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บทคดัย่อ 
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ประเมนิความเหน็ของผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปจัจุบนัและพนกังานเจา้หน้าทีต่่อมาตรการควบคุม
ยาแกไ้อและยาแกแ้พท้ีอ่าจน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์วิธีการ: ตวัอยา่ง คอื ผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปจัจุบนั 
10 ราย พนกังานเจา้หน้าทีส่งักดักระทรวงสาธารณสุข 10 ราย และเจา้หน้าทีต่ ารวจ 8 รายในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ผูว้จิยัใช้
การสมัภาษณ์และแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูความเหน็ของตวัอย่างเกี่ยวกบัประสทิธภิาพของมาตรการในการควบคุมยา
กลุ่มดงักล่าว การวเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั: ผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปจัจุบนัและ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายในการควบคุมยากลุ่มน้ี  ผู้รบัอนุญาตฯ ทัง้หมดรายงานว่าสามารถปฏบิตัติาม
มาตรการทีก่ าหนดใหข้ายยาแกไ้อและยาแกแ้พช้นิดน ้าไดค้รัง้ละไม่เกนิ 3 ขวดต่อครัง้ต่อผูร้บับรกิาร สว่นมาตรการทีป่ฏบิตัิ
ไมไ่ดเ้ลย คอื การท าบญัชซีือ้ยาอนัตราย มาตรการทีผู่ร้บัอนุญาตขายยาและเจา้หน้าทีเ่หน็วา่มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ คอื การมี
เภสชักรควบคุมการขายยา และมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพน้อยทีส่ดุ คอื การท าบญัชซีื้อยา สรปุ: มาตรการทีใ่ชใ้นการควบคุม
ยาแกไ้อและยาแกแ้พย้งัไม่สามารถน ามาปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ ภาครฐัควรพฒันาระบบรายงานการซื้อขายยากลุ่มน้ีตัง้แต่
วตัถุดบิ การผลติ และการขายในรา้นขายยา โดยใหร้ายงานบนฐานขอ้มลูเดยีวกนัทัง้ระบบ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้
และไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ในการปฏบิตังิานกบัเจา้พนักงานต ารวจ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตอ้งหาวธิกีารทีท่ าให้
ต ารวจทราบถงึชนิดของยาทีม่กีารน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิเพื่อการท างานทีร่วดเรว็มากขึน้ นอกจากน้ีควรน ามาตรการทางปกครอง 
เช่น การไม่ต่ออายุใบอนุญาตขายยา มาพจิารณาใชห้ากพบการกระท าความผดิจากการขายยาทีพ่บว่ามกีารน าไปใชใ้นทางที่
ผดิ 
ค าส าคญั: ยาแกไ้อ ยาแกแ้พ ้การใชย้าในทางทีผ่ดิ กฎหมายยา เภสชัสาธารณสขุ การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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Opinions of Licensees for Selling Modern Drugs and Authorities  
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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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บทน า 
 ในปจัจุบนั ยาแกไ้อและยาแกแ้พห้ลายชนิดทัง้ใน
ต ารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีประโยชน์ในทาง
การแพทยถ์กูน ามาใชใ้นทางทีผ่ดิ เช่น dextromethorphan 
, brompheniramine, chlorpheniramine, dimenhydrinate 
, diphenhydramine, hydroxyzine, promethazine, tripoli- 
dine ยาเหล่าน้ีถูกน ามาใช้เสพทดแทนยาเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มี
มาตรการควบคุมยากลุ่มน้ี โดยออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจ านวน 4 ฉบับ (1-5) 
กฎหมายดงักล่าวประกอบดว้ยมาตรการส าคญั 5 ประการ 
ประการแรก คอื การควบคุมผูผ้ลติ น าเขา้ และรา้นยาใน
ส่วนของ “การขายส่ง” ให้ต้องรายงานปรมิาณการขายส่ง 
ทัง้น้ี การขายสง่ตามกฎหมาย หมายถงึ การขายใหแ้ก่ผูร้บั
อนุญาตขายยาหรือขายส่งแผนปจัจุบนั ผู้รบัอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รบัหรอืไม่รบัผูป้่วยไว้
ค้างคืน กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย หรือ
องค์การเภสชักรรม ทัง้น้ี เภสชักรผู้มหีน้าที่ปฏบิตักิาร ณ 
สถานที่ผลิตยา น าเข้า และร้านขายยาแผนปจัจุบนัต้อง
ควบคุมใหม้กีารแจง้ขอ้มูลการขายส่งยากลุ่มน้ีทัง้ในต ารบั
ยาเดี่ยวและยาสูตรให้กบั อย. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรอื FDA Reporter อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ นอกจาก 
น้ีการขายยากลุ่มน้ีแก่ร้านขายยาแผนปจัจุบันและผู้รบั
อนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาลประเภททีไ่ม่รบัผูป้่วย
ไวค้า้งคนื จะตอ้งมหีลกัฐานการสัง่ซือ้ยาทีล่งนามโดยเภสชั
กรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของร้านยาแผนปจัจุบันหรือ
ผูด้ าเนินการสถานพยาบาล (5) 
 มาตรการทางกฎหมายประการที่  2 คือ การ
ควบคุมปรมิาณการขายส่งของบรษิทัผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ และ
ร้ านขายยาแผนป ัจจุ บัน  คือ  ก าหนดให้ จ าห น่ าย 
dextromethorphan ในต ารบัยาเดี่ยวและยาสูตรผสมทัง้
ชนิดเม็ดหรือแคปซูลให้ร้านยาแผนปจัจุบันได้ไม่เกิน 
2,000 เมด็หรอืแคปซูลต่อแห่งต่อเดอืน (4) ผูผ้ลติและผู้
น าเขา้สามารถจ าหน่ายยาน ้าที่มี diphenhydramine, 
promethazine หรอื dextromethorphan ไดไ้ม่เกนิ 300 
ขวด/แห่ง/เดอืน (1) มาตรการประการที ่3 คอื การควบคุม
การขายยาของร้านขายยา โดยเภสัชกรผู้มีห น้าที่
ปฏบิตักิารต้องควบคุมการส่งมอบยากลุ่มน้ีใหเ้ป็นไปตาม
วธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรมชุมชนและมาตรฐานการประกอบ

วชิาชพี และตอ้งใหข้ายยาเฉพาะกบัผูท้ีม่คีวามจ าเป็นตอ้ง
ใชย้าเทา่นัน้ (5) 
 มาตรการประการที่ 4 คือ การควบคุมปริมาณ
การขายของร้านขายยาแก่ประชาชนทัว่ไป คือ ให้ขาย 
dextromethorphan ในต ารบัยาเดีย่วและยาสตูรผสมโดย
รูปแบบยาน ้าให้ขายได้ครัง้ละ ไม่เกิน 3 ขวดรวมแล้วไม่
เกิน 180 มิลลิลิตรต่อคนต่อครัง้ รูปแบบยาเม็ดหรือยา
แคปซูล ไมเ่กนิ 20 เมด็หรอืแคปซูล ต่อคนต่อครัง้ สว่นยา
ในกลุ่มยาแก้แพใ้นต ารบัยาเดี่ยวและยาสูตรผสมเฉพาะที่
เป็นรปูแบบยาน ้า ขายไดค้รัง้ละไม่เกนิ 3 ขวด รวมแลว้ไม่
เกนิ 180 มลิลลิติรต่อคนต่อครัง้ (4) มาตรการประการที ่5 
คอื การจดัท าบญัชกีารขายยาอนัตรายของรา้นขายยา โดย
การขายยา dextromethorphan ในตารบัยาเดี่ยวและยา
สูตรผสม ทุกรูปแบบ และยาแก้แพ้ตามรายการที่ก าหนด
ทัง้ในตารบัยาเดีย่วและยาสตูรผสมเฉพาะทีเ่ป็นยาน ้า ตอ้ง
จดัท าบญัชกีารขายยาอนัตราย และให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
สามปีนบัแต่วนัขาย (4) 
 แมว้่าจะมกีารประกาศใชม้าตรการทางกฎหมาย
ดงักล่าว แต่ยงัคงพบการใช้ยาแกไ้อและแกแ้พใ้นทางทีผ่ดิ
อยู ่ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธไ์ดร้บัเรื่อง
รอ้งเรยีนในประเดน็การใชย้ากลุ่มน้ีในทางทีผ่ดิเพิม่ขึน้จาก 
6 ครัง้ในปี พ.ศ. 2558  เป็น 11 ครีง้ในปี พ.ศ. 2559 หรอื
กรณีพบการใช้ยาแก้ไอเพื่อเสพหรอืเพื่อความสนุกสนาน
ในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นข่าวที่พบเห็นได้บ่อยในสื่อต่าง ๆ 
นอกจากน้ียงัพบกรณีที่บงัคบัใช้กฎหมายไม่ได้ เช่น การ
ตรวจพบยาแกไ้อในระหว่างการขนสง่ ซึ่งผูค้รอบครองอา้ง
ว่ามียาไว้ใช้เอง ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 
นอกจากน้ีรายงานจาก FDA Reporter พบวา่ มรีา้นขายยา
จ านวนหน่ึงซือ้ยามากกวา่ปรมิาณทีก่ าหนดใหซ้ือ้ โดยรา้น
ที่ซื้อมากที่สุดมียอดซื้อมากถึง 5,098 ขวดต่อเดือน ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ว่า ยงัมรีา้นขายยาทีไ่ม่ปฏบิตัติามมาตรการที่
ก าหนดขึน้ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธภิาพ
ของมาตรการในการควบคุมยาแกไ้อและยาแกแ้พ ้(ต่อไปน้ี
เรยีกรวมว่า ยาแก้ไอฯ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจมกีารน าไปใช้
ในทางที่ผิดในพื้นที่จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ โดยประเมนิ
จากมุมมองของผู้ร ับอนุญาตขายยาแผนปจัจุบันและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมยาแก้ไอฯ ไม่ให้มีการ
น าไปใชใ้นทางที่ผดิ นอกจากน้ียงัประเมนิความรูเ้กี่ยวกบั
กฎหมาย การปฏบิตัติามทีก่ฎหมายระบุ และความเหน็ต่อ
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กฎหมายทีใ่ชค้วบคุมยากลุ่มน้ี ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะมปีระโยชน์ต่อ
การปรบัปรุงวธิกีารควบคุมยาแกไ้อใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เพือ่ไมใ่หม้กีารน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  
 
วิธีการวิจยั 
 ตวัอย่าง 
 ประชากรในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ร ับ
อนุญาตขายยาแผนปจัจุบันในจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์
ทัง้หมด 185 แห่ง ผู้วิจยัเลือกผู้รบัอนุญาตฯ 10 รายมา
แบบเจาะจงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั คอื เป็นผูร้บัอนุญาต
ฯ ในร้านที่มีปริมาณการซื้อยาแก้ไอฯ มากที่สุดตาม
รายงานของ FDA Report  2) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานควบคุมยาแกไ้อฯ  ผูว้จิยัเลอืก
กลุ่มตวัอย่างอย่างเจาะจง คอื พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สงักดั
กระทรวงสาธารณสุข 10 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั 2 คน และเจา้หน้าทีใ่นระดบั
อ าเภอ 8 คน (เภสชักร 5 คน และสาธารณสุขอ าเภอ 3 
คน)  นอกจากน้ียังมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 8 คน ที่ร่วม
ตรวจสอบการใชย้าในทางทีผ่ดิในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

เครือ่งมือและการเกบ็ข้อมลู 
เครื่องมอืในการศกึษา คอื แบบเกบ็ขอ้มลู 2 ชุด 

ชุดแรกเป็นแบบเก็บข้อมูลส าหรบัร้านขายยาในประเด็น
ความรูเ้กี่ยวกบัมาตรการทางกฎหมายทีค่วบคุมยาแกไ้อฯ 
การปฏบิตัติามที่กฎหมายระบุ และความเหน็ต่อมาตรการ
และประสทิธภิาพของมาตรการดงักล่าว แบบเกบ็ขอ้มลูอกี
ชุดเป็นของพนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อประเมนิความรูเ้กีย่วกบั
มาตรการทางกฎหมายฯ ผู้วิจ ัยสร้างแบบประเมินจาก
มาตรการทางฎหมายทีร่ะบุในกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง (1-5) 
ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์ ค าถามในการสมัภาษณ์
เป็นทัง้แบบปลายเปิดและปลายปิด แบบวดัความรูแ้ละการ
ปฏบิตัติามที่กฎหมายระบุ มผีลการประเมนิเป็นทราบ-ไม่
ทราบ และปฎิบัติได้หรือไม่ ได้  ส่วน ความเห็นต่ อ
ประสทิธภิาพของมาตรการประเมนิในสามระดบั คอื มผีล
มาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และน้อย (1 
คะแนน) ส่วนการประเมินความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมายใชค้ าถามปลายเปิด 

การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณา ขอ้มลูจาก

การสมัภาษณ์ดว้ยค าถามปลายเปิดใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา 

ผลการวิจยั 
ความรู้ต่อมาตรการทางกฎหมาย 
 ตารางที่ 1 แสดงความรู้เกี่ยวกบัมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมยาแก้ไอฯ ที่อาจมีการน าไปใช้
ในทางที่ผิด (N=28) ผู้ร ับอนุญาตขายยาและพนักงาน
เจา้หน้าทีฯ่ เกอืบทัง้หมดมคีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรการในการ
ควบคุมยาแก้ไอฯ ยกเวน้ในประเดน็ที่ผู้ผลติยาและผู้ขาย
ส่งยา ต้องรายงานปรมิาณการขายให้กบั อย. อย่างน้อย
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ และประเด็นที่ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสามารถตรวจสอบการซือ้ยาแกไ้อฯ ของรา้นขายยา
ได้ผ่านระบบออนไลน์  ประเด็นเหล่าน้ีมเีพยีงเจ้าหน้าที่
ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทีท่ราบ  
 
การปฏิบติัตามกฎหมายของผูร้บัอนุญาตขายยาฯ 
 ตารางที ่2 แสดงจ านวนผูร้บัอนุญาตขายยาแผน
ปจัจุบันที่รายงานว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรการทาง
กฎหมาย (N=10) ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ รายงานว่า 
มาตรการที่ตนปฏิบตัิได้มากที่สุด คือ การขายยาแก้ไอฯ 
ครัง้ละไมเ่กนิ 3 ขวด รวมแลว้ไม่เกนิ 180 มลิลลิติรต่อคน
ต่อครัง้ (9 จาก 10 คน) สว่นมาตรการทีไ่มม่ผีูป้ฏบิตัติาม
ไดเ้ลย คอื การท าบญัชซีือ้ยาอนัตรายทุกชนิดทุกครัง้  
 
ความเห็นของผู้รบัอนุญาตขายยาฯ ต่อประสิทธิภาพ
ของกฎหมาย 
 ตารางที่ 3 แสดงความเหน็ของผู้รบัอนุญาตขาย
ยาแผนปจัจุบนัต่อประสทิธภิาพของมาตรการทางกฎหมาย 
(N=10) ในการควบคุมยาแก้ไอฯ ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ 
เหน็ว่า มาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื เภสชักรผู้
มหีน้าที่ปฏิบตักิารต้องควบคุมการขายยาแก้ไอ (คะแนน
เฉลี่ย 2.40 จากคะแนนเต็ม 3) ส่วนมาตรการที่ผู้รบั
อนุญาตขายยาฯ เห็นว่ามปีระสทิธิภาพน้อย คือ การท า
บญัชีซื้อยาอันตรายทุกชนิดทุกครัง้ (คะแนนเฉลี่ย 1.00 
จากคะแนนเตม็ 3) 
 
ความเหน็อ่ืน ๆ ของผูร้บัอนุญาตขายยาฯ 

ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมาย ดงัน้ี  
 1) ส าหรบัมาตรการทีผู่ผ้ลติ ผูน้ าเขา้ และรา้นยา
ตอ้งรายงานปรมิาณการขายสง่ ท าใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่ 
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ตารางท่ี 1. ความรูเ้กีย่วกบัมาตรการในการควบคุมยาแกไ้อฯ ทีอ่าจมกีารน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ (N=28) 
มาตรการ จ านวนผูท้ีม่คีวามรู ้

ผูร้บัอนุญาต
ขายยา 
(N=10) 

เจา้หน้าที่
สสจ. 
(N=2) 

เจา้หน้าที่
ระดบัอ าเภอ 

(N=8) 

เจา้หน้าที่
ต ารวจ 
(N=8) 

1. ผูผ้ลติยาและผูข้ายสง่ยาตอ้งรายงานปรมิาณการขายใหก้บั
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

2 2 0 0 

2. ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถตรวจสอบรายการการซือ้
ยาแกไ้อของรา้นขายยา ไดผ้า่นระบบออนไลน์ 

1 2 0 0 

3. การขายยาแกไ้อก าหนดใหข้ายไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 ขวด รวมแลว้
ไมเ่กนิ 180 มลิลลิติรต่อคนต่อครัง้  

10 2 8 4 

4. การซือ้ยามาจ าหน่ายตอ้งท าบญัชซีือ้ยาอนัตรายทุกชนิดทุกครัง้  10 2 8 7 
5. ยาแกไ้อชนิดน ้าสตูรแอนตีฮ้สีตามนีเป็นยาทีต่อ้งท าบญัชขีายยา  10 2 8 7 
6. เภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร ตอ้งควบคุมการขายยาแกไ้อ 10 2 8 7 
7. ผูผ้ลติ/ผูน้ าเขา้ถกูจ ากดัปรมิาณการจ าหน่ายยาน ้าทีม่ไีดเฟน
ไฮดรามนี/โปรเมทาซนี/เดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน ไดไ้มเ่กนิ 300 ขวด/
แหง่/เดอืน  

9 2 8 8 

  
สามารถตรวจสอบรา้นขายยาทีซ่ือ้ยากลุ่มน้ีในปรมิาณมาก
ได้ ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ ที่ซื้อยาจากบรษิทัมากกว่า
ปรมิาณที่กฎหมายอนุญาตกล่าวว่า ผูแ้ทนของบรษิทัยาที่
ผลิตยาแก้ไอฯ ได้แจ้งว่า ระเบียบของทางการที่จ ากัด
ปรมิาณการขายของบรษิทันัน้ได้ถูกยกเลกิ โดยไม่มกีาร
จ ากัดปริมาณการขายยาแก้ไอฯ ของบริษัทแล้ว ผู้ร ับ
อนุญาตขายยาฯ จงึซือ้ยาในปรมิาณมาก ผูร้บัอนุญาตขาย
ยารายหน่ึงใหค้วามเหน็ว่า มาตรการน้ีไม่สามารถควบคุม
การใชย้าในทางที่ผดิได ้หากยงัมผีูแ้ทนบรษิทัที่ไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรการน้ี เพราะตนเคยถูกตรวจสอบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้วยสาเหตุที่ตนซื้อยามาในปริมาณมาก 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้แจ้งให้

พนักงานเจา้หน้าทีเ่ขา้ตรวจสอบการซือ้ยาแกไ้อในครัง้นัน้ 
และถูกด าเนินคดใีนฐานที่ไม่ไดจ้ดัท าบญัชซีื้อขาย การซื้อ
ยาปริมาณมากครัง้นั ้นเกิดจากการที่ตนซื้อมาเพราะ
ต้องการช่วยผูแ้ทนยาในการท ายอดขาย ซึ่งเมื่อตนซื้อยา
มาแล้วผู้แทนยาคนดงักล่าวจะมาซื้อยากลบัไป โดยไม่ได้
จดัท าบญัชกีารซื้อ-ขายยาในครัง้นัน้ไว้ ส่วนยาที่ผู้แทนฯ 
ซื้อกลับไปไม่ทราบว่าถูกน าไปขายต่อให้กับผู้ใด และ
ผูแ้ทนฯ ยงัไมม่าใหก้ารกบัพนกังานเจา้หน้าทีใ่นฐานะผูร้บั
ซื้อยาต่อไปดว้ย จงึเหน็ว่า การควบคุมการขายยาแก้ไอฯ 
ในแหล่งซื้อที่มใีนรายงานไม่อาจแก้ปญัหาได้ เพราะการ
กระจายยาอาจเกดินอกแหล่งซื้อ โดยเกดิจากการน ายาไป
จ าหน่ายของผูแ้ทนยาทีม่ารบัซือ้ยาต่อไปกไ็ด ้

 
      ตารางท่ี 2. จ านวนผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปจัจุบนัทีส่ามารถปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนด (N=10) 

มาตรการ จ านวนทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้
1. การท าบญัชซีือ้ยาอนัตรายทุกชนิดทุกครัง้  0 
2. การจ ากดัปรมิาณการจ าหน่ายน ้าทีม่ไีดเฟนไฮดรามนี/โปรเมทาซนี/เดกซโ์ตรเมธอร์แฟน
โดยบรษิทัแก่รา้นยาไวไ้มเ่กนิ 300 ขวด/แหง่/เดอืน  

2 

3. การท าบญัชขีายยายาแกไ้อทีเ่ป็นยาน ้าสตูรแอนตีฮ้สีตามนี  4 
4. เภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร ตอ้งควบคุมการขายยาแกไ้อ  6 
5. การขายยาแกไ้อ ก าหนดขายไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 ขวด รวมแลว้ไมเ่กนิ 180 มลิลลิติรต่อคนต่อครัง้          9 
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    ตารางท่ี 3. ความเหน็ของผูป้ระกอบการต่อประสทิธภิาพของมาตรการทางกฎหมาย (N=10) 
มาตรการ มาก  ปานกลาง น้อย คา่เฉลีย่1 

การท าบญัชซีือ้ยาอนัตรายทุกชนิดทุกครัง้ 0 0 10 1.00 
การท าบญัชขีายยายาแกไ้อทีเ่ป็นยาน ้าสตูรแอนตีฮ้สีตามนี  0 2 8 1.20 
การขายยาแกไ้อก าหนดขายไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 ขวด รวมแลว้ไมเ่กนิ 
180 มลิลลิติร/คน/ครัง้  

1 1 8 1.30 

การจ ากดัปรมิาณการจ าหน่ายยาน ้าทีม่ไีดเฟนไฮดรามนี/โปรเมทาซนี/
เดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟนแก่รา้นยา ไมเ่กนิ 300 ขวด/แหง่/เดอืน 

1 7 2 1.70 

เภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร ตอ้งควบคุมการขายยาแกไ้อ  6 2 2 2.40 
    1: คา่เฉลีย่มพีสิยั 1-3 โดยมาตรการมผีลมาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และน้อย (1 คะแนน) 
 
 2)  ส าหรับมาตรการในเรื่องหน้าที่ของผู้ร ับ
อนุญาตขายยาฯ นัน้ ผูร้บัอนุญาตขายยาฯ ทีย่งัไมส่ามารถ
หาเภสชักรมาเป็นผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารไดต้ลอดเวลาเปิดท า
การ ไม่เหน็ดว้ยกบัมาตรการน้ีและตอ้งการใหผ้่อนผนัการ
ใช้มาตรการน้ีกบัร้านขายยาเก่าที่เปิดมานานแล้ว  ผู้รบั
อนุญาตขายยาฯ กลุม่นี้เขา้ใจวา่ กฎกระทรวง เรื่อง การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจัจุบนั พ.ศ. 
2556 (2) จะผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั
สถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบตัิทางเภสชักรรมชุมชนใน
สถานที่ขายยาแผนปจัจุบนัตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 
2557 (6) ใหก้บัรา้นขายยาทีข่ออนุญาตก่อนกฎกระทรวง
บงัคบัใช ้ ผูร้บัอนุญาตขายยาฯ เหน็ดว้ยว่า การมเีภสชักร
ควบคุมการขายยาแก้ไอฯ จะช่วยในการควบคุมการ
น าไปใชใ้นทางทีผ่ดิได ้ 
 3) มาตรการการท าบญัชซีื้อยาอนัตรายนัน้ไม่มี
ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ รายใดเลยที่ปฏิบตัไิด้ ทัง้ยงัไม่เห็น
ดว้ยในการก าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย เพราะการ
น าขอ้มลูซือ้ยามาจดัท าบญัชตีามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด เป็น
ภาระงานทีม่าก เน่ืองจากรา้นยาซือ้ยาอนัตรายจ านวนมาก
และมหีลายรายการ หากก าหนดใหท้ าบญัชขีายยาเฉพาะ
ยากลุ่มเสีย่ง ก็พอเป็นไปได้ในการปฏบิตั ินอกจากน้ียงัมี
ความเห็นว่า ลักษณะของการขายยาในความจริงไม่
เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏในบญัชี การท าบญัชีนัน้เป็นการ
สร้างหลกัฐานให้ตรวจสอบเท่านัน้ หากต้องการควบคุม
ด้วยการตรวจสอบบัญชีภาครัฐควรควบคุมผู้ผลิตให้
รายงานปริมาณการผลิตและขายที่แท้จริงให้ได้ก่อน 
นอกจากน้ียงัมผีู้รบัอนุญาตขายยาบางรายบอกว่า หากมี
การด าเนินการตามกฎหมายด้วยมาตรการน้ี ตนยอมถูก
เปรยีบเทยีบปรบัน่าจะงา่ยกวา่การท าบญัช ี 

 ส่วนมาตรการการจดัท าบญัชขีายยาแก้ไอที่เป็น
สตูรแอนตี้ฮสีตามนีนัน้ ผู้รบัอนุญาตขายยาที่ปฏบิตัไิม่ได ้
ใหเ้หตุผลวา่ การกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามแบบบญัชนีัน้
ยาก เพราะขาดความร่วมมือจากผู้ที่มาซื้อ ซึ่งการลง
รายละเอยีดไมค่รบกถ็อืวา่ท าบญัชไีมส่มบรูณ์ จงึเป็นไปได้
ยากทีจ่ะท าใหข้อ้มลูในบญัชเีป็นความจรงิ 
 4) ส าหรบัมาตรการที่ก าหนดให้เภสชักรผู้มี
หน้าทีป่ฏบิตักิารตอ้งควบคุมการขายยาแกไ้อนัน้ จากการ
เก็บขอ้มูลพบเภสชักรปฏบิตักิารประจ ารา้น 4 ร้าน อกี 6 
รา้นไม่พบ แต่แจ้งว่ามาปฏบิตัหิน้าที่บางเวลาในแต่ละวนั 
ซึง่เป็นอกีมาตรการทีร่า้นขายยายงัไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้
 ผู้ร ับอนุญาตขายยาได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ควบคุมการน ายาแก้ไอฯ ไปใช้ในทางที่ผิดได้ ดัง น้ี 
เจา้หน้าที่ต้องตรวจสอบการมเีภสชักรประจ ารา้นของรา้น
ขายยาทุกร้าน โดยไม่ควรมีข้อยกเว้นให้ร้านที่ได้ร ับ
ใบอนุญาตขายยาก่อนการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง เรื่อง การ
ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปจัจุบัน 
พ.ศ. 2556 (2) ที่ก าหนดใหร้า้นขายยาแผนปจัจุบนัต้อง
ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรม (GPP)   ทัง้น้ีเพราะ
ปญัหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเกดิจากการที่ไม่มเีภสชักร
ประจ ารา้นยา นอกจากน้ี ผูร้บัอนุญาตขายยาฯ ตอ้งการให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมยาแก้ไอเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้หมด โดยใช้
แนวทางที่แจง้ใหผู้ร้บัอนุญาตขายยาทราบว่า หากกระท า
ความผดิจะต้องได้รบัโทษอย่างไร และหากกระท าผดิซ ้า 
โทษจะเป็นอย่างไร รวมถึงการส่งเรื่องให้สภาเภสชักรรม
พิจารณาโทษทางจรรยาบรรณของเภสัชกรผู้มีหน้าที่
ปฏบิตักิารดว้ย 
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ความเหน็ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ตารางที่  4 แสดงความ เห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย 
(N=10) พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การมีเภสัชกรผู้มีหน้าที่
ปฏิบตัิการควบคุมการขายยาแก้ไอฯ ส่วนมาตรการที่มี
ประสทิธภิาพน้อยทีสุ่ด คอื การท าบญัชซีื้อยาอนัตรายทุก
ชนิดทุกครัง้  แสดงไดด้งัตารางที ่4 
 
ความเหน็อ่ืน ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ในเรื่องการควบคุมปรมิาณในการซื้อการขายยา
แก้ไอ เจ้าหน้าที่ต ารวจเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขต้องหาวิธีการในการ
ตรวจสอบขอ้มลูการซือ้ขายทีถู่กตอ้งและครบถว้น ขณะน้ีมี
มาตรการที่ดแีต่ท าไม่ไดจ้รงิ นอกจากน้ี ยงัพบยาแกไ้อใน
ระหว่างขนส่งหรอืพกตดิตวั ซึ่งไม่มกีฎหมายก าหนดไวว้่า 
การพกในปรมิาณเท่าใดจรงิเป็นความผดิ เจา้หน้าทีต่ ารวจ
เองกไ็ม่รูจ้กัตวัยาส าคญัในยา ท าใหก้ารด าเนินการในสว่น
น้ียงัมขีอ้จ ากดั  
 สว่นมาตรการที่ก าหนดหน้าที่ของผูป้ระกอบการ
นัน้ พนักงานเจา้หน้าทีทุ่กฝา่ยเหน็ว่า การจดัใหม้เีภสชักร
ประจ าตลอดเวลาทีร่า้นเปิดท าการจะแกป้ญัหาการใชย้าแก้
ไอฯ ในทางที่ผดิได ้แต่การก าหนดใหผู้้รบัอนุญาตขายยา
จัดท าบัญชีซื้อ -ขายยาตามกฎหมาย อาจต้องแก้ไข
กฎหมาย หรือให้อ านาจในการใช้ดุลยพินิจแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาว่า การท าบญัชีที่ไม่เป็นไปตาม
แบบที่กฎกระทรวงก าหนดนัน้เพยีงพอกบัการควบคุมยา
และไดข้อ้มลูทีเ่ป็นความจรงิหรอืไม ่ 

 พนักงานเจา้หน้าทีเ่สนอใหม้กีารก ากบัการจดัท า
บัญชีขายยาอันตรายในรายการที่ก าหนดนัน้ให้อยู่บน
พืน้ฐานของขอ้มลูจรงิ เช่น การสรา้งระบบทีเ่ชื่อมต่อขอ้มลู
การซื้อยาของรา้นยากบัการขายยาของบรษิทัโดยก าหนด
รหสัที่สามารถใช้ตรวจสอบปรมิาณยาร้านยาซื้อในแต่ละ
ครัง้ได ้ท าใหบ้ญัชซีื้อ-ขายยาแกไ้อฯ ของผูร้บัอนุญาตขาย
ยาฯ เป็นขอ้มูลเดยีวกบัขอ้มลที่บรษิทัยารายงานการขาย
ให้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งท าให้
ทราบชดัวา่ รา้นขายยาซือ้ยาในปรมิาณเทา่ใด  
 เจา้หน้าทีต่ ารวจในพืน้ทีอ่ยากใหม้ชี่องทางในการ
ตรวจสอบชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญ เพราะหากเจ้าหน้าที่
ต ารวจไมส่ามารถทราบไดว้า่ ของกลางทีต่รวจพบเป็นยาที่
ต้องควบคุมตามกฎหมายหรอืไม่ จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่
ของกระทรวงสาธารณสุขมายืนยัน การจัดท ารูปภาพ
ลกัษณะของยาที่มกีารน าไปใชใ้นทางที่ผดิให้แก่ต ารวจจะ
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบได ้
 

สรปุและการอภิปรายผล 
 ผูร้บัอนุญาตขายยาฯ และพนกังานเจา้หน้าทีส่ว่น
ใหญ่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุม
ยาแก้ไอฯ ที่อาจมีการน าไปใช้ในทางที่ผิด  ยกเว้นใน
ประเดน็ทีผู่ผ้ลติยาและผูข้ายสง่ยาตอ้งรายงานปรมิาณการ
ขายใหก้บัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอยา่งน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง้  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สามารถตรวจสอบรายงานการซื้อยาแก้ไอของรา้นขายยา
ไดผ้า่นระบบออนไลน์ 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ 
สอดคลอ้งกบัรายงานปรมิาณการซือ้ยาแกไ้อฯ ใน FDA 
 

ตารางท่ี 4. ความเหน็ของพนกังานเจา้หน้าทีต่่อประสทิธภิาพของมาตรการทางกฎหมายทีก่ าหนด (N=10) 
มาตรการ มาก ปานกลาง น้อย คา่เฉลีย่1 

การท าบญัชซีือ้ยาอนัตรายทุกชนิดทุกครัง้ 2 2 14 1.33 
การจ ากดัปรมิาณการจ าหน่ายยาน ้าทีม่ไีดเฟนไฮดรามนี/โปรเมทาซนี/
เดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน ไดไ้มเ่กนิ 300 ขวด/แหง่/เดอืน 

2 8 8 1.67 

การท าบญัชขีายยายาแกไ้อทีเ่ป็นยาน ้าสตูรแอนตีฮ้สีตามนี  2 8 8 1.67 
การขายยาแกไ้อ ก าหนดขายไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 ขวด รวมแลว้ไมเ่กนิ 
180 มลิลลิติร/คน/ครัง้  

2 8 4 1.67 

เภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร ตอ้งควบคุมการขายยาแกไ้อ  10 4 4 2.33 
1: คา่เฉลีย่มพีสิยั 1-3 โดยมาตรการมผีลมาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) และน้อย (1 คะแนน) 
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Reporter ทีพ่บวา่ มาตรการจ ากดัปรมิาณการขายยาแกไ้อ
ฯ ของผู้ผลิตและผู้น าเข้าให้ไม่เกิน 300 ขวด/แห่ง/เดือน 
เป็นมาตรการที่ผู้ผลติและผู้น าเขา้ยงัไม่ได้ปฏิบตัติาม จงึ
พบวา่มขีอ้มลูการขายยาแกไ้อแก่รา้นยามากกวา่ปรมิาณที่
ก าหนด  มาตรการการจดัท าบญัชซีื้อยาอนัตรายนัน้ ไม่มี
ร้านใดท าได้เลย ส่วนมาตรการที่ก าหนดให้เภสชักรผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการต้องควบคุมการขายยาแก้ไอเป็นอีก
มาตรการทีร่า้นขายยายงัไมส่ามารถปฏบิตัไิดค้รบทุกแหง่ 
 ผู้รบัอนุญาตขายยาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่มี
ความเห็นต่อมาตรการควบคุมยาแก้ไอฯ ที่แตกต่างกัน 
มาตรการที่ทัง้สองกลุ่มเหน็ว่ามปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื 
เภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารตอ้งควบคุมการขายยาแกไ้อฯ 
เจา้หน้าที่เหน็ว่า การจ ากดัปรมิาณการซื้อของรา้นขายยา
ให้ไม่เกิน 300 ขวด/แห่ง/เดือน เป็นอีกมาตรการที่มี
ประสทิธภิาพที่สุดเช่นกนั ส่วนผูร้บัอนุญาตขายยาเหน็ว่า 
มาตรการอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่การท าบญัชซีื้อยา เป็นมาตรการที่
มปีระสทิธภิาพรองลงมา ส่วนเจ้าหน้าที่เหน็ว่า การให้ท า
บญัชขีายยายาแก้ไอของรา้นขายยาและการจ ากดัปรมิาณ
การขายยาแก้ไอฯ ของร้านขายยาไม่เกินครัง้ละ 3 ขวด/
คน/ครัง้นั ้น เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองลงมา
ตามล าดบั สว่นมาตรการการใหท้ าบญัชซีื้อยานัน้ ทัง้ผูร้บั
อนุญาตขายยาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่าเป็น
มาตรการทีม่ผีลน้อยทีส่ดุ 
 หน้าที่ของผู้ร ับอนุญาตขายยาและผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการในร้านยาซึ่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
ก าหนดไวแ้ละมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมการขายยา
แก้ไอฯ คอื การจดัให้มเีภสชักรปฏบิตักิารตลอดเวลาเปิด
ท าการ การจดัท าบญัชซีื้อ-ขายยา และการควบคุมการส่ง
มอบยาโดยเภสัชกร หากไม่ปฏิบัติตามแล้วจะมีโทษ
เปรียบเทียบปรับ คือ ปรับผู้ร ับอนุญาตขายยาไม่เกิน 
10,000 บาท และปรบัผู้มหีน้าที่ปฏิบตัิการไม่เกิน 5,000 
บาท โทษเปรยีบเทยีบปรบัดงักล่าวถอืเป็นอตัราโทษทีน้่อย
และไม่สง่ผลกระทบต่อผูร้บัอนุญาตขายยาและเภสชักรผูม้ ี
หน้าทีป่ฏบิตักิาร มาตรการทีส่ านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ก าหนดเพิม่เติม คือ การส่งข้อมูลการไม่
ปฏบิตัติามหน้าที่ของผูม้หีน้าที่ปฏบิตักิารไปยงัสภาเภสชั
กรรมเพือ่พจิารณาลงโทษทางจรรยาบรรณ ปจัจุบนัมเีภสชั
กรที่ถูกพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณด้วยการพักใช้
ใบอนุญาต 1 ปี จ านวน 5 ราย (7-11) การลงโทษทาง
จรรยาบรรณแก่เภสชักรเมื่อพบการกระท าความผดิส่งผล

ต่อร้านขายยาโดยตรง เพราะเมื่อเภสัชกรถูกพักใช้
ใบอนุญาต รา้นยากไ็ม่สามารถเปิดกจิการต่อไปไดจ้นกว่า
จะมีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการรายใหม่  ส่วนมาตรการที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดตาม
แนวทางร่วมด าเ นินการเพื่อแก้ไขปญัหาการฝ่า ฝืน
กฎหมายที่เกี่ยวกบัยา พ.ศ. 2553 (12) ที่ระบุว่า หากพบ
การด าเนินการกระท าความผิดซ ้าในฐานความผดิเดิม 3 
ครัง้ใน 1 ปีปฏทินิ ใหส้ง่ขอ้มูลใหส้ านักงานคณะกรรมการ
ยาพจิารณาพกัใชใ้บอนุญาตขายยานัน้ ยงัไมส่ามารถท าได ้
เพราะส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัไมส่ามารถตรวจรา้นยา
แต่ละรา้นไดม้ากถงึ 3 ครัง้ใน 1 ปี 
 การศกึษาครัง้น้ีพบว่า มาตรการควบคุมยาแกไ้อ
ฯ ที่อาจมีการน าไปใช้ในทางที่ผิดในขณะน้ี มีปญัหา
ทัง้หมด 4 ปญัหา คอื 1) บรษิทัขายยาให้ร้านขายยาเกิน
ปริมาณที่กฎหมายก าหนด 2) ผู้รบัอนุญาตขายยาไม่ได้
จดัท าบญัชซีื้อ-ขายยาตามความเป็นจรงิ 3) รา้นขายยายงั
ไม่มเีภสชักรประจ ารา้นเป็นผูค้วบคุมการจ าหน่ายยา และ 
4) กฎหมายไม่ไดก้ าหนดปรมิาณการครอบครองยาแก้ไอ 
แม้พบว่ามีการน าไปใช้ในทางที่ผิดหรือการพกติดตัว
ระหวา่งเดนิทาง กไ็มอ่าจด าเนินการตามกฎหมายได ้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควร
พฒันาระบบการรายงานปรมิาณการขายยาแก้ไอฯ ของ
บรษิัท ตัง้แต่การผลิต น าเข้ายา และการจ าหน่ายให้กบั
รา้นยา นอกจากน้ี ควรพจิารณาการควบคุมวตัถุดบิทีใ่ชใ้น
การผลิตยาแก้ไอฯ ที่พบว่ามีการน ามาใช้ในทางที่ผิด 
เพื่อให้ทราบปรมิาณการผลติที่ชดัเจน ดงัเช่นการควบคุม
วตัถุดบิที่ใชผ้ลติมอร์ฟีนขององค์การเภสชักรรม หรอืการ
ควบคุมการจ าหน่ายวตัถุออกฤทธิต์่อจติและประสามโดย
ส านกังานอาหารและยา  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควร
พฒันาระบบรายงานปรมิาณการขายยาจากสถานที่ผลิต
หรอืน าเขา้ยาแกไ้อฯ สูร่า้นขายยา โดยใหแ้สดงชื่อยา ครัง้
ทีผ่ลติ และปรมิาณทีข่ายใหร้า้นขายยา โดยทีร่า้นขายยาก็
สามารถรายงานการขายยาไดบ้นระบบน้ี หากท าไดบ้รษิทั
ผูข้ายเองกส็ามารถควบคุมปรมิาณการขายยาใหร้า้นยาได้
จากระบบน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรียกดูระบบ
รายงานทัง้หมดเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังได้ ซึ่งจะท าให้
สามารถควบคุมระบบรายงานการกระจายยาได้ตัง้แต่ต้น
ทางจนถงึปลายทาง 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัต้องเสนอปญัหา
เกี่ยวกบัการใช้ยาแก้ไอฯ ในทางที่ผิดให้กบัผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 และควรน าเสนอให้ผูว้่าราชการจงัหวดัใช้มาตรการ
ทางปกครอง ในการพจิารณาการออกใบอนุญาตขายยา 
รวมถึงการต่ออายุ ใบอนุญาตขายยา โดยค า นึงถึง
พฤตกิรรมการกระท าความผดิเกีย่วกบัการขายยาของรา้น
ขายยา  
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธค์วร
ประกาศให้ร้านขายยาทุกแห่งในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์
ทราบถึงผลการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณโดยสภา
เภสชักรรมในเภสชักรที่ไม่ควบคุมการขายยาแก้ไอจนมี
ปญัหาในการน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการแจง้วา่มี
การด าเนินการในเรือ่งน้ีอยา่งจรงิจงั  
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 การศึกษาครั ้ง น้ี ส า เ ร็จลุ ล่ ว ง ได้ด้วยความ
อนุเคราะหจ์ากเภสชักรวรวทิย ์ กติตวิงศส์นุทร อาจารยท์ี่
ปรกึษาทีแ่นะน าและช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาในการวเิคราะห์
ข้อมูล  ขอขอบคุณเภสัชกรหญิงจารุร ัตน์ พัฒน์ทอง 
หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ที่อ านวยการให้การศึกษาครัง้น้ี
ส าเร็จ การศึกษาครัง้น้ีได้รบัการสนับสนุนจากแผนงาน
พฒันาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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