อย. แนะผูปกครองสอดสองพฤติกรรมบุตรหลานอยางใกลชิด
หลังพบเยาวชนสั่งซื้อยาผานสื่อออนไลน นําไปใชในทางที่ผิด
หลั งพบสิ่ ง เสพติ ดนํ า มาผสมเครื่ อ งดื่มในชาเขีย ว น้ํา อัดลม ออกฤทธิ์มึน เมา ไม มีกลิ่ น เป น ยากลอ ม
ประสาท ใชเปนยานอนหลับกําลังแพรระบาดในหมูเยาวชน อย. หวงใย แนะผูปกครองสอดสองพฤติกรรมดูแล
บุตรหลานอยางใกลชิด ยาดังกลาวเปนอันตรายตอการทํางานของตับและไต ไมสามารถซื้อขายผานทางรานขายยา
ไดโดยตรง ตองเปนแพทยที่สามารถสั่งจายไดเทานั้น และใชในกลุมบุคคลที่มีปญหาเรื่องการนอนไมหลับ หรือ ใช
รวมกับการผาตัด คลายอาการวิตกกังวล ย้ํา !! ผูที่จําหนายหรือสถานที่ที่จําหนายยาดังกลาวตองมีใบอนุญาตมีไว
ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เทานั้น และ ตองขออนุญาตการจํ าหนายจากกระทรวงสาธารณสุข
หากฝาฝนเจอโทษหนักทั้งจําและปรับ

นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยตอสื่อมวลชนวา จากกรณีที่มีการ

สงตอขอความผานทางสื่อออนไลน เตือนภัย ผูปกครองใหตรวจสอบกระเปานักเรียนของบุตรหลาน เนื่องจาก
ขณะนี้พบสิ่งเสพติดกําลังแพรระบาดในหมูเยาวชน หรือ ที่เรียกกันวายาเสียสาว พบทั้งเม็ดสีน้ําเงิน และ สีแดง
ซึ่งมีการนํามาผสมเครื่องดื่มในชาเขียว น้ําอัดลม ออกฤทธิ์มึนเมา ไมมีกลิ่น เปนยากลอมประสาท นํามาใชเปน
ยานอนหลั บ นั้ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี ค วามห ว งใยเยาวชนต อ กรณี ดั ง กล า ว
จึงรุด ตรวจสอบข อเท็จจริง พบว ายาดั งกล าว คือ ยานอนหลั บโดมิ คุม หรือ ยามิดาโซแลม (Dormicum หรื อ
Midazolam) และ ยาอัลปราโซแลม (Xanax หรือ Alprazolam) ซึ่งยาทั้งสองชนิดจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท
ที่ 2 ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทเปนคนละชนิดกับเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบา และ
เปนรูปแบบที่ไมมีการนําเข าหรือผลิตเพื่อใชในประเทศไทย โดยวัต ถุออกฤทธิ์ทั้งสองชนิดนี้ไมส ามารถซื้อขาย
ผานทางรานขายยาไดโดยตรง ตองเปนแพทยที่สามารถสั่งจายยาไดเทานั้น ผูที่จําหนายหรือสถานที่ที่จําหนายยา
ดังกล า วต องมี ใบอนุ ญาตมี ไว ในครอบครองวั ต ถุ ออกฤทธิ์ในประเภท 2 และตองขออนุญ าตการจําหนา ยจาก
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากการตรวจสอบขอมูลบนผลิตภัณฑ พบวา ขนาดตามที่ปรากฏบนกลองผลิตภัณฑไม
ตรงกับฐานขอมูลของ อย. อีกดวย
…/2

-2สําหรับยาดังกลาวมักใชในกลุมคนที่มีปญหาเรื่องการนอนไมหลับ ตองปรับสภาพการนอน หรือ ใชรวมกับ
การผาตัด คลายอาการวิตกกังวล หากรับประทานไปแลวจะออกฤทธิ์เร็วภายใน 15 นาที ผูที่รับประทานจะมี
อาการงวงนอน สะลึมสะลือ เพราะยากลุมเหลานี้มีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ จึงเปนการเปดโอกาสใหมิจฉาชีพนําไปใช
ในการกออาชญากรรม การมอมเมาเหยื่อ โดยผสมลงไปในเครื่องดื่ม ทําใหเหยื่อหลับแลวทําการปลดทรัพยหรือ
ล ว งละเมิ ด ทางเพศได ทั้ ง นี้ หากร า นขายยาใดฝ าฝ น จะมีโ ทษหนั ก ตามกฎหมาย รวมทั้ง พิจ ารณาการพัก ใช
ใบอนุญาตเปนเวลา 180 วันตอไป กรณีเภสัชกรไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะสงเรื่องใหสภาเภสัชกรรม
พิจารณาพักหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพดวย มาตรการดังกลาวจัดทําขึ้น เพื่อควบคุมไมใหมีการนํายาไปใชผิด
วัตถุประสงค และ สําหรับผูที่ลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทจะมีโทษจําคุก 4 -20 ป และ ปรับ 400,000 – 2,000,000 บาท สวนผูที่มีไวในครอบครองจะมีโทษจําคุก
1 – 5 ป หรือ ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เลขาธิการ ฯ อย. กลาวในตอนทายวา ขอใหผูปกครองสอดสองพฤติกรรมของบุตรหลานอยางใกลชิด
และเตือนบุตรหลานอยาซื้อยาผานทางสื่อออนไลนมารับประทานโดยเด็ดขาด พรอมทั้งไมควรรับประทานอาหาร
หรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหนา และไมควรนํายากลุมนี้มาใชเพื่อทําใหเกิดอาการมึนเมาหรือเพื่อความสนุกสนาน
อาจเป น อั น ตรายถึ งขั้น เสี ย ชี วิ ตได หากจะซื้อยาผ านทางร านขายยา ควรเลือกจากรานขายยาคุณภาพ และ
การสั่งจายยาตองอยูในความดูแลของแพทยหรือเภสัชกรเทานั้น ขอใหผูบริโภคชวยเปนหูเปนตา หากพบรานขาย
ยาใด ๆ ขายยาเสี ย สาวให แ ก เ ยาวชน สามารถแจ ง ร อ งเรี ย นได ที่ สายด ว น อย. 1556 หรื อ ที่ E-mail:
1556@fda.moph.go.th หรือ ตู ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือรองเรียน
ผาน Oryor Smart Application หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย.จะดําเนินการติดตาม และ
ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูกระทําผิดอยางเครงครัด
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 7 กรกฎาคม ขาวแจก 75 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

