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Abstract 
Objective: To find the information on sources of distribution of cough medicines abused by the addicts in  a 

southern province. Method: The researcher conducted in-depth interviews on the distribution of cough syrups with 
20 participants of activities in drug rehabilitation camps who had misused cough syrup. The sample selection was 
conducted using a snow ball sampling technique. The activity leader of the camp, who was close to the participants, 
identified the first informant who, in turn, identified the next informants.  The interviews were conducted until the 
collected information was saturated. In addition, the researcher also observed the sale of cough medicines in all 
sources of distribution identified by the informants. Results: There were three sources of cough syrup distribution in 
the study area; 1) open retail outlets both from drug stores and grocery stores. 2) Smuggling wholesaler from a 
warehouse. Dealers were drugstores in a neighboring province. The informant in this issue was a retailer in his own 
grocery store, with the order of 10 cartons of cough syrup for each time of purchase from warehouses at a cost of 
4,000 baht per carton. 3) facebook where sellers used pickup trucks to deliver the drugs to buyer. The informant had 
ordered 5 cartons at a time from this source with a cost of 45 baht per bottle. From the observation, sellers in drug 
stores had not questioned the buyers on chief symptoms for buying the drugs, but delivered the drugs immediately 
upon request. Sometimes sellers offered drugs in the other trade names, if there was no drug with the requested 
trade names. However, selling more than 3 bottles of the drug as prohibited by the law was not observed. 
Conclusion: The findings can be used to monitor drug stores and grocery stores that are still illegally sell the drugs 
with the cooperation with other agencies in order to strictly enforce the law. 
Keywords: sources of drug distribution, cough syrup, consumer protection, public health pharmacy 
 

บทน า 
เมื่อมกีารควบคุมยาน ้าแก้ไอที่มสี่วนผสมของโค

เดอนีอยา่งจรงิจงัตามกฎหมายและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัยาเสพติด (1-2) โดยควบคุมตัง้แต่การจ ากดัปริมาณ
การกระจายจากผูผ้ลติหรอืน าเขา้ไปยงัสถานพยาบาล และ
จ า กัด ใ ห้ มี ไ ว้ เ พื่ อ ใ ช้ ใ นท า งก า ร แพทย์ เ ฉพา ะ ใ น
สถานพยาบาลประเภทที่รบัผู้ป่วยไวค้า้งคนืทัง้ภาครฐัและ
เอกชน รวมทัง้ห้ามไม่ให้จ าหน่ายแก่บุคคลทัว่ไปที่ไม่มี
ความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละผูท้ี่ครอบครองเกนิปรมิาณ

ที่กฎหมายก าหนดให้ถือว่ามีไว้เพื่อจ าหน่าย มาตรการ
ดงักล่าวท าให้ปรมิาณการกระจายยาน ้าแก้ไอที่มโีคเดอีน
ลดลง (3) แต่พบว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดได้น ายาอื่นมาเสพ
ทดแทน (4) จึงเกิดการระบาดของสารเสพติดสูตรสี่คูณ
รอ้ยในพืน้ทีช่ายแดนใต ้ยาดงักล่าวเกดิจากการผสมยาน ้า
แก้ไอที่มีเดกซ์โตรเมธอร์แฟน ยาแก้แพ้ ยาแก้ปวดทรา
มาดอล หรอืยานอนหลบั มาผสมกบักระทอ่มซึง่เป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5  ในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์วิชาการ
ดา้นยาเสพตดิรายงานว่า ยาสตูรสีคู่ณรอ้ยเป็นยาเสพตดิที่
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มีการเสพสูงเป็นอันดับสามในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง รองลงมาจากกญัชาและยาบา้ แหล่งทีม่าของพชื
กระท่อม คือ ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ กระบี่ พทัลุง  และ
นครศรีธรรมราช ยาแก้ไอมีแหล่งกระจายยาใหญ่จาก
กรงุเทพฯ และจงัหวดันครศรธีรรมราช (5)  

การด าเนินคดีในภาคใต้อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2555–2558 ท าใหม้กีารจบักุมผูก้ระท าความผดิในคดี
ทีเ่กีย่วกบัยาแกไ้อ จ านวน 1,786 คด ี(6) การจ าหน่ายยา
แก้ไอในรา้นช าอย่างผดิกฎหมายตกเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ 
มากมาย เช่น เมื่อปี 2555 พบร้านช าแห่งหน่ึงในอ าเภอ
เมอืงของจงัหวดัแห่งหน่ึงในภาคใต้ลกัลอบจ าหน่ายยาแก้
ไอให้แก่กลุ่มนักเรยีนและวยัรุ่นในพืน้ที่ เพื่อน าไปผสมยา
เสพตดิสูตรสี่คูณร้อย ประชาชนที่พบเห็นได้แจ้งความให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ท าให้พบว่าผู้จ าหน่าย
สัง่ซื้อยาน ้าแก้ไอยี่ห้อหน่ึงมาจากเพื่อนจ านวนหลายร้อย
ขวดและเกบ็ไวห้ลงัรา้นเพื่อมาขายต่อแก่นกัเรยีนหรอืกลุ่ม
วยัรุน่  ผูจ้ าหน่ายรายน้ีมพีฤตกิรรมเสพน ้ากระท่อมตม้สตูร
ผสมสีค่ณูรอ้ยดว้ย (7) ในปี 2556 ยงัพบการจบักุมรา้นช า
ซึง่จ าหน่ายยาน ้าแกไ้อ ในพืน้ทีอ่ าเภอเขาพนม ซึง่เจา้ของ
รา้นได้ซุกซ่อนยาน ้าแก้ไอยี่ห้อหน่ึงจ านวนมากไวภ้ายใน
บา้น (8) นอกจากน้ี ยงัมรีายงานการตรวจพบและการยดึ
ยาแก้ไอไดก้ว่าสองพนัขวดที่บา้นไม่มเีลขที่เพื่อเป็นแหล่ง
พักยา จากการตรวจของกลางยังพบยาประเภทอื่น ๆ 
ไดแ้ก่  ยาแก้แพ ้อลัปราโซแลม โคเดอนี และไดอะซแีพม 
(9) การจบักุมการขนส่งยาแก้ไอเกอืบพนัขวดที่ผูข้บัรถ
ขนส่งแจ้งว่าได้กระจายส่งยาให้รา้นช าในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี โดยรับซื้อยามาจากร้านยาแห่งหน่ึงในจังหวัด
นครศรธีรรมราช (10)  

จากความเสีย่งของการน ายาแก้ไอไปใชใ้นทางที่
ผดิซึ่งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่  ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจงึออกประกาศหลายฉบบัเพื่อควบคุมการ
จ าหน่ายยาทีม่ไีดเฟนไฮดรามนี หรอืโปรเมทซนี หรอืเดกซ์
โตรเมธอร์แฟนเป็นส่วนประกอบ โดยเน้นการควบคุม
แหล่งจ าหน่ายยาที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายและจ ากดั
ปรมิาณการจ าหน่ายยากลุ่มน้ีซึ่งเป็นส่วนผสมในยาน ้าแก้
ไอ ทัง้ยงัก าหนดให้ส่งมอบยาแก่ผู้ที่จ าเป็นต้องใช้ยาตาม
ขอ้บ่งใชต้ามวธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรมชุมชน นอกจากน้ียงั
ออกกฎหมายระบุรายการยาอนัตรายทีร่า้นยาตอ้งท าบญัชี
การขายยา และเกบ็ไว ้ณ สถานทีข่ายยา และพรอ้มแสดง
แก่พนกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบเมือ่ตอ้งการ (11)  

หลังการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ร ับอนุญาต
จ าหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย กลบัพบว่า การบงัคบัใช้
กฎหมายกบัรา้นขายยาที่จ าหน่ายยาแก้ไอเพื่อน าไปผสม
เป็นสีคู่ณรอ้ยนัน้ท าไดย้าก ทัง้ยงัพบการกระจายยาอย่าง
ไม่ถูกกฎหมายในข่าวต่าง ๆ อยู่มาก จงึจ าเป็นต้องมกีาร
ติดตามสถานการณ์การกระจายยาแก้ไออย่างไม่ถูก
กฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่วจิยัซึ่งเป็นจงัหวดัหน่ึงทาง
ภาคใต้ ซึ่งมกีารรบัรูว้่ามแีหล่งกระจายยาจ านวนมาก อกี
ทัง้การควบคุมทางกฎหมายยงัท าได้ไม่ทัว่ถงึในทุกแหล่ง
จ าหน่าย จงึควรมกีารศกึษาถงึแหล่งการกระจายยาอย่าง
ไม่ถูกกฎหมายในพื้นที่น้ี เพื่อน ามาวางแผนจัดการกับ
แหล่งกระจายยาที่ผิดกฎหมาย ร่วมกบัภาคีอื่น ๆ ได้แก่ 
ฝา่ยปกครอง เจา้หน้าทีต่ ารวจ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
สถานศกึษา และผูน้ าชุมชน  

  
วิธีการวิจยั 
 การศึกษาน้ีใช้วิธีการสมัภาษณ์เจาะลึกเพื่อให้
ทราบแหล่งกระจายยาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หลงัจาก
นัน้ใช้สวมบทบาทเป็นลูกค้าจ าลองเพื่อขอซื้อยาแก้ไอใน
แหล่งกระจายยาและสงัเกตพฤตกิรรมการขายยาดงักล่าว 
ระเบยีบวธิวีจิยัโดยละเอยีดมดีงัต่อไปนี้  

การสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกัในการวจิยัส่วนน้ี คือ ผู้เข้าค่าย

บ าบดัการตดิสารเสพตดิอ าเภอเมอืง 20 คน ซึ่งเป็นผู้ติด
สารเสพติดประเภทใดประเภทหน่ึง ได้แก่ ยาบ้า ฝ่ิน 
กัญชา ยาไอซ์  กระท่อม รวมทัง้ยาสูตรสี่คูณร้อยด้วย  
ผู้ให้ข้อมูลหลกัต้องเคยใช้ยาน ้าแก้ไอในทางที่ผิดภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืนทีผ่า่นมา และเตม็ใจใหข้อ้มลู การเลอืก
ตวัอยา่งใชว้ธิกีารแนะน าแบบต่อ ๆ (snow ball sampling 
technique)  วทิยากรของค่ายฯ ซึ่งมคีวามใกลช้ดิกบัผูเ้ขา้
ค่ายบ าบดัฯ และเขา้ถงึทะเบยีนประวตักิารใช้สารเสพติด 
เป็นผู้ระบุชื่อผู้ให้ขอ้มูลคนแรก ในงานวจิยัน้ีวทิยากรของ
ค่ายฯ คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแห่งหน่ึงในอ าเภอเมือง ผู้ให้ข้อมูลคนแรกแนะน า
ผูใ้หข้อ้มลูคนถดัไปเรือ่ย ๆ  

 ผู้วิจ ัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจ ัย
เป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหน่ึง และเป็น
กรรมการในคณะท างานบ าบดัยาเสพตดิของอ าเภอเมอืง 
ผู้วจิยัจึงเขา้ใจกระบวนการทัง้หมดของกิจกรรมของค่าย
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บ าบดัยาเสพตดิและสามารถเขา้เกบ็ขอ้มลูในค่ายบ าบดัได ้
ผูว้จิยัยงัสามารถตดิต่อประสานงานกบัพนักงานเจา้หน้าที่
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและมีการปฏิบัติงาน
รว่มกนัเพื่อตรวจรา้นยาทีข่ออนุญาตเปิดใหมแ่ละตรวจรา้น
ยาเพือ่เฝ้าระวงัประจ าปี 

ในการสมัภาษณ์ผู้วจิยันัดหมายกบัวทิยากรของ
ค่ายฯ เพื่อชี้แจงวตัถุประสงค์ รายละเอียดของการวิจยั 
และระยะเวลาในการสมัภาษณ์  วทิยากรของค่ายฯ เลอืก
ผู้ให้ขอ้มูลคนแรก ผู้วจิยัสอบถามความสมคัรใจของผู้เขา้
รบัการบ าบดัในการเขา้รว่มการวจิยั ผูว้จิยัสมัภาษณ์เชงิลกึ
ตามแนวค าถามทีก่ าหนดไว ้และจดบนัทกึขอ้มลูอื่น ๆ เช่น 
การแสดงกิริยาท่าทาง สีหน้าขณะให้สัมภาษณ์  แนว
ค าถามหลกัที่ใชป้ระกอบดว้ยค าถามเกี่ยวกบัประเภทและ
สถานทีต่ ัง้ของแหล่งจ าหน่าย วธิกีารซือ้ วธิกีารจ าหน่ายยา 
เหตุผลทีซ่ื้อยา ชนิดของยาแกไ้อที่ขอซื้อ เหตุผลทีเ่จาะจง
ชนิดของยา  ปรมิาณการซื้อ  ช่วงเวลาที่ซื้อ  ความถี่ของ
การซื้อยา วธินี าไปผสมเป็นยาสตูรสีคู่ณรอ้ย ผลทีเ่กดิหลงั
เสพยาสตูรสีค่ณูรอ้ย และผลทีเ่กดิขึน้ไมไ่ดเ้สพ และเหตุผล
ที่ซื้อยา การสัมภาษณ์ใช้เวลา 1 ชัว่โมงโดยประมาณ 
ผู้วิจ ัยขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลในการบันทึกเทปการ
สมัภาษณ์ หากไม่ไดร้บัอนุญาต ผูว้จิยัใชก้ารจดบนัทกึย่อ
แทน ซึ่งผู้วจิยัจะน าไปทบทวนและเขยีนขยายความทนัที
เมื่อมโีอกาส  หลงัการสมัภาษณ์แต่ละครัง้  ผูว้จิยัรวบรวม
ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูแลว้น ามาวเิคราะห ์พรอ้มทัง้แยกแยะ
จบัประเดน็ตามขอบเขตของเน้ือหาและค าถามของการวจิยั 
เพื่อสรุปเน้ือหาและการจดักลุ่มข้อมูล (12) ผู้วจิยัจะ
วิเคราะห์ค าสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคนแรกจนเสร็จสิ้น
ก่อน จงึจะเริม่สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูคนต่อไป นัน่คอื การ
สมัภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลจดัท าสลบักนัไปอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดการวจิยั จนกระทัง่ได้ข้อสรุปที่อิ่มตวัหรือ 
ผูว้จิยัเขา้ใจและทราบถงึแหลง่กระจายยาแกไ้ออยา่งชดัเจน 
และไมม่ขีอ้มลูใหมจ่ากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูคนล่าสดุ 

การสวมบทบาทลกูค้าจ าลอง  
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ท าใหท้ราบแหลง่กระจาย

ยาซึ่งผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อยาน ้ าแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด 
การศกึษาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัแหล่งกระจายยาแก้
ไอทีไ่ดร้บัโดยใชว้ธิกีารสวมบทบาทเป็นลกูคา้จ าลองไปขอ
ซือ้ยาน ้าแกไ้อจากแหล่งต่าง ๆ  

การเก็บขอ้มูลเป็นการบนัทกึสิง่ที่สงัเกตพบโดย
บุคคลที่ผูว้จิยัก าหนดใหแ้สดงบทบาทลูกคา้จ าลองเพื่อขอ

ซื้อยาน ้าแกไ้อ ผูส้วมบทบาทในการวจิยัมจี านวน 1 ราย 
การเตรยีมลกูคา้จ าลองใชว้ธิทีีด่ดัแปลงจากการวจิยัของปา
รชิาต ิแกว้อ่อนและคณะ (13) ดงัน้ี 1) บุคลกิและการแต่ง
กายจ าลองตามผู้ให้ข้อมูลบางราย คือเป็นเพศชาย อาย ุ
20-25 ปี รปูร่างผอม ผวิคล ้า แต่งกายดว้ยชุดเสือ้ผา้กฬีา 
ขบัขีม่อเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะ และต้องเตรยีมบตัร
ประจ าตวัประชาชน 2) บทสนทนาในการขอซือ้ยาน ้าแกไ้อ
ใหเ้ริม่บอกผูข้ายวา่ “ขอซือ้ยา เอคอร”์ หรอื “ไอวาดลิ” หรอื 
“ซี” หรือ “ดาทิสซิน” จ านวน 5 ขวด หากมีการต่อรอง
จ านวน ใหผู้ส้วมบทบาทซื้อเท่าที่จะขายให ้ดว้ยท่าทาง
สบาย ๆ   3) สิง่ทีผู่ส้วมบทบาทสงัเกตขณะเกบ็ขอ้มลู คอื 
ลกัษณะการเกบ็ยาน ้าแกไ้อภายในรา้น ค าพดูและท่าทางที่
ผูจ้ าหน่ายหรอืผูส้ง่มอบยาใชถ้ามหรอืกระท าตัง้แต่เริม่เขา้
รา้นจนกระทัง่จ่ายเงนิ การแสดงตนของผูจ้ าหน่ายหรอืผูส้ง่
มอบยา 4) ผูส้วมบทบาทฝึกซ้อมเกบ็ขอ้มูลกบัรา้นยารา้น
หน่ึงในเรื่องการสนทนาขอซื้อยาแก้ไอและการสังเกต
ประเด็นต่าง ๆ และการบันทึกผลการสงัเกตลงในแบบ
บนัทกึขอ้มลู ผูว้จิยัซึง่เป็นผูฝึ้กซอ้มจะสงัเกตการณ์ภายใน
ร้านด้วยเพื่อประเมินว่า ผู้สวมบทบาทได้ท าตามบทที่
ก าหนดและกรอกข้อมูลในแบบบนัทึกได้ถูกต้องหรือไม ่
หลงัจากนัน้ใหล้กูคา้จ าลองทดลองซือ้ยาจากรา้นยาทัว่ไปที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างอกีจ านวน 3 รา้น เพื่อเพิม่ทกัษะการ
สวมบทบาท  ผูว้จิยัด าเนินการปรบัและแก้ไขขอ้บกพร่อง
ของการสวมบทบาทและการลงบนัทกึในแบบบนัทกึขอ้มูล
ก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ  ลกูคา้จ าลองรายเดยีวกนัล่อซือ้ยาใน
ทุกรา้นเป้าหมายของการวจิยั 

นอกจากการสมัภาษณ์ผูต้ดิยาและการสงัเกตการ
จ าหน่ายยาแก้ไอแล้ว ผู้วิจ ัยยังได้ส ัมภาษณ์พนักงาน
เจา้หน้าทีถ่งึการด าเนินการตามกฎหมายกบัแหล่งกระจาย
ยาต่าง ๆ ที่พบในการวจิยัเพื่อท าให้เข้าใจถึงสภาพการ
จ าหน่ายยาแกไ้อไดด้มีากขึน้ 
  
ผลการวิจยั 
ผูใ้ห้ข้อมลู 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสมัภาษณ์จ านวนทัง้สิน้ 20 คน 
ทัง้หมดเป็นผู้ที่ เคยใช้ยาน ้ าแก้ไอในทางที่ผิดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาและเข้าค่ายบ าบดัรกัษายา
เสพตดิในอ าเภอเมอืงในจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีว่จิยั ผูใ้หข้อ้มลู
มอีายุระหว่าง 19-30 ปี มสีถานภาพโสด 19 ราย นับถอื
ศาสนาอสิลาม 11 ราย และศาสนาพุทธ  9 ราย  13 ราย
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จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  6 รายจบ
ประถมศึกษาปีที่ 6  อีก 1 รายจบประกาศนียบตัรขัน้สูง 
ผูใ้หข้อ้มูล 15 ราย ไม่ประกอบอาชพี  อกี 5 ราย มอีาชพี
คา้ขายหรอืรบัจา้ง  15 รายมปีระสบการณ์เคยใชย้าน ้าแก้
ไอในทางทีผ่ดิมานาน 1–3 ปีและอกี 5 รายใชน้านกวา่ 5 ปี 
ลกัษณะของการใช้ยาแก้ไอในทางท่ีผิด 

ผู้ใช้ยาแก้ไอ  18 รายเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว  
อีก 2 รายมพีฤติกรรมเป็นผู้บรโิภคและจ าหน่าย เหตุผล
สามอันดบัแรกของการซื้อยาแก้ไอ คือ เพื่อสงัสรรค์กับ
เพื่อน  เพื่อน าไปขายต่อ  และเพื่อเสพเน่ืองจากมรีาคาถูก
กวา่เหลา้  ผูใ้ชย้าแกไ้อเลอืกยีห่อ้ของยาแกไ้อจากรสชาตทิี่
หวาน-มีกลิ่นหอม เลือกตามค าแนะน าของเพื่อน  และ
เลอืกเพราะราคาถกู   

การน ายาแก้ไอไปผสมเป็นยาสูตรสี่คูณร้อยมี
วธิกีารท า 2 แบบ  คอื แบบที่ 1  ใชย้าน ้าแก้ไอ 1 ขวด
ผสมกบัน ้าอดัลมและใบกระท่อม น าไปต้มให้ได้ปรมิาตร
รวม 1-2 ลติร ซึ่งสามารถเสพได ้ 5-6 คน ต่อครัง้ ผูใ้ห้
ขอ้มลูเสพวนัละ 3 - 4 ครัง้ แบบที ่2 ใชย้าน ้าแกไ้อครึง่ขวด
ผสมกบัน ้าอดัลม 450 ซซี ี ใบกระท่อม 30 ใบ ตม้ใหไ้ด้
ปรมิาตรรวม 2 ลติร ซึง่สามารถเสพได ้ 5 - 6 คน ต่อครัง้ 
ผูใ้หข้อ้มลูเสพวนัละ 2 - 3 ครัง้    

ผูใ้ชย้าแก้ไอให้ขอ้มูลว่า หลงัเสพยาสีคู่ณรอ้ยจะ
รู้สกึสดชื่น กระปรี้กระเปร่า แก้กระหายน ้า และสบายใจ  
เมื่อไม่ไดเ้สพยา ผู้ให้ขอ้มูลกล่าวว่าจะรูส้กึปวดเมื่อย ง่วง
นอน และมนี ้ามกูไหล  

 
แหล่งกระจายยาน ้าแก้ไอ  

ผูใ้หข้อ้มลูบอกถงึแหลง่ทีก่ระจายยาน ้าแกไ้อทีต่น
รูจ้กัดงัแสดงในตารางที ่1 ซึ่งประกอบดว้ยรา้นยา 5 แห่ง 

ร้านขายของช า 2 แห่งและ facebook 1 บัญชี แหล่ง
กระจายยาอยูใ่นหลายอ าเภอของจงัหวดัและมกีารน ายาแก้
ไอเขา้มาจากจงัหวดัอื่น ๆ เพื่อเสพ แหล่งกระจายยาที่ตัง้
ในอ าเภอเมอืงของจงัหวดัที่เป็นสถานที่วจิยัม ี4 แห่งโดย
เป็นร้านยา 2 แห่ง ร้านขายของช า 2 แห่ง และแหล่งซื้อ
ทาง Facebook 1 บญัช ี(นดัสง่ยาบรเิวณยา่นการคา้ต าบล 
ก ของอ าเภอเมอืง)  

 
การสงัเกตแหล่งกระจายยา 

รา้นยาที ่1: รา้นยาตัง้อยูใ่นยา่นชุมชนของอ าเภอ
เมอืงและมรีา้นยาในบรเิวณใกลเ้คยีง 3 รา้น  จากการ
สงัเกตของผูส้วมบทบาทลกูคา้จ าลองเพื่อขอซือ้ยาน ้าแกไ้อ
จ านวน 5 ขวด พบว่า ผู้จ าหน่ายไม่ได้แสดงตนว่าเป็น
เภสชักร คอื ไม่สวมเสือ้กาวน์ขาว ผู้จ าหน่ายเดนิไปหยบิ
ยาแก้ไอจากชัน้วางในร้านที่สามารถมองเห็นได้ และส่ง
มอบยาใหโ้ดยไมไ่ดซ้กัถามอาการ ตลอดจนไม่ขอใหแ้สดง
บตัรประชาชนหรอืถามอายุ  อย่างไรก็ตาม ผู้ขายแจ้งว่า
จ าหน่ายให้ได้เพยีง 3 ขวดเท่านัน้   การสมัภาษณ์ผู้เข้า
ค่ายบ าบดัการตดิยาเสพตดิได้ขอ้มูลบางส่วนที่สอดคล้อง
กบัการสงัเกต ผู้ใช้ยาแก้ไอได้ให้ข้อมูลว่า ตนซื้อยาจาก
รา้นน้ีเป็นประจ าก่อนการเขา้ค่ายบ าบดั โดยทางรา้นใหซ้ื้อ
ทีละขวดต่อครัง้  ตนจึงมาซื้อวันละหลายครัง้ และมี
บางครัง้เท่านัน้ที่รา้นขอดูบตัรประชาชนหรอืถามอายุ แต่
ไมไ่ดซ้กัถามอาการอะไร  

รา้นยาที ่2: รา้นยาตัง้อยูใ่นยา่นชุมชนของอ าเภอ
เมอืงและอยู่ตดิกบัรา้นยาที่ 1 จากการสงัเกตของผูส้วม
บทบาทพบว่า พนักงานในร้านไม่ใช่เภสัชกรและไม่มี
พนักงานคนใดสวมเสื้อกาวน์  ในร้านมยีาแก้ไอหลายชื่อ
การคา้วางในตูบ้รเิวณทีผู่จ้ าหน่ายยนื ผูจ้ าหน่ายสอบถามผู ้

 
ตารางท่ี 1. แหลง่กระจายยาน ้าแกไ้อทีผู่ใ้หข้อ้มลู 20 รายทราบ 

ต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์
จ านวน (แหง่) 

รา้นยา รา้นช า ออนไลน์ 
ยา่นการคา้ต าบล ก อ าเภอเมอืง เสน้ทางถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4  2 - 1 
ต าบล ห อ าเภอเมอืง เสน้ทางถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 40xx - 1 - 
ยา่นการคา้เทศบาลต าบล ล อ าเภอ ล  1 - - 
ยา่นการคา้ตลาดเทศบาล อ าเภอ ค 1 - - 
ต าบล ค อ าเภอ อ เสน้ทางถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4 - 1 - 
ยา่นการคา้อ าเภอ จ ของจงัหวดัขา้งเคยีง 1 - - 
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ต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์
จ านวน (แหง่) 

รา้นยา รา้นช า ออนไลน์ 
รวม 5 2 1 

สวมบทบาทเพียงแค่ชื่อยาที่ต้องการ  เมื่อแจ้งจ านวนที่
ต้องการซื้อ 5 ขวด พนักงานได้แจ้งกลบัว่า ยาดงักล่าวมี
การควบคุมจงึจ าหน่ายใหเ้พยีง 1 ขวดเท่านัน้  ผูต้ดิยาคน
เดยีวกบัทีเ่คยซื้อยาแกไ้อจากรา้นยาที ่1 ใหข้อ้มลูว่า ตน
สามารถซือ้ยาแกไ้อไดโ้ดยงา่ยจากทัง้สองรา้น  

ร้านยาที่ 3: ร้านยาตัง้อยู่ในย่านชุมชนนอก
อ าเภอเมอืง ผู้จ าหน่ายไม่ได้สวมเสื้อกาวน์และแจ้งแก่ผู้
สวมบทบาทว่า สามารถขายยาใหไ้ด้ครัง้ละ 3 ขวด  ผู้
จ าหน่ายหยิบยาออกจากชัน้วางยาและยื่นยาให้โดยไม่
สอบถามอาการผลการสงัเกตสอดคล้องกบัขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ผูต้ดิยาที่ใหข้อ้มลูว่า ผูจ้ าหน่ายในรา้นน้ีหยบิยา
แก้ไอที่ขอซื้อให้ตามที่เรียกหาโดยไม่ถามอาการอะไร 
บางครัง้ที่ไม่มยีาน ้าแก้ไอยีห่้อที่เรยีกหา ทางรา้นจะเสนอ
ยี่ห้ออื่นทดแทนให้ โดยตนซื้อวนัละ 2-3 ครัง้ และซื้อได้
เพยีงครัง้ละ 3 ขวด 

ร้านยาที่ 4: ร้านยาตัง้อยู่ในย่านชุมชนนอก
อ าเภอเมือง จากการสังเกตของผู้สวมบทบาท  พบผู้
จ าหน่ายไม่สวมเสือ้กาวน์ เมื่อขอซื้อยาน ้าแก้ไอยี่ห้อหน่ึง 
ผูจ้ าหน่ายแจง้ไม่มยีีห่อ้นัน้ และถามใหเ้ปลีย่นเป็นยีห่อ้อื่น
แทน  และจะจ าหน่ายใหท้ัง้ 5 ขวด  ยาแกไ้อไม่ไดถู้กวาง
ในชัน้วาง แต่มตีูเ้กบ็ซึ่งมองไม่เหน็ ผูต้ดิยาคนหน่ึงในค่าย
บ าบดัฯ กล่าวว่า เคยติดต่อซื้อยาน ้าแก้ไอจากทางร้านน้ี
แบบยกลงัเพื่อน าไปจ าหน่าย  และทางรา้นจ าหน่ายใหโ้ดย
นัดเวลาใหเ้ขา้ไปรบัยาด้านหลงัรา้นในตอนกลางคนื ผูต้ดิ
ยาอกีหลายรายใหข้อ้มลูตรงกนัว่าสามารถซื้อยาแกไ้อจาก
รา้นนี้ไปขายไดโ้ดยงา่ย 

รา้นยาที่ 5: รา้นยาเป็นรา้นใหญ่ตัง้อยู่ในย่าน
ชุมชนในอ าเภอหน่ึงของจังหวัดข้างเคียง แต่อยู่ ใน
ระยะทางที่ไกล ท าใหผู้้วจิยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลด้วยการ
สงัเกต  แต่ผูต้ดิยารายหน่ึงใหข้อ้มูลว่า ไดซ้ื้อยาแกไ้อครัง้
ละมาก ๆ จ านวนหลายครัง้จากรา้นนี้เพือ่ไปจ าหน่ายทีร่า้น
ช าของตนเอง แต่ทุกครัง้ทางรา้นไม่ไดจ้ าหน่ายที่หน้ารา้น 
แต่ให้ไปซื้อจากโกดังของทางร้านเองซึ่งไม่ได้ตัง้อยู่ใน
บริเวณเดียวกันกับร้าน ผู้ให้ข้อมูลเคยซื้อครัง้ละ 10 ลงั 
ราคาลงัละ 4,000 บาท โดยเอารถยนต์ไปขนยาแก้ไอดว้ย
ตวัเอง  

รา้นช าที ่1: รา้นช าน้ีตัง้อยูใ่นยา่นชุมชนในต าบล
นอกเขตเทศบาล อ าเภอเมอืง จากการสงัเกตของผู้สวม
บทบาท  พบผู้จ าหน่าย วางยาแก้ไอไว้ในลังซึ่งตัง้อยู่
ภายในรา้น เมื่อขอซื้อยาน ้าแกไ้อยีห่อ้หน่ึง จ านวน 5 ขวด  
ผู้จ าหน่ายแจ้งว่า ที่ร้านมยีี่ห้ออื่นและจะจ าหน่ายให้ทัง้ 5 
ขวด  ผูต้ดิยาในค่ายบ าบดัหลายรายใหข้อ้มูลว่า ไดซ้ื้อยา
จากร้านช าแห่งน้ี และสามารถซื้อได้เป็นปกติวิส ัยใน
จ านวนทีต่อ้งการ แต่รา้นช าจ าหน่ายในราคาทีแ่พงกวา่รา้น
ยา 

รา้นช าที่ 2: รา้นช าน้ีตัง้อยู่ในย่านชุมชนของ
อ าเภออื่น ซึ่งเป็นชุมชนที่มีถนนเพชรเกษม ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 4 เชื่อมต่อกบัอ าเภอเมอืง  รา้นช าน้ีเป็น
รา้นเลก็ ๆ จากการสงัเกตของผูส้วมบทบาท  รา้นมยีาแก้
ไอหลายขวดและหลายยีห่อ้อยูบ่นชัน้วางในรา้น เมื่อขอซื้อ
ยาน ้าแก้ไอยี่ห้อหน่ึง จ านวน 5 ขวด  ผู้จ าหน่ายให้ผู้ซื้อ
เลือกเอง ผลจากการสงัเกตสอดคล้องกบัข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ของผูต้ดิยาทีใ่หข้อ้มลูวา่ เพื่อนในกลุ่มทีเ่สพยาสี่
คณูรอ้ยไดซ้ือ้ยาแกไ้อมาจากรา้นช าน้ี และเป็นทีร่บัรูก้นัใน
กลุม่วา่สามารถซือ้ยาแกไ้อจากรา้นน้ีไดใ้นปรมิาณมากกวา่
การซือ้จากรา้นยาแต่ขายในราคาทีแ่พงกวา่ 

การขายทาง facebook: ผูต้ดิยาในค่ายบ าบดัฯ  
รายหน่ึงให้ส ัมภาษณ์ว่า ตนเคยสัง่ซื้อยาน ้ าแก้ไอทาง
facebook  โดยมีการก าหนดจุดรบัยาแก้ไอบนถนนเส้น
หลกั โดยเคยสัง่ครัง้ละ 5 ลงั ราคา 45 บาทต่อขวด ซึ่งตน
สามารถซื้อได้ในราคาถูก รวมทัง้ซื้อได้คราวละหลายลงั  
ผูว้จิยัสบืคน้ facebook ทีผู่ต้ดิยากล่าวถงึ แต่ไม่พบรายชื่อ
นัน้  จงึสบืคน้ด้วยค าว่า “ซื้อยาแก้ไอ” ซึ่งพบว่ามรีายการ
ชื่อใน facebook กว่า 10 รายการ เมื่อเข้าไปอ่านใน 
facebook แต่ละชื่อ พบการประกาศจ าหน่ายยาแก้ไอและ
พชืกระท่อม บางประกาศมกีารสนทนาและตดิต่อจะซื้อจะ
ขาย แต่ไมพ่บการแสดงชดัเจนวา่ไดซ้ือ้ขายยาแกไ้อ  
 
การรบัรู้เก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมาย 

การสมัภาษณ์ผู้ติดยาที่ใช้ยาแก้ไอพบว่า มกีาร
รบัรูถ้งึการควบคุมปรมิาณของการจ าหน่ายโดยกฎหมาย 
เพราะบางแหล่งกระจายยาแจ้งให้ผู้ซื้อรบัทราบและลด
ปรมิาณการจ าหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยไม่จ าหน่ายใหเ้ท่าเดมิ
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ทีเ่คยซือ้ไดเ้กนิ 3 ขวด นอกจากน้ีผูใ้ชย้าแกไ้อบางรายเคย
มีประสบการณ์ถูกต ารวจตรวจค้นขณะที่พกพายาแก้ไอ
จ านวนหลายขวด 

การศึกษาท าให้ทราบว่า มรี้านยา 5 แห่งที่
จ าหน่ายยาแก้ไอแก่กลุ่มวยัรุ่น ในจ านวนน้ีม ี3 รา้นที่ขาย
ยาแบบขายปลกีโดยท าอยา่งเปิดเผยในรา้น แต่ไมจ่ าหน่าย
ยาแก้ไอเกินครัง้ละ 3 ขวด แต่ทัง้ 3 ร้านไม่มีการปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ทางเภสชักรรมชุมชน ได้แก่ ในหมวด
บุคลากรเรื่องการแสดงตนเป็นเภสชักรแต่งกายด้วยเสื้อ
กาวน์สขีาวทีต่ดิเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ของสภาเภสชักรรม  
หมวดการใหบ้รกิารทางเภสชักรรมกบัผูป้่วยทีต่อ้งซกัถาม
ข้อมูลที่จ าเป็นของผู้มารับบริการ เพื่อป ระกอบการ
พจิารณาก่อนเลือกสรรยา ปลอดภยั และการขอชื่อสกุล
ของผูซ้ือ้ เพือ่จดัท ารายงานการขายตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากน้ียงัพบร้านยา 2 
ร้าน มีการขายยาแบบขายส่งให้กับบุคคลที่ไม่ได้ร ับ
อนุญาตจ าหน่ายยาตามที่ระบุในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (11) เรื่อง การควบคุมการ
จ าหน่ายยาไดเฟนไฮดรามนี หรอืโปรเมทซีน หรอืเดกซ์
โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ นอกจากน้ีพบว่ามกีาร
จ าหน่ายยาน ้าแกไ้อใหแ้ก่ผูซ้ือ้ครัง้ละหลายลงั โดยไมแ่สดง
หลกัฐานการซื้อขาย และลกัลอบจ าหน่ายทัง้ทางหลงัรา้น
หรอืจ าหน่าย ณ สถานทีอ่ื่นทีไ่มใ่ช่รา้นยา 
 มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
ไมอ่นุญาตใหร้า้นช าจ าหน่ายยาแผนปจัจุบนัทีเ่ป็นอนัตราย   
รา้นช าจ าหน่ายไดเ้ฉพาะยาสามญัประจ าบา้น  รา้นช าทัง้ 2 
แห่งในการวจิยัจ าหน่ายยาน ้าแกไ้อแบบเปิดเผยแก่วยัรุน่ที่
น าไปใช้ในทางที่ผิดจนเป็นที่รบัรู้ของกลุ่มที่เสพยาสี่คูณ
ร้อย การสัมภาษณ์พนักงานเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ชุมชนของอ าเภอนัน้พบว่า ยังไม่มีการด าเนินการทาง
กฎหมายกบัรา้นช าดงักล่าว  
 การขายยาแก้ไอทาง facebook เป็นการขายส่ง
ครัง้ละหลายลงั ในลกัษณะนดัหมายสง่ของ และใชช้่องทาง
ที่เป็นความลบัในการติดต่อสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค โดยผู้ซื้อ
ตอ้งบนัทกึขอ้ความในอนิบอกซ์แลว้จะไดร้บัการตอบกลบั 
เพื่อเจรจาซือ้ขายและก าหนดจุดนดัหมาย ในทางกฎหมาย
อนุญาตให้จ าหน่ายยาอนัตราย ณ ร้านยาแผนปจัจุบนัที่
ได้รบัอนุญาต  จากการสมัภาษณ์พนักงานเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสุขพบว่า ยงัไม่มีการด าเนินการทาง
กฎหมายกับผู้จ าหน่ายยาอันตรายทางอินเทอร์เน็ต 

เน่ืองจากภาระงานค่อนข้างมากและควรควบคุมแหล่ง
กระจายยาที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายก่อน หรอืต้องมี
การรอ้งเรยีนมาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร จงึสามารถเขา้
ไปตรวจสอบได ้
 การสมัภาษณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัพบว่า มกีารตรวจเฝ้าระวงัรา้นยาเป็น
ประจ า โดยตรวจการจดัท ารายงานการซื้อ-การขายยาให้
เป็นปจัจุบัน และให้แสดงบัญชีซื้อและบัญชีขายยาเมื่อ
ตรวจเฝ้าระวงัหรอืตรวจประจ าปี และจากผลรายงาน FDA 
Reporter ไมม่รีา้นยาในจงัหวดัทีซ่ือ้ยาแกไ้อจากบรษิทัยา
เพือ่จ าหน่าย 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 แหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกน ามาเสพโดยผู้ติด
ยาในจงัหวดัแหง่หน่ึงทางภาคใตเ้ป็นแหล่งกระจายยาอยา่ง
ไม่ถูกกฎหมาย ทัง้ที่เป็นร้านยาซึ่งได้ร ับอนุญาตตาม
กฎหมายและแหล่งกระจายที่ไม่ได้รบัอนุญาต การรัว่ไหล
ของยาแก้ไอจากแหล่งกระจายทัง้สองประเภทมีทัง้ใน
ลกัษณะลกัลอบจ าหน่ายแบบขายปลกีและการขายโดยผูค้า้
รายใหญ่ในปรมิาณมาก โดยมตี้นทางการกระจายมาจาก
รา้นยาแบบขายสง่จากจงัหวดัอื่น รวมทัง้มกีารขายทางสื่อ
ออนไลน์ ส าหรบัการขายในสื่อออนไลน์ ผูข้ายมกีารตัง้ค่า
การเข้าถึงให้เฉพาะกลุ่ม การที่ภาครัฐควบคุมแหล่ง
กระจายยาที่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย มผีลผลกัดนัใหม้ี
การลดปริมาณการจ าหน่ายต่อครัง้ แต่มีการรัว่ไหลใน
ช่องทางอื่นซึ่งไม่ไดถู้กควบคุม ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของนัยนา พชัรไพศาล (14) ที่ศกึษาประสทิธผิลของ
กฎหมายในการลดการกระจายยาน ้ าแก้ไอที่มีโคเดอีน 
การศกึษาท าเฉพาะในแหล่งกระจายยาทีไ่ดร้บัอนุญาตตาม
กฎหมาย และพบว่า ปรมิาณการกระจายยาแก้ไอที่มโีค
เดอนีลดลง จงึจ าเป็นต้องมกีารศกึษาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น 
การลกัลอบน าเขา้หรอืผลติ หรอืสถานการณ์ในตลาดมดื   
 จาก FDA Reporter ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัไม่พบรา้นยาในจงัหวดัที่ได้รบัอนุญาตให้สัง่ซื้อยา
น ้าแกไ้อมาจากแหล่งผลติหรอืรา้นยาขายสง่ ท าใหส้รุปว่า
ไม่สามารถใช้รายงานน้ีเป็นเครื่องมือยืนยันหรือสรุป
สถานการณ์การรัว่ไหลของยาน ้าแกไ้อไปใชใ้นทางทีผ่ดิได ้

มาตรการการบงัคบัใช้กฎหมายในจงัหวดัที่เป็น
พืน้ที่วจิยั คอื การตรวจรา้นยาเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขาย
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ยาปีละ 1 ครัง้ และตรวจเฝ้าระวงัในกรณีมกีารรอ้งเรยีน ซึง่
หากไม่มีการแจ้งเบาะแสให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้า
ตรวจสอบ  อาจจะไม่มกีารควบคุมหรอืป้อมปรามแหล่ง
กระจายยาดังกล่าว จากหลาย ๆ คดีที่มีการกระท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาแก้ไอ  พนักงาน
เจ้าหน้าที่สบืสวนหรอืทางปกครองต้องได้ข้อมูลการแจ้ง
เบาะแสจากประชาชนในชุมชน หรอืผูป้กครองของนกัเรยีน  
จึงสามารถเข้าจบักุมแหล่งกระจายยาได้ ในพื้นที่อ าเภอ
เมอืงยงัมกีารแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนน้อย สถานการณ์ที่
พบสอดคล้องกบังานวจิยัของอรวรรณ จุลวงษ์ และคณะ 
(15) ทีก่ล่าวถงึปจัจยัภายในทีผู่อ้าศยัในชุมชนสามารถเฝ้า
ระวงัป้องกนัปญัหายาเสพติดในชุมชนบ้านพกัก าลงัพล
ทหาร  คือ การแจ้งเบาะแสเป็นประเด็นที่ปฏิบตัิได้ยาก 
เพราะอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย  นอกจาก น้ี 
ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนเมอืงมลีกัษณะต่างคนต่าง
อยู่ จึงไม่มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน การลงปฏิบัติงานควบคุม
อย่างต่อเน่ืองของพนักงานเจ้าหน้าที่  จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมอืของประชาชนในพืน้ที่   ดงันัน้จงึควรสง่เสรมิ
หรอืใหข้อ้มลูทีท่ าใหป้ระชาชนกลา้แจง้เบาะแสมากขึน้  

หน่วยงานราชการควรประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนใหแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนหากพบการกระจาย
ยาน ้าแก้ไอหรอืยาอนัตรายอื่น ๆ จากแหล่งกระจายยาที่
ไม่ได้ร ับอนุญาต เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อมูล
เพยีงพอส าหรบัการเขา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ   

การศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ที่ รบัผิดชอบ
ในทางราชการของผูว้จิยั การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากการ
สมัภาษณ์ จึงท าได้เฉพาะในพื้นที่ที่รบัผิดชอบของผู้วจิยั 
แต่การศึกษาน้ีเป็นกรณีตวัอย่างส าหรบัการสบืค้นแหล่ง
กระจายยาที่ได้รบัหรือไม่ได้รบัอนุญาตและมีพฤติกรรม
ลกัลอบจ าหน่ายยาแกไ้อ การคน้หาแหล่งจ าหน่ายจากผูใ้ห้
ขอ้มลูกลุ่มเฉพาะ เชน่ จากผูบ้ าบดัรกัษาการตดิสารเสพตดิ
ในพืน้ที ่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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