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 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบงัคบัใช้กฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ

วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (พ.ร.บ วตัถุออกฤทธ์ิฯ)  ความคิด เห็นของพนักงานเจ ้าหน้าที่ต ่อ

บทบัญญัติของกฎหมาย ทรัพยากรการบริหาร และปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมผลิตภณัฑ์หลงัออกสู่

ตลาดตาม พ.ร.บ วตัถุท่ีออกฤทธ์ิฯ โดยทาํการศึกษาในเภสัชกรท่ีรับผิดชอบงานกาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิ

ออกสู่ตลาดของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ .)  จาํนวน 76 

จงัหวดั เป็นการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงั

สสจ.จาํนวน 72 แห่ง มีผูต้อบกลบัร้อยละ 77.78 และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการปฏิบติังาน และการสัมภาษณ์

เชิงลึก จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกคดัเลือกแบบเจาะจงจากสสจ .  จาํนวน 4 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
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เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการดาํเนินคดี ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อบทบญัญติัของกฎหมาย พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมี

คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.28 จาก 5 คะแนน ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดท่ีสถานพยาบาลเอกชนตอ้งขอรับ
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อนุญาตใหแ้พทยส์ามารถครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ไดใ้นปริมาณท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตฯ 

(ร้อยละ50)ปัจจยัดา้นทรัพยากรการบริหารพบวา่ไม่เพียงพอ ทั้ งด้านบุคลากรและงบประมาณ ส่วนปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม 

พบวา่ การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางและผูบ้งัคบับญัชายงัไม่ชัดเจน ผลการศึกษาท่ีได้จะใช้เป็นแนวทางพฒันาการ

ดาํเนินงานและการบงัคบัใชก้ฎหมายด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด และแนวทางใน

การปรับปรุงส่งเสริมวิธีการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทของพนักงานเจา้หน้าท่ี

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ ่งข้ึน 
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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 วตัถุออกฤทธ์ิ หมายถึง วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติหรือท่ีได้

จากธรรมชาติ หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นวตัถุสังเคราะห์ ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีลกัษณะเป็นวตัถุสาํเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซ่ึง

พร้อมท่ีจะนาํไปใชแ้ก่คนหรือสตัวไ์ด ้(พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท, 2548: 5) 

มีการนาํวตัถุออกฤทธ์ิมาใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์เช่น กลุ่มยาลดความอยากอาหาร (Appetite 

Suppressants)  ไดแ้ก่ Phentermine, Diethylpropion และ D-Nor Pseudoephedrine  มีฤทธ์ิทางเภสัช

วิทยาเป็นอนุพนัธข์องเมทแอมเฟตามีน ออกฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง โดยมีผลต่อศูนย์

ควบคุม ความอยากอาหาร พบอาการขา้งเคียงของยาท่ีรุนแรง มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทาํ

ใหห้งุดหงิด ไวต่อส่ิงเร้า นอนไม่หลบั และมีฤทธ์ิทาํใหเ้คลิ้มฝัน (ไพศาล ปวงนิยม., 2550: 28)  กลุ่ม

ยานอนหลบั (Sedative Hypnotic) ได้แก่ Nitrazepam, Flunazepam, Teamazepam, Triazolam, 

Zopidem และ Midazolam เป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepine ท่ีออกฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง 

โดยไปยบัย ั้งการทาํหน้าท่ีของเซลลป์ระสาทต่างๆ  มีฤทธ์ิลดอาการวิตกกงัวล  ทาํให้นอนหลบั   

ตา้นอาการชกั  คลายกลา้มเน้ือ  แต่อาจเกิดภาวะสูญเสียความจาํขณะยาออกฤทธ์ิได ้  พบอาการไม่

พึงประสงค ์เช่น เซ่ืองซึม เดินโซเซ เคล่ือนไหวชา้ ความคิดไม่ฉับไว สับสน อ่อนเพลีย พูดไม่ชดั 

หากใชน้าน ๆ จะเกิดการด้ือยา และติดยา  กลุ่มยากล่อมประสาท (Tranquilizer) เป็นกลุ่มยาท่ีออก

ฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกบักลุ่มยานอนหลบั แต่ออกฤทธ์ิในระดบัท่ีตํ่ากว่า เช่น 

Diazepam, Lorazepam และ Aplrazolam (ศรีสุดา ฉํ่าทรัพย,์ 2541: 5)  นอกจากน้ียาในกลุ่มลดนํ้ ามกู

ท่ีมีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ซูโดอีเฟดรีนตาํรับเด่ียว และซูโดอีเฟดรีนตาํรับผสม ก็

จดัเป็นวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท แมว้่ากลไกการออกฤทธ์ิของกลุ่มตวัยาน้ีจะไม่มีผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลาง แต่เน่ืองจากคุณสมบติัทางเคมี สามารถนาํไปแยกสกัดสารซูโดอีเฟดรี

นออกมา เพ่ือใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษ คือ เมทแอมเฟตามีน หรือท่ีรู้จกักนัใน

นามของยาบา้ ยาไอซ ์ (วิภา เต็งอภิชาต, 2553: 1)    

 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการควบคุมวตัถุออกฤทธ์ิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมอบหมายให้สาํนักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา ดาํเนินงานในส่วนกลาง และสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ดาํเนินงาน

ในส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานแต่งตั้งใหพ้นกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. 2518 เป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย เพ่ือควบคุม กาํกบั ดูแล ตรวจสอบและเฝ้าระวงัสถานประกอบการ ไดแ้ก่ สถานท่ีขาย

วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) และ สถานท่ีครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2, 3, 4  

(โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก) ตลอดจนผูป้ระกอบการให้ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้และหาก

พบการฝ่าฝืนจะมีการลงโทษโดยใชม้าตรการตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยั เป็นธรรมและสมประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยการเก็บ

ตวัอยา่ง การยดึ การอายดั การดาํเนินการต่อผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฏหมาย ตั้ งแต่การดาํเนินคดีอาญา 

การเปรียบเทียบปรับ ไปจนถึงการพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต (สาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา , 2540: 15) ทั้ งน้ี การท่ีรัฐได้นําเอากฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีอยู่มาใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผา่นทางการกระทาํของเจา้หนา้ท่ีรัฐผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย เรียกว่า  การบงัคบัใช้

กฎหมาย (Law Enforcement) ซ่ึงหากการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอยา่งเคร่งครัดและเสมอภาคแลว้

จะมีผลทาํใหเ้กิดความสงบและเรียบร้อย (โภคิน พลกุล, 2531: 2) 

 อยา่งไรก็ตาม ยงัพบว่ามีปัญหาการนาํวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีประโยชน์ทางการแพทยไ์ปใช้

ในทางท่ีผดิในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้เพิ่มจาํนวนข้ึน โดยสถานการณ์ปัญหาการ

นาํวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีประโยชน์ทางการแพทยไ์ปใชใ้นทางท่ีผิด มีดว้ยกนัในหลายรูปแบบ อาทิเช่น 

ปัญหาการนาํยาวตัถุออกฤทธ์ิมาปรุงแต่งกบัสารชนิดอ่ืน หรือเสพร่วมกบัเคร่ืองด่ืมบางชนิด  ซ่ึงจะ

ทาํใหผู้เ้สพเกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มเป็นสุข  สนุกสนาน ผอ่นคลาย  พบกลุ่มวยัรุ่นเสพสารในกลุ่มวตัถุ

ออกฤทธ์ิมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม  นักเท่ียวกลางคืน ตามสถานเริงรมย ์(จารุวรรณ ลิ ้มสัจจะกุล, 

2546: ง) การนาํมาใชเ้ป็นสารผสมในยาเสพติดชนิดใหม่ ซ่ึงมีช่ือว่า “ส่ีคูณร้อย” เป็นการผสม

ระหว่างสารหลายๆ ชนิดกบัยา Alprazolam เม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้จะใจลอย ขาดสติ ฮึกเหิม 

กลา้แสดงออก เร่ิมแพร่ระบาดในแถบภาคใตข้องประเทศไทย (ดาํรงค ์แวอาลี, 2552: 3) นอกจากน้ี 

พบการนําวตัถุออกฤทธ์ิไปใชใ้นการก่ออาชญากรรม รวมถึงพบปัญหาการลกัลอบขายวตัถุออก

ฤทธ์ิทางอินเตอร์เนตอีกเป็นจาํนวนมาก  (กองควบคุมวตัถุเสพติด, 2555: 154) และในปี 2555 พบ

สถานการณ์ปัญหาการรั่วไหลของยาซูโดอีเฟดรีนในประเทศ มีการรั่วไหลออกนอกระบบการ

ควบคุมของโรงพยาบาลรัฐจาํนวน  11 แห่ง  และสถานพยาบาลเอกชน จาํนวน 14 แห่ง ซ่ึงมี

หลกัฐานเก่ียวพนักบัของกลางยาในคดียาเสพติดท่ีตรวจพบ  (กองควบคุมวตัถุเสพติด, 2555) 

 ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติการตรวจรับของกลาง ท่ีมาจากหน่วย

ตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด ไดแ้ก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข สถานตรวจ
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พิสูจน์สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สถานตรวจพิสูจน์สาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติ  ซ่ึงนาํของกลางมาเก็บรักษา ณ คลงัยาเสพติด สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดย

พบว่า ในปี พ.ศ.2553  มีการตรวจรับของกลางคดีวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท จาํนวนทั้งสิ้น 

299 คดี (692 รายการ) ปี พ.ศ.2554 จาํนวน 407 คดี (349 รายการ)  และปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 491 คดี 

(655 รายการ) (กองควบคุมวตัถุเสพติด, 2553-2555)  ฉะนั้น เห็นไดว้่า คดีของกลางวตัถุออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาทท่ีถูกจบักุมได  ้ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 มีการรับของกลางวตัถุออกฤทธ์ิรวม

ทั้ งสิ้น 1,694 รายการ ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี โดยคดีของกลางวตัถุออกฤทธ์ิท่ีพบมากท่ีสุด 3 

ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ Alprazolam พบว่ามีคดีจาํนวนสูงท่ีสุดถึง 983 รายการ Pseudoephedrine จาํนวน 

181 รายการ และ Diazepam จาํนวน 57 รายการ  นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลรายงานเก่ียวกบัการนาํวตัถุ

ออกฤทธ์ิไปใชใ้นทางท่ีผิด โดยเป็นขอ้มูลจากการรับเร่ืองร้องเรียนของสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาจากประชาชน ซ่ึงพบกรณีตัวอย่างเช่น กรณี สถานพยาบาลมีการจาํหน่ายยาลด

นํ้ าหนกัท่ีเป็นวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ใหก้บัเด็กนกัเรียนจาํนวนมาก โดยยาดงักล่าวสามารถหาซ้ือ

ได้ง่ายไม่ต้องพบแพทย์ตรวจรักษาก่อนซ้ือยา กรณีคลินิกขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 

(Midazolam) ให้กบัผูติ้ดยาเสพติดใชบ้ดละลายนํ้ าเพ่ือเสพแทนเฮโรอีน  กรณีร้านขายยาจาํหน่าย

วตัถุออกฤทธ์ิประเภท 4 ใหก้บัวยัรุ่นและผูติ้ดยา กรณีผูแ้ทนขายยาไดเ้สนอขายวตัถุออกฤทธ์ิให้แก่ 

ร้านขายยา โดยอา้งว่าได้ซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิต่อมาจากคลินิกแพทย ์เป็นตน้ ในปีงบประมาณ 2554  

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจ้ดัทาํโครงการเพ่ือสํารวจสถานการณ์การลกัลอบขาย 

วตัถุออกฤทธ์ิในร้านขายยา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จงัหวดัสมุทรปราการ นนทบุรี 

และปทุมธานี) รวมทั้ งสิ้น 100 ร้าน พบว่ามีร้านขายยาท่ีลกัลอบขายวตัถุออกฤทธ์ิ จาํนวนถึง 14 

ร้าน และในปีงบประมาณ 2555ไดด้าํเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีไวใ้น

ครอบครองและใช้ประโยชน์ ซ่ึงว ัตถุออกฤทธ์ิ  จํานวน  118 แห่ง  พบการกระทําฝ่าฝืน

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 จาํนวน 12 แห่ง  (กองควบคุมวตัถุ 

เสพติด, 2550-2555) 

 จากขอ้มลูและสถิติท่ีกล่าวมาขา้งตน้  แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การนาํวตัถุออกฤทธ์ิ

ทางการแพทยม์าใชใ้นทางท่ีผดิโดยการลกัลอบนาํยาออกนอกระบบ มีรูปแบบของการกระทาํผิดท่ี

หลากหลาย มีแนวโนม้ของการกระทาํความผดิเพิ่มมากข้ึน พบการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายของสถาน

ประกอบการ และผูป้ระกอบการ เช่น สถานพยาบาล หรือร้านขายยา ซ่ึงการควบคุมให้มีการปฏิบติั

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ครอบคลุม

ทัว่ทั้งประเทศ และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน   แมว้่าพนักงานเจา้หน้าท่ีจะมีกฎหมายเป็น

เคร่ืองมือในการบงัคบัใชแ้ละควบคุมให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้แต่ก็ยงั
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พบการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทเป็นจาํนวนมาก 

ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้ น  

สามารถทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดขอ้บกพร่องต่างๆ อย่างถูกตอ้งครบถว้น และ

เม่ือทราบสาเหตุแลว้จะไดเ้ร่ิมแกไ้ขตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงกฎหมายแต่ละสาขามีจุดหมายหรือ

เจตนารมณ์ท่ีต่างกนั มีกลไกบงัคบัใชใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายแตกต่างกนั  มีผลกระทบต่อสังคม

แตกต่างกนั หากรัฐประสงคจ์ะใหก้ฎหมายมีการบงัคบัใชต้ามเจตนารมณ์แลว้ รัฐตอ้งศึกษาลกัษณะ

ของงาน การจัดระบบเจ้าหน้าท่ี ศึกษาความสัมพนัธ์ในอาํนาจหน้าท่ีต่างๆ ตลอดจนติดตาม

ประเมินผลการทาํงานของเจา้หน้าท่ีของรัฐทุกๆ ฝ่ายอย่างต่อเน่ืองกนัไป จึงจะทาํรัฐมีการพฒันา 

(อมร จนัทรสมบูรณ์, 2543: 25-28) 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายจะบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั

ต่างๆ  ซ่ึงอาจมีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยมีรายงานผลการวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการบงัคบัใช ้

กฎหมายต่างๆ พบว่า มีปัจจยัหลายดา้นท่ีส่งผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย จากผลการศึกษาของพีระ 

ธาตุพิกุล (2547: 18-20) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคด้าน

สาธารณสุขในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยเน้นการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 3 ฉบบั คือ 

พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบญัญติัสถานพยาบาล 

พ.ศ.2541 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1)  ดา้นบุคคล คือ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีขาดสมรรถนะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานบงัคบัใชก้ฎหมาย ผูบ้งัคบับญัชาไม่มี

ความจริงจงั  (2) ดา้นองคก์ร คือการสนบัสนุนการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบักฎหมาย

ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ (3) ดา้นบริบททางสังคม คือ สภาพสังคมท่ีเป็นระบบอุปถมัภ ์

และอิทธิพลคุกคามพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 จากการศึกษาของสิริลกัษณ์ มงักรอศัวกุล (สิริลกัษณ์ มงักรอศัวกุล, 2548: 89-90)  

เก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคและผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบันโยบายและการ

ปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหารและยาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 8 คือ ปัญหาด้านการบังคับใชก้ฎหมาย โดยผูป้ฏิบัติงาน มีความเห็นว่าควรมีการแกไ้ข

กฎหมายดา้นพระราชบญัญติัยา และ พระราชบญัญติัอาหารทนัต่อเหตุการณ์ให้มากข้ึน และควร

แกไ้ขกฎหมายในดา้นการกาํหนดโทษใหเ้หมาะสม ส่วนผูบ้ริโภคมีความเห็นว่ามีผูป้ฏิบติังานควร

ดาํเนินการเอาผดิกบัผูป้ระกอบการกรณีผูบ้ริโภคร้องเรียนอยา่งเขม้งวดและกวดขนั ให้มีการบงัคบั

ใชก้ฎหมายเก่ียวกบัผูบ้ริโภคดา้นอาหารและยาอย่างจริงจงั ซ่ึงผูบ้ริโภคเห็นว่าเร่ืองการบงัคบัใช้

กฎหมายเป็นจุดอ่อนของสงัคมไทย  
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 การศึกษาของนันทวลกัษณ์ พูลวิวฒัน์ชยัการ (นันทวลกัษณ์ พูลวิวฒัน์ชยัการ, 2551: 

201-203) เร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายในการควบคุมยาแผนโบราณ ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 

พบว่า การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยรวมของสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยส่วนใหญ่ดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 52.4) ดา้นการดาํเนินการอ่ืน

ต่อผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 52.3)และสาํนักงานสาธารณสุขส่วนใหญ่

ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ (ร้อยละ 52.4) นายแพทยส์าธารณสุขไม่มีการมอบนโยบายใน

การปฏิบติังานควบคุมยาแผนโบราณอยา่งชดัเจน (ร้อยละ 81.0)  

 จากขอ้มลูท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้่าการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบญัญติัวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี สถานการณ์การใชว้ตัถุออก

ฤทธ์ิในทางท่ีผดิมีรูปแบบใหม่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน เพ่ือควบคุมไม่ให้มีการนาํวตัถุออกฤทธ์ิไป

ใชใ้นทางท่ีผดิ การบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีจึงควรเป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพ

สถานการณ์ปัญหา ณ ปัจจุบัน ดังนั้ นศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หลงัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด และศึกษา

ปัจจยัต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูเบ้ืองตน้ในการกาํหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีการปฏิบติังานและเพ่ือให้เกิดการบังคบัใช้กฎหมายท่ีมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมเท่าทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถช่วยลดปัญหาการนาํวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาทไปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  เพ่ือศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

1.  เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะ พนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ.2518 ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ใน

การทาํงานดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน 

ประมวลหลกัฐาน  

 2. เพ่ืออธิบายความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 
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 3.  เพ่ืออธิบายปัจจยัดา้นทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ 

และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 

 4.  เพ่ืออธิบายปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ นโยบาย

จากส่วนกลาง นโยบายผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือพฒันาการดาํเนินงานและการ

บังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด รวมถึง

แนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมวิธีการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาทของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4.  นิยามศัพท์ 

 1. กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความใน

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ท่ีเก่ียวขอ้งวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

ในประเภท 2, 3 และ 4 

 2.  การบงัคบัใชก้ฎหมาย หมายถึง การท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิวตัถุ

ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ได้นําบทบัญญัติของพระราชบัญญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 ไปปรับใช้แก่การกระทาํความผิด โดยทาํการตรวจสอบ ควบคุม การยึด       

การอายดั การดําเนินคดีอาญา การเปรียบเทียบปรับ การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอน

ใบอนุญาต  

 3.  พนกังานเจา้หนา้ท่ี หมายถึง พนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานเฝ้าระวงัหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุขจงัหวดั 

 4.  การนําว ัตถุออกฤทธ์ิไปใช้ในทางท่ีผิด หมายถึง การใช้วตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่มี

จุดมุ่งหมายทางการแพทย ์การใชข้นาดท่ีเกินกาํหนด หรือไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยแ์ละทาํให้เกิด

อนัตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของผูบ้ริโภค 

 



 

 

7

 5.  การดําเนินงานเพ่ือคุ้มครองผูบ้ริโภคหลังผลิตภัณฑ์ว ัตถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด

หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบเพื่อใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติัอยา่งถกูตอ้ง ไม่เบ่ียงเบนไปจากท่ีไดรั้บ

อนุญาตไว ้โดยดาํเนินการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวงั ในสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านขายยา 

สถานพยาบาล 

 6.  ทรัพยากรการบริหาร หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีผลเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินการของ

หน่วยงาน ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

 7.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการบงัคบัใชก้ฎหมาย หมายถึง นโยบายจากส่วนกลาง 

นโยบายจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน และการใหค้วามร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 
 
 

คุณลกัษณะของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

1. อาย ุ 

2. เพศ  

3. สถานภาพ  

4. ตาํแหน่ง  

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6. ระดบัการศึกษา  

7. การฝึกอบรม  

8. การมีประสบการณ์เร่ืองร้องเรียน 

ความคิดเห็นต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ ติดตาม  

เฝ้าระวงั หลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออก 

สู่ตลาด 

ปัจจยัดา้นทรัพยากรการบริหาร  

1. บุคลากร  

2. งบประมาณ  

3. วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

การบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังาน 

เจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุ 

ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518  

การควบคุมหลงัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 

1. การตรวจสอบสถานท่ี 

- สถานท่ีขายวตัถุออกฤทธ์ิ

ในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) 

- สถานท่ีครอบครองวตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2, 3 และ 4 

 (โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก) 

2. การเกบ็ตวัอยา่ง 

3. การยดึ 

4. การอายดั 

5. การดาํเนินการต่อผูก้ระทาํ

การฝ่าฝืนกฏหมาย 

-  การดาํเนินคดีอาญา 

- การเปรียบเทียบปรับ 

- การพกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

1. นโยบายจากส่วนกลาง 

2. นโยบายผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน  

3. ความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาเรือง การปฏิบติัตามกฎหมายของพนกังานเจา้หน้าทีตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 การควบคุมผลิตภณัฑ์หลงัออกสู่ตลาด มีการทบทวน

วรรณกรรม และการศึกษางานวิจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งซึงประกอบดว้ยเนือหาดงันี 

 ส่วนที 1  ขอ้มลูเกียวกบัวตัถุออกฤทธิ 

1.1  ความหมายของ วตัถุออกฤทธิ 

1.2  วตัถุออกฤทธิทีขึนทะเบียนตาํรับในประเทศไทย 

1.3  การกระจายวตัถุออกฤทธิ 

 ส่วนที 2 หลกัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  2.1  ความหมายของ หลกัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 2.2  สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.

2518 ทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด 

  2.3  อาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที ตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 

  2.4   หลกัและวิธีการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

2.5  การตรวจสอบสถานทีทีมีการครอบครองและขายวตัถุออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท ของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

  ส่วนที 3  การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

  3.1  ความหมายของ การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

  3.2  การดาํเนินการควบคุมวตัถุออกฤทธิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

  3.3  ปัจจยัดา้นทรัพยากรการบริหาร 

 3.4  ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 ส่วนที 4  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
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ส่วนที 1 ข้อมูลเกยีวกบัวตัถุออกฤทธ ิ

 1. 1  ความหมายของวตัถุออกฤทธ ิ(Psychotropic Substance)   

  นิยาม “วตัถุออกฤทธิ (Psychotropic Substance)” 

  วตัถุออกฤทธิ (Psychotropic Substance) ตามอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยวตัถุที

ออกฤทธิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 หมายถึง สารใดๆ ทีเป็นสารธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์

หรือวตัถุทีเป็นธรรมชาติ ในประเภทที I, II, III และ IV ตามตารางแนบทา้ยอนุสัญญาฯ 1971 

ภายใตอ้นุสญัญาว่าดว้ยวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาทสหประชาชาติไดก้าํหนดการควบคุมวตัถุ

ออกฤทธิระหว่างประเทศโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

ค.ศ. 1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971) โดยมีวตัถุประสงค์ควบคุมการใชว้ตัถุ

ออกฤทธิในทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์ในปริมาณทีเหมาะสม และป้องกนัการใชว้ตัถุออกฤทธิ

ในทางทีผดิ โดยกาํหนดคุณสมบติัของสารทีควบคุมเป็นวตัถุออกฤทธิภายใตอ้นุสัญญาฯ (World 

Health Oraganized, 2000)   ดงันี 

  สารทีสามารถทาํใหเ้กิดผลดงันี 

1. ภาวะการติดยา (State of Dependence) และ 

2. การกระตุน้ (Stimulation) หรือกด (Depression) ระบบประสาทส่วนกลาง มีผล             

ทาํให้เกิดประสาทหลอน (Hallucination) หรือทําให้เกิดความผิดปกติของการควบคุมการ

เคลือนไหวของร่างกาย (Motorfunction) หรือความคิด (Thinking) หรือพฤติกรรม (Behavior) หรือ

การรับรู้ (Perception) หรืออารมณ์ (Mood)  

3. การนาํไปใชใ้นทางทีผดิและเกิดผลเสียในทาํนองเดียวกนักบัสารทีไดถู้กควบคุม

เป็นวตัถุออกฤทธิประเภทที I, II, III และ IV ของอนุสญัญาฯ 1971  

   มีหลกัฐานเพียงพอทีแสดงให้เห็นว่า สารดงักล่าวไดถู้กนําไปใช้หรืออาจจะถูก

นาํไปใชใ้นทางทีผิด และจะทาํให้เกิดปัญหาต่อการสาธารณสุขและสังคม จึงควรทีจะจัดให้อยู่

ภายใตก้ารควบคุมระหว่างประเทศ 

  ทังนี  สารทีควบคุมภายใต้อนุสัญญาฯ 1971 จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

(Schedules) ดงันี 

 ประเภท I เป็นสารทีมีศกัยภาพในการก่อใหเ้กิดการใชย้าในทางทีผิดมีความเสียง

อนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนทีร้ายแรง มีการใชป้ระโยชน์เพือการบาํบดัรักษาทีจาํกดั 

 ประเภท II  เป็นสารทีมีศกัยภาพในการก่อให้เกิดการใชใ้นทางทีผิดและมีความ

เสียงอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนมาก มีการใชป้ระโยชน์เพือการบาํบดัรักษาในระดบัน้อยถึงปาน

กลาง 
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 ประเภท III  เป็นสารทีมีศกัยภาพในการก่อให้เกิดการใชใ้นทางทีผิดและมีความ

เสียงอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนมาก มีการใชป้ระโยชน์ในการบาํบดัรักษาในระดบัปานกลางถึง

มาก 

ประเภท IV  เป็นสารทีมีศกัยภาพในการก่อให้เกิดการใชใ้นทางทีผิดและมีความ

เสียงอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนน้อย มีการใชป้ระโยชน์ในการบาํบดัรักษาจากน้อยไปถึง

มาก 

 ประเทศไทยมีการควบคุมวตัถุออกฤทธิภายใตพ้ระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยมีสาระสาํคญั ดงันี 

นิยามคาํต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (พระราชบญัญัติวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

2548: 5) 

วตัถุออกฤทธิ หมายความว่า วตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาททีเป็นสิงธรรมชาติ

หรือทีไดจ้ากสิงธรรมชาติ หรือวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาททีเป็นวตัถุสงัเคราะห์ ทงันี ตามที

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วตัถุตาํรับ หมายความว่า สิงปรุงไม่ว่าจะมีรูปลกัษณะใดทีมีวตัถุออกฤทธิรวมอยู่

ดว้ย ทงันี รวมทงัวตัถุออกฤทธิทีมีลกัษณะเป็นวตัถุสาํเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึงพร้อมทีจะนาํไปใช้

แก่คนหรือสตัวไ์ด ้

เสพวตัถุออกฤทธิ หมายความว่า การรับวตัถุออกฤทธิเขา้สู่ร่างกายโดยวิธีใดหรือ

ทางใด 

 ติดวตัถุออกฤทธิ หมายความว่า เสพเป็นประจาํติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที

จาํเป็นตอ้งพึงพาวตัถุออกฤทธิ โดยสามารถพบสภาพเช่นนนัไดต้ามหลกัวิชาการ 

 การระบุชือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ รัฐมนตรีว่ากา รกระทรวง

สาธารณสุขมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุชือและจดัแบ่งประเภทวตัถุออกฤทธิว่าดว้ย

วตัถุออกฤทธิใดอยูใ่นประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

 การแบ่งประเภทของวตัถุออกฤทธิ  ตามบญัชีทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบบัที 97 (พ.ศ. 2539) เรือง ระบุชือและจดัแบ่งประเภทวตัถุออกฤทธิ กาํหนดให้วตัถุออกฤทธิ ที

ระบุชือในบญัชีทา้ยประกาศนีเป็นวตัถุออกฤทธิ ตามความในพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 แบ่งประเภทวตัถุออกฤทธิเป็น 4 ประเภท ดงันี 

1. วตัถุออกฤทธิในประเภท 1 ส่วนใหญ่เป็นสารทีทาํใหเ้กิดอาการหลอนประสาท 

เช่น Lysergic Diethylamide (LSD) ทีพบในกระดาษเมา (Magic Paper), Tetrahydrocannabinol 

(THC) สารออกฤทธิในตน้กญัชา หรือ Psilocybine สารออกฤทธิในเห็ดขีควาย 
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2. ว ัตถุออกฤทธิในประเภท 2 จ ําแนกออกเป็น กลุ่มกระตุ้นประสาท เช่น 

Methylphenidate ใช้รักษาโรคสมาธิสันในเด็ก (ADHD หรือ Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) กลุ่มยานอนหลบั ได้แก่ กลุ่ม Benzodiazepines เช่น Flunitrazepam, Nimetazepam, 

Triazolam และ Alprazolam กลุ่ม Barbiturate เช่น Secobarbital กลุ่มยาลดความอว้น ลดความอยาก

อาหาร เช่น Amfepramone, Mazindol และ Phentermine และกลุ่มยาลดอาการคดัจมูก เช่น ยา 

Pseudoephedrine ตาํรับเดียว และ ยา Pseudoehedrineตาํรับสูตรผสม 

  3. วตัถุออกฤทธิในประเภท 3 เป็นยานอนหลบักลุ่ม Barbiturate และ non-

barbiturate 

  4. วตัถุออกฤทธิในประเภท 4 เป็นกลุ่มยาลดความวิตกกงัวล เช่น Diazepam และ 

Lorazepam 

 1.2  วตัถุออกฤทธิทีขึนทะเบียนตาํรับในประเทศไทย 

 ตามพระราชบัญญัติวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้จัดแบ่ง

ประเภทวตัถุออกฤทธิออกเป็น 4 ประเภท ดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยวตัถุออกฤทธิในประเภท 1 มี

อนัตรายร้ายแรงและมีประโยชน์ในทางการแพทยบ์า้งแต่น้อยหรือไม่มีเลย ปัจจุบนัไม่มีวตัถุออก

ฤทธิในประเภท 1 ขึนทะเบียนตาํรับในประเทศไทยเพือใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ส่วนวตัถุออก

ฤทธิในประเภท 2กฎหมายหา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย นาํเขา้ หรือส่งออก ยกเวน้กระทรวงสาธารณสุข 

หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ดงันัน กระทรวงสาธารณสุข จึงมีภาระกิจใน

การจดัหาวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภท 2 เพือใหบ้ริการแก่สถานพยาบาลต่างๆทงัของ

รัฐ และเอกชน สถานพยาบาลทนัตกรรม และสถานพยาบาลสัตว ์ทวัราชอาณาจกัร ซึงดาํเนินงาน

โดยสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมวตัถุเสพติดเป็นผูค้วบคุมรับผดิชอบการ

ดาํเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน มีหน้าที ภารกิจ เพือซือ ขาย ผลิตวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท เพือสาํหรับใชใ้นทางการแพทย ์

ปัจจุบันมีวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 ไวจ้าํหน่ายให้กับโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาล รวมทงัสิน 21 ตาํรับ ตามตารางที 1 และในส่วนวตัถุออกทธิในประเภท 3,4  มีผูผ้ลิต

และผูน้าํเขา้ขอขึนทะเบียนตาํรับไว ้โดยวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 จาํนวนทงัสิน 135 ตาํรับ ตาม

ตารางที 2 และวตัถุออกฤทธิในประเภท 4  จาํนวนทงัสิน 240 ตาํรับตาํรับ ตามตารางที 3  รวมมีวตัถุ

ออกฤทธิทีขึนทะเบียนตาํรับในประเทศไทยทงัสิน 396 ตาํรับ 
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ตารางที 1 ตาํรับวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 ทีมีจดัจาํหน่ายในประเทศไทย  

 

ลาํดบัที ชือวตัถุออกฤทธิ ลาํดบัที ชือวตัถุออกฤทธิ 

1 NITRAZEPAM  5 mg 12 MIDAZOLAM 15 mg /1 ml 

2 KETAMINE Hcl 50 mg/ml; 10ml 13 DIETYLPROPION Hcl 75 mg 

3 

METHYPHENIDATE Hcl 

SUSTATAINED RELEASE 

TABLET 18 mg/tab 

14 FLUNITRAZEPAM 1 mg 

4 

METHYPHENIDATE Hcl 

SUSTATAINED RELEASE 

TABLET 27 mg/tab 

15 ZOLPIDEM TARTRAE 10 mg 

5 

METHYPHENIDATE Hcl 

SUSTATAINED RELEASE 

TABLET 36 mg/tab 

16 ALPRAZOLAM 0.25  mg. 

6 
METHYLPHENIDATE  Hcl   

10 mg 
17 ALPRAZOLAM 0.5 mg. 

7 
PHENTERMINE RESINATE   

30 mg 
18 ALPRAZOLAM 1.0 mg. 

8 
PHENTERMINE RESINATE  

15 mg 
19 

PSEUDOEPHEDRINE Hcl  30 

mg. SYRUP 

9 EPHEDRINE Hcl 30 mg /ml 20 
PSEUDOEPHEDRINE Hcl  30 

mg. TABLET 

10 
MIDAZOLAM MALEATE eq to 

MIDAZOLAM 15 mg TABLET 
21 

PSEUDOEPHEDRINE Hcl   60 

mg. TABLET 

11 MIDAZOLAM 15 mg /3 ml   
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ตารางที 2  ตาํรับวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 ทีมีจดัจาํหน่ายในประเทศไทย  

 

ลาํดบัที ชือวตัถุออกฤทธิ 
จาํนวน

ตาํรับ 

1 AMOBARBITAL SODIUM 500 mg 1 

2 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.2 mg 4 

3 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.216 mg 1 

4 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.3 mg 3 

5 BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE 0.324 mg 1 

6 CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE, AMOBARBITAL  25 

mg,50 mg 

4 

7 MEPROBAMATE 400 mg 2 

8 PENTAZOCINE 20 mg 1 

9 PENTAZOCINE 25 mg 3 

10 PENTAZOCINE 28.20 mg 1 

11 PENTAZOCINE 30 mg 11 

12 PENTAZOCINE 39.47 mg 1 

13 PENTAZOCINE  50 mg 1 

14 PENTOBARBITAL SODIUM 50 mg 1 

15 PENTOBARBITAL SODIUM 6.00 g EQ.TO PENTOBABITAL 

BASE 5.47 g 

2 
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ตารางที 3 ตาํรับวตัถุออกฤทธิในประเภท 4 ทีมีจดัจาํหน่ายในประเทศไทย  

 

ลาํดบัที ชือวตัถุออกฤทธิ 
จาํนวน

ตาํรับ 

1 BROMAZEPAM 3 mg 2 

2 BROMAZEPAM 1.5 mg 1 

3 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 5 mg 2 

4 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 10 mg 5 

5 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 11.2 mg 1 

6 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE 25 mg 1 

7 CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE EQUIVALENT TO 

CHLORDIAZEPOXIDE 25.0 MG  27.5 mg 

1 

8 CLIDINIUM BROMIDE , CHLORDIAZEPOXIDE 2.5 mg,5 mf 4 

9 CLIDINIUM BROMIDE , CHLORDIAZEPOXIDE HCl 2.5 

mg,5.6071 mg 

1 

10 CLOBAZAM 5 mg 2 

11 CLONAZEPAM 0.5 mg 4 

12 CLONAZEPAM 1 mg 2 

13 CLONAZEPAM 2 mg 6 

14 CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 mg 4 

15 DIAZEPAM 10 mg 4 

16 DIAZEPAM2 mg 23 

17 DIAZEPAM 5 mg 28 

18 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 mg 1 

19 ERGOTAMINE TARTRATE , BELLADONNA DRY EXTRACT 

(EQUIVALENT TO HYOSCYAMINE 0.1 MG) ,  

PHENOBARBITONE 0.3 mg,10 mg 

1 

20 LORAZEPAM 0.5 mg 10 
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ตารางที 3 ตาํรับวตัถุออกฤทธิในประเภท 4 ทีมีจดัจาํหน่ายในประเทศไทย (ต่อ) 

 

ลาํดบัที ชือวตัถุออกฤทธิ 
จาํนวน

ตาํรับ 

21 LORAZEPAM 1 mg 9 

22 LORAZEPAM 2 mg 5 

23 MEDAZEPAM 5 mg 2 

24 MEDAZEPAM 10 mg 1 

25 PHENOBARBITAL 100 mg 1 

26 PHENOBARBITAL 32.5 mg 1 

27 PHENOBARBITAL 65 mg 1 

28 PHENOBARBITAL 20 mg 1 

29 PHENOBARBITAL SODIUM 219 mg 1 

30 PINAZEPAM 5 mg 2 

31 PRAZEPAM 10 mg 1 

32 TOFISOPAM 50 mg 1 

                                                                       

1.3  การกระจายวตัถุออกฤทธ ิ

วตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 2 3 และ 4 กองควบคุมวตัถุเสพติด

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผูค้วบคุมการขายและการใชย้าให้อยู่ในระบบ ตงัแต่

การขออนุญาตขึนทะเบียนตาํรับ การออกใบอนุญาตนาํเขา้ ผลิต จาํหน่าย ซึงผูรั้บอนุญาตจะนํา

วตัถุออกฤทธิเขา้มาในรูปแบบของวตัถุดิบหรือยาสาํเร็จรูป วตัถุดิบจะถกูส่งไปยงัผูรั้บอนุญาตผลิต

เพือผลิตเป็นยาสาํเร็จรูป หลงัจากนันยาสาํเร็จรูปทงัหมดจะถูกกระจายไปใน 4 ช่องทางคือ 1) ผู ้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย ์ทนัตแพทย ์สัตวแพทย)์ 2)โรงพยาบาลของรัฐ  3)โรงพยาบาล

เอกชน 4) ร้านขายยา จากขอ้มูลทีได้จากการปฏิบัติงานจริง พบว่าปัจจุบนัมีจาํนวนการขอขึน

ทะเบียนวตัถุออกฤทธิในประเทศไทยมี ทงัสิน 396 ตาํรับ ซึงตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไดก้าํหนดให้ผูรั้บอนุญาตนาํเขา้ ผลิต จาํหน่าย ตอ้งจดัทาํรายงาน

แสดงการรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธิประจาํเดือน (แบบ บ.จ.9) ส่งใหเ้ลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา ภายใน 30 ว ัน นับแต่วนัสิ นเดือน และจากรายงานทีผูรั้บอนุญาตฯ ส่งมายงั

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวตัถุออกฤทธิทีมีการรายงานการกระจายมากทีสุด 5 
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อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Diazepam Lorazepam Clorazepate Clonazepam และ Chlodiazepoxide   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการกระจายวตัถุออกฤทธิ โดยนาํขอ้มลูมาจากรายงานการ

ขายของผูผ้ลิตและผูแ้ทนจาํหน่าย ตงัแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีรายละเอียด ดงันี 

 

 
 

แผนภูมิที 2 ปริมาณการใชว้ตัถุออกฤทธิในประเภท 4 ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ. 2556 

ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ”   (เอกสารกองควบคุมวตัถุเสพติด ตุลาคม 2555).  

                                     

จากแผนภูมิ เห็นไดว้่าวตัถุออกฤทธิประเภท 4 ทีมีการใชป้ริมาณสูงทีสุดไดแ้ก่ 

Diazepam Lorazepam Clorazepate Clonazepam และ Chlodiazepaoxide โดย Diazepam และ 

Lorazepam แนวโนม้การใชเ้พิมขึนทุกปี   

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิปริมาณการใชว้ตัถุออกฤทธิในประเภท 4 
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แผนภูมิที 3 ปริมาณการกระจายยาวตัถุออกฤทธิประเภท 4 ในสถานบริการสุขภาพ ระหว่างปี พ.ศ.2554- 

พ.ศ.2556 

ทีมา: สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ”   (เอกสารกองควบคุมวตัถุเสพติด ตุลาคม 2555).  

 

จากแผนภูมิ เห็นไดว้่า วตัถุออกฤทธิประเภท 4 มีการกระจายไปยงัสถานพยาบาลของ

รัฐ มากทีสุด คิดเป็น ร้อยละ 50 ของการกระจายวตัถุออกฤทธิประเภท 4 ลาํดบัถดัมา คือ คลินิก 

ร้อยละ  20 ร้านขายยา ร้อยละ19 และ สถานพยาบาลเอกชน ร้อยละ 11 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19

 

 

แผนภูมิที  4  ปริมาณการกระจายยาวตัถุออกฤทธิประเภท 4 ตามลกัษณะภูมิศาสตร์ ระหว่างปี 

พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556 

ทีมา: สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ”   (เอกสารกองควบคุมวตัถุเสพติด ตุลาคม 2555).  

 

จากแผนภูมิ เห็นไดว้่า วตัถุออกฤทธิประเภท 4 มีการกระจายไปยงัภาคกลางมากทีสุด 

คิดเป็น ร้อยละ 33 ของการกระจายวัต ถุออกฤทธิประเภท 4 ล ําดับถัดมา คือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็น ร้อยละ  23  เท่ากบักรุงเทพ ภาคใต ้คิดเป็น ร้อยละ 11 และภาคเหนือ

คิดเป็น ร้อยละ 10  
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ตารางที  4 ปริมาณของการกระจายวตัถุออกฤทธิในประเภท 4 30 จงัหวดัสูงสุดในประเทศระหว่าง

ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556    

                                                   

อนัดบัที จงัหวดั ปริมาณ (เมด็) อนัดบัที จงัหวดั ปริมาณ (เมด็) 

1 เชียงใหม่ 89,398,952  16 ปทุมธานี 33,418,276  

2 นครราชสีมา 88,448,483  17 ราชบุรี 31,057,194  

3 ขอนแก่น 59,547,628  18 ร้อยเอด็ 27,516,256  

4 นครศรีธรรมราช 57,897,674  19 พระนครศรีอยธุยา 27,283,274  

5 ชลบุรี 57,486,245  20 ศรีสะเกษ 27,011,118  

6 สงขลา 55,850,780  21 บุรีรัมย ์ 26,994,593  

7 อุบลราชธานี 53,821,24  22 กาํแพงเพชร 25,107,229  

8 นครสวรรค ์ 53,498,472  23 ลาํปาง 25,066,411  

9 อุดรธานี  50,762,674  24 พิษณุโลก 25,010,442  

10 นนทบุรี 47,190,971  25 ลพบุรี 24,952,848  

11 สมุทรปราการ 43,547,342  26 สุรินทร์ 24,754,623  

12 นครปฐม  37,757,518  27 สระบุรี 24,171,420  

13 สุราษฎร์ธานี 37,452,762  28 สมุทรสาคร 22,215,006  

14 สุพรรณบุรี 35,069,452  29 เพชรบูรณ์  21,529,506  

15 เชียงราย 33,611,090  30 สุโขทยั 21,147,888  

 

ทีมา: สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, “รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ”   (เอกสารกองควบคุมวตัถุเสพติด ตุลาคม 2555).  
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ส่วนที 2   หลกัการบังคบัใช้กฎหมาย 

2.1   หลกัการบังคบัใช้กฎหมาย 

 การบงัคบัใชก้ฎหมาย หมายถึง การนาํเอาตวับทกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆที

เป็นถอ้ยคาํอยูใ่นหนังสือ ใชบ้งัคบัแก่สมาชิกในสังคมให้เกิดผลบงัคบัใชต้รงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายทีถกูตราขึนในรัฐ ซึงในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือการนาํบทบญัญติัหรือขอ้กาํหนดใน

กฎหมายไปปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าทีได้อย่างตรงเจตนารมณ์ของกฎหมายนันจะต้อง

ประกอบดว้ยการใช้ดุลยพินิจตามกระบวนการในการตัดสินใจนํากฎหมายไปบังคับใช้เพือให ้

สงัคมเกิดความสงบสุขดว้ย (อมร จนัทรสมบูรณ์, 2533: 1) 

 ในการบริหารหรือปกครองประเทศโดยรัฐบาลใหบ้รรลุเป้าหมายตามแนวนโยบาย

ทีไดก้าํหนดไว ้รัฐบาลจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งใชก้าํลงั (Force) และอาํนาจ (Power) ใหเ้ป็นไปโดยชอบ

ธรรม (Legitimacy) กฎหมายจึงเป็นเครืองมือสาํคญัยิงทีรัฐจะนาํมาใช ้เพือควบคุมพฤติกรรมของ

สมาชิกในสงัคมทีอยูใ่ตป้กครอง และหลกัเกณฑ์ทีรัฐจะกระทาํการในขอบเขตทีกฎหมายกาํหนด

เอาไว ้นอกจากนีกฎหมายยงัไดก้าํหนดสิทธิหน้าทีและเสรีภาพไวเ้พือให้ประชาชนมีอิสระตาม

สมควร และช่วยประสานความขดัแยง้หรือประสานประโยชน์ของเอกชนและส่วนรวม กฎหมายจึง

เป็นกรอบทีสมาชิกในสังคมทุกคน แมแ้ต่ผูใ้ช้อาํนาจปกครองต้องปฏิบัติตามตังแต่เกิดจนตาย 

โดยทวัไปกฎหมายจะมีอาํนาจบงัคบัแก่สมาชิกทนัทีเมือผา่นขนัตอนและกระบวนการต่างๆทางนิติ

บญัญัติ และรัฐบาลไดป้ระกาศใชบ้งัคบั ทงันีโดยอาศยัอาํนาจทางการเมืองเป็นลกัษณะร่วมกับ

กฎหมายเหล่านีเพือบงัคบัใหป้ระชาชนปฏิบติัตามโดยเฉพาะกฎหมายมหาชน (Public Law) ซึงเป็น

กฎหมายทีมีวตัถุประสงค์มุ่งคุม้ครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคม เป็น

กฎหมายทีกาํหนดขึนเพือใชบ้งัคบัหรือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมี

สภาพบงัคบั (Sanction) เป็นองคป์ระกอบของตวับทกฎหมายอยูด่ว้ยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสภาพบงัคบั

ทางอาญาในลกัษณะของโทษทางอาญา (Punishment) หรือในสภาพบงัคบัในทางเยียวยาโดยการ

ป้องกนั (Prevention) หรือในสภาพบงัคบัในทางเยยีวยาผลเสียหายโดยตรง (Specific Relief) โดยมี

องคก์รของรัฐเป็นกลไกบงัคบัใช ้(Law Enforcement) กฎหมายเหล่านี 

  การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law Enforcement) มีความสาํคญัอยา่งยงิ เพราะเป็นการนาํ

กฎหมายซึงมีเพียงลายลกัษณ์อกัษรไปสู่การบงัคบัใชใ้ห้เกิดผลในทางปฎิบติั (ประเสริฐ สุขสบาย, 

2542: 22) และเป็นมาตรการอย่างหนึงทีจะส่งผลให้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของรัฐเกิด

ประสิทธิภาพ ถา้หากว่าเจา้หน้าทีของรัฐทีเกียวขอ้งกบัการใชก้ฎหมายขา้งตน้ บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างเคร่งครัดและมีความเสมอภาค กล่าวคือ เมือพบว่ามีการละเมิดข้อบัญญัติทางกฎหมายขึน

เมือใด เจ้าหน้าทีรัฐจะต้องไม่รอชา้ต่อการเขา้ดาํเนินการกบัผูฝ่้าฝืนข้อกฎหมาย หรือหลีกเลียง



 

 

22

กฏหมายอยา่งเคร่งครัดซึงจะทาํใหเ้กิดความเกรงกลวัต่อการทีจะกระทาํผิดกฎหมาย และเกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและสงัคมเกิดความสงบสุขในทีสุด (โภคิน พลกุล, 2531: 137-140) 

  ดงันนัการทีจะทาํใหก้ฎหมายมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้ควรมีการดาํเนินการ

ดงัต่อไปนี           

1. ตอ้งมีขนัตอนในการตรากฎหมายทีเป็นไปตามหลกัเหตุผลและความเป็นธรรม 

2. เมือกฎหมายกาํหนดสิทธิ หรือหน้าทีขึนใหม่ สิทธิหรือหน้าทีตอ้งไดรั้บการ

โฆษณาเผยแพร่ใหเ้ป็นทีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง    

3. เมือมีการประกาศใชก้ฎหมายตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึง

สิทธิและหนา้ทีตามกฎหมาย        

4. การใชก้ฎหมายตอ้งเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามนิติวิธี    

5. การบริหารงานยติุธรรมตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 อย่างไรก็ตาม ข้อควรคาํนึงอย่างยิงเพือมิให้เกิดความผิดพลาดต่อการใชอ้าํนาจ

บงัคบัตามกฎหมายโดยเจา้หนา้ทีของรัฐ คือ เจา้หน้าทีของรัฐตอ้งมีความเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของ

สภาพบงัคบั (Sanction) ของกฎหมายแต่ละฉบบัทีนาํมาใชอ้ยา่งละเอียดเสียก่อน เพราะสภาพบงัคบั

ของกฎหมายแต่ละฉบบันนัยอ่มมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกนั (วิษณุ เครืองาม, 2530: 188) ซึงจะเห็นว่า 

เจา้หน้าทีของรัฐเป็นเงือนไขสําคญัทีอาจทาํให้การบังคบัใชก้ฎหมายสัมฤทธิผลตามทีไดต้ราไว้

หรือไม่ก็ได ้ดงันนักระบวนการของกฎหมายทีมีจุดมุ่งหมายเพือคุม้ครองผูบ้ริโภค จะมีผลคุม้ครอง

สาธารณชนเพียงใด ย่อมขึนอยู่กับการใช้ “ดุลยพินิจ” หรือ “การตัดสินใจ” ใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าทีของรัฐทุกฝ่ายตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งซึงกันและกัน หาก

เจา้หนา้ทีของรัฐฝ่ายหนึงฝ่ายใดแมเ้พียงฝ่ายเดียวใชอ้าํนาจหรือดุลยพินิจของตนตดัสินใจเพือการ

บงัคบัใชก้ฎหมายนอกเหนือไปจากการใชเ้จตนารมณ์ การปกป้องคุม้ครองสังคมให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความสงบสุขก็ไม่อาจทีจะประสบผลตามความมุ่งหมายของกฎหมายได ้   

(ณัฐริกา วายภุาพ,  2536: 34) 

 2.2  สาระสําคญัของพระราชบัญญัติวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ที

เกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด 

 ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาดให้มี

ความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ยา และไม่ให้เกิดการรั วไหลออกสู่นอกระบบ ตาม

พระราชบัญญัติว ัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และ ฉบับแก้ไขเพิ มเติม ใน

พระราชบัญญัตินีได้มีบทบัญญัติของกฎหมายทีใช้ในการกํากับดูแล ผูรั้บอนุญาต ผูมี้หน้าที
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ปฏิบัติการ และบทกาํหนดโทษ เมือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึงสามารถจาํแนกสาระสําคัญของ

บทบญัญติัในการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิในประเภท 2, 3 และ 4 ออกสู่ตลาด ไดด้งันี 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกยีวกบัวตัถุออกฤทธ ิ

 มาตรา 15 บทบญัญติัมาตรา 13 ทวิ ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

 1. การขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 ทีผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบ

โรคศิลปะแผนปัจจุบันชันหนึงในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะสําหรับคนไข้ของตนหรือ

ผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวช์นัหนึง ขายเฉพาะสาํหรับใชก้บัสตัวที์ตนบาํบดัหรือป้องกนัโรค 

 2. การขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย 

หรือสถาบนัอืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใ้ดฝ่าฝืน มีโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถึงยสิีบปี และปรับตงัแต่หนึงแสนบาทถึงสีแสน

บาท 

 มาตรา 16 หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย นาํเขา้ หรือส่งออกซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 4                 

หรือประเภท 4 หรือนาํผา่นซึงวตัถุออกฤทธิทุกประเภท เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาต ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษ

จาํคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินหนึงแสนบาท  

  มาตรา 17 บทบญัญติัมาตรา 16 ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

 1. การผลิตยาทีมีวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือประเภท 4 ตามใบสั งยาของผู ้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรมสาํหรับ

คนไขเ้ฉพาะราย หรือของผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวช์นัหนึงสาํหรับสตัวเ์ฉพาะราย 

 2. การผลิต ขาย นาํเขา้ หรือส่งออก ซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือประเภท 4 

โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรือสถาบนัอืนของทางราชการ

ตามทีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 3. การขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือประเภท 4 ทีผูป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรม หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรมขายเฉพาะสาํหรับคนไข้

ของตน หรือทีผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวช์นัหนึงขายเฉพาะสาํหรับสตัวซึ์งตนบาํบดัหรือป้องกนั

โรค 

มาตรา 18 ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตใหผ้ลิต ขาย หรือนาํเขา้ ซึงวตัถุออกฤทธิใน

ประเภท 3 หรือประเภท 4 ไดเ้มือปรากฏว่าผูข้ออนุญาต 

 1. ไดรั้บใบอนุญาตใหผ้ลิต ขาย หรือนาํเขา้ ซึงยาแผนปัจจุบนัตามกฎหมายว่าดว้ยยา      

แลว้แต่กรณี และ 

 2. มีเภสชักรอยูป่ระจาํตลอดเวลาทาํการ 
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 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กาํหนดชือ ปริมาณวตัถุออกฤทธิทีผูป้ระกอบ

วิชาชีพ เวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรม (ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ทนัต กรรม) หรือผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวช์นัหนึง (ผูป้ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช์นัหนึง)              

มีไวใ้นครอบครองไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต ลงวนัที 11 มิถุนายน 2551 ประกาศกระทรวงฯ ฉบบั

ดงักล่าว ออกตามมาตรา 64 เพือระบุวตัถุออกฤทธิในประเภท 4 ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม       

ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชันหนึงในสาขาทนัตกรรม หรือผูป้ระกอบการบาํบัดโรคสัตว์

ชนัหนึง สามารถมีไวใ้นครอบครองในปริมาณทีประกาศฯ กาํหนดโดยไม่ตอ้งขออนุญาต ตวัอย่างเช่น 

Lorazepam 2 กรัม หรือ Diazepam 10 กรัม เป็นตน้ 

 งานวิจยันีศึกษาเฉพาะในส่วนของวตัถุออกฤทธิหลงัออกสู่ตลาด โดยในหมวดของ

การ     ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกียวกบัวตัถุออกฤทธิ สรุปความไดว้่า วตัถุออกฤทธิใน

ประเภท 2 แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ สามารถครอบครองได้แต่ต้องได้รับใบอนุญาต

ครอบครองวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 2 จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุข ซึงเป็นผูอ้นุญาต โดยดาํเนินการในรูปแบบของสถานพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาลทนัตกรรม และสถานพยาบาลสตัว ์ในส่วนของสถานพยาบาลของรัฐ และกระทรวง 

ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรือสถาบันอืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับอนุญาต ร้านขายยาไม่ไดรั้บอนุญาตให้

ครอบครองหรือขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 2  

 ร้านขายยาสามารถขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3,4 ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต

ขายวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 3,4 จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข ซึงเป็นผูอ้นุญาตและตอ้งจดัใหมี้มีเภสชักรประจาํการตลอดเวลาทาํการ ส่วน

แพทย ์ทนัตแพทย ์และสัตวแพทยส์ามารถ ครอบครองวตัถุออกฤทธิในประเภท 3,4 ในปริมาณที

กฎหมายกาํหนด หากตอ้งการขอครอบครองในปริมาณทีมากกว่า ตอ้งขอรับใบอนุญาตครอบครอง

วตัถุออกฤทธิในประเภท 3,4 เช่นกนั 

 หน้าทีของผู้รับอนุญาต 

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผูรั้บอนุญาต ผลิต ขาย นาํเขา้หรือเก็บไวซึ้งวตัถุออกฤทธิใน

ประเภท 3 หรือประเภท 4 นอกสถานทีทีระบุไวใ้นใบอนุญาต ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าหมืน

บาท 

มาตรา 25 ผูอ้นุญาตอาจอนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 

หรือ ประเภท 4 นอกสถานทีทีระบุไวใ้นใบอนุญาตไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 
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1. การขายส่งตรงแก่ผูรั้บอนุญาตอืนตามพระราชบัญญัตินีหรือแก่ผูป้ระกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรมหรือผูป้ระกอบการ

บาํบดัโรคสตัวช์นัหนึง 

2. การขายในบริเวณสถานทีทีมีการประชุมของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม              

ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรม เภสัชกร หรือผูป้ระกอบการบาํบดั

โรคสตัวช์นัหนึง 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 26 ผูรั้บอนุญาตผลิต ขาย หรือนาํเขา้ ซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท ๓ หรือ

ประเภท ๔ ตอ้งจดัใหมี้เภสชักรอยูป่ระจาํควบคุมกิจการตลอดเวลาทีเปิดดาํเนินการ เวน้แต่ในกรณี

มีความจาํเป็นชวัครังคราว ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือ

ทงัจาํ ทงัปรับ 

ในระหว่างทีเภสัชกรมิไดอ้ยู่ประจาํควบคุมกิจการ ห้ามมิให้ผูใ้ดดาํเนินการผลิต

หรือขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือประเภท 4 ผูใ้ดฝ่าฝืนจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกิน

สองหมืนบาท หรือทงัจาํ ทงัปรับ 

มาตรา 28 ให้ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปฏิบติั

ดงัต่อไปนี  

1. จดัใหมี้ป้ายไวใ้นทีเปิดเผยเห็นไดง่้ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานทีขายแสดง

ว่าเป็นสถานทีขายวตัถุออกฤทธิ ลกัษณะและขนาดของป้ายและขอ้ความทีแสดงในป้ายให้เป็นไป

ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

2. จดัใหมี้การแยกเก็บวตัถุออกฤทธิเป็นส่วนสดัจากยาหรือวตัถุอืน 

3. ดูแลใหมี้ฉลาก เอกสารกาํกบัวตัถุออกฤทธิ หรือคาํเตือนหรือขอ้ควรระวงัการ

ใชว้ตัถุออกฤทธิทีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธิ 

4. การอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษปรับตงัแต่สองหมืนบาท ถึงหนึงแสนบาท 

หน้าทีของเภสัชกร 

มาตรา 34 ให้เภสัชกรผูมี้หน้าทีควบคุมการขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 ปฏิบติัดงัต่อไปนี 

1.  ควบคุมการแยกเก็บวตัถุออกฤทธิตามมาตรา 28 ขอ้ 2 

2. ควบคุมการปฏิบติัตามมาตรา 28 ขอ้ 3 
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3. ควบคุมการขายใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี 

4. ควบคุมการปรุงวตัถุออกฤทธิใหเ้ป็นไปตามใบสั งยาของบุคคลซึงกล่าวใน ขอ้ 

5  

5. ดูแลใหมี้ฉลากทีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธิทีปรุงตามใบสั งยาของ 

         ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนั

ตกรรม หรือผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตว์ชันหนึง ทังนีตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที

กาํหนดในกฎกระทรวง 

6. ควบคุมการส่งมอบวตัถุออกฤทธิใหถ้กูตอ้งตามใบสั งยาของบุคคลซึงกล่าวใน 

ขอ้ 5 

7. ควบคุมการทาํบญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที

กาํหนดในกฎกระทรวง 

8. ควบคุมมิใหมี้การขายวตัถุออกฤทธิแก่ผูซึ้งไม่มีใบสั งยาของบุคคลซึงกล่าวใน 

ขอ้ 5หรือแก่ผูซึ้งไม่ไดรั้บใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนาํเขา้ซึงวตัถุออกฤทธิ 

9. ตอ้งอยู่ประจาํควบคุมกิจการตลอดเวลาทีเปิดดาํเนินการ (10) การอืนตามที

กาํหนดในกฎกระทรวง 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหา้หมืนบาท  

 วตัถุออกฤทธิปลอม วตัถุออกฤทธิผดิมาตราฐาน และวตัถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ 

มาตรา 36 หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ขาย หรือนาํเขา้ ซึงวตัถุออกฤทธิ ดงัต่อไปนี 

1. วตัถุออกฤทธิปลอม 

 ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธิปลอมมีโทษจาํคุกตังแต่หนึงปีถึงสิบปีและปรับตังแต่

สองหมืนบาทถึงสองแสนบาท ผูใ้ดขายซึงวตัถุออกฤทธิปลอมโดยไม่รู้ว่าเป็นวตัถุออกฤทธิปลอม

ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหา้หมืนบาท  

2. วตัถุออกฤทธิผดิมาตรฐาน 

 ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธิผิดมาตรฐาน ตอ้งโทษจาํคุกตงัแต่หกเดือนถึงห้าปีและ

ปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหนึงแสนบาท ผูใ้ดขายซึงวตัถุออกฤทธิผิดมาตรฐาน โดยไม่รู้ว่าเป็น

วตัถุออกฤทธิผิดมาตรฐานหรือวตัถุออกฤทธิทีรัฐมนตรีสั งเพิกถอนทะเบียนวตัถุตาํรับ ตอ้งโทษ

ปรับไม่เกินหา้หมืนบาท 

3. วตัถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ 
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ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธิเสือมคุณภาพตอ้งโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี

หมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ ผูใ้ดขายโดยไม่รู้ว่าเป็นวตัถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ ตอ้งโทษปรับไม่

เกินสามหมืนบาท 

4. วตัถุออกฤทธิทีตอ้งขึนทะเบียนวตัถุตาํรับแต่มิไดขึ้นทะเบียนไว ้

ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธิทีตอ้งขึนทะเบียนวตัถุตาํรับแต่มิไดขึ้นทะเบียนไวต้อ้งโทษ

จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีหมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ ถา้ขายโดยไม่รู้ว่าเป็นวตัถุออก

ฤทธิทีตอ้งขึนทะเบียนวตัถุตาํรับแต่มิไดขึ้นทะเบียนไวต้อ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืนบาท 

5. วตัถุออกฤทธิทีรัฐมนตรีสงัเพิกถอนทะเบียนวตัถุตาํรับ 

ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธิทีรัฐมนตรีสั งเพิกถอนทะเบียนวตัถุตาํรับ ต้องโทษจาํคุก

ตังแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตังแต่หนึงหมืนบาทถึงหนึงแสนบาท ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธิที

รัฐมนตรีสั งเพิกถอนทะเบียนวตัถุตาํรับ โดยไม่รู้ว่าเป็นวตัถุออกฤทธิผิดมาตรฐานหรือวตัถุออก

ฤทธิทีรัฐมนตรีสงัเพิกถอนทะเบียนวตัถุตาํรับ ตอ้งโทษปรับไม่เกินหา้หมืนบาท 

มาตรา 37 วตัถุออกฤทธิหรือสิงต่อไปนี ใหถื้อว่าเป็นวตัถุออกฤทธิปลอม 

1. สิงทีทาํเทียมวตัถุออกฤทธิทงัหมดหรือแต่บางส่วน 

2. วตัถุออกฤทธิทีแสดงชือว่าเป็นวตัถุออกฤทธิอืนหรือแสดงเดือนปีทีวตัถุออก

ฤทธิสินอายซึุงเกินความจริง 

3. วตัถุออกฤทธิทีแสดงชือหรือเครืองหมายของผูผ้ลิตหรือทีตงัของสถานทีผลิต

ซึงมิใช่ความจริง 

4.  วตัถุออกฤทธิหรือสิงทีแสดงว่าเป็นวตัถุออกฤทธิตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ขอ้ 1 หรือตามตาํรับของวตัถุตาํรับทีขึนทะเบียนไวซึ้งมิใช่ความจริง 

5. วตัถุออกฤทธิทีผลิตขึนไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิขาดหรือ

เกินกว่าร้อยละสิบของปริมาณทีกาํหนดไวไ้ปจากเกณฑ์ตาํสุดหรือสูงสุด ตามทีกาํหนดไวใ้น

ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ขอ้ 2 หรือตามทีกาํหนดไวใ้นตาํรับของวตัถุตาํรับทีขึนทะเบียน

ไว ้

มาตรา 38 วตัถุออกฤทธิต่อไปนี ใหถื้อว่าเป็นวตัถุออกฤทธิผดิมาตรฐาน 

1. วตัถุออกฤทธิทีผลิตขึนไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิขาดหรือเกิน

จากเกณฑต์าํสุดหรือสูงสุด ตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ขอ้ 2 หรือตาม

ตาํรับของวตัถุตาํรับทีขึนทะเบียนไว ้แต่ไม่ถึงขนาดดงักล่าวในมาตรา 37 ขอ้ 5 
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2. วตัถุออกฤทธิทีผลิตขึนโดยมีความบริสุทธิหรือลกัษณะอืนซึงมีความสาํคญัต่อ

คุณภาพของวตัถุออกฤทธิผดิไปจากเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ขอ้ 2 

หรือตามตาํรับของวตัถุตาํรับทีขึนทะเบียนไว ้

มาตรา 39 วตัถุออกฤทธิต่อไปนีเป็นวตัถุออกฤทธิเสือมคุณภาพ 

1. วตัถุออกฤทธิทีสินอายตุามทีแสดงไวใ้นฉลากซึงขึนทะเบียนวตัถุตาํรับไว ้

2. วตัถุออกฤทธิทีแปรสภาพจนมีลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุออกฤทธิปลอมตาม

มาตรา 37 ขอ้ 5หรือวตัถุออกฤทธิผดิมาตรฐานมาตรา 38 

 มาตราการควบคุมพเิศษ 

 มาตรา 62 หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสุขมีไวใ้นครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ใด ๆ ซึงวตัถุออกฤทธิทุกประเภท

เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาต 

 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซึงวตัถุออกฤทธิใน ประเภท 2 ตอ้งโทษ

จาํคุกตงัแต่หนึงปีถึงหา้ปี และปรับตงัแต่สองหมืนบาทถึงหนึงแสนบาท 

 ผูใ้ดมีไว ้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึงว ัตถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 ตอ้งโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ 

 ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 เกิน

ปริมาณทีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด ตอ้งโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถึงยสิีบปี และปรับตงัแต่หนึงแสนบาท

ถึงสีแสนบาท 

 มาตรา 63 บทบญัญติัมาตรา 62 วรรคหนึง ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

1. การมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์สาํหรับกิจการของผูรั้บอนุญาตขาย

วตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือประเภท 4 

2. การมีไวใ้นครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพือการเสพ การรับเขา้

ร่างกาย หรือการใชด้ว้ยวิธีอืนใดซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ทงันี ตอ้ง

เป็นไปตามคาํสงัของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขา

ทนัต กรรม หรือผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวช์นัหนึงทีเกียวกบัการวิเคราะห์ บาํบดั บรรเทา รักษา 

หรือป้องกนัโรคหรือความเจ็บป่วยของบุคคลนนัหรือสตัวข์องบุคคลนนั 
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3. การมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ตามหนา้ทีซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 

2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรมหรือ

สถาบนัอืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. การมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ตามหนา้ทีซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 

2 ของ ผูซึ้งไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. การมีไวใ้นครอบครองซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

ในปริมาณพอสมควรเท่าทีจาํเป็นตอ้งใชป้ระจาํในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน

เรือ เครืองบิน หรือยานพาหนะอืนใดทีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศทีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในราชอาณาจกัรแต่ถา้ยานพาหนะดงักล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจกัร ให้ยืนคาํขอรับ

ใบอนุญาตตามมาตรา 62 

มาตรา 64 ในกรณีทีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ

วตัถุออก ประเภท 3 หรือประเภท 4 ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูป้ระกอบโรคศิลปะแผน

ปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรม หรือผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตวช์นัหนึง มีไวใ้นครอบครอง

ในปริมาณทีรัฐมนตรีกาํหนดโดยไม่ตอ้งขออนุญาตก็ได ้

มาตรา 65 ผูรั้บอนุญาตขาย หรือมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ ซึงวตัถุออก

ฤทธิ ตอ้งจดัให้มีการป้องกนัตามสมควรเพือมิให้วตัถุออกฤทธิสูญหายหรือมีการนาํเอาวตัถุออก

ฤทธิไปใชโ้ดยมิชอบ 

มาตรา 66 หา้มมิใหผู้ใ้ดซึงมิใช่เภสชักรทีอยูป่ระจาํควบคุมกิจการของสถานทีขาย 

ขายวตัถุดงักล่าวใหแ้ก่ผูอื้นในสถานทีนนั เวน้แต่อยูใ่นความควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ดของเภสัชกร

ประจาํสถานทีนนั 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหา้หมืนบาท 

มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 เภสชักรจะขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 ให้ไดเ้ฉพาะแก่กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม สถาบนัอืน

ของทางราชการตามทีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบ

โรคศิลปะแผนปัจจุบนัชนัหนึงในสาขาทนัตกรรม ผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัวช์นัหนึง ผูที้มีใบสงั

ยาของบุคคลดังกล่าว หรือผูรั้บอนุญาตผลิต ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองซึงวตัถุออกฤทธิใน

ประเภท 3 หรือประเภท 4 เท่านนั และตอ้งลงบญัชีรายละเอียดการขายทุกครังตามแบบทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 
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ใบสงัยาตามวรรคหนึงใหใ้ชไ้ดค้รังเดียว เวน้แต่ผูส้ั งจะไดก้าํหนดไวว้่า ให้จ่ายซาํ

ไดแ้ต่รวมกนัตอ้งไม่เกินสามครัง และจาํนวนยาทีสั งแต่ละครังตอ้งไม่เกินจาํนวนทีจาํเป็นตอ้งใช ้

ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวนั 

ใบสงัยาแต่ละฉบบัใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินเกา้สิบวนั นบัแต่วนัทีออก 

 เภสชักรผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งโทษปรับตงัแต่หนึงหมืนบาทถึงหา้หมืนบาท 

 การค้าระหว่างประเทศ 

 มาตรา 87 ผูซึ้งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผูรั้บอนุญาตตาม

พระราชบญัญติันี  รวมทงักระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคก์ารเภสชักรรม และสถาบนัอืน

ของทางราชการ ตามทีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทีไดด้าํเนินกิจการเกียวกบัการ การ

ขาย หรือการมีไวใ้นครอบครองซึงวตัถุออกฤทธิทีมิใช่วตัถุตาํรับยกเวน้  ตอ้งจดัใหมี้การทาํบญัชีรับ

จ่ายวตัถุออกฤทธิ และเสนอรายงานให้เลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี บญัชีดงักล่าวตอ้ง

เก็บรักษาไวแ้ละพร้อมทีจะแสดงต่อพนกังานเจา้หนา้ทีไดทุ้กเวลาในขณะเปิดดาํเนินการ ทงันีอย่าง

น้อยภายในสองปีนับแต่วนัลงรายการครังสุดท้ายในบัญชี โดยบัญชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธิและ

รายงานตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีกาํหนดในกฎกระทรวง ผูรั้บอนุญาตใดไม่ปฏิบติัตาม

มาตรา 87 ตอ้งโทษปรับไม่เกินสองหมืน บาท 

 ดงันัน ในการจดัทาํบญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธิของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตครอบครอง

วตัถุออกฤทธิในประเภท 2,3 หรือ 4 ไดแ้ก่ สถานพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลทนัตกรรม และ

สถานพยาบาลสัตว ์ ทีไดรั้บใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธิในประเภท 2,3 และ 4 รวมถึง

สถานพยาบาลของรัฐ และกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรือสถาบนั

อืนของทางราชการตามทีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทีมีการใชว้ตัถุออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท ผูรั้บอนุญาตฯ ตอ้งมีการจดัทาํรายงานบญัชีรับ-จ่าย เสนอสาํนกังงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ดงันี 

 1.  จดัทาํบญัชี รับ-จ่าย แจ้งรายละเอียดผูป่้วย (แบบบ.จ. 8) บัญชี รับ- จ่าย ราย

เดือน (แบบบ.จ.9) และ บญัชี รับ-จ่าย รายปี (แบบบ.จ.10) ตามกฎกระทรวงฉบบัที 15  

          2.   จดัทาํบญัชี รับ-จ่าย รายเดือน (แบบบ.จ.9) ส่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

ทุกเดือน 

        3.  จดัทาํบญัชี รับ-จ่าย ประจาํปี (แบบบ.จ.10) ส่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ทุกปี 
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 4.  จดัทาํบญัชี รับ-จ่าย แจง้รายละเอียดผูป่้วย (แบบบ.จ.8) เก็บไวที้สถานพยาบาล

สาํหรับเจา้หน้าทีไปตรวจสอบ บญัชีต่างๆเก็บไวอ้ย่างน้อย 2 ปี นับแต่ลงรายการครังสุดทา้ยของ

บญัชี ซึงเป็นไปตามมาตรา 87 

 5.  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ระบุรหัสสถานที และรหัสผูถื้อ

ใบอนุญาต ทุกครัง 

 6.  การลงชือยา ตอ้งลงทงัชือสามญั และ ชือการคา้ ของยา 

 7.  กา รลง ปริ ม าณ ก าร ใช้ไ ม่ต้อ งคํา นว ณเ ป็ นก รั ม  ให้ลง เ ป็ น  มิ ล ลิ ลิ ต ร 

(ml) เมด็ ขวด หลอด และ ยอดรับ-จ่าย ยอดคงเหลือ ตอ้งถกูตอ้งตามจริง 

  8.  ตอ้งมีลายเซ็นตผ์ูรั้บใบอนุญาตกาํกบัในการทาํรายงานทุกครัง 

  ในการจดัทาํบญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธิของผูไ้ดรั้บขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 

หรือ 4 ไดแ้ก่ ร้านขายยา ผูรั้บอนุญาตฯ ตอ้งจดัใหมี้การทาํบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธิ และเสนอรายงานให้

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เป็นรายเดือนและรายปี บญัชีดงักล่าวตอ้งเก็บรักษาไวแ้ละ

พร้อมทีจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีได้ทุกเวลาในขณะเปิดดาํเนินการ ตามมาตรา 87 ได้แก่ 

      1.  แบบ บ.จ.4 (บญัชีซือวตัถุออกฤทธิ) 

  2.  แบบ บ.จ.5 (บญัชีขายวตัถุออกฤทธิตามใบสงัยา) 

  3.  แบบ บ.จ.9 (รายงานประจาํเดือน) ส่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาทุก

เดือน 

 4.  แบบ บ.จ.10 (รายงานประจาํปี) ส่งสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาทุกปี 

  2.3  อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที ตามพระราชบัญญัติวัตถุทีออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 

 ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ทีในการตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออก

ฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด มี

บทบญัญติัตามมาตรา 49 ถึง 58 ใหอ้าํนาจพนกังานเจา้หนา้ทีในการดาํเนินการควบคุมวตัถุออกฤทธิ 

ดงัต่อไปนี 

 มาตรา 49 ในการปฏิบติัหน้าที พนักงานเจา้หน้าทีมีอาํนาจเขา้ไปในสถานทีผลิต 

สถานทีขาย สถานทีนาํเขา้ หรือสถานทีเก็บ ซึงวตัถุออกฤทธิ ในระหว่างเวลาทาํการ เพือตรวจสอบ

ให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี และมีอาํนาจนาํวตัถุออกฤทธิในปริมาณพอสมควรไปเป็น

ตวัอยา่งเพือตรวจสอบหรือในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี 

อาจยดึหรืออายดัวตัถุออกฤทธิทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ ตลอดจนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

วตัถุออกฤทธิและเอกสารทีเกียวขอ้งดว้ย เพือประโยชน์ในการดาํเนินคดี   
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  ในการปฏิบติัหน้าทีของพนักงานเจ้าหน้าทีตามวรรคหนึงให้ผูรั้บอนุญาตและ

บรรดาผูมี้หนา้ทีเกียวขอ้งกบัการผลิต การขาย การนาํเขา้หรือการเก็บ ซึงวตัถุออกฤทธิในสถานที

ผลิต สถานทีขาย สถานทีนาํเขา้ หรือสถานทีเก็บ อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา 50 ในการปฏิบติัหนา้ที พนกังานเจา้หนา้ทีตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัเมือผูรั้บ

อนุญาตหรือบุคคลซึงเกียวขอ้งร้องขอ 

 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ทีใหเ้ป็นไปตามแบบทีกาํหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา 51 วตัถุออกฤทธิรวมทงัภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธิ และเอกสาร

ทีไดย้ดึหรืออายดัไวต้ามมาตรา 49 หรือในกรณีมีการส่งออกหรือนาํผา่นซึงวตัถุออกฤทธิโดยฝ่าฝืน

พระราชบญัญัตินี ถา้ไม่ปรากฏเจา้ของ หรือพนักงานอยัการสั งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่

พิพากษาใหริ้บ และผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองมิไดร้้องขอรับคืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทียดึ

หรืออายดั หรือวนัทีทราบคาํสั งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวนัทีศาลพิพากษาถึงทีสุดให้ตกเป็นของ

กระทรวงสาธารณสุข 

ถา้สิงทียดึหรืออายดัไวน้นัเป็นของเสียง่าย หรือถา้หน่วงชา้ไวจ้ะเป็นการเสียงความ

เสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินราคาของวตัถุออกฤทธิ พนักงานเจา้หน้าทีจะ

จดัการขายสิงทีไดย้ดึหรืออายดัไวก่้อนถึงกาํหนดตามวรรคหนึงก็ไดไ้ดเ้งินจาํนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงิน

นนัไวแ้ทน  

มาตรา 52 ในการปฏิบติัหนา้ทีใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีเป็นเจา้พนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

มาตรา 53 ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือ

กฎกระทรวงหรือประกาศทีออกตามพระราชบญัญติันี ผูอ้นุญาตโดยความเห็นหรือคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการมีอาํนาจสั งพกัใชใ้บอนุญาตไดโ้ดยมีกาํหนดครังละไม่เกินหนึงร้อยยีสิบวนั แต่ใน

กรณีมีการฟ้องผูรั้บอนุญาตต่อศาลว่าไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี ผูอ้นุญาตจะสงัพกัใช้

ใบอนุญาตไวร้อคาํพิพากษาถึงทีสุดก็ได ้

 ผูถู้กสั งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ในระหว่างถูกสั งพักใช้

ใบอนุญาตอีกไม่ได ้

มาตรา 54 ผูรั้บอนุญาตผูใ้ดขาดคุณสมบติั หรือเขา้ลกัษณะตอ้งห้ามขอ้หนึงขอ้ใด 

ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 หรือไม่จดัให้มีเภสัชกรอยู่ประจาํควบคุมกิจการ

ตลอดเวลาทีเปิดดาํเนินการตามมาตรา 26 วรรคหนึง ผูอ้นุญาตโดยความเห็นหรือคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการมีอาํนาจสงัเพิกถอนใบอนุญาตได ้
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ผูถ้กูสงัเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ อีกไม่ไดจ้นกว่าจะพน้สองปี

นับแต่วนัทีถูกสั งเพิกถอนใบอนุญาตและผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้สุดแต่จะ

พิจารณาเห็นสมควร 

มาตรา 55 คาํสงัพกัใชใ้บอนุญาตและคาํสั งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาํเป็นหนังสือ

แจง้ใหผู้รั้บอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตวัผูถ้กูสงัหรือผูถ้กูสงัไม่ยอมรับคาํสงัดงักล่าว ใหปิ้ดคาํสั ง

ไว ้ณ ทีเปิดเผยเห็นไดง่้ายทีสถานทีผลิต สถานทีขาย หรือสถานทีนาํเขา้ ซึงวตัถุออกฤทธิ และใหถื้อ

ว่าผูรั้บอนุญาตไดท้ราบคาํสงันนัแลว้ตงัแต่วนัทีปิดคาํสงั 

คาํสงัพกัใชใ้บอนุญาตและคาํสงัเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึง จะโฆษณาใน

หนงัสือพิมพห์รือโดยวิธีอืนอีกดว้ยก็ได ้

มาตรา 56 ผูอ้นุญาตโดยความเห็นหรือคาํแนะนาํของคณะกรรมการมีอาํนาจสั ง

ถอนคาํสั งพกัใช้ใบอนุญาตก่อนกาํหนดเวลาได ้เมือเป็นทีพอใจว่าผูรั้บอนุญาตซึงถูกสั งพกัใช้

ใบอนุญาตได้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศทีออกตาม

พระราชบญัญติันีแลว้  

มาตรา 57 ผูรั้บอนุญาตซึงถูกสั งพกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีทราบคาํสั ง รัฐมนตรีมีอาํนาจสั งให้ยกอุทธรณ์ 

หรือแกไ้ขคาํสงัของผูอ้นุญาตในทางทีเป็นคุณแก่ผูอุ้ทธรณ์ได ้

คาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นทีสุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึงย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั งพักใช้

ใบอนุญาต หรือคาํสงัเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา 58 ผูถู้กสั งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายวตัถุออกฤทธิของตนทีเหลืออยู่แก่

ผูรั้บอนุญาตอืน หรือแก่ผูซึ้งผูอ้นุญาตเห็นสมควรก็ไดภ้ายในหกสิบวนันับแต่วนัทีไดท้ราบคาํสั ง

เพิกถอนใบอนุญาตหรือวนัทีไดท้ราบคาํวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวน้แต่ผูอ้นุญาตจะผ่อนผนัขยาย

ระยะเวลาใหต่้อไปอีกแต่ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าทีในการวิจยัครังนีสามารถสรุปตาม

สาระสาํคญัของกฎหมายและอาํนาจหนา้ทีของพนกังานเจา้หนา้ที ไดด้งันีคือ 

 การตรวจสอบสถานทีครอบครองหรือขายวตัถุออกฤทธิในระหว่างเวลาทาํการ 

เพือควบคุมการจ่ายและขายวตัถุออกฤทธิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และในกรณีทีสงสัยว่าจะมีการฝ่า

ฝืนกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํนาจในการตรวจสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าสถานทีนันเป็น

สถานทีทีได้รับอนุญาตหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร หรือสิงอืนใดทีใชใ้นการกระทาํ

ความผดิดว้ย แต่พนกังานเจา้หนา้ทีไม่มีอาํนาจในการคน้สถานทีแต่อยา่งใดเนืองจากกฎหมายไม่ได้



 

 

34

ให้อาํนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที (นันทวลกัษณ์ พูลวิวฒัน์ชัยการ 2551) ในการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า 

พนกังานเจา้หนา้ทีส่วนใหญ่เขา้ตรวจสอบสถานทีเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ 

 อาํนาจในการยึด หรือ อายดั โดยคาํสั งสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที 

6/2521 ว่าดว้ยระเบียบเกียวกบัการยดึ การอายดั การถอนการยึด ให้ความหมายไวด้งันี (สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา, 2540) 

 การยดึ คือ การนาํวตัถุ เอกสาร หรือของกลาง เพือเป็นหลกัฐานประกอบในการ

ดาํเนินการตามกฎหมาย โดยนาํมาเก็บรักษาไวที้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสถานที

ราชการทีกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ฯลฯ 

 การอาย ัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพือเป็นหลักฐาน

ประกอบการดาํเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองเป็นผูเ้ก็บรักษา โดยมี

เงือนไขให้ของกลางนันอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคลือนยา้ย ห้ามนาํไปจาํหน่าย จ่ายแจก และห้าม

ทาํลาย หรือทาํใหข้าดเสียหาย ชาํรุด ลบเครืองหมายทีพนักงานเจา้หน้าทีทาํไว ้ทงันีจนกว่าจะไดมี้

คาํสงัเปลียนแปลงเป็นอยา่งอืน        

  โดยใหย้ดึหรืออายดัในกรณีทีมีการกระทาํทีฝ่าฝืนกฏหมายหรือเพือประโยชน์ใน

การพิจารณา และในการยดึหรืออายดันันตอ้งพิจารณาจากความจาํเป็น จากสภาพของกลาง ความ

สะดวกขนยา้ย เขา้มาประกอบดว้ย ในทางปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ การยึด หรือการอายดั 

พนักงานเจา้หน้าทีจะต้องบันทึกการปฏิบัติไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีความชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ กรณีทีมีการอายดัสิงของให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองรักษาไวภ้ายใต้เงือนไขที

พนกังานเจา้หนา้ทีกาํหนดตอ้งแยกเก็บรักษาสิงนนัไวต่้างหากจากสิงอืนๆ และทาํสัญลกัษณ์ไวเ้พือ

ความชดัเจน            

 การเปรียบเทียบปรับ ในกรณีทีความผิดได้กระทาํตามพระราชบญัญัตินี มีโทษ

ปรับสถานเดียว พนักงานเจ้าหน้าทีผูมี้อาํนาจตามกฎหมายหรือผูที้ได้รับมอบหมายมีอาํนาจ

เปรียบเทียบปรับได ้

 การดาํเนินคดีอาญา ในกรณีทีเป็นความผิดทีไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได ้

จะตอ้งมีการประสานงานกบัเจา้หน้าทีตาํรวจ อยัการ หรือศาล โดยทงันีตอ้งเป็นตามขนัตอนของ

การดาํเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 การเสนอเรืองต่อผูบ้ังคับบัญชา เพือพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย 

 ดงันันในการวิจยัครังนีจึงมุ่งเน้นในการศึกษาการบังใช้กฎหมายของพนักงาน

เจา้หนา้ที ไดแ้ก่ การตรวจสอบควบคุมสถานที เอกสารและสิงอืนๆ การยึด หรือการอายดัวตัถุออก
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ฤทธิทีมีการขายหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย การดาํเนินคดีอาญา การเปรียบเทียบปรับ 

รวมถึงการพกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 2.4   หลักการและวิธีการปฏิบั ติงานด้ านกฎหมายของพนักงานเจ้ าหน้ าที ตาม

พระราชบัญญัตวิตัถุทีออกฤทธิต่อจติและประสาท พ.ศ. 2518 

 พนักงานเจ้าหน้าทีถือว่าเป็นกลไกของรัฐและเป็นผูใ้ช้กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน

จาํเป็นต้องรู้และเข้าใจบทบาทอาํนาจหน้าทีของตน เพือป้องกันข้อผิดพลาดในการดาํเนินงาน และ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและคุม้ครองเอืออาํนวยประโยชน์ต่อประชาชน สงัคมและรัฐ และในขณะเดียวกนั

ควรคาํนึงถึงหนา้ทีรับผดิชอบต่อตนเองในการใชก้ฎหมาย เนืองจากหากพนกังานเจา้หนา้ทีใชก้ฎหมายไป

ในทางไม่ถกูตอ้ง อาจเป็นผูก้ระทาํผดิกฎหมายเอง      

 พนกังานเจา้หนา้ทีตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

ไดถ้กูกาํหนดอาํนาจหนา้ทีไวห้ลายประการในหมวดว่าดว้ยพนกังานเจา้หนา้ที เช่น มีอาํนาจเขา้ตรวจสอบ

สถานที การยึดหรืออายดัผลิตภณัฑ์และเครืองมือเครืองใช้ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิด เป็นตน้ และมี

หลกัการสาํคญัของกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนทีว่าดว้ยพนกังานเจา้พนกังาน การสืบสวน 

และพยานหลกัฐาน 

ลกัษณะโทษของกฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.

2518 เป็นกฎหมายทีมีลกัษณะโทษทางอาญา มีวตัถุประสงค์เพือคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน

ผูบ้ริโภค ผูใ้ดกระทาํละเมิดต่อบทบญัญติัยอ่มถกูลงโทษตามทีกฎหมายกาํหนด ไม่สามารถยอมความกนั

ไดซึ้งกระบวนการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิทางอาญา ตอ้งดาํเนินการตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลปฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา การนาํคดีขึนสู่ศาลพิจารณาพิพากษาว่าผูน้นัไดก้ระทาํผดิตามพระราชบญัญติัจริง

หรือไม่ ตอ้งเป็นไปตามขนัตอนของกฎหมาย        

แนวทางปฏิบติัในการตรวจสอบสถานประกอบการ มีรายละเอียด (กลุ่มนิติการ 2541: 8-

13) ดงันี  ในการดาํเ นินการตรวจสอบสถานประกอบการ พระราชบัญญัติวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 กาํหนดให้คณะของพนักงานเจา้หน้าทีควรมีไม่น้อยกว่า 2 คน อาจประกอบดว้ย 

หวัหนา้ผูรั้บผดิชอบและผูช่้วย หรืออาจขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ทีตาํรวจเขา้ร่วมดาํเนินการในบางกรณี 

ซึงในการดาํเนินการตรวจสอบสถานประกอบการแต่ละแห่งควรมีการกาํหนดแผนการการดาํเนินการไว้

เป็นขนัตอน เพือป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาขอ้บกพร่องในการปฏิบติังาน โดยเตรียมการดงันี   

1. การวางแผนตรวจ โดยกาํหนดแนวทางและขันตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ

จดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มสาํหรับการปฏิบติังานก่อนออกตรวจ การกาํหนดลาํดบัหัวขอ้เรืองในการ
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ตรวจ การกาํหนดการตรวจว่าในเรืองใดควรใชเ้วลาเท่าใด โดยเฉพาะในกรณีทีตอ้งการจบักุมผูก้ระทาํ

ความผดิใหไ้ดท้นัท่วงที และควรมีการกาํหนดแผนสาํรองเตรียมไวห้ากกรณีแผนแรกมีปัญหาอุปสรรค 

2. กาํหนดแบ่งหนา้ทีผูป้ฏิบติังานใหเ้หมาะสม เพือมิใหซ้าํซอ้น สามารถปฏิบติังานได้

รวดเร็ว ประหยดัเวลาและกาํลงัคน 

3. ศึกษาหาขอ้มลูสถานประกอบการใหล้ะเอียด โดยอาจศึกษาหาขอ้มลูจากการอนุญาต

ประกอบกิจการต่าง  ๆหรือบุคคลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  เช่น 

  3.1 สถานทีตงั แบบแปลน แผนผงั สถานที 

  3.2 การบริหารงานของสถานประกอบการมีใครเป็นผูรั้บอนุญาต ผูด้าํเนินกิจการ 

ผูจ้ดัการ ผูมี้หนา้ทีปฏิบติัการ 

  3.3 รายละเอียดการไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการ 

3.4 ประวติัการตรวจสอบสถานที เป็นครังทีเท่าใด ไดรั้บคาํแนะนาํ หรือให้แกไ้ข

ปรับปรุงในเรืองใดก่อนหนา้นี ผลเป็นประการใด 

3.5 ประวติัการกระทาํผดิ การฝ่าฝืนกฎหมายมีหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

4. กรณีตอ้งขอความร่วมมือ การสนบัสนุน หรือตอ้งใชเ้ครืองมืออุปกรณ์เครืองใชใ้ด  ๆ

ตอ้งจดัเตรียมและประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งใหพ้ร้อมครบถว้น 

  บุคลิกลกัษณะในการออกปฏิบติัหนา้ที 

1. ในการปฏิบติัหนา้ทีพนกังานเจา้หนา้ทีควรมีบุคลิกลกัษณะ ดงันี 

1.1 แต่งกาย เสือผา้ ผม รองเทา้ ใหเ้รียบร้อยเหมาะสม 

1.2 แสดงกริยาในลกัษณะเป็นมิตร มีสมัมาคารวะต่อผูเ้ป็นเจา้ของสถานทีมารรยาท

สุภาพเรียบร้อย ไม่แสดงกริยาขู่เข็ญ หรือพดูจาไม่สุภาพ และไม่ควรใชค้าํพูดทีอาจเขา้ใจผิดหรือพูดนอก

เรือง 

2. ก่อนเขา้ตรวจสถานประกอบการแต่ละแห่ง จะตอ้งแนะนาํตนเองพร้อมแสองบตัร

ประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที และแจง้วตัถุประสงคใ์นการตรวจ 

3. ตอ้งรู้จกัและเขา้ใจบทบาทหนา้ทีของตนทีพึงมีตามกฎหมายเป็นอยา่งดี เช่น 

3.1 อาํนาจในการตรวจสอบสถานทีตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาท ใหอ้าํนาจในการตรวจคน้ในลกัษณะทีเป็นการตรวจตราหรือสงัการใหเ้จา้ของสถานที หรือผู ้

ครอบครองนาํพาไปตรวจเท่านนั ไม่ใช่เป็นการ “ตรวจคน้” ในลกัษณะทีรือ คน้ หรือทาํให้กระจดั

กระจาย เพราะพระราชบญัญติัดงักล่าว มิไดใ้หอ้าํนาจในการตรวจคน้ไว ้ซึงหากไดก้ระทาํการตรวจ

คน้ ถือว่าเป็นการใชอ้าํนาจเกินขอบเขต ดงันันในการกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยมีการกระทาํผิดจริง 
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ควรขอความร่วมมือจากเจา้หน้าทีตาํรวจเจา้ของทอ้งทีเพือร่วมเขา้ตรวจคน้หรืออาจรวมถึงมีการ

จบักุมผูก้ระทาํความผดิ ตามอาํนาจหนา้ทีของพนกังานตาํรวจดว้ย  

3.2  อาํนาจการยดึอายดั เป็นกรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีการกระทาํผิด ให้ยึด

หรืออายดัผลิตภณัฑ ์เครืองมือเครืองใช ้พนกังานเจา้หน้าทีจะใชอ้าํนาจในการยึด หรืออายดัสภาพ

ของกลาง ความสะดวกในการขนยา้ย และเหตุผลอืนประกอบดว้ย ในทางปฏิบติันิยมใชว้ิธีการยึด

ควบคู่การอายดั กล่าวคือ การนาํวตัถุหรือสิงของผลิตภณัฑ์ไปครอบครองรักษาไว ้ส่วนทีเหลือให้

วตัถุสิงของคงอยู ่ณ สถานทีเดิม ภายใตเ้งือนไข มิใหผู้ใ้ดทาํการเคลือนยา้ยจาํหน่าย จ่ายโอน ทาํให้

สูญหาย หรือทาํใหไ้ร้ประโยชน ์    

4. ตอ้งปฏิบติัตามหลกัวิชาการ เช่น      

4.1  ปฏิบัติตามข้อบังคบัของโรงงานด้านสุขาภิบาลทวัไปโดยเคร่งครัด เช่น 

การเขา้ตรวจในโรงงานผลิต ควรทาํความสะอาดร่างกายสวมเสือผา้หมวก ตามทีโรงงานจดัไวใ้ห ้

4.2 การเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ตอ้งเก็บใหถ้กูวิธี เช่น ควรเก็บตามมาตรฐานอุณ

ภูมิการเก็บรักษา เป็นตน้        

ในการตรวจสอบทาํพยานหลกัฐาน จะตอ้งบนัทึกรายละเอียดขอ้เท็จจริงทีตรวจ

พบและพฤติการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนไวเ้ป็นหลกัฐานให้มีเนือหาสาระสาํคญัครบถว้น สมบูรณ์ทุก

ประเด็นโดยเฉพาะกรณีทีจะดาํเนินคดีกับผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะหากพยานหลกัฐาน

บกพร่องไม่ครบถว้น จะนาํไปสู่ปัญหาอุปสรรคในการจะดาํเนินคดีเอาผดิกบัผูก้ระทาํความผิดหรือ

อาจจะฟ้องไดไ้ม่ครบถว้นทุกขอ้หาความผดิ หรือเอาผดิกบับุคคลทีกระทาํผดิไดไ้ม่ครบทุกราย ทงัที

พฤติการณ์ข้อเท็จจริงเห็นเด่นชดัว่า มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญติัจริง ฉะนันพนักงานเจา้หน้าที

ผูต้รวจควรจะตระหนกัถึงเรืองการทาํพยานหลกัฐานต่างๆ ใหมี้สาระครบถว้นเพียงพอทีจะพิจารณา

ผกูมดัผูก้ระทาํความผดิไดโ้ดยปราศจากขอ้สงสยั 

การทาํพยานหลกัฐานตามกฎหมายในการตรวจสถานประกอบการแต่ละแห่ง

ประกอบดว้ย 

1. บนัทึกตรวจสอบสถานทีประกอบการ เป็นแบบฟอร์มแยกแต่ละผลิตภณัฑ์ แต่

ละประเภทของการประกอบกิจการ เช่น บันทึกการตรวจสอบทีผลิตวัตถุออกฤทธิ บันทึก

ตรวจสอบสถานทีขายวตัถุออกฤทธิ บนัทึกตรวจสถานทีครอบครองวตัถุออกฤทธิ เป็นตน้ 

2. บนัทึกคาํให้การของผูป้ระกอบการ หรือผูเ้กียวขอ้ง ควรบนัทึกขอ้เท็จจริงที

ตรวจพบหรือตามทีไดส้อบถามขอ้มลูต่างๆ ซึงอาจจะไดข้อ้มูลจากการตงัคาํถาม ใคร(Who) อะไร

(What) ทีไหน (Where) อยา่งไร (How) ทาํไม (Why) เป็นตน้ในการบนัทึกการให้ถอ้ยคาํจะตอ้งไม่
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เกิดจากการจูงใจบงัคบั ขู่เข็ญ หรือหลอกลวงเพราะตามหลกักฎหมาย พยานหลกัฐานไดม้าจากก

การจูงใจ บงัคบั ขู่เข็ญ หลอหลวง เป็นการไดม้าโดยมิชอบ จะอา้งเป็นพยานไม่ได ้

3. บนัทึกการเก็บตวัอยา่ง เมือไดเ้ก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑห์รือสิงใดมาประกอบการ

พิจารณาหรือดาํเนินคดีจะตอ้งบนัทึกลกัษณะรายละเอียดผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจน วนั เดือน ปี เวลา และ

จาํนวนตวัอยา่ง ขอ้สาํคญัควรเก็บเป็นตวัอยา่งในปริมาณพอสมควรเท่าทีจาํเป็น ตวัอย่างผลิตภณัฑ์

เหล่านีเป็นสิงทีจะนาํมาประกอบการพิจารณาในการดาํเนินการไดก้ระจ่างชดัยงิขึน 

4. บันทึกการยึดหรืออายดัผลิตภัณฑ์สิ งของ ในกรณีทีมีการยึดหรืออาย ัด

ผลิตภณัฑ์สิงของทีเป็นความผิดหรือกรณีสงสัยว่ามีการกระทาํผิด จะต้องบันทึกรายละเอียดให้

ชดัเจน ระบุชือผลิตภณัฑ ์จาํนวน สภาพของทียดึหรืออายดั โดยเฉพาะกรณีอายดั ผลิตภณัฑ์สิงของ

นนัๆ อยูใ่นความดูแลรักษาของผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานทีภายใตเ้งือนไขทีกาํหนด เช่น 

หา้มจาํหน่าย จ่ายโอน เคลือนยา้ย ทาํลาย หรือกระทาํการใดๆ ต่อสิงทีอายดันนั ควรทาํเครืองหมาย

ตราหรือปิดไวใ้หป้รากฎชดัเจน และควรแยกเก็บไวเ้ป็นสัดส่วนต่างหาก มิให้ปะปนกบัสิงของอืน 

และไม่เป็นการกีดขวางหรือขดัขอ้งต่อการประกอบธุรกิจของสถานที 

5. บนัทึกหลกัฐานอืนๆ หรือเก็บสาํเนา ซึงในบางกรณีทีจาํเป็นตอ้งมีหลกัฐาน

อืนๆ ประกอบการพิจารณา เช่น 

5.1  ใบอนุญาต หรือใบสาํคญัการขึนทะเบียนตาํรับ ใบสาํคญัการใชฉ้ลาก 

5.2  ใบทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล 

5.3  บตัรประชาชน หรือบตัรประจาํตวัอืน 

5.4  ใบสงัซือ ใบสงัของ หรือใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เป็นตน้ 

6. การบนัทึกขอ้มลูลงในแบบฟอร์ม โดยสิงทีควรบนัทึกไดแ้ก่  

6.1  การเขียนภาพจาํลองสถานทีประกอบการตรวจทุกครัง แผนผงัสภานประ

กอบการ ตูช้นัวางสินคา้ ผลิตภณัฑสิ์งของทีตรวจสอบวางอยู่ ณ ทีใด จะเป็นเครืองชีให้เห็นเจตนา

หรือไม่เจตนาในการกระทาํผดิได ้

6.2  การถ่ายรูปไวเ้ป็นหลกัฐาน บริเวณสถานที ชินส่วนของวตัถุทีเป็นพยาน 

ส่วนประกอบอืนๆ ทีคาดว่าน่าจะมีส่วนเกียวขอ้ง    

6.3  การจดบนัทึกขอ้เท็จจริงต่างๆ รวมทัง รายละเอียดในการตรวจสอบตอ้ง

ระบุวนั เวลาทีปฏิบติัการตรวจสอบ บนัทึกถอ้ยคาํของผูป้ระกอบการหรือผูที้เกียวขอ้ง สรุปประเด็น

ใหช้ดัเจนว่าขอ้เท็จจริงเป็นเช่นไร ผูใ้ดเป็นเจา้ของ หรือผูรั้บผิดชอบในการประกอบการวตัถุของ

กลางทีตรวจพบเกียวขอ้งกบัผูใ้ดบา้ง เมือมีผูเ้กียวขอ้งหลายราย ทงันีเพือใชเ้ป็นหลกัฐานโยงไปถึง

ผูใ้ช ้ผูจ้า้งวาน หรือผูส้นบัสนุนได ้
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6.4  กรณีมีการแกไ้ข ต่อเติม ขีดฆ่าถอ้ยคาํขอ้ความบางตอนทีบนัทึกไวแ้ลว้ตอ้ง

ให้ผูใ้ห้ถ้อยคําลงลายมือชือกาํกับไวด้้วย และหากมีการใช้อกัษรย่อใดๆ ควรเขียนให้ชัดเจน 

โดยทวัไปควรเขียนคาํเต็ม หรือวงเลบ็คาํเต็มไวด้ว้ย 

สรุปไดว้่า หลกัในการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาทพ.ศ.2518 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518 ทีดี เพือใหก้ารปฏิบติังานของพนกังาน

เจา้หน้าทีและการจดัทาํพยานหลกัฐานตามกฎหมายมีสาระครบถว้นเพียงพอทีจะพิจารณาผกูมดั 

ผูก้ระทาํผดิไดโ้ดยปราศจากขอ้สงสยั 

2.5   การตรวจสอบสถานพยาบาลทีมกีารครอบครองและขายวัตถุออกฤทธิต่อจิตและ

ประสาทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 การตรวจสอบสถานพยาบาลทีมีการครอบครองวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท          

ตามแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา มี 3 ขนัตอน ตงัแต่ 1. การเตรียม

เอกสาร/อุปกรณ์  2. วิธีการตรวจสอบก่อนเขา้ตรวจสอบ ขณะเขา้ตรวจสอบ และ 3. การสรุปผลการ

ประเมินกรณีพบความผดิปกติหรือขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ (กองควบคุมวตัถุเสพติด, 2556: 

5-10) 

      ขนัตอนที 1 การเตรียมเอกสาร / อุปกรณ์  

พระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

1. ประกาศ/กฎกระทรวง/ระเบียบ ต่างๆทีเกียวขอ้ง 

2. บนัทึกการตรวจสถานทีมีไวใ้นครอบครองซึงวตัถุออกฤทธิในประเภท 2,3,4 

3. บนัทึกการตรวจสอบสถานทีขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3,4   

4. บนัทึกสุ่มเวชระเบียนเพือเปรียบเทียบกบัรายงาน 

5. บนัทึกเก็บตวัอยา่งวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท   

6. บนัทึกคาํใหก้าร  

7. บนัทึกการยดึอายดั/อายดัวตัถุเสพติด  

8. ขอ้มลูสถานพยาบาลและร้านขายยา เช่น ขอ้มูลใบอนุญาต, ขอ้มูลการซือวตัถุ

เสพติดจากระบบ FDA-Logistic , รายงานประจาํเดือน, แผนทีตงัสถานประกอบการ, ประวติัการถกู

ดาํเนินคดี และขอ้มลูอืนทีเกียวขอ้ง 

9. ซองเก็บตวัอยา่ง / เทปกาว /กรรไกร 

10. กลอ้งถ่ายรูป 

 ขนัตอนที 2  ขนัตอนวิธีการตรวจสอบ 
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1. ก่อนการเขา้ตรวจสอบ 

 1.1  ตรวจสอบฐานข้อมูลพืนฐานของสถานพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ และ

แบบฟอร์มต่างๆ 

1.2  ตรวจสอบรายงานการซือวตัถุออกฤทธิทุกรายการของสถานประกอบการ

ทงัคลินิกจาก FDA-Logistic ซึงเป็นระบบทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พฒันา

โปรแกรม เพือใหผู้ป้ระกอบการผูผ้ลิต/ผูน้าํเขา้ และผูแ้ทนจาํหน่ายวตัถุออกฤทธิ รายงานการรับ-

จ่ายบนัทึกขอ้มลูรายงานการกระจายวตัถุออกฤทธิผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time ทดแทน

การรายงานขอ้มลูจากเดิมทีเป็นการรายงานตามแบบทีกฎหมายกาํหนดทงัทีเป็นเอกสารหรือไฟล์

อิเลคทรอนิกส์ (Excel) เพือรองรับกบัขอ้มลูรายงานทีจะมีมากขึนในอนาคต โดยใหก้ารประมวลผล

การกระจายวตัถุเสพติด มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการเฝ้าระวงัได ้ซึง

ทางสาํนกังานสาธารณสุขทุกจงัหวดัสามารถเขา้ดขูอ้มลูการกระจายผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิสาํเร็จรูป

ทีกระจายไปยงัจงัหวดั ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ไดแ้บบ Real time (กองควบคุมวตัถุเสพติด, 

2556: 19) 

2.  ขณะเขา้ตรวจสอบ       

 เมือถึงสถานประกอบการ เจา้หน้าทีแสดงบตัรพนักงานเจ้าหน้าที เพือขอเข้า

ตรวจสอบชีแจงวตัถุประสงคข์องการมาตรวจสอบใหผู้รั้บอนุญาต หรือผูแ้ทนทราบ   

 กรณีสถานทีขอรับอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธิในประเภท 2, 3 และ 4 

(สถานพยาบาล)  

 1.  ผูป้ระเมินตรวจสอบขอ้มลูการไดรั้บวตัถุออกฤทธิของคนไข ้จากบญัชีรับ-

จ่ายวตัถุออกฤทธิ รายงานประจาํเดือน และสุ่มรายชือคนไข ้10 รายเพือนาํไปเปรียบเทียบกบัเวช

ระเบียน   

2.  การตรวจสอบเวชระเบียนเปรียบเทียบกบัรายงานใช้วตัถุออกฤทธิของ

คนไขที้สุ่มรายชือไวแ้ลว้ ขอ้มูลการรับยาตอ้งตรงกนัทงัชนิด วนัที และจาํนวน กรณีทีตรวจสอบ

พบว่ามีความผิดปกติ ให้สําเนาเวชระเบียนและให้แพทยห์รือผูร้ับการตรวจ รับรองสําเนา

ถูกตอ้งทุกแผ่น กรณีผูรั้บอนุญาต ยินยอม       

3. ตรวจสอบการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ชือผูรั้บอนุญาตและผูด้ ําเนินการ

สถานพยาบาล เวลา ทาํการ หากกรณี เจา้หน้าทีตรวจสอบไม่พบผูรั้บอนุญาต ให้ระบุผูรั้บการ

ตรวจสอบปฏิบติังานแทน ตาํแหน่งหนา้ทีในสถานพยาบาล      

4.  การไดรั้บวตัถุออกฤทธิประเภท 2 จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา และวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 และ 4 จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย ครังล่าสุด  



 

 

41

 5. ตรวจสอบสถานทีจดัเก็บ      

 6. ปริมาณวตัถุเสพติดคงเหลือ ณ วนัตรวจ    

 7. ตรวจสอบความถกูตอ้งของการจดัทาํบญัชี และรายงานสาํเนารายงาน ตอ้ง

เก็บไว ้ณ สถานทีรับอนุญาต สถานทีรับอนุญาตวตัถุออกฤทธิอยา่งนอ้ย 2 ปี    

 8. ชนิดของวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาททีใชใ้นสถานพยาบาล 

 9.  ตรวจสอบความเหมาะสมในการจ่ายวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท  

10.  การตรวจสอบการกระทาํใดๆ ทีอาจฝ่าฝืนตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออก

ฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง  

11.  กรณีทีพบเหตุสงสยัเกียวกบัผลิตภณัฑ ์ให้ดาํเนินการสุ่มตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

จากนนัจดัทาํบนัทึกการเก็บตวัอยา่ง และบนัทึกคาํใหก้าร       

 กรณีสถานทีขอรับอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 และ 4 (ร้านขายยา)

 1.  ผูป้ระเมินตรวจสอบข้อมูลว่าผูไ้ด้รับอนุญาต มีการจัดทาํสําเนารายงาน

ประจาํเดือน  บญัชีรับ- จ่ายวตัถุออกฤทธิ ตอ้งเก็บไว ้ณ สถานทีรับอนุญาตอย่างน้อย 2 ปี นับจาก

การลงรายงานครังสุดทา้ย         

2. การตรวจสอบใบสั งแพทยเ์ปรียบเทียบกบัรายงานใชว้ตัถุออกฤทธิ ของ

คนไขที้สุ่มรายชือไวแ้ลว้ ขอ้มูลการรับยาตอ้งตรงกนัทงัชนิด วนัที และจาํนวน กรณีทีตรวจสอบ

พบว่ามีความผดิปกติ ใหส้าํเนาใบสั งแพทยแ์ละผูรั้บการตรวจ รับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกแผ่น กรณี

ผูรั้บอนุญาต ยินยอม  

3.  ตรวจสอบการไดรั้บใบอนุญาตต่างๆ ชือผูรั้บอนุญาตและผูมี้หน้าทีปฏิบตั

การ เวลาทําการ หากกรณี เจ้าหน้าทีตรวจสอบ ไม่พบผูรั้บอนุญาตให้ระบุการตรวจสอบ 

ผูป้ฏิบติังานแทน ตาํแหน่งหนา้ทีในร้านขายยา      

   4.  ดาํเนินการตรวจสอบการไดรั้บวตัถุออกฤทธิประเภท  3 และ 4 จากผูผ้ลิต 

หรือผูจ้ ัดจาํหน่าย ว่ามีความสอดคลอ้งกับรายงานทีผูรั้บอนุญาตผลิตและ ผูจ้ ัดจาํหน่ายเสนอ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่      

   5.  ตรวจสอบสถานทีจดัเก็บวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 หรือ 4   

   6.  ปริมาณวตัถุออกฤทธิคงเหลือ ณ วนัตรวจ     

   7.  ชนิดของวตัถุออกฤทธิทีใชใ้นร้านขายยา    

   8.  การตรวจสอบการกระทาํใดๆ ทีอาจฝ่าฝืนตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออก

ฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 
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   9. กรณีทีพบเหตุสงสัยเกียวกบัผลิตภณัฑ์ ให้ดาํเนินการสุ่มตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

จากนนัจดัทาํบนัทึกการเก็บตวัอยา่ง และบนัทึกคาํใหก้าร    

  ขนัตอนที 3 การสรุปผลการตรวจประเมิน                 

  จดัทาํสรุปผลการตรวจทา้ยบนัทึกการตรวจสอบสถานที ไดแ้ก่  

  กรณีสถานทีขอรับอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธิในประเภท 2, 3 และ 4 

(สถานพยาบาล)  

1. ขอ้มูลการได้รับอนุญาต เลขทีใบอนุญาต ,ชือผูรั้บอนุญาต, ขณะเจ้าหน้าที

ตรวจสอบอยู่หรือไม่ กรณีไม่อยู่ให้ระบุ ชือผูรั้บการตรวจสอบแทน และหน้าทีในสถานพยาบาล 

จาํนวนปริมาณวตัถุออกฤทธิคงเหลือ ณ วนัทีตรวจ เปรียบเทียบกบัรายงานเดือนล่าสุด ตอ้งมีความ

สอดคลอ้งกนั      

2. ตรวจสอบเวชระเบียนเปรียบเทียบกบัรายงานการใชว้ตัถุออกฤทธิ ของคนไขที้

ได้สุ่มรายชือไวแ้ลว้ ให้สรุปประเด็น จาํนวนคนไข้ทีขอตรวจสอบเวชระเบียน จาํนวนข้อมูลที

ถกูตอ้ง จาํนวนขอ้มลูทีไม่ถกูตอ้ง และจาํนวนเวชระเบียนทีพบ  

3. การจดัทาํ รายงานประจาํเดือน (บจ. 9) และรายงานประจาํปี (บจ.10) 

   กรณีสถานทีขอรับอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิในประเภท 3 และ 4 (ร้านขายยา)  

1. ข้อมูลการได้รับอนุญาต, เลขทีใบอนุญาต ,ชือผูรั้บอนุญาต, ผูมี้หน้าที

ปฏิบติัการ ขณะเจา้หนา้ทีตรวจสอบอยูห่รือไม่ กรณีไม่อยู ่ใหร้ะบุ ชือผูรั้บการตรวจสอบแทน และ

หนา้ทีในร้านขายยา       

2. จาํนวนปริมาณวตัถุออกฤทธิคงเหลือ ณ วนัทีตรวจ เปรียบเทียบกับรายงาน

เดือนล่าสุด ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั      

3. ตรวจสอบใบสงัแพทยเ์ปรียบเทียบกบัรายงานใชว้ตัถุออกฤทธิ   

4. ตรวจสอบการจดัทาํ รายงานประจาํเดือน (บจ. 9) และรายงานประจาํปี (บจ.10) 

    กรณีทีพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ  

 เมือตรวจสอบแลว้พบขอ้บกพร่อง หรือพบการกระทาํตามกฎหมาย ให้พนักงาน

เจา้หนา้ทีจดัทาํบนัทึกคาํใหก้ารของผูรั้บอนุญาตหรือผูที้อยู่รับการตรวจสอบ โดยระบุรายละเอียด 

ของความบกพร่องหรือความผดิปกติลงในบนัทึกคาํใหก้าร เช่น ขอ้มลูรับ-จ่ายในเวชระเบียนไม่ตรง

กบับญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธิ  ทีมีไวใ้นครอบครอง (บจ. 8) หรือ ไม่จดัทาํรายงานประจาํเดือน (บจ. 

9) และรายงานประจําปี (บจ. 10) แลว้ให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการตาม

เห็นสมควร 
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 ตวัอยา่งการดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 กรณีที 1  พบการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซึงวตัถุออกฤทธิประเภท 2 พบ

ความผดิจากการตรวจสอบ ตวัอยา่งเช่น ขอ้มลูรับ-จ่ายในเวชระเบียนไม่ตรงกบั   บญัชีรับจ่ายวตัถุ

ออกฤทธิทีมีไวใ้นครอบครอง (บจ. 8) หรือ ไม่จัดทาํรายงานประจาํเดือน (บจ. 9) และรายงาน

ประจาํปี (บจ. 10) ใหจ้ดัทาํสรุปผลการตรวจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพืออนุมติั

ระงับขาย วตัถุออกฤทธิประเภท 2 หรือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และส่งเรืองให้กลุ่ม

กฎหมายอาหารและยาดาํเนินคดี และเสนอเรืองเพือพกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป และเพือ

เป็นขอ้มลูในการพิจารณาการขายวตัถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภท 2และยาเสพติดให้

โทษในประเภท 2 ครังต่อไป 

 กรณีที 2 พบการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์กรณีวตัถุออกฤทธิประเภท 3 และ 4 

พบความผิดจากการตรวจสอบ ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลรับ-จ่ายในเวชระเบียนไม่ตรงกบับญัชีรับจ่าย          

วตัถุออกฤทธิทีมีไวใ้นครอบครอง (บจ. 8) หรือ ไม่จดัทาํรายงานประจาํเดือน (บจ. 9) และรายงาน

ประจาํปี (บจ. 10) ถา้พบการกระทาํผิดตามกฎหมาย ให้ส่งเรืองให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

ดาํเนินคดี และถา้พบความไม่สอดคลอ้งของการสงัซือวตัถุออกฤทธิเปรียบเทียบกบัรายงานการขาย

ของบริษทั ใหด้าํเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งทีบริษทัผูข้ายใหก้บัสถานพยาบาลดงักล่าว หากผล

การตรวจสอบพบว่าพบการกระทาํผิดตามกฎหมาย ให้ส่งเรืองให้ กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

ดาํเนินคดี และเสนอเรืองเพือพกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขาย หรือใบอนุญาตผลิต ต่อไป 

 

ส่วนที 3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

 3.1  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

 งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข เป็นงานหนึงในกลไกทีจะนาํไปสู่เป้าหมาย

ใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขจึงถูกจดัตงัขึนเพือเป็นผูรั้บผิดชอบ

หรือกาํกบัดูแลให้งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขบรรลุเป้าหมาย และการจดัองค์การเป็น

แนวทางในการจดัระเบียบระหว่างสมาชิกองคก์ารเพือทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเร็จอยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยนาํความชาํนาญและความสามารถของบุคคลมาร่วมกนัดาํเนินงานอยา่งมีระบบ

ทาํใหมี้พลงัและมีความสามารถมากกว่าบุคคลเดียว ซึงทาํใหอ้งคก์ารสามารถมีผลงานมากกว่าและ

มีประสิทธิภาพมากกว่าผลของแต่ละบุคคลเมือแยกกนัทาํ ในทางกลบักนัการรวมตวัเป็นองค์การ

อาจไม่เกิดประโยชน์แต่กลบักลายเป็นภาระ เกิดพนัธะทางกฎหมายและสังคม เกิดความสินเปลือง

และยากแก่การควบคุม หากองคก์ารนนัไม่มีเป้าหมายชดัเจน และทีสาํคญัขาดคนทีมีคุณค่า 
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 งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคไดเ้ริมมีการดาํเนินการอย่าง

ชดัเจนตงัแต่ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 7 เป็นตน้มา (พ.ศ.2535-2539) โดย

จดัใหมี้องคก์ารยอ่ยทีรับผดิชอบชดัเจน มีการกระจายงานและอาํนาจทางการบริหารดา้นกฎหมาย

จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคทีสมบูรณ์มากขึน ซึงจากผลการมอบอาํนาจและกระจายอาํนาจดงักล่าว

ส่งผลให้งานคุ้มครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคไดมี้การดาํเนินงานทีแพร่หลาย

ครอบคลุมพืนทีทวัประเทศ (บรรพต ตน้ธีรวงศ,์ 2545: 128) กล่าวคือกระทรวงสาธารณสุขจึงได้

จดัตงัหน่วยงานรับผดิชอบดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคทีเกียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพในส่วนภูมิภาคขึน

โดยแบ่งส่วนราชการตามระบบราชการส่วนภูมิภาคทุกระดบั คือ จงัหวดั มีหน่วยงานสาธารณสุข

จงัหวดัเป็นหน่วยงานทีรับผดิชอบในเขตจงัหวดัหนึงๆ และระดบัอาํเภอ มี 2 หน่วยงานทีรับผดิชอบ

ในเขตอาํเภอร่วมกนั คือ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และโรงพยาบาลชุมชน 

 โดยงานวิจยันีสนใจศึกษาเฉพาะหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขใน

ส่วนภูมิภาคระดบัจงัหวดั ซึงหมายถึง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดั เป็นหน่วยงานสาธารณสุขระดับจงัหวดั ซึงเป็น

ตวัแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดบัจงัหวดั มีนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการ สายการบงัคบับญัชาขึนตรงต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ประสานการนิเทศ ประสานงานขึนตรง

กบัปลดักระทรวงสาธารณสุข งานดา้นวิชาการ งานคุม้ครองผูบ้ริโภค งานนิเทศและสนบัสนุน งาน

จดับริการสาธารณสุขและงานอืนๆทีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข โดยงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุขมีกลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ซึงถือเป็นหน่วย

ปฏิบัติการทีมีบทบาทหน้าทีในการดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายทีอยู่ในความ

รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ซึงรายละเอียดของบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของ

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมีดงันี 

1. การดาํเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธค์วามรู้ ความเขา้ใจ ในเรืองงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

2. การดาํเนินการเฝ้าระวงัความปลอดภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

3. การดาํเนินการกฎหมาย ทงัในช่วงก่อนทีผลิตภัณฑ์จะออกสู่ท้องตลาด และ

หลงัจากทีผลิตภณัฑอ์อกสู่ทอ้งตลาดแลว้ 

4. การสนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีระดบัอาํเภอ ตาํบล และอาสาสมคัร

ในระดบัหมู่บา้น           

5. การประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา กรมวิทยาศาสตร์ ศนูยว์ิทยาศาสตร์การแพทยเ์ขต 
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 ในปัจจุบนักระทรวงสาธารณสาธรณสุขไดก้ระจายอาํนาจงานคุม้ครองผูบ้ริโภค

มายงัหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพิมมากขึน โดยกาํหนดให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคดาํเนินการ

ภายใตข้อบเขตอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายทีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข มี

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัและเภสชักรสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นพนกังานเจา้หน้าทีตาม

กฎหมายแต่ละฉบบั 

 กล่าวไดว้่า สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั ซึงมี

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าทีรับผิดชอบในงานดา้นบริหารและ

นิติกร งานวางแผนและพฒันาระบบงานสาธารณสุข งานวิชาการ งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัช

สาธารณสุข งานนิเทศและสนบัสนุน งานจดับริการสาธารณสุขและงานอืนๆทีไดรั้บมอบหมายจาก

กระทรวงสาธารณสุขโดยงานคุ้มครองผูบ้ริโภคทีเกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

ผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิหลงัออกสู่ตลาด ตามพระราชบญัญัติวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 มีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นหน่วยปฏิบติัการในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

  ดงันนัในการวิจยัครังนี กล่าวโดยสรุปไดว้่า สาํนกังานสาธาณสุขจงัหวดั หมายถึง 

หน่วยงานสาธารณสุขระดบัจงัหวดั ซึงมีนายแพทยส์าธารณสุขเป็นหวัหนา้หน่วยราชการ มีเภสชักร

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นพนักงานเจา้หน้าทีในการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุม

ผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิหลงัออกสู่ตลาด ตามพระราชบญัญัติวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 

 3.2  การดําเนินการควบคุมวตัถุออกฤทธิให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 การบังคบัใช้กฎหมายหรือการดาํเนินการควบคุมวตัถุออกฤทธิให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ขององค์การหรือหน่วยงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เป็นการดาํเนินการเพือควบคุมใหก้ารผลิต การนาํเขา้ การ

จาํหน่าย ผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิเป็นไปตามระเบียบหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ทงันีเพือ

คุ้มครองให้ผูบ้ริโภคได้รับผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธิทีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทังได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิทีถูกต้องเหมาะสม โดยมีการควบคุมตามลกัษณะการ

ดาํเนินการแบ่งไดเ้ป็น 2 ขนัตอน คือ การควบคุมก่อนผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด และการ

ควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด ดงัรายละเอียดต่อไปนี (สาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา, 2546: 33-34) 

 1.  การควบคุมก่อนผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด (Pre-marketing) 

  ตามกฎหมายผูป้ระสงคที์จะผลิต ขาย หรือนาํผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิ เขา้มาใน

ราชอาณาจกัรในส่วนภูมิภาคจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนาํสงัยาเขา้มาในราชอาณาจกัร
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และขอขึนทะเบียนตาํรับวตัถุออกฤทธิ จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั ซึงเป็นหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขทีมีบทบาทในการพิจารณา

กลนักรองความถกูตอ้งเหมาะสมของก่อนผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาดไปสู่ผูบ้ริโภค โดย

การดาํเนินการในขนัตอนนี แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการออกใบอนุญาตแก่สถานประกอบการ 

และดา้นการรับขึนทะเบียนตาํรับวตัถุออกฤทธิ      

 2.  การควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิหลงัออกสู่ตลาด (Post-marketing)

  เป็นการดาํเนินการควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิ เมือผลิตภณัฑ์ออกจาํหน่าย

สู่ทอ้งตลาดแลว้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี       

  1.  ดา้นสถานทีประกอบการ ซึงเป็นการดาํเนินการตรวจสอบควบคุมสถานที

ประกอบการเกียวกบัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิ อนัไดแ้ก่ สถานทีผลิต ขาย หรือนาํสั งผลิตภณัฑ์วตัถุ

ออกฤทธิเขา้มาในราชอาณาจกัรใหป้ฏิบติัอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งมีผูมี้หน้าทีปฏิบติัการ

ควบคุมสถานประกอบการเหล่านนัถกูตอ้ง เป็นตน้ โดยพนกังานเจา้หนา้ทีตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท เป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบควบคุมตามอาํนาจหน้าทีทีกฎหมายได้

บญัญติัใหไ้ว ้เพือใหม้นัใจว่าสถานทีนนัยงัคงมีสภาพเหมาะสม มีบุคลากรผูดู้แลกระบวนการผลิต

หรือจาํหน่าย มีวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการผลิตและเก็บรักษาผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิทีออกจาํหน่ายให้

ไดคุ้ณภาพมาตรฐานดีอยูเ่สมอ 

 2. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธิ ซึงเป็นการดาํเนินการตรวจสอบ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธิในสถานทีผลิต สถานทีขาย สถานทีนําสั ง สถานที

ครอบครอง ทีผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิเขา้มาในราชอาณาจกัร และในทอ้งตลาดทวัไปนัน ว่ามีความ

ถกูตอ้งตรงตามทีขึนทะเบียนไวห้รือไม่ ผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิยงัคงมีคุณภาพมาตรฐาน มิใช่ยา

ปลอม ยาผิดมาตรฐาน หรือยาเสือมคุณภาพ เป็นต้น การดาํเนินงานในขันตอนนีจะมีการเก็บ

ตวัอยา่งวตัถุออกฤทธิส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบติัการเพือตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน อย่าง

เป็นระบบและครบวงจร โดยร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย ์และสถานบนัวิทยาศาสตร์อืนๆ       

 3. ด้านการโฆษณา ซึงเป็นการดําเนินการตรวจสอบควบคุมการโฆษณา

ผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิทีไดมี้การขออนุญาตโฆษณาไวต้ามสือต่างๆ ทีมีไวส้ําหรับโฆษณากับ

บุคลากรทางการแพทย ์ว่ามีการดาํเนินการตามทีขอโฆษณาไว ้

  ดงันันในงานวิจัยนี สรุปได้ว่า การควบคุมหลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธิออกสู่

ตลาด หมายถึง การปฏิบติังานควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิให้เป็นตามกฎหมาย ซึงประกอบดว้ย 

การตรวจสอบสถานที การเก็บตวัอยา่ง การยดึ การอายดั การดาํเนินการต่อผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย 
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 3.3  ปัจจยัด้านทรัพยากรการบริหาร      

   ทรัพยากรในการบริหาร หมายถึง องค์ประกอบในองค์กรและระบบงาน ซึงอาจ

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ทรัพยากรดา้นบุคคล และทรัพยากรดา้นสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อ

การปฏิบติังาน คือ เงิน วสัดุสิงของ วิธีการจดัการ โดยทรัพยากรดา้นบุคคคลหรือคน (Man) หมายถึง 

พนกังานเจา้หนา้ทีทีมีอาํนาจหนา้ที ส่วนทรัพยากรดา้นสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการปฏิบติังานอนั

ไดแ้ก่ งบประมาณ (Money) หมายถึง ทรัพยากรทีรัฐจะตอ้งจดัหามาใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย วสัดุอุปกรณ์หรือเครืองมือเครืองใช ้(Material) ซึงหมายถึงยานพาหนะและสิง

อาํนวยความสะดวกอืน และวิธีการจดัการในการทาํงาน (Method) เช่น การจัดแบ่งงานหรือสาย

บงัคับบญัชา การจดัการสถานทีทีเอืออาํนวยต่อการทาํงาน การกาํหนดกฎระเบียบในการทาํงาน 

ขนัตอนการปฏิบติังาน เพือให้การทาํงานราบรืนและบรรลุวตัถุประสงค์ ซึงทรัพยากรทีนํามาใช้

ประกอบการปฏิบติังานการบงัคบัใชก้ฎหมายตามอาํนาจหน้าที จะตอ้งเหมาะสมกบังานทีปฏิบติัจึง

จะเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 1.  คน หมายถึง จาํนวนคนในการปฏิบติักิจกรรมดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายในการ

ควบคุมวตัถุออกฤทธิหลงัออกสู่ตลาดทีหน่วยงานมีในปัจจุบนั ซึงมีความสามารถใชแ้รงงานและ

กาํลงัสมองประกอบการงานของหน่วยงานนนั ซึงการศึกษาของสาคร ใจพยอม (2531:112) พบว่า 

ปัจจัยสนับสนุนด้านกําลังคน (จาํนวนบุคลากรในฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) มีความสัมพนัธ์กับ

ความสามารถในการปฏิบติังานของหวัหนา้ส่งเสริม โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ตามทศันะ

ของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โดยในคณะของพนักงานเจา้หน้าที ทีจะดาํเนินการตรวจสถาน

ประกอบการตามกฎหมายไดใ้ห้อาํนาจไวว้่าควรมีไม่น้อยกว่า 2 คน อาจประกอบด้วย หัวหน้า

ผูรั้บผดิชอบและผูช่้วย หรืออาจขอความร่วมมือจากเจา้หน้าทีตาํรวจเขา้ร่วมดาํเนินการในบางคดี 

(สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2540: 8)       

 2.  เงิน หมายถึง งบประมาณทีใชส้ําหรับค่าจา้งและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ 

เช่น การจดัซืออุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้ซึงจากการศึกษาของบงัอร พรหมมินทร์ (2545: 93) 

พบว่างบประมาณมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในการดาํเนินงานบงัคบัใชก้ฎหมายดา้น

การจาํหน่ายสินคา้ในทีหรือสาธารณะของเทศบาล  

 3.  วสัดุอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์เครืองใช้ เครืองมือ รวมทังยาพาหนะ วสัดุ

อุปกรณ์เป็นสิงจาํเป็นทีหน่วยงานตอ้งมีไวเ้พือการปฏิบติังาน และจะตอ้งเพียงพอเหมาะสม เพือ

สนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จากการศึกษาของเอนก ณ นคร (2548: 140-141) 

พบว่า จาํนวนยานพาหนะ และเครืองมือเครืองใชที้ไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน เป็น
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ผลต่อการปฏิบติังาน และเมือพิจารณาถึงวสัดุอุปกรณ์ จะเห็นว่า วสัดุอุปกรณ์ เป็นเครือมือสาํคญัใน

การปฏิบติังาน และน่าจะเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการปฏิบติัหนา้ที 

 บรรพต ตนัธีรวงศ ์(2549: 159) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัภายในองค์กรทีเป็นสาเหตุที

ทาํให้เกิดปัญหาต่อการบรรลุเป้าหมายของการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค 

ไดแ้ก่ คน งาน เงิน สิงแวดลอ้ม เหล่านีลว้นเป็นสาเหตุทาํให้การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

สาธารณสุขไม่บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฏหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย จึงมีความจาํเป็นต้องอาศยัทรัพยากรในการบริหารเช่นกัน เนืองจาก

ทรัพยากรเหล่านันจะสามารถนาํมาประกอบ หรือประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการบงัคับใช้

กฎหมายภายในเวลาทีกาํหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.4  ปัจจยัด้านสิงแวดล้อมทีมผีลต่อการบังคบัใช้กฎหมาย 

 ปัจจัยด้านสิงแวดลอ้มรอบองค์กรทีสามารถส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการ 

นอกจากประกอบดว้ยสิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร อนัไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี

แลว้ยงัประกอบดว้ยสิงแวดลอ้มในองคก์ร  

 บรรพต ตน้ธีรวงศ ์(2545: 99-106) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทีมีผลต่อการดาํเนินการ

องคก์รไวว้่า โดยทวัไปในการบริหารหรือจดัการใดใด จาํเป็นตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม

ทงัภายในและภายนอกองคก์รอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถดาํเนินการเพียงลาํพงั หน่วยงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขเป็นองคก์รหนึงทีตอ้งสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มรอบองคก์ร จาํเป็นตอ้งมีการ

ปรับปรุงและพฒันาองค์กรเสมอเพือรองรับการเปลียนแปลง ดงันันในการดาํเนินการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคของหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขจึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทีสาํคญั 2 ประการ 

คือ สิงแวดลอ้มภายนอก และสิงแวดลอ้มภายในองค์กรและระบบของงาน และเนืองจากการเมือง

เป็นตวักาํหนดนโยบายสาธารณะดา้นต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง จึงมีผลอย่างมากต่อ

องค์กรของรัฐ ซึงเป็นเครืองมือทีจะนาํนโยบายไปปฏิบติั อาจกล่าวไดว้่าปัจจัยสาํคญัทีมีผลต่อ

ความสําเร็จหรือการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุข คือ 

การเมือง และการเมืองในประเทศทีเกียวข้องกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านสาธารณสุข และมี

ผลกระทบโดยตรงต่อองคก์รนนั ส่วนใหญ่เป็นนโยบายทีออกโดยฝ่ายบริหาร 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ การวิจยันีจึงศึกษาปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มทีมีผลต่อการ

ดาํเนินการของหน่วยงาน ไดแ้ก่ นโยบายจากส่วนกลาง ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน และหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งกบักบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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 1.  นโยบายจากส่วนกลาง  

  เพือให้การควบคุม กาํกบัดูแลวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท ทีมีการใช้

ประโยชน์ทางการแพทยไ์ม่ใหรั้วไหลออกนอกระบบและมีการตรวจสอบสถานทีทีไดรั้บอนุญาต

ครอบครองวตัถุออกฤทธิ เป็นไปตามทีส่วนกลางกาํหนด 
 เนืองจากในบรรดาสิงแวดลอ้มรอบองคก์รทีสามารถส่งผลกระทบต่อองคก์รได้

คือ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม การเมือง เทคโนโลยี นัน สิงแวดลอ้มในดา้นการเมือง เป็น

สิงแวดลอ้มทีมีผลต่อการดาํเนินงานขององคก์รของรัฐเห็นไดช้ดัเจนทีสุด อนัเนืองมาจากการเมือง

เป็นตวักาํหนดนโยบายสาธารณะของประเทศในดา้นต่างๆทางเศรษฐกิจ สงัคม รวมทงัการเมืองเอง 

จึงมีผลอยา่งมากต่อองคก์รของรัฐทีเป็นผูน้าํจากทางฝ่ายการเมืองไปเป็นเครืองมือในการปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อาจกล่าวไดว้่าปัจจยัสาํคญัทีมีผลต่อความสาํเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข คือ การเมือง และการเมืองในประเทศทีเกียวขอ้งกบั

การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข และมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรนัน ส่วนใหญ่เป็นเรือง

นโยบายทีออกโดยฝ่ายบริหาร ซึงเป็นขา้ราชการการเมือง และเนืองจากนโยบายเองเป็นทงัแม่แบบ

และรูปแบบของการวางแผนในการบริหารงาน  

 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อา้งในบรรพต ตน้ธีรวงศ ์2545:88) ได้

กล่าวถึงนโยบายไวว้่า การเปลียนแปลงนโยบายในองคก์รยอ่มเนืองจากผูบ้ริหาร หรือนโยบายทีไม่

ชดัเจนในบางเรืองทาํใหผู้บ้ฏิบติัมาสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็วทนัการ  

 พิทยา บวรวฒันา และอร่าม ศิริพนัธุ์ (อา้งใน บรรพต ตน้ธีรวงศ,์ 2545: 159) 

กล่าวว่านโยบายมีการเปลียนแปลงบ่อย เนืองจากเปลียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง จึงมีผลกระทบต่อ

เป้าหมายของงาน มีการสั งการหรือกาํหนดนโยบายไม่ชัดเจน ทาํให้ผูป้ฏิบัติงานไม่สามารถ

ตดัสินใจทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 จากความหมายของนโยบายขา้งต้น สรุปได้ว่า นโยบาย หมายถึง แนวทาง

กวา้งๆทีกาํหนดขึนเพือใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวตัถุประสงค์ที

หน่วยงานไดก้าํหนดไว ้และนโยบายเป็นสิงทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการบริหารงาน เพราะ

นโยบายเป็นสิงแวดลอ้มทีสามารถใชเ้ป็นเครืองบ่งชีทิศทางในการบริหารงาน ดงันันจะเห็นไดว้่า

นโยบายทีออกจากฝ่ายบริหาร คือเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นสิงสาํคญัใน

การกําหนดทิศทางการดาํเนินงานสําหรับการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์

วตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาดในภาพรวมของทงัประเทศ และมอบหมายนโยบายลงสู่ส่วนภูมิภาค คือ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั    
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  2.  ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน 

 เนืองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร คือผูมี้สิทธิกาํหนดเป้าหมาย ทิศทาง 

และการดาํเนินการของหน่วยงาน รวมทงัการทีผูบ้ริหารองค์กรหรือหัวหน้าหน่วยงานจะตอ้งมี

ทกัษะในดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการประสานความคิดเห็นทีแตกต่างกนัของผูป้ฏิบติังานในองค์กร 

เพือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงหัวหน้าหน่วยงานหรือ

ผูบ้ริหารองค์กรคุม้ครองในส่วนภูมิภาค ระดบัจงัหวดัคือ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั และผูว้่า

ราชการจงัหวดั ทีมีอาํนาจในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อแนวทางปฏิบติัขององค์กร นอกจากนียงั

มีผูก้ล่าวถึงอิทธิพลจากนโยบายของผูบ้งัคบับญัชาต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายไวด้งันี 

 อุดร แหม่งปัง (2550: 95) กล่าวว่า การปฏิบติังานของพนักงานเจา้หน้าทีระดบั

อาํเภอนันถึงแมว้่ากฎหมายจะให้อาํนาจไวใ้นระดบัหนึงก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติจริง ต้องขึนกับ

นโยบายของผูบ้งัคบับญัชาเป็นหลกั หากนโนบายผุบ้ริหารเอาจริงจงัและสนับสนุนการปฏิบติัใน

เรืองนีอยา่งต่อเนืองปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไม่มีประสิทธิภาพจะลดลง 

 อุดร แหม่งปัง (2550: 72) ไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าที

ระดบัอาํเภอในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต่อการปฏิบติังานตามพระราชบัญญติัยา พ.ศ.2510 

พบว่า พนกังานเจา้หนา้ทีเห็นว่าปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดา้นผูบ้ริหารสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดันันไม่เหมาะสม กล่าวคือ ในแต่ละจงัหวดั มีความแตกต่างกันในเรืองความ

เคร่งครัดของการบงัคบัใชก้ฎหมายอนัเนืองจากนโยบายของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละจงัหวดัไม่ชดัเจน 

ไม่ต่อเนือง และไม่จริงจงั 

 ดงันันจะเห็นได้ว่า การมอบนโยบายของผูบ้ังคับบัญชาของหน่วยงานเป็นสิง

สาํคญัสาํหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าทีตามพระราชบญัญติัวตัถุทีออกฤทธิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธิออกสู่ตลาด 

 3.   ความร่วมมือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข

กบัหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งนนัก็มีความจาํเป็นทีจะทาํใหก้ารดาํเนินการนนัสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย

ได ้(คณะกรรมการกลุ่มผลิต, 2539) โดยหน่วยงานหรือองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ดา้นสาธารณสุข ได้แก่ องค์กรเอกชนเพือสาธารณประโยชน์ทีมีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค สือมวลชน ซึงเป็นกลุ่มทีดาํเนินการตรวจสอบการทาํงานของรัฐ และช่วยให้ข้อมูล

ข่าวสารเพือเฝ้าระวงัในการบริโภคดว้ย กลุ่มผูป้ระกอบการ คือ ผูป้ระกอบธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการ

ผลิต นาํเขา้ จาํหน่าย และให้บริการเกียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการทางดา้นสุขภาพซึงเป็นองค์กร

ธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพ ไดแ้ก่ กลุ่มทีดูแลการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณของสมาชิกอย่างเป็น
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ทางการ และกลุ่มองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคของรัฐ ซึงเป็นองค์กรทีทาํหน้าทีโดยชอบดว้ยกฎหมาย

เพือคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นแกนกลางในสงัคมองคก์รทีเกียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซึงสาํนักงาน

สาธารณุขจงัหวดั จัดเป็นหน่วยงานในกลุ่มนี (คณะกรรมการกลุ่มผลิต ชุดวิชาการบริหารงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคทางสาธารณสุข:2539) โดยหวัใจสาํคญัอนัหนึงทีจะทาํให้เกิดความสาํเร็จในการ

นาํนโยบายในการบงัคบัใชก้ฎหมายไปสู่การปฏิบติันนั คือ พฤติกรรมความร่วมมือของผูเ้กียวขอ้ง

ในนโยบาย  

 เมือพิจารณาแผนภูมิแสดงโครงสร้างสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แลว้นนั พบว่า สาธารณสุขจงัหวดันนั ทาํหนา้ทีในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข ซึงรวมถึง

การบังคับใช้กฎหมายโดยมีการดําเนินการเกียวข้องกับโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทั วไป 

โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ อาํเภอ สถานีอนามัย ซึงมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภค การเผยแพร่ให้ความรู้ การประสานงานและ

การเฝ้าระวงั ตลอดจนหน่วยงานระดบัจงัหวดัและหน่วยงานอืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น 

กรมวิชาการอืนๆ (คณะกรรมการกลุ่มผลิต, 2539) ก็มีส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการนีดว้ย 

 นอกจากนี การดาํเนินการตรวจสอบสถานประกอบการตามกฎหมายทีไดใ้ห้

อาํนาจไวแ้ละระบุว่าควรมีพนกังานเจา้หนา้ทีไม่นอ้ยว่า 2 คนนัน ในบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งมีการ

ประสานงานและร่วมมือกับเจ้าหน้าทีตํารวจ เพือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องในการ

ปฏิบติังาน (สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2540)  

 ดงันันจะเห็นไดว้่า การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้วกบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นสิงสาํคญัสาํหรับการบงัคบัใชพ้นักงานเจา้หน้าทีตามพระราชบญัญติัวตัถุที

ออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธิออกสู่

ตลาด 

 

ส่วนที 4 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการบงัคับใช้กฎหมายพบว่าได้มีผู ้

ทาํการศึกษาไวใ้นประเด็นทีเกียวขอ้งดงัต่อไปนี 

 ปัญหาการใชว้ตัถุออกฤทธิในทางทีผดิ พบงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 จากการศึกษาของ วชิระ อาํพนธ ์(2556: 21-29) พบว่า ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัปัญหาการใช้

วตัถุออกฤทธิกลุ่มเบนโซไดอะซีปินส์ในทางทีผดิ จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ พบว่าปัจจยัหลกัทีมี

ผลทาํใหเ้กิดปัญหาการใชว้ตัถุออกฤทธิในประเภท 4 กลุ่ม Benzodiazepines ทางทีผิด คือ ฤทธิทาง

เภสชัวิทยาของตวัยา ปัจจยัรองลงมา ไดแ้ก่ ผูใ้ชย้า ข่าวจากสือต่างๆ แพทยผ์ูจ่้ายยาในคลินิก ร้าน
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ขายยา คลินิกบาํบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของรัฐ ปัญหาการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย การขาดสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และปัญหาครอบครัว ตามลาํดบั 

 Lee and others (n.d.) ทาํการศึกษาผลกระทบจากการเปลียนแปลงขอ้บังคบัในการ

ควบคุมยากลุ่ม Benzodiazepines เพือป้องกนัการใชใ้นทางทีผิดในประเทศฮ่องกงระหว่างปี ค.ศ. 

1991 – 1993  โดยในปี ค.ศ.1990 The Government’s Pharmacy and Poisons Board ทาํการทบทวน

การควบคุมยากลุ่ม Benzodiazepines ใหเ้ป็นยาอนัตรายซึงตอ้งจ่ายตามใบสั งยา และจดัทาํรายงาน

การจดัส่งและการจาํหน่ายยา ขอ้บงัคบันีใชเ้ฉพาะ Brotizolam, Triazolam, Flunitrazepam เท่านัน  

และในปี ค.ศ. 1992 จึงใชบ้งัคบัครอบคลุมยากลุ่ม Benzodiazepines ทงัหมด จากการเปลียนแปลง

ขอ้บงัคบัดงักล่าว จึงไดท้าํการศึกษาผลกระทบโดยวิเคราะห์รูปแบบการจาํหน่ายยา 7 ชนิดของยา  

กลุ่มBenzodiazepine ระหว่างปี ค.ศ. 1990 -1993 พบว่าในปี ค.ศ. 1991 การจาํหน่าย Flunitrazepam 

และ Triazolam ลดลง ขณะทีอีก 5 ชนิดทีควบคุมทีไม่เขม้งวดนนั พบว่า มียอดจาํหน่ายเพิมขึนและ

เมือเปรียบเทียบการจาํหน่ายยาของปี ค.ศ. 1993 กับ ปี ค.ศ. 1990 พบว่า การจาํหน่ายยาลดลง

โดยเฉพาะ Triazolam, Chlordiazepoxide และ Flunitrazepam ข้อบงัคับทีกาํหนดให้ยากลุ่ม Benzodiazepines 

ตอ้งจ่ายตามใบสั งยา และต้องจัดทาํรายงานการจัดส่งและการจ่ายยานันช่วยลดการใช้ยากลุ่ม 

Benzodiazepines ในทางทีผดิของประเทศฮ่องกงได ้

 ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ที  พบงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 คณะทาํงานเพือศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย สถาบนัวิจยัสาธารณสุขไทย 

มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าการจาํหน่ายยาในร้าน

ขายของชาํ ซุปเปอร์มาเกต ร้านสะดวกซือ การจาํหน่ายยาอนัตราย ยาควบคุมพิเศษ วตัถุทีออกฤทธิ

ต่อจิตและประสาทในร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จทีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

(ขย.2) รวมทงัแหล่งอืนๆ ทีไม่ถกูตอ้งตามกฎหมายเป็นสิงทีพบไดท้วัไป ไม่พบผูมี้หนา้ทีปฏิบติัการ

ในร้านขายยาตามเวลาทีแจง้ไว ้เภสัชกรไม่ให้คาํแนะนาํการใชย้าแก่ผูป่้วย ลกัษณะการใชย้าของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชย้ารักษาตนเอง การขายยาในสถานทีทีไม่ไดรั้บอนุญาต การขายยาไม่ตรงตาม

ประเภทใบอนุญาต การจ่ายยาโดยผูไ้ม่มีหน้าทีปฏิบติัการ หรือการจาํหน่ายยาโดยไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน การประกอบอาชีพทาํใหเ้กิดปัญหาการใชย้าอยา่งไม่สมเหตุสมผล ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะ ยา

แก้ปวด และยาต้านการอกัเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ รวมทังยาจาํพวกคอร์ติโคสเตียรอยด์ โดย

พฤติกรรมของผูข้ายและผูซื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกระบบซึงหนึงในนนั คือ การบงัคบัใช้

กฎหมาย และขอ้เสนอว่าในการบงัคบัใชก้ฎหมายควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้

กฎหมาย 
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 การศึกษาของพีระ ธาตุพิกุล (2547: 18-20) พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และ

พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายแบ่งออกเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นบุคคล คือพนกังานเจา้หนา้ทีขาดสมรรถนะทีจาํเป็นในการปฏิบติังานบงัคบัใช้

กฎหมาย ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความจริงจงั  (2) ดา้นองคก์ร คือการสนับสนุนการปฏิบติังานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคทีเกียวกบักฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ (3) ดา้นบริบททางสังคม คือ สภาพ

สงัคมทีเป็นระบบอุปถมัภ ์และอิทธิพลคุกคามพนกังานเจา้หนา้ที 

 การศึกษาของอภิชยั แกว้สมบติั (2548: 77-85) พบว่า การดาํเนินการควบคุมการขายยา

แผนปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 ของเภสชักรในสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันัน ใน

ส่วนของการประกาสผลการตรวจสอบ การแจง้ความดาํเนินคดี มีการดาํเนินการอยู่ในระดบัตาํ 

(ร้อยละ 55.3 และ 53.7) ในดา้นปัจจยัจูงใจดา้นความร่วมมือจากผูป้ระกอบการนนัยงัไม่ไดรั้บความ

ร่วมมือ เนืองจากผูป้ระกอบการอาจเกรงว่าจะมีผลิตภณัฑ์ทีไม่ปลอดภยัอยู่ในครอบครอง และ

ผูป้ระกอบการจะมีความผิดในดา้นนี และยงัพบว่าพนักงานเจ้าหน้าทีเพศชายมีการดาํเนินงาน

มากกว่าเพศหญิง เพราะส่วนใหญ่เพศชายจะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงมากกว่า และเสนอแนะว่าควรมี

การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีในการดาํเนินการควบคุมร้านขายยา ควรมีการ

ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายใหก้ารควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึน ควรมีการประสานงานระหว่างส่วน

ภูมิภาคกับส่วนกลางทีมากขึน พฒันาระบบควบคุมการขายยาให้ทันสมยัโดยมีการตรวจสอบ

ประเมินผล ควรประสานงานกับหน่วยงานอืน เช่น ตาํรวจ ควรมีการดาํเนินคดีอย่างจริงจัง 

ผูบ้งัคบับญัชาควรใหก้ารสนบัสนุน   

 การศึกษาของสิริลกัษณ์ มงักรอศัวกุล (2548: 89-90)  เกียวกับปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคและผูป้ฏิบติังานเกียวกบันโยบายและการปฏิบติังานดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นอาหารและยาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 8 คือ ปัญหาดา้นการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย โดยผูป้ฏิบติังาน มีความเห็นว่าควรมีการแกไ้ขกฎหมายดา้นพระราชบญัญติัยา 

และ พระราชบญัญติัอาหารทนัต่อเหตุการณ์ใหม้ากขึน และควรแกไ้ขกฎหมายในดา้นการกาํหนด

โทษใหเ้หมาะสม ส่วนผูบ้ริโภคมีความเห็นว่ามีผูป้ฏิบติังานควรดาํเนินการเอาผดิกบัผูป้ระกอบการ

กรณีผูบ้ริโภคร้องเรียนอยา่งเขม้งวดและกวดขนั ให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายเกียวกบัผูบ้ริโภคดา้น

อาหารและยาอยา่งจริงจงั ซึงผูบ้ริโภคเห็นว่าเรืองการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นจุดอ่อนของสงัคมไทย  

 การศึกษาของดวงทิพย ์หงษ์สมุทร (2002: 125-126) พบว่า ทศันคติต่อตวับทกฎหมาย

ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดาํเนินคดีของพนักงานเจ้าหน้าที โดยกฎหมายมีความเข้มงวดมี
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บทลงโทษหนักเกินไป นอกจากนีบริบทของการทาํงานมีผลต่อวิธีการบงัคบัใช้กฎหมาย ไดแ้ก่ 

วฒันธรรมในระบบอุปถัมภ์ อิทธิพลของธุรกิจ การบริหารจัดการ  มีขันตอนวิธีปฏิบัติและ

รายละเอียดมาก ตลอดจนความไม่แน่นอนของนโยบาย กระบวนการดาํเนินคดีล่าชา้ และการที

พนกังานเจา้หนา้ทีไม่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย เป็นเหตุผลทีพนักงานเจา้หน้าทีไม่ใชอ้าํนาจที

ไดรั้บมอบหมายจากกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัทีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากาํหนด 

 การศึกษาของนันทวลกัษณ์ พูลวิวฒัน์ชัยการ (2551: 201-203) เรืองการบังคับใช้

กฎหมายในการควบคุมยาแผนโบราณ ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 พบว่า การดาํเนินการบงัคบั

ใชก้ฎหมายโดยรวมของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่วนใหญ่ดา้นการ

ตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.4) ด้านการดาํเนินการอืนต่อผูก้ระทาํการฝ่าฝืน

กฎหมายอยูใ่นระดบัตาํ (ร้อยละ 52.3) และสาํนกังานสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการสนับสนุน

วสัดุอุปกรณ์ (ร้อยละ 52.4) นายแพทยส์าธารณสุขไม่มีการมอบนโยบายในการปฏิบติังานควบคุม

ยาแผนโบราณอยา่งชดัเจน (ร้อยละ 81.0)  

 การศึกษาของเอกพจน์ จรัสแผว้ (2553: 140) พบว่าตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายในการควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด์ ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 ไดแ้ก่ 

ความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ทีต่อเจตนาของผูก้ระทาํความผดิมีความสัมพนัธ์กบัการบงัคบัใช้

กฎหมายในภาพรวม และมีความสัมพนั์กับการบังคับใช้กฎหมายในด้านการตรวจสอบและ

เปรียบเทียบปรับ บริบทเกียวกับความตระหนัก เอาใจใส่ในปัญหาของผู ้บังคับบัญชา มี

ความสัมพนัธ์กับการบังคับใช้กฎหมายในด้านการเปรียบเทียบปรับ และบริบทเกียวกับการ

ช่วยเหลือเกือกลูของผูป้ระกอบวิชาชีพเดียวกนัมีความสัมพนั์กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในดา้นการ

เปรียบเทียบปรับ 
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บทท่ี 3 

วธิีดําเนินงานวจิยั 

 

1.  รูปแบบการวจิยั 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณาโดยทาํการเก็บขอ้มูลทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ      

เพ่ือศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 โดยครอบคลุมคุณลกัษณะของประชากร ความคิดเห็นของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ปัจจยัดา้นทรัพยากรการบริหารในการปฏิบติังานบงัคบั

ใชก้ฎหมาย ปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งการบงัคับใชก้ฎหมาย  ตามพระราชบัญญติัวตัถุท่ี  

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรของการศึกษา คือ พนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ.2518 ไดแ้ก่ เภสชักรท่ีรับผิดชอบงานกาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิ  

ออกสู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวดั จาํนวน 76 จงัหวดั ไม่รวมถึงเภสชักรท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา  ซ่ึงแบ่งเป็นเภสชักรจากสาํนักงานสาธารณสุขจังหวดั จาํนวน 72 จังหวดั สาํหรับ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และจากสาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัจาํนวน 4 จังหวดั โดยคดัเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จากจงัหวดัท่ีมีปริมาณการกระจายวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 4 สูงสุด 30 อนัดบัแรกในประเทศไทย เพ่ือเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

 

3.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 3.1  ในการวิจยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู จาํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี 

 3.1.1  แบบสอบถาม เร่ือง การปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือควบคุมหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออก

ฤทธ์ิออกสู่ตลาด โดยเก็บเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณ แบ่งแบบสอบถามเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่  
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  ส่วนท่ี 1ข้อมูลทั ่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ  ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทํางานด้านงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลกัฐาน ตามพระราชบญัญติั

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518   

   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการบังคับใช้

กฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 เป็น

ลกัษณะคาํถามปลายปิด โดยมีคาํตอบเป็นขอ้ความใหเ้ลือกตอบ มีจาํนวน 15 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบทบญัญติัของกฎหมาย

และหลกัเกณฑข์อ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

เป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด โดยใชค้าํถามเป็นขอ้ความให้เลือกแสดงระดบัความคิดเป็น 5 ระดบั 

คือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ไม่เห็นดว้ยนอ้ย, ไม่แน่ใจ/เฉยๆ, เห็นดว้ย และ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

   ส่วนท่ี 4 ปัจจยัทรัพยากรการบริหารในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

  ส่วนท่ี 5 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

                ส่วนท่ี 6 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 3.1.2  แบบเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามกฎหมายของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 แบบเก็บขอ้มลูการเฝ้าสงัเกตกระบวนการปฏิบติังานในการบงัคบั

ใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี ตามพระราชบัญญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 เก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการการดาํเนินงานปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์ออกสู่

ตลาด (Post-marketing) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน      

 1.1  ขั้นตอนและวิธีการการดาํเนินงานก่อนปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-Marketing)      

 1.2  ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานขณะปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงั

ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-Marketing) ในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518    
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 1.3 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานหลงัการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-marketing)  

  ส่วนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ 

  2.1  ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  อาย ุ

สถานภาพ  ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์ในการทํางานด้านงานคุ้มครองผู ้บริโภค 

ประสบการณ์ในการ   ทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลกัฐาน ตามพระราชบญัญติั

วตัถุออกฤทธ์ิ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

  2.2 การดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518     

  2.3 ความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีต่อบทบัญญติัของกฎหมายและ

หลกัเกณฑข์อ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

  2.4 ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 2.5 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 2.6 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

     3. 2  การสร้างและการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานการวิจยั 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ประกาศ กฎกระทรวง 

ระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในงานดา้นสาธารณสุข 

เพ่ือสร้างแบบเก็บขอ้มลูข้ึน และมีการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

 1.  ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํแบบเก็บขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

ให ้อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษาท่ี

ใช ้เม่ือไดข้อ้เสนอแนะแลว้จึงนาํไปใชป้รับแกไ้ข จากนั้นนาํแบบเก็บขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุงแลว้ให้

ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบเน้ือหาและความถกูตอ้งอีกคร้ัง ใหไ้ดแ้บบเก็บขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ 

 2.  การทดสอบความเท่ียง (Reliability) โดยนาํแบบเก็บขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข

ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความใกลเ้คียงกบัประชากรท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ เภสัชกรผูรั้บผิดชอบ

งานคุ้มครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  (Post-Marketing) ท่ีปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบเก็บขอ้มูล 

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการทดสอบ
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ความเท่ียงของเคร่ืองมือแบบเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เร่ือง การปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือควบคุมหลัง

ผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด พบว่าค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.86           

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย ์

มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี   

1.  ผูว้ิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงนายแพทย์

สาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 72 จงัหวดัซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร พร้อมแนบ แบบเก็บขอ้มลู เร่ือง การปฏิบติั

ตามกฎหมายของพนกังานเจา้หน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 เพ่ือคุ้มครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด ทางไปรษณีย ์พร้อมทั้ งระบุวนั 

เวลาในการส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้ิจยั ภายใน 20 วนั ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือน

กุมภาพนัธ ์2557 

2.  เม่ือได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของขอ้มลู และจดัเตรียมตารางในการวิเคราะห์ขอ้มลู  

3.  เม่ือครบ 20 วนั แลว้ยงัไม่ไดรั้บการตอบกลบั ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามซํ้ าไปยงั

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัใหม่ทั้งหมดอีกคร้ัง 

โดยมีจาํนวนผูต้อบแบบเก็บขอ้มูลกลบัมาโดยสมบูรณ์ จาํนวน  56 ชุด คิดเป็นร้อย

ละ 77.78 ของแบบเก็บขอ้มลูท่ีจดัส่ง 

2. การสงัเกตและการสมัภาษณ์ 

  มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

 1.  ผูว้ิจยัทาํการติดต่อเบ้ืองตน้ทางโทรศพัท์กบัเภสัชกรท่ีรับผิดชอบงานกาํกบัดูแล

หลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด  (Post-Marketing) ของกลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มลู และขออนุญาตสมัภาษณ์  

 2.  เม่ือไดรั้บการตอบรับการดาํเนินการวิจัยในเบ้ืองตน้แลว้ จะไดส่้งหนังสือขอ

ความร่วมมือในการดาํเนินการวิจยัไปยงักลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการวิจัย พร้อมขอให้ประสานกับผูว้ิจัยเพ่ือเข้าร่วมสังเกตกระบวน

ปฏิบัติงานและการบังคบัใช้กฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่

ตลาด (Post-marketing) และขอสมัภาษณ์ 
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  3.  เม่ือได้รับการประสานงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแล้ว ผูว้ิจัยจะ

เดินทางไปยงัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีไดน้ัดหมาย เพ่ือเขา้ร่วมสังเกต

การทาํงานการปฏิบติังานและการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นไปตามแบบเก็บ

ขอ้มลูการเฝ้าสงัเกตกระบวนการปฏิบติังานในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการการ

ดาํเนินงานปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-marketing) 

 4.  ผูว้ิจยัร่วมสงัเกตกระบวนการปฏิบติังานของ เภสชักรท่ีรับผดิชอบงานกาํกบัดูแล

หลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด (Post-Marketing) กลุ่มงานคุ ้มครองผูบ้ริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดั  จาํนวน 4 แห่งในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม 2557โดยใช้แบบเก็บข้อมูลการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้

กฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี เก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการการดาํเนินงานปฏิบติังานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-Marketing)  

 5. ผูว้ิจยัสมัภาษณ์เภสชักรท่ีรับผดิชอบงานกาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิ

ออกสู่ตลาด (Post-Marketing) กลุ่มงานคุ ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุขสาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวดั  จาํนวน 4 ราย ตามแบบสัมภาษณ์ เร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด โดยเป็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะของการพูดคุยสนทนา ผูใ้ห้

สัมภาษณ์มีอิสระในการให้ขอ้มูล ซึงก่อนการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะขออนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ทาํการ

บนัทึกเสียง พร้อมทั้งทาํการจดบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ในเดือนเมษายน 2557  

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ใน

การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนขอ้มูลเชิง

คุณภาพ ข้อมูลท่ีไดจ้ากการการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใชก้ฎหมายของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และการ

สมัภาษณ์ มาแยกหมวดหมู่ จดัรูปแบบความสมัพนัธข์องขอ้มลู วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

และนาํเสนอผลการวิจยัโดยวิธีพรรณาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือควบคุมผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิหลงั

ออกสู่ตลาด ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากเภสชักรผูรั้บผิดชอบ

งานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 ในระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ สังเกต และ

สมัภาษณ์ ผลการศึกษาท่ีไดแ้บ่งนาํเสนอเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อบทบญัญติัของกฎหมายและหลกัเกณฑ์

ขอ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี

ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 ส่วนท่ี 5 การบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิหลงัออกสู่ทอ้งตลาด  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเภสชักรผูรั้บผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการบงัคบั

ใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญตัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไดจ้ากการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามแบบใหผู้ต้อบตอบเอง ท่ีส่งทางไปรษณีย ์และจากการสมัภาษณ์ จาํนวน 60 

คน รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี  5 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน ประวติัการฝึกอบรม 
 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 30 50 

หญิง 30 50 

กลุ่มอาย ุ   

20-30 5 8.9 

31-40 40 64.3 

41-50 13 23.2 

51-60 2 3.6 

ค่าสถิต ิ Mean = 37.4 Sd = 6.75 

 Max = 58 Min= 25 

สถานภาพสมรส   

โสด 29 48.2 

สมรส 31 51.8 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

ปริญญาตรี 35 62.5 

สูงกว่าปริญญาตรี 21 37.5 

ประสบการณ์ทํางานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค   

นอ้ยกว่า 5 ปี 17 30.4 

มากกว่า 5 ปี 39 69.6 

ค่าสถิติ Mean=10.6 Sd=8.01 

 Max=-33 Min=1 
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ตารางท่ี  5  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน ประวติัการฝึกอบรม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัตวิตัถุออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท 

  

นอ้ยกว่า 5 ปี 30 53.6 

มากกว่า 5 ปี 26 46.4 

ค่าสถิติ Mean=7.7 Sd=7.67 

 Max=-33 Min=0 

การฝึกอบรมเกีย่วกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวล
หลกัฐาน ตามพระราชบญัญัตวิตัถุออกฤทธิ์ต่อจติและ
ประสาท พ.ศ.2518  (n=56) 

  

ไม่เคย 21 37.5 

เคย 35 62.5 

- 1 คร้ัง 31 88.6 

- 2 คร้ัง 3 8.6 

- 4 คร้ัง 1 2.9 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่าเภสัชกรผูรั้บผิดชอบงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านการบังคับใช้

กฎหมายท่ีศึกษาเป็นชายและหญิงเท่ากนัส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ31-40 ปีซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64.3 ซ่ึง

ประชากรท่ีศึกษามีอายเุฉล่ีย 37.4 ปี (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=6.75) กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพสมรส

แลว้สูงกว่าเป็นโสดคิดเป็นร้อยละ 51.8 และร้อยละ 48.2 ตามลาํดบัและพบว่าร้อยละ 62.5  จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มประชากรท่ีศึกษาร้อยละ 69.9 มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้น

งานคุม้ครองผูบ้ริโภคมามากกว่า 5 ปีซ่ึงมีอายเุฉล่ียของประสบการณ์ในการทาํงานดา้นงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคเท่ากบั 10.6 ปี (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=8.01) ในส่วนของประสบการณ์ในการทาํงานดา้น

การคุ้มครองผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทพบว่าประชากรท่ีศึกษา

ประมาณคร่ึง (ร้อยละ 53.6) มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติั

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทน้อยกว่า 5 ปี โดยมีค่าเฉล่ียของประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทเท่ากบั 7.7 ปี (ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน =7.67) นอกจากนั้นแลว้ยงัพบว่าประชากรท่ีศึกษา ร้อยละ 62.5 ไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลกัฐาน ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 โดยส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรบในเร่ืองดงักล่าวเป็นจาํนวน 1 คร้ังซ่ึงคิดเป็น    

ร้อยละ 88.6  

 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั หลงัผลติภัณฑ์วตัถุออกฤทธิ์ออกสู่ตลาด 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีไดจ้าก

การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย ์แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 56 คน มีค่าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น

เท่ากบั 94.20 คะแนนส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.55 

เม่ือวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ียของความมิดเห็นแต่ละขอ้ พบว่าพนักงานเจา้หน้าท่ีเห็น

ดว้ยกบัขอ้คิดเห็นท่ีว่าสถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ) ท่ีตอ้งการครอบครอง

หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ตอ้งขอรับใบอนุญาตทุกราย โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุด

ร้อยละ 94.6 เห็นดว้ยในระดับมากร้อยละ 1.8 เห็นดว้ยในระดบัปานกลางร้อยละ 3.6 โดยมีค่า

คะแนนเฉล่ีย 4.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 

รองลงมาพบว่าพนักงานเจา้หน้าท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้คิดเห็นท่ีว่า กฎหมาย ห้ามมิให้ ผูรั้บ

อนุญาตขาย หรือเก็บวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 นอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต โดยเห็นดว้ย

อย่างยิ ่งร้อยละ 92.9 เห็นดว้ยมากร้อยละ 7.1 โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.26 

ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดคือการอนุญาตให้แพทยส์ามารถครอบครอง

วตัถุออกฤทธ์ิประเภท3, 4 ไดใ้นปริมาณท่ีรัฐมนตรีกาํหนด สามารถใบอนุญาตครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิโดย ไม่ตอ้งมีใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิ โดย มีผูไ้ม่เห็นดว้ย

มากคิดเป็นร้อยละ 21.4 และมีผูท่ี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ่งในขอ้น้ีถึงร้อยละ 50 โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 

2.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27  

 ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบทบัญญัติของกฎหมายท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  กฎหมายหา้มมิใหผู้รั้บอนุญาตขาย หรือเก็บวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 นอกสถานท่ี

ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 

  เภสชักรท่านท่ี 1 และเภสชักรท่านท่ี 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  เภสชักรท่านท่ี 2 และเภสัชกรท่านท่ี 4 ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากในสถานการณ์จริงทั้ ง

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมีการให้ยืมวตัถุออกฤทธ์ิ พนักงานเจา้หน้าท่ีเห็นว่าหากมีการทาํ

บญัชียมื-คืน อยา่งเป็นระบบ สามารถควบคุมจาํนวนปริมาณยา และมีระบบป้องกนัการสูญหาญท่ีดี 

เห็นควรว่าใหย้มืกนัได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเก็บวตัถุออกฤทธ์ิไวต้ามสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ดงัคาํ

กล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 2 ว่า “ไม่จาํเป็นต้องเก็บท่ีคลินิก เพราะในความเป็นจริงการยืมยา ทั้ ง

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ถา้ขาดก็ไปยมื ถา้ซ้ือล๊อตน้ีมนัก็อาจไปวางท่ีโรงพยาบาลน้ี หากไปวาง

อีกโรงพยาบาลผดิกฎหมายยมืกนัไม่ได ้แต่ในทางปฏิบติัมีการยืมและเอาอีกล๊อตท่ีซ้ือมาไดเ้อามา

คืน แลว้ตวัยาหายไปไหม ไม่หาย คนไขไ้ดรั้บยา 100 เม็ดมนัก็ไดเ้ท่าเดิมไม่แตกต่าง ถา้มีระบบ

ป้องกนัท่ีดี มีการแลกเปล่ียนไม่สูญหายได ้ก็ไม่จาํเป็นและท่ีสาํคญั คลินิกหมอบางคลินิก เคา้เอายา



 

 

74

ไปเก็บไวท่ี้บา้น เพราะกลวัการโดยขโมย เอามาคร้ังละ 1 ขวด มนัอยูท่ี่ความรับผิดชอบของเจา้ของ

มากกว่าว่าจะเอาไปเก็บไวต้รงไหน”  

 2.  ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) ตอ้งขายวตัถุออกฤทธ์ิ

ใหก้บัแพทย ์ทนัตแพทย ์สตัวแพทย ์และผูท่ี้มีใบสัง่ของบุคคลดงักล่าวเท่านั้น 

 เภสัชกรทั้ ง 4 ท่าน เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี ซ่ึงในความเป็น

จริงไม่สามารถใชก้ฎหมายขอ้น้ีได ้เพราะไม่มีใบสัง่แพทยใ์นการซ้ือขายยาและวตัถุออกฤทธ์ิ  

 ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 1 ว่า “ในความเป็นจริงประเทศไทย ไม่สามารถบงัคบั

ใชใ้บสัง่ยาจากบุคคลดงักล่าวได ้กฎใชไ้ม่ไดจ้ริง ไม่เหมาะสม การท่ีทาํแบบน้ี มีใบสัง่แพทยอ์อกมา 

เพราะฉะนั้นกฎหมายขอ้น้ีปฏิบติัไม่ได”้ และ ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “ในทางปฏิบติัทาํ

ไม่ได้ ไม่เห็นมีใครทําได้ ขายยากลุ่มน้ีก็ไม่มีใบสั ่งแพทย์หรือขายยากลุ่มน้ีขายได้โดยไม่มี

ใบอนุญาต กฎหมายทาํดีแลว้ แต่ทางปฏิบติัทาํไม่ได”้ 

 3.  ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ตอ้งจดัใหมี้เภสชักรอยูป่ระจาํตลอดเวลา

ท่ีเปิดทาํการและห้ามมิให้ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 ในระหว่างท่ีไม่มีเภสัชกรอยู่

ประจาํการ 

 เภสชักรทั้ง 4 ท่าน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

 4.  ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 ตอ้งจดัทาํบญัชีการซ้ือ-ขาย ให้ถูกตอ้ง

ตามแบบท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่งแบบรายงานให้เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี 

 เภสชักรทั้ง 4 ท่าน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี ระบบการทาํบญัชี

เป็นหลกัการท่ีดีในการควบคุมวตัถุออกฤทธ์ิ อยากใหมี้การเพิ่มเติมแกไ้ขกฎหมาย ให้รายงานบญัชี

ซ้ือ ขายวตัถุออกฤทธ์ิจดัส่งดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  

  ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 1 ว่า “ผมว่าระบบบญัชีในหลกัการดีในการควบคุม 

แต่การส่ง อย. แลว้ ปัญหาคือ ถาม อย. ว่า ปีท่ีผา่นมาใครบา้งไม่ส่งรายงาน อย.ตอบลาํบาก ส่งเป็น

ระบบท่ีดี แต่การใชจ้ริงทาํไดย้าก เพราะใหส่้งขอ้มลู อย. กว่า อย.จะแจง้กลบัมนัชา้มาก 1 ปี ผ่านไป 

เสนอว่าขอ้กาํหนดตอ้งทนัสมยั กฎกระทรวง ให้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติั 

ใชร้ะบบสารสนเทศน์ ควรมีการเพิ่มเติมในกฎหมาย” 

  ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 4 ว่า “เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง เป็นระบบ realtime ไดห้มด 

เป็นระบบยาเมืองนอก จะรู้ทนัทีท่ีมีการจ่าย ไม่อย่างนั้นรายงานมนั make ได ้ถา้ใชร้ะบบผ่านบตัร

ประชาชน คนซ้ือไดเ้ลย เป็น realtime ก็จะไม่มีการ make ทีหลงั มนัมีบญัชีจริงแต่ไม่ตรงความเป็น

จริง” 
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 5.  เภสชักรตอ้งอยูป่ระจาํควบคุมกิจการร้านขายยาตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการ 

 เภสชักรทั้ง 4 ท่าน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

 6.  เภสัชกรต้องควบคุมการส่งมอบวตัถุออกฤทธ์ิให้ถูกต้องตามใบสั ่งยาของแพทย ์

ทนัตแพทยแ์ละสตัวแพทย ์

 เภสชักรทั้ง 4 ท่าน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “ดว้ยอยา่งยิ ่ง เพราะในรายงานไม่ตอ้งส่งสาํเนา

ใบสัง่ยา น่ีคือช่องว่าง ถา้บงัคบัว่าเป็นการปราม ใหส่้งรายงานซ้ือขาย เขาไม่กลวั แต่ถา้สาํเนาใบสั ่ง

แพทยจ์ะลดการซ้ือขายโดยไม่จาํเป็นไดเ้ยอะ” 

 7.  เภสชักรตอ้งควบคุมการทาํบญัชีรายละเอียดการขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ให้

ถกูตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทุกคร้ัง 

 เภสชักรทั้ง 4 ท่าน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

 8.  เภสัชกรต้องควบคุมการแยกเก็บวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ให้ถูกต้องตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

   เภสัชกรท่านท่ี 1 เภสัชกรท่านท่ี 3 และเภสัชกรท่านท่ี 4 เห็นด้วยอย่างยิ ่ง ต่อ

บทบญัญติัของกฎหมายน้ี ส่วนเภสัชกรท่านท่ี 2 มีความเห็น เฉยๆ ดงัคาํท่ีกล่าวว่า “อยู่ท่ีเขาดูแล

ไม่ใหห้าย จะเก็บท่ีบา้นท่ีไหนก็ได”้ 

 9.  สถานพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก)ท่ี ต้องการครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ตอ้งขอรับใบอนุญาตทุกราย 

   เภสัชกรท่านท่ี 1 เภสัชกรท่านท่ี 3 และเภสัชกรท่านท่ี 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อ

บทบญัญติัของกฎหมายน้ี ส่วนเภสชักรท่านท่ี 2 มีความเห็น เฉย ๆ เหตุผลตามขอ้ 8 

  10. การยกเวน้ให้โรงพยาบาลของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย หรือ

สถาบนัอ่ืนของทางราชการ) ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ 

 เภสัชกรท่านท่ี 1 เภสัชกรท่านท่ี 2 และเภสัชกรท่านท่ี 3 เห็นด้วยอย่างยิ ่ง ต่อ

บทบญัญติัของกฎหมายน้ี ส่วน เภสชักรท่านท่ี 4 ไม่เห็นดว้ย ดงัคาํท่ีกล่าวว่า “อยากให้ขอให้หมด 

เพราะทาํใหเ้กิดการสบัสนของเจา้หนา้ท่ี มาตรการควบคุม จะไดเ้ขม้งวดเหมือนกนั”  

  11. การอนุญาตใหแ้พทยส์ามารถครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ไดใ้นปริมาณท่ี

รัฐมนตรีกาํหนด โดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิ 

 เภสัชกรทั้ ง 4 ท่าน ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง ต่อบทบัญญติัของกฎหมายน้ี มีความเห็น

ตรงกันว่า แพทย์ท่ีต้องการขอครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิไม่ว่าจะมีปริมาณใด ต้องมาขอรับ

ใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิทุกราย 
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 ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 1 ว่า “ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เพราะว่าวตัถุออกฤทธ์ิ เม่ือ

ควบคุมก็ควรควบคุมดว้ยมาตรฐานเดียวกนั ควบคุมปริมาณสุทธิ ก็รั ่วไหล ก็เอาไปใชใ้นทางท่ีผิด

ได ้เช่น ถา้ซ้ือในปริมาณกาํหนดทุกเดือน จะทาํอยา่งไร ยอดก็เยอะ” 

 ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มนัจะตอ้งมีทุกคลินิกดีท่ีสุด 

ไม่ตอ้งมากาํหนดแลว้ว่าก่ีขวด บางทีเจา้หนา้ท่ีตอ้งมาคิดคาํนวณเอากฎประกาศกระทรวงข้ึนมา ยามี

หลายตวัมีเป็น 10 อยา่ง เจา้หนา้ท่ีก็งง เพราะฉะนั้นใหมี้ใบอนุญาตทุกอย่าง จบ ใครจะอยากใชต้อ้ง

มีใบอนุญาต เป็นการบงัคบัไปเลย เป็นปัญหาแพทยเ์ล่ียงกฎหมาย แต่ก็เห็นใจหมอ การทาํรายงาน 

รายงานทุกเดือนตามจาํนวนยา คือหมอก็ใหล้กูนอ้งบา้ง พยาบาลบา้ง แต่ถา้บางคลินิกหมอทาํเอง ก็

ไม่อยากทาํ เราก็ตอ้งเห็นใจ ซ้ือมาทีละนอ้ย หลาย item ซอยๆ เอา ไม่อยากมีใบอนุญาต” 

 ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ทาํใหเ้ราควบคุมไม่ได ้ใคร

ใชม้ากนอ้ยแค่ไหนก็ตอ้งขออนุญาต” 

  ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 4 วา่  “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง แพทยอ์ยากให้ขออนุญาต 

มนัเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย สัง่นอ้ยๆ แต่สัง่บ่อยๆ ใครจะมีตอ้งขอใบอนุญาตทุกคน” 

  12.  ผูรั้บอนุญาตตอ้งจดัทาํบญัชีการรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิให้ถูกตอ้งตามแบบท่ีกาํหนด

ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจดัส่งรายงานใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ

เป็นรายเดือนและรายปี 

 เภสัชกรท่านท่ี 1 เภสัชกรท่านท่ี 3 และเภสัชกรท่านท่ี 4 เห็นด้วยอย่างยิ ่ง ต่อ

บทบญัญติัของกฎหมายน้ี ส่วนเภสชักรท่านท่ี 2 มีความเห็น ไม่แน่ใจ ดงัคาํท่ีกล่าวว่า “ยงัเห็นขอ้ดี

ขอ้เสียของมนัอยู ่ตอนน้ีมี Idea ว่า ถา้ไม่ส่งตวัจริงเป็นเอกสาร ตอนน้ียุคคอมพิวเตอร์ น่าจะส่งทาง

อีเมลถือเป็นรายงานหรือไม่ มี Login การทาํรายงานของหมอ” 

  13.  ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่

เกินหา้ปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

 เภสชักรท่านท่ี 1และเภสชักรท่านท่ี 4 ไม่เห็นดว้ยนอ้ย ตอ้งการใหมี้การปรับมากข้ึน 

เน่ืองไม่สอคคลอ้งกบัค่าเงินในปัจจุบนัและ พระราชบญัญติัน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ดงัคาํกล่าวของ

เภสชักรท่านท่ี 4 ว่า “ไม่เห็นดว้ยนอ้ย ขอเพิ่มโทษปรับ เพราะการดาํเนินคดี ความผิดคร้ังแรก ส่วน

ใหญ่จะรอลงอาญา แลว้ก็จะเปรียบเทียบปรับ เวลาปรับไม่ไดป้รับ 100,000 เป็น rate พรบ.วตัถุออก

ฤทธ์ิ มีตั้งแต่ 2518 เพิ่มเงิน ถา้ศาลปรับใหป้รับเต็ม เพิ่มเงิน บอกศาลปรับ 100% แกเ้ป็นปรับตั้ งแต่ 

100,000 บาทข้ึนไป” 

 เภสชักรท่านท่ี 2 และเภสชักรท่านท่ี 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 
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  14. หา้มผูรั้บอนุญาตขายหรือยา้ยวตัถุออกฤทธ์ินอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต หาก

ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

 เภสัชกรท่านท่ี 1และเภสัชกรท่านท่ี 4: ไม่เห็นด้วยน้อย กฎหมายควรแกไ้ขเร่ือง

ค่าปรับ เป็นจาํนวนเงินน้อยเกิน ไป เพราะเวลาศาลสั ่งตดัสินจะลดโทษ หักลดค่าปรับทาํให้น้อย

มาก เพิ่มค่าปรับเป็นตั้งแต่ 50,000 บาท ข้ึนไป 

 เภสชักรท่านท่ี 2 และเภสชักรท่านท่ี 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  15.  ผูรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้มีเภสัชกรอยู่ประจาํตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการ และห้ามมิให้มี

การขายวตัถุออกฤทธ์ิในระหว่างไม่มีเภสชักรอยูค่วบคุม หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึง

ปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ   

 เภสชักรท่านท่ี 1 ไม่เห็นดว้ยนอ้ย ดงัคาํท่ีกล่าวว่า “จาํคุกเหมาะสม แต่อตัราค่าปรับ

ไม่สอดคลอ้ง” เภสชักรท่านท่ี 4 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ดงัคาํท่ีกล่าวว่า “นอ้ยไป ปัญหาท่ีเจอส่วนใหญ่ 

ขายวตัถุออกฤทธ์ิ ตอนเภสชักรไม่อยูท่ั้งนั้นเลย” 

 เภสชักรท่านท่ี 2 และเภสชักรท่านท่ี 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  16.  ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ตอ้งจดัทาํป้ายไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย

เพ่ือแสดงว่า เป็น สถานท่ีขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 และแยกเก็บยาให้เป็นสัดส่วน หากฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

 เภสชักรท่านท่ี 1 และเภสชักรท่านท่ี 3 ไม่เห็นดว้ย ค่าปรับในการไม่จดัทาํป้ายมีอตัรา

โทษปรับท่ีสูงเกินไป 

 เภสชักรท่านท่ี 2 มีความคิดเห็น เฉยๆ เน่ืองจากเห็นว่าการจดัทาํป้ายเป็นการโฆษณา

ขายวตัถุออกฤทธ์ิ มีความเห็นว่าควรแสดงไวเ้ฉพาะใบอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิ ดังคาํท่ีกล่าวว่า

“จริงๆ น่าจะเนน้การโชวใ์บอนุญาตวตัถุออกฤทธ์ิมากกว่าเร่ืองการทาํป้าย ว่าร้านน้ีขายวตัถุออกฤทธ์ิ

ประเภท 3-4 ดว้ย เพราะถา้พ่ีเป็นร้านยาท่ีไม่มีใบอนุญาต พ่ีแขวนป้ายตวัน้ี คนท่ีแขวนป้ายน้ีไว ้เขารู้

เลยว่าขายยานอนหลบั เขาจะซ้ือไดเ้ลย แทนท่ีจะแขวนป้าย แขวนใบอนุญาตให้มนัชดัๆ เลย การติด

ป้ายเป็นการโฆษณาอยา่งหน่ึง การไม่ติดป้ายน่าจะดีกว่าดว้ยซํ้ า ถา้ติดใบอนุญาต คนท่ีมีความรู้ เขาจะ

ถามหากฎหมายตวัน้ี โฆษณาถามหาว่ามีขาย แลว้มีประโยชน์อะไรว่าจะติดหรือไม่ติด ไม่ควรจะมี

กฎหมายขอ้น้ีดว้ยซํ้ า ไม่เห็นจะตอ้งโฆษณาบอก ขายวตัถุออกฤทธ์ิ 3-4 แทนท่ีจะออกใบอนุญาตโชว์

ใหเ้ห็นเด่นชดัมากกว่า ยิง่ดีใหญ่ ร้านยาไหนท่ีไม่มีใบอนุญาต ทาํใบอนุญาตโชว ์เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเห็น 

ก็ไม่ตอ้งถามหาใบอนุญาต” 

 ส่วนเภสชักรท่านท่ี 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 
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  17.  ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ตอ้งจดัทาํบญัชีการซ้ือ-ขายใหถ้กูตอ้งตาม

แบบท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจดัส่งรายงานใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

 เภสัชกรท่านท่ี 1และเภสัชกรท่านท่ี 4 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง กบัอตัราโทษปรับท่ีน้อย

เกินไป ดังคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 1 ว่า “การปรับน้อยไป เพราะเร่ืองการควบคุม จะเห็นว่า

แตกต่างจากการจดัทาํป้าย การแยกเก็บเป็นสัดส่วน กลายเป็นปรับเยอะ ประโยชน์ของขอ้ 16 น้อย

มาก ประโยชน์ของผูบ้ริโภคขอ้ 17 เยอะกว่า” 

 เภสชักรท่านท่ี 2 และเภสชักรท่านท่ี 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  18.  เภสชักรตอ้งขายวตัถุออกฤทธ์ิให้กบับุคคลตามท่ีกฎหมายระบุไวเ้ท่านั้น หากฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหา้หม่ืนบาท 

 เภสัชกรท่านท่ี 1และเภสัชกรท่านท่ี 2 ไม่เห็นด้วยน้อย กับอตัราโทษปรับท่ีน้อย

เกินไป 

  ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “ปรับนอ้ยไป จะไดไ้ม่ตอ้งขายมนัจะตอ้งมากกว่า

นั้น สกั 100,000 ไปเลย ทุกวนัน้ี ไม่ใช่เห็นใบสัง่แพทยแ์ลว้ขายนะ ส่วนใหญ่ขายโดยไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย ถา้มีขอ้น้ีบงัคบั ปรับเยอะ ๆ สูง ๆ การถามหาใบสัง่แพทยจ์ะสาํคญั” 

 เภสชักรท่านท่ี 3 และเภสชักรท่านท่ี 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  19.  เภสชักรตอ้งควบคุมการทาํบญัชีการขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 หากฝ่าฝืนมีโทษ

ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

 เภสัชกรทั้ ง 4 ท่าน ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง ต่อบทบัญญติัของกฎหมายน้ี มีความเห็น

ตรงกนัว่า ควรเพิ ่มค่าปรับ ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 2 ว่า “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ ่ง ปรับน้อยเกิน 

ควรปรับสกั 10,000 เพราะ 1,000 เขาก็ไม่ทาํกนั” 

  20.  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีครอบครองหรือใชป้ระโยชน์วตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 

โดยไม่ไดข้อรับใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจาํคุกหน่ึงปีถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึง

แสนบาท 

 เภสัชกรท่านท่ี 1 และเภสัชกรท่านท่ี 4 ไม่เห็นดว้ยน้อย กบัอตัราโทษปรับท่ีน้อย

เกินไป 

 เภสชักรท่านท่ี 2 และเภสชักรท่านท่ี 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

  21.  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุ

ออกฤทธ์ิ หากมีปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ครอบครองเกินกว่าท่ีรัฐมนตรีกาํหนด ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนถึงส่ีแสนบาท 
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 เภสชักรท่านท่ี 1 เภสชักรท่านท่ี 3 และเภสัชกรท่านท่ี 4 เห็นดว้ยอย่างยิ ่งต่อบทบญัญติั

ของกฎหมายน้ี 

 เภสัชกรท่านท่ี 2 ไม่เห็นดว้ย กบัอตัราโทษจาํท่ีมากเกินไป ความดงัคาํท่ีกล่าวว่า 

“เพราะทางปฏิบติัเราจะใหโ้อกาสการแกไ้ข และโทษรุนแรงเกินไป โทษเป็นโทษปรับอยา่งเดียว เรา

ปรับเขาคร้ังสองคร้ัง เขาก็เปิด มนัมีจาํคุก 5 ปีข้ึนไป เราทาํอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะเป็นโทษจาํคุก ถา้

เป็นโทษปรับโดนปรับหลายเจา้ไม่ตอ้งมารอตกัเตือน” 

  22. ผูรั้บอนุญาตตอ้งจดัทาํบญัชีการรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิให้ถูกตอ้งตามแบบท่ีกาํหนด

ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจดัส่งเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบ

เป็นรายเดือนและรายปี หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

 เภสัชกรท่านท่ี 1 และเภสัชกรท่านท่ี 2 ไม่เห็นดว้ยน้อย กบัอตัราโทษปรับท่ีน้อย

เกินไป 

 เภสชักรท่านท่ี 3 และเภสชักรท่านท่ี 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

 

ส่วนที่ 3  ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ .ศ. 2518 ประกอบด้วย บุคลากร 

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบัตงิาน 

 ผลการศึกษาปัจจัยทรัพยากรการบริหาร  ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย 

ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ และความเพียงพอของทรัพยากร ท่ีไดรั้บการสนับสนุนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่ีปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้

จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย ์แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 7, 8 

และ 9 
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ตารางท่ี  7 จาํนวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีปฏิบติังานตาม พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 โดยตรงในหน่วยงาน  
 

บุคลากร จาํนวน (คน) 

ตํ่าสุด – สูงสุด Mode 

เภสชักร จาํนวน 56 คน 1 – 16 1 

เจา้พนกังานเภสชักรรม  0 – 5 1 

นกัวิชาการสาธารณสุข 0 – 8 0 

เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 0 – 7 0 

ลกูจา้ง 0 – 1 0 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ/นิติกร 0 – 1 0 

ภาพรวมทั้งสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 1 – 25 2 

 

ในภาพรวมทั้งสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัท่ีศึกษาทั้ ง 56 จงัหวดัมีจาํนวนเจา้หน้าท่ี 

จงัหวดัท่ีมีเจา้หนา้ท่ีสูงสุดคือ 25 คนตํ่าสุด 1 คนจากการศึกษาจาํนวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ี

ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยตรงในหน่วยงานของ

ประชากรท่ีศึกษาพบว่ามีของเภสัชกรโดยมี มีค่าตํ่าสุด 1 คนและสูงสุด 16 คนรองลงมาไดแ้ก่เจา้

พนกังานเภสชักรรมมี มีค่าตํ่าสุด 0 คนและสูงสุด 5 คน  
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ตารางท่ี 8 งบประมาณท่ีไดรั้บการสนับสนุนสาํหรับดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์

วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด (n = 56) 

 

งบประมาณ การไดรั้บการสนบัสนุน 

จาํนวน ร้อยละ 

หน่วยงานของท่าน ได้รับงบประมาณสนับสนุนสาํหรับดาํเนินการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 

ออกสู่ตลาด 

43 76.8 

รายละเอียดการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ   

- ได้รับจากงบประมาณรวมทั้ งจังหวัดสําหรับการดําเนินงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภค 

39 90.6 

- ได้รับเป็นงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภค

ผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ 

2 4.7 

- งบอ่ืนๆ เช่น งบประมาณท่ีเขียนเสนอโครงการ 2 4.7 

  

 จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 76.8 ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดักลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนสาํหรับดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์วตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาดไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนสาํหรับดาํเนินการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด โดยกลุ่มท่ีไดรั้บการ

สนับสนุนงบประมาณไดรั้บงบประมาณส่วนใหญ่มาจากงบประมาณรวมทั้ งจงัหวดัสําหรับการ

ดาํเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคคิดเป็นร้อยละ 90.6 ส่วนท่ีเหลือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

สาํหรับการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ

และงบ อ่ืนๆ เช่น งบประมาณท่ีเขียนเสนอโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.7 เท่ากนั 
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ตารางท่ี  9  ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีไดรั้บการสนบัสนุนสาํหรับดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด (n = 56 ) 
 

ทรัพยากร ความเพียงพอ 

จาํนวน ร้อยละ 

บุคลากร 29 51.8 

งบประมาณ 25 44.6 

วสัดุ อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 43 76.8 

ยานพาหนะ 33 58.9 

 

สาํหรับความเพียงพอของทรัพยากรนั้นร้อยละ 51.8 ของกลุ่มตวัอย่างให้ข้อมูลว่า

บุคลากรเพียงพอ ร้อยละ 44.6 ใหข้อ้มลูว่างบประมาณเพียงพอ ในส่วนของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

ใหข้อ้มลูว่ามีเพียงพอถึงร้อยละ 76.8 ในส่วนของยานพาหนะนั้นใหข้อ้มลูว่ามีเพียงพอร้อยละ 58.9  

 ความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีต่อปัจจยัทรัพยากรการบริหารในการปฏิบติัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  บุคลากร         

 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งทั้ ง 4 แห่ง มีความคิดเห็นต่อจาํนวนบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องกบัการท่ีปฏิบติังานตามพระราชบัญญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ .ศ. 2518 

โดยตรงในหน่วยงาน ว่า ไม่มีความเพียงพอ ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 4 ว่า “ไม่เพียงพอ ทุก

วนัน้ีเราใหอ้าํเภอช่วย  ถา้เราลงเองทั้งหมดเราไม่พออยูแ่ลว้      

 2.  งบประมาณสนบัสนุน 

   สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ ง 4 แห่งไดจ้ดัสรรงบประมาณมาจากงบประมาณ

รวมทั้งจงัหวดัสาํหรับการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ไม่ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณสาํหรับ

การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ ซ่ึง

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 มีความคิดเห็นว่า งบประมาณท่ีไดรั้บมีความ

เพียงพอแลว้ ส่วนสาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 3 และแห่งท่ี 4 มีความคิดเห็นว่า งบประมาณท่ีไดรั้บ

จดัสรรไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “เราเป็นคนตั้ งเร่ืองขอเอง 

งบของ office เราทาํเร่ืองขอข้ึนไป เราจะมีการแบ่งภายใน สสจ. แลว้แต่ละกลุ่มงานขอข้ึนไปแลว้มี

การ Defense จริงๆ ไม่พอหรอกทุกงาน” ส่วนเภสัชกรท่านท่ี 4 มีความคิดเห็นต่องบประมาณการ
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ดาํเนินว่า ไม่มีความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งไม่มีระเบียบของราชการในการเบิกเงินให้กบั

สายลบัท่ีล่อซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิ 

 3.  วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และยานพาหนะ 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1  และแห่งท่ี 2 มีความคิดเห็นว่า วสัดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 

และ 4 ออกสู่ตลาด มีความเพียงพอแลว้ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 4 มีความคิดเห็นว่า 

วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพียงพอต่อการปฏิบติังาน แต่คุณภาพของอุปกรณ์อิเลค็โทรนิคท่ีไดรั้บไม่มี

ความทนัสมยั ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 4 ว่า “....คอมซ้ือมาก่ีปีแลว้ เราจะ update มนัก็เป็นเร่ือง

ยากท่ีเราจะขอ upgrade คอม มีงบ เจา้หนา้ท่ีมีคอมทุกคนท่ีโต๊ะ ในการปฏิบติังาน แต่เร่ืองโปรแกรม 

มนัจะรุ่นเก่าหน่อย อุปกรณ์ก็เป็นสเปคราชการ แค่นั้ นแค่น้ี จาํนวนมีแต่คุณภาพจะเป็นอย่างไร

ดีกว่า”  ส่วนสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 มีความคิดเห็นว่า วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ไม่

เพียงพอ มีความตอ้งการคอมพิวเตอร์ให้ครบเพียงพอสาํหรับพนักงานเจา้หน้าท่ีทุกคน ตอ้งการ

สแกนเนอร์อตัโนมติัสาํหรับการสแกนรายงานบญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิของผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตฯ  

 สาํนกังานสาธารณุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 มีความคิดเห็นว่า ยานพาหนะท่ีใชส้าํหรับการ

ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด มีความ

เพียงพอแลว้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 2 แห่งท่ี 3 และ แห่งท่ี 4 มีความคิดเห็นว่า 

ยานพาหนะ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ดงัดาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 2 

ว่า “รถไม่พอเลย เป็นปัญหาโลกแตก งานในฝ่ายตรวจทุกอย่าง ถา้วนัไหนทาํแผนออกตรวจพร้อม

กนั จะออกถึง 4 คนั จะไม่ไดเ้ลย ตอ้งทาํแผน ตอนน้ีในฝ่ายมีแค่ 1 คนั รถโมบายบางทีก็ใหเ้ขาไปส่ง 

รถของ สสจ. เจา้หนา้ท่ีก็ตอ้งขบัเอง รถเก่ามาก” และ ดงัดาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “รถคนัน้ีก็ 

เพิ่งได ้นายใหม่ใหม้า คือถา้รถ Office ว่าง ถึงจะไดม้า มีรถ 8 คนั มีคนใน Office เกือบ 200 คน อยู่

ท่ีคิวและแยง่ แต่เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นท่ีตั้ งสาํนักงานตรวจเขตดว้ย จองอย่างไร ถา้เขตมา อดหมดเลย 

ผูต้รวจมาใครมา ก็ไม่มีทางเราใชร้ถส่วนตวักนั” 
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ส่วนที่ 4  ปัจจัยส่ิงแวดล้อม ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้แก่ นโยบาย จากส่วนกลาง 

นโยบายผู้บังคบับัญชาหน่วยงาน และความร่วมมอืจากหน่วยงานอืน่ 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในดา้นการถ่ายทอด

นโยบายในการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย ์มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 10 

  

ตารางท่ี 10 จาํนวน ร้อยละของการถ่ายทอดนโยบายในการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พระราชบญัญติั

วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ดา้นต่างๆ 
 

นโยบาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. นโยบายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ.2518   มีการถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ส่วน

ภูมิภาคอยา่งชดัเจน 

26 46.4 

2. นายแพทยส์าํนักงานสาธารณสุขมอบนโยบายอย่างชัดเจน ในการ

บงัคับใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก-ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 

38 67.9 

3. ผูว้่าราชการจังหวัด มอบนโยบายชัดเจน ในการการบังคับใช้

กฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก-ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

30 53.6 

4. ไม่ได้ได้มีการนํานโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขมาจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิ

ออกสู่ตลาด 

5 8.9 

5. มีการนาํนโยบายมาจดัเป็นแผนปฏิบติัการควบคุมผลิตภณัฑ์วตัถุ

ออกฤทธ์ิโดยเฉพาะ 

23 41.1 

6. มีการนํานโยบายมาจัดเป็นแผน แต่ไม่ได้จัดทาํเป็นปฏิบัติการ

ควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิโดยเฉพาะ 

28 50.0 
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จากการศึกษาขอ้มลูดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 46.5 มีความคิดเห็น

ว่าท่ีผา่นมานโยบายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 มีการถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอยา่งชดัเจน 

ประเด็นการถ่ายทอดนโยบายกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.9 เห็นว่านายแพทยส์ํานักงาน

สาธารณสุขมอบนโยบายอย่างชดัเจน ในการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก-ฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ.2518 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.6 เห็นว่า เลขาธิการอย./ผูว้่าราชการ

จงัหวดั มอบนโยบายชดัเจน ในการการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก-ฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 โดยพบว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานของกลุ่มตวัอยา่งมีการนาํนโยบายมาจดัเป็น

แผน แต่ไม่ไดจ้ดัทาํเป็นปฏิบติัการควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิโดยเฉพาะและร้อยละ 41.1 มีการ

นาํนโยบายมาจดัเป็นแผนปฏิบติัการควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิโดยเฉพาะ  

 ความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีต่อขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติัการของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ประกอบดว้ย 

ความชดัเจนในการถ่ายทอดนโยบายในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค จากนายแพทยส์าํนักงานสาธารณสุข และ

จากผูว้่าราชการจงัหวดั การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ท่ีได้จากการสัมภาษณ์         

มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การถ่ายทอดนโยบายจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 แห่ง  มีความคิดเห็นว่า การมอบนโยบายเก่ียวกบั

การบงัคบัใชก้ฎหมายจากส่วนกลาง จากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยายงัไม่ชดัเจน แต่มี

การมอบนโยบายเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นวตัถุออกฤทธ์ิ เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัในการปฏิบติังาน

ของจงัหวดั ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี  1 ว่า “คือจะเรียกว่าชดัเจนมั้ยไม่รู้นะ คาํว่านโยบาย

บงัคบัใชก้ฎหมาย มนัตอ้งแยกสองส่วน 1.มีนโยบาลหรือไม่ 2.ตอ้งเป็นเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ดว้ย แต่ท่ีไดรั้บมาเป็นเร่ืองของตวัช้ีวดั ว่าตอ้งมีการตรวจสอบการกระจาย แต่ไม่ไดมี้การบอกว่า

ตอ้งมีการดาํเนินการทางกฎหมายอย่างนั้นอย่างน้ีไง คือถา้อ่านตามตัวอกัษรก็ต้องบอกว่า ไม่มี 

เพราะไม่มีในนโยบายท่ีบอกว่าใหด้าํเนินการทางกฎหมาย แต่มีนโยบายใหต้รวจสอบ แต่การบงัคบั

ใชน้ี้จะบงัคบัแค่ไหนไม่เคยพดู มีการเน้นไม่เคยบอกว่าสาํหรับเร่ืองน้ีใหมี้การดาํเนินการทุก case 

ใหด้าํเนินการจริงจงั ไม่เคย” 
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 2.  การถ่ายทอดนโยบายจากนายแพทยส์าํนกังานสาธารณสุข 

 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 มีความคิดเห็นว่า การถ่ายทอดนโยบายจาก

นายแพทยส์าํนกังานสาธารณสุขเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย มีความชดัเจนมาก ดงัคาํกล่าวของ

เภสัชกรท่านท่ี 1ว่า “ถา้เป็นระดบัหน่วยงานก็จะเป็นในเชิงดาํเนินการในเชิงป้องปราม เฝ้าระวงั

มากกว่า ไม่เนน้ในเร่ืองการดาํเนินการหรือการดาํเนินคดี คาํนึงถึงผลประโยชน์ผูบ้ริโภคเป็นหลกั 

คาํน้ีเลย ท่านพดูแบบน้ีเลยจริง ลอกขอ้ความท่านมาเลยจริงๆ ” 

   สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 แห่งท่ี 3 และแห่งท่ี 4  มีความคิดเห็นว่า การ

ถ่ายทอดนโยบายจากนายแพทยส์าํนักงานสาธารณสุขเก่ียวกบัการบังคบัใชก้ฎหมาย  ไม่มีความ

ชดัเจน โดยการบงัคบัใชก้ฎหมายในแต่ละคร้ัง ข้ึนกบัความคิดเห็นของปฏิบติังาน ตามนโยบายของ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา และตามขอ้ปฎิบติัท่ีทางสาํนักงานสาธารณสุขเคยปฏิบติัมา 

ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2  ว่า “ตามเราชง หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง อะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเราก็จะลงมา

ท่ีเราก่อน ฝ่ายเรารับหนังสือ แจง้นายแพทย  ์สสจ.ทราบ ซ่ึงในหนังสือเราจะเสนอไปเลยว่า จะ

ดาํเนินการอยา่งไร ใหท่้านเซ็นตอ์นุมติัทราบ ไม่มีนโยบายโดยตรง นายแพทย ์สสจ.ไม่มีนโยบาย 

นโยบายอยูท่ี่เรา” ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 4  ว่า “แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมาย ก็จะยึดหลกั

ตามกฎหมาย แต่ในภาพ สสจ. ก็จะเป็นทั้ งหมด เฝ้าระวงัให้ความรู้เชิงรุกดว้ย จะเน้นส่งเสริมให้

ความรู้ แลว้ค่อยใหมี้การใชก้ฎหมายเป็นอบัดบัรอง นายแพทยท่ี์น่ีเปล่ียนทุกปี บางท่านมา เคยทาํ

อยา่งไรก็แลว้แต่คุณ เขาไม่ไดเ้ป็นคนในพ้ืนท่ี ไม่มีขอ้มลู จะถามหวัหนา้ว่าเดิมปฏิบติัอย่างไร เราก็

อธิบาย นายโอเคหรือไม่ ถา้โอเค เขา้จะทาํตามเรา แต่บางอยา่งถา้เกิดไม่เห็นดว้ย ก็จะคุยกบัหัวหน้า

อีกที” 

 3.  การถ่ายทอดนโยบายจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

   สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ ง 4 แห่ง  มีความคิดเห็นว่า ไม่มีการมอบนโยบาย

เก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายจากส่วนกลาง จากผูว้่าราชการจงัหวดั ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 

4 ว่า   “ไม่ไดม้ายุง่เก่ียวก่อนหนา้นั้น มีตรวจบูรณาการ ตอนนั้นโครงการยาเสพติด เป็นภาพท่ีตอ้ง

ตรวจบูรณาการหลายฝ่าย ตวัช้ีวดัเร่ืองตวัยาและสารตั้ งตน้ เป็นตวัช้ีวด่ัส่วนหน่ึงท่ีตอ้งมาเก่ียว มี 

Case จบักุม ยาเสพติด วตัถุอออกฤทธ์ิ ก็ตอ้งรายงานผูว้่าทราบ เขาจะเซ็นตรั์บทราบดว้ยตวัท่านเอง” 
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ส่วนที่ 5  การบังคบัใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตวิตัถุออกฤทธิ์ต่อจติและ
ประสาท พ.ศ. 2518 เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคหลงัผลติภัณฑ์วตัถุออกฤทธิ์สู่ตลาด 

               การนาํเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี เป็นการนาํเสนอ ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบให้

ผูต้อบตอบเองท่ีส่งทางไปรษณียแ์ละข้อมูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ซ่ึงได้เก็บรวบรวมจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเภสชักรผูรั้บผดิชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญญติั

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 

  1. กระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัตวิตัถุที่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท พ.ศ.2518  

  จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใชก้ฎหมายของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติว ัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ .ศ. 2518 ของ

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั จาํนวน 4 แห่ง พบกรณีศึกษา ดงัตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11 กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

 

สถานที ่ กรณศึีกษา รายละเอยีด 

สาํนกังาน

สาธารณสุข 

จงัหวดัแห่งท่ี 1 

การตรวจเฝ้าระวงั

ประจาํปี   

การตรวจเฝ้าระวงัประจําปี  โรงพยาบาลเอกชนใน

จงัหวดั ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาทในประเภท 2 3 และ 4 

สาํนกังาน

สาธารณสุข 

จงัหวดัแห่งท่ี 2 

ต ร ว จ สอบต า ม

หนั ง สื อ ท่ี ได้ รั บ

จากหน่วยงานอ่ืน 

การตรวจตามหนงัสือท่ี สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา แจง้ใหท้างจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการตรวจสอบ 

สถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการสั ่งซ้ือยาท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน

เป็นส่วนประกอบ ซ่ึงหากสถานพยาบาลไม่มีการจดัทาํ

ขอใหท้างจงัหวดัดาํเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางท่ี 11 กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  (ต่อ) 

 

สถานที ่ กรณศึีกษา รายละเอยีด 

สาํนกังาน

สาธารณสุข 

จงัหวดัแห่งท่ี 3 

ต ร ว จ สอบต า ม

หนั ง สื อ ท่ี ได้ รั บ

จากหน่วยงานอ่ืน 

และเร่ืองร้องเรียน 

การตรวจตามหนงัสือท่ี สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา แจง้ใหท้างจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการตรวจสอบ 

สถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการสั ่งซ้ือยาท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน

เป็นส่วนประกอบ ซ่ึงหากสถานพยาบาลไม่มีการจดัทาํ

ขอใหท้างจงัหวดัดาํเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง     

การตรวจสอบเ ร่ือง ร้องเ รียนเจ้าหน้า ท่ีสถานฑูต

ออสเตรเลีย ร้องว่านกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย สามารถ

ซ้ือยานอนหลบัจากร้านขายยาบนเกาะได้เป็นจาํนวน

มาก  เ พ่ือนํากลับไปย ังประเทศ  ให้ทาง  สสจ .ช่วย

ตรวจสอบร้านขายยาดงักล่าวดว้ย  

สาํนกังาน

สาธารณสุข 

จงัหวดัแห่งท่ี 4 

การตรวจเฝ้าระวงั

ประจาํปี   

การตรวจเฝ้าระวงัประจาํปี สถานพยาบาลเสริมความ

งาม ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาทในประเภท 2 3 และ 4 

 

 จากการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด ของสํานักงานสาธารณสุขทั้ ง 4 จังหวดั สามารถแบ่งการ

ตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการใชว้ตัถุออกฤทธ์ิ ไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี  

  รูปแบบท่ี 1 การตรวจเฝ้าระวงัประจาํปี เป็นการตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขอรับ

ใบอนุญาตครองครองวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (สถานพยาบาลเอกชน) และสถานท่ีท่ีมี

การขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) จาก

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  

 รูปแบบท่ี 2 การตรวจสอบตามหนังสือท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ตรวจสอบตาม

หนังสือของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีส่งมาให้ทางจงัหวดัยา แจ้งให้ทางจังหวดั

พิจารณาดําเนินการตรวจสอบ  สถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการสั ่งซ้ือยาท่ีมีซูโดอีเฟดรีนเป็น
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ส่วนประกอบ ซ่ึงหากสถานพยาบาลไม่มีการจดัทาํขอให้ทางจังหวดัดาํเนินการตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 รูปแบบท่ี 3 การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เช่น กรณีสาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 3ไดรั้บ

เร่ืองร้องเรียนเจา้หน้าท่ีสถานฑูตออสเตรเลีย ร้องว่านักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย สามารถซ้ือยา

นอนหลบัจากร้านขายยาบนเกาะไดเ้ป็นจาํนวนมาก เพ่ือนํากลบัไปยงัประเทศ ให้ทางสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัช่วยตรวจสอบร้านขายยาดงักล่าวดว้ย 

 การดาํเนินงานก่อนปฏิบติังานคุ้มครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่

ตลาดของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 จงัหวดั จากการเฝ้าสังเกตกรณีศึกษา พบว่ามีขั้นตอน

การดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 1.  ขั้นตอนการดาํเนินงานก่อนปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออก

ฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

   1.1  ขั้นตอนการวางแผนก่อนการปฏิบติังาน และการประชุมช้ีแจง  

  สาํนกังานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่งมีการวางแผนงานออกการตรวจสอบโดยการ

ทาํหนังสืออนุมติัขอตรวจสอบสถานท่ีโดยมีนายแพทยส์าธารณสุขเป็นผูล้งนาม ในส่วนของ 

สํานักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 เป็นการตรวจสอบเฝ้าระวังประจาํปี มีการจัดทาํหนังสือถึง

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะเข้าตรวจสอบ ถา้มีการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ทาง

สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 จะมีการทาํหนังสือขอเขา้ตรวจสอบทุกคร้ัง สาํนักงานสาธารณสุข

แห่งท่ี 2 และ แห่งท่ี 3 เป็นการตรวจสอบตามหนังสือท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน และเร่ืองร้องเรียน 

ก่อนการตรวจสอบจัดทาํเป็นอนุมติัตรวจสอบสถานท่ี ระบุรายช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ี แผนการออก

ตรวจสอบ ส่วนสาํนักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 3 เป็นการตรวจสอบเฝ้าระวงัประจาํปี จดัทาํเป็น

แผนการตรวจสอบประจาํเดือน ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  

  นอกจากน้ี สํานักงานสาธารณสุขทั้ ง 4 จังหวดั มีการประชุมช้ีแจงให้กับ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมตรวจสอบก่อนการออกปฏิบติังาน โดยสาํนักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 

และแห่งท่ี 4 เป็นการตรวจเฝ้าระวงัประจาํปี จึงมีการช้ีแจงให้ทราบเพียงสถานท่ีท่ี วนั เวลา และ

วตัถุประสงคท่ี์จะเขา้ดาํเนินการตรวจสอบ ซ่ึงมีความแตกต่างจาก สาํนักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 

และแห่งท่ี 3 เป็นการตรวจสอบตามหนังสือท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน และเร่ืองร้องเรียน จึงมีการ

ประชุมช้ีแจงอยา่งละเอียดใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีร่วมตรวจสอบ มีการตรวจสอบขอ้มูลของสถานท่ีจาก

ฐานขอ้มลูใบอนุญาต แผนท่ีตั้ งของสถานท่ี ประวติัการการทาํผิด การจดัส่งรายงานบญัชีรับ-จ่าย

วตัถุออกฤทธ์ิ 
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และมีวางแผนล่วงหน้า หากพบการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญติัวตัถุออกฤทธ์ิ พนักงาน

เจา้หนา้ท่ีควรมีการตดัสินใจดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร 

  1.2  ขอ้มูลท่ีจดัเตรียมก่อนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของ

สถานท่ี เตรียมอุปกรณ์แบบฟอร์ม และจาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมตรวจสอบ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ ง 4 แห่ง มีการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการ

ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานท่ี จากฐานขอ้มูลใบอนุญาต เพ่ือตรวจสอบการได้รับ

อนุญาตของสถานท่ี ท่ีตั้ ง เลขท่ีใบอนุญาต ผูด้าํเนินกิจการ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ โดยสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 1 เพียงแห่งเดียว ท่ีมีการเตรียมข้อมูลการสั ่งซ้ือว ัตถุออกฤทธ์ิของ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีจะไปตรวจสอบจากระบบ FDA-Logostic ซ่ึงผูว้ิจยัเฝ้าสังเกต พบว่าเป็นการ

เปิดใชค้ร้ังแรก ท่ีผา่นมาไม่เคยมีการนาํขอ้มลูจากระบบน้ีไปใชใ้นการดาํเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงั 

ส่วนสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 และแห่งท่ี 3 เป็นการตรวจสอบตามหนังสือท่ีไดรั้บจาก

หน่วยงานอ่ืน มีการเตรียมขอ้มลูก่อนการปฏิบติังานเพิ ่มมากกว่าการตรวจสอบแบบเฝ้าระวงั คือ มี

การเตรียมขอ้มลูจาก การจดัทาํรายงานบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิประจาํเดือน ประวติัการกระทาํ

ความผดิ ของสถานพยาบาลท่ีจะไปตรวจสอบ  

 1.3  อุปกรณ์และแบบฟอร์ม  

     สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 แห่ง มีการจดัเตรียมอุปกรณ์และแบบฟอร์ม 

โดยทั้ ง 4 แห่งมีการเตรียม พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และ

ประกาศ/ กฎกระทรวง/ ระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนแบบฟอร์มต่างๆพบว่ามีสาํนกังานสาธาณสุข

แห่งท่ี 2 และแห่งท่ี 4 มีการจดัเตรียมไปครบถว้นทุกแบบฟอร์ม ไดแ้ก่บนัทึกการตรวจสถานท่ีมีไว ้

ในครอบครองซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2,3,4  บนัทึกสุ่มเวชระเบียนเพ่ือเปรียบเทียบกบัรายงาน 

บนัทึกเก็บตวัอยา่งวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท บนัทึกคาํให้การ และบนัทึกการยึด/อายดัวตัถุ

เสพติด นอกจากน้ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 และแห่งท่ี 4 มีการจดัเตรียมเอกสาร เร่ือง

ขอ้ควรปฏิบติัท่ีดีในการจดัทาํรายงานบญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ ไวแ้จกผูป้ระกอบการ 

 2.  ขั้นตอนการดาํเนินงานขณะปฏิบัติงานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออก

ฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

   2.1  การเขา้ตรวจสอบสถานท่ีในระหว่างเวลาทาํการ หรือนอกเวลาทาํการ การแจง้

นดัหมายผูป้ระกอบการในการเขา้ตรวจสอบ  

   สาํนกังานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีการตรวจสอบสถานท่ีเฉพาะในเวลาทาํการ

เท่านั้น ในการแจง้นดัหมายผูป้ระกอบการในการเขา้ตรวจสอบ พบว่า สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี  

1 และแห่งท่ี 3 มีการแจง้ผูป้ระกอบการไวล่้วงหน้า โดยแจง้วตัถุประสงค์ วนั เวลา ท่ีพนักงาน
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เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ ส่วนสํานักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 ไม่มีการแจ้งนัดหมาย

ผูป้ระกอบการเข้าตรวจสอบ แต่ได้มีการจัดทําหนังสือเวียนแจ้งเตือนผูป้ระกอบการให้มีการ

ดาํเนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ มีเพียง

สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 4 แห่งเดียวเท่านั้นท่ีไม่ไดมี้การแจง้นัดหมายผูป้ระกอบการก่อนเขา้

ตรวจสอบ 

  2.2  การแสดงบตัรประจาํตวัของพนกังานเจา้หนา้ท่ี และการแจง้จุดประสงคใ์นการ

เขา้ตรวจสอบใหผู้รั้บอนุญาตฯ หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บการตรวจสอบทราบ   

   สาํนกังานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่งมีการแจง้จุดประสงค์ในการเขา้ตรวจสอบให้

ผูรั้บอนุญาตฯ หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บการตรวจสอบทราบ ซ่ึงมีเพียงสาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 4 แห่ง

เดียวเท่านั้นท่ีแสดงบตัรประจาํตวัของพนกังานเจา้หนา้ท่ี   

  2.3  รายละเอียดท่ีพบในการตรวจสอบ 

       2.3.1  สาํนกังานสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีการตรวจสอบสาํเนารายงานบญัชีรับ-

จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ (แบบ บจ.8) รายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) ว่ามีการจัดทาํหรือไม่ และ

ตรวจสอบสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุออกฤทธ์ิใหอ้ยูใ่นตูเ้ก็บท่ีปลอดภยัต่อการสูญหาย  

              2.3.2  การสุ่มตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ เปรียบเทียบกับเวช

ระเบียน เพ่ือตรวจสอบการจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิของแพทยน์ั้น สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 และแห่ง

ท่ี 4 มีการสุ่มรายช่ือผูป่้วยจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิจาํนวน 1 ราย สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 

2 มีการสุ่มรายช่ือผูป่้วยจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิจาํนวน 5 ราย ส่วนสาํนกังานสาธารณสุขแห่ง

ท่ี 3 ไม่มีการสุ่มตรวจสอบ  

        2.3.3 การนบัยอดคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิ พบว่า สาํนกังานสาธารณสุขแห่ง

ท่ี 1 และ แห่งท่ี 4 เป็นการตรวจแบบเฝ้าระวงั ไม่มีการตรวจนับยอดวตัถุออกฤทธ์ิคงเหลือเพ่ือ

เปรียบเทียบกับรายงาน ส่วนของสํานักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 และ แห่งท่ี 3 เป็นการการ

ตรวจสอบตามหนงัสือท่ีไดรั้บจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีส่งมาใหท้างจงัหวดั แจง้

ใหท้างจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการตรวจสอบ สถานพยาบาลเอกชนท่ีมีการสัง่ซ้ือยาท่ีมีซูโดอีเฟดรีน

เป็นส่วนประกอบ มีการตรวจนบัเฉพาะยาซูโดอีเฟดรีนเพ่ือเปรียบเทียบกบัรายงานวา่มียอดคงเหลือ

สอดคลอ้งกนั แต่ไม่มีการตรวจนับวตัถุออกฤทธ์ิคงเหลือตาํรับอ่ืนๆท่ีพบ ณ ขณะตรวจสอบ การ

ตรวจสอบสาํเนารายงานบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ (แบบ บจ.8) รายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) 

ตรวจสอบเฉพาะยาซูโดอีเฟดรีนเท่านั้น  และจากการตรวจสอบพบว่าสถานพยาบาลไม่ไดจ้ดัทาํ

บญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ (แบบ บจ.8) รายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9)ในส่วนของวตัถุออกฤทธ์ิ

ตาํรับอ่ืน 
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 2.3.4  การดาํเนินการยดึ อายดั กรณีพบยาวตัถุออกฤทธ์ิท่ีผิดกฎหมายและการ

เก็บตวัอยา่ง กรณีพบยาวตัถุออกฤทธ์ิท่ีผดิกฎหมาย  

  ในการตรวจสอบสถานท่ีของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ ง 4 แห่งใน

คร้ังน้ี ไม่พบวตัถุออกฤทธ์ิผดิกฎหมาย จึงไม่ไดด้าํเนินการยดึ อายดั และเก็บตวัอยา่ง 

     2.3.5  การบันทึกข้อมูล รายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์ม

บนัทึก 

    สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 3 แห่งเดียว ท่ีบันทึกข้อมูลการ

ตรวจสอบลงในแบบฟอร์มบนัทึกคาํให้การ ส่วนสาํนักงานสาธารณสุขแห่งอ่ืน บนัทึกขอ้มูลลงใน

แบบฟอร์มบนัทึกบันทึกการตรวจสถานท่ีมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2,3,4   

รายละเอียดผลการตรวจ พบว่าสํานักงานสาธารณสุขทั้ ง 4 แห่ง ลงรายละเอียดการตรวจสอบไม่

ครบถว้นในส่วนของปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิท่ีคงเหลืออยูใ่นสถานพยาบาล  สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 

1 แห่งท่ี 2 และ     แห่งท่ี 4 มีการสุ่มตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ เปรียบเทียบกบัเวช

ระเบียน ไม่ไดมี้การบนัทึกลงในแบบฟอร์ม สาํนักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 และแห่งท่ี 3 ตรวจพบ

กรณีการไม่จดัทาํรายงานวตัถุออกฤทธ์ิ ไม่ไดมี้การบนัทึกลงในแบบฟอร์ม 

 2.3.6 การสรุปผลการตรวจ พนักงานเจ้าหน้าท่ี สรุปประเด็นต่างๆในการ

ตรวจสอบใหผู้ป้ระกอบการทราบ  

  สํานักงานสาธารณสุขทั้ ง  4 แห่ง  มีการสรุปผลการตรวจให้

ผูป้ระกอบการทราบ 

 3.  ขั้นตอนการดาํเนินงานหลงัปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิ

ออกสู่ตลาด 

   3.1  ผลการตรวจสอบสถานท่ี 

      สํานักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 และ แห่งท่ี 4 ไม่พบการกระทําฝ่าฝืน

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ส่วนสาํนักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 และ แห่งท่ี  

3 พบการกระทาํผิดตามพระราชบัญญัติว ัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ .ศ.2518 คือ 

สถานพยาบาลไม่ไดจ้ดัทาํรายงานบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท  3  และ 4 วตัถุออกฤทธ์ิ

ตาํรับอ่ืน เสนอต่อเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา 87 

ผูรั้บอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิ ตอ้งจดัทาํบญัชีการรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ และเสนอรายงาน

ใหเ้ลขาธิการทราบรายเดือนและรายปี ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงใน

การตรวจสอบคร้ังน้ี พนักงานเจา้หน้าท่ีไดต้กัเตือนให้ทางสถานพยาบาลจดัทาํรายงานให้ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 
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 2.  การดําเนินงานในการบังคบัใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัตวิตัถุออกฤทธิ์ต่อจติและ
ประสาท พ.ศ.2518 

 การดาํเนินงานเพ่ือบงัคับใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี ตามพระราชบญัญัติ

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ประกอบด้วย การวางแผนและการเตรียมงาน การ

ตรวจสอบสถานท่ี  การยดึอายดั/การเก็บตวัอยา่ง และการบงัคบัใชก้ฎหมายการใชบ้ทลงโทษกรณีท่ี

พบความผิดท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย ์รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12 ผลการดาํเนินงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56) 

 

การดาํเนินงาน 

 

ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. การกาํหนดนโยบายการปฏิบัติงาน/หรือ แผนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการตรวจตามพระราชบัญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518   ไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

40 71.4 

2. การกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการปฏิบติังาน (Standard 

Operating Procedure; SOP) ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีการกาํหนดนโยบาย) 

16 40 

3. การนําข้อมูลมาจากฐานข้อมูลต่างๆ  มาใช้ในการวางแผน

ปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

56 100 

รายละเอียดฐานขอ้มลูท่ีใช ้(เฉพาะท่ีมีการใชข้อ้มลู)   

ฐานขอ้มลูใบอนุญาต 52 92.9 

ขอ้มลูในระบบ FDA E logistic 41 73.2 

ขอ้มลูการกระจายยาวตัถุอกฤทธ์ิ 51 91.1 

ขอ้มลูจากรายงานประจาํเดือน(ตามแบบ บจ. 9)  34 60.7 

รายงายประจาํปี (ตามแบบ บจ. 10) 30 53.6 

4. การประชุมช้ีแจง ผูร่้วมงานไดท้ราบถึงวตัถุประสงค ์ 

และขั้นตอนการ ดาํเนินการต่างๆก่อนการปฏิบติังาน 

42 75.0 
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ตารางท่ี 12 ผลการดาํเนินงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56) (ต่อ) 

 

การดาํเนินงาน 

 

ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อย

ละ 

5. ลกัษณะการดาํเนินงานในการตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตขาย หรือ 

ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิใน ประเภท 2 3 และ 4 

  

ดาํเนินการเองทั้งหมด 33 58.9 

ดาํเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอาํเภอ หรือโรงพยาบาล 5 8.9 

ดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  18 32.2 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า การนาํขอ้มลูจากฐานขอ้มลูต่างๆ มาใชใ้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

พบว่าของประชากรท่ีศึกษามีการการนําข้อมูลมาจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน

ปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยมีการใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลใบอนุญาตมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

92.2 รองลงมาได้แก่ ขอ้มูลจากขอ้มูลการกระจายยาวตัถุอกฤทธ์ิและข้อมูลในระบบ FDA E 

Logistic คิดเป็นร้อยละ 91.1 และ 73.2 ตามลาํดบัส่วนรายงายประจาํปี (ตามแบบ บจ. 10)ถกูใชน้้อย

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.6 

 ก่อนออกตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4  พบว่าหน่วยงานร้อยละ 75 มี การประชุมช้ีแจง ผูร่้วมงานไดท้ราบถึง

วตัถุประสงค ์และขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ก่อนการปฏิบติังาน  

การตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตขาย หรือ ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ร้อยละ 58.9 ดาํเนินกาเองทั้งหมด ร้อยละ 32.2 มีการดาํเนินงานร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอ หรือโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี ร้อยละ 8.9 ใช้การ

ดาํเนินงานแบบมอบหมายใหห้น่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ 

 การดาํเนินงานเพ่ือบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ประกอบดว้ย การวางแผนและการเตรียมงาน การตรวจสอบ

สถานท่ี  การยึดอายดั/การเก็บตัวอย่าง และการบงัคับใช้กฎหมายการใช้บทลงโทษกรณีท่ีพบ

ความผดิท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี            
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 1.  การกาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน/หรือ แผนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 และ แห่งท่ี 4 มีการวางแผนกาํหนดนโยบาย

การปฏิบติังาน แผนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518   ไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นแผนการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 

โดยการตรวจสอบขอ้มลูจาํนวนของสถานท่ีท่ีไดรั้บใบอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท

ในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) และใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) ของทั้ งจงัหวดั จากฝ่ายใบอนุญาต จากนั้นทาํการมอบหมาย

งานใหพ้นกังานเจา้หน้าท่ีสาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอร่วมกบัเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชุมท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงัในเขตอาํเภอต่างๆ ส่วนสถานท่ีท่ีตั้ งอยู่

ในเขต อาํเภอเมือง ทางสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงัเองทั้ งหมด โดยทุกปี

ก่อนเร่ิมปีงบประมาณ จะมีการประชุมพนกังานเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอและเภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรับมอบงาน การช้ีแจงตัวช้ีวดั การจัดสรรงบประมาณ จดัอบรมวิธีการ

ตรวจสอบ แบบฟอร์มและบนัทึกต่างๆท่ีตอ้งใช ้เป็นภาพรวมงานกาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ออกสู่ตลาด ของทุกพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัทาํหนังสือแจง้การมอบหมายงานอย่างเป็น

ทางการ ส่วนการติดตามผลการดาํเนินงาน ทางสาํนกังานสาธาณสุขอาํเภอจะมีการทยอยส่งผลงาน

การตรวจสอบเป็นระยะๆ จนครบถว้น  ดงัคาํกล่าวของ เภสัชกรท่านท่ี 2 ว่า “มอบให้เภสัชกร

โรงพยาบาลอาํเภอตรวจ ให้เป็น Setting สถานพยาบาลมีอะไรบา้ง ก็ตอ้งตรวจให้หมดทุก พรบ. 

ร้านยาตรวจ จะมีแบบตรวจร้านยา ร้านยามีอะไร ถา้มีวตัถุออกฤทธ์ิก็ตอ้งดูดว้ยเพิ่งทาํปีน้ี โดย

ประชุม เรียกว่า ทาํหนงัสือดว้ยส่วนหน่ึง แจง้เขาก่อนว่าเรามีการจดัสรรงบประมาณใหใ้นการตรวจ

สถานพยาบาลแห่งละ 100 บาท ถ้าไปตรวจแล้วใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง  ก็มีแบบฟอร์ม

สถานพยาบาลให้เขา แบบฟอร์มสรุปพ่ีออกแบบเองให้ดูง่าย สรุปแลว้จะไดม้องเร่ืองยา อาหาร 

เคร่ืองสาํอาง วตัถุออกฤทธ์ิ เร่ือง พรบ.สถานพยาบาล ดึงประเด็นสาํคัญให้อยู่แผ่นเดียว พอทาง

อาํเภอส่งรายงานมา ก็ส่งแผน่น้ีแผ่นเดียว ท่ีเป็นรายละเอียดให้เก็บไว ้ปีน้ีเพิ่งมาเพิ่มวตัถุออกฤทธ์ิ 

แบบฟอร์มการตรวจใหส่้ง OPD การ์ด ดว้ย” 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 มีการวางแผนกาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน 

แผนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518   และระบุไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มอบหมายงานเป็นหนงัสือ การสัง่การ ไม่มีการเรียก

ประชุมเพ่ือมอบหมายนโยบาย ใหพ้นกังานเจา้หน้าท่ีสาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอร่วมกบัเภสัชกร

โรงพยาบาลชุมชุมท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงั ในส่วนของ
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สถานท่ีท่ีตั้ งอยู่ในเขต อาํเภอเมือง ทางสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงัเอง

ทั้งหมด  โดยในบางอาํเภอท่ีเป็นเกาะท่องเท่ียว ทางสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอจะขอความร่วมมือ

ให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัลงพื้นท่ีไปช่วยตรวจสอบ เน่ืองจากมีร้านขายยาท่ีขอรับ

ใบอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทเป็นจาํนวนมาก ดงัคาํกล่าวของ เภสชักรท่านท่ี 3 ว่า 

 “แบ่งอาํเภอใครอาํเภอมนัเลย สสจ. รับผดิชอบหลกัคืออาํเภอเมือง ส่วน สสอ. เมือง เขาไม่ตรวจ ใน

เร่ืองของการตรวจสอบ นโยบายของนายแพทยท่์านเก่า ตอ้งตรวจ 100% ใชว้ิธีสั ่งการ เหมือนกบั

ธรรมเนียมปฏิบติัไปแลว้ ใกลก้นัยายน late สุดก็เดือนตุลาคม มีหนังสือ ให้ทุกอาํเภอออกตรวจ 

ช้ีแจงขั้นตอนการตรวจ และวิธีการต่อใบอนุญาต มนัจะทาํไปพร้อมกนั สถานพยาบาลและร้านขาย

ยาทําคู่ ก ัน ทําหนังสือแจ้งไปก่อน  เม่ือก่อนทํารวมเป็นฉบับเดียว  ตอนน้ีแยกงานยาและ

สถานพยาบาลออกจากกนั ทาํหนงัสือแยกคนละฉบบั”  

 ในส่วนของการติดตามผลงานทางสาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอ มีการส่งผลการ

ตรวจสอบมาให ้ยกเวน้ปีน้ีเน่ืองจากมีเหตุทางการเมืองทาํให้ไม่ไดมี้การติดตามผลงานดงัคาํกล่าว

ของ เภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “น้ีปีแรกเราไม่ไดต้ามงาน เพราะการตรวจจะมีผลต่อการพิจารณาขั้นของ 

สสอ. ประมาณธนัวาคมจะส่ง 80-90% มกราคมมาอีกหน่อยนึง late สุด มีนาคมจะครบ แต่ปีน้ี

เหตุการณ์ การเมืองมาเก่ียวขอ้ง เลยไม่ไดต้าม เพราะ office ปิดมา 4 เดือน ธนัวาคม – มีนาคม ปิด

ยาวเลย” 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท่ี 1 ไม่มีการวางแผนกาํหนดนโยบายการ

ปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจตามพระราชบัญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518   และไม่ไดร้ะบุไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัประชุม แผนประจาํปี 

ใหห้น่วยงานระดบัอาํเภอทราบ เพ่ือมอบหมายงาน แต่ไม่ไดเ้นน้การตรวจตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ส่วนการติดตามงานจะรอรับรายงานการตรวจสอบและมี

การนิเทศน์งาน  ทั้งน้ีสาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 จะตรวจสอบเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตครอบครองวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ส่วนสถานท่ีอ่ืนๆท่ีตั้ งอยู่ในเขตอาํเภอ

เมืองไดม้อบงานใหส้าํนกังานสาธารณสุขอาํเภอเมือง เป็นผูต้รวจสอบทั้งหมด   

 ในเขตความรับผดิชอบของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 มีจาํนวนสถานท่ีท่ี

ไดรั้บใบอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท 3,4 (ร้านขายยา) จาํนวน 5 แห่ง มี

ใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) 

จาํนวน 40 แห่ง 
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 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 มีจาํนวนสถานท่ีท่ีไดใ้บอนุญาตขายวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) จาํนวน 20 แห่ง มีใบอนุญาตครอบครองหรือ

ใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) จาํนวนประมาณ 170 แห่ง 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 มีจาํนวนสถานท่ีท่ีไดใ้บอนุญาตขายวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) จาํนวน 32 แห่ง มีใบอนุญาตครอบครองหรือ

ใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) จาํนวน 64 แห่ง 

 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 4 มีจาํนวนสถานท่ีท่ีใบอนุญาตขายวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) จาํนวน 7-8 แห่ง มีใบอนุญาตครอบครองหรือ

ใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 (สถานพยาบาล) จาํนวน 135 แห่ง 

 2. การกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับขั้ นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating 

Procedure; SOP) ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 แห่งไม่ไดมี้การจดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงั

คาํกล่าวของ เภสชักรท่านท่ี 4 ว่า “ไม่มี ตอนท่ีมาไม่มีคนสอนก็เหมือนตอ้งเรียนรู้เองดว้ยส่วนหน่ึง 

มาก็ตอ้งดูว่าจะอยา่งไร ก่อนท่ีจะทาํก็ดูร้านยา ดูคลินิกมาก่อน ก็พอจะ adapt ได ้ก็จะตรวจประมาณ

ไหน เรามาดูแบบฟอร์ม มาศึกษาแบบฟอร์ม รายละเอียดบญัชีก่อน เช่น บญัชี อย. ก็ไม่เคยเรียกสอน 

บจ.8 บจ.9 บจ.10 เขียนอะไรยงัไงก็ตอ้งเหมือนมโนคิดเอง เพราะมนัเป็นแบบฟอร์มมา เวลาไดม้าก็

จะมโนคิดเองว่า ฉันก็เติมอะไรกรอกอะไร อนัน้ีพูดถึงความเป็นจริง อย.เคยบอกแลว้ว่าทาํไมไม่

เรียกไปช้ีแจง ว่าจะให้กรอกอะไรยงัไง ทาํแบบฟอร์มตวัอย่างท่ีมนัเห็น เพราะทุกคลินิกเขาเขา้ใจ 

เราก็ทาํส่วนของเรานะ ก็มีแบบฟอร์มใหค้ลินิก เราก็มีตวัอยา่ง บางคลินิกต่อให้มีตวัอย่างเขาก็จะทาํ

ตามความเขา้ใจของเขาอีกทีหน่ึง บางทีมนัก็พดูยากแต่ก็พยายามทาํใหอ้ยู”่  

 3.  การนาํฐานข้อมูลจากขอ้มูลต่างๆมาใชใ้นการวางแผนในการดาํเนินงานคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518   

 พบว่า สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 วางแผนการดาํเนินงานจาก ฐานขอ้มูล

ใบอนุญาต จากขอ้มลูการกระจายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีไดรั้บจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และขอ้มลูจากหน่วยงานอ่ืน  

 ส่วนสํานักงานสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 มีการเตรียมขอ้มูลจากฐานข้อมูลใบอนุญาตและ

ขอ้มลูจากขอ้มลูการกระจายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีไดรั้บจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น

พิจารณาจากขอ้มลูปริมาณการซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิของสถานพยาบาล หากเป็นสถานพยาลเฉพาะทางท่ี
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ตอ้งมีการใชย้ากลุ่มวตัถุออกฤทธ์ิ ใชก้ารคาดเดาว่ามีการใชใ้นทางท่ีถกูตอ้ง ดงัคาํกล่าวของเภสัชกร

ท่านท่ี 3 ว่า  

 “เราดูปริมาณ ถา้ไม่มากเกินควรก็ไม่เป็นไร ดูสาขาของคุณหมอดว้ย ถา้เป็นคุณหมอ 

หู คอ จมกู กลุ่มน้ี มีการใชสู้ง ถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ถา้เป็นคุณหมอจิตเวท ใชย้ากลุ่มน้ี ก็ถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ถา้

เป็นหมอทัว่ไปซ้ือ อาจจะไม่ถกูตอ้ง ถา้หมอทัว่ไปซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิในปริมาณท่ีสูงมาก มนัจะเร่ิม 

งง เป็นไปไม่ได ้แต่หู คอ จมกู ซ้ือยากลุ่มน้ี มนัไม่แปลก บางทีหมอหู คอ จมูก ซ้ือยาซูโดมากกว่า

โรงพยาบาล เราเขา้ใจได ้เราดูฐานขอ้มลูยอ้นหลงั”  

 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 และแห่งท่ี 4 เตรียมข้อมูลจากฐานขอ้มูลใน

ใบอนุญาต เท่านั้น 

 ดา้นฐานขอ้มลูจากระบบ FDA E-Logistic ไม่มีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งใดใช้

เป็นฐานขอ้มลูในการวางแผนการดาํเนินงาน เน่ืองจาก ใชง้านยาก ดงัคาํกล่าวของ เภสชักรท่านท่ี 4 ว่า  

“FDA Logistic ดึงขอ้มูลยากถา้จะดูตวัน้ี Diazepam ก็จะดูไดแ้ต่ Diazepam อย่างเดียว แต่อยากได ้

คลิก คลินิกน้ี แลว้ระบุออกมาเลยว่า มีวตัถุออกฤทธ์ิอะไรบา้ง คืออยากให้เขารวมว่า คลิกคลินิกน้ี 

โรงพยาบาลน้ี แลว้ระบุมาเลยว่า มีวตัถุออกฤทธ์ิทั้งหมดก่ีตวั แต่ไม่ใช่ว่า ยาตวัน้ีมีท่ีไหนบา้ง แบบน้ี

เวลารวมใครจะมานั ่งรวมดึงแต่ละอนั มนัเยอะมาก แต่บอกเขาไปหลายทีแลว้ แต่เขาก็ยงัไม่ทาํ 

Diazepam 2 มิลลิกรัมอยา่งน้ี มนับอกช่ือมา 100 ท่ี แลว้ Diazepam 5 อีก 100 ท่ี แลว้เราจะรู้หรือไม่

ว่ามนัไม่เหมือนกนั แลว้ใครจะมานัง่จบัคู่ว่า คลินิกท่ีน่ีมีอะไรบา้ง เห็นกง็งแลว้” 

 ดา้นฐานขอ้มลูรายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) และรายงานประจาํปี (แบบ บจ.10) 

ไม่มีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งใดใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการดาํเนินงาน ดงัคาํกล่าว

ของ เภสัชกรท่านท่ี 4 ว่า “เราดูแค่ว่าทาํไม่ทาํ ก็ดูอยู่ แต่ไม่ไดดู้ทั้ งหมด เพราะขอ้กฎหมายไม่ได้

บงัคบั จะตอ้งส่งท่ี สสจ. ใหส่้งท่ี อย. เป็นหลกั” 

 สรุปไดว้่า  การวางแผนและการเตรียมงานในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัส่วนใหญ่ 

มีการดาํเนินการวางแผนงานกาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน แผนการปฏิบติังาน เก่ียวกบัการตรวจ

ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย

มอบหมายงานใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอร่วมกบัเภสชักรโรงพยาบาลชุมชุม

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงัในเขตอาํเภอต่างๆ ส่วนสถานท่ีท่ี

ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง ทางสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงัเองทั้ งหมด โดย

การวางแผนตรวจใช้ฐานขอ้มูลใบอนุญาตฯ เป็นหลกั  ทั้งหมดไม่มีการจดัทาํกาํหนดมาตรฐาน

เก่ียวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) ในการดาํเนินงาน
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คุม้ครองผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

 3.  การดําเนินงานตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518  

 การดาํเนินงานตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบัญญัติว ัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทางไปรษณีย ์รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี  13 ผลการดาํเนินงานการตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56) 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. มีการแสดงบตัรประจาํตัวของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าตรวจสอบ
สถานท่ี  

30 53.6 

2. มีการแจ้งวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ ให้ผูรั้บอนุญาต ฯ หรือผู ้

แทนท่ีไดรั้บการตรวจสอบ ทราบ 

55 98.2 

3. กรณีสถานพยาบาล การเข้าตรวจสถานพยาบาล ท่ีได้รับอนุญาตให้

ครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4  มี

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

56 
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- ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ 44 78.6 

- ตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง 45 81.4 

- ตรวจสอบจากรายงานประจาํเดือน ( บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 39 69.6 

- บนัทึกขอ้มลูรายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์มท่ี

ส่วนกลาง (อย.) กาํหนด 

36 64.3 

- ตรวจสอบขอ้มลูการสั ่งจ่ายยาจากเวชระเบียนเปรียบเทียบกบับญัชี

รับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไว ้ในครอบครอง 

30 35.7 
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ตารางท่ี  13 ผลการดาํเนินงานการตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 (n = 56) (ต่อ)  
 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

4. กรณร้ีานขายยา ท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ายวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 และ 

4 มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

51 91.1 

   

- ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ 42 82.4 

- ตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง 47 92.2 

- ตรวจยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 และ 4 เพ่ือดู

ความสอดคลอ้งกบัรายงาน              

33 64.7 

- ตรวจยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท3 และ 4 เพ่ือดู

ความสอดคลอ้งกบัรายงาน ประจาํเดือน ( บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 

33 64.7 

- บนัทึกขอ้มลูรายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์มท่ี

ส่วนกลาง (อย.) กาํหนด 

37 72.5 

- ตรวจสอบรายช่ือคนไขท่ี้มีการช้ือยาวตัถุออกฤทธ์ิ จาก ใบสัง่แพทย ์ 47 92.2 
 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า ในการเข้าตรวจสอบสถานท่ีขาย หรือ ครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ซ่ึง วตัถุออกฤทธ์ิฯ ประเภท 2 3 และ 4 ร้อยละ 53.6 ของกลุ่มตัวอย่างได ้แสดงบตัร

ประจาํตวัของพนักงานเจา้หน้าท่ี ตาม พรบ.วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ก่อนเขา้

ตรวจสอบ และพบว่าร้อยละ 98.2 มีการช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ ใหผู้รั้บอนุญาต ฯ หรือ

ผูแ้ทนท่ีไดรั้บการตรวจสอบทราบ  

การเขา้ตรวจสถานพยาบาล ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ตวัอยา่งเช่น สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน หรือ

คลินิก  กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีศึกษาและทีมตรวจสอบมีวิธีการในการปฏิบัติงานเก่ียวกบัการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย ร้อยละ 100 ของประชากรท่ีศึกษาและทีม มีการดาํเนินการตรวจสอบมีวิธีการใน

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายเม่ือเข้า ตรวจสถานพยาบาล ท่ีได้รับอนุญาตให้

ครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ตวัอย่างเช่น สถานพยาบาล

ของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน หรือคลินิก ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี ร้อยละ 78.6 ของกลุ่ม
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ตวัอย่าง และทีมมีการตรวจเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ ร้อยละ 81.4 ได้ดาํเนินการ

ตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง ร้อยละ 69.6 มีการตรวจสอบรายงาน

ประจาํเดือน  ( บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) ร้อยละ 64.3 ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียด และผล

การตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย.) กาํหนด และ พบว่าร้อยละ 35.7 ของประชากรท่ี

ศึกษา และทีมดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูการสัง่จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรียบเทียบกบับญัชีรับ-จ่าย     

วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไว ้ในครอบครอง และรายงานประจาํเดือน  

การเข้าตรวจร้านขายยา ท่ีได้รับอนุญาตให้ขายวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 และ 4 

ตรวจสอบมีร้อยละ 91.1 ของกลุ่มตวัอยา่งและทีมไดมี้วิธีการในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบงัคบัใช้

กฎหมายโดยร้อยละ 82.4 ดาํเนินการตรวจเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ ร้อยละ 92.2 

ดาํเนินตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง ร้อยละ 64.4 ดาํเนินกาตรวจ

ยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท3 และ 4 เพ่ือมีความสอดคลอ้งกบัรายงาน ร้อยละ 64.7  

มีการดาํเนินการตรวจยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท3 และ 4 เพ่ือมีความสอดคลอ้ง

กบัรายงาน ประจาํเดือน ( บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) ร้อยละ 72.5 มีการดาํเนินการบนัทึกขอ้มูล

รายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย.) กาํหนดร้อยละ 92.2 มีการ

ดาํเนินการตรวจสอบรายช่ือคนไขท่ี้มีการช้ือยาวตัถุออกฤทธ์ิ จาก ใบสัง่แพทย ์ 

  การดาํเนินงานตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ การตรวจสอบสถานท่ี แบ่งเป็น 3 กรณี มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 กรณีท่ี 1 การตรวจสอบสถานพยาบาล ท่ีไดรั้บอนุญาตใหค้รอบครอง หรือใชป้ระโยชน์

ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4  

 พบว่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัทั้ ง 4 แห่ง เขา้ตรวจสอบสถานพยาบาลเฉพาะ

ช่วงเวลาทาํการในใบอนุญาตฯ เท่านั้น ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 3 ว่า “ตอ้งเลือกเวลาทาํการ

อยา่งเดียวเท่านั้น ทุก พรบ. ตรวจนอกเวลาไม่ไดเ้ด็ดขาด” 

      สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 รับผิดชอบการตรวจสอบเฉพาะโรงพยาบาล

เอกชน และสถานพยาบาลประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน ก่อนการเขา้ตรวจสอบมีการทาํหนังสือถึง

ผูด้าํเนินการสถานพยาบาล เพ่ือนัด วนั เวลา เข้าตรวจสอบ ซ่ึงเป็นการตรวจร่วมกับทีมตรวจ

มาตรฐานสถานพยาบาลพระราชบญัญติัสถานพยาบาล โดยการตรวจจะขอตรวจสอบบญัชี โดยเนน้

การตรวจแบบบญัชีรายงานรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ (แบบ บจ.8) และสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุออกฤทธ์ิ 

การตรวจสอบขอ้มลูการสัง่จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรียบเทียบกบับญัชีรับ-จ่าย โดยปกติสุ่มรายช่ือ

คนไข ้ 2 ราย แต่ถา้สถานพยาบาลท่ีเขา้ตรวจสอบคาดว่าจะมีการกระทาํฝ่าฝืนพระราชบญัญติัวตัถุ
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ออกฤทธ์ิ จะสุ่มตรวจสอบรายช่ือคนไข้เพ่ือเปรียบเทียบกับเวชระเบียนจาํนวน 10 ราย  การ

ตรวจสอบมีความละเอียดเพิ ่มมากข้ึนตามความเส่ียงท่ีจะมีวตัถุออกฤทธ์ิรั่วไหลออกจากระบบหรือไม่ 

ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 1 ว่า  

  “ถา้ดู บจ.8 จะดู OPD Card ซ่ึงส่วนมากจะสุ่มเป็นราย ประเภทท่ีไม่คิดว่าจะมีปัญหา 

โดยมากจะสุ่มสองคนประมาณน้ี ถา้รายมีปัญหาคาดว่ามีความผดิ จะสุ่มเต็มท่ี 10 ราย ถา้สุ่ม 10 ราย

มีทฤษฎีจากเจา้หนา้ท่ี อย. บอก 3 ใน 10 ถา้ถามผมจริงๆ มนัควรจะมีครบทั้ง 10 เช่น ลืมลง เขียนผิด 

ก็มี Error ได ้แต่ก็ไม่ถึงขนาด 3 ใน 10 สุ่มรายสองรายมนัถกูก็โอเคแลว้ ถา้รายท่ีไม่มีความเส่ียง ว่า

จะมียารั่วไหล เช่นไม่จดัทาํบญัชี ผมก็โอเคสาํหรับการสุ่มสองราย” 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท่ี  2 เพิ่งเ ร่ิมดําเนินการตรวจสถานพยาบาล

สถานพยาบาล ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 

และ 4 เม่ือปีท่ีผา่น 

 ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “ท่ีผา่นมาวตัถุออกฤทธ์ิไม่ไดต้รวจแบบท่ี อย. ตรวจ 

ก็แค่ไปดูว่ามีขายทาํรายงานก็โอเค เม่ือก่อนไม่เคยตรวจ ตรวจเฉพาะเร่ืองร้องเรียน” ในปัจจุบัน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท่ี 2 ได้ด ํา เนินการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน และ

สถานพยาบาลประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน รวมถึงสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน ท่ีมี

การขอรับใบอนุญาตฯ  ท่ีตั้ งอยู่ในอาํเภอเมือง  ซ่ึงก่อนการเขา้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน และ

สถานพยาบาลประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน มีการทาํหนังสือถึงผูด้าํเนินการสถานพยาบาล เพ่ือนัด 

วนั เวลา เขา้ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นการตรวจร่วมกบัทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล แต่หากเป็นการ

ตรวจสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน จะไม่ไดน้ดั วนั เวลา ก่อนเขา้ตรวจสอบ  มีการ

ตรวจแบบบญัชีรายงานรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ (แบบ บจ.8) แบบรายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) 

และแบบรายงานประจาํปี(แบบ บจ.10)   สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุออกฤทธ์ิ และสุ่มตรวจสอบรายช่ือ

คนไขเ้พ่ือเปรียบเทียบกบัเวชระเบียนจาํนวน 10 ราย  โดยพิจารณาเลือกตรวจสถานพยาบาลท่ีเป็น

กลุ่มเส่ียง เช่น สถานพยาบาลเสริมความงาม ดังคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 2 ว่า “ อาํเภอเมืองมี

สถานพยาบาลประมาณ 300 แห่ง เลือกท่ีเป็นสถานเสริมความงาม เพราะท่ีผ่านมาจะมีปัญหา

มากกว่าคลินิคเฉพาะทางซ่ึงเป็นหมอจริง เลือกสถานพยาบาลกลุ่มเส่ียง พวกเสริมความงามมี

ประมาณ 70 แห่ง ทั้ง 70 แห่งน้ีตอ้งไดรั้บการตรวจทุกปี” 

 ในการตรวจสอบหากพบสถานพยาบาลมีการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิเป็นจาํนวนมาก

หลายรายการ จะใชว้ิธีสุ่มตรวจจากวตัถุออกฤทธ์ิท่ีกาํลงัมีปัญหาการนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด ดงัคาํกล่าว

ของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “หลกัๆ เราจะสุ่มยาลดความอว้น ปีท่ีแลว้ตรวจ Alprazolam ดว้ย สุ่มตรวจ

จ่ายคนไข ้300 เมด็ จ่ายทุกเดือนๆ เราก็สงสยัว่าในการจ่ายยามีมาตรการอยา่งไร สุดทา้ยก็ผลกัดนัให้
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โรงพยาบาลจาํกดัการจ่าย ลดใหโ้รงพยาบาลจ่าย ไม่เกินเดือนละ 60 เมด็ก็ทาํได ้เพราะเป็นกลุ่มเส่ียง

เอาไปใชใ้นทางท่ีผดิ ออกจากโรงพยาบาลไปเมด็เท่าไหร่ก็บอกเขาไป บางทีหมอท่ีอยู่โรงพยาบาล

เป็นหมอเวร เห็นว่าใหย้าเดิมๆ ก็ใหต่้อไป เราก็เลยผลกัดนัเร่ืองวตัถุออกฤทธ์ิว่าให้โรงพยาบาลเน้น

ย ํ้ าว่ามีมาตรการไม่เกินก่ีเมด็ เขาก็ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี”  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท่ี 3 มีการตรวจเฝ้าระวงัสถานพยาบาล ท่ีได้รับ

อนุญาตใหค้รอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 แบ่งเป็น 2 รูปแบบ  

แบบท่ี 1. ตรวจเฝ้าระวงัทัว่ไป จะมีการนดัหมาย วนั เวลา ผูป้ระกอบการก่อนเขา้ตรวจสอบ 2. ตรวจ

เฝ้าระวงัแบบดาํเนินคดี จะไม่มีการตรวจสอบแจง้ล่วงหนา้ ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า   

 “แบบปกติคือการตรวจเฝ้าระวงั มี 2 แบบ เราจะพิจารณาดูว่าเร่ืองอะไร ถา้ร้ายแรง

เตรียมเอกสาร ใชว้ิธีประชุมกลุ่มกนัก่อน เร่ืองอะไรตั้งเป้าว่าจะไปตรวจอะไร จะคุยกบัเขาอย่างไร 

คิดทางเลือกไวก่้อน ถา้ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง จะโทรนัดคลินิกก่อน เพราะบางทีหมอไม่อยู่ เราไปเกอ้ 

ถา้เฝ้าระวงัแบบไม่มีเร่ือง ถา้มีเร่ืองเราจะไม่นดั คือดูเวลาเปิดของเขาแลว้เขา้ตรวจสอบเลย” 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 4 ดาํเนินการแบบฝากตรวจ ไปกับทีมตรวจ

มาตรฐานสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน จะ

ดาํเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัเฉพาะสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน ท่ีมีการขอรับ

ใบอนุญาตฯ ท่ี การตรวจสอบว่าสถานพยาบาลมีการใชว้ตัถุออกฤทธ์ิจาํนวนก่ีรายการ ดูการจดัทาํ

รายงาน สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุออกฤทธ์ิ หากเป็นการตรวจสอบแบบดาํเนินดคีจะมีการตรวจสอบ

มากข้ึน ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 4 ว่า  “ยาทั้งหมดว่าเขามีตวัไหน อะไรบา้ง ไม่ไดน้ับปริมาณ 

แค่ดูว่ามีตวัไหนบา้ง แต่ถา้ใหล้งนบัคงไม่นบั นอกจากมีคดีก็จะละเอียดนิดนึง อนัน้ีตรวจเฝ้าระวงั ดู

ว่าเขาทาํรายงาน ดูภาพรวมว่ามีอะไร ดูการจดัเก็บ ทาํบญัชีหรือเปล่า” 

 สรุปไดว้่า สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ ง 4 แห่ง มีการตรวจสถานพยาบาล ท่ีไดรั้บ

อนุญาตใหค้รอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 แบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี  

 กรณีท่ี 1 การตรวจแบบเฝ้าระวงัประจาํปีโรงพยาบาลเอกชน  และสถานพยาบาล

ประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน ดาํเนินการตรวจสอบร่วมกบัทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล จะมีการ

นดัหมายวนัเวลากบัผูป้ระกอบการก่อนเขา้ตรวจสอบล่วงหน้า การตรวจสอบดูในภาพรวมไม่ได้

ตรวจสอบอยา่งละเอียด  

 กรณีท่ี 2 การตรวจแบบเฝ้าระวงัประจาํปีคลินิก หรือสถานพยาบาลประเภทไม่รับผูป่้วย

ไวค้า้งคืน ดาํเนินการตรวจสอบร่วมกบัทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล จะไม่มีการนัดหมายวนั

เวลากบัผูป้ระกอบการก่อนเขา้ตรวจสอบล่วงหนา้ การตรวจสอบดูในภาพรวมไม่ไดต้รวจสอบอยา่ง

ละเอียด  
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 กรณีท่ี 3 การตรวจสอบแบบดาํเนินคดี การตรวจสอบมีความละเอียด รอบคอบรัดกุม มี

การวางแผนการตรวจ การเตรียมเอกสาร การเข้าตรวจสอบจะไม่แจ้งให้ผูป้ระกอบการทราบ

ล่วงหนา้  

 ในการตรวจสอบเฝ้าระวงัสถานประกอบการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีการพิจารณาคดัเลือก

สถานท่ีตรวจสอบ ดงัน้ี    

1. สถานพยาบาลกลุ่มเส่ียงท่ีจะมีการนาํวตัถุออกฤทธ์ิไปใชน้อกระบบ 

2. ตวัยาวตัถุออกฤทธ์ิกลุ่มเส่ียงท่ีจะมีการนาํเอาไปใชใ้นทางท่ีผดิ 

3. ความสมเหตุสมผลทางวิชการต่อปริมาณการจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิของแพทย ์

4. พิจารณาจากความร้ายแรงท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 

 กรณีท่ี 2 การตรวจสอบร้านขายยาท่ีได้รับอนุญาตขายวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาทในประเภท 3 และ 4  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 1 มอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ

ดาํเนินการตรวจสอบซ่ึงมีร้านขายยาท่ีได้รับอนุญาตขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทใน

ประเภท 3 และ 4 จาํนวน 5 แห่งรวมทั้ งจงัหวดั เป็นการขอใบอนุญาตฯ ไวโ้ดยไม่มีการขายวตัถุ

ออกกฤทธ์ิแต่อยา่งใด การตรวจสอบจะเน้นการตรวจสอบบญัชีรับจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ และสถานท่ี

เก็บวตัถุออก 

 สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 ปัจจุบนัมีการดาํเนินการตรวจสอบร้านขายยาดว้ยระบบ 

Appication  ท่ีทางสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัไดพ้ฒันาสร้างข้ึนมา แต่ยงัไม่มีการออกแบบรองรับ

การตรวจสอบเก่ียวกบัร้านขายยาท่ีไดรั้บอนุญาตขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท  

3 และ 4 เม่ือพนกังานเจา้หน้าท่ีเขา้ไปตรวจสอบร้านขายยา หากพบการขอรับอนุญาตให้ขายวตัถุ

ออกฤทธ์ิ ก็จะบนัทึกภาพของใบอนุญาตฯ แลว้บนัทึกไวเ้ป็นขอ้มลูของร้านยา ดงัคาํกล่าวของเภสัช

กรท่านท่ี 2 ว่า   “มี record ใน Application ดึงออกมาไดเ้ลยว่าไปตรวจมาแลว้ก่ีท่ี ใน Application 

จะมีแบบฟอร์มว่าเขา้ไปตอ้งดูอะไรบา้ง ดูใบอนุญาต ถ่ายรูปใบอนุญาตทุกฉบบั ถา้มีใบอนุญาตวตัถุ

ออกฤทธ์ิเขาก็ตอ้งถ่ายรูปดว้ย ถามถึงเร่ืองการทาํรายงาน แต่ดูแลว้ใน Application ไม่มีการดูวตัถุ

ออกฤทธเ์ลย ไม่ไดเ้นน้วตัถุออกฤทธ์ิ เน้นว่ามีสถานท่ีหรือไม่ ใบอนุญาตมีหรือไม่ เน้นเร่ืองยา ยา

หมดอาย ุยาชุด แต่ไม่พดูเร่ืองวตัถุออกฤทธ์ิ ไม่มีการตรวจใบสั ่งแพทย ์ดูแค่รายงาน ไม่ทาํรายงาน

เท่านั้น” 

 สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 3  ตรวจสอบร้านขายยาท่ีไดรั้บอนุญาตขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาทในประเภท  3 และ 4 ทั้งหมด  โดยไม่ไดต้รวจสอบบญัชีรับจ่าย เพราะความเคย

ชินท่ีผูรั้บอนุญาตฯ จะลงรายงานว่าไม่มีการรับเขา้และจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ เป็นการขอใบอนุญาตฯ ไว้
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โดยไม่มีการขายวตัถุออกกฤทธ์ิแต่อยา่งใด โดยผูป้ระกอบการมีการนดัหมายกบัพนกังานเจา้หน้าท่ี

ก่อนเขา้ตรวจสอบ ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า  “ ร้านขายยายเป็น jop ของ สสจ. ตรวจครบ

อยูแ่ลว้ แต่ไม่ไดดู้ในเร่ืองขอตรวจบญัชี ดว้ยความเคยชิน เพราะเราว่าเขาทาํบญัชีเป็นศูนย ์เหมือน

จะมีใบอนุญาตไวท้าํไมไม่รู้เหมือนกนั ขอไวอ้ยา่งนั้น ไม่ไดซ้ื้อจริง…….คนไม่ขอจะไม่ทาํ อนัน้ีมี

เยอะมากกว่า” 

 สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 4 ตรวจสอบร้านขายยาท่ีไดรั้บอนุญาตขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาทในประเภท  3 และ 4 ทั้งหมด ตรวจสอบภาพรวมว่าทางร้านมีการจดัทาํรายงาน

หรือไม่ ตรวจสอบการจดัเก็บวตัถุออกฤทธ์ิ ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 4 ว่า  “เวลาเราตรวจเฝ้า

ระวงั เราก็ไม่ไดไ้ปร้ือคน้อะไรขนาดนั้น ลกัษณะภาพกวา้งๆซ่ึงส่วนใหญ่ก็ถกูหมด ถา้เป็นล่อซ้ือมนั

ก็ตอ้งคน้ ตอ้งบอกว่า ถา้ตรวจเฝ้าระวงั เราไม่ไดอ้ะไรขนาดนั้น มี Case การล่อซ้ือ เขาเก็บในกล่อง

รองเทา้ พดูถึงความเป็นจริง ถา้เราเขา้ตรวจธรรมดา เขาก็รู้ว่าอะไรผดิกฎหมาย เขาจะซุกอยา่งดี เก็บ

อย่างดี เจา้หน้าท่ีแค่ตรวจเฝ้าระวงั เราบอกตรงๆว่าเราเขา้ตรวจไดใ้น Zone  ท่ีเขาขาย คือ Case 

บางอยา่งมีความเส่ียง เพราะเก็บไวใ้น Zone ส่วนตวั” 

 สรุป สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั มีการตรวจสอบเฝ้าระวงัร้านขายยาท่ีไดรั้บอนุญาต

ขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท  3 และ 4  เน้นการตรวจสอบดูว่ามีบญัชีรับจ่าย

วตัถุออกฤทธ์ิหรือไม่  ไม่มีการตรวจสอบยอดคงเหลือ เน่ืองจากไม่มีการรับเขา้และจ่ายวตัถุออก

ฤทธ์ิ เป็นการขอใบอนุญาตฯ ไวโ้ดยไม่มีการขายวตัถุออกกฤทธ์ิแต่อยา่งใด 

 กรณีท่ี 3 การดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน 

  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 เม่ือไดรั้บเร่ืองเรียนจะดาํเนินการหาประเด็นท่ีผู ้

ร้องเรียนแจง้มา จากนั้นสืบหาขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ เช่น กรณีขายวตัถุออกฤทธ์ิไม่ไดรั้บอนุญาตจะ

ดําเนินการใช้สายลับล่อซ้ือก่อน  หากพบว่ามีการกระทําผิด  จะนําเสนอเร่ืองร้องเรียนย ัง

ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือดาํเนินการสืบสวนจบักุม และวางแผนการดาํเนินการ โดยพิจารณาจากโทษของ

การกระทาํ หากการกระทาํความผดินั้นมีโทษแค่ปรับ ทางสาํนักงานสาธารณสุขจะดาํเนินการเอง 

หากการกระทาํผดินั้นมีโทษปรับและจาํคุก ทางสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัจะขอความร่วมมือใน

การดาํเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และส่วนกลาง คือ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือ

ดาํเนินการกบัเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บ ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 1 ว่า  “ ตอ้งดูกรณี ถา้ตอ้งมีการ

จบักุมก็ต้องใชต้าํรวจ น่ีพูดกวา้งๆ เพราะยงัไม่เคยมี case โทษปรับอยู่ในอาํนาจของเราก็ทาํเอง       

ดูโทษเป็นหลกั ถา้อยูใ่นอาํนาจก็จะทาํเองหรืออยูน่อกอาํนาจ มีการจบักุมคนก็ตอ้งเอาตาํรวจไป แต่ 

case อ่ืนๆ จบัร้านยาท่ีขายยาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ก็ตอ้งเอาตาํรวจไป เพราะตอ้งนําผูต้อ้งหามา
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โรงพกั ดูเป็น Case ดูโทษความผดิเป็นหลกั ให ้อย. ลงมาช่วยดาํเนินการดว้ยเพราะว่ามีเร่ืองอิทธิพล

ในพ้ืนท่ี ก็ตอ้งพ่ึงพาหน่วยงานภายนอกใหม้าดาํเนินการ” 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 มีลกัษณะการดาํเนินการไปในแนวทางเดียวกนั

กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัท่ี 1 แต่ไม่ได้มีการขอความร่วมมือในการดาํเนินการไปยงั

ส่วนกลาง คือ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นผูด้าํเนินการหากพบว่า

โทษของการกระทาํความผิดเป็นโทษจบักุม ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 2 ว่า “ตาํรวจจะเป็น

ตวันาํมากกว่า บางทีตาํรวจก็ไปจบัเองแลว้ล่อซ้ือให ้สสจ.ไปช่วยทาํ” 

  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 มีลกัษณะการดาํเนินการไปในแนวทางเดียวกนั

กบัสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัท่ี 1และ 2 เม่ือไดรั้บเร่ืองเรียนมา จะพิจารณาการดาํเนินการกบั

เร่ืองดงักล่าว โดยพิจารณาจาก ปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิท่ีพบและความรุนแรงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ หาก

พบวตัถุออกฤทธ์ิเป็นปริมาณมาก และสถานท่ีท่ีมีผูร้้องเรียน มีการกระทาํท่ีรุนแรงมีผลเสียหายต่อ

ผูบ้ริโภค จะดาํเนินการบังคับใช้กฎหมายถึงขั้นสูงสุด ก่อนการดาํเนินการจะมีการตรวจสอบ

เบ้ืองตน้โดยใชส้ายลบัล่อซ้ือ แต่จะใชส้ายลบัท่ีเป็นคนนอกพ้ืนท่ี เน่ืองจากอิทธิพลของคนในพิ้นท่ี 

จากนั้ นจะประสานกับเจ้าหน้าท่ีต ํารวจ และขอความร่วมมือจากส่วนกลาง คือ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ช่วยดาํเนินการดว้ย แต่หากพิจารณาแลว้เร่ืองร้องเรียนนั้นไม่มีความ

รุนแรงต่อผูบ้ริโภค พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเลือกใชก้ารแนะนาํ ตกัเตือน ให้ดาํเนินการตามกฎหมาย

ใหถ้กูตอ้ง ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า  “กรณีหวัหนา้ใหท้าํ เราดูปริมาณมากกว่า ท่ีน่ีจะมีนะ 

ถา้ไม่ทาํคนไขเ้จ็บ เขา้โรงพยาบาลหรือตาย เราจะไม่ซีเรียส เขา้ตรวจเลย ไม่ใชห้น่วยงานภายนอก 

แต่ถา้ทาํคนไขเ้จ็บเขา้โรงพยาบาลหรือตาย ไม่สนใจ คดีน้ีตอ้งมีถึงคุก มนักระทบเยอะแลว้ จะทาํ

เป็นคดีแลว้ติดต่อตาํรวจทุกอยา่ง มีหมายหมดเลย แต่แค่พฤติกรรมขาย ร้องเรียน เราตอ้งการให้เขา

หยุด เราอย่าให้เขาอยู่ในสังคมต่อกับเรา เขามีความรู้ ไม่อยากให้ถูกกาํจัดออกไป แค่เปล่ียน

พฤติกรรมเขา เราจะเดินแบบน้ี” 

 “ให ้อย.ลงมาช่วย เร่ืองร้องเรียน เด็กซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิ 300 เม็ด กินยาฆ่าตวัตายเพราะ

ไม่ไดมื้อถือ โรงพยาบาล......รายงานไป อย. เราถึงรู้ เราใชค้นพ้ืนท่ีไม่ไดใ้นการล่อซ้ือ จะถูกตีนยาํ

เลยนะ คือ คนนอกไม่มีปัญหาแต่คนในจะโดนยาํวนัไหนก็ได ้ท่ีน่ีมีเร่ืองอิทธิพล มนัเป็นวฒันธรรม

ของแต่ละพ้ืนท่ี” 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 4 การดาํเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สาํนกังานสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง กบัแต่ไม่ไดมี้การขอความร่วมมือในการดาํเนินการไปยงัส่วนกลาง 

คือ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงก่อนการดาํเนินการจะมีการตรวจสอบเบ้ืองตน้โดยใช้

สายลบัล่อซ้ือ เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีเอง ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 4 ว่า “การร้องเรียนในวง
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กวา้ง เป็นเร่ืองของจงัหวดัร่วมกนัตาํรวจท่องเท่ียว เพราะมนัมี Case ชาวต่างชาติเสียชีวิต เน่ืองจากมี

การมอมยานอนหลบั แลว้รูดทรัพยจ์นเสียชีวิต ตาํรวจท่องเท่ียวจึงประสานทาํร่วมกนั วิธีคือ ล่อซ้ือ

ในเขตเมือง แบ่งทีมเป็นสายตรวจประมาณ 30 กว่าร้าน พบ 3 ร้านท่ีมียาวตัถุออกฤทธ์ิ เป็น 

Alprazolam D2 D5 เจอหมด ถา้ยอ้นกลบัไปเราเคยจบัเซลลท่ี์มาขายยาในภาคตะวนัออก เราจะ

ไดรั้บการร้องเรียน จากเครือข่ายของเรา เซลลผ์ูแ้ทน เขา้มาขายว่าพวกผดิฎหมาย พวกซูโด ตอนนั้น

ปี 55 พวกซูโด ยานอนหลบั โคเดอีน ผูแ้ทนของภาคตะวนัออก เราลงล่อซ้ือเอง มนัไม่มีสายท่ีจะ

เส่ียงล่อซ้ือให ้เรากล็งเอง ล่อซ้ือนดัส่งของ แลว้คน้รถ เจอของกลางเพิ ่มข้ีนอีกเยอะแยะ” 

 สรุป การดาํเนินงานมีการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน โดยการหาประเด็นท่ีผูร้้องเรียนแจง้

มา จากนั้นสืบหาขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ โดยใชส้ายลบัล่อซ้ือ หากพบว่ามีการกระทาํผิด จะนาํเสนอ

เร่ืองร้องเรียนยงัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือดาํเนินการสืบสวนจบักุมและวางแผนการดาํเนินการร่วมกับ

เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงพิจารณาจาก 1. โทษท่ีผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บเน่ืองจากตามอาํนาจหน้าท่ีแลว้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิ ไม่มีอาํนาจในการจับกุม จึงตอ้งประสาน

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 2. ปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิ 3. ความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัขอ

ความร่วมมือกบัสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน เน่ืองจาก

อิทธิพลและวฒันธรรมในพ้ืนท่ี   

 4.  การใช้อาํนาจตามกฎหมายด้วยวธิีการยดึ การอายดั ดําเนินการเกบ็ตวัอย่างวตัถุออก
ฤทธิ์ กรณทีี่พบว่าอาจมวี ัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 3 และ 4 ที่ผดิกฎหมาย   

  ผลการศึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินงาน ดาํเนินการยดึ  /อายดั วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขาย

หรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทาง

ไปรษณีย ์แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี  14 การดาํเนินการยดึ /อายดั วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

(n = 56) 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. มีการ ใช้อาํนาจตามกฎหมายดว้ยวิธีการ ยึด/อายดั กรณีพบยา

วตัถุออกฤทธ์ิท่ีผดิกฎหมาย  

26 46.4 

- ยดึ/อายดั วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 25 96.2 

- ยึด /อาย ัด  วัต ถุออกฤทธ์ิ เ ม่ือมีการครอบครองหรือใช้

ประโยชน์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

8 30.8 

- ยดึ/อายดั เอกสารและบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายวตัถุออก

ฤทธ์ิท่ีมีการขายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

12 46.2 

- ลงบนัทึกบนัทึกการยดึ /อายดั วตัถุออกฤทธ์ิตามแบบฟอร์มท่ี

ส่วนกลาง (อย. ) กาํหนด  

20 76.9 

2. เก็บตวัอย่างวตัถุออกฤทธ์ิ กรณีท่ีพบว่าอาจมีว ัตถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4 ท่ีผดิกฎหมาย   

15 26.8 

- ลงบนัทึกในแบบฟอร์มบนัทึกการเก็บตวัอย่างวตัถุออกฤทธ์ิ

ตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย. ) กาํหนด 

14 93.3 

 

กรณีพบยาวตัถุออกฤทธ์ิท่ีผิดกฎหมาย (ตวัอย่างเช่น วตัถุออฤทธ์ิไม่มีทะเบียน / วตัถุ

ออกฤทธ์ิท่ีไม่มีฉลาก / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีรูปร่าง และขนาดเม็ดยา ไม่เป็นไปตามท่ีข้ึนทะเบียน) ใน

สถานพยาบาลหรือร้านยาท่ีประชากรท่ีศึกษาและทีมตรวจสอบตรวจสอบพบว่าร้อยละ 46.4 การ ใช้

อาํนาจตามกฎหมายดว้ยวิธีการ ยดึ/อายดั ในรายละเอียดพบว่าร้อยละ 96.2 ไดด้าํเนินการยึด/อายดั 

วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 30.8 ไดด้าํเนินการยึด/อายดั 

วตัถุออกฤทธ์ิเม่ือมีการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 46.2 ไดด้าํเนินการ

ยดึ/อายดั เอกสารและบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

ร้อยละ 76.9 ไดด้าํเนินการลงบนัทึกบนัทึกการยดึ /อายดั วตัถุออกฤทธ์ิ ตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง 

(อย.) กาํหนด 

กรณีท่ีพบว่าอาจมีวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ท่ีผดิกฎหมาย  ตวัอย่างเช่น วตัถุ

ออกฤทธ์ิไม่มีทะเบียน / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีไม่มีฉลาก / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีรูปร่าง และขนาดเม็ดยา ไม่
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เป็นไปตามท่ีข้ึนทะเบียนเพื่อส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือศนูยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ในการ

ตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์พบว่ากลุ่มประชากรท่ีศึกษาร้อยละ 26.8 ดาํเนินการเก็บตวัอย่างวตัถุออก

ฤทธ์ิเม่ือศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดพบว่า ร้อยละ 93.3 ดาํเนินการลงบนัทึกในแบบฟอร์มบนัทึก

การเก็บตวัอยา่งวตัถุออกฤทธ์ิตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย. ) กาํหนด 

การดาํเนินงาน ดาํเนินการยดึ  /อายดั วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายหรือครอบครองโดยฝ่า

ฝืนกฎหมายท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ พบว่า สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั    

ทั้ง 4 แห่ง ยงัไม่เคยมีการดาํเนินการยดึ อายดั วตัถุออกฤทธ์ิ โดยปกติตาํรวจผูด้าํเนินการยึด และใน

ส่วนของการเก็บวัตถุออกฤทธ์ิก็ไม่เคยดําเนินการส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย ์ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์  

 5. การดําเนินการบังคบักฎหมายใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อผู้กระทําการฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัตวิตัถุที่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท พ.ศ.2518 

 ผลการศึกษาดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีพบการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยแบบสอบถามท่ีส่งทาง

ไปรษณีย ์มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี  15 การใชบ้ทลงโทษกรณีการจดัทาํรายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจาํปี 

(แบบ บจ.10) ไม่เป็นไป ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

 (n = 56) 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

 มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย เม่ือพบว่า 

1. การจดัทาํรายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจาํปี (แบบ 

บจ.10 ) ไม่เป็นไป ตาม พ .ร.บ.วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  

พ.ศ. 2518  

54 96.4 

   

- ตกัเตือน 50 92.6 

- เปรียบเทียบปรับ 20 37.0 

- แจง้ความดาํเนินคดี  4 7.4 
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ตารางท่ี  15 การใชบ้ทลงโทษกรณีการจดัทาํรายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจาํปี 

(แบบ บจ.10) ไม่เป็นไป ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (n = 

56) (ต่อ) 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพกัใช้ใบอนุญาต 

หรือเพิกถอนใบอนุญาต” 
1 1.8 

- แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นขอ้มลูในการพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป” 
7 13 

- แจง้สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงบัการขายวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท  2 3 และ 4” 
0 0.0 

   

       มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย เม่ือพบว่า 

2. การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมาย

กาํหนด  ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  พ.ศ. 2518 

 

52 

 

92.9 

   

- ตกัเตือน 43 82.7 

- เปรียบเทียบปรับ 11 21.2 

- แจง้ความดาํเนินคดี  5 9.6 

- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพกัใช้ใบอนุญาต 

หรือเพิกถอนใบอนุญาต” 

3 5.8 

- แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นขอ้มลูในการพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป” 

7 13.8 

- แจง้สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงบัการขายวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท  2 3 และ 4” 

0 0 

 มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย เม่ือพบว่า 

3.   การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518   

 

51 

 

91.1 
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ตารางท่ี  15 การใชบ้ทลงโทษกรณีการจดัทาํรายงานประจาํเดือน (แบบ บจ.9) และ รายงานประจาํปี 

(แบบ บจ.10) ไม่เป็นไป ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (n = 

56) (ต่อ) 
 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ 

- ตกัเตือน 41 78.8 

- เปรียบเทียบปรับ 15 28.8 

-  แจง้ความดาํเนินคดี  18 34.6 

- แจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพกัใช้ใบอนุญาต 

หรือเพิกถอนใบอนุญาต” 

7 13.5 

- แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นขอ้มลูในการพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป”” 

9 17.3 

- แจง้สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงบัการขายวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท  2 3 และ 4” 

7 13.5 

 

กรณีเม่ือพบ การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมาย

กาํหนด  ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาร้อยละ 92.2 

มีการดาํเนินการการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีเม่ือพบ การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 

4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมายกาํหนด ตาม พ.ร.บ. วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยมีการ

ดาํเนินการตกัเตือนสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาคือเปรียบเทียบปรับคิดเป็น       ร้อยละ 21.2 

ยงัไม่พบการดาํเนินการแจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงบัการขายวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4” 

 กรณีพบว่ามีการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กลุ่มประชากรท่ีศึกษาร้อยละ 91.1 ไดมี้การดาํเนินการบงัคบัใช้

กฎหมาย กรณีเม่ือพบ การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 โดยได้ดาํเนินการ

ตกัเตือนผูก้ระทาํผดิสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมาไดแ้ก่การแจง้ความดาํเนินคดีคิดเป็นร้อย

ละ 34.6 ท่ีไดมี้การดาํเนินการนอ้ยท่ีสุดคือการแจง้สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพกั

ใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต” คิดเป็นร้อยละ 13.5  
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 ผลการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีพบการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี            

 กรณีท่ี 1 การบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีการจดัทาํรายงานประจาํเดือน(แบบ บจ.9) และ 

รายงานประจาํปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็นไป ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 

 สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 1 การตรวจเฝ้าระวงัประจาํปี ยงัไม่เคยพบการกระทาํผิด 

สาํนกังานสาธารณสุขจะมีการจดัทาํหนงัสือแจง้เตือนไปยงัสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนใหมี้

การเคร่งครัดต่อการจดัทาํรายงาน แต่ถา้เป็นการตรวจเร่ืองท่ีส่งมาจากหน่วยงานอ่ืน หรือเร่ืองท่ี

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งให้ตรวจสอบ หากพบการกระทําผิด จะดําเนินดคี

เปรียบเทียบปรับ  

 สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 2 แบ่งเป็น 3 กรณี  

 กรณีท่ี 1 การตรวจเฝ้าระวงัประจาํปี หากตรวจพบสถานพยาบาลท่ีมีใบอนุญาต

ครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4  แต่ไม่ไดจ้ดัทาํ

รายงาน จะใหเ้วลาในการจดัทาํรายงาน 15 วนั โดยอธิบายขอ้กฎหมายให้ผูป้ระกอบการรับทราบ 

ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “เจอคลินิกท่ีไม่ไดท้าํรายงาน ไม่มีเวลา บางทีให้ลูกน้องเป็นคน

ทาํให ้ถา้ไม่ไดท้าํเราจะแจง้ทางคลินิกใหท้าํ แลว้ใหเ้วลาในการทาํ ถา้เจอคลินิกท่ีไม่ไดท้าํรายงาน มี

วตัถุออกฤทธ์ิ มีใบอนุญาตแลว้ไม่จดัทาํรายงาน เช่น วตัถุออกฤทธ์ิ 3,4 เขาจะไม่รู้ว่าตอ้งทาํรายงาน

อยา่งไร ก็ใหโ้อกาสในการทาํรายงานภายใน 15 วนั  สาํเนามาใหเ้รา ตวัจริงให้ อย. แจง้รายละเอียด

ใหเ้ขาไป เราบอกราคาคร้ังแรกปรับ 5,000 บาท หมอเตรียมเงินไว ้ถา้ข้ีเกียจทาํเดือนน้ีก็ไปตรวจไม่

ทาํอีก ก็อีก 5,000 คร้ังท่ีสองไม่ไดท้าํ เราจะทาํเร่ืองเสนอ อย.ดว้ย ต่อไปคุณหมอก็จะซ้ือยาไม่ได ้

ส่วนใหญ่หมอจะรับฟังและปฏิบติัตามท่ีเตือนไปคร้ังแรก”   

  กรณีท่ี 2 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาส่งหนงัสือมาใหพิ้จารณาตรวจสอบ ซ่ึง

นาํเร่ืองมาพิจารณาตามแนวทางของสาํนักงานสาธารณสุขก่อนท่ีจะมีการดาํเนินการโดยพิจารณา

จากความรุนแรงของตวัยา  ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 วา่ “มนัก็ไม่ใช่ทุก case ท่ี อย.ส่งมาแลว้ 

จะใหเ้ราไปตรวจทุกคร้ัง หมอไม่ไดท้าํแลว้เราดาํเนินคดีเลย เราให้เวลาในการทาํ 15 วนั ถา้ 15 วนั 

คน้เอกสารไม่ได ้หมอยนิดีจ่าย 5,000 ก็มี แลว้เร่ิมทาํรายงานใหม่ คิดว่าดีเหมือนกนั หมอคน้เอกสาร

แลว้ไม่เจอ ถา้ทาํรายงานถา้ make รายงานข้ึนมา ก็ถือว่ารายงานเท็จ เพราะรายงานเป็นเอกสาร

ราชการ ก็จะเป็นอีกประเด็น ถา้หมอหาขอ้มูลรายงานเก่าไม่ไดก้็ยอมจ่าย 5,000 แลว้เร่ิมใหม่ เราก็

เขียนบนัทึก เราไม่ไดเ้ปรียบเทียบปรับเรท 5,000 แลว้ 5,000 ตลอดไป จะมีเรทคร้ังท่ีสอง 10,000 

เปรียบเทียบปรับของ อย. ก็เอามาใชเ้หมือนกนั” 
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 กรณีท่ี 3 เร่ืองร้องเรียน ดาํเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า 

“ กรณีท่ีจะดาํเนินคดีตามกฎหมายเลย เร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ถา้ร้องเรียน คลินิกน้ีไม่จดัทาํรายงาน 

เราเล่นเลย ” 

 สํานักงานสาธารณสุขแห่งท่ี 3 พิจารณาเป็นกรณีตามความรุนแรงต่อการกระทํา

ความผิด เช่นดูจากปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิท่ีตรวจพบ หากพบความผิดเล็กน้อยพนักงานเจา้หน้าท่ี

แนะนาํ ตกัเตือนใหมี้การดาํเนินการท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย แต่หากพบการกระทาํผิดท่ีรุนแรง เช่น

พบปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิเป็นจาํนวนมาก จะดาํเนินการลงบนัทึกตามเหตุการณ์จริงท่ีพบแลว้นาํเร่ือง

กลบัมาเสนอผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงการตดัสินใจดาํเนินคดีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา  

 ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 3 ว่า “1. ดูเร่ืองปริมาณท่ีเขาถือครอบครอง 2.ดูการทาํ

ของเขา มนัมากน้อยแค่ไหน ตอ้งคุยกนัเป็น Case ถา้เล็กน้อยก็อะลุ่มอล่วย เราจะบอกเขาว่าทาํ

อย่างไร ถา้มนัไม่ก่ีเม็ด ถา้มากๆ เป็นพนัเป็นหม่ืน ก็ต้องลงบันทึกตามจริงนั้นก่อน แล้วกลบัมา 

Office แลว้ปรึกษานาย ว่าจะดาํเนินคดีหรือไม่ ซ่ึงในกลุ่มวิชาชีพน้ี ส่วนใหญ่นายจะบอกไม่ให้ทาํ

อะไร เรียกเขามาเชิญพบผม นายแพทย ์สสจ.ส่วนใหญ่จะเป็นแบบน้ี” 

 สาํนกังานสาธารณสุขแห่งท่ี 4 ถา้เป็นการตรวจเฝ้าระวงั แลว้พบการกระทาํผดิคร้ังแรก  

พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ ตกัเตือนใหมี้การดาํเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงท่ีผ่านมายงั

ไม่เคยมีการดาํเนินคดีเปรียบเทียบปรับ แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีส่งมาจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

ใหต้รวจสอบ หรือเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นข่าว หากพบการกระทาํผดิ มีการดาํเนินการเปรียบเทียบ 

 สรุป การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีพบการจดัทาํรายงานประจาํเดือน(แบบ บจ.

9) และ รายงานประจาํปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 หากเป็นการตรวจในลกัษณะการเฝ้าระวงั หรือพบการกระทาํผิดคร้ังแรก 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ ตกัเตือนให้มีการดาํเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย จะดาํเนินการ

บงัคบัใชก้ฎหมายในกรณีของเร่ืองร้องเรียน    

 กรณีท่ี 2 การบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีเม่ือพบ การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 

3 และ 4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมายกาํหนด ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1 ยงัไม่เคยพบกรณีน้ี  

 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2  เคยพบกรณีน้ีในการตรวจสอบ จะแนะนาํให้

แพทยผ์ูด้าํเนินการสถานพยาบาลไปขอใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4 ให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนั หากแพทยไ์ม่ตอ้งการขอรับใบอนุญาตครอบครองฯ 

แต่ยงัคงมีการซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะบนัทึกขอ้มูลไว  ้แลว้กลบัมาตรวจสอบซํ้ า     
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ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 2 ว่า “คุณหมอจะยกเลิกใชว้ตัถุออกฤทธ์ิใหห้มดหรือถา้จะใชต่้อแลว้

เกินกรอบ ถา้ใช ้5-10 ขวด ใชเ้ยอะใหคุ้ณหมอไปขออนุญาตภายใน  7 วนัก็โอเค ทาํบนัทึกใหค้ลินิก

มาขอดาํเนินการเร่ืองใบอนุญาตให้ถูกตอ้งภายใน 15 วนั ก็ให้โอกาสการบงัคบัใชก้ฎหมาย หมอ

ไม่ใช่อาชญากร เราให้โอกาสแกไ้ข เราใช้กฎหมายทุกอย่าง ปรับ ปรับ ปรับ เราจะไม่ได้ความ

ร่วมมือในคร้ังต่อไป ดูประเด็นความหนกัของเขาตรงไหน””  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 3 เชิญแพทย์ผูด้าํเนินการสถานพยาบาลพบ

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั เพ่ือแนะนาํตกัเตือนใหมี้การดาํเนินการใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ดงัคาํ

กล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “ถา้ไม่ทาํบญัชีเยอะๆ ก็เชิญใหพ้บนายแพทย ์สสจ. เพราะกลุ่มแพทย์

ดว้ยกนัก็จะเตือน คุณหมอเช่ือทุกราย ไม่ด้ือแพ่ง” 

 สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 4 ยงัไม่เคยพบกรณีน้ี ส่วนใหญ่แพทยท่ี์มีการใช้

วตัถุออกฤทธ์ิในจงัหวดั ขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 

2  3 และ 4  เน่ืองจากหากแพทยต์้องการสั ่งซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิทางบริษัทผูข้าย จะของดูเอกสาร

หลกัฐานใบอนุญาตฯ ก่อนการจาํหน่ายวตัถุออกฤทธ์ิ 

 สรุป การดาํเนินการบังคบัใช้กฎหมาย กรณีเม่ือพบการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมายกาํหนด  ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ  ตกัเตือน ให้แพทยผ์ูรั้บอนุญาตมาดาํเนินการ

ขอรับใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิฯ ใหถ้กูตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 กรณีท่ี 3  การบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีพบว่ามีการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตตาม พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518   

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 1  แจง้ความดาํเนินคดี ถา้เป็นความผดิ โดยขอความ

ร่วมมือจากส่วนกลางช่วยตรวจสอบ ดงัคาํกล่าวของเภสัชกรท่านท่ี 1 ว่า “เจอมาก็คือ ดาํเนินคดี 

ผูบ้งัคบับญัชาให้ส่วนกลางมาดาํเนินการ แต่เป้าก็คือ มนัเป็นความผิดร้ายแรง ไม่ควรละเวน้ อาจ

เป็นเยีย่งอยา่งไม่ดี การจะไปเตือนผมมองว่า ทาํแบบน้ีมนัตั้ งใจทาํผิด เป็นความผิดท่ีผมอภยัไม่ได ้

อยา่งน้ีตอ้งดาํเนินคดี” 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 2 พิจารณาจากปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิ และสถานท่ี

ตรวจพบ ถา้เป็นสถานพยาบาลท่ีมีการใชว้ตัถุออกฤทธ์ิโดยแพทย  ์แต่ไม่ได้ขอรับใบอนุญาตฯ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะแนะนาํใหไ้ปดาํเนินการขออนุญาตใหถ้กูตอ้ง   

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 การดาํเนินการในอดีตกรณีพบวตัถุออกฤทธ์ิใน

ร้านขายยาท่ีไม่มีใบอนุญาตฯ หากพบวตัถุออกฤทธ์ิในปริมาณน้อย จะให้เจา้ของร้านขายยาทาํลาย

ยาทิ้งเลย ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีกลอ้งวงจรปิด พนักงานเจา้หน้าท่ีจะใชก้ารบนัทึกตามเหตุการณ์ท่ี
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พบจริง แลว้เชิญผูป้ระกอบการมาสาํนกังานสาธารณสุข โดยพนกังานเจา้หน้าท่ีจะกลบัมาพิจารณา

ว่าจะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไรจาก 1.ปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิท่ีพบ 2. ประวติัการทาํความผิด ถา้

พบวตัถุออกฤทธ์ิมีปริมาณนอ้ยจะใชก้ารพดูคุยกบัเจา้ของร้าน โดยใหท้าํลายยาท่ีทิ้งไป และแนะนาํ

ใหห้ยดุพฤติกรรรมการขายวตัถุออกฤทธ์ิแบบไม่ถูกตอ้ง แต่หากพบวตัถุออกฤทธ์ิในปริมาณมาก 

จะเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่การการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือแจง้ความดาํเนินดคีกบัร้านขายยา  ดงัคาํ

กล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า  “ถา้เจอปริมาณนอ้ย สมยัก่อนไม่มีกลอ้งวงจรปิด พ่ีจะให้เขาเลือกว่า 

จะทาํลายเลยหรือไม่ หรือว่าจะใหบ้นัทึก ส่วนใหญ่ทุก case ร้านยายอมให้ทาํลาย กรณีทาํลายพ่ีจะ

ไม่แตะตอ้ง ให้เขาหยิบเอง ทาํลายเอง ลงถงันํ้ าเองทุกอย่าง ตอนหลงัมา สอนใหม่หมดเลย ให้ลง

บนัทึกตามจริง แลว้เชิญมา office ไม่ว่ามากหรือน้อย เพราะเราเจอเฉพาะหน้า แลว้ดูดุลยพินิจ ดู

ปริมาณ ดูเร่ืองร้องเรียนยอ้นหลงั คือถา้มาก  เราจะเสนอหัวหน้าให้บอกนาย ตัดสินใจว่า จะ

ดาํเนินคดีจาํคุก แต่ถา้นอ้ยไม่ก่ีเมด็ เจออยู ่20-50 เมด็ก็จะคุยกบัเขา เขายอมหยดุหรือทาํลายเลย มอบ

ของน้ีใหเ้ป็นของกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ทราบว่ามีกฎหมายควบคุมแลว้ แลว้จะ

จบ สมยัน้ี คือจะบอกเห็นไม่เห็นกลอ้งเราก็ตอ้งลงบนัทึกเลย เพราะมนัอนัตรายมนัดาบสองคม” 

กรณีพบในสถานพยาบาล ในเบ้ืองตน้พนกังานเจา้หนา้ท่ีใชก้ารพดูคุยทาํความเขา้ใจกบัแพทยว์่าให้

ดาํเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากแพทย์ยงัไม่ปฏิบัติตามคาํแนะนํา จะเชิญให้พบกับ

นายแพทยส์าํนกังานสาธาณสุข  ดงัคาํกล่าวของเภสชักรท่านท่ี 3 ว่า “ถา้คุยกบัหมอรู้เร่ือง คุณหมอ

จะยอมหยดุพฤติกรรม ลดปริมาณลงให้ เหลือเท่าท่ีตวัเองครอบครองได ้คุณหมอไม่หยุดก็จะเชิญ

พบนายแพทยใ์หญ่ หมอเป็นอาชีพเดียวท่ีตอ้งมีนายแพทยใ์หญ่มาคัน่ตลอดเวลา” 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 4  พบวตัถุออกฤทธ์ิในร้านขายยาท่ีไม่มีใบอนุญาตฯ 

แต่เป็นวตัถุออกฤทธ์ิท่ีหมดอายแุลว้ จะใหท้างร้านขายยาทาํลายทิ้ง ส่วนเร่ืองร้องเรียนหากพบการ

กระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิ จะดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยการดาํเนินคดี

ทั้งหมด 

 สรุป การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีพบว่ามีการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดย

ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ .ศ. 2518 พนักงาน

เจา้หนา้ท่ีจะเลือกการบงัคบัใชก้ฎหมายแบบการดาํเนินดคีโดยการพิจารณาจาก  

1. ปริมาณของวตัถุออกฤทธ์ิท่ีพบ  

2.  สถานท่ีท่ีพบวตัถุออกฤทธ์ิ  

3.  ประวติัการกระทาํความผดิของสถานท่ี 

4. ความรุนแรงของการกระทาํผดิ   
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 5. จากเร่ืองร้องเรียน แต่หากเป็นความผดิเพียงเลก็นอ้ยพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํ 

ตกัเตือนใหมี้การดาํเนินการท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 6.  หวัขอ้ท่ีไดเ้พิ่มเติมจากการสมัภาษณ์ 

การดาํเนินงานการบังคับใช้กฎหมายของสํานักงานสาธาณสุขจังหวดั กรณีมีการดําเนินการ

เปรียบเทียบปรับ 

 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 1 ในการดาํเนินดคีเปรียบเทียบเทียบปรับ 

หลงัจากรวบรวมหลกัฐานจะทาํการนัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ประกอบด้วย 

นายแพทยส์าธาธารณสุขจงัหวดัเป็นประธาน รองนายแพทยส์าธารณสุข และนิติกร 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท่ี 2 มีการจัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณา

เปรียบเทียบปรับเป็นลายลกัษร์อกัษร โดยในการดาํเนินดคีเปรียบเทียบเทียบปรับ มีคณะกรรมการ 

ประกอบดว้ย นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั และมีอยัการเป็นผูพิ้จารณาคดี  ดงัคาํกล่าวของเภสชักร

ท่านท่ี 2 ว่า 

 “ทุก ๆ พรบ. ท่ีเราตรวจ มีคณะกรรมการอยู่เบ้ืองหลงั เวลาเราไป เราพูดเต็มปากว่า 

เราไปตรวจเจออะไร เราจะบนัทึกทุกส่ิงทุกอยา่ง คนท่ีเปรียบเทียบปรับ เป็นกรรมการ ประกอบดว้ย 

นายแพทย ์สสจ. มีอยัการเป็นผูด้าํเนินการพิจารณา แต่จริงๆ ในใจ เรารู้อยูแ่ลว้ว่าอะไรจะเกิด สร้าง

กติกาไว ้เพ่ือใหก้ารทาํงานดีข้ึน เม่ือก่อนทาํยาก ไม่รู้จะทาํอยา่งไร จนเราตอ้งตั้ งคณะกรรมการ หา

เกณฑ์ข้ึนมาท่ีจะไปตรวจ ไม่ใช่ว่า ฉันเป็นคนตัดสิน เป็นเอกสาร มีนายแพทย  ์สสจ. เซ็นต์ มี

กรรมการเปรียบเทียบปรับ ขอ้ไหนผดิปรับ ขอ้ไหนผดิเตือน ” 

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแห่งท่ี 3 การเปรียบเทียบปรับเป็นไปตามท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบอาํนาจให้ทางสาํนักงานสาธารณสุข มีอาํนาจในการเปรียบเทียบ

ปรับ ไม่มีจดัตั้งคณะกรรมการ 

 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัแห่งท่ี 4 ในการดาํเนินดคีเปรียบเทียบเทียบปรับ 

หลงัจากรวบรวมหลกัฐาน จะทาํการนดัประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง

จากผูว้่าราชการจงัหวดั ประกอบดว้ย นายแพทยสาธารณสุขจงัหวดั อยัการจงัหวดั นิติกร หัวหน้า

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 สรุป การดาํเนินงานการบงัคับใชก้ฎหมายกรณีมีการดาํเนินการเปรียบเทียบปรับ 

ทางสํานักงานสาธาณสุขจะแต่งตั้ งคณะกรรมการระดับจงัหวดัข้ึนเพ่ือพิจารณาตัดสินคดี ทาํให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีการแนวทางในการตดัสินใจดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายไดเ้ป็นไป

ในทางเดียวกนั 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์

วตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด รูปแบบการวิจยัเป็น การวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากร คือ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ.2518 ไดแ้ก่ เภสชักรท่ีรับผดิชอบงานกาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออก

สู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่มงานคุ ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวดั จาํนวน76 จงัหวดั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ แบบสอบถามส่ง

ทางไปรษณีย  ์แบบเก็บข้อมูลจากการสังเกต และแบบสัมภาษณ์  ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณโดยการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณียไ์ปยงัสาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัจาํนวน 72 

จงัหวดั โดยมีผูต้อบกลบั จาํนวน 56 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 77.78 และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง

คุณภาพโดยการเขา้ร่วมสังเกตกระบวนการปฏิบติังานและการบังคับใชก้ฎหมายของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด (Post-Marketing) และใชว้ิธีการสัมภาษณ์ กลุ่ม

ตวัอย่างซ่ึงคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  4  จังหวดั   ข้อมูลท่ีได้นํามา

วิเคราะห์ โดยขอ้มลูเชิงคุณภาพ นาํมาแยกหมวดหมู่ จดัรูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล วิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) และนาํเสนอผลการวิจยัโดยวิธีพรรณนาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

ส่วนขอ้มลูเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

1.  สรุปผลการศึกษา 
 ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเภสัชกรท่ีรับผิดชอบงานกาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออก

ฤทธ์ิออกสู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่มงานคุ ้มครองผูบ้ริโภค สาํนักงานสาธารณสุข

จังหวดั   จาํนวน 60 คน ซ่ึงไดจ้ากการสมัภาษณ์ จาํนวน 4 คน จากการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 

56 คน  พบว่า เป็นเพศหญิง 30 คน เพศชาย 30 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 ปี ถึง 40 ปี (ร้อยละ 

65) สถานะภาพสมรส (ร้อยละ 51.67) จบปริญญาตรี (ร้อยละ 58.3)  มีประสบการณ์ในการทาํงาน

ดา้นงานคุ้มครองผูบ้ริโภค มากกว่า  5 ปี (ร้อยละ 68.3) ประสบการณ์ในการทาํงานด้านงาน
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คุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.7) 

ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลกัฐาน ตามพระราชบญัญติัวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (ร้อยละ 63.3) ส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมในเร่ืองดงักล่าวจาํนวน 1 คร้ัง 

    การดาํเนินงานในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุข มีการวางแผนงาน

กาํหนดนโยบายการปฏิบติังาน และแผนการปฏิบติังาน เก่ียวกบัการตรวจตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไวช้ัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมอบหมายงานให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอร่วมกบัเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชุมท่ีได้รับการ

แต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบเฝ้าระวงัในเขตอาํเภอต่างๆ ส่วนสถานท่ีท่ีตั้ งอยู่ใน

เขตอาํเภอเมือง ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเป็นผูต้รวจสอบดาํเนินการเฝ้าระวงั ในการ

ปฏิบติังานนั้น มีการแสดงบตัรประจาํตวัของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ก่อนเขา้ตรวจสอบสถานท่ี พนักงานเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่ดาํเนินการ

แจง้วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบให้ผูรั้บอนุญาตฯ หรือผูแ้ทนทราบ โดยเขา้ตรวจสอบสถานท่ี

เฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ 

  การดาํเนินการเพ่ือตรวจสอบสถานพยาบาลท่ีได้รับอนุญาตให้ครอบครอง หรือใช้

ประโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 หากเป็นการตรวจแบบเฝ้าระวงัประจาํปีใน

โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลประเภทรับผูป่้วยไวค้า้งคืน และสถานพยาบาลประเภทไม่รับ

ผูป่้วยไวค้า้งคืน จะดาํเนินการร่วมกบัการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล มีการแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ

ทราบล่วงหนา้ รายละเอียดในการตรวจสอบอาจไม่ครบทุกประเด็น เช่น ไม่มีการตรวจนบัวตัถุออก

ฤทธ์ิคงเหลือเพ่ือเปรียบเทียบกบัรายงานการรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลการสั ่ง

จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรียบเทียบกบับญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง แต่ถา้เป็นการ

ตรวจสอบตามหนังสือจากหน่วยงานอ่ืนหรือเร่ืองร้องเรียนเพ่ือดาํเนินคดี รายละเอียดของการ

ตรวจสอบจะครอบคลุมและชดัเจนมากกว่า มีการวางแผนการตรวจ การเตรียมเอกสาร การเข้า

ตรวจสอบจะไม่แจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบล่วงหนา้ ส่วนการตรวจสอบร้านขายยาท่ีไดรั้บอนุญาต

ขายวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในประเภท 3 และ 4 เป็นการตรวจสอบการจดัทาํบญัชีรับจ่าย

วตัถุออกฤทธ์ิ  ตรวจสอบยอดคงเหลือ และตรวจสอบรายช่ือผูป่้วยท่ีมีการซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิจาก

ใบสัง่แพทย ์ซ่ึงพบว่า ร้อยละ 64.7  ดาํเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิเปรียบเทียบ

รายงานบญัชีรับ-จ่าย และ ร้อยละ 92.2 ตรวจสอบรายช่ือคนไขท่ี้มีการซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิจากใบสั ่ง

แพทย ์ 
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 การดาํเนินการเมื่อไดรั้บเร่ืองร้องเรียน พบว่า มีการดาํเนินงาน เร่ิมจาก  การหาประเด็น

และขอ้มลูท่ีผูร้้องเรียนแจง้ จากนั้นสืบหาขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ เช่นการใชส้ายลบัล่อซ้ือ ซ่ึงหากพบว่า

มีการกระทาํผดิ จะประสานเจา้หนา้ท่ีตาํรวจร่วมดาํเนินการวางแผน สืบสวน จบักุม  นอกจากน้ียงั

ขอความร่วมมือกบัสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนด้วย 

เน่ืองจากอิทธิพลและวฒันธรรมในพ้ืนท่ี ทาํใหส้าํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัไม่สามารถดาํเนินงาน

ในเร่ืองท่ีมีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย หากตอ้งมีการดาํเนินคดี  

                การใชอ้าํนาจตามกฎหมายดว้ยวิธีการยดึ การอายดั ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งวตัถุออกฤทธ์ิ 

กรณีท่ีพบว่าอาจมีวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ท่ีผิดกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าท่ี  จะ

ดาํเนินการ เม่ือมีการปฏิบติังานร่วมกับเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ซ่ึงหากมีการดาํเนินคดีจับกุมผูก้ระทาํ

ความผิดตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ พ.ศ. 2518 เจา้หน้าท่ีตาํรวจจะเป็นผูด้าํเนินการยึด / 

อายดั เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการดาํเนินดคี โดยร้อยละ 53.6 ของกลุ่มตวัอย่างไม่ไดด้าํเนินการยึด/

อายดั วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ส่วนการเก็บตวัอย่างวตัถุออก

ฤทธ์ิเพ่ือส่งใหก้รมวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ 

พบว่า ร้อยละ 72.3 ไม่ไดด้าํเนินการเก็บตวัอย่างวตัถุออกฤทธ์ิ กรณีท่ีพบว่าอาจมีวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4 ท่ีผดิกฎหมาย 

   การบงัคบัใชก้ฎหมาย  

 1.  กรณีพบการจดัทาํรายงานประจาํเดือน(แบบ บจ.9) และ รายงานประจาํปี (แบบ บจ.10) 

ไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หากเป็นการตรวจสอบ

สถานท่ีท่ีไดรั้บใบอนุญาตฯ ในรูปแบบของการตรวจสอบแบบเฝ้าระวงั พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้

คาํแนะนาํ ตักเตือนให้มีการดาํเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย จะดาํเนินการใชบ้ทลงโทษทาง

กฎหมายในกรณีเร่ืองร้องเรียน โดยผลท่ีไดจ้ากเฝ้าสงัเกตการ การสมัภาษณ์ และการเก็บขอ้มูลจาก

การตอบแบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งกนั ร้อยละ 96.4 ของกลุ่มตวัอย่าง มีการดาํเนินการกรณี

พบการจดัทาํรายงานประจาํเดือน(แบบ บจ.9) และ รายงานประจาํปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 โดยร้อยละ 92.6 ของกลุ่มตวัอย่างท่ี

ดาํเนินการ ใชก้ารตกัเตือน แก่ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย  

 2.   กรณีเม่ือพบการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินท่ี

กฎหมายกาํหนด พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ  ตกัเตือน โดยใหแ้พทยผ์ูรั้บอนุญาตมาดาํเนินการ

ขอรับใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิฯ ให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ และการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความสอดคลอ้งกนั ร้อยละ 92.9 

ของประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมีการดาํเนินการกรณีพบการครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิใน
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ประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมายกาํหนด โดย ร้อยละ 82.7 ของประชากรท่ีดาํเนินการ ใช้

การตกัเตือน แก่ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย 

 3.   การครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเลือกใชบ้ทลงโทษทางกฎหมายแบบ การ

แจง้ความดาํเนินคดี โดยการพิจารณาจาก ปริมาณของวตัถุออกฤทธ์ิ ท่ีพบ  สถานท่ีท่ีพบวตัถุออก

ฤทธ์ิ  ประวติัการกระทาํความผิดของสถานท่ี ความรุนแรงของการกระทาํผิด และเจตนาของ

ผูก้ระทาํความผดิ แต่หากเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยพนักงานเจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํ ตกัเตือนให้มี

การดาํเนินการท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ และการเก็บขอ้มลูจากการตอบ

แบบสอบถาม มีความสอดคลอ้งกนั  ร้อยละ 91.1 ของกลุ่มตวัอย่างมีการดาํเนินการกรณีพบการ

ครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518โดยไดด้าํเนินการตกัเตือนผูก้ระทาํผดิสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.8 การแจง้ความ

ดาํเนินคดี คิดเป็นร้อยละ 34.6   

  ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์

ขอ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด ความคิดเห็น

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีต่อบทบญัญติัของกฎหมายและหลกัเกณฑข์อ้กาํหนดในการปฏิบติั

ท่ีใช้ในการควบคุมหลงัผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นใน

ภาพรวม เท่ากบั 94.20 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย พบว่าพนักงานเจา้หน้าท่ีเห็นดว้ย

มากท่ีสุด กบับทบญัญติัท่ีว่า สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก) ท่ีต้องการ

ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 2 ตอ้งขอรับใบอนุญาตทุกราย โดย และไม่

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ต่อบทบญัญติัของกฎหมาย เก่ียวกบัการอนุญาตให้แพทยส์ามารถครอบครองวตัถุ

ออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ไดใ้นปริมาณท่ีรัฐมนตรีกาํหนด โดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตครอบครองวตัถุ

ออกฤทธ์ิ และจากการสมัภาษณ์ มีผูใ้หค้วามคิดเห็นว่า ขอ้บญัญติัของกฎหมายขอ้น้ีทาํใหเ้ป็นปัญหา

ในการควบคุมและเป็นช่องทางท่ีทาํใหเ้กิดการรั่วไหลของวตัถุออกฤทธ์ิไปนอกระบบ หากแพทยท่ี์

ตอ้งการขอครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิไม่ว่าจะมีปริมาณใด ตอ้งขอรับใบอนุญาตครอบครองวตัถุออก

ฤทธ์ิทุกราย และซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเชิงปริมาณมีผูไ้ม่เห็นดว้ยกบับทบญัญติัน้ี คิดเป็นร้อยละ 

50  ในส่วนบทบัญญัติเร่ืองบทกาํหนดโทษ จากการสัมภาษณ์มีผูใ้ห้ความคิดเห็นว่า กฎหมาย

เก่ียวกบัเภสชักรตอ้งควบคุมการทาํบญัชีการขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท  3, 4 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ไม่เกินหน่ึงพนับาท มีอตัราค่าปรับนอ้ยเกินไป 

 ผลการศึกษาปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ วสัดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ พาหนะ และปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การมอบหมายนโยบายจากส่วนกลาง จาก
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ผูบ้งัคบับัญชา จากผูว้่าราชการจังหวดั และการขอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ในการบงัคับใช้

กฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

  1.  ดา้นบุคลากร ในภาพรวมสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัท่ีศึกษา 56 แห่ง มีจาํนวน

เจา้หน้าท่ีเฉล่ีย 4 คน มีเภสัชกรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบัญญติัวตัถุออกฤทธ์ิเฉล่ีย 3 คน ซ่ึง

จาํนวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 โดยตรง ไม่มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน เน่ืองมาจากบุคลากรตอ้งรับผดิชอบงานใน

หลายหนา้ท่ี ไม่ไดด้าํเนินการเฉพาะงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นวตัถุออกฤทธ์ิเท่านั้น  

 2.  ด้านงบประมาณได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรวมทั้ งจังหวัดสําหรับการ

ดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ไม่ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ สอดคลอ้งกบัผลจากการเก็บ

ขอ้มูลเชิงปริมาณ พบว่า ร้อยละ 76.8 ได้รับงบประมาณสนับสนุนสาํหรับดาํเนินการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด โดยไดรั้บงบประมาณส่วน

ใหญ่มาจากงบประมาณรวมทั้งจงัหวดัสาํหรับการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 90.6 

โดยร้อยละ 44.6 ใหข้อ้มลูว่างบประมาณท่ีไดมี้ความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

 3.  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และยานพาหนะ พบว่า ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือ

ใชใ้นการดาํเนินงานการคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด มีความเพียงพอ 

แต่อุปกรณ์อิเลค็โทรนิคท่ีไดรั้บ เช่น คอมพิวเตอร์ไม่ทนัสมยัและคุณภาพไม่ดี เน่ืองจากระเบียบการ

สั ่งซ้ือของทางราชการ ในส่วนของยานพาหนะท่ีใชใ้นการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่เพียงพอต่อการ

ดาํเนินงาน เน่ืองจากรถท่ีใชอ้อกปฏิบติังานตอ้งใชร่้วมงานกนัทั้งสาํนกังานสาธารณสุข ซ่ึงจากการ

เฝ้าสังเกตการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานเจา้หน้าท่ีใชร้ถยนต์ส่วนตวัในการออกปฏิบติังาน และ

สาํนกังานสาธารณสุขทั้ ง 4 แห่ง พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นผูข้บัรถของสาํนักงานออกปฏิบติังานเอง

ทั้งหมด 

  4. การมอบนโยบายเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายจากส่วนกลาง  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ลงสู่ส่วนภูมิภาค ไม่มีความชดัเจน เป็นการมอบนโยบายเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานดา้นวตัถุออกฤทธ์ิ เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัในการปฏิบติังานของสาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดั การมอบนโยบายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายของนายแพทยส์าธารณสุข ไม่มีความชดัเจน 

โดยการบงัคบัใชก้ฎหมายในแต่ละคร้ัง ข้ึนกบั 1.ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน และนาํเสนอผลการ

บงัคับใช้กฎหมายให้นายแพทยส์าธารณสุขรับทราบ และลงนามในบันทึกท่ีเก่ียวข้อง  2.ตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ  3.ตามข้อปฎิบัติท่ีทางสํานักงาน

สาธารณสุขเคยปฏิบติัมา ส่วนการมอบนโยบายเก่ียวกับการบงัคบัใชก้ฎหมายของผูว้่าราชการ
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จงัหวดั พบว่า ไม่มีการมอบนโนบายการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ.2518  

ซ่ึงผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม มีความ

แตกต่างกนั ร้อยละ 46.5 ของประชากรท่ีศึกษา มีความคิดเห็นว่าท่ีผ่านมานโยบายเก่ียวกับการ

บงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มีการถ่ายทอด

จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน การถ่ายทอดนโยบายร้อยละ 67.9 เห็นว่านายแพทย์

สาํนกังานสาธารณสุขมอบนโยบายอยา่งชดัเจนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในขณะท่ีร้อยละ 53.6 เห็น

ว่า ผูว้่าราชการจงัหวดั มอบนโยบายชดัเจน 

 5.  การขอสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน พบว่า ร้อยละ 58.9 ของหน่วยงานตน้สังกดัของ

ประชากรท่ีศึกษา ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ไดรั้บการสนับสนุนขอ้มูลจาก อย. 

เจา้หนา้ท่ีร่วมตรวจสอบโดยต้องการการสนบัสนุนเพิ่มเติมจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา หรือหน่วยอ่ืนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ 1. หน่วยเฉพาะกิจในการดาํเนินการบังคบัใช้

กฎหมายจากส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   2. หน่วยกลางการสืบสวน 

สอบสวนทางอินเทอร์เน็ต 3. พฒันาระบบจัดส่งรายงานบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธ์ิทางระบบ

อิเลค็โทรนิค 4 .การจดัอบรมพนกังานเจา้หนา้ท่ีทาํงานดา้นวตัถุออกฤทธ์ิ 

  

2.  อภิปรายผลการศึกษา 
  การปฏิบติัตามกฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และ ประสาท พ. ศ. 2518: การควบคุมผลิตภณัฑห์ลงัออกสู่ตลาด 

 ตามอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518   มีบทบญัญติัตามมาตรา 49 ถึง มาตรา 58 ใหอ้าํนาจพนกังานเจา้หน้าท่ีในการดาํเนินการ

ควบคุมวตัถุออกฤทธ์ิซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามสาระสําคัญของ

กฎหมายและอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้งัน้ี   

 1.  การตรวจสอบสถานท่ีครอบครองหรือขายวตัถุออกฤทธ์ิในระหว่างเวลาทาํการ เพ่ือ

ควบคุมการจ่ายและขายวตัถุออกฤทธ์ิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน

กฎหมาย พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจในการตรวจสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าสถานท่ีนั้นเป็นสถานท่ี

ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการกระทาํความผิดดว้ย 

แต่พนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่มีอาํนาจในการคน้สถานท่ีแต่อยา่งใดเน่ืองจากกฎหมายไม่ไดใ้ห้อาํนาจแก่

พนกังานเจา้หนา้ท่ี (นนัทวลกัษณ์ พูลวิวฒัน์ชยัการ 2551) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า พนักงาน

เจา้หน้าท่ีดาํเนินการตรวจสอบสถานท่ีในระหว่างเวลาทาํการ มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น 
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รายงานบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ  การตรวจสอบขอ้มูลการจ่ายวตัถุออกฤทธ์ิของแพทยใ์นเวช

ระเบียน เป็นตน้ ทั้ งน้ีหากต้องมีการดาํเนินคดี จะดาํเนินการร่วมกับเจา้หน้าท่ีตาํรวจ เน่ืองจาก

พนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่มีอาํนาจในการคน้สถานท่ี   

 2.  อาํนาจในการยึด หรือ อายดั โดยคาํสั ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 

6/2521 ว่าดว้ยระเบียบเก่ียวกบัการยดึ การอายดั การถอนการยึด ให้ความหมายไวด้งัน้ี (สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา, 2540) การยดึ คือ การนาํวตัถุ เอกสาร หรือของกลาง เพ่ือเป็นหลกัฐาน

ประกอบในการดาํเนินการตามกฎหมาย โดยนาํมาเก็บรักษาไวท่ี้สาํนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา หรือสถานท่ีราชการท่ีกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ สถานีตาํรวจ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ฯลฯ 

 การอาย ัด  คือ  การเก็บรักษาวัตถุ  เอกสารหรือของกลาง  เ พ่ือเป็นหลักฐาน

ประกอบการดาํเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองเป็นผูเ้ก็บรักษา โดยมี

เง่ือนไขให้ของกลางนั้ นอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคล่ือนยา้ย ห้ามนาํไปจาํหน่าย จ่ายแจก และห้าม

ทาํลาย หรือทาํใหข้าดเสียหาย ชาํรุด ลบเคร่ืองหมายท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีทาํไว ้ทั้งน้ีจนกว่าจะไดมี้

คาํสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนจากการวิจยั พบว่า พนักงานเจา้หน้าท่ีไม่ไดด้าํเนินการยึด / อายดั

วตัถุออกฤทธ์ิ เน่ืองจากการยดึ /อายดั จะดาํเนินการ เม่ือมีการปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ซ่ึง

หากมีการดาํเนินคดีจบักุมผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ พ.ศ. 2518 เจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจ จะเป็นผูด้าํเนินการยดึ / อายดั เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการดาํเนินดคี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนนัทลกัษณ์ พูลวิวฒัน์ชยัการ (2551) เม่ือพบกรณีความผิดท่ีตอ้งการยึดหรืออายดั สาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัมีการดาํเนินการตามขั้นตอนของกฎมายอยา่งถกูตอ้ง อย่างไรก็ตามในบางพื้นท่ี

ไม่มีการดาํเนินการยดึ หรืออายดัเลย เน่ืองจากไม่พบผูก้ระทาํผดิ 

 3.  การบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ือคุ้มครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด จากการวิจัย

พบว่า พนกังานเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ เม่ือพบการกระทาํความผดิจะไม่ไดด้าํเนินการดว้ยมาตรการทาง

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดทุกคร้ัง แต่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตกัเตือนช้ีแจงขอ้กฎหมาย ใหผู้รั้บอนุญาตฯ 

ทราบเป็นอนัดบัแรก เพ่ือผูรั้บอนุญาตฯ จะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายมากยิ ่งข้ึน 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Cartwright P.(2001:213) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการพิจารณาความผิดท่ีไดก้ระทาํลงและผลท่ีอาจเกิดข้ึนในการบงัคับใชก้ฎหมาย โดยมี

ทางเลือกในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 2 ทาง คือ 1.การใชว้ิธีป้องปราม (Deterrence) วิธีน้ีมีจุดมุ่งหมาย

ท่ีใหมี้การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย โดยเจา้หนา้ท่ีคาํนึงถึง ความรุนแรงในการกระทาํผิดมีมาก

นอ้ยเพียงใด ใครเป็นผูรั้บผดิจากการกระทาํนั้นบา้ง และการลงโทษสาํหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

ป้องกนัการกระทาํนั้นไม่ใหเ้กิดข้ึนในอนาคต และผูท่ี้กระทาํผิดสมควรไดรั้บโทษอย่างไร 2. การ
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ขอความร่วมมือ (Compliance) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงเป็นวิธีท่ีทาํให้

แน่ใจว่ามีการยอมรับและปฏิบติัตามกฎหมายหรือเป็นการกระทาํเพ่ือป้องกนัความรุนแรง การ

กระทาํผดิท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํการตรวจสอบหรือลงโทษผูใ้ด  

 พนกังานเจา้หนา้ท่ี เห็นว่า การดาํเนินคดีในกรณีการจดัทาํรายงานประจาํเดือน(แบบ 

บจ.9) และ รายงานประจาํปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็นไป ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 87 ระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท และกรณี

เม่ือพบการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกินท่ีกฎหมายกาํหนด  หากฝ่า

ฝืนมีโทษตามมาตรา 62 ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 เกิน

ปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด ตอ้งโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาท

ถึงส่ีแสนบาท พนกังานเจา้หน้าท่ี เห็นว่า การกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นความผิดเพียงเล็กน้อย ผูท่ี้

กระทาํความผดิเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ในการสั ่งจ่ายยาวตัถุออกฤทธ์ิ 

หากดาํเนินการบงัคับใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครัด อาจเป็นการกระทาํท่ีเกินกว่าเหตุ ถึงแมว้่าจะมี

นโยบายในการดาํเนินการใหท้างจงัหวดัดาํเนินการตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ.2518 หากพบผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดวง

ทิพย ์หงส์สมุทร (2002) ซ่ึงพบว่า ทศันคติต่อตวับทกฎหมายส่งผลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินคดี

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยกฎหมายมีความเขม้งวดมีบทลงโทษหนักเกินไป ขอ้กาํหนดบางขอ้ทาํ

ใหร้้านยาส่วนใหญ่ไม่อาจปฏิบติัตามได ้และบทลงโทษหนกัเกินไป 

 การใชบ้ทลงโทษ กรณีพบว่ามีการครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

ตาม พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะใชดุ้ลย

พินิจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ทลงโทษทางกฎหมายขั้นสูงสุด  จากปริมาณของวตัถุออกฤทธ์ิท่ีพบ 

สถานท่ีท่ีพบวตัถุออกฤทธ์ิ  ประวติัการกระทาํความผดิของสถานท่ี  ความรุนแรงของการกระทาํผิด 

และจากเจตนาของผูก้ระทาํความผิด แต่หากเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้

คาํแนะนํา ตักเตือนให้มีการดาํเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ

เอกพจน์ จรัสแผว้ พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในการควบคุมการ

กระจายยาสเตียรอยดต์ามพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2518 ไดแ้ก่  ความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ี

ต่อเจตนาของผูก้ระทาํความผดิ ซ่ึง Cartwright P. (2001:222-230) อธิบายว่าปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจดาํเนินดคีผูก้ระทาํความผดิ ไดแ้ก่ เจตนาร้ายของผูก้ระทาํผดิ จาํนวนคร้ังของการกระทาํผดิ 

กิจการของผูก้ระทาํผดิ ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนและความเส่ียงท่ีผูอ่ื้นอาจไดรั้บ  
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 ความคดิเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีต่อบทบัญญัตขิองกฎหมาย 

 ความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีต่อบทบญัญติัของกฎหมายและหลกัเกณฑ์

ขอ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด  

 จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อบทบญัญติัของกฎหมาย ส่วนใหญ่เห็นดว้ยต่อ

บทบญัญติัต่างๆ ยกเวน้การอนุญาตใหแ้พทยส์ามารถครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ไดใ้น

ปริมาณท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตฯ ท่ีไม่เห็นดว้ย และมีความคิดเห็นว่า ขอ้บญัญติั

ของกฎหมายขอ้น้ีทาํใหเ้ป็นปัญหาในการควบคุมและเป็นช่องทางท่ีทาํให้เกิดการรั่วไหลของวตัถุ

ออกฤทธ์ิไปนอกระบบ หากแพทยท่ี์ตอ้งการขอครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิไม่ว่าจะมีปริมาณใดตอ้ง

ขอรับใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิทุกราย จากผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวชิระ 

อาํพนธ์ (2556) ท่ีพบว่าช่องทางหรือแหล่งแพร่กระจายของของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 4 กลุ่ม 

Benzodiazepine ท่ีมีการนาํไปใชใ้นทางท่ีผดินั้น คือ คลินิก  

 ขอ้มูลปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ พาหนะ และปัจจัยส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ การมอบหมายนโยบายจากส่วนกลาง จาก

ผูบ้งัคบับญัชา จากผูว้่าราชการจงัหวดั และการขอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ในการปฏิบติัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518  จากการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นทรัพยากรการบริหารไม่เพียงพอ ทั้งดา้นบุคลากรและ

งบประมาณ ส่วนปัจจัยด้านส่ิ งแวดล้อม  พบว่า การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางและ

ผูบ้ังคับบัญชายงัไม่มีความชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพร วงษ์ศรีทอง (2544) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรัพยากรการบริหารกบัผลการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

พบวา่ ทรัพยากรการบริหารดา้นกาํลงัคน และวสัดุอุปกรณ์ มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข ส่วนทรัพยากรการบริหารดา้นงบประมาณไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ผลการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข ดา้นกาํลงัคนบุคลากรในฝ่ายเภสชักรรมชุมชน

ตอ้งปฏิบติังานอ่ืนๆดว้ย จึงไม่สามารถปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมทั้ งหมด การท่ีมี

อตัรากาํลงัคนท่ีจาํกัดแต่มีปริมาณงานอ่ืนมากอยู่แลว้เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุให้พนักงาน

เจา้หนา้ท่ี แสดงบทบาทการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขไม่มากและไม่ค่อยชดัเจน (สุจริต ศรี

ประพนัธ ์2547: 42-43) ส่วนทรัพยากรการบริหารดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญั 

และจาํเป็นต่อการบริหารงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว  ้

เพราะการดาํเนินงานทุกประเภทนั้ นถึงแมค้นและเงินพร้อม แต่ถา้ขาดวสัดุอปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ก็ไม่สามารถดาํเนินไปสู่จุดหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้(ทองหล่อ เดชไทย, 2547 : 20) 
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3.  ข้อจาํกดัของงานวจิยั 

   ขอ้จาํกดัของการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีศึกษานั้นเป็นเภสัชกรท่ีรับผิดชอบงาน

กาํกบัดูแลหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด (Post-marketing) ของกลุ่มงานคุ ้มครอง

ผูบ้ริโภค  และเภสัชสาธารณสุข สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดั  จาํนวน76 จงัหวดั เท่านั้น ไม่

รวมถึงเภสชักรท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

และโรงพยาบาลชุมชนซ่ึงมีส่วนร่วมในการดาํเนินการปฏิบติัตามกฎหมาย  

 

4.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 1. ควรทบทวนกฎหมายพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

ให้มีความทนัสมยั และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั โดยกระทรวงสาธารณสุข จดัตั้ ง

คณะกรรมการ พิจารณาดาํเนินการสาํรวจสอบถามความคิดเห็นไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใช้

กฎหมายฉบบัน้ี และนาํขอ้มลูท่ีไดม้าแกไ้ข ปรับปรุง เสนอเร่ืองตามกระบวนการวิธีแกไ้ขกฎหมาย

ต่อไป  

 2. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ควรกาํหนดนโยบายการดาํเนินการบงัคบัใช้

กฎหมายเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด ให้มีความชดัเจน เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานและการบงัคบัใชก้ฎหมายในงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิเป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมมอบนโยบายกับผูบ้ริหารในทุกระดับของสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั ไดรั้บทราบและเขา้ใจในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีก่อนการมอบนโยบายสาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ตอ้งทราบถึงขอ้จาํกดั บริบทและวฒันธรรมในแต่ละจงัหวดั เพ่ือให้

นโยบายการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมอบไปแลว้นั้นสามารถปฏิบติัจริง มีประสิทธิภาพในการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

 3. สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจดัอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และ

ขั้นตอนการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์วตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด เช่น การ

ตรวจสอบเฝ้าระวงั การเกบ็ตวัอยา่ง การยดึ อายดั และการดาํเนินการต่อผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้ าท่ีได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพบในจงัหวดั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏิบติังาน และการเฝ้าระวงั 

เก่ียวกบัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิ  

 4. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจดัตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุนการ

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีท่ีทางสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัไม่สามารถดาํเนินการได ้
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และร้องขอใหท้างส่วนกลางลงมาช่วยตรวจสอบดาํเนินคดี เน่ืองจากความสนิมสนมคุน้เคยกนัของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัผูป้ระกอบการในจงัหวดั รวมถึงอิทธิพลของคนในพ้ืนท่ี 

 5. สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรปรับปรุงระบบ FDA- Logistic ให้

สามารถใชง้านไดง่้าย เพ่ือเป็นการจูงใจให้พนักงานเจา้หน้าท่ีในระดบัจงัหวดันําประโยชน์จาก

ฐานขอ้มลูไปใชเ้ฝ้าระวงั 

 6. มีระบบเตือนภยัเร่งด่วน เพ่ือส่งขอ้มูลให้พนักงานเจา้หน้าท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลท่ี 

รวดเร็ว เช่น การแพร่ระบาดของวตัถุออกฤทธ์ิในพ้ืนท่ี การลกัลอบการนําวตัถุออกฤทธ์ิไปใช้

ในทางท่ีผดิ เป็นตน้ โดยการจดัทาํเป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัดา้นผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิ  

   7. กระทรวงสาธารณสุข ควรทบทวนอตัรากาํลงัของบุคลากรท่ีทาํงานดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคในทุกๆผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงงานผลิตภัณฑ์วตัถุออกฤทธ์ิ และจัดสรรให้จาํนวน

บุคลากรเพียงพอต่อสดัส่วนของการทาํงาน จดัสรรงบประมาณ สนุบสนุน วสัดุ อุปกรณ์ พาหนะ 

ต่างๆ ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงาน และอาํนวยความสะดวกให้พนักงานเจา้หน้าท่ีสามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ ่มข้ึน และสนบัสนุนต่อการพฒันางานรูปแบบใหม่ 

   8. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดาํเนินคดี

กบัผูก้ระทาํฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และจดัทาํเกณฑ์การ

บังคับใช้กฎหมาย การเปรียบเทียบปรับ การพิจารณาการพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ต่อ

ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายในระดบัจงัหวดั เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีผูบ้งัคบั

ใชก้ฎหมาย มีความมัน่ใจในการปฏิบติังาน 

 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. หลกัเกณฑ์การพิจารณาการพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อผูก้ระทาํการฝ่าฝืน

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  พ.ศ. 2518 

 2.  การทบทวน และแนวทางการแกไ้ขกฎหมาย พระราชบญัญตัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท พ.ศ.2518   

 3.  การศึกษาช่องทางรั่วไหลของวตัถุออกฤทธ์ิท่ีใชท้างการแพทย ์

 4.  การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการกระจายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

 5.  การพฒันารูปแบบการตรวจสอบสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์วตัถุออก

ฤทธ์ิในรูปแบบการใช ้Application  

 6.  การพฒันาระบบการควบคุมวตัถุออกฤทธ์ิของประเทศไทย   

    

 



128 
 

รายการอ้างองิ 

ภาษาไทย 

คณะกรรมการกลุ่มผลิต. (2539).  ชุดวิชาการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข. การ
บริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข หน่วยที่ 1 – 7.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   

__________. (2539). ชุดวิชาการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข. การบริหารงาน
คุ้ มครองผู้ บ ริ โภคทางสาธารณสุข  หน่วยที่  8  – 15 .   นนทบุ รี : สํานัก พิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

จารุวรรณ ลิ ้มสจัจะกุล และคณะ. (2546). “การเฝ้าระวงัการใชส้ารเสพติดและสารกล่อมประสาท

 ของผูใ้ชบ้ริการในสถานบริการต่างๆ ในสถานบริการจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่.” 

 ศนูยว์ิชาการสารเสพติดภาคเหนือ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

ณัฐริกา วายภุาพ.  (2536).  “การศึกษาการบงัคบัการใชก้ฎหมายควบคุมการทิ้งขยะมลูฝอยจาก

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาบริหาร

สาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 

 ดาํรง แวอาลี. (2555).  ค่านิยมและทศันคตใินการใช้ยาเสพตดิชนดิส่ีคูณร้อยของเยาวชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้: การประชุมวชิาการยาเสพตดิแห่งชาตคิร้ังที่ 10 พ.ศ.2552.  เขา้ถึงเม่ือ 2 

มีนาคม.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bangkok.go.th/info/.  

ทวีศกัด์ิ  จัน่มณี. (2537). ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัวตัถุเสพตดิ. กรุงเทพมหานคร: พญาไทการพิมพ.์  

นนัทวลกัษณ์  พลูวิวฒัน์ชยัการ.  (2537).  “การบงัคบัใชก้ฎหมายในการควบคุมยาแผนโบราณ ตาม

พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 ของหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุขในเขต

ภาคกลาง.”  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารกฎหมายการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 

บรรพต  ตน้ธีรวงศ.์  (2549). “การสาํรวจสถานการณ์การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

ของประเทศไทย.” สาํนกัคณะกรรมการอาหารและยา.  

บงัอร  พรหมมินทร์.  (2545).  “การบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ

ของเทศบาล.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารกฎหมายการแพทย์

และสาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล.  

ไพศาล ปวงนิยม.  (2550).  “การวินิจฉยัและการจ่ายยาลดนํ้ าหนกัในคลินิกลดความอว้น.”  เอกสาร

 วิชาการ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา.  (อดัสาํเนา) 



129 
 
โภคิน พลกุล. (2531).  ปัญหาและข้อคดิเห็นบางเร่ืองจากรัฐธรรมนูญไทย.  กรุงเทพมหานคร: ศนูย์

 การพิมพศ์รีอนนัต.์  

วิษณุ  เครืองาม. (2530).  ปัญหาและแนวโน้มของกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารราชการไทย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์กัษรไทย.  

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. (2555).  “รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ

 คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ.”  เอกสารกองควบคุมวตัถุเสพติด  ตุลาคม.  

__________. (2546).   “คู่มือคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ.”  กองส่งเสริมงานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ่น.  

__________. (2540).  หลกัและวธิีที่ควรปฏิบัตด้ิานกฎหมาย 

 ของพนักงานตามกฎหมายอาหารและยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

__________. (2546). “สถิติการแพร่กระจายและมาตรการควบคุมยากล่อมประสาท.”  เอกสาร

ประกอบการประชุม คณะทาํงานพิจารณาแนวทางการควบคุมยากล่อมประสาท  

กรกฎาคม.  

อเนก ณ นคร. (2537).  หน่วยที่ 9 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การและการจัดการบริหารงานบุคคล. 

เอกสารการสอนชุดองค์การและการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 9 – 15. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพช์วนพิมพ.์ 

อุดร  แหม่งปัง.  (2548).  “ความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีระดบัอาํเภอต่อการปฏิบติังานตาม

พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 : ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.” 

วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนั

บณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์.  

เอกพจน์  จรัสแผว้. (2553).  “การบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด ์ตาม

พระราชบญัญติั พ.ศ.2510.”  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารกฎหมาย

การแพทยแ์ละสาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 

 

ภาษาต่างประเทศ  

Lee KK, and Others. (2013). Use and abuse of benzodiazepines in Hong Kong 1990 – 1993. 

 Accessed to 28 January. Available form: http://ww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8523479. 



130 
 
World Health Organization. (2013). Rational Use of Benzodiazepines. Accessed to 28, 

November. Available form: http://ww.apps.who. int/medicinedocs/documents/s19181 

en /s19181en.pdf 

 



 

 

 

 

131

 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ก 

ภาคผนวก 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

132

ก 

ก 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

ฟ 

 

 

ฟ 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

133

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมอื 

 

ท่านท่ี 1  ภญ. ดร. สุมาลี พรกิจประสาน  ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมเคร่ืองสาํอางและวตัถุ

 อนัตราย สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

 เคยดาํรงตาํแหน่ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาระบบคุม้ครอง 

 ผูบ้ริโภคในส่วนภมิูภาคและทอ้งถิ่น 

 

ท่านท่ี 2 ภญ. อรัญญา เทพพิทกัษ ์ เภสชักรชาํนาญการพิเศษ 

  กองส่งเสริมงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ ์

  สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ่น  

  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ท่านท่ี 3  ภก. เอกพจน์ จรัสแผว้  เภสชักรชาํนาญการ 

  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข 

  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   โทร. 24254 
ท่ี          วันท่ี    28  มีนาคม  2554 
เร่ือง  แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
 
เรียน  ภญ.เอกอุษณีย์  วหิค 
 

ตามท่ีท่านได้สง่โครงการวิจยั เร่ือง  “การบงัคบัใช้กฎหมายของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตาม 
พระราชบญัญัติวตัถท่ีุออกฤทธิต์อ่จิตและประสาท พ.ศ. 2518 กรณีศกึษา การคุ้มครองผู้บริโภค
หลงัผลิตภณัฑ์ออกสูต่ลาด“  ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ คณะเภสชัศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร   พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ นัน้ 
  

  ในการนี ้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากรได้พิจารณาโครงการวิจยัของท่านแล้ว ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบว่า โครงการ 
วิจยัของท่านเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของโครงการท่ีมีลกัษณะไมเ่ข้าข่ายต้องขอรับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์จึงไมต้่องขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 

 

(เภสชักร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์    ง้าวหิรัญพฒัน์) 
       ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

 

 

สําเนาเรียน ภญ.ดร. วารณี  บญุช่วยเหลือ  อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ID…9/2554…
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี ๑๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพือ่ปฏิบัตกิาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุที่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท 

 

  เน่ืองดว้ยไดมี้การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบญัญติั

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ ๒๕๔๕ ดงันั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีไดป้ระกาศแต่งตั้งไปแลว้นั้น จึง

ไม่เป็นปัจจุบนั สมควรประกาศแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทข้ึนใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ กาํกบัดูแล และแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกบัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดั

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา 

๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ใหย้กเลิก 

 (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๑๐๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ เร่ือง แต่งตั้ง

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

๒๕๑๘ ลงวนัท่ี๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ เร่ือง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าทีเ่พ่ือปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(เพ่ิมเตมิฉบับที่ ๑) ลงวันที ่๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ข้อ ๒ แต่งตั้งใหบุ้คคลซ่ึงดาํรงตาํแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ

ปฏิบติัการตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

 (๑) ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 (๒) รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 (๓) ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
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 (๔) สาธารณสุขนิเทศก ์

 (๕) อธิบดีกรมการแพทย ์

 (๖) รองอธิบดีกรมการแพทย ์

 (๗) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 (๘) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 (๙) อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 (๑๐) รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 (๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 (๑๒) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 (๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๑๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๑๕) ผูว้่าราชการจงัหวดั 

 (๑๖) รองผูว้่าราชการจงัหวดั 

 (๑๗) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั 

 (๑๘) นายแพทย ์สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

 (๑๙) ผูอ้าํนวยการสาํนกัยาและวตัถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 (๒๐) ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 (๒๑) ผูอ้าํนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 (๒๒) ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคุมเคร่ืองสาํอางและวตัถุอนัตราย 

  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๓) ผูอ้าํนวยการกองควบคุมวตัถุเสพติด สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๔) ผูอ้าํนวยการกองควบคุมยา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๕) ผูอ้าํนวยการกองควบคุมอาหาร สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๖) ผูอ้าํนวยการกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย ์สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๗) ผูอ้าํนวยการกองงานด่านอาหารและยา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๘) ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

  ในส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ่น สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๒๙) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลของรัฐ 

 (๓๐) เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย ์และนกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์โรงพยาบาลของรัฐ 
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 (๓๑) เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตั้งแต่ระดบั ๓ ข้ึนไป โรงพยาบาลของรัฐ 

 (๓๒) เภสชักร นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์และพนกังานของรัฐตาํแหน่งเภสชักร 

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 (๓๓) เจา้หนา้ท่ีทะเบียนวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ 

 (๓๔) เภสชักร นกัวิชาการอาหารและยา และพนกังานของรัฐตาํแหน่งเภสชักร 

  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๓๕) นิติกร สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (๓๖) เภสชักรกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

 (๓๗) พนกังานของรัฐตาํแหน่งเภสชักร สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

  และโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

 (๓๘) สาธารณสุขอาํเภอ/สาธารณสุขกิ่งอาํเภอ 

 (๓๙) นกัวิชาการสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ/สาํนกังานสาธารณสุขกิ่ง

อาํเภอ 

 ข้อ ๓ การปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีระดบั     

๓ - ๖ หรือ ๓ พ – ๖ พ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง

หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั หรือผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล แลว้แต่กรณี 

 ข้อ ๔ ประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบังัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

        สุดารัตน์  เกยุราพนัธ์ุ 

                                                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง ลงวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) 
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แบบเกบ็ข้อมูล 

เร่ือง การบังคบัใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

ตามพระราชบัญญัตวิตัถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจติและประสาท พ.ศ. 2518 

เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคหลงัผลติภัณฑ์วตัถุออกฤทธิ์สู่ตลาด 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบเก็บข้อมูลน้ีใช้เพ่ือเป็นแนวทางการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานและ
สัมภาษณ์พนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิหลัง

ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-marketing) กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุขสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัต่างๆ เก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูข้ายและผูค้รอบครองวตัถุออกฤทธ์ิตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แบบเก็บขอ้มูลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การจัดทําวิทยานิพนธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน

สาธารณสุข คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรโดยมีวตัถุประสงค ์ 

1.   เพ่ือศึกษาการบังคบัใชก้ฎหมายของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท    พ.ศ. 2518  

2.  เพ่ืออธิบายความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีต่อบทบญัญติัของกฎหมายในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518  

3.  เพ่ืออธิบายปัจจยัดา้นทรัพยากรบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ และ

วสัดุอุปกรณ์  

ในการปฏิบติังานบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

4.  เพ่ืออธิบายปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายจากส่วนกลาง นโยบาย

ผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบงัคับใช้กฎหมายตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518    

    หลงัจากนั้ นนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปดาํเนินการในการปรับปรุง และส่งเสริมการ

ดาํเนินงานเพื่องานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทต่อไป 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบเก็บขอ้มูลน้ีถือเป็นความลบั ไม่มีการเผยแพร่เป็นรายบุคคล ไม่มี

การระบุช่ือ 
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ผูต้อบ และในการวิเคราะห์ขอ้มลูจะเป็นภาพรวม ไม่เนน้บุคคลใดโดยเฉพาะ จึงไม่มีผลกระทบต่อ

ผูต้อบ แต่ประการใด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามทุกขอ้ และตอบตรงตาม

ความเป็นจริง เพราะขอ้มลูแต่ละขอ้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

2.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

2.1  ผูรั้บอนุญาต หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตใหมี้ไวค้รอบครองหรือใชป้ระโยชน์

ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4  และ ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 

หรือ 4 

2.2  วตัถุออกฤทธ์ิ หมายถึง วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 

2.3  กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 รวมทั้งประกาศ หรือกฎกระทรวง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ี   

2.4  การบงัคบัใชก้ฎหมาย หมายถึง การท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดน้าํบทบญัญติัของพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 รวมทั้งประกาศ หรือกฎกระทรวงไปปรับใชแ้ก่การกระทาํความผดิ โดยทาํการ

ตรวจสอบ ควบคุม การยึด การอายดั การดาํเนินคดีอาญา  การเปรียบเทียบปรับ การพกัใช้

ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

3.  แบบเกบ็ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 เป็นการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบติังานและการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนักงาน

เจา้หน้าท่ีตามพระราชบัญญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยผูว้ิจัยทาํการจด

บนัทึกขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด 

(Post-marketing) ทาํการสมัภาษณ์และศึกษาขอ้มลูจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส่วนที่ 1  การเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัตวิตัถุที่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท พ.ศ. 2518 (กรณศึีกษา) 
 1.1 ขั้ นตอนและวิธีการการดําเนินงานก่อนปฏิบัติงานคุ้มครองผูบ้ริโภคหลัง
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-marketing)  

 1.2  ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานขณะปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาด (Post-marketing) ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติั

วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
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 1.3 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานหลังการปฏิบัติงานคุ้มครองผูบ้ริโภคหลัง
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Post-marketing)  

 

ส่วนที่ 2  การสัมภาษณ์ 

2.1   ขอ้มลูทัว่ไป 

2.2 การดําเ นินงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518  

2.3   ความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อบทบญัญติัของกฎหมายและหลกัเกณฑ์

ขอ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

2.4  ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

2.5 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ในการปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

2.6  ขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืน 

 

    

รหัสหน่วยงาน.................................................... 

ส่วนที่ 1 

การเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (กรณีศึกษา) 

1.1 ขั้นตอนและวธิีการดําเนินงานก่อนการปฏิบัตงิานคุ้มครองผู้บริโภคหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

(Post-marketing)  
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หัวข้อการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงาน ส่ิงที่พบ 

 การวางแผนก่อนการปฏิบติังาน 

 การประชุมช้ีแจง 

 ขอ้มูลท่ีจดัเตรียมก่อนการปฏิบติังาน 

     การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสถานที่  เตรียม

อุปกรณ์ และแบบฟอร์มต่าง 

(  ) พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 

(  ) ประกาศ/ กฎกระทรวง/ ระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(  ) บนัทึกการตรวจสถานท่ีมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2,3,4 

(  ) บนัทึกสุ่มเวชระเบียนเพื่อเปรียบเทียบกบัรายงาน 

(  ) บนัทึกเกบ็ตวัอยา่งวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

(  ) บนัทึกคาํใหก้าร 

(  ) บนัทึกการยดึ/อายดัวตัถุเสพติด 

(  ) ขอ้มูลสถานพยาบาล เช่น ขอ้มูลใบอนุญาต ขอ้มูล

การซ้ือวัตถุออกฤทธ์ิ รายงานประจําเดือน แผนท่ีตั้ ง

สถานประกอบการ ประวติัการถูกดาํเนินคดี 

(  ) ซองเกบ็ตวัอยา่ง  

(  ) อื่น............................................................  

    โดยมีการเตรียมขอ้มูลท่ีใชใ้นการตรวจสอบจาก 

(  )  ฐานขอ้มูลใบอนุญาต   

(  ) ขอ้มูลในระบบ FDA E logistic 

(  ) ขอ้มูลการกระจายยาวตัถุอกฤทธ์ิ  

(  ) ขอ้มูลจากรายงานประจาํเดือน (ตามแบบ บจ. 9) และ

รายงายประจาํปี (ตามแบบ บจ. 10)  

(  ) อื่นๆ ระบุ....................................................  

 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมตรวจสอบ / ตาํแหน่ง / มี

หน่วยงานอื่นร่วมตรวจสอบหรือไม่ 
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1.2 ขั้นตอนและวธิีการดําเนินงานขณะการปฏิบัตงิานคุ้มครองผู้บริโภคหลงัผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

(Post-marketing)  

 

หัวข้อการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงาน ส่ิงที่พบ 

 พนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบสถานท่ีใน
ระหว่างเวลาทาํการ หรือนอกเวลาทาํการ 

 การแจง้นดัหมายผูป้ระกอบการในการเขา้
ตรวจสอบ 

 การแสดงบตัรประจาํตวัของพนกังานเจา้หนา้ท่ี / 

การแจง้จุดประสงคใ์นการเขา้ตรวจสอบใ หผู้รั้บ

อนุญาตฯ หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บการตรวจสอบทราบ 

 ตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้น

ครอบครอง หรือขายวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท 

กรณี ตรวจสอบสถานท่ีมีไวใ้นครอบครองวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท 2 (สถานพยาบาล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   )  ตรวจสอบจากรายงานประจาํเดือน ( บจ.9) / 

ประจาํปี        (บจ.10) 

(   )  ตรวจยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 

3 และ 4 เพื่อมีความสอดคลอ้งกบัรายงานประจาํเดือน       

(บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 

(   )  ตรวจสอบขอ้มูลการสั ่งจ่ายยาจากเวชระเบียน

เปรียบเทียบกบับญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไว ้ใน

ครอบครอง และรายงานประจาํเดือน 

(   )   อื่น.............................................................. 

(   )  ไม่ดาํเนินการ 

(   )  ตรวจสอบบญัชีซ้ือวตัถุออกฤทธ์ิ (แบบ บ.จ.4)  

(   )  ตรวจสอบบญัชีขายวตัถุออกฤทธ์ิตามใบสั ่งยา  
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หัวข้อการเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบัติงาน ส่ิงที่พบ 

กรณี ตรวจสอบสถานท่ีมีไวใ้นขายวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท  3, 4 (ร้านขายยา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การดาํเนินการยดึ/อายดั กรณีพบยาวตัถุออกฤทธ์ิท่ี

ผิดกฎหมาย 

 การเกบ็ตวัอยา่ง กรณีพบยาวตัถุออกฤทธ์ิท่ีผิด

กฎหมาย 

 พนักงานเจ้าหน้า ท่ีได้ด ํา เนินการบันทึกข้อมูล  

รายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์ม

บนัทึก โดยเน้ือหาข้อมูลท่ีลงรายละเอียดในบนัทึกมี

ความละเอียดครบถว้น ตรงกบัความเป็นจริง 

 พนกังานเจา้หนา้ท่ี สรุปประเดน็ต่างๆในการ 

ตรวจสอบใหผู้ป้ระกอบการทราบ 

 

(แบบ บ.จ.5) 

(   )  ตรวจสอบรายงานประจาํเดือน ( บจ.9) / ประจาํปี 

(บจ.10) 

(    )  ตรวจยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 

3 และ4 เพื่อมีความสอดคลอ้งกบัรายงานประจาํเดือน 

(บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 

(   )  ตรวจสอบรายช่ือคนไขท่ี้มีการช้ือยาวตัถุออกฤทธ์ิ 

จากใบสั ่งแพทย ์

(   )   อื่น.............................................................. 

(   )  ไม่ดาํเนินการ 
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1.3 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานหลังการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-

marketing)  

 

หวัขอ้การเฝ้าสังเกตกระบวนการปฏิบติังาน สิ่งท่ีพบ 

กรณี พบการกระทาํฝ่าฝืนพระราชบญัญติั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกระทาํผิดท่ีพบ คือ 

การดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย คือ 

(   )   ตกัเตือน   

  

(   )  เปรียบเทียบปรับ  

(   )  แจง้ความดาํเนินคดี    

(   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือ
พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต” 

(   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็น
ข้อมลูในการพิจารณาดาํเนินการต่อไป” 

(   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงบั
การขายวัตถอุอกฤทธ์ิ ท่ีได้รับอนุญาต”” 

( ) อื่นๆ  

 

รายละเอียดท่ีพบ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 2  การสัมภาษณ์ 

2.1 ข้อมูลท่ัวไป 

รหสัผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………….. 

เพศ...............................อาย.ุ........................สถานภาพ............................. 

การศึกษา.................................................................................................... ............................................... 

ประสบการณ์ทาํงานเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค (จาํนวน…………………………………….ปี)                           

ประสบการณ์ทาํงานเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิสู่ตลาด (จาํนวน……………..ปี)                      

ท่านเคยไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลกัฐาน หรือไม่…………………………..       

.................................................. 

 

2.2 การดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาท พ.ศ.2518  

1. หน่วยงานมีการวางแผนตรวจสถานท่ีไดรั้บใบอนุญาตขาย หรือ ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ

ในประเภท 2 3 และ 4  ประจาํปี อยา่งไร  

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. แผนการตรวจสอบการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค

หลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาดประจาํปี 

2. วิธีการทาํแผนการตรวจสอบ เช่น ตรวจสถานท่ีท่ี

ไดรั้บอนุญาตฯทั้งหมด หรือ เป็นการสุ่มเฝ้าระวงั

สถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการกระทาํผิด หรือ วิธีอื่นๆ 

3. จาํนวนสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตฯ ทั้งหมดในจงัหวดั 

4.ระยะเวลาการดาํเนินการ 

5. การนาํขอ้มูลมาจากฐานขอ้มูล หรือขอ้มูลอื่นๆ จาก

ท่ีใดบา้ง 

6.หน่วยงานมี การกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัขั้นตอน

วิธีการปฎิบติังาน (Standard Operating Procedure; 

SOP) ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.

2518 ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไม่อยา่งไร 

7. ประเดน็อื่น 
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2. ในการตรวจสอบสถานที่ไดรั้บใบอนุญาตขาย หรือ ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 

3  และ 4  มีลกัษณะการดาํเนินงานอยา่งไร   

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. การดาํเนินงานตรวจสอบสถานท่ีไดรั้บใบอนุญาต

ท่ีเกี่ยวกบัวตัถุออกฤทธ์ิ 

 สถานพยาบาล ท่ีไดรั้บใบอนุญาต

ครอบครอง 

วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2,3 และ 4 

 ร้านขายยา ท่ีไดรั้บใบอนุญาตขายวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท 3,4  

 เร่ืองร้องเรียน 

2. การแบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบใน

หน่วยงาน 

เป็นอยา่งไร โดยดาํเนินการเองทั้งหมด มอบหมาย

เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอืน่ หรือดาํเนินการร่วมกบั

หน่วยงานอื่น 

3. หากมีการมอบหมายหน่วยงานอื่น มีการติดตามผล

การดาํเนินการอยา่งไร 

4. กรณี มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท 

 การเตรียมขอ้มูล 

 การดาํเนินการ เช่น ดาํเนินการเอง

ทั้งหมด หรือ ขอความร่วมมือกบัหน่วยงานอื่น เช่น

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

5 .การยดึ/อายดั 

หน่วยงานของท่านมีการ ใช้อํานาจตามกฎหมายด้วย
วิธีการ ยึด /อายัด  กรณีพบยาวัตถุออกฤทธ์ิ ท่ีผิด

กฎหมาย(ตัวอย่างเช่น วตัถุออฤทธ์ิไม่มีทะเบียน / 

วตัถุออกฤทธ์ิท่ีไม่มีฉลาก / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีรูปร่าง 

และขนาดเม็ดยา ไม่เป็นไปตามท่ีข้ึนทะเบียน) ใน

สถานพยาบาลหรือร้านยาท่ีท่านตรวจสอบ อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

152

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

6. การเกบ็ตวัอยา่ง 

หน่วยงานของท่านได้ทาํการเก็บตัวอย่างวัตถุออก
ฤทธ์ิ กรณีท่ีพบว่าอาจมีวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 

และ 4 ท่ีผิดกฎหมาย  ตวัอยา่งเช่น วตัถุออกฤทธ์ิไม่มี

ทะเบียน / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีไม่มีฉลาก / วตัถุออกฤทธ์ิ

ท่ีมีรูปร่าง และขนาดเม็ดยา  ไม่เป็นไปตามท่ีข้ึน

ทะเบียนเพื่อส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย ์ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ 

ในสถานพยาบาลหรือร้านยา ท่ีท่านตรวจสอบ 

อยา่งไร 
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3. การบังคบัใช้กฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. ท่านดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร กรณีพบว่า 

การจัดทํารายงานประจําเดือน (แบบ บจ.9) และ 

รายงานประจําปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็นไป ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 

 มีการดาํเนินการตรวจสอบหรือไม่ หากมีการ 

ตรวจสอบดาํเนินการอยา่งไร 

 หากพบความผิดปกติ มีการดาํเนินการอยา่งไร 

2. ท่านดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร กรณีเม่ือพบ 

การครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  3 และ 4 

ปริมาณเกินที่กฎหมายกําหนด  ตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 มีการดาํเนินการตรวจสอบหรือไม่ หากมีการ 

ตรวจสอบดาํเนินการอยา่งไร 

 หากพบความผิดปกติ มีการดาํเนินการอยา่งไร 

3.ท่านดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร กรณีพบว่า

มีการครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาต          

ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518   

 มีการดาํเนินการอยา่งไร  
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2.3 ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการปฏิบัติ
ท่ีใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

1. กฎหมายหา้มมิใหผู้รั้บอนุญาตขาย หรือเก็บวตัถุออก

ฤทธ์ิประเภท 3, 4 นอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 

2. ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 

 (ร้านขายยา) ตอ้งขายวตัถุออกฤทธ์ิให้กบัแพทย ์ทนัต

แพทย์ สัตวแพทย์ และผู ้ท่ีมีใบสั ่งของบุคคลดงักล่าว

เท่านั้น 

3. ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ตอ้งจัด

ใหมี้เภสัชกรอยูป่ระจาํตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการและห้าม

มิให้ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 ในระหว่างท่ี

ไม่มีเภสัชกรอยูป่ระจาํการ 

4. ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 ตอ้ง

จดัทาํบญัชีการซ้ือ-ขาย ใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่งแบบรายงาน

ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นราย

เดือนและรายปี 

5. เภสัชกรต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการร้านขายยา

ตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการ 

6. เภสัชกรต้องควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธ์ิให้

ถูกต้องตามใบสั ่งยาของแพทย์ ทันตแพทย์และสัตว

แพทย ์

7. เภสัชกรตอ้งควบคุมการทาํบญัชีรายละเอียดการขาย

วัตถุออกฤทธ์ิประเภท  3, 4  ให้ถูกต้องตามแบบท่ี

กาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทุกคร้ัง 

8. เภสัชกรต้องควบคุมการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิ

ประเภท 3,4 ให้ถูกตอ้งตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กาํหนด 
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หัวข้อการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

9. สถานพยาบาล(โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก)ท่ี 

ตอ้งการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ

ประเภท 2 ตอ้งขอรับใบอนุญาตทุกราย 

10. การยกเวน้ใหโ้รงพยาบาลของรัฐ (กระทรวง ทบวง 

กรม สภากาชาดไทย หรือสถาบนัอื่นของทางราชการ) 

ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์

ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ 

11. การอนุญาตให้แพทยส์ามารถครอบครองวตัถุออก

ฤทธ์ิประเภท 3, 4 ไดใ้นปริมาณท่ีรัฐมนตรีกาํหนด โดย

ไม่ตอ้งมีใบอนุญาตครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิ 

12. ผู ้รับอนุญาตต้องจัดทาํบัญชีการรับ-จ่ายวัตถุออก

ฤทธ์ิใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวง

สา ธ า รณสุ ข  และจัด ส่ งร า ย ง าน ให้ เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและราย

ปีบทกาํหนดโทษ 

13. ผูใ้ดขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่

เกินหน่ึงแสนบาท 

14. ห้ามผู ้รับอนุญาตขายหรือยา้ยวัตถุออกฤทธ์ินอก

สถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต หากฝ่าฝืนตอ้งระวาง

โทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

15. ผู ้รับอนุญาตต้องจัดให้มี เภสัชกรอยู่ประจํา

ตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการ และห้ามมิให้มีการขายวัตถุ

ออกฤทธ์ิในระหว่างไม่มีเภสัชกรอยู่ควบคุม หากฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง

หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ   
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หัวข้อการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น 

16. ผูรั้บอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ตอ้ง

จดัทาํป้ายไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้ายเพื่อแสดงว่า เป็น 

สถานท่ีขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 และแยกเกบ็ยา

ใหเ้ป็นสัดส่วน หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่

สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

17. ผู ้รับอนุญาตขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ต้อง

จัดทาํบญัชีการซ้ือ-ขายให้ถูกตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่งรายงานให้

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นราย

เดือนและรายปี หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหม่ืนบาท 

18. เภสัชกรต้องขายวตัถุออกฤทธ์ิให้กับบุคคลตามท่ี

กฎหมายระบุไวเ้ท่านั้น หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับตั้ ง

แต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหา้หม่ืนบาท 

19. เภสัชกรตอ้งควบคุมการทาํบญัชีการขายวตัถุออก

ฤทธ์ิประเภท 3, 4 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนั

บาท 

20. ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีครอบครองหรือใช้

ประโยชน์วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 2 โดยไม่ไดข้อรับ

ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกหน่ึงปีถึงห้าปี และ

ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

21. ผู ้ประกอบวิชา ชีพเวชกรรมท่ีไม่มีใบอนุญาต

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ หากมี

ปริมาณวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ครอบครองเกินกว่า

ท่ีรัฐมนตรีกาํหนด ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้ งแต่ห้าปีถึง

ยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนถึงส่ีแสนบาท 

22. ผูรั้บอนุญาตตอ้งจัดทาํบญัชีการรับ-จ่ายวตัถุออก

ฤทธ์ิใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวง

ส า ธ า รณ สุ ข  แ ล ะ จั ด ส่ ง เ ส น อ ใ ห้ เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและราย

ปี หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
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2.4 ปัจจัยทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบัติการบังคบัใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
ที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. โครงสร้างองคก์รและความรับผิดชอบในฝ่าย 

2.  จาํนวนบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท่ีปฏิบติังานตาม 

พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

โดยตรงในหน่วยงานของท่าน และมีจดัแบ่งงานและ

กาํลงัคนต่อการปฏิบติังานอยา่งไร  

2. หน่วยงานของท่าน ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน

สาํหรับดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑว์ตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 หลงัออกสู่ตลาด

หรือไม่   งบประมาณทีไดรั้บมากนอ้ยเพียงใด และมี

การใชง้บประมาณนั้นอยา่งไร 

3. การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑว์ตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 หลงัออกสู่ตลาด 

หน่วยงานของท่านมีการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

หรืออื่นๆ อยา่งไร 
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2.5 ปัจจัยส่ิงแวดล้อม ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ี
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. การมอบนโยบายถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ส่วน

ภูมิภาค /นายแพทยส์าํนกังานสาธารณสุข/ เลขาธิการ 

อย. หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั เกี่ยวกบัการบงัคบัใช้

กฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518 เป็นอยา่งไร 

2. หน่วยงานของท่านไดมี้การนาํนโยบายจากกระทรวง

สาธารณสุขมาจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

อยา่งไร 

3. หน่วยงานไดรั้บการสนบัสนุนหรือความร่วมมือจาก

หน่วยงานอื่น อยา่งไร  
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2.6 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน 

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

1. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518เพื่อคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

2. ขอ้กฎหมายท่ีควรแกไ้ข หรือขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

2.1 ขอ้กฎหมายท่ีใชค้วบคุมผูรั้บอนุญาต 

2.2  ขอ้กฏหมายท่ีใชค้วบคุมผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

2.3 บทกาํหนดโทษ 

2.4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

3. การสนบัสนุนเพิ ่มเติมจากสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือหน่วยงานอื่น เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคและการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ.2518 
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แบบเก็บขอ้มลูงานวิจยั 

เร่ือง การบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

****************************************************************************** 

คาํช้ีแจง 

แบบเก็บข้อมูลฉบบัเป็นส่วนหน่ึงของการจัดทาํวิทยานิพนธ์หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  

1.  การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518  

2. เพ่ืออธิบายความคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีมีต่อบทบญัญติัของกฎหมายในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518  

3. เพ่ืออธิบายปัจจยัดา้นทรัพยากรบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ และวสัดุ

อุปกรณ์ ในการปฏิบติังานบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

4. เพ่ืออธิบายปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบด้วย นโยบายจากส่วนกลาง นโยบาย

ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พรบ.

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518    

   หลงัจากนั้ นนําผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปดาํเนินการในการปรับปรุง และส่งเสริมการ

ดาํเนินงานเพื่องานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทต่อไป 

  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีถือเป็นความลบั ไม่มีการเผยแพร่เป็นรายบุคคล ไม่มีการ  

ระบุช่ือผูต้อบแบบสอบถาม และในการวิเคราะห์ขอ้มลูจะเป็นภาพรวม ไม่เน้นบุคคลใดโดยเฉพาะ 

จึงไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด ดังนั้ นจึงขอความร่วมมือจากผูต้อบ

แบบสอบถามทุกขอ้ และตอบตรงตามความเป็นจริง เพราะขอ้มลูแต่ละขอ้มีความสาํคญัอย่างยิ ่งใน

การทาํวิจยัคร้ังน้ี 

2.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 2.1 ผูรั้บอนุญาต หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตครอบครองเก่ียวกบัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท ในประเภท 2 3 และ 4 
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2.2 วตัถุออกฤทธ์ิ หมายถึง วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 

2.3 กฎหมาย หมายถึง พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 รวมทั้ ง

ประกาศ หรือกฎกระทรวง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัน้ี     

2.4 การบงัคบัใชก้ฎหมาย หมายถึง การท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดน้าํบทบญัญติัของพ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 รวมทั้ งประกาศ หรือกฎกระทรวงไปปรับใชแ้ก่การกระทาํความผิด โดยทาํการตรวจสอบ 

ควบคุม การยดึ การอายดั การดาํเนินคดีอาญา การเปรียบเทียบปรับ การพกัใชใ้บอนุญาตหรือการ

เพิกถอนใบอนุญาต 

3. แบบเกบ็ข้อมูลแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มลูเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.

2518   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้น ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ในการปฏิบติัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้น ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ในการปฏิบติัการบงัคบัใช้

กฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

ส่วนท่ี 6 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืน 
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ส่วนท่ี 1. แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป  

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน  ( ) ใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1.  เพศ  

(   ) ชาย                                         (   ) หญิง 

2.  ปัจจุบนัท่านอาย.ุ...............ปี...............เดือน 

3.  สถานภาพ           

 (    )   โสด                              (    )    สมรส                     (   )  อ่ืนๆ...............   

4.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(    )    ปริญญาตรี   

                (    )    สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ ระดบั..................... สาขา............................. 

5.  ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมาแลว้  

     จาํนวน ........................  ปี........เดือน 

6.  ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท มาแลว้                                 

    จาํนวน  ........................  ปี........เดือน 

7. ท่านเคยไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบสวน สอบสวน ประมวลหลกัฐาน ตาม

พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518   

      (   )  มี  โปรดระบุจาํนวนคร้ัง.......................คร้ัง        (   ) ไม่มี                                 
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ส่วนท่ี 2    ข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมาย ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518   

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน  (  ) ใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

2.1  หน่วยงานของท่านมีการ กาํหนดนโยบายการปฏิบตังิาน/หรือ แผนการปฎบิัตงิาน เก่ียวกบัการ

ตรวจตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518   ไวช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

  (   )  มี (   ) ไม่มี      (ขา้มไปขอ้ 2.3) 

                    

2.2   หน่วยงานของท่านมี การกาํหนดมาตรฐานเกีย่วกบัขั้นตอนวธิีการปฎิบตังิาน (Standard 

Operating Procedure; SOP) ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 (   ) มี (   ) ไม่มี 

 

2.3  หน่วยงานของท่านมีการนําข้อมูลมาจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภค  

 (   ) ไม่มี      

        (   ) มี ระบุ ฐานขอ้มลูท่ีใช ้

(  )  ฐานขอ้มลูใบอนุญาต   

(  ) ขอ้มลูในระบบ FDA E logistic 

(  ) ขอ้มลูการกระจายยาวตัถุอกฤทธ์ิ 

(  ) ขอ้มลูจากรายงานประจาํเดือน (ตามแบบ บจ. 9) และรายงายประจาํปี (ตามแบบ บจ. 10)  

(  ) อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

 

2.4   ก่อนออกตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท  2 3 และ 4 หน่วยงานของท่านมี การประชุมชี้แจง ผูร่้วมงานไดท้ราบถึงวตัถุประสงค ์และ

ขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ก่อนการปฏิบติังาน 

 (  ) มี  (  ) ไม่มี 
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2.5 ในการตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตขาย หรือ ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออก

ฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 มีลกัษณะการดาํเนินงานอยา่งไร 

 (  ) ดาํเนินการเองทั้งหมด 

(  ) มอบหมายเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอ่ืน  โปรดระบุช่ือหน่วยงาน.......................................                      

 (  ) ดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โปรดระบุช่ือหน่วยงาน........................................    

(  ) อ่ืนๆ   โปรดระบุช่ือหน่วยงาน ..................................................................................         

                                                                                         

2.6  ในการเขา้ตรวจสอบสถานท่ีขาย หรือ ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึง วตัถุออกฤทธ์ิฯ 

ประเภท 2 3 และ 4  ท่านและทีมตรวจ ได ้แสดงบัตรประจาํตวัของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตาม พรบ.

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518  ก่อนเขา้ตรวจสอบ 

  (   )  ดาํเนินการ (   ) ไม่ดาํเนินการ   โปรดระบุเหตุ............................ 

 

2.7  กรณีการเขา้ตรวจสอบสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้าย หรือมีไวค้รอบครองหรือใชป้ระโยชน์

ของวตัถุออกฤทธ์ิ ประเภท 2 3 และ 4  ตาม พรบ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีได ้ แจ้งวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ ใหผู้รั้บอนุญาต ฯ หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบ ทราบ 

 (   ) ดาํเนินการ (   ) ไม่ดาํเนินการ โปรดระบุเหตุผล......................... 

 

2.8 การเขา้ ตรวจสถานพยาบาล ท่ีไดรั้บอนุญาตใหค้รอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ

ในประเภท 2 3 และ 4 ตวัอยา่งเช่น สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน หรือคลินิก  

ท่านและทีมตรวจสอบมีวิธีการในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงัต่อไปน้ี  

(   )   ดาํเนินการ (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

(   )  ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ 

(   )  ตรวจสอบจากบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง 

(   )  ตรวจสอบจากรายงานประจาํเดือน (บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 

  (   )   บนัทึกขอ้มลูรายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย.

กาํหนด  

 (   )   ตรวจสอบขอ้มลูการสัง่จ่ายยาจากเวชระเบียนเปรียบเทียบกบับญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิ

ท่ีมีไว ้ในครอบครอง และรายงานประจาํเดือน 



 

 

 

 

165

  (    )  อ่ืน................................................................................ 

(   )  ไม่ดาํเนินการ 

 

2.9   กรณีการเขา้ ตรวจร้านขายยา ท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ายวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 และ 4 ท่าน

และทีมตรวจสอบมีไดมี้วิธีการในการปฎิบติังานเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงัต่อไปน้ี   

(   )  ดาํเนินการ (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                                                            

 (   )  ตรวจเฉพาะช่วงเวลาทาํการตามใบอนุญาตฯ 

(   )  ตรวจสอบบญัชีรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีไวใ้นครอบครอง 

(   )  ตรวจสอบรายงานประจาํเดือน (บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 

 (   )   ตรวจยอดยาคงเหลือของวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท3 และ 4 เพ่ือมีความสอดคลอ้งกบั

รายงานประจาํเดือน (บจ.9) / ประจาํปี ( บจ.10) 

        (   )  บนัทึกขอ้มลูรายละเอียด และผลการตรวจสถานท่ีตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย. ) 

กาํหนด  

    (   )  ตรวจสอบรายช่ือคนไขท่ี้มีการช้ือยาวตัถุออกฤทธ์ิ จากใบสัง่แพทย ์  

(   )  อ่ืน................................................................................ 

(   )  ไม่ดาํเนินการ 

 

2.10   หน่วยงานของท่านมีการ ใช้อํานาจตามกฎหมายด้วยวิธีการ ยึด/อายัด กรณีพบยาวตัถุออก

ฤทธ์ิท่ีผดิกฎหมาย (ตวัอย่างเช่น วตัถุออฤทธ์ิไม่มีทะเบียน / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีไม่มีฉลาก / วตัถุออก

ฤทธ์ิท่ีมีรูปร่าง และขนาดเมด็ยา ไม่เป็นไปตามท่ีข้ึนทะเบียน) ในสถานพยาบาลหรือร้านยาท่ีท่าน

ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี  

 (   )  ดาํเนินการ (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)     

 (    )  ยดึ/อายดั วตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายหรือครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

 (    )  ยดึ/อายดั เอกสารและบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายวตัถุออกฤทธ์ิท่ีมีการขายโดยฝ่าฝืน

กฎหมาย 

 (    )  ยดึ/อายดั วตัถุออกฤทธ์ิเม่ือมีการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

(    ) ลงบนัทึกบนัทึกการยดึ /อายดั วตัถุออกฤทธ์ิต ามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย. ) กาํหนด  

(   ) ไม่ดาํเนินการ 
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2.11  ท่านไดท้าํการเกบ็ตวัอย่างวตัถุออกฤทธิ์ กรณีท่ีพบว่าอาจมีว ัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 

4 ท่ีผดิกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น วตัถุออกฤทธ์ิไม่มีทะเบียน / วตัถุออกฤทธ์ิท่ีไม่มีฉลาก / วตัถุออกฤทธ์ิ

ท่ีมีรูปร่าง และขนาดเมด็ยา ไม่เป็นไปตามท่ีข้ึนทะเบียนเพื่อส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยห์รือศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ 

 (   )     ดาํเนินการ (   ) ไม่ดาํเนินการ   โปรดระบุเหตุผล......................... 

 

2.12  เม่ือท่านดาํเนินการตามขอ้ 2.11 แลว้ ท่านดาํเนินการลงบนัทึกในแบบฟอร์มบนัทึกการเก็บ

ตวัอยา่งวตัถุออกฤทธ์ิตามแบบฟอร์มท่ีส่วนกลาง (อย. ) กาํหนด 

 (   )    ดาํเนินการ (   ) ไมดาํเนินการ โปรดระบุเหตุผล.......................... 

 

2.13 ท่านดาํเนินการอยา่งไร กรณีพบว่า การจดัทํารายงานประจาํเดอืน(แบบ บจ.9) และ รายงาน
ประจาํปี (แบบ บจ.10 ) ไม่เป็นไป ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518            

(สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 (   )   ตกัเตือน     

        (   )   เปรียบเทียบปรับ  

 (   )  แจง้ความดาํเนินคดี    

       (   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอน

ใบอนุญาต” 

(   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นข้อมลูในการพิจารณาดาํเนินการต่อไป”” 

 (   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวัตถอุอกฤทธิ์ในประเภท  2 3 
และ 4”” 

 

2.14 ท่านดาํเนินการการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร กรณีเม่ือพบ การครอบครองวตัถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 3 และ 4 ปริมาณเกนิทีก่ฎหมายกาํหนด  ตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 (   )   ตกัเตือน     

      (   )   เปรียบเทียบปรับ  

 (   )  แจง้ความดาํเนินคดี    
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         (    )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต” 

(    )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นข้อมลูในการพิจารณาดาํเนินการ
ต่อไป”” 

(    )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “ระงับการขายวตัถอุอกฤทธิ์ ท่ีได้รับ
อนุญาต”” 

 

2.15  ท่านดาํเนินการอยา่งไร กรณีพบว่ามีการครอบครองวตัถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ตาม 

พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  ( สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 (   )   ตกัเตือน     

 (  )   เปรียบเทียบปรับ 

(  )  แจง้ความดาํเนินคดี    

(  )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เพ่ือพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต” 

(   )  แจง้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา “เป็นข้อมลูในการพิจารณาดาํเนินการต่อไป”” 
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ส่วนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับ ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์
ข้อกําหนดในการปฏิบัติท่ีใช้ในการควบคุมหลังผลิตภัณฑ์วัตถอุอกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 
 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามต่อไปน้ี สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อบทบญัญติั

ของกฎหมายและหลกัเกณฑข์อ้กาํหนดในการปฏิบติัท่ีใชใ้นการควบคุมหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออก

ฤทธ์ิออกสู่ตลาด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินตนเองในดา้นต่างๆ ตามความเป็นจริง และทาํ

เคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 

คะแนน 5  หมายถึง ระดบั ความเห็นดว้ย “เห็นด้วยอย่างยิง่” 

คะแนน 4  หมายถึง ระดบั ความเห็นดว้ย “เห็นด้วย ” 

คะแนน 3  หมายถึง ระดบั ความเห็นดว้ย “ไม่แน่ใจ/เฉยๆ “ 

คะแนน 2  หมายถึง ระดบั ความเห็นดว้ย “ไม่เห็นด้วยน้อย” 

คะแนน 1  หมายถึง ระดบั  ความเห็น ดว้ย “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่” 

 

ลาํดบัท่ี บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ       

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

3.1 
กฎหมาย ห้ามมิให้ ผูรั้บอนุญาตขาย หรือเก็บวตัถุออกฤทธ์ิ

ประเภท 3, 4 นอกสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 

     

3.2 

ผูรั้บอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 (ร้านขายยา) ต้อง
ขายวัตถุออกฤทธ์ิใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม เช่น แพทย ์     

ทนัตแพทย ์สัตวแพทย ์และผูท่ี้มีใบสั ่งของบุคคลดงักล่าว

เท่านั้น 

     

3.3 

ผูรั้บอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ตอ้งจัดให้มีเภสัช
กร อยู่ประจําตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการและหา้มมิใหผู้ใ้ดขาย
วตัถุ-   ออกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 ในระหวา่งท่ีไม่มีเภสชักรอยู่

ประจาํการ 

     

3.4 

ผูรั้บอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธ์ิ ประเภท 3, 4 ตอ้งจัดทําบัญชี 

การซ้ือ-ขาย ให้ถูกต้องตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และจดัส่งแบบรายงานใหเ้ลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี 
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ลาํดบัท่ี บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ       

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

3.5 
เภสชักรตอ้ง อยู่ประจําควบคุม กิจการร้านขายยาตลอดเวลา 

ท่ีเปิดทาํการ 

     

3.6 
เภสชักรตอ้ง ควบคุมการส่งมอบ วตัถุออกฤทธ์ิใหถู้กตอ้งตาม

ใบสั ่งยาของแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละสัตวแพทย ์

     

3.7 

เภสชักรตอ้ง ควบคุมการทําบัญชี รายละเอยีดการขายวตัถ-ุ        

ออกฤทธ์ิประเภท 3, 4  ใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทุกคร้ัง 

     

3.8 
เภสชักรตอ้ง ควบคุมการแยกเก็บ วตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4   

ใหถู้กตอ้งตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

     

3.9 

สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ) ท่ี

ตอ้งการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ

ประเภท 2  

ตอ้งขอรับใบอนุญาตทุกราย 

     

3.10 

การยกเว้น ใหโ้รงพยาบาลของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม 

สภากาชาดไทย หรือสถาบนัอื่นของทางราชการ) สามารถ

ใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชนซ่ึ์งวตัถุออกฤทธ์ิโดย    

ไม่ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิ 

     

3.11 

การอนุญาตใหแ้พทยส์ามารถครอบครองวตัถุออกฤทธ์ิ

ประเภท           3, 4 ไดใ้นปริมาณท่ีรัฐมนตรีกาํหนด สามารถ

ใบอนุญาตครอบครองหรือใชป้ระโยชนซ่ึ์งวตัถุออกฤทธ์ิโดย  

ไม่ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิ 

     

3.12 

ผูรั้บอนุญาตตอ้ง จัดทําบัญชีการรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธ์ิให้
ถูกตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

และจดัส่งรายงานใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ทราบเป็น 

รายเดือนและรายปี 
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ลาํดบัท่ี 
บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ       

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

บทกําหนดโทษ 

3.13 

ผูใ้ด ขายวตัถุออกฤทธ์ิประเภท 3, 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต           

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสน

บาท 

     

3.14 

หา้มผูรั้บอนุญาต ขายหรือย้ายวัตถุออกฤทธ์ินอกสถานท่ีท่ี
ระบุไว้ในใบอนุญาต หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้

หม่ืนบาท 

     

3.15 

ผูรั้บอนุญาตตอ้งจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาท่ีเปิดทํา
การ และหา้มมิใหมี้การขายวตัถุออกฤทธ์ิในระหวา่งไม่มี

เภสชักรอยู่ควบคุม หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน

หน่ึงปี หรือปรับ 

ไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

     

3.16 

ผูรั้บอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ต้องจัดทําป้ายไว้
ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายเพ่ือแสดงวา่ เป็น สถานท่ีขายวตัถุออก

ฤทธ์ิประเภท 3, 4 และแยกเก็บยาใหเ้ป็นสัดส่วน หากฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

     

 

 

 

 

3.17 

ผูรั้บอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 3, 4 ต้องจัดทําบัญชี 

การซ้ือ-ขายให้ถูกต้อง ตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และจดัส่งรายงานใหเ้ลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาทราบเป็นรายเดือนและรายปี 

หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

     

3.18 

เภสชักรตอ้งขายวตัถอุอกฤทธ์ิใหก้บับุคคลตามท่ีกฎหมาย

ระบุไวเ้ท่านั้นหากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืน

บาทถึงหา้หม่ืนบาท 

     

3.19 

เภสชักรตอ้งควบคุมการทาํบญัชีการขายวตัถอุอกฤทธ์ิ

ประเภท  

3, 4 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
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ลาํดบัท่ี 
บทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการ       

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
ระดบัความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

บทกําหนดโทษ 

3.20 

ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมท่ีครอบครองหรือใชป้ระโยชน์

วตัถุ-ออกฤทธ์ิประเภท 2 โดยไม่ไดข้อรับใบอนุญาต ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกหน่ึงปีถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท

ถึงหน่ึงแสนบาท 

     

3.21 

ผูป้ระกอบวชิสชีพเวชกรรมท่ีไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรือ

ใชป้ระโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิ หากมีปริมาณวตัถอุอกฤทธ์ิ

ประเภท  

3, 4 ครอบครองเกินกวา่ท่ีรัฐมนตรีกาํหนด ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกตั้งแต่หา้ปีถงึยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนถงึส่ีแสน

บาท 

     

3.22 

ผูรั้บอนุญาตตอ้งจดัทาํบญัชีการรับ-จ่ายวตัถุออกฤทธ์ิให้

ถูกตอ้งตามแบบท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

และจดัส่งเสนอใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ทราบเป็นรายเดือนและรายปี หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับ

ไม่เกินสองหม่ืนบาท 
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ส่วนท่ี 4   ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน  (  ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 

4.1 จาํนวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีปฏิบติังานตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518 โดยตรงในหน่วยงานของท่านต่อการปฏิบติังาน 

 (  ) เภสชักร.................คน (  ) นกัวิชาการสาธารณสุข.................คน 

 (  ) เจา้พนกังานเภสชักรรม.................คน (  ) เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน  .................คน 

 (  ) ลกูจา้ง.................คน (  ) เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ/นิติกร.................คน 

 

4.2 จาํนวนบุคลากร ในขอ้ท่ี 4.1 เพียงพอกบัการปฏิบติังานตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 

 (  ) เพียงพอ  (  ) ไม่เพียงพอ โปรดระบุ....................................... 

 

4.3 หน่วยงานของท่าน ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนสาํหรับดาํเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

ผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 และ 4 ออกสู่ตลาด หรือไม่ 

 (  ) ไม่ไดรั้บ 

 (  ) ไดรั้บ  โปรดระบุรายละเอียด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 (  ) ไดรั้บจากงบประมาณรวมทั้งจงัหวดัสาํหรับการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 (  ) ไดรั้บเป็นงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 2 3 และ 4 โดยเฉพาะ 

 (  ) อ่ืนๆ.......................................................... 

 

4.4 งบประมาณท่ีหน่วยงานของท่านไดรั้บการสนบัสนุนในขอ้ 4.2 เพียงพอสาํหรับการดาํเนินงาน 

 (  ) เพียงพอ  (  ) ไม่เพียงพอ 

 

4.5 วสัดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ยานพาหนะ ท่ีใชส้นบัสนุนการดาํเนินงาน 

 (  ) เพียงพอ  (  ) ไม่เพียงพอ เน่ืองจาก.................................................. 
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ส่วนท่ี 5   ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

คําช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน  (  ) หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

 

5.1 ท่ีผา่นมานโยบายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.2518  มีการถ่ายทอดจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอยา่งชดัเจน 

 (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 

 

5.2 นายแพทยส์าํนกังานสาธารณสุขมอบนโยบายอยา่งชดัเจน ในการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม 

พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก-ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

 (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 

 

5.3 เลขาธิการอย./ผูว้่าราชการจงัหวดั มอบนโยบายชดัเจน ในการการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม 

พ.ร.บ.วตัถุท่ีออก-ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

 (  ) ใช่  (  ) ไม่ใช่ 

 

5.4 หน่วยงานของท่านไดมี้การนาํนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขมาจดัทาํแผนปฏิบติัการเพ่ือ

คุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่ตลาด 

 (  ) ไม่มี 

 (  ) มี  โปรดระบุรายละเอียด 

 (  )  มีการนาํนโยบายมาจดัเป็นแผนปฏิบติัการควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิโดยเฉพาะ 

 (  )  มีการนาํนโยบายมาจดัเป็นแผน แต่ไม่ไดจ้ดัทาํเป็นปฏิบติัการควบคุมผลิตภณัฑว์ตัถุออก

ฤทธ์ิโดยเฉพาะ  

 

5.5 หน่วยงานไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มลูจาก อย. 

เจา้หนา้ท่ีร่วมตรวจสอบเป็นตน้  

 (  ) ไดรั้บ โปรดระบุ.................................................. 

 (  ) ไม่ไดรั้บ 
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ส่วนท่ี 6 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ

คาํช้ีแจง โปรดเติมขอ้ความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

1. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัวตัถุ

ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคหลงัผลิตภณัฑว์ตัถุออกฤทธ์ิออกสู่

ตลาด 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. ขอ้กฎหมายท่ีควรแกไ้ข หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

2.1 ขอ้กฎหมายท่ีใชค้วบคุมผูรั้บอนุญาต 

….……..………………………………………………………………………….………………………………                                   

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ขอ้กฎหมายท่ีใชค้วบคุมผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการ                                           

……………………………………………………………………………………………………………………                                   

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 บทกาํหนดโทษ        

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การสนบัสนุนเพิ่มเติมจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใชใ้นการ

ปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคและการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.วตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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