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ความเห็นของผูร้ บั อนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั และพนักงานเจ้าหน้ าที่ต่อมาตรการควบคุม
ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ที่อาจนาไปใช้ในทางที่ผิดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เลิศเชาว์ สุทธาพานิช
กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ประเมินความเห็นของผูร้ บั อนุ ญาตขายยาแผนปจั จุบนั และพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ่อมาตรการควบคุม
ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ทอ่ี าจนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ วิ ธีการ: ตัวอย่าง คือ ผูร้ บั อนุ ญาตขายยาแผนปจั จุบนั
10 ราย พนักงานเจ้าหน้าทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุข 10 ราย และเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 8 รายในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูว้ จิ ยั ใช้
การสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลความเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของมาตรการในการควบคุมยา
กลุ่มดังกล่าว การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิ จยั : ผูร้ บั อนุ ญาตขายยาแผนปจั จุบนั และ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายในการควบคุมยากลุ่มนี้ ผู้รบั อนุ ญาตฯ ทัง้ หมดรายงานว่าสามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีก่ าหนดให้ขายยาแก้ไอและยาแก้แพ้ชนิดน้ าได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวดต่อครัง้ ต่อผูร้ บั บริการ ส่วนมาตรการทีป่ ฏิบตั ิ
ไม่ได้เลย คือ การทาบัญชีซอ้ื ยาอันตราย มาตรการทีผ่ รู้ บั อนุญาตขายยาและเจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่ามีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือ การมี
เภสัชกรควบคุมการขายยา และมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพน้อยทีส่ ดุ คือ การทาบัญชีซ้อื ยา สรุป: มาตรการทีใ่ ช้ในการควบคุม
ยาแก้ไอและยาแก้แพ้ยงั ไม่สามารถนามาปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพ ภาครัฐควรพัฒนาระบบรายงานการซื้อขายยากลุ่มนี้ตงั ้ แต่
วัตถุดบิ การผลิต และการขายในร้านขายยา โดยให้รายงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทัง้ ระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
และได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง ในการปฏิบตั งิ านกับเจ้าพนักงานตารวจ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องหาวิธกี ารทีท่ าให้
ตารวจทราบถึงชนิดของยาทีม่ กี ารนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ เพื่อการทางานทีร่ วดเร็วมากขึน้ นอกจากนี้ควรนามาตรการทางปกครอง
เช่น การไม่ต่ออายุใบอนุ ญาตขายยา มาพิจารณาใช้หากพบการกระทาความผิดจากการขายยาทีพ่ บว่ามีการนาไปใช้ในทางที่
ผิด
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RESEARCH ARTICLE
Opinions of Licensees for Selling Modern Drugs and Authorities
on the Measures for Controlling Antitussives and Antihistamines
with Potential Misuse in Prachuab Khiri Khan Province
Lertchoa Suttapanich
Consumer Protection and Pharmacy Department, Prachuabkhirikhan Provincial Public Health Office

Abstract
Objective: To determine opinions of licensees for selling modern drugs and authorities on the measures for
controlling antitussives and antihistamines with potential misuses within Prachuabkhirikhan. Method: The subjects
were 10 licensees for selling modern drugs, 10 authorities under Ministry of Public Health and 8 policemen working
in Prachuabkhirikhan. The researcher collected the data on the opinions of subjects on the effectiveness of
measures for controlling such drugs using interviews and questionnaires. Content analysis was employed to analyze
data from the interviews. Results: The majorities of licensees and authorities were knowledgeable on the law
governing this group of drugs. All licensees reported that they could comply with the measures on selling
antitussives and antihistamines in the form of syrup up to 3 bottles per time per buyer. The most ineffective measure
was bookkeeping on the purchase of dangerous drugs. The measure that the licensees and regulators considered
most effective was the pharmacist's control over the sale of the drugs. Conclusion: Measures used to control
antitussives and antihistamines have not been effectively implemented. Governmental agencies should develop a
reporting system for this group of medication covering raw materials to production and sales in pharmacies, based
on unitary database system enabling the validation of data and receiving truthful information. In working with the
police, Provincial Public Health Office must find an approach for the police to identified drugs with potential misuse to
fasten the process of work. In addition, administrative measures such as non-renewal of drug licenses should be
introduced if the licensees are found guilty of selling drugs with misuse potential.
Keywords: antitussives, antihistamines, drug misuse, drug law, public health pharmacy, consumer protection
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บทนา
ในปจั จุบนั ยาแก้ไอและยาแก้แพ้หลายชนิดทัง้ ใน
ต ารั บ ยาเดี่ ย วและยาสู ต รผสม ที่ ม ี ป ระโยชน์ ใ นทาง
การแพทย์ถกู นามาใช้ในทางทีผ่ ดิ เช่น dextromethorphan
, brompheniramine, chlorpheniramine, dimenhydrinate
, diphenhydramine, hydroxyzine, promethazine, tripolidine
ยาเหล่ า นี้ ถูก น ามาใช้เ สพทดแทนยาเสพติด
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึ ง ได้ ม ี
มาตรการควบคุ ม ยากลุ่ ม นี้ โดยออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญ ญัติย า พ.ศ. 2510 และประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาจ านวน 4 ฉบั บ (1-5)
กฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการสาคัญ 5 ประการ
ประการแรก คือ การควบคุมผูผ้ ลิต นาเข้า และร้านยาใน
ส่วนของ “การขายส่ง” ให้ต้องรายงานปริมาณการขายส่ง
ทัง้ นี้ การขายส่งตามกฎหมาย หมายถึง การขายให้แก่ผรู้ บั
อนุ ญ าตขายยาหรือ ขายส่ง แผนป จั จุ บ นั ผู้ร บั อนุ ญ าตให้
ดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รบั หรือไม่รบั ผูป้ ่วยไว้
ค้ า งคื น กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย หรือ
องค์การเภสัชกรรม ทัง้ นี้ เภสัชกรผู้มหี น้าที่ป ฏิบตั กิ าร ณ
สถานที่ผ ลิตยา น าเข้า และร้า นขายยาแผนป จั จุ บนั ต้อง
ควบคุมให้มกี ารแจ้งข้อมูลการขายส่งยากลุ่มนี้ทงั ้ ในตารับ
ยาเดี่ยวและยาสูตรให้ก บั อย. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
หรือ FDA Reporter อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ นอกจาก
นี้ ก ารขายยากลุ่ ม นี้ แ ก่ ร้า นขายยาแผนป จั จุ บ ัน และผู้ร บั
อนุ ญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลประเภททีไ่ ม่รบั ผูป้ ่วย
ไว้คา้ งคืน จะต้องมีหลักฐานการสังซื
่ อ้ ยาทีล่ งนามโดยเภสัช
กรผู้ ม ี ห น้ า ที่ ป ฏิ บ ั ติ ก ารของร้ า นยาแผนป จั จุ บ ั น หรื อ
ผูด้ าเนินการสถานพยาบาล (5)
มาตรการทางกฎหมายประการที่ 2 คือ การ
ควบคุมปริมาณการขายส่งของบริษทั ผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า และ
ร้ า นขาย ยาแผ น ป ัจ จุ บ ั น คื อ ก า หนดให้ จ าหน่ า ย
dextromethorphan ในต ารับ ยาเดี่ย วและยาสูต รผสมทัง้
ชนิ ด เม็ ด หรือ แคปซู ล ให้ ร้ า นยาแผนป จั จุ บ ัน ได้ ไ ม่ เ กิ น
2,000 เม็ดหรือแคปซูลต่อแห่งต่อเดือน (4) ผูผ้ ลิตและผู้
นาเข้าสามารถจาหน่ ายยาน้ าที่ม ี diphenhydramine,
promethazine หรือ dextromethorphan ได้ไม่เกิน 300
ขวด/แห่ง/เดือน (1) มาตรการประการที่ 3 คือ การควบคุม
การขายยาของร้ า นขายยา โดยเภสั ช กรผู้ ม ี ห น้ า ที่
ปฏิบตั กิ ารต้องควบคุมการส่งมอบยากลุ่มนี้ให้เป็ นไปตาม
วิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชนและมาตรฐานการประกอบ
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วิชาชีพ และต้องให้ขายยาเฉพาะกับผูท้ ม่ี คี วามจาเป็ นต้อง
ใช้ยาเท่านัน้ (5)
มาตรการประการที่ 4 คือ การควบคุ ม ปริม าณ
การขายของร้า นขายยาแก่ ป ระชาชนทัว่ ไป คือ ให้ข าย
dextromethorphan ในตารับยาเดีย่ วและยาสูตรผสมโดย
รูปแบบยาน้ าให้ขายได้ครัง้ ละ ไม่เกิน 3 ขวดรวมแล้วไม่
เกิน 180 มิล ลิลิต รต่ อ คนต่ อ ครัง้ รูป แบบยาเม็ด หรือ ยา
แคปซูล ไม่เกิน 20 เม็ดหรือแคปซูล ต่อคนต่อครัง้ ส่วนยา
ในกลุ่มยาแก้แพ้ในตารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมเฉพาะที่
เป็ นรูปแบบยาน้ า ขายได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวด รวมแล้วไม่
เกิน 180 มิลลิลติ รต่อคนต่อครัง้ (4) มาตรการประการที่ 5
คือ การจัดทาบัญชีการขายยาอันตรายของร้านขายยา โดย
การขายยา dextromethorphan ในตารับ ยาเดี่ย วและยา
สูตรผสม ทุกรูปแบบ และยาแก้แพ้ตามรายการที่กาหนด
ทัง้ ในตารับยาเดีย่ วและยาสูตรผสมเฉพาะทีเ่ ป็ นยาน้ า ต้อง
จัดทาบัญชีการขายยาอันตราย และให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
สามปีนบั แต่วนั ขาย (4)
แม้ว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าว แต่ยงั คงพบการใช้ยาแก้ไอและแก้แพ้ในทางทีผ่ ดิ
อยู่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ได้รบั เรื่อง
ร้องเรียนในประเด็นการใช้ยากลุ่มนี้ในทางทีผ่ ดิ เพิม่ ขึน้ จาก
6 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2558 เป็ น 11 ครีง้ ในปี พ.ศ. 2559 หรือ
กรณีพบการใช้ยาแก้ไอเพื่อเสพหรือเพื่อความสนุ กสนาน
ในกลุ่ ม วัย รุ่ น ซึ่ง เป็ น ข่ า วที่พ บเห็น ได้บ่ อ ยในสื่อ ต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ยงั พบกรณีท่บี งั คับใช้กฎหมายไม่ได้ เช่น การ
ตรวจพบยาแก้ไอในระหว่างการขนส่ง ซึ่งผูค้ รอบครองอ้าง
ว่ า มีย าไว้ ใ ช้ เ อง ซึ่ ง ไม่ ถื อ เป็ น ความผิด ตามกฎหมาย
นอกจากนี้รายงานจาก FDA Reporter พบว่า มีรา้ นขายยา
จานวนหนึ่งซือ้ ยามากกว่าปริมาณทีก่ าหนดให้ซอ้ื โดยร้าน
ที่ซ้ือ มากที่สุด มีย อดซื้อ มากถึง 5,098 ขวดต่ อ เดือ น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ยังมีรา้ นขายยาทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการที่
กาหนดขึน้
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของมาตรการในการควบคุมยาแก้ไอและยาแก้แพ้ (ต่อไปนี้
เรียกรวมว่า ยาแก้ไอฯ) ซึ่งเป็ นกลุ่มที่อาจมีการนาไปใช้
ในทางที่ผิดในพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยประเมิน
จากมุ ม มองของผู้ ร ับ อนุ ญ าตขายยาแผนป จั จุ บ ัน และ
เจ้ า หน้ า ที่ ท่ี ป ฏิ บ ัติ ง านควบคุ ม ยาแก้ ไ อฯ ไม่ ใ ห้ ม ีก าร
นาไปใช้ในทางที่ผดิ นอกจากนี้ยงั ประเมินความรูเ้ กี่ยวกับ
กฎหมาย การปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายระบุ และความเห็นต่อ

กฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมยากลุ่มนี้ ข้อมูลทีไ่ ด้จะมีประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงวิธกี ารควบคุมยาแก้ไอให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ เพือ่ ไม่ให้มกี ารนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ

วิ ธีการวิ จยั
ตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษามี 2 กลุ่ ม คือ 1) ผู้ ร ับ
อนุ ญ าตขายยาแผนป จั จุ บ ัน ในจัง หวัด ประจวบคีร ีข ัน ธ์
ทัง้ หมด 185 แห่ง ผู้วิจ ยั เลือ กผู้ร บั อนุ ญ าตฯ 10 รายมา
แบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจยั คือ เป็ นผูร้ บั อนุ ญาต
ฯ ในร้ า นที่ ม ีป ริม าณการซื้ อ ยาแก้ ไ อฯ มากที่ สุ ด ตาม
รายงานของ FDA
Report 2) พนักงานเจ้าหน้ าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านควบคุมยาแก้ไอฯ ผูว้ จิ ยั เลือก
กลุ่มตัวอย่างอย่างเจาะจง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ท่สี งั กัด
กระทรวงสาธารณสุ ข 10 คน โดยเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ จ าก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 คน และเจ้าหน้าทีใ่ นระดับ
อาเภอ 8 คน (เภสัช กร 5 คน และสาธารณสุขอาเภอ 3
คน) นอกจากนี้ ย ัง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ 8 คน ที่ ร่ ว ม
ตรวจสอบการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เครือ่ งมือและการเก็บข้อมูล
เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบเก็บข้อมูล 2 ชุด
ชุดแรกเป็ นแบบเก็บข้อมูลสาหรับร้านขายยาในประเด็น
ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายทีค่ วบคุมยาแก้ไอฯ
การปฏิบตั ติ ามที่กฎหมายระบุ และความเห็นต่อมาตรการ
และประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว แบบเก็บข้อมูลอีก
ชุดเป็ นของพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พื่อประเมิน ความรูเ้ กีย่ วกับ
มาตรการทางกฎหมายฯ ผู้วิจ ัย สร้า งแบบประเมิน จาก
มาตรการทางฎหมายทีร่ ะบุในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง (1-5)
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คาถามในการสัมภาษณ์
เป็ นทัง้ แบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด แบบวัดความรูแ้ ละการ
ปฏิบตั ติ ามที่กฎหมายระบุ มีผลการประเมินเป็ นทราบ-ไม่
ทราบ และปฎิ บ ั ติ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ส่ ว น ความเห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพของมาตรการประเมินในสามระดับ คือ มีผล
มาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และน้ อ ย (1
คะแนน) ส่ ว นการประเมิน ความเห็น เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ
มาตรการทางกฎหมายใช้คาถามปลายเปิด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณา ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ดว้ ยคาถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิ จยั
ความรู้ต่อมาตรการทางกฎหมาย
ตารางที่ 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุ ม ยาแก้ไ อฯ ที่อ าจมีก ารน าไปใช้
ในทางที่ผิด (N=28) ผู้ร ับ อนุ ญ าตขายยาและพนั ก งาน
เจ้าหน้าทีฯ่ เกือบทัง้ หมดมีความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการในการ
ควบคุมยาแก้ไอฯ ยกเว้นในประเด็นที่ผู้ผลิตยาและผู้ขาย
ส่งยา ต้องรายงานปริมาณการขายให้กบั อย. อย่างน้ อย
สัป ดาห์ล ะ 1 ครัง้ และประเด็น ที่ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสามารถตรวจสอบการซือ้ ยาแก้ไอฯ ของร้านขายยา
ได้ผ่านระบบออนไลน์ ประเด็นเหล่านี้ มเี พียงเจ้าหน้ าที่
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีท่ ราบ
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของผูร้ บั อนุญาตขายยาฯ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนผูร้ บั อนุ ญาตขายยาแผน
ั
ป จ จุ บ ัน ที่ร ายงานว่ า สามารถปฏิบ ัติต ามมาตรการทาง
กฎหมาย (N=10)
ผู้รบั อนุ ญาตขายยาฯ รายงานว่า
มาตรการที่ตนปฏิบตั ิได้มากที่สุด คือ การขายยาแก้ไอฯ
ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวด รวมแล้วไม่เกิน 180 มิลลิลติ รต่อคน
ต่อครัง้ (9 จาก 10 คน) ส่วนมาตรการทีไ่ ม่มผี ปู้ ฏิบตั ติ าม
ได้เลย คือ การทาบัญชีซอ้ื ยาอันตรายทุกชนิดทุกครัง้
ความเห็นของผู้ร บั อนุญาตขายยาฯ ต่ อประสิ ทธิ ภาพ
ของกฎหมาย
ตารางที่ 3 แสดงความเห็นของผู้รบั อนุ ญาตขาย
ั
ยาแผนปจจุบนั ต่อประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย
(N=10) ในการควบคุ ม ยาแก้ไ อฯ ผู้ร บั อนุ ญ าตขายยาฯ
เห็นว่า มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด คือ เภสัชกรผู้
มีหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารต้องควบคุ มการขายยาแก้ไอ (คะแนน
เฉลี่ย 2.40 จากคะแนนเต็ม 3) ส่วนมาตรการที่ผู้รบั
อนุ ญาตขายยาฯ เห็นว่ามีป ระสิทธิภาพน้ อย คือ การทา
บัญชีซ้ือยาอันตรายทุกชนิ ดทุก ครัง้ (คะแนนเฉลี่ย 1.00
จากคะแนนเต็ม 3)
ความเห็นอื่น ๆ ของผูร้ บั อนุญาตขายยาฯ
ผู้ร บั อนุ ญ าตขายยาฯ ได้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ
มาตรการทางกฎหมาย ดังนี้
1) สาหรับมาตรการทีผ่ ผู้ ลิต ผูน้ าเข้า และร้านยา
ต้องรายงานปริมาณการขายส่ง ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
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ตารางที่ 1. ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการในการควบคุมยาแก้ไอฯ ทีอ่ าจมีการนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ (N=28)
มาตรการ
จานวนผูท้ ม่ี คี วามรู้
ผูร้ บั อนุญาต เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ขายยา
สสจ.
ระดับอาเภอ ตารวจ
(N=10)
(N=2)
(N=8)
(N=8)
1. ผูผ้ ลิตยาและผูข้ ายส่งยาต้องรายงานปริมาณการขายให้กบั
2
2
0
0
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถตรวจสอบรายการการซือ้
1
2
0
0
ยาแก้ไอของร้านขายยา ได้ผา่ นระบบออนไลน์
3. การขายยาแก้ไอกาหนดให้ขายได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวด รวมแล้ว
10
2
8
4
ไม่เกิน 180 มิลลิลติ รต่อคนต่อครัง้
4. การซือ้ ยามาจาหน่ายต้องทาบัญชีซอ้ื ยาอันตรายทุกชนิดทุกครัง้
10
2
8
7
5. ยาแก้ไอชนิดน้าสูตรแอนตีฮ้ สี ตามีนเป็ นยาทีต่ อ้ งทาบัญชีขายยา
10
2
8
7
6. เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ต้องควบคุมการขายยาแก้ไอ
10
2
8
7
7. ผูผ้ ลิต/ผูน้ าเข้าถูกจากัดปริมาณการจาหน่ายยาน้าทีม่ ไี ดเฟน
9
2
8
8
ไฮดรามีน/โปรเมทาซีน/เดกซ์โตรเมธอร์แฟน ได้ไม่เกิน 300 ขวด/
แห่ง/เดือน
สามารถตรวจสอบร้านขายยาทีซ่ อ้ื ยากลุ่มนี้ในปริมาณมาก
ได้ ผู้รบั อนุ ญาตขายยาฯ ที่ซ้อื ยาจากบริษทั มากกว่า
ปริมาณที่กฎหมายอนุ ญาตกล่าวว่า ผูแ้ ทนของบริษทั ยาที่
ผลิต ยาแก้ไ อฯ ได้แ จ้ง ว่ า ระเบีย บของทางการที่จ ากัด
ปริมาณการขายของบริษทั นัน้ ได้ถูกยกเลิก โดยไม่มกี าร
จ ากัด ปริม าณการขายยาแก้ ไ อฯ ของบริษัท แล้ว ผู้ร ับ
อนุ ญาตขายยาฯ จึงซือ้ ยาในปริมาณมาก ผูร้ บั อนุ ญาตขาย
ยารายหนึ่งให้ความเห็นว่า มาตรการนี้ไม่สามารถควบคุม
การใช้ยาในทางที่ผดิ ได้ หากยังมีผูแ้ ทนบริษทั ที่ไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการนี้ เพราะตนเคยถูกตรวจสอบจากพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ยสาเหตุ ท่ี ต นซื้ อ ยามาในปริ ม าณมาก
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ น ผู้ แ จ้ ง ให้

พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจสอบการซือ้ ยาแก้ไอในครัง้ นัน้
และถูกดาเนินคดีในฐานที่ไม่ได้จดั ทาบัญชีซ้อื ขาย การซื้อ
ยาปริม าณมากครัง้ นั ้น เกิ ด จากการที่ต นซื้ อ มาเพราะ
ต้องการช่วยผูแ้ ทนยาในการทายอดขาย ซึ่งเมื่อตนซื้อยา
มาแล้วผู้แทนยาคนดังกล่าวจะมาซื้อยากลับไป โดยไม่ได้
จัดทาบัญชีการซื้อ-ขายยาในครัง้ นัน้ ไว้ ส่วนยาที่ผู้แทนฯ
ซื้อ กลับ ไปไม่ ท ราบว่ า ถู ก น าไปขายต่ อ ให้ก ับ ผู้ใ ด และ
ผูแ้ ทนฯ ยังไม่มาให้การกับพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นฐานะผูร้ บั
ซื้อยาต่อไปด้วย จึงเห็นว่า การควบคุมการขายยาแก้ไอฯ
ในแหล่งซื้อที่มใี นรายงานไม่อาจแก้ปญั หาได้ เพราะการ
กระจายยาอาจเกิดนอกแหล่งซื้อ โดยเกิดจากการนายาไป
จาหน่ายของผูแ้ ทนยาทีม่ ารับซือ้ ยาต่อไปก็ได้

ตารางที่ 2. จานวนผูร้ บั อนุ ญาตขายยาแผนปจั จุบนั ทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนด (N=10)
มาตรการ
จานวนทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้
1. การทาบัญชีซอ้ื ยาอันตรายทุกชนิดทุกครัง้
0
2. การจากัดปริมาณการจาหน่ายน้าทีม่ ไี ดเฟนไฮดรามีน/โปรเมทาซีน/เดกซ์โตรเมธอร์แฟน
2
โดยบริษทั แก่รา้ นยาไว้ไม่เกิน 300 ขวด/แห่ง/เดือน
3. การทาบัญชีขายยายาแก้ไอทีเ่ ป็ นยาน้าสูตรแอนตีฮ้ สี ตามีน
4
4. เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ต้องควบคุมการขายยาแก้ไอ
6
5. การขายยาแก้ไอ กาหนดขายได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวด รวมแล้วไม่เกิน 180 มิลลิลติ รต่อคนต่อครัง้
9
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ตารางที่ 3. ความเห็นของผูป้ ระกอบการต่อประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย (N=10)
มาตรการ
มาก ปานกลาง น้อย
การทาบัญชีซอ้ื ยาอันตรายทุกชนิดทุกครัง้
0
0
10
การทาบัญชีขายยายาแก้ไอทีเ่ ป็ นยาน้าสูตรแอนตีฮ้ สี ตามีน
0
2
8
การขายยาแก้ไอกาหนดขายได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวด รวมแล้วไม่เกิน
1
1
8
180 มิลลิลติ ร/คน/ครัง้
การจากัดปริมาณการจาหน่ายยาน้าทีม่ ไี ดเฟนไฮดรามีน/โปรเมทาซีน/
1
7
2
เดกซ์โตรเมธอร์แฟนแก่รา้ นยา ไม่เกิน 300 ขวด/แห่ง/เดือน
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ต้องควบคุมการขายยาแก้ไอ
6
2
2
1: ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั 1-3 โดยมาตรการมีผลมาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และน้อย (1 คะแนน)
2) ส าหรับ มาตรการในเรื่ อ งหน้ า ที่ ข องผู้ ร ับ
อนุญาตขายยาฯ นัน้ ผูร้ บั อนุ ญาตขายยาฯ ทีย่ งั ไม่สามารถ
หาเภสัชกรมาเป็ นผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารได้ตลอดเวลาเปิ ดทา
การ ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้และต้องการให้ผ่อนผันการ
ใช้มาตรการนี้กบั ร้านขายยาเก่าที่เปิ ดมานานแล้ว ผู้รบั
อนุญาตขายยาฯ กลุม่ นี้เข้าใจว่า กฎกระทรวง เรื่อง การขอ
อนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตขายยาแผนปจั จุบนั พ.ศ.
2556 (2) จะผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
สถานที่ อุ ป กรณ์ และวิธีป ฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุม ชนใน
สถานที่ขายยาแผนปจั จุบนั ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
2557 (6) ให้กบั ร้านขายยาทีข่ ออนุ ญาตก่อนกฎกระทรวง
บังคับใช้ ผูร้ บั อนุ ญาตขายยาฯ เห็นด้วยว่า การมีเภสัชกร
ควบคุ ม การขายยาแก้ ไ อฯ จะช่ ว ยในการควบคุ ม การ
นาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ได้
3) มาตรการการทาบัญชีซ้อื ยาอันตรายนั น้ ไม่ม ี
ผู้รบั อนุ ญาตขายยาฯ รายใดเลยที่ปฏิบตั ไิ ด้ ทัง้ ยังไม่เห็น
ด้วยในการกาหนดเป็ นมาตรการทางกฎหมาย เพราะการ
นาข้อมูลซือ้ ยามาจัดทาบัญชีตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด เป็ น
ภาระงานทีม่ าก เนื่องจากร้านยาซือ้ ยาอันตรายจานวนมาก
และมีหลายรายการ หากกาหนดให้ทาบัญชีขายยาเฉพาะ
ยากลุ่มเสีย่ ง ก็พอเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ นอกจากนี้ยงั มี
ความเห็ น ว่ า ลัก ษณะของการขายยาในความจริง ไม่
เหมือ นกับสิ่ง ที่ป รากฏในบัญชี การทาบัญ ชีนัน้ เป็ น การ
สร้างหลักฐานให้ตรวจสอบเท่านัน้ หากต้องการควบคุ ม
ด้ ว ยการตรวจสอบบัญ ชี ภ าครัฐ ควรควบคุ ม ผู้ ผ ลิ ต ให้
รายงานปริม าณการผลิ ต และขายที่แ ท้ จ ริง ให้ ไ ด้ ก่ อ น
นอกจากนี้ยงั มีผู้รบั อนุ ญาตขายยาบางรายบอกว่า หากมี
การดาเนินการตามกฎหมายด้วยมาตรการนี้ ตนยอมถูก
เปรียบเทียบปรับน่าจะง่ายกว่าการทาบัญชี

ค่าเฉลีย่ 1
1.00
1.20
1.30
1.70
2.40

ส่วนมาตรการการจัดทาบัญชีขายยาแก้ไอที่เป็ น
สูตรแอนตี้ฮสี ตามีนนัน้ ผู้รบั อนุ ญาตขายยาที่ปฏิบตั ไิ ม่ได้
ให้เหตุผลว่า การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบบัญชีนนั ้
ยาก เพราะขาดความร่ ว มมือ จากผู้ท่ีม าซื้อ ซึ่ง การลง
รายละเอียดไม่ครบก็ถอื ว่าทาบัญชีไม่สมบูรณ์ จึงเป็ นไปได้
ยากทีจ่ ะทาให้ขอ้ มูลในบัญชีเป็ นความจริง
4) สาหรับมาตรการที่กาหนดให้เภสัชกรผู้ม ี
หน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารต้องควบคุมการขายยาแก้ไอนัน้ จากการ
เก็บข้อมูลพบเภสัชกรปฏิบตั กิ ารประจาร้าน 4 ร้าน อีก 6
ร้านไม่พบ แต่แจ้งว่ามาปฏิบตั หิ น้าที่บางเวลาในแต่ละวัน
ซึง่ เป็ นอีกมาตรการทีร่ า้ นขายยายังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ผู้ร ับ อนุ ญ าตขายยาได้ ใ ห้ข้อ เสนอแนะในการ
ควบคุ ม การน ายาแก้ ไ อฯ ไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด ได้ ดัง นี้
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการมีเภสัชกรประจาร้านของร้าน
ขายยาทุ ก ร้ า น โดยไม่ ค วรมีข้อ ยกเว้ น ให้ ร้ า นที่ไ ด้ ร ับ
ใบอนุ ญาตขายยาก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง การ
ขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตขายยาแผนป จั จุ บ ัน
พ.ศ. 2556 (2) ที่กาหนดให้รา้ นขายยาแผนปจั จุบนั ต้อง
ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรม (GPP) ทัง้ นี้เพราะ
ปญั หาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเกิดจากการที่ไม่มเี ภสัชกร
ประจาร้านยา นอกจากนี้ ผูร้ บั อนุ ญาตขายยาฯ ต้องการให้
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด บัง คับ ใช้ก ฎหมายในการ
ควบคุ ม ยาแก้ไ อเป็ น มาตรฐานเดีย วกัน ทัง้ หมด โดยใช้
แนวทางที่แจ้งให้ผูร้ บั อนุ ญาตขายยาทราบว่า หากกระทา
ความผิดจะต้องได้รบั โทษอย่างไร และหากกระทาผิดซ้า
โทษจะเป็ นอย่างไร รวมถึงการส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรม
พิจ ารณาโทษทางจรรยาบรรณของเภสัช กรผู้ ม ีห น้ า ที่
ปฏิบตั กิ ารด้วย
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ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ตารางที่ 4 แสดงความเห็ น ของพนั ก งาน
เจ้า หน้ า ที่ต่ อ ประสิท ธิภ าพของมาตรการทางกฎหมาย
(N=10)
พนัก งานเจ้า หน้ า ที่เ ห็น ว่า มาตรการที่ม ี
ประสิท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด คื อ การมี เ ภสัช กรผู้ ม ี ห น้ า ที่
ปฏิบตั ิก ารควบคุ ม การขายยาแก้ไ อฯ ส่ว นมาตรการที่ม ี
ประสิทธิภาพน้อยทีส่ ุด คือ การทาบัญชีซ้อื ยาอันตรายทุก
ชนิดทุกครัง้ แสดงได้ดงั ตารางที่ 4
ความเห็นอื่น ๆ ของพนักงานเจ้าหน้ าที่
ในเรื่องการควบคุมปริมาณในการซื้อการขายยา
แก้ไ อ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจเสนอให้พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ต าม
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขต้องหาวิธีการในการ
ตรวจสอบข้อมูลการซือ้ ขายทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน ขณะนี้ม ี
มาตรการที่ดแี ต่ทาไม่ได้จริง นอกจากนี้ ยังพบยาแก้ไอใน
ระหว่างขนส่งหรือพกติดตัว ซึ่งไม่มกี ฎหมายกาหนดไว้ว่า
การพกในปริมาณเท่าใดจริงเป็ นความผิด เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
เองก็ไม่รจู้ กั ตัวยาสาคัญในยา ทาให้การดาเนินการในส่วน
นี้ยงั มีขอ้ จากัด
ส่วนมาตรการที่กาหนดหน้าที่ของผูป้ ระกอบการ
นัน้ พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ุกฝา่ ยเห็นว่า การจัดให้มเี ภสัชกร
ประจาตลอดเวลาทีร่ า้ นเปิ ดทาการจะแก้ปญั หาการใช้ยาแก้
ไอฯ ในทางที่ผดิ ได้ แต่การกาหนดให้ผู้รบั อนุ ญาตขายยา
จัด ท าบัญ ชี ซ้ื อ -ขายยาตามกฎหมาย อาจต้ อ งแก้ ไ ข
กฎหมาย หรือให้อานาจในการใช้ดุลยพินิจ แก่ พนัก งาน
เจ้า หน้ า ที่เ พื่อ พิจ ารณาว่า การท าบัญ ชีท่ีไ ม่เ ป็ น ไปตาม
แบบที่กฎกระทรวงกาหนดนัน้ เพียงพอกับการควบคุมยา
และได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความจริงหรือไม่

พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ สนอให้มกี ารกากับการจัดทา
บัญ ชีข ายยาอัน ตรายในรายการที่ก าหนดนั น้ ให้อ ยู่ บ น
พืน้ ฐานของข้อมูลจริง เช่น การสร้างระบบทีเ่ ชื่อมต่อข้อมูล
การซื้อยาของร้านยากับการขายยาของบริษทั โดยกาหนด
รหัสที่สามารถใช้ตรวจสอบปริมาณยาร้านยาซื้อในแต่ละ
ครัง้ ได้ ทาให้บญ
ั ชีซ้อื -ขายยาแก้ไอฯ ของผูร้ บั อนุ ญาตขาย
ยาฯ เป็ นข้อมูลเดียวกับข้อมลที่บริษทั ยารายงานการขาย
ให้ก ับ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง ท าให้
ทราบชัดว่า ร้านขายยาซือ้ ยาในปริมาณเท่าใด
เจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ ทีอ่ ยากให้มชี ่องทางในการ
ตรวจสอบชื่อ ยาที่เ ป็ น ชื่อ สามัญ เพราะหากเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจไม่สามารถทราบได้วา่ ของกลางทีต่ รวจพบเป็ นยาที่
ต้องควบคุมตามกฎหมายหรือไม่ จะต้องรอให้เจ้าหน้ าที่
ของกระทรวงสาธารณสุ ข มายืน ยัน การจัด ท ารู ป ภาพ
ลักษณะของยาที่มกี ารนาไปใช้ในทางที่ผดิ ให้แก่ตารวจจะ
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้

สรุปและการอภิ ปรายผล
ผูร้ บั อนุญาตขายยาฯ และพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ว่ น
ใหญ่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุม
ยาแก้ ไ อฯ ที่อ าจมีก ารน าไปใช้ ใ นทางที่ผิด ยกเว้น ใน
ประเด็นทีผ่ ผู้ ลิตยาและผูข้ ายส่งยาต้องรายงานปริมาณการ
ขายให้กบั สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างน้อย
สัป ดาห์ ล ะ 1 ครัง้ และส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
สามารถตรวจสอบรายงานการซื้อยาแก้ไอของร้านขายยา
ได้ผา่ นระบบออนไลน์
ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ผู้ร บั อนุ ญ าตขายยาฯ
สอดคล้องกับรายงานปริมาณการซือ้ ยาแก้ไอฯ ใน FDA

ตารางที่ 4. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ่อประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมายทีก่ าหนด (N=10)
มาตรการ
มาก ปานกลาง น้อย
การทาบัญชีซอ้ื ยาอันตรายทุกชนิดทุกครัง้
2
2
14
การจากัดปริมาณการจาหน่ายยาน้าทีม่ ไี ดเฟนไฮดรามีน/โปรเมทาซีน/
2
8
8
เดกซ์โตรเมธอร์แฟน ได้ไม่เกิน 300 ขวด/แห่ง/เดือน
การทาบัญชีขายยายาแก้ไอทีเ่ ป็ นยาน้าสูตรแอนตีฮ้ สี ตามีน
2
8
8
การขายยาแก้ไอ กาหนดขายได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 ขวด รวมแล้วไม่เกิน
2
8
4
180 มิลลิลติ ร/คน/ครัง้
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ต้องควบคุมการขายยาแก้ไอ
10
4
4
1: ค่าเฉลีย่ มีพสิ ยั 1-3 โดยมาตรการมีผลมาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และน้อย (1 คะแนน)
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ค่าเฉลีย่ 1
1.33
1.67
1.67
1.67
2.33

Reporter ทีพ่ บว่า มาตรการจากัดปริมาณการขายยาแก้ไอ
ฯ ของผู้ผลิตและผู้นาเข้าให้ไม่เกิน 300 ขวด/แห่ง/เดือน
เป็ นมาตรการที่ผู้ผลิตและผู้นาเข้ายังไม่ได้ปฏิบตั ติ าม จึง
พบว่ามีขอ้ มูลการขายยาแก้ไอแก่รา้ นยามากกว่าปริมาณที่
กาหนด มาตรการการจัดทาบัญชีซ้อื ยาอันตรายนัน้ ไม่ม ี
ร้า นใดท าได้เลย ส่วนมาตรการที่ก าหนดให้เ ภสัช กรผู้ม ี
หน้ า ที่ป ฏิบ ัติก ารต้ อ งควบคุ ม การขายยาแก้ ไ อเป็ น อีก
มาตรการทีร่ า้ นขายยายังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ครบทุกแห่ง
ผู้รบั อนุ ญาตขายยาฯ และพนักงานเจ้าหน้ าที่ม ี
ความเห็น ต่ อ มาตรการควบคุ ม ยาแก้ ไ อฯ ที่แ ตกต่ า งกัน
มาตรการที่ทงั ้ สองกลุ่มเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด คือ
เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารต้องควบคุมการขายยาแก้ไอฯ
เจ้าหน้าที่เห็นว่า การจากัดปริมาณการซื้อของร้านขายยา
ให้ ไ ม่ เ กิ น 300 ขวด/แห่ ง /เดื อ น เป็ น อี ก มาตรการที่ ม ี
ประสิทธิภาพที่สุดเช่นกัน ส่วนผูร้ บั อนุ ญาตขายยาเห็นว่า
มาตรการอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่การทาบัญชีซ้อื ยา เป็ นมาตรการที่
มีประสิทธิภาพรองลงมา ส่วนเจ้าหน้าที่เห็นว่า การให้ทา
บัญชีขายยายาแก้ไอของร้านขายยาและการจากัดปริมาณ
การขายยาแก้ไอฯ ของร้านขายยาไม่เกินครัง้ ละ 3 ขวด/
คน/ครัง้ นั ้น เป็ น มาตรการที่ม ีป ระสิท ธิภ าพรองลงมา
ตามลาดับ ส่วนมาตรการการให้ทาบัญชีซ้อื ยานัน้ ทัง้ ผูร้ บั
อนุ ญ าตขายยาฯ และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เห็น ว่ า เป็ น
มาตรการทีม่ ผี ลน้อยทีส่ ดุ
หน้ า ที่ข องผู้ ร ับ อนุ ญ าตขายยาและผู้ ม ีห น้ า ที่
ปฏิบ ัติก ารในร้า นยาซึ่ง พระราชบัญ ญัติย า พ.ศ. 2510
กาหนดไว้และมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการขายยา
แก้ไอฯ คือ การจัดให้มเี ภสัชกรปฏิบตั กิ ารตลอดเวลาเปิ ด
ทาการ การจัดทาบัญชีซ้อื -ขายยา และการควบคุมการส่ง
มอบยาโดยเภสัช กร หากไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามแล้ ว จะมีโ ทษ
เปรีย บเทีย บปรับ คือ ปรับ ผู้ ร ับ อนุ ญ าตขายยาไม่ เ กิน
10,000 บาท และปรับผู้มหี น้ าที่ปฏิบตั ิการไม่เกิน 5,000
บาท โทษเปรียบเทียบปรับดังกล่าวถือเป็ นอัตราโทษทีน่ ้อย
และไม่สง่ ผลกระทบต่อผูร้ บั อนุ ญาตขายยาและเภสัชกรผูม้ ี
หน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร มาตรการทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์กาหนดเพิม่ เติม คือ การส่งข้อมูลการไม่
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของผูม้ หี น้าที่ปฏิบตั กิ ารไปยังสภาเภสัช
กรรมเพือ่ พิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณ ปจั จุบนั มีเภสัช
กรที่ถู ก พิจ ารณาโทษทางจรรยาบรรณด้ ว ยการพัก ใช้
ใบอนุ ญ าต 1 ปี จ านวน 5 ราย (7-11) การลงโทษทาง
จรรยาบรรณแก่เภสัชกรเมื่อพบการกระทาความผิดส่งผล

ต่ อ ร้ า นขายยาโดยตรง เพราะเมื่ อ เภสัช กรถู ก พัก ใช้
ใบอนุ ญาต ร้านยาก็ไม่สามารถเปิ ดกิจการต่อไปได้จนกว่า
จะมี ผู้ ม ี ห น้ า ที่ ป ฏิ บ ั ติ ก ารรายใหม่ ส่ ว นมาตรการที่
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดตาม
ั หาการฝ่ า ฝื น
แนวทางร่ ว มด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขป ญ
กฎหมายที่เกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 (12) ที่ระบุว่า หากพบ
การดาเนินการกระทาความผิดซ้าในฐานความผิดเดิม 3
ครัง้ ใน 1 ปี ปฏิทนิ ให้สง่ ข้อมูลให้สานักงานคณะกรรมการ
ยาพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขายยานัน้ ยังไม่สามารถทาได้
เพราะสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่สามารถตรวจร้านยา
แต่ละร้านได้มากถึง 3 ครัง้ ใน 1 ปี
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า มาตรการควบคุมยาแก้ไอ
ั หา
ฯ ที่ อ าจมี ก ารน าไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด ในขณะนี้ มีป ญ
ทัง้ หมด 4 ปญั หา คือ 1) บริษทั ขายยาให้ร้านขายยาเกิน
ปริมาณที่กฎหมายกาหนด 2) ผู้รบั อนุ ญาตขายยาไม่ไ ด้
จัดทาบัญชีซ้อื -ขายยาตามความเป็ นจริง 3) ร้านขายยายัง
ไม่มเี ภสัชกรประจาร้านเป็ นผูค้ วบคุมการจาหน่ า ยยา และ
4) กฎหมายไม่ได้กาหนดปริมาณการครอบครองยาแก้ไอ
แม้พ บว่ า มีก ารน าไปใช้ ใ นทางที่ผิด หรือ การพกติด ตัว
ระหว่างเดินทาง ก็ไม่อาจดาเนินการตามกฎหมายได้
ข้อเสนอแนะ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควร
พัฒนาระบบการรายงานปริมาณการขายยาแก้ไอฯ ของ
บริษัท ตัง้ แต่การผลิต นาเข้ายา และการจาหน่ ายให้กบั
ร้านยา นอกจากนี้ ควรพิจารณาการควบคุมวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
การผลิต ยาแก้ ไ อฯ ที่พ บว่ า มีก ารน ามาใช้ ใ นทางที่ผิด
เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตที่ชดั เจน ดังเช่นการควบคุม
วัตถุดบิ ที่ใช้ผลิตมอร์ฟีนขององค์การเภสัชกรรม หรือการ
ควบคุมการจาหน่ ายวัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสามโดย
สานักงานอาหารและยา
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ควร
พัฒนาระบบรายงานปริมาณการขายยาจากสถานที่ผลิต
หรือนาเข้ายาแก้ไอฯ สูร่ า้ นขายยา โดยให้แสดงชื่อยา ครัง้
ทีผ่ ลิต และปริมาณทีข่ ายให้รา้ นขายยา โดยทีร่ า้ นขายยาก็
สามารถรายงานการขายยาได้บนระบบนี้ หากทาได้บริษทั
ผูข้ ายเองก็สามารถควบคุมปริมาณการขายยาให้รา้ นยาได้
จากระบบนี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถรีย กดู ร ะบบ
รายงานทัง้ หมดเพื่อ ตรวจสอบเฝ้ า ระวัง ได้ ซึ่ง จะท าให้
สามารถควบคุมระบบรายงานการกระจายยาได้ตงั ้ แต่ต้น
ทางจนถึงปลายทาง
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ั หา
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ต้อ งเสนอป ญ
เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ไอฯ ในทางที่ผิดให้ก บั ผู้ว่าราชการ
จัง หวัด ซึ่ง เป็ น ผู้อ นุ ญ าตตามพระราชบัญ ญัติย า พ.ศ.
2510 และควรนาเสนอให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดใช้มาตรการ
ทางปกครอง ในการพิจารณาการออกใบอนุ ญาตขายยา
รวมถึ ง การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาตขา ยยา โดยค านึ ง ถึ ง
พฤติกรรมการกระทาความผิดเกีย่ วกับการขายยาของร้าน
ขายยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ควร
ประกาศให้ร้านขายยาทุกแห่งในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ทราบถึง ผลการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณโดยสภา
เภสัชกรรมในเภสัชกรที่ไม่ควบคุมการขายยาแก้ไอจนมี
ปญั หาในการนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการแจ้งว่ามี
การดาเนินการในเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง
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