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แหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกนามาเสพโดยผูต้ ิ ดยาในจังหวัดแห่งหนึ่ งทางภาคใต้
นิสา ชายกุล
กลุม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทีม่ าของยาแก้ไอซึง่ ถูกนามาเสพโดยผูต้ ดิ ยาในจังหวัดแห่งหนึ่งทาง
ภาคใต้ วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงแหล่งกระจายยาแก้ไอจากผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมค่ายบาบัดสารเสพติดจังหวัด 20
คนซึง่ เคยใช้ยาแก้ไอมาใช้ในทางทีผ่ ดิ การเลือกตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารแนะนาแบบต่อๆ (snow ball sampling technique) โดย
วิทยากรในกิจกรรมค่ายทีใ่ กล้ชดิ กับผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมเป็ นผูร้ ะบุผใู้ ห้ขอ้ มูลคนแรก และผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนแรกแนะนาผูใ้ ห้ขอ้ มูลคน
ถัดไป การสัมภาษณ์ดาเนินจนกระทังได้
่ ขอ้ มูลทีอ่ มิ่ ตัว นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้สงั เกตการขายยาแก้ไอในแหล่งจาหน่ายทุกแห่ง
ตามทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลแจ้ง ผลการวิ จยั : แหล่งทีม่ กี ารกระจายยาน้าแก้ไอ มี 3 แหล่ง คือ 1) แหล่งขายปลีกแบบเปิ ดเผยในร้านซึง่ พบ
ทัง้ จากร้านยาและร้านชา 2) การแอบขายแบบขายส่งจากแหล่งที่เป็ นโกดัง พบแหล่งจาหน่ ายเป็ นร้านยาในจังหวัดใกล้เคียง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นนี้เคยเป็ นผูข้ ายปลีกในร้านชาของตนเองโดยซื้อมาจากแหล่งที่เป็ นโกดังครัง้ ละ 10 ลัง ราคาลังละ 4,000
บาท 3) แหล่งซื้อทาง facebook ผู้ขายใช้รถยนต์กระบะส่งยาแก่ผู้ซ้อื ผู้ให้ขอ้ มูลเคยสังครั
่ ง้ ละ 5 ลัง ราคา 45 บาทต่อขวด
การสังเกตพบว่า แหล่งจาหน่ ายที่เป็ นร้านยาไม่มกี ารซักถามอาการสาคัญ แต่ส่งมอบยาทันทีตามการเรียกหา และบางครัง้
ผูข้ ายเสนอยาในชื่อการค้าอื่นให้ถา้ ไม่มยี าในชื่อการค้าทีเ่ รียกหา แต่ไม่พบว่ามีการจาหน่ายหน้าร้านเกินสามขวดซึง่ เป็ นไปตาม
กฎหมายทีก่ าหนด สรุป: ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตรวจเฝ้าระวังร้านยาและร้านชาทีย่ งั พบการจาหน่ ายอย่างไม่
ถูกกฎหมาย โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพือ่ ให้เกิดการดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
คาสาคัญ: แหล่งกระจายยา ยาแก้ไอ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เภสัชสาธารณสุข
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Sources of Cough Medicines Abused by the Addicts in a Southern Province
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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

บทนา
เมื่อมีการควบคุมยาน้ าแก้ไอที่มสี ่วนผสมของโค
เดอีนอย่างจริงจังตามกฎหมายและกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติด (1-2) โดยควบคุม ตัง้ แต่การจากัดปริม าณ
การกระจายจากผูผ้ ลิตหรือนาเข้าไปยังสถานพยาบาล และ
จ า กั ด ใ ห้ ม ี ไ ว้ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ เ ฉ พ า ะ ใ น
สถานพยาบาลประเภทที่รบั ผู้ป่วยไว้คา้ งคืนทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน รวมทัง้ ห้ามไม่ใ ห้จ าหน่ ายแก่ บุค คลทัวไปที
่
่ไ ม่ม ี
ความจาเป็ นทางการแพทย์และผูท้ ่คี รอบครองเกินปริมาณ
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ที่ก ฎหมายก าหนดให้ถือ ว่า มีไ ว้เ พื่อ จ าหน่ า ย มาตรการ
ดังกล่าวทาให้ปริมาณการกระจายยาน้ าแก้ไอที่มโี คเดอีน
ลดลง (3) แต่ พบว่าผู้ท่ีใช้ส ารเสพติด ได้น ายาอื่นมาเสพ
ทดแทน (4) จึงเกิดการระบาดของสารเสพติดสูตรสี่คูณ
ร้อยในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ ยาดังกล่าวเกิดจากการผสมยาน้ า
แก้ไ อที่ม ีเดกซ์โตรเมธอร์แฟน ยาแก้แพ้ ยาแก้ป วดทรา
มาดอล หรือยานอนหลับ มาผสมกับกระท่อมซึง่ เป็ นยาเสพ
ติดให้โ ทษในประเภท 5 ในปี พ.ศ. 2550 ศูน ย์วิชาการ
ด้านยาเสพติดรายงานว่า ยาสูตรสีค่ ูณร้อยเป็ น ยาเสพติดที่

มีก ารเสพสู ง เป็ น อัน ดับ สามในพื้น ที่ 7 จัง หวัด ภาคใต้
ตอนล่าง รองลงมาจากกัญชาและยาบ้า แหล่งทีม่ าของพืช
กระท่อ ม คือ ภาคใต้ต อนบน ได้แ ก่ กระบี่ พัท ลุ ง และ
นครศรีธ รรมราช ยาแก้ ไ อมีแ หล่ ง กระจายยาใหญ่ จ าก
กรุงเทพฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช (5)
การด าเนิ น คดีใ นภาคใต้อ ย่างต่ อ เนื่ อง ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2555–2558 ทาให้มกี ารจับกุมผูก้ ระทาความผิดในคดี
ทีเ่ กีย่ วกับยาแก้ไอ จานวน 1,786 คดี (6) การจาหน่ายยา
แก้ไอในร้านชาอย่างผิดกฎหมายตกเป็ นข่าวในสื่อต่าง ๆ
มากมาย เช่น เมื่อปี 2555 พบร้านชาแห่งหนึ่งในอาเภอ
เมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ลกั ลอบจาหน่ ายยาแก้
ไอให้แก่กลุ่มนักเรียนและวัยรุ่นในพืน้ ที่ เพื่อนาไปผสมยา
เสพติดสูตรสี่คูณร้อย ประชาชนที่พบเห็นได้แจ้งความให้
พนักงานเจ้าหน้ าที่เข้าตรวจสอบ ทาให้พบว่าผู้จาหน่ าย
สังซื
่ ้อยาน้ าแก้ไอยี่ห้อหนึ่ งมาจากเพื่อนจานวนหลายร้อย
ขวดและเก็บไว้หลังร้านเพื่อมาขายต่อแก่นกั เรียนหรือกลุ่ม
วัยรุน่ ผูจ้ าหน่ายรายนี้มพี ฤติกรรมเสพน้ ากระท่อมต้มสูตร
ผสมสีค่ ณ
ู ร้อยด้วย (7) ในปี 2556 ยังพบการจับกุมร้านชา
ซึง่ จาหน่ ายยาน้ าแก้ไอ ในพืน้ ทีอ่ าเภอเขาพนม ซึง่ เจ้าของ
ร้านได้ซุกซ่อนยาน้ าแก้ไอยี่ห้อหนึ่งจานวนมากไว้ภายใน
บ้าน (8) นอกจากนี้ ยังมีรายงานการตรวจพบและการยึด
ยาแก้ไอได้กว่าสองพันขวดที่บา้ นไม่มเี ลขที่เพื่อเป็ นแหล่ง
พัก ยา จากการตรวจของกลางยัง พบยาประเภทอื่น ๆ
ได้แก่ ยาแก้แพ้ อัลปราโซแลม โคเดอีน และไดอะซีแพม
(9) การจับกุมการขนส่งยาแก้ไอเกือบพันขวดที่ผูข้ บั รถ
ขนส่งแจ้งว่าได้กระจายส่งยาให้รา้ นชาในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยรับ ซื้ อ ยามาจากร้ า นยาแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช (10)
จากความเสีย่ งของการนายาแก้ไอไปใช้ในทางที่
ผิดซึ่งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงออกประกาศหลายฉบับเพื่อ ควบคุมการ
จาหน่ายยาทีม่ ไี ดเฟนไฮดรามีน หรือโปรเมทซีน หรือเดกซ์
โตรเมธอร์แ ฟนเป็ น ส่ว นประกอบ โดยเน้ น การควบคุ ม
แหล่งจาหน่ ายยาที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายและจากัด
ปริมาณการจาหน่ ายยากลุ่มนี้ซ่งึ เป็ นส่วนผสมในยาน้ าแก้
ไอ ทัง้ ยังกาหนดให้ส่งมอบยาแก่ผู้ท่จี าเป็ นต้องใช้ยาตาม
ข้อบ่งใช้ตามวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน นอกจากนี้ยงั
ออกกฎหมายระบุรายการยาอันตรายทีร่ า้ นยาต้องทาบัญชี
การขายยา และเก็บไว้ ณ สถานทีข่ ายยา และพร้อมแสดง
แก่พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเมือ่ ต้องการ (11)

หลั ง การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ร ับ อนุ ญาต
จาหน่ ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย กลับพบว่า การบังคับใช้
กฎหมายกับร้านขายยาที่จาหน่ ายยาแก้ไอเพื่อนาไปผสม
เป็ นสีค่ ูณร้อยนัน้ ทาได้ยาก ทัง้ ยังพบการกระจายยาอย่าง
ไม่ถูกกฎหมายในข่าวต่าง ๆ อยู่มาก จึงจาเป็ นต้องมีการ
ติ ด ตามสถานการณ์ ก ารกระจายยาแก้ ไ ออย่ า งไม่ ถู ก
กฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่วจิ ยั ซึ่งเป็ น จังหวัดหนึ่งทาง
ภาคใต้ ซึ่งมีการรับรูว้ ่ามีแหล่งกระจายยาจานวนมาก อีก
ทัง้ การควบคุมทางกฎหมายยังทาได้ไม่ทวถึ
ั ่ งในทุกแหล่ง
จาหน่ าย จึงควรมีการศึกษาถึงแหล่งการกระจายยาอย่าง
ไม่ถู ก กฎหมายในพื้น ที่น้ี เพื่อ น ามาวางแผนจัด การกับ
แหล่งกระจายยาที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับภาคี อ่นื ๆ ได้แก่
ฝา่ ยปกครอง เจ้าหน้าทีต่ ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สถานศึกษา และผูน้ าชุมชน

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ ใ ช้วิธีก ารสัม ภาษณ์ เ จาะลึก เพื่อ ให้
ทราบแหล่งกระจายยาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจาก
นัน้ ใช้สวมบทบาทเป็ นลูกค้าจาลองเพื่อขอซื้อยาแก้ไอใน
แหล่งกระจายยาและสังเกตพฤติกรรมการขายยาดังกล่าว
ระเบียบวิธวี จิ ยั โดยละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจยั ส่วนนี้ คือ ผู้เข้าค่าย
บาบัดการติดสารเสพติดอาเภอเมือง 20 คน ซึ่งเป็ นผู้ติด
สารเสพติด ประเภทใดประเภทหนึ่ ง ได้ แ ก่ ยาบ้ า ฝิ่ น
กัญ ชา ยาไอซ์ กระท่ อ ม รวมทัง้ ยาสูต รสี่คู ณ ร้อ ยด้ว ย
ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องเคยใช้ยาน้ าแก้ไอในทางที่ผิดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนทีผ่ า่ นมา และเต็มใจให้ขอ้ มูล การเลือก
ตัวอย่างใช้วธิ กี ารแนะนาแบบต่อ ๆ (snow ball sampling
technique) วิทยากรของค่ายฯ ซึ่งมีความใกล้ชดิ กับผูเ้ ข้า
ค่ายบาบัดฯ และเข้าถึงทะเบียนประวัตกิ ารใช้สารเสพติด
เป็ นผู้ระบุช่อื ผู้ให้ขอ้ มูลคนแรก ในงานวิจยั นี้วทิ ยากรของ
ค่ า ยฯ คือ ผู้ป ฏิบ ัติง านในโรงพยาบาลส่ง เสริม สุ ข ภาพ
ตาบลแห่งหนึ่ งในอาเภอเมือง ผู้ให้ข้อมูลคนแรกแนะนา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนถัดไปเรือ่ ย ๆ
ผู้วิจ ัย ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยตนเอง ผู้วิจ ัย
เป็ น เภสัช กรในโรงพยาบาลจัง หวัด แห่ ง หนึ่ ง และเป็ น
กรรมการในคณะทางานบาบัดยาเสพติดของอาเภอเมือง
ผู้วจิ ยั จึงเข้าใจกระบวนการทัง้ หมดของกิจกรรมของค่าย
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บาบัดยาเสพติดและสามารถเข้าเก็บข้อมูลในค่ายบาบัดได้
ผูว้ จิ ยั ยังสามารถติดต่อประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด และมีก ารปฏิบ ัติง าน
ร่วมกันเพื่อตรวจร้านยาทีข่ ออนุ ญาตเปิ ดใหม่และตรวจร้าน
ยาเพือ่ เฝ้าระวังประจาปี
ในการสัมภาษณ์ผู้วจิ ยั นัดหมายกับวิทยากรของ
ค่า ยฯ เพื่อชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ รายละเอีย ดของการวิจ ยั
และระยะเวลาในการสัมภาษณ์ วิทยากรของค่ายฯ เลือก
ผู้ให้ขอ้ มูลคนแรก ผู้วจิ ยั สอบถามความสมัครใจของผู้เข้า
รับการบาบัดในการเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เชิงลึก
ตามแนวคาถามทีก่ าหนดไว้ และจดบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เช่น
การแสดงกิริย าท่ า ทาง สีห น้ า ขณะให้ส ัม ภาษณ์ แนว
คาถามหลักที่ใช้ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับประเภทและ
สถานทีต่ งั ้ ของแหล่งจาหน่าย วิธกี ารซือ้ วิธกี ารจาหน่ายยา
เหตุผลทีซ่ ้อื ยา ชนิดของยาแก้ไอที่ขอซื้อ เหตุผลทีเ่ จาะจง
ชนิดของยา ปริมาณการซื้อ ช่วงเวลาที่ซ้อื ความถี่ของ
การซื้อยา วิธนี าไปผสมเป็ นยาสูตรสีค่ ูณร้อย ผลทีเ่ กิดหลัง
เสพยาสูตรสีค่ ณ
ู ร้อย และผลทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้เสพ และเหตุผล
ที่ซ้ือ ยา การสัม ภาษณ์ ใ ช้เ วลา 1 ชัว่ โมงโดยประมาณ
ผู้วิจ ัย ขออนุ ญ าตจากผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ในการบัน ทึก เทปการ
สัมภาษณ์ หากไม่ได้รบั อนุ ญาต ผูว้ จิ ยั ใช้การจดบันทึกย่อ
แทน ซึ่งผู้วจิ ยั จะนาไปทบทวนและเขียนขยายความทันที
เมื่อมีโอกาส หลังการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั รวบรวม
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้วนามาวิเคราะห์ พร้อมทัง้ แยกแยะ
จับประเด็นตามขอบเขตของเนื้อหาและคาถามของการวิจยั
เพื่อสรุปเนื้อหาและการจัดกลุ่มข้อมูล (12)
ผู้วจิ ยั จะ
วิเคราะห์ค าสัม ภาษณ์ ข องผู้ให้ข้อมูล คนแรกจนเสร็จสิ้น
ก่อน จึงจะเริม่ สัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนต่อไป นัน่ คือ การ
สัม ภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทาสลับกันไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการวิจยั จนกระทังได้
่ ข้อสรุป ที่อิ่ม ตัว หรือ
ผูว้ จิ ยั เข้าใจและทราบถึงแหล่งกระจายยาแก้ไออย่างชัดเจน
และไม่มขี อ้ มูลใหม่จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลคนล่าสุด
การสวมบทบาทลูกค้าจาลอง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบแหล่งกระจาย
ยาซึ่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เคยซื้ อ ยาน้ า แก้ ไ อมาใช้ ใ นทางที่ ผิ ด
การศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับแหล่งกระจายยาแก้
ไอทีไ่ ด้รบั โดยใช้วธิ กี ารสวมบทบาทเป็ นลูกค้าจาลองไปขอ
ซือ้ ยาน้าแก้ไอจากแหล่งต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเป็ นการบันทึกสิง่ ที่สงั เกตพบโดย
บุคคลที่ผูว้ จิ ยั กาหนดให้แสดงบทบาทลูกค้าจาลองเพื่อขอ
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ซื้อยาน้ าแก้ไอ ผูส้ วมบทบาทในการวิจยั มีจานวน 1 ราย
การเตรียมลูกค้าจาลองใช้วธิ ที ด่ี ดั แปลงจากการวิจยั ของปา
ริชาติ แก้วอ่อนและคณะ (13) ดังนี้ 1) บุคลิกและการแต่ง
กายจาลองตามผู้ให้ข้อมูลบางราย คือเป็ นเพศชาย อายุ
20-25 ปี รูปร่างผอม ผิวคล้า แต่งกายด้วยชุดเสือ้ ผ้ากีฬา
ขับขีม่ อเตอร์ไซค์เป็ นยานพาหนะ และต้องเตรียมบัตร
ประจาตัวประชาชน 2) บทสนทนาในการขอซือ้ ยาน้ าแก้ไอ
ให้เริม่ บอกผูข้ ายว่า “ขอซือ้ ยา เอคอร์” หรือ “ไอวาดิล” หรือ
“ซี” หรือ “ดาทิส ซิน ” จ านวน 5 ขวด หากมีก ารต่ อ รอง
จานวน ให้ผสู้ วมบทบาทซื้อเท่าที่จะขายให้ ด้วยท่าทาง
สบาย ๆ 3) สิง่ ทีผ่ สู้ วมบทบาทสังเกตขณะเก็บข้อมูล คือ
ลักษณะการเก็บยาน้ าแก้ไอภายในร้าน คาพูดและท่าทางที่
ผูจ้ าหน่ ายหรือผูส้ ง่ มอบยาใช้ถามหรือกระทาตัง้ แต่เริม่ เข้า
ร้านจนกระทังจ่
่ ายเงิน การแสดงตนของผูจ้ าหน่ายหรือผูส้ ง่
มอบยา 4) ผูส้ วมบทบาทฝึ กซ้อมเก็บข้อมูลกับร้านยาร้าน
หนึ่ ง ในเรื่อ งการสนทนาขอซื้อ ยาแก้ไ อและการสัง เกต
ประเด็น ต่ า ง ๆ และการบัน ทึก ผลการสัง เกตลงในแบบ
บันทึกข้อมูล ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นผูฝ้ ึกซ้อมจะสังเกตการณ์ภายใน
ร้า นด้ว ยเพื่อ ประเมิน ว่ า ผู้ส วมบทบาทได้ท าตามบทที่
กาหนดและกรอกข้อ มู ลในแบบบัน ทึกได้ถูก ต้องหรือ ไม่
หลังจากนัน้ ให้ลกู ค้าจาลองทดลองซือ้ ยาจากร้านยาทัวไปที
่ ่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกจานวน 3 ร้าน เพื่อเพิม่ ทักษะการ
สวมบทบาท ผูว้ จิ ยั ดาเนินการปรับและแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการสวมบทบาทและการลงบันทึกในแบบบันทึกข้อมูล
ก่อนเก็บข้อมูลจริง ลูกค้าจาลองรายเดียวกันล่อซือ้ ยาใน
ทุกร้านเป้าหมายของการวิจยั
นอกจากการสัมภาษณ์ผตู้ ดิ ยาและการสังเกตการ
จ าหน่ า ยยาแก้ ไ อแล้ ว ผู้ วิจ ัย ยัง ได้ ส ัม ภาษณ์ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าทีถ่ งึ การดาเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกระจาย
ยาต่าง ๆ ที่พบในการวิจยั เพื่อทาให้เข้าใจถึงสภาพการ
จาหน่ายยาแก้ไอได้ดมี ากขึน้

ผลการวิ จยั
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์จานวนทัง้ สิน้ 20 คน
ทัง้ หมดเป็ น ผู้ ท่ี เ คยใช้ ย าน้ า แก้ ไ อในทางที่ ผิ ด ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาและเข้าค่ายบาบัดรักษายา
เสพติดในอาเภอเมืองในจังหวัดทีเ่ ป็ นพืน้ ทีว่ จิ ยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีอายุระหว่าง 19-30 ปี มีสถานภาพโสด 19 ราย นับถือ
ศาสนาอิสลาม 11 ราย และศาสนาพุทธ 9 ราย 13 ราย

จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น 6 รายจบ
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 อีก 1 รายจบประกาศนี ยบัตรขัน้ สูง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 ราย ไม่ประกอบอาชีพ อีก 5 ราย มีอาชีพ
ค้าขายหรือรับจ้าง 15 รายมีประสบการณ์เคยใช้ยาน้ าแก้
ไอในทางทีผ่ ดิ มานาน 1–3 ปีและอีก 5 รายใช้นานกว่า 5 ปี
ลักษณะของการใช้ยาแก้ไอในทางที่ผิด
ผู้ใ ช้ย าแก้ไ อ 18 รายเป็ น ผู้บ ริโ ภคอย่า งเดีย ว
อีก 2 รายมีพฤติกรรมเป็ นผู้บริโภคและจาหน่ าย เหตุผล
สามอันดับแรกของการซื้อ ยาแก้ไ อ คือ เพื่อสังสรรค์ก ับ
เพื่อน เพื่อนาไปขายต่อ และเพื่อเสพเนื่องจากมีราคาถูก
กว่าเหล้า ผูใ้ ช้ยาแก้ไอเลือกยีห่ อ้ ของยาแก้ไอจากรสชาติท่ี
หวาน-มีก ลิ่น หอม เลือ กตามค าแนะน าของเพื่อ น และ
เลือกเพราะราคาถูก
การน ายาแก้ไ อไปผสมเป็ น ยาสูต รสี่คู ณ ร้อ ยมี
วิธกี ารทา 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้ยาน้ าแก้ไอ 1 ขวด
ผสมกับน้ าอัดลมและใบกระท่อม นาไปต้มให้ได้ปริมาตร
รวม 1-2 ลิตร ซึ่งสามารถเสพได้ 5-6 คน ต่อครัง้ ผูใ้ ห้
ข้อมูลเสพวันละ 3 - 4 ครัง้ แบบที่ 2 ใช้ยาน้าแก้ไอครึง่ ขวด
ผสมกับน้ าอัดลม 450 ซีซี ใบกระท่อม 30 ใบ ต้มให้ได้
ปริมาตรรวม 2 ลิตร ซึง่ สามารถเสพได้ 5 - 6 คน ต่อครัง้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเสพวันละ 2 - 3 ครัง้
ผูใ้ ช้ยาแก้ไอให้ขอ้ มูลว่า หลังเสพยาสีค่ ูณร้อยจะ
รู้สกึ สดชื่น กระปรี้กระเปร่า แก้กระหายน้ า และสบายใจ
เมื่อไม่ได้เสพยา ผู้ให้ขอ้ มูลกล่าวว่าจะรูส้ กึ ปวดเมื่อย ง่วง
นอน และมีน้ามูกไหล
แหล่งกระจายยาน้าแก้ไอ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบอกถึงแหล่งทีก่ ระจายยาน้าแก้ไอทีต่ น
รูจ้ กั ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยร้านยา 5 แห่ง

ร้ า นขายของช า 2 แห่ ง และ facebook 1 บัญ ชี แหล่ ง
กระจายยาอยูใ่ นหลายอาเภอของจังหวัดและมีการนายาแก้
ไอเข้ามาจากจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเสพ แหล่งกระจายยาที่ตงั ้
ในอาเภอเมืองของจังหวัดที่เป็ นสถานที่วจิ ยั มี 4 แห่งโดย
เป็ นร้านยา 2 แห่ง ร้านขายของชา 2 แห่ง และแหล่งซื้อ
ทาง Facebook 1 บัญชี (นัดส่งยาบริเวณย่านการค้าตาบล
ก ของอาเภอเมือง)
การสังเกตแหล่งกระจายยา
ร้านยาที่ 1: ร้านยาตัง้ อยูใ่ นย่านชุมชนของอาเภอ
เมืองและมีรา้ นยาในบริเวณใกล้เคียง 3 ร้าน จากการ
สังเกตของผูส้ วมบทบาทลูกค้าจาลองเพื่อขอซือ้ ยาน้ าแก้ไอ
จ านวน 5 ขวด พบว่า ผู้จ าหน่ า ยไม่ไ ด้แ สดงตนว่า เป็ น
เภสัชกร คือ ไม่สวมเสือ้ กาวน์ ขาว ผู้จาหน่ ายเดินไปหยิบ
ยาแก้ไ อจากชัน้ วางในร้านที่สามารถมองเห็นได้ และส่ง
มอบยาให้โดยไม่ได้ซกั ถามอาการ ตลอดจนไม่ขอให้แ สดง
บัตรประชาชนหรือถามอายุ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายแจ้งว่า
จาหน่ ายให้ได้เพียง 3 ขวดเท่านัน้ การสัมภาษณ์ ผู้เข้า
ค่ายบาบัดการติดยาเสพติดได้ขอ้ มูลบางส่วนที่สอดคล้อง
กับการสังเกต ผู้ใช้ยาแก้ไอได้ให้ข้อมูลว่า ตนซื้อยาจาก
ร้านนี้เป็ นประจาก่อนการเข้าค่ายบาบัด โดยทางร้านให้ซ้อื
ทีล ะขวดต่ อ ครัง้ ตนจึ ง มาซื้ อ วัน ละหลายครัง้ และมี
บางครัง้ เท่านัน้ ที่รา้ นขอดูบตั รประชาชนหรือถามอายุ แต่
ไม่ได้ซกั ถามอาการอะไร
ร้านยาที่ 2: ร้านยาตัง้ อยูใ่ นย่านชุมชนของอาเภอ
เมืองและอยู่ตดิ กับร้านยาที่ 1 จากการสังเกตของผูส้ วม
บทบาทพบว่ า พนั ก งานในร้า นไม่ ใ ช่ เ ภสัช กรและไม่ ม ี
พนักงานคนใดสวมเสื้อกาวน์ ในร้านมียาแก้ไอหลายชื่อ
การค้าวางในตูบ้ ริเวณทีผ่ จู้ าหน่ายยืน ผูจ้ าหน่ายสอบถามผู้

ตารางที่ 1. แหล่งกระจายยาน้าแก้ไอทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล 20 รายทราบ
ตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์
ย่านการค้าตาบล ก อาเภอเมือง เส้นทางถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตาบล ห อาเภอเมือง เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 40xx
ย่านการค้าเทศบาลตาบล ล อาเภอ ล
ย่านการค้าตลาดเทศบาล อาเภอ ค
ตาบล ค อาเภอ อ เส้นทางถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ย่านการค้าอาเภอ จ ของจังหวัดข้างเคียง

ร้านยา
2
1
1
1

จานวน (แห่ง)
ร้านชา ออนไลน์
1
1
1
-

520

ตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์
สวมบทบาทเพียงแค่ช่ือยาที่ต้องการ เมื่อแจ้งจานวนที่
ต้องการซื้อ 5 ขวด พนักงานได้แจ้งกลับว่า ยาดังกล่าวมี
การควบคุมจึงจาหน่ายให้เพียง 1 ขวดเท่านัน้ ผูต้ ดิ ยาคน
เดียวกับทีเ่ คยซื้อยาแก้ไอจากร้านยาที่ 1 ให้ขอ้ มูลว่า ตน
สามารถซือ้ ยาแก้ไอได้โดยง่ายจากทัง้ สองร้าน
ร้านยาที่ 3: ร้านยาตัง้ อยู่ในย่านชุมชนนอก
อาเภอเมือง ผู้จาหน่ ายไม่ไ ด้สวมเสื้อกาวน์ และแจ้งแก่ผู้
สวมบทบาทว่า สามารถขายยาให้ได้ครัง้ ละ 3 ขวด ผู้
จ าหน่ า ยหยิบ ยาออกจากชัน้ วางยาและยื่น ยาให้โ ดยไม่
สอบถามอาการผลการสังเกตสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผตู้ ดิ ยาที่ให้ขอ้ มูลว่า ผูจ้ าหน่ ายในร้านนี้หยิบยา
แก้ไ อที่ข อซื้อ ให้ต ามที่เ รีย กหาโดยไม่ ถ ามอาการอะไร
บางครัง้ ที่ไม่มยี าน้ าแก้ไอยีห่ ้อที่เรียกหา ทางร้านจะเสนอ
ยี่ห้ออื่นทดแทนให้ โดยตนซื้อวันละ 2-3 ครัง้ และซื้อได้
เพียงครัง้ ละ 3 ขวด
ร้านยาที่ 4: ร้านยาตัง้ อยู่ในย่านชุมชนนอก
อ าเภอเมือ ง จากการสัง เกตของผู้ส วมบทบาท พบผู้
จาหน่ ายไม่สวมเสือ้ กาวน์ เมื่อขอซื้อยาน้ าแก้ไอยี่ห้อหนึ่ง
ผูจ้ าหน่ ายแจ้งไม่มยี ห่ี อ้ นัน้ และถามให้เปลีย่ นเป็ นยีห่ อ้ อื่น
แทน และจะจาหน่ายให้ทงั ้ 5 ขวด ยาแก้ไอไม่ได้ถูกวาง
ในชัน้ วาง แต่มตี ูเ้ ก็บซึ่งมองไม่เห็น ผูต้ ดิ ยาคนหนึ่งในค่าย
บาบัดฯ กล่าวว่า เคยติดต่อซื้อยาน้ าแก้ไอจากทางร้านนี้
แบบยกลังเพื่อนาไปจาหน่าย และทางร้านจาหน่ายให้โดย
นัดเวลาให้เข้าไปรับยาด้านหลังร้านในตอนกลางคืน ผูต้ ดิ
ยาอีกหลายรายให้ขอ้ มูลตรงกันว่าสามารถซื้อยาแก้ไอจาก
ร้านนี้ไปขายได้โดยง่าย
ร้านยาที่ 5: ร้านยาเป็ นร้านใหญ่ตงั ้ อยู่ในย่าน
ชุ ม ชนในอ าเภอหนึ่ ง ของจั ง หวัด ข้ า งเคี ย ง แต่ อ ยู่ ใ น
ระยะทางที่ไกล ทาให้ผู้วจิ ยั ไม่สามารถเก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกต แต่ผูต้ ดิ ยารายหนึ่งให้ขอ้ มูลว่า ได้ซ้อื ยาแก้ไอครัง้
ละมาก ๆ จานวนหลายครัง้ จากร้านนี้เพือ่ ไปจาหน่ายทีร่ า้ น
ชาของตนเอง แต่ทุกครัง้ ทางร้านไม่ไ ด้จาหน่ ายที่หน้าร้าน
แต่ ใ ห้ไ ปซื้อ จากโกดัง ของทางร้า นเองซึ่ง ไม่ไ ด้ต ัง้ อยู่ใ น
บริเวณเดีย วกันกับ ร้า น ผู้ใ ห้ข้อมูลเคยซื้อ ครัง้ ละ 10 ลัง
ราคาลังละ 4,000 บาท โดยเอารถยนต์ไปขนยาแก้ไอด้วย
ตัวเอง
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จานวน (แห่ง)
ร้านยา ร้านชา ออนไลน์
รวม
5
2
1
ร้านชาที่ 1: ร้านชานี้ตงั ้ อยูใ่ นย่านชุมชนในตาบล
นอกเขตเทศบาล อาเภอเมือง จากการสังเกตของผู้สวม
บทบาท พบผู้จ าหน่ า ย วางยาแก้ ไ อไว้ใ นลัง ซึ่ง ตัง้ อยู่
ภายในร้าน เมื่อขอซื้อยาน้ าแก้ไอยีห่ อ้ หนึ่ง จานวน 5 ขวด
ผู้จาหน่ ายแจ้งว่า ที่ร้านมีย่หี ้ออื่นและจะจาหน่ ายให้ทงั ้ 5
ขวด ผูต้ ดิ ยาในค่ายบาบัดหลายรายให้ขอ้ มูลว่า ได้ซ้อื ยา
จากร้า นช าแห่ ง นี้ และสามารถซื้อ ได้ เ ป็ น ปกติ วิส ัย ใน
จานวนทีต่ อ้ งการ แต่รา้ นชาจาหน่ายในราคาทีแ่ พงกว่าร้าน
ยา
ร้านชาที่ 2: ร้านชานี้ตงั ้ อยู่ในย่านชุมชนของ
อ าเภออื่น ซึ่ง เป็ น ชุ ม ชนที่ม ีถ นนเพชรเกษม ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 เชื่อมต่อกับอาเภอเมือง ร้านชานี้เป็ น
ร้านเล็ก ๆ จากการสังเกตของผูส้ วมบทบาท ร้านมียาแก้
ไอหลายขวดและหลายยีห่ อ้ อยูบ่ นชัน้ วางในร้าน เมื่อขอซื้อ
ยาน้ าแก้ไ อยี่ห้อหนึ่ง จานวน 5 ขวด ผู้จาหน่ ายให้ผู้ซ้ือ
เลือกเอง ผลจากการสังเกตสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ของผูต้ ดิ ยาทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่า เพื่อนในกลุ่มทีเ่ สพยาสี่
คูณร้อยได้ซอ้ื ยาแก้ไอมาจากร้านชานี้ และเป็ นทีร่ บั รูก้ นั ใน
กลุม่ ว่าสามารถซือ้ ยาแก้ไอจากร้านนี้ได้ในปริมาณมากกว่า
การซือ้ จากร้านยาแต่ขายในราคาทีแ่ พงกว่า
การขายทาง facebook: ผูต้ ดิ ยาในค่ายบาบัดฯ
รายหนึ่ ง ให้ส ัม ภาษณ์ ว่ า ตนเคยสัง่ ซื้อ ยาน้ า แก้ ไ อทาง
facebook โดยมีก ารก าหนดจุ ดรับ ยาแก้ไ อบนถนนเส้น
หลัก โดยเคยสังครั
่ ง้ ละ 5 ลัง ราคา 45 บาทต่อขวด ซึ่งตน
สามารถซื้อได้ในราคาถูก รวมทัง้ ซื้อได้คราวละหลายลัง
ผูว้ จิ ยั สืบค้น facebook ทีผ่ ตู้ ดิ ยากล่าวถึง แต่ไม่พบรายชื่อ
นัน้ จึงสืบค้นด้วยคาว่า “ซื้อยาแก้ไอ” ซึ่งพบว่ามีรายการ
ชื่อใน facebook กว่า 10
รายการ เมื่อเข้าไปอ่านใน
facebook แต่ละชื่อ พบการประกาศจาหน่ ายยาแก้ไอและ
พืชกระท่อม บางประกาศมีการสนทนาและติดต่อจะซื้อจะ
ขาย แต่ไม่พบการแสดงชัดเจนว่าได้ซอ้ื ขายยาแก้ไอ
การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
การสัมภาษณ์ ผู้ติดยาที่ใช้ยาแก้ไอพบว่า มีการ
รับรูถ้ งึ การควบคุมปริมาณของการจาหน่ ายโดยกฎหมาย
เพราะบางแหล่ ง กระจายยาแจ้ง ให้ผู้ซ้ือ รับ ทราบและลด
ปริมาณการจาหน่ ายให้แก่ผซู้ ้อื โดยไม่จาหน่ ายให้เท่าเดิม

ทีเ่ คยซือ้ ได้เกิน 3 ขวด นอกจากนี้ผใู้ ช้ยาแก้ไอบางรายเคย
มีป ระสบการณ์ ถูกตารวจตรวจค้นขณะที่พกพายาแก้ไ อ
จานวนหลายขวด
การศึกษาทาให้ทราบว่า มีร้านยา 5 แห่งที่
จาหน่ ายยาแก้ไอแก่กลุ่มวัยรุ่น ในจานวนนี้ม ี 3 ร้านที่ขาย
ยาแบบขายปลีกโดยทาอย่างเปิดเผยในร้าน แต่ไม่จาหน่าย
ยาแก้ไ อเกินครัง้ ละ 3 ขวด แต่ทงั ้ 3 ร้านไม่ม ีการปฏิบตั ิ
ตามหลัก เกณฑ์ท างเภสัช กรรมชุ ม ชน ได้แ ก่ ในหมวด
บุคลากรเรื่องการแสดงตนเป็ นเภสัชกรแต่งกายด้วยเสื้อ
กาวน์สขี าวทีต่ ดิ เครือ่ งหมายสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรม
หมวดการให้บริการทางเภสัชกรรมกับผูป้ ่วยทีต่ อ้ งซักถาม
ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นของผู้ ม ารับ บริ ก าร เพื่ อ ป ระกอบการ
พิจารณาก่อนเลือกสรรยา ปลอดภัย และการขอชื่อสกุ ล
ของผูซ้ อ้ื เพือ่ จัดทารายงานการขายตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ย งั พบร้า นยา 2
ร้ า น มีก ารขายยาแบบขายส่ ง ให้ ก ับ บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ
อนุ ญ าตจ าหน่ า ยยาตามที่ ร ะบุ ใ นประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (11) เรื่อง การควบคุมการ
จาหน่ ายยาไดเฟนไฮดรามีน หรือโปรเมทซีน หรือเดกซ์
โตรเมธอร์แฟน เป็ นส่วนประกอบ นอกจากนี้พบว่ามีการ
จาหน่ายยาน้าแก้ไอให้แก่ผซู้ อ้ื ครัง้ ละหลายลัง โดยไม่แสดง
หลักฐานการซื้อขาย และลักลอบจาหน่ ายทัง้ ทางหลังร้าน
หรือจาหน่าย ณ สถานทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่ใช่รา้ นยา
มาตรา 12 ของพระราชบัญ ญัติย า พ.ศ. 2510
ไม่อนุ ญาตให้รา้ นชาจาหน่ ายยาแผนปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นอันตราย
ร้านชาจาหน่ายได้เฉพาะยาสามัญประจาบ้าน ร้านชาทัง้ 2
แห่งในการวิจยั จาหน่ายยาน้ าแก้ไอแบบเปิ ดเผยแก่วยั รุน่ ที่
นาไปใช้ในทางที่ผิดจนเป็ นที่รบั รู้ของกลุ่มที่เสพยาสี่คูณ
ร้อ ย การสัม ภาษณ์ พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่ใ นโรงพยาบาล
ชุ ม ชนของอ าเภอนัน้ พบว่า ยัง ไม่ม ีก ารด าเนิ น การทาง
กฎหมายกับร้านชาดังกล่าว
การขายยาแก้ไอทาง facebook เป็ นการขายส่ง
ครัง้ ละหลายลัง ในลักษณะนัดหมายส่งของ และใช้ช่องทาง
ที่เป็ นความลับในการติดต่อสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค โดยผู้ซ้ือ
ต้องบันทึกข้อความในอินบอกซ์แล้วจะได้รบั การตอบกลับ
เพื่อเจรจาซือ้ ขายและกาหนดจุดนัดหมาย ในทางกฎหมาย
อนุ ญาตให้จาหน่ ายยาอันตราย ณ ร้านยาแผนปจั จุบนั ที่
ได้รบั อนุ ญาต จากการสัมภาษณ์พนักงานเจ้าหน้าที่จาก
สานัก งานสาธารณสุขพบว่า ยังไม่ม ีการดาเนิ นการทาง
กฎหมายกับ ผู้ จ าหน่ า ยยาอั น ตรายทางอิ น เทอร์ เ น็ ต

เนื่ อ งจากภาระงานค่ อ นข้า งมากและควรควบคุ ม แหล่ ง
กระจายยาที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายก่อน หรือต้องมี
การร้องเรียนมาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงสามารถเข้า
ไปตรวจสอบได้
การสัมภาษณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่จากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพบว่า มีการตรวจเฝ้าระวังร้านยาเป็ น
ประจา โดยตรวจการจัดทารายงานการซื้อ -การขายยาให้
เป็ น ป จั จุ บ ัน และให้แ สดงบัญ ชีซ้ือ และบัญ ชีข ายยาเมื่อ
ตรวจเฝ้าระวังหรือตรวจประจาปี และจากผลรายงาน FDA
Reporter ไม่มรี า้ นยาในจังหวัดทีซ่ อ้ื ยาแก้ไอจากบริษทั ยา
เพือ่ จาหน่าย

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
แหล่งที่มาของยาแก้ไอซึ่งถูกนามาเสพโดยผู้ติด
ยาในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้เป็ นแหล่งกระจายยาอย่าง
ไม่ ถู ก กฎหมาย ทัง้ ที่เ ป็ น ร้า นยาซึ่ง ได้ ร ับ อนุ ญ าตตาม
กฎหมายและแหล่งกระจายที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต การรัวไหล
่
ของยาแก้ ไ อจากแหล่ ง กระจายทัง้ สองประเภทมีท ั ง้ ใน
ลักษณะลักลอบจาหน่ายแบบขายปลีกและการขายโดยผูค้ า้
รายใหญ่ในปริมาณมาก โดยมีต้นทางการกระจายมาจาก
ร้านยาแบบขายส่งจากจังหวัดอื่น รวมทัง้ มีการขายทางสื่อ
ออนไลน์ สาหรับการขายในสื่อออนไลน์ ผูข้ ายมีการตัง้ ค่า
การเข้า ถึ ง ให้ เ ฉพาะกลุ่ ม การที่ ภ าครัฐ ควบคุ ม แหล่ ง
กระจายยาที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย มีผลผลักดันให้ม ี
การลดปริม าณการจ าหน่ า ยต่ อ ครัง้ แต่ ม ีก ารรัวไหลใน
่
ช่องทางอื่นซึ่งไม่ได้ถูกควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของนัยนา พัชรไพศาล (14) ที่ศกึ ษาประสิทธิผลของ
กฎหมายในการลดการกระจายยาน้ า แก้ไ อที่ม ีโ คเดอีน
การศึกษาทาเฉพาะในแหล่งกระจายยาทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตตาม
กฎหมาย และพบว่า ปริมาณการกระจายยาแก้ไอที่มโี ค
เดอีนลดลง จึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น
การลักลอบนาเข้าหรือผลิต หรือสถานการณ์ในตลาดมืด
จาก FDA Reporter สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่พบร้านยาในจังหวัดที่ได้รบั อนุ ญาตให้สงซื
ั ่ ้อ ยา
น้ าแก้ไอมาจากแหล่งผลิตหรือร้านยาขายส่ง ทาให้สรุปว่า
ไม่ ส ามารถใช้ ร ายงานนี้ เ ป็ น เครื่อ งมือ ยืน ยัน หรือ สรุ ป
สถานการณ์การรัวไหลของยาน
่
้าแก้ไอไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ได้
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดที่เป็ น
พืน้ ที่วจิ ยั คือ การตรวจร้านยาเพื่อต่ออายุใบอนุ ญาตขาย
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ยาปีละ 1 ครัง้ และตรวจเฝ้าระวังในกรณีมกี ารร้องเรียน ซึง่
หากไม่ม ีก ารแจ้ง เบาะแสให้พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่เ พื่อ เข้า
ตรวจสอบ อาจจะไม่มกี ารควบคุม หรือป้อมปรามแหล่ง
กระจายยาดัง กล่ า ว จากหลาย ๆ คดีท่ีม ีก ารกระท าผิด
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจ าหน่ ายยาแก้ ไ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้ าที่สบื สวนหรือทางปกครองต้องได้ข้อมูลการแจ้ง
เบาะแสจากประชาชนในชุมชน หรือผูป้ กครองของนักเรียน
จึงสามารถเข้าจับกุมแหล่งกระจายยาได้ ในพื้นที่อาเภอ
เมืองยังมีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนน้อย สถานการณ์ท่ี
พบสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรวรรณ จุลวงษ์ และคณะ
(15) ทีก่ ล่าวถึงปจั จัยภายในทีผ่ อู้ าศัยในชุมชนสามารถเฝ้า
ั หายาเสพติดในชุ ม ชนบ้า นพัก ก าลัง พล
ระวัง ป้ อ งกัน ป ญ
ทหาร คือ การแจ้งเบาะแสเป็ นประเด็นที่ป ฏิบตั ิไ ด้ยาก
เพราะอาจท าให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมืองมีลกั ษณะต่างคนต่าง
อยู่ จึง ไม่ม ีป ฏิส มั พัน ธ์ต่ อ กัน การลงปฏิบ ัติง านควบคุ ม
อย่า งต่ อ เนื่ อ งของพนัก งานเจ้า หน้ า ที่ จ าเป็ น ต้อ งอาศัย
ความร่วมมือของประชาชนในพืน้ ที่ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริม
หรือให้ขอ้ มูลทีท่ าให้ประชาชนกล้าแจ้งเบาะแสมากขึน้
หน่ วยงานราชการควรประชาสั ม พั น ธ์ แ ก่
ประชาชนให้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหากพบการกระจาย
ยาน้ าแก้ไอหรือยาอันตรายอื่น ๆ จากแหล่งกระจายยาที่
ไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าต เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ม ี ข้ อ มู ล
เพียงพอสาหรับการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
การศึก ษามีข้อ จ ากัด ในเรื่อ งพื้น ที่ท่ี ร บั ผิด ชอบ
ในทางราชการของผูว้ จิ ยั การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการ
สัมภาษณ์ จึงทาได้เฉพาะในพื้นที่ท่รี บั ผิดชอบของผู้วจิ ยั
แต่การศึกษานี้เป็ นกรณีตวั อย่างสาหรับการสืบค้นแหล่ง
กระจายยาที่ได้รบั หรือไม่ได้รบั อนุ ญาตและมีพฤติกรรม
ลักลอบจาหน่ายยาแก้ไอ การค้นหาแหล่งจาหน่ายจากผูใ้ ห้
ข้อมูลกลุ่มเฉพาะ เช่น จากผูบ้ าบัดรักษาการติดสารเสพติด
ในพืน้ ที่ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนบังคับใช้กฎหมาย

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จาก
ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ทุ ก ท่ า น และค าปรึก ษาจากคณาจารย์ ข อง
วิท ยาลัย การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นยาและสุ ข ภาพแห่ ง
ประเทศไทย สภาเภสัชกรรม (วคบท.) ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ
การสนับ สนุ น ทุ น ของแผนงานพัฒ นาวิช าการและกลไก
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นสุ ข ภาพ (คคส.) จุ ฬ าลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย และบุคลากรสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนสาเร็จเรียบร้อย
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