอบคลมุการปฏบิตัขิองเภสชักรมากขึน้

การใหค้ าแนะน าปรกึษาและการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

ยา รวมทัง้การด าเนนิการหรอืรว่มกบัผูป้ระกอบวชิาชพีดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสขุในการคน้หา ป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการใชย้า”
• ก าหนดเรือ่งอายใุบอนุญาตและการศกึษา

ตอ่เนือ่ง



กลุม่เภสชักรผูค้ดัคา้นยืน่หนังสอืคดัคา้น รา่ง พรบ.ยา (ฉบบัท.ี..) พ.ศ... ตอ่ประธานกรรมการธกิารวสิามัญฯ 



สภาเภสชักรรมยืน่หนังสอืของเครอืขา่ยวชิาชพีเภสชักรรม 33
องคก์ร สนับสนุน รา่ง พรบ.ยา (ฉบบัที.่..) พ.ศ..



วชิาชพีทีเ่กีย่วกบั การกระท าใน :-
• การเตรยีมยา การผลติยา การประดษิฐย์า
• การเลอืกสรรยา
• การวเิคราะห ์การควบคมุและประกนัคณุภาพยา
• การปรงุยาและจ าหน่ายยาตามใบสัง่แพทย์
• การปรงุยาและขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา

วชิาชพีเภสชักรรม
: มาตรา 4 แหง่ พรบ.วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2537

• การใหค้ าแนะน าปรกึษา
• การจา่ยยา และการด าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยยาและ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยา

• การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา
• การด าเนนิการและรว่มกบัผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทย์
และสาธารณสขุ ในการคน้หา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่
เกีย่วเนือ่งกบัการใชย้า

เพิม่ใหม่
ผา่น สนช.วาระ 2,3
29 มกราคม 2558



การตอ่อายใุบอนญุาตและการศกึษาตอ่เนือ่ง

มาตรา ๖ แกไ้ขมาตรา ๓๑

“มาตรา ๓๑ การขึน้ทะเบยีน การออกใบอนุญาต การตอ่อายใุบอนุญาต การ
ออกหนังสอือนุมัต ิหรอืวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมสาขาตา่งๆ และหนังสอืแสดงวฒุอิืน่ ในวชิาชพีเภสชักรรม 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม

ใบอนุญาตใหม้อีายหุา้ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต” 

มาตรา ๗ ใหใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจบุนั สาขาเภสชักรรม
ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการควบคมุการประกอบโรคศลิปะ และใบอนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเภสชักรรม ทีย่งัมผีลอยู ่ในวนักอ่นวนัที ่พรบ. นีใ้ช ้
บงัคบั ยงัคงใชไ้ดต้อ่ไป โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักลา่วตอ้งมกีารศกึษาตอ่เนือ่ง 
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขตามขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม



การตอ่อายใุบอนุญาต ดว้ยกระบวนการ
การจัดการศกึษาตอ่เนือ่งทางเภสชัศาสตร ์(CPE)

• หากมกีารเปิดประชาคมอาเซยีน (AEC) ใน Mode 4 
เรือ่งการเคลือ่นยา้ยผูป้ระกอบวชิาชพี ระบบพืน้ฐานที ่ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีในแตล่ะประเทศตอ้งมคีอื ระบบ
การศกึษาตอ่เนือ่งของผูป้ระกอบวชิาชพีในประเทศ ซึง่
จะตอ้งมกีารด าเนนิการครบถว้นจงึจะมคีณุสมบตัขิอไป
ประกอบวชิาชพีในประเทศอาเซยีนได ้



ประโยชนห์ากมกีารตอ่อายใุบอนญุาต
• มั่นใจวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีทกุคนจะม ีความรูค้วามสามารถ
ทันกบัเทคโนโลยแีละความกา้วหนา้ทางการแพทยท์ี่
เปลีย่นไปตลอดเวลา

• สภาเภสชักรรมจะสามารถปรับปรงุฐานขอ้มลูสมาชกิได ้
ทนัสมัย อยา่งตอ่เนือ่งจากสมาชกิทีจ่ะตอ้งมาตดิตอ่สภา
เภสชักรรมเพือ่ตอ่อายใุบอนุญาตทกุ 5 ปี

• สามารถทราบการกระจายของผูป้ระกอบวชิาชพีในสาขา
ตา่ง ๆ ไดช้ดัเจนและจ านวนผูป้ระกอบวชิาชพีทีย่ัง
ประกอบวชิาชพีอยูจ่รงิ





เจตนารมณ์การออก 
พรบ.วชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ.2537

ใหจั้ดตัง้สภาเภสชักรรมขึน้ท าหนา้ทีส่ง่เสรมิและควบคมุมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมไดโ้ดยอสิระ เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้

• รบัขึน้ทะเบยีนและออกใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

• ก าหนดมาตรฐานการประกอบวชิาชพี

• ควบคมุมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชพี

มอี านาจหนา้ที่



อ านาจหนา้ทีข่องสภาเภสชักรรม 
(มาตรา 9)

• รับขึน้ทะเบยีนและออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชพีเภสชักรรม

• วนิจิฉัยชีข้าดเกีย่วกบัความประพฤตผิดิจรรยาบรรณ

• รับรองปรญิญาในวชิาเภสชัศาสตร ์ของสถาบนั 

ตา่ง ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการสมคัรเป็นสมาชกิ

• รับรองหลกัสตูร สถาบนั เกีย่วกบัการฝึกอบรมเป็น

ช านาญการในการประกอบวชิาชพีสาขาตา่ง ๆ

• ออกหนังสอือนุมตัหิรอืวฒุบิตัรแสดงความรูค้วาม

ช านาญในการประกอบวชิาชพีสาขาตา่ง ๆ 



สมาชกิ ของสภาเภสชักรรม 
(มาตรา 12)

(1) มอีายไุมต่ า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์

(2) มคีวามรูใ้นวชิาชพีเภสชักรรมโดยไดรั้บปรญิญาหรอื

ประกาศนยีบตัรในวชิาเภสชัศาสตรจ์ากสถาบนัการศกึษาที่

ทบวงมหาวทิยาลยัรับรอง หรอืทีส่ภาเภสชักรรมรับรอง

(3) ไมเ่ป็นผูป้ระพฤตเิสยีหายซึง่คณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซึง่ความ

เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

(4) ไมเ่คยตอ้งโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืค าสัง่ทีช่อบ

ดว้ยกฎหมายใหจ้ าคกุในคดทีีค่ณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซึง่ความ

เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี

(5) ไมเ่ป็นผูม้จีติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ หรอืไมเ่ป็นโรคทีก่ าหนดไว ้

ในขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม



สทิธแิละหนา้ทีส่มาชกิ 
(มาตรา 13)

(1) ขอขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม

ขอหนังสอือนุมัตหิรอืวฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ

ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสาขาตา่ง ๆ หรอืขอหนังสอืแสดงวฒุอิืน่

ในวชิาชพีเภสชักรรม โดยปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมวา่

ดว้ยการนัน้

(2) แสดงความเห็นเป็นหนังสอืเกีย่วกบักจิการของสภาเภสชักรรม

สง่ไปยังคณะกรรมการเพือ่พจิารณา และในกรณีทีส่มาชกิรว่มกนั

ตัง้แตห่า้สบิคนขึน้ไป เสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเรือ่งใดที่

เกีย่วกบักจิการของสภาเภสชักรรม คณะกรรมการตอ้งพจิารณาและ

แจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้สนอทราบโดยไมช่กัชา้

(3) เลอืก รับเลอืก หรอืรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

(4) ผดงุไวซ้ ึง่เกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพีและปฏบิตัตินตามพระราชบญัญัติ



คณะกรรมการสภาเภสชักรรม 
(มาตรา 15)

กรรมการโดยต าแหนง่ 

-----> ปลดักระทรวง กสธ.  นายก ภสท.  

คณบดคีณะเภสชัศาสตร ์5 คน

กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้โดยเป็นผูแ้ทน     

-----> กสธ. 3 คน   กลาโหม 1 คน   

มหาดไทย 1 คน

กรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้จากสมาชกิ 

-----> จ านวน 12 คน (วาระ 3 ปี)



โครงสรา้งและการด าเนนิงานของสภาเภสชักรรม

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
นายกสภาเภสัชกรรม

สภานายกพเิศษ  (รมต.สธ.)

ขอความเห็นชอบ ตาม ม.42

อุปนายกสภา 1&2 เลขาธิการสภา รองเลขาธิการสภา เหรัญญกิ ประชาสัมพนัธ์ คณะอนุกรรมการฯ

ศูนย์สอบความรู้ฯ

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ

ส านักงานรับรองคุณภาพร้านยาวทิยาลยัเภสัชบ าบัด

ส านักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ฝ่ายบริหารทัว่ไป    ฝ่ายทะเบียนสมาชิก   ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  ฝ่ายการเงนิ/บัญชี  ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายนิติการ

ชมรมเภสัชกรประจ าจังหวดั และ ผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจ าจังหวดั   (ส่วนภูมภิาค)

วทิยาลยัคุ้มครองผู้บริโภภคฯ

วทิยาลยัเภสัชกรรมสมุนไพร



สภานายกพเิศษ

มาตรา 11 ใหรั้ฐมนตรดี ารงต าแหน่งสภานายกพเิศษแหง่สภาเภสชักรรมมอี านาจ
หนา้ทีต่ามทีบ่ญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัตนิี้

มาตรา 26 สภานายกพเิศษจะเขา้ฟังการประชมุและชีแ้จงแสดงความเห็นในที่
ประชมุคณะกรรมการ หรอืจะสง่ความเห็นเป็นหนังสอืไปยงัสภาเภสชักรรมใน     
เรือ่งใด ๆ ก็ได ้

มาตรา 27 มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการในเรือ่งดงัตอ่ไปนีต้อ้งไดร้ับความเห็นชอบ
จากสภานายกพเิศษกอ่น จงึจะด าเนนิการตามมตนัิน้ได ้

(1) การออกขอ้บงัคบั

(2) การก าหนดงบประมาณของสภาเภสชักรรม

(3) การใหส้มาชกิพน้จากสมาชกิภาพ

(4) การวนิจิฉัยชีข้าดใหพั้กใชใ้บอนุญาตหรอืใหเ้พกิถอนใบอนุญาต



ใหน้ายกสภาเภสชักรรมเสนอมตติามวรรคหนึง่ตอ่
สภานายกพเิศษโดยไมช่กัชา้ สภานายกพเิศษอาจมคี าสัง่ยับยัง้
มตนัิน้ได ้ในกรณีทีม่ไิดย้บัยัง้ภายในสบิหา้วนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บมติ
ทีน่ายกสภาเภสชักรรมเสนอ ใหถ้อืวา่สภานายกพเิศษใหค้วาม
เห็นชอบมตนัิน้

ถา้สภานายกพเิศษยับยัง้มตใิด ใหค้ณะกรรมการประชมุ
พจิารณาอกีครัง้หนึง่ภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บการยงัยัง้ 
ในการประชมุนัน้ ถา้มเีสยีงยนืยันมตไิมน่อ้ยกวา่สองในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ ก็ใหด้ าเนนิการตามมตนัิน้ได้

คณะกรรมการสภาเภสชักรรม วาระท่ี 7 (2556-2558) 



ผูม้คีวามรูใ้นวชิาชพีเภสชักรรม [ม.12(2)]

เภสชักร ผูจ้ะเป็นสมาชกิของสภาเภสชักรรม [ม.12(2)]

ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาต (ม.32)

คณุสมบตัติามทีก่ าหนด (ม.32)

แผนภมูแิสดงความเชือ่มโยงอ านาจหนา้ทีข่องสภาเภสชักรรม

ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม

การประกอบวชิาชพีเภสชักรรม (ม.4)

ภก.กติต ิ พทิักษ์นตินัินท ์ เลขาธกิารสภาเภสชักรรม: มกราคม 2551

สถาบนัทีส่ภาเภสชักรรมรบัรอง [ม.12(2)]

สมาชกิผูผ้า่นการสอบความรู ้

สอบความรู ้[ม.23(4)(ฑ)]

ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาต [ม.23(4)(ฌ)]

เภสชักรผูถ้กูพกัใช/้เพกิถอน ใบอนญุาต 
[ม.27(4)]

ผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีสาขา
ตา่ง ๆ  [ม.9(6)]

ขอ้บังคบัวา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเงือ่นไขฯ [ม.23(4)(ณ)]

จรรยาบรรณแหง่วชิาชพี [ม.23(4)(ญ)(ฏ)(ฒ)]

การออกหนังสอือนุมตั/ิวฒุบิตัร [ม.23(4)(ฎ)]

สถานบนัทีท่บวงรบัรอง [ม.12(2)]





กฎหมายวชิาชพีและสภาเภสชักรรม 
ควบคมุการประกอบวชิาชพีโดย

1. ไมใ่หผู้อ้ ืน่มาประกอบวชิาชพี 

2. ก าหนดมาตรฐานการประกอบวชิาชพี
3. พจิารณากรณีเรือ่งทางจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม



หา้มมใิหผู้ใ้ดซึง่มไิดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชั

กรรม (ม. 28,29,30)

ท าการประกอบวชิาชพี หรอืใหเ้ขา้ใจวา่เป็นผูม้สีทิธิ
ใชค้ าหรอืขอ้ความ ----> เภสชักร  เภสชักรหญงิ  
แพทยป์รงุยา  หรอืใชอ้กัษรยอ่หรอืค าแสดงวฒุิ
ประกอบกบัชือ่-นามสกลุของตน รวมถงึ การใช ้
จา้งวานหรอืยนิยอมให ้   

ใชค้ าหรอืขอ้ความแสดงใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ตนเป็น
ผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพี
เภสชักรรมสาขาตา่ง ๆ รวมถงึ การใช ้จา้งวาน
หรอืยนิยอมให ้



การควบคมุการประกอบวชิาชพี
(มาตรา 28)

หา้มมใิหผู้ใ้ดซึง่มไิดเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมท า
การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมหรอืแสดงดว้ยวธิใีด ๆ ใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจ
วา่ตนเป็นผูม้สีทิธปิระกอบวชิาชพีดงักลา่ว โดยมไิดข้ ึน้ทะเบยีนและ
รับใบอนุญาต เวน้แต่ :-

(1) การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทีก่ระท าตอ่ตนเอง

(2) นักเรยีน นักศกึษา หรอืผูรั้บการฝึกอบรมซึง่ท าการฝึกหัดหรอื
ฝึกอบรมในความควบคมุของสถาบนัการศกึษาวชิาเภสชัศาสตร์
ของรัฐหรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตจากทางราชการใหจั้ดตัง้สถาบนัทาง
การแพทยข์องรัฐ หรอืสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัทางการแพทย์
อืน่ทีค่ณะกรรมการรับรอง ทัง้นี ้ภายใตค้วามควบคมุของเจา้หนา้ที่
ผูฝึ้กหดัหรอืผูใ้หก้ารฝึกอบรมซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม



(3) บคุคลซึง่กระทรวง ทบวง กรม กรงุเทพมหานคร 
เมอืงพัทยา องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั เทศบาล 
สขุาภบิาล องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีร่ัฐมนตรี
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา หรอืสภากาชาดไทย 
มอบหมายใหป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมในความควบคมุ
ของเจา้หนา้ทีซ่ ึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม ทัง้นี ้
ตามระเบยีบทีร่ัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา

(4) การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของทีป่รกึษาหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญของทางราชการหรอืผูส้อนใน
สถาบนัการศกึษาของรัฐ ซึง่มใีบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมของตา่งประเทศ ทัง้นี ้โดยอนุมตัขิอง
คณะกรรมการ



มาตรา 29 หา้มมใิหผู้ใ้ดใชค้ าหรอืขอ้ความดว้ย
อกัษรไทยหรอือกัษรตา่งประเทศวา่ เภสชักร เภสชักร
หญงิ แพทยป์รงุยา นักปรงุยา หรอืใชอ้กัษรยอ่ของค า
ดงักลา่ว หรอืใชค้ าแสดงวฒุกิารศกึษาทางเภสชั
ศาสตร ์หรอืใชอ้กัษรยอ่ของวฒุดิงักลา่วประกอบกบั
ชือ่หรอืชือ่สกลุของตน หรอืใชค้ าหรอืขอ้ความอืน่ใดที่
มคีวามหมายเชน่เดยีวกนั หรอืแสดงดว้ยวธิใีด ๆ ซึง่
ท าใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ตนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม ทัง้นี ้รวมถงึการใช ้จา้ง วาน หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ืน่
กระท าดงักลา่วใหแ้กต่น เวน้แตผู่ไ้ดร้ับปรญิญาหรอื
ประกาศนยีบตัรในวชิาเภสชัศาสตร์



มาตรา 30 หา้มมใิหผู้ใ้ดใชค้ าหรอืขอ้ความที่
แสดงใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่ตนเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสาขาตา่ง ๆ ทัง้นี้
รวมถงึการใช ้จา้ง วาน หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ืน่กระท า
ดงักลา่วใหแ้กต่น เวน้แตผู่ไ้ดรั้บหนังสอือนุมัตหิรอื
วฒุบิตัรวา่เป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมสาขานัน้ ๆ จากสภาเภสชักรรมหรอื
ทีส่ภาเภสชักรรมรับรองหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมผูม้คีณุสมบตัติามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัสภา 
เภสชักรรม



การตัง้ขอ้กลา่วหาคดวีชิาชพีเภสชักรรม
(กรณีบคุคลภายนอกวชิาชพี)

1. เภสชักรเถือ่น ---> ประกอบวชิาชพีโดยมไิดข้ ึน้ทะเบยีน

2. เภสชักรปลอม ---> แสดงตนโดยมไิดข้ึน้ทะเบยีน

3. เภสชักรนอกทะเบยีน --> ประกอบวชิาชพีขณะถกูพักใชใ้บอนุญาต

4. สมอา้งเป็นเภสชักร ---> ใชค้ าวา่ “เภสชักร” โดยมชิอบ

5. แอบอา้งวฒุเิภสชักร ---> แสดงวฒุเิภสชักรโดยมชิอบ

6. แอบอา้งเป็นเภสชักร ---> แสดงตนเป็นเภสชักรโดยมชิอบ

7. จา้งวานสมอา้ง ---> จา้งวานผูอ้ืน่แอบอา้งเป็นเภสชักร

---> จา้งวานผูอ้ืน่แอบอา้งตนเป็นเภสชักร 

8. ลวงวา่ตนเป็นเภสชักร ---> แสดงตนรูช้ านาญเภสชักรรม

9. หมดสภาพไมค่นืใบอนุญาต --->ไมค่นืใบอนุญาตในก าหนด 

10. ขดัค าสัง่เจา้พนักงาน --> ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่เจา้พนักงาน

11. ไมอ่ านวยความสะดวก ---> ไมเ่อือ้การตรวจ ยดึ เป็นหลกัฐาน 



แอบอา้งแสดงตนวา่เป็นเภสชักร



ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561



ขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมวา่ดว้ย ขอ้จ ากดั
และเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

พ.ศ.2561

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัขิองเภสชักรผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

ในการกระท าหรอืปฏบิตั ิการทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาชพีอืน่ ๆ  
เกดิความชดัเจนในขอบเขตการปฏบิตั ิ จงึไดก้ าหนดขอ้จ ากดัใน
การปฏบิตัเิฉพาะเภสชักร   และเงือ่นไขในการปฏบิตั ิ การกระท า 
หรอืปฏบิตักิารในเรือ่งตา่ง ๆ ดงักลา่ว

http://www.siammix.net/item105670.html
http://writer.dek-d.com/pharmorient/story/viewlongc.php?id=529210&chapter=3


ขอ้ 6 การเตรยีมยา การผลติยา การประดษิฐย์า

ขอ้ 7 การเลอืกสรรยา
ขอ้ 8 การวเิคราะหย์า การควบคมุและประกนัคณุภาพ
ขอ้ 9 การปรงุยาและจา่ยยาตามใบสัง่ยา ฯลฯ
ขอ้ 10 การขายยาและการด าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยยา ฯลฯ
ขอ้ 11  การใหค้ าแนะน า ปรกึษา
ขอ้ 12 การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและรวมถงึผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารสขุภาพอืน่ ๆ 
ขอ้ 13  การคน้หา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า 

หรอืการบรบิาลทางเภสชักรรม

ขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมวา่ดว้ย ขอ้จ ากดั
และเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 

พ.ศ. 2561



(ตวัอยา่ง)
ขอ้ 10 การขายยา และการด าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยยา และ

กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัยา

ขอ้จ ากดัในการประกอบวชิาชพี (ใหเ้ฉพาะเภสชักร)
1. ซกัประวตัอิาการเจ็บป่วย ทบทวนขอ้มลูผูป่้วย การใชย้าและผลติภณัฑส์ขุภาพ

2. ประเมนิผูป่้วยถงึความจ าเป็นตอ้งใชย้าและความเหมาะสมของยาทีจ่ะจา่ย

3. จ าหนา่ย จา่ยหรอืสง่มอบยาอนัตราย ยาควบคมุพเิศษ วตัถอุอกฤทธิต์อ่จติ

และประสาท ยาเสพตดิใหโ้ทษ ดว้ยตนเอง

4. ใหค้ าปรกึษาปัญหาดา้นยาแกผู่ป่้วยและประชาชนทีม่ารับบรกิาร

5. ตดิตามผลการใชย้าของผูป่้วยและการแกไ้ขปัญหาดว้ยยา

6. ปรงุยา ผสมยา ตามใบส ัง่ของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพี

ทันตกรรม หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์

ขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม วา่ดว้ยขอ้จ ากดัและเงือ่นไข
ในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2561



(ตวัอยา่ง)
ขอ้ 5 การปรงุยาและขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา

เง ือ่นไขในการประกอบวชิาชพี (มาตรฐานการปฏบิตั)ิ

1. ตอ้งแสดงตนใหส้าธารณชนทราบวา่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

เภสชักรรม หรอืใสช่ดุปฏบิตังิานตามทีส่ภาเภสชักรรมก าหนด

2. ตอ้งปฏบิตังิานในสถานทีซ่ ึง่เหมาะสมตอ่การประกอบวชิาชพี

3. ตอ้งจัดใหม้เีวชภณัฑท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและมคีณุภาพตาม

หลักเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติยาไวบ้รกิาร

4. ตอ้งเลอืกสรรยาทีถ่กูตอ้งเหมาะสมกบัสภาวะการเจ็บป่วยของ

ผูป่้วยหรอืประชาชนทีม่ารับบรกิารเพือ่จ าหน่าย จา่ยหรอืสง่มอบ

ใหก้บัผูม้ารับ

5. แสดงชือ่ยา ความแรง ขนาดการใช ้ทีช่ดัเจนทกุครัง้ทีม่กีาร

จ าหน่าย จา่ย หรอืสง่มอบยาใหก้บัผูม้ารับบรกิาร



(ตวัอยา่ง)
ขอ้ 5 การปรงุยาและขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา

เง ือ่นไขในการประกอบวชิาชพี (มาตรฐานการปฏบิตั)ิ

6. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัยาทีจ่ าหน่าย จา่ย หรอืสง่มอบใหก้บัผูม้า

รับบรกิาร

7. จัดท ารายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าตามแบบฟอรม์

ทีก่ าหนด

8. จัดท า บนัทกึประวตักิารใชย้าของผูป่้วย ในกรณีทีพ่บวา่ยาที่

ผูป่้วยไดรั้บอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาจากการใชย้า หรอืเป็นยาที่

ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งมกีารใชย้าอยา่งตอ่เนือ่ง

9. ตอ้งควบคมุไมใ่หม้กีารขายยาอนัตราย หรอืยาควบคมุพเิศษ 

หรอืวัตถอุอกฤทธิต์อ่จติและประสาท หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษ 

นอกเวลาท าการของเภสชักรหรอืขณะทีเ่ภสชักรไมอ่ยูท่ าการ

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีส่ภาเภสชักรรมก าหนด



มาตรฐานการปฏบิตัใินการประกอบวชิาชพี

เชน่ ตอ้งใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัยาทีจ่า่ย
ดงันี ้:-

• ชือ่ยา   ขอ้บง่ใช ้

• ขนาดและวธิกีารใช ้

• ผลขา้งเคยีง และอาการอนัไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า

• ขอ้ควรระวงัและขอ้ควรปฏบิตัใินการใชย้า

• การปฏบิตัเิมือ่เกดิปัญหาจากการใชย้า

ดงักลา่ว



รศ.(พเิศษ) ภก.กติต ิพทิักษ์นตินัินท_์180814



จรรยาบรรณวชิาชพี
(Professional Ethics)

มาตรฐานหรอืแบบฉบบั หรอืแนวทางประพฤต ิปฏบิตั ิ
อนัเหมาะสมทีอ่งคก์รแตล่ะวชิาชพีประมวลขึน้ไวใ้ห ้
บคุคลทีเ่ป็นสมาชกิของวชิาชพีนัน้ ๆ ไดต้ระหนักและ
ยดึถอืประพฤต ิปฏบิตั ิเพือ่รักษาไวซ้ ึง่ศกัดิศ์ร ีสง่เสรมิ
ชือ่เสยีง  เกยีรตคิณุ  เกยีรตฐิานะ  กอ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาวชิาชพี  และการยอมรับในบทบาทหนา้ที ่ 
พรอ้มทัง้เป็นหลกัประกนัใหก้บัสงัคม

(มาตรา 33)



... กฏหมายเป็นเรือ่งบงัคบับคุคลท ัว่ไปอนัรวมถงึ

บคุคลในสาขาวชิาชพีตา่ง ๆ  เป็นบทบญัญตัใินเรือ่ง
ท ัว่ไป  สว่นเรือ่งจรยิธรรมน ัน้เป็นเรือ่งการประพฤติ
ปฏบิตัอินัละเอยีดออ่นเฉพาะในแตล่ะสาขาวชิาชพี 
เป็นเรือ่งทีว่า่ดว้ยการประกอบวชิาชพีทีด่นี ัน้ ผู ้
ประกอบวชิาชพีควรประกอบวชิาชพีอยา่งไร จงึจะมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ และควรจะด ารงตนในสงัคม
อยา่งไร จงึจะเหมาะสม  เพือ่รกัษาไวซ้ึง่เกยีรตภิมู ิ
แหง่วชิาชพีดว้ย...

ฯพณฯ นายธานนิทร ์ กรยัวเิชยีร  องคมนตรี



จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเภสชักรรม

มาตรา 33 ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมตอ้งรักษาจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเภสชั
กรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม

มาตรา 34 บคุคลซึง่ไดรั้บความเสยีหายเพราะการประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่
วชิาชพีเภสชักรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม มสีทิธกิลา่วหาผูก้อ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายนัน้โดยท าเรือ่งยืน่ตอ่สภาเภสชักรรม

กรรมการหรอืบคุคลอืน่มสีทิธกิลา่วโทษผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมวา่
ประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเภสชักรรม โดยแจง้เรือ่งตอ่สภาเภสชักรรม

สทิธกิารกลา่วหาตามวรรคหนึง่หรอืสทิธกิารกลา่วโทษตามวรรคสอง
สิน้สดุลงเมือ่พน้หนึง่ปีนับแตว่นัทีผู่ไ้ดรั้บความเสยีหายหรอืผูก้ลา่วโทษรูเ้รือ่งการ
ประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีเภสชักรรมดงักลา่ว และรูต้วัผูป้ระพฤตผิดิ 
ทัง้นี ้ไมเ่กนิสามปีนับแตว่นัทีม่กีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณนัน้

การถอนเรือ่งการกลา่วหาหรอืการกลา่วโทษทีไ่ดย้ืน่หรอืแจง้ไวแ้ลว้นัน้
ไมเ่ป็นเหตใุหร้ะงับการด าเนนิการตามพระราชบญัญัตนิี้









ขา่วลกัลอบขายยา ซูโดอเีฟดรนิ ทจุรติเป็นเครอืขา่ย

http://news.voicetv.co.th/thailand/35789.html

1. มกีารลักลอบน ายา Pseudo. ออกจาก รพ. โดยท าหลักฐานการเบกิจา่ยเป็นเท็จ
2. มกีารสัง่ซือ้ยาเขา้โรงพยาบาล แตม่กีารน าออกไป โดยแจง้วา่มกีารน าไป

สนับสนุนใหห้น่วยทหาร
3. มกีารสัง่ซือ้โดย โรงพยาบาล และน าเขา้ไปในรา้นสวสัดกิารโรงพยาบาล 

จ าหน่ายออกไป
4, มกีารสัง่เอาไปจ าหน่ายทีร่า้นยา โดยใชช้ือ่ โรงพยาบาลสัง่ซือ้
5. เภสชักรสัง่ซือ้จ านวนมาก แต ่รพ..มรีายงานวา่ซือ้เพยีงเล็กนอ้ย
6. มยีา Pseudo. หายออกจากคลงัยาในโรงพยาบาล













ตวัอยา่งการโฆษณาการประกอบวชิาชพี

ภญ.ดร.เวชภณัฑ์ โอสถดี

Doctor of pharmacy (Pharm.D)

บา้นยาดี 5/55  ถ.แจง้วฒันะ ต,บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี

โทร. 0-2583-5555   มอืถอื 081-9199218     089-9199327

e-mail address  vachaphan@yahoo.com

เชีย่วชาญยาส าหรับเด็ก……..เชญิปรกึษาฟรี

นามบตัรแบบนีจ้ะใชไ้ดห้รอืไม ่เพราะเหตใุด ???



ตวัอยา่งการโฆษณาการประกอบวชิาชพี

ภก.พตท.รศ.ดร.มรว. โอสถ  ช านาญยา  ภบ.

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเภสชับ าบดั

เวลาท าการ  17.00 น. - 21.00 น.

แบบนีจ้ะโฆษณา ไดห้รอืไม ่เพราะเหตใุด ?



การโฆษณาตวัรา้นยาและเภสชักร.....?



ตวัอยา่งการโฆษณาหนา้รา้นยา ?

ขายยาโภดยเภสัชกรปริญญา

แต่เภสัชกรแจ้งเวลาปฏิบัติการ 17.00-20.00 น.

ขายยาโภดยเภสัชกร เกยีรตินิยมอนัดับ 1

แนะน ายาโภดยเภสัชกร

ให้ค าปรึกษาโภดยเภสัชกร



















ภญ.ดร.สภุาภรณ์  ปิติพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์

(ตวัอยา่ง)



ภก.เก่งกาจ  โอสถเกรียงไกร
ร้านยาเภสชักรเก่งกาจ  อ.ปากเกรด็

(ตวัอยา่ง)











ปัญหาใหญข่องวชิาชพีเภสชักรรม



ปัญหาใหญข่องวชิาชพีเภสชักรรม



ค าพพิากษาศาลฎกีา
กรณีการขายยาอนัตรายและยาควบคมุพเิศษ

ในขณะทีเ่ภสชักรไมอ่ยูป่ฏบิตัหินา้ที่



ประเด็นส าคญัค าพพิากษา

• วเิคราะหศ์พัท ์ค าวา่ “ขาย ” หมายรวมถงึการมไีวเ้พือ่ขาย

• การขายหรอืมไีวเ้พือ่ขายยาอนัตรายและยาควบคมุพเิศษใน
ระหวา่งทีเ่ภสชักรไมอ่ยูป่ฏบิตัหินา้ทีจ่งึถอืเป็นความผดิอยา่ง
เดยีวกนัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารขายจรงิ

• ขณะเกดิเหตไุมไ่ดม้กีารขึน้ป้ายวา่เภสชักรไมอ่ยู ่ไมข่ายยา
อนัตรายและยาควบคมุพเิศษและไมไ่ดล็้อคตูย้าหรอืใชผ้า้บงั 
เพือ่จะแสดงใหเ้ห็นวา่จะไมม่กีารขายยาอนัตรายและยาควบคมุ
พเิศษ อนัเป็นการคุม้ครองความปลอดภัยของผูบ้รโิภคยา

• การทีไ่มม่กีารด าเนนิการดงักลา่วยอ่มเป็นขอ้บง่ชีใ้หเ้ห็นวา่ มี
เจตนาทีจ่ะขายยาทกุประเภททีอ่ยูใ่นรา้น 











ผงักระบวนการพจิารณาจรรยาบรรณ

ผู้เสียหาย
ผู้รับทราบฯ
กรรมการสภา

เลขาธิการสภา
อนุกรรมการ
จรรยาบรรณ

การกระท า
ความผดิ
จรรยาบรรณ

ไม่มมูีล

อนุกรรมการ
สอบสวน

มมูีล

ยกข้อกล่าวหา
ว่ากล่าวตักเตือน
ภาคทัณฑ์
พกัใช้ใบอนุญาต
เพกิถอนใบอนุญาต

ยกข้อกล่าวหา

กล่าวหา/กล่าวโภทษ

เห็นชอบ

ยบัยั้งมติ

ศาลแพ่ง/ศาลอาญา

ศาลปกครอง(มาตรา 34-42)



ตวัอยา่งการท าผดิในรา้นยา

• ใหค้นอืน่ขายยาอนัตรายแทนเภสชักร

• ขายยาไมม่เีลขทะเบยีนต ารับ

• ขายยาวัตถอุอกฤทธิฯ์ ยาเสพตดิใหโ้ทษฯ โดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต

• ขายยาควบคมุพเิศษโดยไมม่ใีบสัง่แพทย์

• ไมอ่ยูร่า้นในเวลาทีแ่จง้เป็นผูม้หีนา้ทีป่ฏบิัตกิาร (แขวนป้าย)

• แขวนป้ายซ า้ซอ้น มชีือ่ปฏบิตัหินา้ทีม่ากกวา่หนึง่แหง่ 
ในชว่งเวลาเดยีวกนั

• ไมจั่ดท ารายงานซือ้ขาย ยาควบคมุฯ ยาอนัตราย

• ขายยาตามใบสัง่พระ



ตวัอยา่งการท าผดิอืน่ ๆ

• ใหค้วามเห็นทางวชิาการสนับสนุนผลติภณัฑ์

• พดูโออ้วดสรรพคณุผลติภณัฑ์

• ผลติยาปลอม

• ผลติยาขณะทีโ่รงงานผลติยาถกูพักใชใ้บอนุญาต

• รับรองรายงานผลการตรวจวเิคราะหอ์นัเป็นเท็จ

• แขวนป้ายซอ้น 2-5 รา้น



“ ขอใหถ้อืประโยชนส์ว่นตวัเป็นทีส่อง  ประโยชนข์องเพือ่นมนุษย์

เป็นกจิทีห่นึง่  ลาภทรัพยแ์ละเกยีรตยิศจะตกมาแกท่า่นเอง  ถา้ทา่นทรง
ธรรมะแหง่อาชพีใหบ้รสิทุธิ ์”

สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก

พระบดิาแหง่การแพทยแ์ผนปัจจบุนั



กรณีศกึษาจรรยาบรรณ 1

ภก.สมชาย  โอสถสวรรค ์ใบประกอบวชิาชพี ภ. 32100  ปฏบิตังิานเป็นเภสชักรประจ าโรงพยาบาล
เอกชนแหง่หนึง่     และเนือ่งจาก  ภก.สมชาย  ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลจงึมคีวามสนทิชดิชอบและได ้
แตง่งานกบั นางอญัชล ี ซึง่เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเดยีวกนั   เมือ่ท างานไป 5 ปี  มบีตุรดว้ยกนั 1 
คน  จงึไดล้งทนุซือ้ตกึแถว ท าเลด ีเป็นอาคาร 4 ชัน้ เปิดรา้นยา ชือ่รา้น อญัชลเีภสชั  เนือ่งจากอยากมี
กจิการของตนเองดว้ย   และกไ็ดอ้ยูอ่าศยัทีช่ัน้ 3 ของของรา้นนี ้    โดยไดห้าเภสชักรรุน่นอ้งชือ่ ภก.
มานติย ์  ชว่ยชาต ิ ใบประกอบวชิาชพี ภ. 34500    มาเป็นผูม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิารทีร่า้นยาใหโ้ดยแจง้มี
หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 17.00 น.-21.00 น.  เนือ่งจากใบประกอบวชิาชพีของตนไดแ้จง้เป็นเภสชักรประจ าของ
โรงพยาบาลแลว้    และ ภก.มานติย ์เป็นเภสชักร Part time ทีโ่รงพยาบาลดว้ย   โดยมาอยูช่ว่งเวรบา่ย
สปัดาหล์ะ 3 วนั   โดยใหภ้รรยาลาออกจากงานมาเลีย้งลกูและอยูเ่ฝ้ารา้นยาในชว่งเชา้  และชว่งเย็น
หลังจากเลกิงานจากโรงพยาบาล ภก.สมชายกจ็ะมาชว่ยภรรยาขายยาเป็นประจ าจนปิดรา้นในชว่งเวลา
ประมาณ 22.00 น.    ยกเวน้วนัทีต่อ้งขึน้เวรบา่ยดว้ย   

ภก.สมชายมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนารา้นยาใหม้มีาตรฐาน  จงึไดพ้ยายามจัดท ารา้นยาใหไ้ดต้าม
มาตรฐานรา้นยา  ตกแตง่แบบรา้นสมัยใหม ่ มกีารจัดบรเิวณใหค้ าปรกึษาเรือ่งยาชดัเจน และตดิป้ายหนา้
รา้นวา่ “ขายยาและใหค้ าแนะน าเรือ่งยาโดยเภสชักร” เพือ่ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนทราบวา่เป็นรา้นยา
ของเภสชักร   ซึง่กจิการทีร่า้นยาสมชายเภสชั เจรญิดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จะขายยาไดเ้กอืบตลอดวนั 
เนือ่งจากรา้นยาตัง้อยูใ่นยา่นธรุกจิ    เห็นภรรยาคอ่นขา้งเหนือ่ยทัง้จะตอ้งเลีย้งลกูและตอ้งขายยาเกอืบ
ตลอดทัง้วัน  จงึอยากใหภ้รรยาไดพั้กผอ่นบา้ง จงึไดจ้า้ง ภญ.วรรณี ขยนัจรงิ  ซึง่เพิง่ส าเร็จการศกึษา
จากมหาวทิยาลัยรัฐแหง่หนึง่  รอผลการสอบใบประกอบวชิาชพีอยู ่ มาอยูร่า้นประจ าแทนภรรยา  ในชว่ง
เชา้ ซึง่ ภญ.วรรณีก็ปฏบิตังิานมาตอ่เนือ่ง  ทีร่า้นจะมยีาควบคมุพเิศษ คอื Prednisolone tab. 5 mg. ซึง่ 
ภก.สมชาย ก าชบัวา่ใหจ้า่ยเฉพาะกรณีทีผู่ป่้วยมกีารแพท้ีช่ดัเจน เชน่ ลมพษิ  ผืน่คนั เป็นตน้  ซึง่ ภญ. 
วรรณี  ก็จา่ยยาดังกลา่วตามที ่ภก.สมชาย ก าชบั เฉพาะรายทีจ่ าเป็น และมกีารลงบนัทกึไวช้ดัเจน และก็
ไมเ่คยเกดิป ญหาทีผู่ป่้วยจะมารอ้งเรยีน    

กรณีศึกษาจรรยาบรรณ 1.ppt

