อย. จับมือหลายหนวยงานหาแหลงรั่วไหลยาน้ําแกไอ ยาน้ําแกแพ ไปใชในทางที่ผิด
สืบไดถึงตนตอ พรอมลงโทษเขม
หลังพบมีการนํายาน้ําแกไอและยาน้ําแกแพไปใชเปนสวนผสมของ 4X100 โดยยึดของกลางไดเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต อย. ไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งตํารวจ ทหาร
ป.ป.ส. และ สสจ. สืบสวนอยางตอเนื่อง จนสามารถจัดการไดถึงตนตอ 2 แหลงใหญ เผยมีการออกกฎเขมอยูแลว
ใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขาฯ และขายยา ตองจัดทําบัญชีการซื้อและขายยา รายงานการผลิต นําเขาฯ และขายยา
รวมถึงตองรายงานขอมูลการขายสงยาผานระบบสารสนเทศ (FDA Reporter) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
พรอมเตือนรานยา หากพบกระทําฝาฝนกฎหมายจะถูกดําเนินคดี อาจถึงขั้นพักใชใบอนุญาตขายยา

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา จากสถานการณในภาคใตที่มีการ
ลักลอบนํายาน้ําแกไอ ยาน้ําแกแพ ไปใชเปนสวนผสม 4X100 เพื่อดื่มใหเกิดอาการมึนเมา กอใหเกิดปญหาทาง
สังคม ซึ่งที่ผานมามีการจับกุมผลิตภัณฑดังกลาวไดเปนจํานวนมากนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) จึงไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพภาค 4 สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มุงเนนในการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบนํายาน้ําแกไอและยาน้ําแกแพไปใชในทางที่ไมเหมาะสม จากการดําเนินการสามารถ
จัดการไดถึงตนตอของแหลงกระจายยา 2 แหลงใหญ แหลงแรกเปน ยาน้ําเชื่อมแกแพ ยี่หอ Cephendryl
syrup ทะเบียนตํารับยาที่ 2A 11/55 ผลิตโดย บริษัท นิวไลฟฟารมา จํากัด พบเปนของกลางในพื้นที่ สภ.ยะหริ่ง
จังหวัดปตตานี และที่ดานตรวจยานพาหนะชุมพร ริมถนนเพชรเกษม(กรุงเทพฯ-ชุมพร) รวมจํานวน 53,900 ขวด
ผลการตรวจสอบบริษัทฯ พบวา มีการรายงานอันเปนเท็จ โดยขอมูลรายงานการขายยา ระบุวามีการขายสงยา
ดังกลาวไปยังรานยาตาง ๆ แตขอเท็จจริงพบวารานยาบางแหงไมมี
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-2ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันและปฏิเสธวาไมไดสั่งซื้อยาหรือรับยาจากบริษัทฯ รวมทั้งพบของกลางมากกวาที่ระบุ
ในบันทึกการผลิต และไมมีการแจงขอมูลการขายสงยาผานระบบ FDA Reporter
สวนแหลงที่สอง คือ ยาน้ําแกไอ A-Chlordyl Syrup ทะเบียนตํารับยาที่ 2A 167/55 ผลิตโดย บริษัท
โมเดิรน ฟารมา จํากัด ยึดของกลางยาน้ําแกไอในพื้นที่จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช รวมจํานวน 71,700
ขวด เมื่ อตรวจสอบขอมูล บั ญชี การซื้อและขายยา รายงานการผลิตและขายยา รวมถึงลงพื้น ที่ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของผูผลิตคือ บริษัท
โมเดิรน ฟารมา จํากัด ผูแทนจําหนายคือ บริษัท โมเดิรน เมด จํากัด รานขายสงยาในกรุงเทพฯ จํานวน 5 แหง
และรานขายยาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานไดวามีการเตรียมการเพื่อจัดทําและตกแตงขอมูล เพื่อให
พิจารณาไดวามีการประกอบธุรกิจซื้อขายยาโดยสุจริต ในขณะทีพ่ ยานและหลักฐานที่ตรวจสอบพบ แสดงใหเห็นวา
ไมไดมีการซื้อขายจริง อีกทั้งจากการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวของพบวา มีเพียงบริษัท โมเดิรน ฟารมา จํากัด
เทานั้น ที่มีคลังเก็ บสิ นค า จึ งเชื่อได วา บริษัท โมเดิ รน ฟารมา จํากัด มีการจัดสงหรือเคลื่อนย ายยาลงสู พื้น ที่
เปาหมายโดยตรง ประกอบกับ ผูดําเนินกิจการของรานขายยาในจังหวัดนครศรีธรรมราชไดใหการปฏิเสธการ
สั่งซื้อยาดังกลาวจากรานขายสงยาทั้ง 5 แหง ดังนั้น บัญชีและรายงานตาง ๆ ที่บริษัท โมเดิรน ฟารมา จํากัด,
บริษัท โมเดิรน เมด จํากัด และรานขายสงยาทั้ง 5 แหง จัดทําขึ้นและแสดงตอเจาหนาที่ ถือวาเปนบัญชีและรายงาน
อันเปนเท็จ
ภายหลังพิจารณาจากพฤติการณพรอมพยานหลักฐาน และเอกสารบัญชีและรายงานตาง ๆ แล ว
แสดงใหเห็นวามีเจตนาทํารายงานการผลิตและรายงานการขายยาไมตรงตามที่ผลิตจริง เปนเหตุใหมีปริมาณยาที่
ไมมีการรายงานการขายไหลออกนอกระบบสาธารณสุขเพื่อใหเด็กและเยาวชนนําไปใชในทางที่ผิด จนอาจเปน
ตนเหตุของการนําไปสูการใชยาเสพติดใหโทษที่มีความรายแรงมากขึ้น อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยา
จึ ง ได ดํ า เนิ น การตามกฎหมายกั บ ผู รั บ อนุ ญ าตและผู มีห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร และมี ม าตรการทางปกครองพั ก ใช
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบันของ บริษัท นิวไลฟฟารมา จํากัด และบริษัท โมเดิรน ฟารมา จํากัด เปนเวลา 120
วัน และพั กใช ใบอนุ ญ าตขายยาแผนปจ จุ บั น ของบริษัท โมเดิรน เมด จํากัด และรานขายสงยา รวม 5 แห ง
เปนเวลา 120 วัน รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันของรานขายสงยา 1 แหง ที่ไมมีสภาพเปน
รานขายยา ซึ่งทําใหขาดคุณสมบัติของการเปนผูรับอนุญาต
เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทายวา ที่ผานมา อย. ไดมีการคุมเขมการกระจายยากลุมยาแกไอ
และยาแกแพ โดยกําหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขาฯ และขายยา ตองจัดทําบัญชีการซื้อและขายยา รายงานการ
ผลิ ต นําเข า ฯ และขายยา รวมถึ งตองรายงานขอมูล การขายสงยาผานระบบสารสนเทศ (FDA Reporter)
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ในสวนของรานขายยาทุกแหง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต ขอใหระมัดระวัง
ในการจําหนายยาน้ําแกไอใหกับประชาชน เพื่อชวยกัน ลดปญหาการนํายาไปใชในทางที่ผิด ซึ่ง อย. ไดมีการ
ติดตามสถานการณการขายยาดังกลาวอยางใกลชิด และหากพบมีการกระทําฝาฝนกฎหมายจะดําเนินคดีกับผูที่
ฝาฝนทุกราย อาจถึงขั้นพักใชใบอนุญาต ทั้งนี้ ขอใหผูบริโภคชวยเปนหูเปนตา หากพบเห็นการนํายาไปใชในทาง
ที่ไมเหมาะสม ขอใหแจงมายัง สายดวน อย. 1556 เพื่อ จะไดตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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