
 
 

ลุยจับอีก รานขายยา “บานยาสาวนอย” 2 แหง ยานดอนเมือง 

ลักลอบขายยาอันตราย ทรามาดอล และยาน้ําแกไอ  

ใหแกเยาวชน นําไปใชในทางท่ีผิด 

 

อย. เดินหนาจับรานขายยากระทําผิดกฎหมาย ลุยรวมกับตํารวจ กก.ดส. และ ปปส. นํากําลังจับ               

รานขายยา “บานยาสาวนอย” 2 แหง ยานดอนเมือง พบลักลอบขายยาอันตราย ทรามาดอล และยาน้ําแกไอ 

ใหแกเยาวชนนําไปใชในทางท่ีผิด พรอมกับพบจําหนายยาชุด แกปวด แกไขหวัด ตลอดจนวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท 2 แจงขอหาหลายคดี ย้ํา! ขอใหรานขายยาทุกรานปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบกระทําผิด นอกจากมี

โทษท้ังจําและปรับแลว อาจถูกลงโทษถึงข้ันพักใชใบอนุญาตขายยา สําหรับเภสัชกรท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย                  

ไมใหความรวมมือกับทางราชการ อาจถูกสงเร่ืองใหสภาเภสัชกรรมลงโทษทางจรรยาบรรณดวย 

  

 
 

 เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับตํารวจกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ภายใตการอํานวยการของ พ.ต.อ.สมศักด์ิชัย        

อมรสงเจริญ และเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เปดเผยตอส่ือมวลชน

วา ปจจุบันพบมีการนํากลุมยาแกไอมาผสมกับยาแกปวด ทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย ซึ่งถือเปนการนํายามาใชในทางท่ี

ผิด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงไดรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ จับกุมรานขายยาท่ีกระทําผิดกฎหมาย

อยางตอเนื่อง และจะมีการจับกุมผูกระทําผิดตอไป เพื่อมิใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนถูกมอมเมา  
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ซึ่งทําใหเกิดปญหาเยาวชนติดยาได ลาสุด หลังจากเจาหนาท่ีตํารวจไดรับการประสานงานจากเจาหนาท่ี ปปส.กทม. วา

มีราน   ขายยา ยานดอนเมือง มีพฤติการณลักลอบจําหนายยาอันตรายใหแกเยาวชนโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น เมื่อวันท่ี 

18 พ.ค.58 ท่ีผานมา อย. ไดรวมมือกับตํารวจ กก.ดส. และเจาหนาท่ี ปปส. เขาตรวจสอบและจับกุม “รานบานยาสาว

นอย” จํานวน 2 ราน โดยรานแรกต้ังอยูท่ี 7/13 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ผลการ

ตรวจสอบพบ อัลปราโซแลม ซึ่งเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 , พบขายยาไมมีเลขทะเบียนตํารับยา และขายยาชุด 

เจาหนาท่ีจึงตรวจยึดยาของกลาง ท้ังยาน้ําแกไอ ยาแกปวด ยาแกแพ ยาชุด อาทิ ยาทรามาดอล   ชนิดแคปซูลสีเขียว-

เหลือง และยาแกแพชนิดน้ํายี่หอโปรโคดิล , ยา INZOLZM , ยา Reduce-15 mg , ยาชุด ใน 1 ซอง (ประกอบดวย ยา

เม็ดสีแดงเคลือบน้ําตาล ยาเม็ดกลมสีชมพู และยาเม็ดกลมสีเหลือง) , ยาชุด ใน 1 ซอง (ประกอบดวย ยาเม็ดสีแดง

เคลือบน้ําตาล ยาเม็ดกลมสีชมพู ยาเม็ดกลมสีเหลือง และยาเม็ดส่ีเหล่ียมสีเขียว) , ยาชุด ใน 1 ซอง (ประกอบดวย ยา

เม็ดกลมสีเขียว ยาเม็ดรีหัวมนสีเขียว ยาเม็ดส่ีเหล่ียมสีเขียว และยาเม็ดกลมสีเหลืองมีเสนแบงกลางเม็ด) , ยาไซฟล็อก

ซิน , ยา Ceza syrup , ยา Cephendryl syrup , ยา Meddy syrup , ยา Aorinyl – DEC syrup , ยา 

Chlorpheniramin syrup , ยา R-RAX syrup และยา Cetrizine syrup ฯลฯ  

 ในเบื้องตน ไดแจงขอหาดําเนินคดี ดังนี้ 

 1. มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจําคุกต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป และปรับต้ังแต 

20,000 – 100,000 บาท 

2. ขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3. ขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

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

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

นอกจากนั้น วันเดียวกัน ไดเขาจับกุม “รานบานยาสาวนอย” อีก 1 แหง ต้ังอยูท่ี 11/135 ซ.ชางอากาศ 

อุทิศ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบ พบการขายยาแผนปจจุบัน               

โดยไมไดรับอนุญาต เจาหนาท่ีจึงยึดยาของกลาง สวนใหญเปนยาน้ําแกไอ ยาแกปวด ยาแกแพ อาทิ ยา TINDOL , ยา 

CEZA SYRUP , ยา Cetrizin syrup , ยา AORINYL-DEC , ยา DITAP Syrup , ยา MEDDY Syrup ,                           

ยา CHLORPHENIRAMINE SYRUP , ยา CEPHENDRYL Syrup , ยา PROCODYL , ยา DEXAMETHASONE TABLETS 

, ยา CYPROHEPTA (ยาเม็ดกลมสีขาว) , ยาUlsanic ยาเม็ดรีสีขาว , ยา D10 (ยาเม็ดกลมสีฟา) , ยา D5 (ยาเม็ดกลม

เคลือบสีชมพู) , ยา D2 (ยาเม็ดกลมสีขาว) , ยา Rodex (ยาเม็ดรีสีเขียว) , ยา Piroxicam 20 mg , ยา Diclofenac 25 

mg , ยาชุแกปวด และยาชุดแกไขหวัด ฯลฯ   

 ในเบื้องตน ไดแจงขอหาดําเนินคดี ดังนี้ 

 1. ขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ อย. กลาวตอวา อย. ขอปรามรานขายยาทุกแหง อยาไดจําหนาย            

ยาแกไอ และยาอันตรายใด ๆ ใหแกกลุมวัยรุนหรือบุคคลใดท่ีคาดวาจะนําไปใชในทางท่ีผิด กรณียาแกไอ             

ตามประกาศฯ เรื่อง การควบคุมการจําหนายยาน้ําแกไอท่ีมีไดเฟนไฮดรามีน หรือ โปรเมทาซีน หรือ เดกซโตร-   

เมธอรแฟน เปนสวนประกอบ โดยจํากัดปริมาณการจําหนายจากผูผลิตไปยังรานขายยาไมเกิน 300 ขวดตอ          

แหงตอเดือน และจํากัดการขาย ไมควรจายยาเกินครั้ งละ 3 ขวด เพื่อปองกันการนํายาดังกลาวไปใช                  

ในทางท่ีผิดวัตถุประสงค กรณียาอันตราย ทรามาดอล  อย. มี มาตรการเขมงวด โดยใหจําหนายยา เฉพาะกับผูปวย 
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ท่ีมีความจําเปนทางการการแพทยเทานั้น ท้ังนี้ไมเกิน 20 เม็ด/แคปซูล ตอรายตอครั้ง และใหเภสัชกรประจําราน

เทานั้นเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการ ท่ีสําคัญหามจําหนายยาใหกับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 17 ปในทุกกรณี รวมท้ัง

ใหผูรับอนุญาตและเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการรวมกันจัดทําบัญชีซื้อยาและบัญชีการขายยาใหเปนจริง ถูกตอง เปน

ปจจุบัน หากพบรานขายยาใดฝาฝน นอกจากดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัดแลว จะถูกเสนอ

คณะกรรมการยาใหความเห็นชอบในการพักใชใบอนุญาตขายยาตอไป และประสานสภาเภสัชกรรมเพื่อ

พิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณของเภสัชกรท่ีมีสวนเก่ียวของอยางเขมงวดดวย ขอใหผูบริโภคมั่นใจการ

ดําเนินงานของ อย. ในการทําหนาท่ีคุมครองความปลอดภัยใหผูบริโภคอยางเขมแข็ง หากผูบริโภคพบขอมูลยาใดท่ี

ใชแลวเปนอันตรายตอรางกาย   อย. จะรีบตรวจสอบและจัดทําขาวเผยแพรใหทราบโดยเร็วท่ีสุด หากผูบริโภคพบ

ปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพหรือการใชยาแลวเกิดอาการแพ สามารถแจงรองเรียนไดท่ีสายดวน อย. 1556 หรือ

ผาน Oryor Smart Application 
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