
 
อย. จับมือ บก.ปคบ. ปราบปรามเด็ดขาด บุกจับรานขายยา 6 ราน ลักลอบขายยาอันตราย 

Tramadol และยาน้ําเช่ือมแกไอ ใหแกเยาวชนตํ่ากวา 17 ป นําไปใชในทางท่ีผิด 

 

 อย. เอาจริง ชวงเดือนเมษายน 57 ลุยจับมือกับ บก.ปคบ. เดินหนากวาดลางรานขายยาในเขต กทม.           

ท่ีลักลอบขายยาอันตราย Tramadol และยาแกไอชนิดน้ําเช่ือม ใหแกเยาวชนอายุ ตํ่ากวา 17 ป                               

หลังผูปกครองรองเรียนเด็กไปซื้อยา Tramadol มากินแลวช็อกหมดสติ ตรวจพบรานขายยากระทําผิด

กฎหมาย  6 ราน แจงขอหาหลายคดี ย้ํา! ขอใหรานขายยาทุกรานปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบกระทําผิด               

นอกจากมีโทษท้ังจําและปรับแลว อาจถูกลงโทษถึงข้ันพักใชใบอนุญาตขายยา สําหรับเภสัชกรท่ีไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ไมใหความรวมมือกับทางราชการ อาจถูกสงเรื่องใหสภาเภสัชกรรมลงโทษทางจรรยาบรรณดวย  

 
 นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นรศักด์ิ เหมนิธิ  ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ     

เลื่อนสุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.นิทัศน จิตตวิทยานุกูล รอง ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.พยม  พูล

เขตรกิจ สว.กก.4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงขาวตอส่ือมวลชนวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภความีรานขายยาท่ีขออนุญาตถูกตองลักลอบขายยา Tramadol และยาแกไอ

ใหแกเยาวชนอายุตํ่ากวา 17 ป ซึ่งพบปญหานําไปผสมเครื่องด่ืม ทําใหเกิดอาการมึนเมา รวมท้ังพบกลุมวัยรุนมัก

นํายาแกไอไปใชในทางท่ีผิด  โดยเปนสวนประกอบในการผลิตยาเสพติด 4x100   ซึ่งทําใหเกิดปญหาเยาวชนติด

ยา เสพติด นอกจากนี้ยังไดรับแจงจากผูปกครองพบวาบุตรหลานไปซื้อยาแกปวด Tramadol มากินแลวเกิด

อาการช็อกหมดสติ นั้น เพื่อกวาดลางรานขายยาท่ีกระทําผิดกฎหมาย และปกปองคุมครองความปลอดภัยใหแก

ผูบริโภค ดังนั้น ต้ังแตวันท่ี 3 - 22 เมษายน 2557 ท่ีผานมา อย. จึงไดรวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ. ลงพื้นท่ีเขา

ตรวจสอบรานขายยาในเขต กทม. โดยใหเด็กอายุตํ่ากวา 17 ป ทําการลอซื้อยา Tramadol และยาแกไอจากราน  
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 ขายยา ปรากฏพบมีรานขายยา ท่ีกระทําผิดฝาฝนกฎหมาย จํานวน 6 ราน ฐานลักลอบขายยา Tramadol และ

ยาน้ําเช่ือมแกไอใหแกเด็กสวนใหญไมมีเภสัชกรควบคุมการจายยา ไมจัดทําบัญชียาท่ีซื้อและขายตามท่ีกําหนดไว

ในกฎกระทรวง ขายยาแผนปจจุบัน นอกเวลาทําการ และขายผลิตภัณฑอาหารท่ีมีฉลากไมถูกตอง เปนตน ท้ังนี้  

ไดเก็บตัวอยางยา ท่ีตรวจพบผิดกฎหมายเพื่อประกอบคดีและสงตรวจวิเคราะหหาสารอันตราย เชน ยาแคปซูลสี

เหลือง-เขียว บรรจุในซองซิปใส ไมระบุช่ือ   ไมมีฉลากยา , ยา PACMADOL
® ฉลากระบุ “ยาอันตราย” มี

สวนประกอบยา Tramadol  , ยา TRAMACAP มีสวนประกอบยา Tramadol , ยา MADOLA มีสวนประกอบยา 

Tramadol , ยา DITAP Syrup , ยา Tenadrin , ยา Cetrizin Syrup , ยา CEPHENDRYL Syrup รวมท้ังยังพบ

ยาชุดหลากหลายรูปแบบ บรรจุซองซิปใส  ประกอบดวยยาเม็ดกลม ผิวโคงสีชมพูเขม ยาเม็ดกลม ผิวแบนสีฟา ยา

เม็ดหกเหล่ียมสีสม และยาชุดท่ีประกอบดวย ยาแคปซูลสีฟา-แดง ยาเม็ดกลม ผิวโคงสีชมพูออน ยาเม็ดกลมผิว

โคงสีเหลือง  ยาเม็ดหกเหล่ียมสีชมพู บรรจุซองซิปใส , เปนตน 

สําหรับรายช่ือรานขายยาท่ีกระทําผิดกฎหมาย จํานวน 6 ราน ดังนี้ 

 1. รานวารีทิพยเภสัช เลขท่ี 903 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 

 2. รานขายยาดาชัยเภสัช เลขท่ี 286/3 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 

 3. รานทงแซโอสถ เลขท่ี 1115 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

 4. รานพรฟารมาซี เลขท่ี 105/15 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 

 5. รานขายยาดี-ดรักส เลขท่ี 627/9 ซอยลาดพราว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

 6. รานขายยาเภสัชจุฬา เลขท่ี 849/5 ซอยวัดไผเงิน ถ.จันทน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

 ในเบื้องตน ไดแจงขอหาดําเนินคดี ดังนี้ 

 1. ขายยาอันตรายในระหวางท่ีเภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ี มีโทษปรับต้ังแต 1,000 – 5,000 บาท 

2. ไมจัดใหมีฉลากท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุตามท่ีกําหนดไว มีโทษปรับต้ังแต 2,000 – 10,000 บาท 

3. ไมจัดทําบัญชียาท่ีซื้อและขายตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง มีโทษปรับต้ังแต 2,000 – 10,000 บาท 

4. ขายยาแผนปจจุบันนอกเวลาทําการ มีโทษปรับต้ังแต 2,000 – 10,000 บาท  

5. เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไมอยูประจํา ณ สถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาท่ีเปดทําการ มี

โทษปรับต้ังแต 1,000 – 5,000 บาท  

6. จําหนายอาหารท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ อย. กลาวเพิ่มเติมถึงมาตรการในการควบคุมการจําหนายยา

อันตราย Tramadol วา อย. คํานึงถึงภัยท่ีเกิดข้ึนจากการใชยา Tramadol ในทางท่ีไมเหมาะสม ท้ังภัยตอ

ตนเองและสังคม ดังนั้น อย. จึงไดจัดทําหนังสือแจงเวียนใหรานขายยาท่ัวประเทศทราบถึงมาตรการเขมงวด

แลว โดยใหจําหนาย  ยาเฉพาะกับผูปวยท่ีมีความจําเปนทางการการแพทยเทานั้น ท้ังนี้ไมเกิน 20 เม็ด/

แคปซูล ตอรายตอครั้ง และใหเภสัชกรประจํารานเทานั้นเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการ ท่ีสําคัญหาม

จําหนายยาใหกับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 17 ปในทุกกรณี รวมท้ังใหผูรับอนุญาตและเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ

รวมกันจัดทําบัญชีซื้อยาและบัญชีการขายยาใหเปนจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน หากพบรานขายยาใดฝาฝน  
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นอกจากดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัดแลว จะถูกเสนอคณะกรรมการยาใหความเห็นชอบในการพักใช

ใบอนุญาตขายยาตอไป และประสานสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณของเภสัชกรท่ีมีสวน

เกี่ยวของอยางเขมงวดดวย สวนเรื่องของการจําหนายยา   แกไอ อย. ขอปรามรานขายยาทุกแหง อยาได

จําหนายยาแกไอใหแกกลุมวัยรุนหรือบุคคลใดท่ีคาดวาจะนําไปใชในทางท่ีผิด หากตรวจพบมีความผิดถึงข้ันเขา

คณะกรรมการยา เพื่อพิจารณาพักใชใบอนุญาตและลงโทษทางจรรยาบรรณกับเภสัชกรประจํารานยา

เชนเดียวกัน ขอใหผูบริโภคมั่นใจการดําเนินงานของ อย. ในการทําหนาท่ีคุมครองความปลอดภัยใหผูบริโภค

อยางเขมแข็ง หากผูบริโภคพบขอมูลยาใดท่ีใชแลวเปนอันตรายตอรางกาย   อย. จะรีบตรวจสอบและจัดทํา

ขาวเผยแพรใหทราบโดยเร็วท่ีสุด หากผูบริโภคพบปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพหรือการใชยาแลวเกิดอาการ

แพ สามารถแจงรองเรียนไดท่ีสายดวน อย. 1556 และสายดวน บก.ปคบ. 1135 

 

***************************** 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  30 เมษายน 2557  แถลงขาว 10  / ปงบประมาณ พ.ศ. 25 
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