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ค ำถำม-ค ำตอบ เกี่ยวกับยำ 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 การน าเข้ายาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ส่วนตัว

ด้วยตนเอง 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิ
ให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือน า หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผน
ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ดังนั้น จึงไม่สามารถ
จะ น าหรือสั่งยาทางไปรษณีย์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้ 
หากมีความจ าเป็นต้องใช้ย า ผู้สอบถามสามารถด าเนินก าร ดังนี้  
1) ให้ซื้อยาที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย โดยตรวจสอบว่าตัวยาชื่อการค้า
ที่จ าเป็นต้องใช้นั้นมี จ าหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบชื่อการค้าของยาได้ทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” 
 2) กรณีท่ียาชื่อการค้าดังกล่าวไม่มีจ าหน่ายในประเทศไทย ควรไป
ปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล เพ่ือใช้ยาอ่ืนทดแทน กรณีท่ีไม่สามารถใช้
ยาอื่นทดแทนได้ แนะน าให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวช าญในโรงพยาบาลของ 
คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
ต่อไป ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่าง ยิ่งยวด โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สามารถ
น าเข้ายาเพ่ือใช้ในผู้ป่วย เฉพาะรายของตนได้ ตามที่ก าหนดในมาตรา 
13 (5) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

2 การใช้ยาเป็นเวลานานท าให้ตับและไตพัง
จริงหรือไม่? 

การใช้ยาไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียวที่จะท าให้เกิดพิษต่อตับและไต แต่
ต้องมีองค์ประกอบอ่ืนมาร่วมด้วย เช่นระบบการท างานของตับและไต
ของแต่ละบุคคล รวมถึงอายุผู้ป่วย โรคประจ าตัว อาการของโรค 
ตลอดจนวิธีการใช้ยาว่าถูกต้องตามท่ีแพทย์สั่งหรือไม่ และปริมาณใน
การใช้ยาชนิดนั้น 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
3 ฉลากยาและเอกสารก ากับยา จะต้องแสดง

รายละเอียดอะไรบ้าง 
ฉลากยา ประกอบด้วย 
 - ชื่อยา 
 - เลขทะเบียนต ารับยา 
 - ชื่อและปริมาณ หรือความแรงของสารออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ 
(กรณียาแผนปัจจุบัน) 
 - เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์ หรือ Lot. Number 
 -  ชื่อและท่ีตั้งผู้ผลิต น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
 - วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือข้อความว่า 
“ยาสิ้นอาย”ุ และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ 
 - ค าว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใช้เฉพาะที่” “ยาใช้
ภายนอก” ตามแต่กรณี 
 - ค าว่า “ยาสามัญประจ าบ้าน” “ยาแผนโบราณ” “ยาส าหรับสัตว์” 
ตามแต่กรณี 
 - วิธีใช้ 
 - ค าเตือน 

4 โฆษณา “ยา” ผิดกฎหมาย โอ้อวด เกินจริง
หรือไม่ ดูอย่างไร 

โฆษณายาทางสื่อต่าง ๆ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุญาต จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน แล้วจึงจะสามารถโฆษณา
ได้ ซึ่งจะมีการกลั่นกรองมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยยา เช่น การ
โฆษณาโอ้อวด  เกินจริง หายขาด ฉะนั้น ให้ผู้บริโภค ดูเลขที่ใบอนุญาต
โฆษณา ฆท …. / 25.. ก่อน 

5  “ยา” ผ่านการพิจารณา จาก อย. หรือยัง 
ดูที่ไหน 

 หากดูที่แผงยา หรือข้างกล่อง จะพบเลขทะเบียนยา (Reg.No.) ตาม
ด้วยตัวเลข เช่น 1A 234/451A หมายถึง ยาส าหรับมนุษย์ โดยเป็นยา
แผนปัจจุบันที่เป็นยาเดี่ยว (ตัวยาส าคัญท่ีออกฤทธิ์มีเพียงตัวเดียว) ผลิต
ในประเทศไทย(1 หมายถึงยาเดี่ยว กรณีที่เป็นยาสูตรผสมตั้งแต่ 2 ตัว
ขึน้ไปจะเป็นเลข 2, A หมายถึง ยาส าหรับมนุษย์ ที่เป็นยาแผนปัจจุบัน
ผลิตในประเทศไทย เลข 234/45 หมายถึง ขึ้นทะเบียนต ารับยาใน
ล าดับที่ 234 ของปี พ.ศ. 2545) 

6 ยาที่ระบุ ทะเบียน บภ. หมายถึงอะไร ทะเบียน บภ. เป็นทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ไม่ใช่
เลขทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ดังนั้น ยาดังกล่าวจึงไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ต ารับยาจาก อย. ไม่สามารถผลิตและจ าหน่ายทั่วไปได้ เวน้แต่จะใช้
ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่อยู่ในการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ไทย 

7 ยาแผนโบราณ สามารถรักษาโรคมะเร็ง 
อัมพาต เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เพราะโรคดังกล่าวเป็นโรคเรื้อรัง และเป็นโรคที่รัฐมนตรีประกาศ
ห้ามโฆษณา นอกจากนี้ มักพบว่ายาดังกล่าวลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน
เข้าไป เช่น ยาสเตียรอยด์ ซึ่งถ้าไม่ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ท าให้กระเพาะทะลุ กระดูกพรุน 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
8 การกินยาปฏิชีวนะให้ได้ผลและปลอดภัย 

ควรปฏิบัติอย่างไร 
: 1) เมื่อจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์
หรือเภสัชกรทุกครั้ง โดยกินยาให้ครบตามขนาด และระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด เช่น กินก่อนอาหาร (เพราะยาจะออกฤทธิ์ดีตอนท้องว่าง 
การกินยาก่อนอาหารคือต้องกินก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที) หรือกิน
หลังอาหาร และกินติดต่อกันให้ครบก าหนดภายใน 5-7 วัน มิเช่นนั้น 
อาจไม่ได้ผลการรักษา หรือเกิดเชื้อดื้อยาได้ 
 2) อย่าแบ่งยาให้ผู้อื่น เพราะจะท าให้ทั้งเราและผู้อื่นกินยาไม่ครบตาม
ขนาด และอาจรักษาไม่ตรงอาการ 
3) อย่าเก็บไว้กินครั้งต่อไป เพราะยาอาจหมดอายุ หรืออาจเป็นเชื้อชนิด
อ่ืนที่ไม่สามารถใช้ยานี้รักษาได้ 
4) อย่าใช้ยาปฏิชีวนะตามที่คนอ่ืนแนะน า เพราะเขาอาจหวังดีแต่เขาไม่มี
ความรู้เรื่องยาและโรคท่ีเราเป็นจึงอาจเป็นอันตรายกับเราได้  

9 การข้ึนทะเบียนต ารับยามีความยากจริง
หรือไม่ 

กระบวนการขึ้นทะเบียนต ารับยา มีมาตรฐานขั้นตอนการท างานและ
ก าหนดระยะเวลาชัดเจน แล้วแต่จะยากหรือง่าย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานวิขาการ ประกอบกับค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา โดยหากมี
เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ อย. ก าหนดโดย
อ้างอิงจาก มาตรฐานสากล แล้วนั้น ย่อมขอ อย.ไม่ยาก 

10 การขออนุญาตโฆษณายาแบ่งออกเป็นก่ี
ประเภท 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.การโฆษณาขายยาต่อประชาชาทั่วไป :  หมายถึง การโฆษณาขายยา
ที่มีจุดมุ่งหมายโฆษณาต่อประชาชน โดยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนต์ ทาง
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ แผ่นป้าย
โฆษณา ใบปลิว แผ่นพับ วัสดุ อ่ืน ๆ ที่มีข้อความโฆษณาให้ประชาชน
เห็นได้ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
2. การโฆษณาขายาซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ หมายถึง 
การโฆษณาขายยาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะโฆษณาส่งตรงถึงผู้ประกอบโรค
ศิลปะ (หมายถึงเภสัชกร ทันตแพทย์ฯลฯ) ผู้ประกอบวิชีพเวชกรรม 
(หมายถึงแพทย์) หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โปสเตอร์ สื่อ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงวัสดุ อ่ืน ๆ ที่มีข้อความโฆษณา เป็นต้น 

11 ยาประเภทใดที่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง
ขออนุญาตโฆษณา 

ยาทุกประเภทต้องขออนุญาตโฆษณาก่อนจะท าการโฆษณา แม้ไม่ได้
กล่าวถึงสรรรพคุณเลย แต่เพียงแค่เอ่ยชื่อยี่ห้อยา ก็ต้องขออนุญาต
โฆษณาแล้ว 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
12 เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นขอ

อนุญาตโฆษณา 
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตโฆษณา ได้แก่ ค าขออนุญาต
โฆษณา 
1) ส าเนาใบส าคัญการข้ึนทะเบียนยา 
2) ส านาฉลากและเอกสารก ากับยาที่มีภาพและข้อความตรงกับที่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณา 
3) เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารอ้างอิง , ส าเนาค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา 
(ทย.1, เอกสารวิชกาการ) 
4) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบ +ผู้รับมอบ
อ านาจในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตไม่ได้มาด าเนินการเอง 
(หมายเหตุ : เอกสารทุกรายการ ท า2 ชุด เป็นคู่ฉบับกัน และเฉพาะ
ข้อความโฆษณาส่งส าเนาเพิ่มอีก 10 ชุด) 
5) แบบฟอร์มค าขอโฆษณาและตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ สามารถ
ติดต่อขอรับได้จากกลุ่มควบคุมก ากับดูแลการโฆษณายา หรือศึกษา
ข้อมูลได้จาก http://www.info.go.th พิมพ์ค าค้นหา "โฆษณาขายยา" 

13 ข้อความโฆษณายาที่ได้รับอนุญาตสามารถ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 

ไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับ
อนุญาต หากมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใด ๆ จะถือว่าเป็นการ
โฆษณาขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต 

14 ใบอนุญาตโฆษณายา สามารถใช้ได้ตลอดไป
ใช่หรือไม่ 

ไม่ใช่ เพราะสามารถโฆษณาได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่
อนุญาต ทั้งนี้ ภายในเวลาก่อนมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/
ทะเบียน/ฉลาก/เอกสารก ากับยา ต่างไปจากเดิมและมีเงื่อนไข อ่ืน ๆ 
ดังนี้ 
1) อนุญาตให้โฆษณาเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขีดฆ่า/ และตรง
ตามท่ได้แก้ไขไว้ 
2) ให้โฆษณาภายในเวลาก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/
ทะเบียน/ฉลาก/เอกสารก ากับยาต่างไปจากเดิม 
3) ข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรวจตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าโฆษณา
แตกต่างไปจากนี้ถือว่าข้อความโฆษณาทั้งมหดไม่ได้รับอนุญาต 
4) ให้แสดงข้อความเลขที่ใบอนุญาตในสื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์ 
5) เงื่อนไข อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตโฆษณา 
(ถ้ามี) 
6) อย.สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากมีเหตุผลอันจ าเป็น 
ทั้งนี้ ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

15 ยื่นขออนุญาตโฆษณายาที่ใดได้บ้าง สามารถยื่นขออนุญาตโฆษณายาได้ท่ี  
1) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  หรือ 
2) ส านกงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (เฉพาะกรณีการโฆษณาใน
เขตพ้ืนที่ของจังหวัดนั้น ๆ ) 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
16 หากต้องการติดต่อหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับ

การโฆษณายา สามารถขอได้จากที่ใด 
สามารถติดต่อ/ขอข้อมูลได้จากกลุ่มควบคุมก ากับดูแลโฆษณายา  กอง
ยา  อย.  
1) ข้อมูลการยื่น/จัดเตรียมเอกสาร/ติดตามเรื่อง  เบอร์ 02-590-7201 
2) ข้อมูลหลักเกณฑ์การพิจารณา ปัญหาการยื่น เบอร์ 02-590-7201 
และ 7168 
3) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย. 
4) สสจ.จังหวัด 

17 กรณีท่ีถูกสั่งให้ระงับการโฆษณาขายยา ต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ให้หยุดการเผยแพร่โฆษณานั้น และมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ระงับการ
โฆษณาขายยา 

18 การยื่นขออนุญาตน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ 16 
รายการ เข้ามาในราชอาณาจักร ด าเนินการ
อย่างไร 

ขั้นที่ 1 : ด าเนินการขอใบอนุญาตน าหรือสั่งยาเผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร(โปรดดู www.info.go.th พิมพ์ค าค้น "การขออนุญาต
น าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร") 
ขั้นที่ 2 : ด าเนินการจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์(โปรดดู www.info.go.th 
พิมพ์ค าค้น "การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์/การเพ่ิมชื่อผู้ผลิตเภสัช
เคมีภัณฑ์ในฐานข้อมูล") 
ขั้นที่ 3 : ด าเนินการขอหนังสือรับรองการน าหรือสั่งสารในกลุ่ม 16 
รายการ โดยยื่นเอกสาตามแบบค าขอ ได้แก่ กรณีเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
ส าเร็จรูป ให้ แบบ ช.ว. กรณียาส าเร็จรูปส าหรับมนุษยื ใช้แบ ช.ม. 
กรณียาส าเร็จรูปส าหรับสัตย์ ให้แบบ ช.ส. (โปรดดู 
www.fda.moph.go.th  เลือก ข่าวผลิตภัณฑ์ยา เลือกจากแถบ
ด้านบน "ยาสัตว์" เลือก การควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ เลือก ระเบียบว่า
ด้วยการออกหนังสือรับรองการน าหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 
 * โปรดดูประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่องก าหนดด่านน าเข้ายาที่เป็น
เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่มี
ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว ประกอบด้วย  
จาก www.fda.moph.go.th เลือก ข่าวผลิตภัณฑ์ "ยา" เลือกจากแถบ
ด้านบน "กฎหมายยา" เลือก "ประกาศกระทรวงสาธารสุข เรื่อง ก าหนด
ด่านเข้า" เลือก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก าหนดด่านน าเข้า
ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
ส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
19 การน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดย

ไม่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยา (น.ย.ม.1) 
จ าเป็นต้องมีหนังสือน าส่งจากบริษัทหรือไม่ 
และมีรายละเอียดอย่างไร 

จ าเป็นต้องมี โปรดดูรายละเอียดในเอการแนบท้ายประกาศกองยา 
เรื่อง รายละเอียดข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าหรือสั่งยาเข้าใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการวิจัยทางคลินิก หัวข้อ 1.2 หนังสือขี้แจงการขอ
อนุญาตดังตัวอย่างใน ภาคผนวก 4 โดยมีผู้ลงนามเป็นบุคคลเกี่ยวกับท่ี
ลงนามในแบบ น.ย.ม.1 และมีเนื้อหาส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อโครงการวิจัยภาไทยที่ตรงกับเอกสารอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม ยกเว้น กรณีรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรให้ชื่อโครงการถูกต้องตรงกัน
ในเอกสารของทุกกสถานที่วิจัยที่เก่ียวข้อง และตรงกับที่ระบุในสรุปย่อ
โครงการวิจัย (ภาษาไทย)(ภาคผนวก 7) 
2. รหัสโรงการวิจัย 
3. ครั้งที่ขออนุญาตน าเข้าของโครงการวิจัยเดียวกัน 
4. สถานที่วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. ระบุว่า การยื่นค าขอครั้งนี้เป็นการยื่นค าขอ "หลังจากสถานที่วิจัย
ทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคนที่เกี่ยวข้องครบแล้ว" หรือ "คู่ขนานระหว่างรอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 แห่ง" 

20 แบบค าขอน าเข้าสามารถกรอกข้อความโดย
การพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ 

ต้องพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบและข้อความต้อง
ถูกต้องตามประกาศทระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 

21 จะเปิดหรือปิดร้านขายยาท าอย่างไร การจะเปิดร้านขายยาตะต้องมีการขออนุญาต และต้องได้รับใบอนุญาต
ก่อนจึงจะขายยาได้ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด และมีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ที่จะท าหน้าที่ควบคุม
การขายยาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนหากจะปิดร้านนั้นก็
ต้องมาแจ้งยกเลิกต่อ อย. หรือ สสจ. ณ จังหวัดที่ร้านขายยานั้นตั้งอยู่
เช่นกัน 

22 ถ้าจะขอต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ต้องท า
อย่างไรบ้าง 

ปัจจุบันการต่ออายุใบอนุญาตในส่วนของร้านขายยาที่เปิดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครจะด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตทางไปรษณีย์โดย
ด าเนินการยื่นเอกสารตามข้อมูลที่ระบุในซองเอกสารที่ อย.ส่งให้ทาง
ไปรษณีย์ ทั้งนี้ ส าหรับการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะด าเนินการจ่ายผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์และยื่น
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงเอกสารที่ อย.ส่งหใ และส่งกลับมา อย.
ตามท่ีอยู่ที่ระบุบนซอง 

23 หากมีการย้ายสถานที่ร้านยาจากกรุงเทพไป
ยังต่างจังหวัด ต้องติดต่อที่ อย. หรือท่ี สสจ.
จังหวัดนั้น 

ส าหรับการย้ายร้านขายยานั้น จะให้ด าเนินการยกเลิกใบอนุญาตจาก
สถานที่ต้นทางและไปขอใบอนุญาตใหม่ ณ สถานที่ปลายทาง ทั้งนี้ ใน
ส่วนของกรุงเทพฯ ให้ติดต่อที่  อย.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
ส าหรับต่างจังหวัดให้ติดต่อ สสจ. จังหวัดนั้น ๆ ที่สถานที่ขายยาตั้งอยู่ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
24 เภสัชกรสามารถปรุงยาเอกได้หรือไม่ และ

หากต้องการจ าหน่ายยาที่ปรุงต้องท า
อย่างไร 

เภสัชกรสามารถปรุงยาได้ ตามที่แพทย์สั่ง เพ่ือผู้ป่วยเฉพาะรายเท่านั้น 
โดยต้องมีใบสั่งแพทย์เป็นหลักฐานพร้อมทั้งจัดท าเอกสารฉลากยาตามที่
กฎหมายระบุไว้อนึ่ง ในปัจจุบันหากร้านายยาจะปรุงยาจะต้อง
ด าเนินการตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนส าหรับการปรุงยา
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ร้านขายยาจะปรุงยาหรือแบ่งบรรจุยาเพ่ือ
จ าหน่ายเองนั้น ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย 

25 หากมีการเปลี่ยนเจ้าของร้านขายาต้องแจ้ง 
อย.หรือไม่ / ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

หากจะเปลี่ยนเจ้าของร้านขายยาจะต้องด าเนินการแจ้ง ต่อ อย. (กอง
ยา งานใบอนุญาต) และเม่ือได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตจึงจะ
สามารถด าเนินการขายยาได้ อนึ่ง ส าหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนั้น จะ
เป็นแบบเดียวกันกับการขออนุญาตร้านขายยาใหม่ 

26  การขายยาทางอินเทอร์เน็ต ท าได้หรือไม่ การขายยาทางอินเทอร์เน็ต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยยา เนื่องจาก
การขายยาต้องขออนุญาตจาก อย. หรือ สสจ.เสียก่อน โดยผู้ขอรับ
อนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เข่น การ
เผยแพร่รูปภาพ ชื่อ สรรพคุณของยาทางสื่อภาพทางอินเทอร์เน็ตนั้น 
เข้าข่ายการโฆษณาขายยา ซึ่งต้องขออนุญาตโฆษณาขายยา จาก อย. 
โดยได้รับเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา 
 ฆท..../25..... เสียก่อน จึงจะสามารถโฆษณาได้  

 


