
เอกสารหมายเลข 7   
วาระท่ี 5.2 แบบรายงานสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรม/บทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ชื่อกลุ่ม....การปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
หน่วยงาน.................ส านักยา............................................................................. 

 

หัวข้อ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. ชื่อกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ของกิจกรรม 
พัฒนาระบบก ากับดูแลและปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับ

เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสาร

ออกฤทธิ์ พ.ศ.2555 

3. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มพัฒนาระบบ , กลุ่มก าหนดมาตรฐานด้านยา , กลุ่มกฎหมายอาหารและยา , 
ส านักด่านอาหารและยา , กลุม่ก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (ยาสัตว์) 

4. วัน เวลา สถานที่จัด 26 มกราคม 2560 ห้องประชุมส านักยา 

5. จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 10 คน 
6. เครื่องมือที่ใช้ การเล่าเรื่อง (Story Telling) 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) 
7. องค์ความรู้           

หรือบทเรียนที่ได้รับ   
    (Lesson Learned) 

ปัจจุบันพบปัญหาร้านยามีเภสัชเคมีภัณฑ์ไว้ในครอบครอง เสี่ยงต่อการกระจายยา

ต่อไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือ การน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม แต่กฎหมาย พ.ร.บ.ยา  

ไม่สามารถจ ากัดช่องทางการกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์ให้เข้าเฉพาะได้ เนื่องจากไม่มี

ประเภทใบอนุญาตเฉพาะ  คณะท างานได้ด าเนินการอภิปรายจนได้ข้อสรุปเป็น

แนวทางต่างๆ คือ  

1.การเสนอให้ใช้ ข้อมูลการกระจายยา แล้วจึงเข้าตรวจสอบตามแหล่งกระจายยาและ

บังคับใช้กฎหมาย 

 2.การแก้ไขกฎกระทรวงฯในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่ผู้รับอนุญาต ผลิต ขาย น าหรือสั่ง
เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยเสนอให้ก าหนดลักษณะ และ
รายละเอียดหน้าที่ผู้รับอนุญาตเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์การกระจายยา
ในปัจจุบัน 

8. แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้  
   จากการจัดกิจกรรม  
   (Best Practice) 

กฎกระทรวงฯเดิมพบช่องทางการขายเภสัชเคมีภัณฑ์จากผู้น าเข้าไปยังผู้รับอนุญาต
ขายยาแผนปัจจุบันซึ่งอาจเกิดปัญหาการขายเภสัชเคมีภัณฑ์ไปยังร้านยาทั่วไป ท าให้
การก ากับดูแลของ อ.ย.ท าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข



กฎกระทรวงฯดังกล่าวต่อผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผน
โบราณ เฉพาะรายที่ทะเบียนต ารับยาของตน มีเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์      
ในสูตรส่วนประกอบ ผู้รับอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะร้านที่มีการจดแจ้งขอขายส่งเภสัชเคมีภัณฑ์เพ่ือควบคุมช่องทาง      
การกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์ไม่ ให้มีการจ าหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ไปใช้ในทาง              
ที่ไม่เหมาะสม 

9. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ พบการขายเภสัชเคมีภัณฑ์ไปช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้รับอนุญาตตามกฎหมายยา เช่น 
สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หรือธุรกิจอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้เภสัชเคมีภัณฑ์ 

10. แนวทางการปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ส าหรับอนุญาต บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่
จ าเป็นต้องใช้เป็นรายกรณ ี

11 .  เอกสาร /หลั กฐาน
อ้างอิง 

หนังสือเชิญประชุม - อนุมัติประชุม 

12. งบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี) 1,100 บาท 

ลงชื่อ (ผู้รายงาน) 
ว/ด/ป ที่รายงาน 

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ 

(    23 มิถุนายน 2560  ) 
 



เอกสารหมายเลข 7   
วาระท่ี 5.2 แบบรายงานสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรม/บทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ชื่อกลุ่ม....การปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
หน่วยงาน.................ส านักยา............................................................................. 

 

หัวข้อ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. ชื่อกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ของกิจกรรม 
พัฒนาระบบก ากับดูแลและปรับปรุงประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ก าหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือ

เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.2556 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มพัฒนาระบบ , กลุ่มก าหนดมาตรฐานด้านยา , กลุ่มกฎหมายอาหารและยา , 
ส านักด่านอาหารและยา , กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (ยาสัตว์) 
 

4. วัน เวลา สถานที่จัด 16 เมษายน 2560 ห้องประชุมกลุ่มกฎหมายอาหารและยา 
5. จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 10 คน 
6. เครื่องมือที่ใช้ การเล่าเรื่อง (Story Telling) 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) 
7. องค์ความรู้           

หรือบทเรียนที่ได้รับ   
    (Lesson Learned) 

การปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร

ออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.2555    

ได้แก้ไขหน้าที่ และก าหนดลักษณะของผู้รับอนุญาตเพ่ิมเติมแล้ว ดังนั้นคณะท างานจึง

ได้แก้ไขประกาศฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎกระทรวงฯ โดยสรุปเป็นแนวทาง

ต่างๆ คือ 

1.ปรับปรุงวิธีการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ผลิต น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร      

โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดท าข้ึน 

2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ว่าด้วยระยะเวลาในการบริการประชาชน และเพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วน

เพ่ือป้องกันมิให้ผู้รับอนุญาตกระท าผิดกฎหมาย 

3.แก้ไขช่องทางการจ าหน่ายยาให้กับผู้ที่ไม่ใช่ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือยา

แผนโบราณ หรือขายยาแผนปัจจุบัน 



4.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดท ารายงาน และบัญชีที่เกี่ยวกับการผลิต ขาย น าหรือสั่ง

เข้ามาราชอาณาจักรและการส่งคืนเภสัชเคมีภัณฑ์ 

 

 

8. แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้  
   จากการจัดกิจกรรม  
   (Best Practice) 

แก้ไขประกาศฯ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

วิธีการจดแจ้ง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อย. และเพ่ิมเงื่อนไขที่ให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงหลักฐาน

การจดแจ้ง ให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ เพ่ือไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย 

9. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ ปัจจุบันการจัดท า ภ.ค.๒ หรือบัญชีที่เกี่ยวกับการผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและการส่งคืนเภสัชเคมีภัณฑ์ ต้องลงข้อมูลที่ละเอียด แต่ไม่สามารถเห็น
ภาพรวมในทางสถิติได้ 
 

10. แนวทางการปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

ก าหนดแบบ ภ.ค.4 หรือรายงานประจ าปี ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าสั่งเภสัช

เคมีภัณฑ์ต้องลงข้อมูลปริมาณการผลิต หรือน าสั่งเภสัชเคมีภัณฑ์เป็นภาพรวมตามที่

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

 
11 .  เอกสาร /หลั กฐาน

อ้างอิง 
หนังสือเชิญประชุม - อนุมัติประชุม 

12. งบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี) 1,100 บาท 

ลงชื่อ (ผู้รายงาน) 
ว/ด/ป ที่รายงาน 

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ 

(    23 มิถุนายน 2560  ) 
 



เอกสารหมายเลข 7   
วาระท่ี 5.2 แบบรายงานสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรม/บทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ชื่อกลุ่ม....การปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
หน่วยงาน.................ส านักยา............................................................................. 

 

หัวข้อ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. ชื่อกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ของกิจกรรม 
พัฒนาระบบก ากับดูแลและปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก าหนดให้ยา 

เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปและยา

ส าเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ

ปรับปรุงบัญชีแนบท้ายประกาศ 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มพัฒนาระบบ , กลุ่มก าหนดมาตรฐานด้านยา , กลุ่มกฎหมายอาหารและยา , 
ส านักด่านอาหารและยา , กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (ยาสัตว์) 
 

4. วัน เวลา สถานที่จัด 9 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมกลุ่มกฎหมายอาหารและยา 
5. จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 10 คน 
6. เครื่องมือที่ใช้ การเล่าเรื่อง (Story Telling) 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) 
7. องค์ความรู้           

หรือบทเรียนที่ได้รับ   
    (Lesson Learned) 

กระทรวงพาณิชย์มีการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก าหนดให้ยา 

เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ งส าเร็จรูปและยา

ส าเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....      

เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การคุ้มครองสวัสดิภาพและสุขภาพของ

ประชาชน และเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรม

เลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคในปัจจุบันและประสานให้ อย. ช่วยปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม

ดังนี้ 

1.แก้ไขชื่อประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก าหนดให้ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์

กึ่ งส า เร็จรูปและยาส าเร็จรูปเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

2.ปรับปรุงบัญชีแนบท้ายประกาศ คือ บัญชีเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป



และยาส าเร็จรูปให้เหมาะสมกับสถานการณ์การกระจายยา 

 

 

 

8. แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้  
   จากการจัดกิจกรรม  
   (Best Practice) 

เภสัชเคมีภัณฑ์หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมีซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้
ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา ดังนั้นจึงต้องแก้ไขชื่อประกาศฯโดยตัดค าว่า เกลือ
ของเภสัชเคมีภัณฑ์ออกเพราะค าดังกล่าวไม่ตรงตามนิยามเภสัชเคมีภัณฑ์ ส่วนบัญชี
แนบท้ายประกาศมีการแก้ไข 
ยาบางส่วนให้ตรงกับโครงสร้างกลุ่มยาตามพิกัดศุลกากร และตัดรายการยาที่ อย. 
ไม่ได้ก ากับดูแลออกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมการกระจายยา 
 

9. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ พบรายชื่อยาบางตัวที่จ าเป็นต้องมีการควบคุมเพราะอาจเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา แต่ไม่อยู่
ในบัญชีแนบท้าย เช่น โคลิสติน โพลีมัยซิน 
 

10. แนวทางการปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

เพ่ิมรายการยาโคลิสติน โพลีมัยซิน หรือ เกลือของของดังกล่าวในกลุ่มไกลโคเปปไตด์ 
เพ่ือการก ากับดุแลให้เหมาะสม 
 

11. เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง 

หนังสือเชิญประชุม - อนุมัติประชุม 

12. งบประมาณท่ีใช้ (ถ้ามี) 1,100 บาท 

ลงชื่อ (ผู้รายงาน) 
ว/ด/ป ที่รายงาน ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ 

(    23 มิถุนายน 2560  ) 
 



เอกสารหมายเลข 7   
วาระท่ี 5.2 แบบรายงานสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรม/บทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ชื่อกลุ่ม....การปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
หน่วยงาน.................ส านักยา............................................................................. 

 

หัวข้อ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. ชื่อกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงกฎหมายการกระจายยาส าเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ของกิจกรรม 
พัฒนาระบบก ากับดูแลและปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาต

ให้น ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เข้า

มาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

3. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มพัฒนาระบบ , กลุ่มก าหนดมาตรฐานด้านยา , กลุ่มกฎหมายอาหารและยา , 
ส านักด่านอาหารและยา , กลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (ยาสัตว์) 

4. วัน เวลา สถานที่จัด 22 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

5. จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 10 คน 
6. เครื่องมือที่ใช้ การเล่าเรื่อง (Story Telling) 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) 
7. องค์ความรู้           

หรือบทเรียนที่ได้รับ   
    (Lesson Learned) 

กระทรวงพาณิชย์มีการออกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้น ายา 

เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เข้ามาใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพ่ือให้การอนุญาตน ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ 

และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

8. แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้  
   จากการจัดกิจกรรม  
   (Best Practice) 

เภสัชเคมีภัณฑ์หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์ เคมีซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้
ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา ดังนั้นจึงต้องแก้ไขชื่อระเบียบฯ และเนื้อหาที่มีค าว่า 
เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์โดยตัดออกเพราะค าดังกล่าวไม่ตรงตามนิยามเภสัชเคมีภัณฑ์  

9. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับปรุงระบบการยื่นค าขออนุญาตน าเข้ายา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้ขออนุญาตไม่ต้องใช้แบบการยื่นค าขอ และไม่ต้อง
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

10. แนวทางการปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

แก้ไขหลักเกณฑ์การยืนค าขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

11 .  เอกสาร /หลั กฐาน
อ้างอิง 

หนังสือเชิญประชุม - อนุมัติประชุม 

12. งบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี) 1,100 บาท 



ลงชื่อ (ผู้รายงาน) 
ว/ด/ป ที่รายงาน 

 

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ 

(    23 มิถุนายน 2560  ) 
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