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บทคัดยอ

ในปจจุบนัเดก็วยัรุนไมนิยมทีจ่ะเสพยาเสพตดิใหโทษแลว อาจจะเปนเพราะเสีย่งตอการทีจ่ะถูกตาํรวจ

จับกุม หรืออาจไมสามารถนําสารเสพติดบางประเภทเขาไปในสถานที่บางแหง โดยจะใชฤทธ์ิที่เกิด

จากยารักษาโรคบางประเภทเพื่อใหเกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา และเกิดความสุขทดแทนสารเสพ

ติดตางๆ ซึ่งเด็กวัยรุนจะใชประโยชนแหงความเปนยารักษาโรคนําเขาไปในสถานที่บางแหงได โดย

ถูกกฎหมาย เชน ในสถานศึกษา เปนตน โดยยาและยาเสพติดยอดนิยมของวัยรุนไทยในการนําไปใช

ในปจจุบัน 3 อันดับแรก ไดแก ยาโปรโคดิล
®
 (Procodyl) ยาทรามาดอล (Tramadol) และยาบี 5

®

(B5) แตเน่ืองจากยาทัง้สามประเภทน้ีไมใชยาเสพตดิใหโทษจึงสามารถครอบครองและหาซือ้ไดโดยงาย 

แตกลบัมีโทษตอรางกายอยางมากถึงขึน้เสยีชวีติไดถานํามาใชแบบผิดวตัถุประสงคของการใชยาน้ันๆ 

ทําใหผูครอบครองไมมีความผิดแมจะครอบครองในจํานวนที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดในจํานวนที่

ผูขายยาถูกควบคุม วัยรุนจึงหาซื้อไดคอนขางงายและสามารถกักตุนเพื่อนําไปขายใหแกกันไดโดย

สะดวกและเปดเผย โดยบทความน้ีไดเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน

ระดับหนึ่ง

คําสําคัญ: โปรโคดิล ทรามาดอล บี 5 ใชยาผิด
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Abstract

At present, the use of illegal drug is no longer a popular choice among teenager. This 

comes down to the risk of being arrested by officer or the obstacle in carrying illegal 

drug into certain places. Hence, the teenage substitute the substance to other medicine 

which induces similar effect in order to reproduce the experience of illegal substances. 

Teenage use the gap in law that allows free movement of medicine into the place of 

consumption where normal or illegal substance is barred from. This is such as the place 

of education. The three most popular medicines which is use as a substitute of the 

drugs are Procodyl
® 
(Promethazine), Tramadol, and B5® (Benzhexol or Trihexyphenidyl). 

However, as these three medicines are not registered as illegal drug, they are easy to 

procure yet their harm can be severe and in some case fatal if misused. Thus, those 

who are in possession of these medicine is not punishable by law even though the 

number possessed may exceed those allowed to be sold by the pharmacy per one 

instance. Thus, these new substitute substances are easy to find, easy to use, and are 

easy to stock both for sale, and distribution can be done openly and freely. This article 

recommends amending the law to ensure a certain security.

Keywords: Procodyl, Tramadol, B5, Drug Misuse
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ความนํา 

 จากที่มีขาวรายงานเรื่องเด็กนักเรียนนํายา

แกปวดประเภท “ทรามาดอล” (Tramadol) ไปผสม

กับเคร่ืองด่ืมแลวเมาจนชกัและหมดสตใินทีส่ดุ และ

ลาสุดขาวจับนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังถูก

ตํารวจจับกุมในขอหาคายาเสพติดใหโทษ โดยทํา

บราวนี่กัญชา ชื่อวา “บราวนี่ตะลุยอวกาศ” ขาย

ทางไปรษณีย จึงเห็นไดวา ปจจุบันเด็กวัยรุนหันมา

ดัดแปลงยาเสพติดใหเปนรูปแบบที่แตกตางหรือ

ใชฤทธ์ิที่เกิดจากยารักษาโรคบางประเภททําให

เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา และเกิดความสุข

มาทดแทนสารเสพติด หรือเลี่ยงความเสี่ยงทาง

กฎหมายโดยใชความเปนยารักษาโรคนําติดตัวไป

ที่ใดก็ได ไมตองคํานึงวาสถานที่น้ันตองหามตาม

กฎหมายหรือไม เชน ในสถานศึกษา
1
 เปนตน

 วัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการดานอารมณและ

จิตใจ มักแสวงหาความอิสระและประสบการณ

ใหมๆ รวมถึงการใชยาใหมๆ หรือสารเคมีแปลกๆ 

หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางๆ เพื่อความบันเทิง

จนพัฒนาไปสูการเสพติดสิ่งดังกลาว
2
 นอกจาก

น้ัน วัยรุนจะมีเอกลักษณเปนของตนเองและแยก

จากบิดามารดา โดยมีเพื่อนเปนสิ่งยืนยันความ

สามารถในการแยกจากครอบครัว ชวยใหมีความ

เชือ่ม่ันและศรทัธาในตนเอง เพือ่นจึงมอีทิธิพลมาก

ทั้งดานบวกและลบ วัยรุนจะหวงใยทาทีและความ

รูสึกของเพื่อนมากกวาตนเองและครอบครัว ตอง

ทําใหเพื่อนยอมรับดวยการทําสิ่งที่แปลกๆ และ

ทาทาย เชน มพีฤตกิรรมใชยาแบบผดิวตัถุประสงค

ตามคาํทาทายของเพือ่นเพือ่แสดงพฤตกิรรมการมี

อาํนาจของตนเองตอหนาเพือ่น ตลอดจน วยัรุนยงั

ขาดประสบการณในชีวิตจริง จึงมีขอจํากัดในการ

คิดหาเหตุผลของปญหาหรือคิดถึงผลกระทบของ

สิ่งที่กระทําไป ชอบความเสี่ยง และทาทายจนมัก

จะไมคิดถึงผลในอนาคต
3
 (หิรัญวิวัฒนกุล 2559) 

 ปจจุบันยาที่นํามาใชผิดวัตถุประสงคและ

สารเสพติดยอดนิยมของวัยรุ นไทย ได แก 
4

โปรโคดิล (Procodyl) – 96.7% บี 5 (B5) – 76.7% 

กัญชา – 66.7% ยาบา – 43.3% กระทอม – 

36.7% บุหรี่ – 33.3% ATC
5
 - 33.3% และยาเค – 

23.3% ดังน้ัน ในบทความน้ีจะเนนศึกษาถึงการ

ใชยาแบบผิดวัตถุประสงคที่ไมใชยาเสพติดใหโทษ

ซึ่งวัยรุนไทยนิยมนํามาใชอันดับตนๆ อันไดแก ยา

โปรโคดิล
®
หรือ โปรเมทาซีน (Procodyl

®
 หรือ 

Promethazine hydrochloride) ยาทรามาดอล 

และยาบี 5
®
 (Benzhexol hydrochloride หรือ 

Trihexyphenidyl) (ยาชนิดน้ีเพิง่นิยมในวยัรุนไทย

เมื่อไมนานมานี้) แตเนื่องจากยา ทั้งสามประเภทนี้

ไมใชยาเสพติดใหโทษจึงสามารถครอบครองและ

หาซื้อไดโดยงาย รวมทั้ง ตามจับยากเพราะไมมี

กลิ่น ปสสาวะไมเปนสีมวง แตเปนยาที่มีโทษตอ

1 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551. มาตรา 31.

2 
Brener Nd, Kann L, McManus T, Kinchen SA, Sundberg EC, Ross JG. 2002. “Reliability of The 1999 Youth Risk 

 Behavior Survey Questionnaire.” J Adolesc Health 31:336-42.

3 
นวพร หิรัญวิวัฒนกุล, 2559. “การดูแลวัยรุนที่ใชสารเสพติด.” In ตําราเวชศาสตรวัยรุน Textbook of Adolescent Medicine, 

นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ., 549 - 550. 

4
 “การอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care : Strengthening Adolescent’s Lives.” 24-26

 มกราคม 2561. เอกสารประกอบการสัมมนา. กรุงเทพมหานคร. 
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รางกายอยางมากถึงขึน้เสยีชวีติไดถานํามาใชแบบ

ผิดวัตถุประสงค

ยาที่วัยรุนในปจจุบันนิยมนํามาใชแบบ

ผิดวัตถุประสงค

 ปจจุบันน้ี ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการ

ของยารักษาโรคตางๆ ที่มีความรวดเร็วมาก จน

บคุลากรทางสาธารณสขุและบคุลากรทางกฎหมาย

พัฒนาตาม ไมทัน แตวัยรุ นไทยกลับเรียนรู ได

รวดเร็วในการนํายาบางชนิดมาใชในทางที่ผิด

วัตถุประสงคของการใชยาชนิดน้ันจนเกิดความ

มนึเมาไมมสีตสิมัปชญัญะ
6
 ซ่ึงอาจมผีลกระทบทาํให

เกิดอนัตรายขึน้มากมาย เชน ประสบอบุตัเิหต ุหรอื

เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ไมมีการปองกัน

ภายใตฤทธิ์ของความมึนเมา หรือกออาชญากรรม 

เปนตน 

 โดยยาทีม่ใิชสารเสพตดิใหโทษทีผิ่ดกฎหมาย 

ซึ่งวัยรุนไทยปจจุบันกําลังนิยมนํามาใชในทางที่ผิด

วัตถุประสงคเพื่อความสนุกสนานมากที่สุด ไดแก

 1. ยาโปรโคดิล
®
 (Procodyl

®
) หรือโปรเม-

ทาซีน (Promethazine Hydrochloride)

 “โปรโคดิล
®
” เป นชื่อทางการค าของ 

“โปรเมทาซีน” จัดอยู ในกลุ มยาตานฮีสตามีน 

(Anithistamine) เปนยาแผนปจจุบัน มักจะนํามา

ผสมรวมกันยาอืน่เพือ่ใชในการรักษาอาการไอและ

อาการภูมิแพ มีลักษณะเปนยาชนิดน้ําสําหรับเด็ก 

เปนนํ้าเชื่อมใส สีนํ้าตาล รสหวาน และมีจําหนาย

ทั่วไปตามรานขายยา 

 1.1 ฤทธิ์ของยาโปรโคดิล
®
หรือโปรเมทาซีน

7

 โปรเมทาซีนใชเพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ 

คลื่นไส เมารถ เมาเรือ ไอ ชวยใหนอนหลับ และ

รักษาและบรรเทาอาการไมเกรน
8
 รวมทั้งใชในการ

ระงับประสาทกอนการผาตดั หรอืรักษาอาการทาง

จิตประสาท โดยตวัยาจะมฤีทธเขาไปปดก้ันกระแส

ประสาทในสมองตรงบริเวณหนวยรับความรูสึก

ที่มีหนาที่รับสัญญาณเคมีจากภายนอกเพื่อเชื่อม

ตอสงสัญญาณใหเซลลตางๆ ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
9
 แตโปรเมทาซีนอาจมีผลขางเคียง

ในการกดระบบประสาทหรือสมอง ทําใหหัวใจ

เตนเรว็ ความดนัโลหิตตํา่ หามใชกับผูทีอ่ยูในภาวะ

โคมา ผูปวยโรคหัวใจ ผูมีอาการกลามเนือ้ออนแรง 

สตรีตัง้ครรภหรอือยูในภาวะใหนมบตุร และใชอยาง

ระมัดระวังกับเด็ก ผูสูงอายุ ผูที่เปนโรคลมชัก 

ผูที่เปนโรคหัวใจ หรือผูที่เปนโรคตอมลูกหมากโต
10

 1.2 โทษของการใชยาโปรโคดิล
® 

หรือ

โปรเมทาซีนในทางที่ผิดวัตถุประสงค 

5 
ยาอะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) เปนยาที่ใชรักษาภาวะซึมเศราทั้งในเด็กวัยรุน วัยหนุมสาว ผูใหญ และผูสูงอายุ ทําใหสุขภาพ

 จิตของผูปวยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปกติแพทยจะไมใชยานี้กับเด็กเล็ก อะมิทริปไทลินจัดเปนยาอันตราย จึงไมสมควรซื้อยา

 มารับประทานเอง การใชยาเพื่อการรักษา ควรตองขึ้นกับดุลยพินิจของแพทยเทานั้น.

6 
นวพร หิรัญวิวัฒนกุล, 2559. เรื่องเดิม, 549-550.

7 
เรื่องเดียวกัน.

8 
อภัย ราษฎรวิจิตร, “โปรเมทาซีน (Promethazine).” หาหมอ.com. http://haamor.com. (10 เมษายน 2561).

9 
พวงทอง ไกรพิบูลย, “กลุมอาการเซโรโทนิน”. หาหมอ.com. http://haarmor.com. (10 เมษายน 2561).

10 
อภัย ราษฎรวิจิตร, เรื่องเดิม.
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 เมื่อวัยรุนนํายาโปรโคดิล
®
 น้ีมาผสมกับยา

ทรามาดอลหรือยาแกปวดที่มีสวนผสมของฝ น

หรือผสมกับน้ําอัดลมที่มีคาเฟอีนแลว จะกลาย

เปนเคร่ืองดื่มที่ออกฤทธ์ิใหความรูสึกมึนเมา
11
 มี

อาการมึนงง สลึมสลือ กึ่งหลับกึ่งตื่น และเคลิ้มสุข 

(Euphories)
12
 

 แตยาโปรโคดิล
®
น้ัน มีจุดเดนคือ ไมมีกลิ่น

แอลกอฮอล ราคาถูกกวาเหลาหรือเบียร ตรวจจับ

ไดยาก
13
 หาซื้องายนอกโรงพยาบาล มีรสหวาน

เพราะมีลักษณะเปนน้ําเชื่อม (Syrup) และไมใช

ยาเสพติดใหโทษ ดังน้ัน ครอบครองโปรโคดิล
®

จึงไมผิดกฎหมาย ทําใหเด็กวัยรุนสามารถหาซื้อ

ไดงายและนํามาเสพกันโดยไมผิดสังเกต

 แตสิง่ทีน่ากลวัของยาชนิดน้ีอยูทีก่ารควบคมุ

ปรมิาณการใชงานไดยาก อาจมกีารใชยา เกินขนาด 

โดยถาใชเกินขนาดในเด็กเล็กจะมีอาการตื่นเตน 

เกร็ง และประสาทหลอน ถาใชเกินขนาดในวัยรุน

และผูใหญก็จะทําใหมีอาการงวงซึม ชัก และเขาสู

ภาวะโคมา
14
 นอกจากนี้ อาจจะกดการหายใจและ

นําไปสูภาวะกลามเน้ือบิดเกรง็จนเกิดความเจ็บปวด 

มีอาการเพ อ และการชักเกร็งกระตุกแบบ 

Generalized Tonic-clonic Seizure (GTC) อัน

เปนอาการชักที่รุนแรงที่สุด เปนการชักที่ผูปวย

จะมอีาการผิดปกตขิองกระแสไฟฟาจากเซลลสมอง 

ทําให แขน ขา ลําตัว เกร็ง และตามดวยอาการ

แขน ขา ลําตัว กระตุก หรือกัดลิ้นตนเอง หลัง

จากน้ันอาจมีอาการแขนและขาออนแรง (Todd’s 

paralysis) การชักบอยๆ จะสงผลตอสมองหรือ

เกิดอุบัติเหตุได
15
 ซึ่งอาการชักดังกลาวอาจมีผล

ทําใหขาดสติ ประสาทหลอน และอาจช็อคจนเปน

อันตรายตอชีวิตได
16

2. ยาทรามาดอ ล (Tramadol) 

 ยาทรามาดอล มชีือ่เลนวา “TAXI” เน่ืองจาก

มีลักษณะเปนแคปซูลสีเขียวเหลือง มีฤทธ์ิยับยั้ง

อาการปวดโดยจะมีกลไกการทํางานคลายกับการ

ออกฤทธ์ิของฝน ใชในการบําบัดอาการปวดขั้น

ปานกลางถึงขั้นรุนแรงหรืออาการปวดที่มีความ

เรื้อรังคลายมอรฟน (แตมีความรุนแรงนอยกวา

มอรฟนประมาณ 10 เทา)
17
 อาจใชบรรเทาอาการ

ปวดฟน และอาการปวดจากโรคตางๆ ที่ใชยาแก

11 
Zcooby. “กินโปร, โปรโคดิ้ว คืออะไร? สารเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย”, Zcooby, http://www.zcooby.com/procodyl-kinpro- 

 formidable-threat/. (10 เมษายน 2561).

12 
ผูจัดการออนไลน. “ขายด๊ีดี “โปรโคดิล” ไซรัปเพิ่มความความตาย...ให “วัยรุน”.” https://www.manager.co.th/Home/ 

 ViewNews.aspx?NewsID. (18 เมษายน 2561).

13 
Zcooby. เรื่องเดิม.

14 
โคมา (Coma) เปนอาการหมดสติไมรับรูตอการกระตุนตางๆ นานมากกวา 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีสาเหตุจากสมองขาดเลือดหรือ

 ขาดออกซิเจน.

15 
สมศักดิ์ เทียมเกา, “ชักเกร็งกระตุก,” หาหมอ.com. http://haamor.com/th. (18 เมษายน 2561).

16 
Zcooby. เรื่องเดิม.

17 
Sanook!. “ยาทรามาดอล อันตรายถึงชีวิตเม่ือใชผิดประเภท.” Sanook!. 20 ธันวาคม 2559, http:/www.sanook.com/

 health/5749/. (18 เมษายน 2561).
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ปวดชนิดอื่นแลวไมสามารถบรรเทาอาการปวดได 

หรือใชรวมกับยาแกปวดอื่นเพื่อใหแกปวดไดดี

ยิ่งขึ้น
18

 2.1 ฤทธิ์ของยาทรามาดอล

 ยาทรามาดอลจะออกฤทธ์ิโดยจะไปกระตุน

หนวยรับความรูสึกเพื่อลดความรูสึกปวดที่รับรู 

ผานไขสันหลังและมีฤทธ์ิกดการทํางานของระบบ

ประสาทสวนกลางโดยไปเพิ่มการทํางานของสาร

สื่อประสาทที่ชื่อ Serotonin และ Noreinephrine 

ซึ่งถามีปริมาณสารดังกลาวเพิ่มขึ้นที่ไขสันหลังก็

จะลดอาการปวดได
19
 แตยาทรามาดอลอาจทําให

เกิดอาการไมพึงประสงคหลายอยาง เชน คลื่นไส 

อาเจียน งวงซึม มึนงง วิงเวียน ชัก ไตวาย

เฉียบพลัน
20
 และหามใชกับผูปวยพิษสุราเร้ือรัง 

ผูทีมี่ประวตัแิพยาแกปวดกลุมยาเสพตดิ ผูปวยโรค

เก่ียวกับทางเดินหายใจและมีความดันในกะโหลก

ศีรษะสูง ผูปวยโรคลมชัก และหญิงตั้งครรภหรือ

อยูในภาวะใหนมบุตร
21
 แตก็มีผลทําใหเกิดอาการ

เคลิบเคลิ้มหรือเคลิ้มสุข (euphoria) ไดดวย

 2.2 การใช ยาทรามาดอลในทางที่ ผิด

วัตถุประสงค

 ปจจุบัน วัยรุนไทยนิยมนํายาทรามาดอลไป

ผสมกับยาน้ําแกไอจําพวกยาโปรโคดิล
® 

หรือ

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ เชน นํ้าอัดลมหรือเครื่องดื่ม

ชกํูาลงั ทาํใหเกิดอาการขางเคยีงตอระบบประสาท

เชน รูสึกสบายและเคลิ้มสุขไดเร็วและแรง ทําให

ผูใชมีความสุขและมีความตองการใชทุกวัน และ

เมื่อใชอยางตอเน่ืองจะทําใหเกิดความตองการ

ปรมิาณยาเพิม่มากขึน้จนเกิดการตดิยาและจะใชยา

เกินขนาดจนเกิดอาการประสาทหลอน ชัก หัวใจ

เตนเรว็ อณุหภูมริางกายสงูกวา 41 องศาเซลเซยีส 

กลามเน้ือกระตกุและเกร็ง(Serotonin Syndrome)
22

ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนหรือผลขางเคียงที่รุนแรง

และทําใหเสียชีวิตได
23

 3. ยาบี 5
® 
(Benzhexol : B5

®
)  หรือยา 

Trihexyphenidyl

 ยา “บีไฟว” (Benzhexol Hydrochloride : 

B5
®
) มีชื่อสามัญ คือ “Trihexyphenidyl” เปนยา

ที่วัยรุนนาจะนํามาใชอยางผิดวัตถุประสงคไดยาก

ที่สุด เพราะขอมูลหรือสรรพคุณตางๆ ของยาบี 

5
®
 ไมไดมีการเผยแพรมากนัก โดยยาบี 5

®
 จะมี

ลักษณะเปนเม็ด ปมคําวา B5 ลงบนเม็ดยา กลม

แบนสีขาว
24
 เปนยาที่ใชรักษาและบรรเทาโรค

18 
สุทธิสีสังข, จุฑามณี. “ทรามาดอล (Tramadol) เหยื่อของการนํายาไปใชในทางที่ผิด”, บทความเผยแพรความรูสูประชาชน, 29 

 กรกฎาคม 2556, http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/. (18 เมษายน 2561).

19 
เรื่องเดียวกัน.

20 
กองควบคุมวัตถุเสพติด. “ขอมูลวิชาการและการนํามาใชในทางที่ผิดของ Tramadol.” Tramadol, 3 ตุลาคม 2556, http://

 narcotic.fda.moph.go.th/ welcome.?p=4326. (18 เมษายน 2561).

21 
อภัย ราษฎรวิจิตร, “ยาทรามาดอล (Tramadol)”, หาหมอ.com. http://haamor.com. (10 เมษายน 2561).

22 
พวงทอง ไกรพิบูลย, เรื่องเดิม.

23 
Reeves RR, Burke RS, 2008, “Tramadol: basic pharmacology and emerging concepts, Drugs Today(Barc), 44:827-

 36, 

24 
เรื่องเดียวกัน.
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34

เฉพาะดาน คือ อาการขางเคียงจากการใชยาทาง

จิตเวช
25
 หรืออาการสั่นที่เปนผลขางเคียงจาก

การใชยาบางอยาง
26
 หรือรักษาโรคพารกินสัน 

(Parkinsons Disease) อันเปนโรคทางสมองที่

เกิดจากมีเซลลประสาทในบางตําแหนงตายโดย

ไมทราบสาเหตุที่แนชัด และสารสื่อประสาทใน

สมองที่ชื่อวา “โดปามีน (Dopamine)” มีปริมาณ

ลดลง ทาํใหผูปวยมอีาการสัน่ในขณะทีร่างกายไมได

ใชงาน รางกายเคลื่อนไหวชาลง มีอาการแข็งเกร็ง 

และทรงตัวลําบาก ดังน้ัน การใชชีวิตประจําวัน

จะมคีวามยากลาํบากมากขึน้ อาจมีปญหาในการพดู 

การเคี้ยว การกลืน การปสสาวะ การอุจจาระ 

และมีปญหาดานอารมณและจิตใจ โดยโรคพารกินสนั

นี้มักพบในผูสูงอายุ
27

 3.1 ฤทธ์ิของยาบ ี5
® 
หรือยา Trihexyphenidyl

 กลไกของยาบี 5
® 
หรือยา Trihexyphenidyl 

เปนยาตานการหดเกร็งของกลามเนื้อ ใหผลยับยั้ง

โดยตรงตอระบบประสาทหลักของระบบประสาท

อัตโนมัติ ทําหนาที่ภายใตแรงกดดันเพื่อใหรางกาย

ตอบสนองในการตอสู แตก็ยังทํางานเพื่อรักษา

เสถียรภาพในสภาวะทั่วไปดวยระบบประสาท

พาราซิมพาเตติก และสงผลในการปรับสมดุลใหม

ของสารสื่อประสาทที่เหมาะสม ลดการแข็งของ

กลามเนื้อที่หดเกร็ง และควบคุมอาการขางเคียงที่

เกิดจากการใชยาจิตเวช เชน อาการกระวนกระวาย 

กลามเน้ือแข็งเกร็ง ลิ้นแข็ง ฯลฯ
28
 จะใชในการ

รักษาโรคพารกินสันโดยเฉพาะ

 ขอที่ควรระมัดระวังในการใชยาบี 5
® 

คือ 

ควรระมัดระวังขนาดของการใชยาซึ่งควรใชยาให

นอยที่สุด และคอยๆ เพิ่มขึ้นตามความตองการยา 

เพราะบางคนจะมีปฏิกิริยาไวตอยาดังกลาว
29
 ตอง

กะประมาณใหพอดกัีบความตองการหรือน้ําหนักตวั

ซึ่งถ ารับเกินขนาดก็จะเกิดผลขางเคียง เชน 

ประสาทหลอน ใจสั่น หัวใจเตนเร็ว
30 

อาการ

ดงักลาวนีจ้ะมรีนุแรงขึ้นถามีการดืม่สุรารวมดวย
31

ซึ่งหากผูปวยมีอายุตํ่ากวา 18 ป แพทยจะไมเลือก

ใชยาชนิดน้ีเพราะอาจเกิดความเสี่ยงตอการไดรับ

พิษจากยาได
32

 3.2 การใชยาบ ี5
® 
หรอืยา Trihexyphenidyl 

ในทางที่ผิดวัตถุประสงค

25 
Pharmchompoo, “บีไฟว ยา “มหาภัย” ที่วัยรุนกําลังหลง! แตรูไหมมันเสี่ยงตาย!!,” ผูจัดการ Online, 7 ธันวาคม 2559, https:// 

 www.manager. co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000122116. (18 เมษายน 2561).

26 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, “B5,” หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๕/ว๓๕ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557, ถึงมหาวิทยาลัยบูรพา.

27 
สลิล ศิริอุดมภาส, “โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease)”,หาหมอ.ตอม, http://haamor.com/th/. (18 เมษายน 2561).

28 
สาระสุขภาพยานารูโดยเภสัชกรอุทัย,  “#Artane/#Trihexyphenidyl/#Benzhexol ยารักษา #โรคพารคินสัน ที่กําลังกลายเปน

 ยาใชผิดวัตถุประสงคที่เด็กวัยรุนนํามาพี้กัน,” https://m.facebook.com/216848761792023/photos/a.394181704058727.

 1073741872. 216848761792023/692404127569815/?type=3. (18 เมษายน 2561).

29 
เรื่องเดียวกัน.

30 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, เรื่องเดิม.

31 
อภัย ราษฎรวิจิตร, “ไตรเฮกซีเฟนิดิล (Trihexyphenidyl),” หาหมอ.com, http://haamor.com/th. (18 เมษายน 2561).

32 
เรื่องเดียวกัน.
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 แมว ายาบี 5
®
 จะเปนยารักษาโรคซึ่งมี

คณุประโยชนมากมาย แตเมือ่มกีารใชยาเกินขนาด

จะสะสมในกระแสโลหิตและเม่ือยาเดินทางไปถึง

สมองและระบบประสาทก็จะเกิดอาการประสาท

หลอนและมีภาวะเคลิ้มสุข (Euphoria) เด็กวัยรุน

จึงนํามาเสพรวมกับยาอื่นๆ เชน ทรามาดอล หรือ 

ยาสี่คูณรอย (4x100) เพื่อใหมีอาการเมานานๆ
33

เม่ือวัยรุนไปซื้อยามารับประทานเองเพื่อความ

สนุกสนาน ก็จะไมคาํนึงถึงขนาดของยาทีใ่ชใหพอดี

กับตนเอง ทําใหรับยาเกินขนาดไดโดยงาย ทาย

ที่สุดจะเกิดอาการหัวใจเตนเร็วหรือชาผิดปกติ 

ขาดสติ หายใจลําบาก มีภาวะชัก มีอาการสับสน 

และทีส่าํคญัเกิดประสาทหลอน
34
 ทาํใหเกิดอนัตราย

ตอตนเองและผูอื่นได

สถานะทางกฎหมายของยาที่วัยรุนนิยม

นํามาใชผิดวัตถุประสงค

1. สถานะทางกฎหมายของยาทีว่ยัรุนนิยม

นํามาใชผิดวัตถุประสงคในตางประเทศ

 ในสหรัฐอเมริกา ใช“ยาโปรโคดิล
® 

หรือ

โปรเมทาซีน” เพื่อการรักษาภาวะอาการไขหวัด

ใหญ ภูมิแพ เมารถ และคลื่นไสอาเจียน ตลอดจน 

ระงับอาการทางประสาทและชวยใหนอนหลับ แต

ในเดอืนเมษายน ป ค.ศ. 2006 องคการอาหารและ

ยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ไดประกาศใหยา

โปรโคดิล
®
 หรือโปรเมทาซีนเปนสารควบคุมและ

ประกาศเตอืนใหผูประกอบวชิาชพีดานสาธารณสขุ

และประชาชนระมัดระวังการใชยากับเด็กอายุ

ตํ่ากวา 12 ป เพราะอาจเกิดปญหาในการหายใจได 

ตองมีการติดฉลากผลิตภัณฑทั้งหมด และภายใต

กฎหมายวาดวยความรับผิดของผลิตภัณฑของ

สหรัฐอเมริกากําหนดใหผูผลิตยามีหนาที่ในการ

ทําใหผลิตภัณฑของตนมีความปลอดภัยมากที่สุด 

และตองแจงใหทราบถึงความเสีย่งตอการเสพตดิใน

ผลติภัณฑน้ัน หากไมสามารถดาํเนินการไดผูผลติจะ

ตองรบัผิดชอบตอความเสยีหายทีเ่กิดขึน้แกผูใชยา

ตามกฎหมายอันเน่ืองมาจากการเตือนถึงอันตราย

ที่ไมเพียงพอ
35

 สําหรับ “ยาทรามาดอล” สหรัฐอเมริกาได

พบวามีการใชยาในทางที่ผิดวัตถุประสงคและ มี

การใชยาเกินขนาดมากขึ้น โดยในป ค.ศ. 2008

The Drug Enforcement Administration (DEA) 

ระบุใหยาทรามาดอลเปนเพียงยาที่ควรตระหนัก 

(drug of concern) และตอมาป ค.ศ. 2014 ได

กําหนดใหยา ทรามาดอลเปนสารควบคมุ
36
 สาํหรับ

ประเทศแคนาดาได มีการปรับสถานะของยา

ทรามาดอลใหอยูในกลุมสารเสพติดที่เปนสารใน 

Schedule I ที่กําหนดตาม Narcotic Control 

Regulations (NCR) แหง Controlled Drugs 

and Substances Act (CDSA) แตอยางไรก็ดี 

ในบางประเทศก็ไมไดควบคุมยาทรามาดอลอยาง

เขมงวด เชน สหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร 

33 
สาระสุขภาพยานารูโดยเภสัชกรอุทัย, เรื่องเดิม.

34 
อภัย ราษฎรวิจิตร, เรื่องเดิม.

35 
FindLaw, “Promethazine HCI”, n.d., FindLaw, http://injury.findlaw.com/product-liability/promethazine-hcl.html. 

 (19 April 2018).

36 
American Addiction Centers, n.d., “Help for Tramadol Abuse”, https://americanaddictioncenters.org/tramadol- 

 abuse/. (19 April 2018).
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36

และประเทศออสเตรเลีย จัดใหยาทรามาดอลเปน

เพียงยาที่ขายในรานขายยาที่ตองมีเภสัชกรและ

ขายไดเฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย
37

 สวนยาบี 5
® 

นั้นเปนยาที่ใชในการรักษาโรค

เฉพาะ เชน โรคพารกินสัน ที่เพิ่งมีผูที่คนพบวา 

สามารถนํามาใชอยางผิดวัตถุประสงคแลวทําให

เกิดความมึนเมาได แตสวนใหญในตางประเทศ

ผูปวยจะซื้อยาที่เปนยารักษาโรคเฉพาะน้ันจะตอง

มีใบสั่งยาจากแพทย เชน ประเทศญี่ปุน
38
 หรือ

สหราชอาณาจักร
39
 เปนตน หลายประเทศจึงไม

เขมงวดในการควบคุมยาดังกลาว เพราะมีขั้นตอน

ที่หาซื้อยากอยูแลว

จะเห็นไดวา ในตางประเทศเห็นความสําคัญ

ของความเขมงวดในการควบคุมยาที่นิยมนํามาใช

แบบผิดวัตถุประสงคน้ันแตกตางกัน ทั้งๆ ที่มีผูที่

เสพติดยาดังกลาวและถึงแกชีวติมากขึน้เร่ือยๆ แต

เน่ืองดวยยาดังกลาวเปนยาที่ใชในการรักษาโรค

ดวย จึงอาจเปนเหตุใหแตละประเทศไมสามารถ

จัดการควบคุมที่เขมงวดไดมากนัก

2. สถานะทางกฎหมายของยาทีว่ยัรุนนิยม

นํามาใชผิดวัตถุประสงคในประเทศไทย

 กฎหมายไทยกําหนดใหทั้งยาโปรโคดิล
®
 ยา

ทรามาดอล และยาบ ี5
®
 เปนยาอนัตรายทีต่องขาย

เฉพาะในรานขายยาแผนปจจบุนัภายใตการควบคมุ

ของเภสัชกรและตองจําหนายทั้งแผงหรือทั้งขวด 

โดยมีขอควรระวัง คือ ตองใชยาในปริมาณและใน

การจัดการที่เก่ียวของกับการบริโภคใหเปนไปตาม

ที่ระบุไวบนฉลากยาหรือตามคําแนะนําของแพทย

หรือเภสัชกร
40
 

 โดยยาโปรโคดิล
®
 ยาทรามาดอล และยาบี 

5
®
 มีสถานะเปน “ยา” ตามความหมายแหง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
41
 เพราะ “ยา

โปรโคดิล
®
” มีลักษณะการใชโดยที่ปกติถือวาเปน

ยาใชเพื่อบรรเทาอาการแพตางๆ สวน “ยาทรา

าดอล” มีลักษณะการใชโดยที่ปกติถือวาเปนยา

ใชเพื่อบรรเทาอาการปวดรุนแรงหรือเร้ือรัง และ

“ยาบี 5
®
” มีลักษณะการใชโดยที่ปกติถือวาเปนยา

ใชเพือ่รกัษาโรคพารกินสนั แตยาทัง้สามชนิดก็เปน 

“ยาอนัตราย” ตามความหมายแหงพระราชบญัญตัิ

ยา พ.ศ. 2510
42
 ดวย โดยมีประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ 

วธีิการ และเง่ือนไขในการขายยา ขอ 3 (4) บญัญตัิ

ใหยาโปรโคดิล
®
 ซึ่งเปนยาในกลุมแอนติฮีสตามีน 

(Antihistamine) และยาทรามาดอลซึ่งเปนยา

ในกลุม แกปวด อันเปนยาอันตรายที่ตองขายใน

ปริมาณที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และตองไม

37 
ปรฬุ รจุนธํารง, “ระดบัการควบคมุทรามาดอล (tramadol) ในแตละประเทศ”, http://rparun.blogspot.com /2013/07/tramadol.

 html. (19 เมษายน 2561).

38 
SITA, “การซื้อยาในประเทศญี่ปุน”, http://si-ta.com/th/buying-medicine-in-japan/. (19 เมษายน 2561).

39 
ชวีติในตางแดน, “การรกัษาพยาบาลในองักฤษ”, http://my-lifeinuk.blogspot.com/2014/06/blog-post_28.html. (19 เมษายน 

 2561).

40 
กรชัย ฉันทจิรธรรม, “ยาอันตราย (Dangerous Drug)”, หาหมอ.com, http://haamor.com/th. (19 เมษายน 2561).

41 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, มาตรา 4 (2).

42 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4.
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ผูชวยศาสตราจารย ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห

เกินปริมาณที่กําหนดตอคนตอคร้ังการรักษาตามที่

ประกาศนี้กําหนด กลาวคือ
43

 1. “ยาทรามาดอล (Tramadol)” ขายได

ครั้งละไมเกิน 20 เม็ดหรือแคปซูลตอคนตอครั้ง 

และหามขายใหผูที่มีอายุตํ่ากวา 17 ป ในทุกกรณี 

และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี

หนังสือขอความรวมมือจากรานขายยาทุกแหง

และเภสัชกรผูที่รับอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน

ทกุรายรวมกันควบคมุในเรือ่งตางๆ ไดแก
44
 เภสชักร

เปนผูขายยาเทานั้น หามขายใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 

17 ป ขายยาใหกับผูปวยที่มีความจําเปนทางการ

แพทยและไมเกิน 20 เมด็หรือแคปซลูตอรายตอคร้ัง

ตองจัดทําบัญชีซื้อและขายยา และ การสั่งยาจาก

ผูผลิตและผูนําเขาตองใหเภสัชกรลงนามรับทราบ

ในใบสั่งซื้อ

 2. “ยากลุมแอนติฮีสตามีน (โปรโคดิล
®)”

ใหขายไดครัง้ละไมเกิน 3 ขวด รวมแลวไมเกนิ 180 

มิลลิลิตรตอคนตอครั้ง และคณะกรรมการอาหาร

และยามมีาตรการกํากับดแูลใหรานขายยาจําหนาย

ได ไมเกิน 300 ขวดตอแหงตอเดือน 

 หากพบรานขายยาไมปฏิบัติตามจะถูกพักใช

ใบอนุญาต 120 วัน
45

 สวนยาบี 5
® 
หรอื Benzhexol หรอื Trihexy-

phenidyl อนัเปนกลุมยารักษาอาการโรคพารกินสนั

(Antiparkinson drugs) ที่มีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ขอ 3 (14) ประกาศ

ใหยาจําพวกผอนคลายกลามเน้ือที่ออกฤทธ์ิตอ

ประสาทสวนกลาง (Centrally acting muscle 

relaxants) รวมทั้ง ยารักษาอาการโรคพารกินสัน 

(Antiparkinson drugs) เปนยาอันตรายที่ขายใน

รานขายยาไดแตตองขายและควบคุมการใชโดย

เภสัชกรเทานั้น
46
 

 จะเห็นไดวา แมยาทั้งสามชนิดจะเปน “ยา

อนัตราย” ทีต่องขายภายใตการควบคมุ แตก็เปนยา

ที่ใชรักษาอาการของโรคสามัญธรรมดา มีความ

จําเปนตองหาซื้อไดตามรานขายยาแผนปจจุบัน

ทั่วไป 

ปญหาอันเน่ืองมาจากการใช ยาผิด

วัตถุประสงคในวัยรุน

 จากการทีม่ขีาวของเดก็นักเรียนทีเ่กิดอาการ

ช็อคอยางรุนแรงจากการนํายารักษาโรคมาใชเปน

สารใหความมนึเมาและเคลบิเคลิม้ ซึง่เปนการใชยา

ในแบบที่ผิดวัตถุประสงคของการรักษาโรคของ

ยากลุม ดงกลาว และยงัระบาดมายงัวยัรุนในระดบั

อดุมศกึษาอกีดวย ทัง้ๆ ทีม่กีฎหมายควบคมุในระดบั

หน่ึงแลว แตก็ยงัคงมปีญหาการนํายามาใชอยางผิด

วัตถุประสงคอยางมากมาย กลาวคือ

43 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยา, ขอ(4.1) และ (4.2).

44 
หนังสือของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ.1009.2/12612 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 เร่ือง มาตรการเขมงวด

 ในการควบคุมการจําหนายยาอันตราย Tramadol.

45 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, มาตรา 95.

46 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, มาตรา 32.
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38

1. ปญหาในการซื้อยาโปรโคดิล
®
 ยาทรา-

มาดอล และยาบี 5
®
 ไดในรานขายยาทั่วไป

 แมยาโปรโคดิล
®
 ยาทรามาดอล และยา

บี 5
®
 เปนยาที่ กฎหมายกําหนดใหเภสัชกรตองขาย

ดวยความระมัดระวัง และมีบทกําหนดโทษแก

ผู ขายยาและเภสัชกรในกรณีที่ ไม ปฏิบัติตาม

กฎหมายตางๆ เพื่อไมใหเภสัชกรขายยาตาม

อําเภอใจ แตยาทั้งสามชนิดตางก็เปนยาที่ใช

รกัษาโรคพืน้ฐานของประชาชน เชน ใชรักษาอาการ

แพอากาศ หรือใชรักษาอาการปวดกลามเนื้อ จึงมี

ความจําเปนที่ตองใหประชาชนสามารถหาซ้ือได

โดยสะดวกตามรานขายยาทัว่ไป สวนยา บ ี5
®
 ก็เปน

ยาที่จําเปนตองใชในการรักษาโรค แมวาจะใช

รักษาในโรคเฉพาะทางก็ตาม แตก็สามารถหาซื้อ

ไดตามรานขายยาทั่วไปที่มีเภสัชกรประจําอยู และ

ยา ทั้งสามชนิดตางก็มิไดเปนยาเสพติดใหโทษ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

 ดังน้ัน จึงเกิดปญหาในกรณีที่เด็กวัยรุ น

สามารถหาซื้อและครอบครองยาดังกลาวเพื่อนํา

มาใชในแบบทีผิ่ดวตัถุประสงคไดอยางไมมคีวามผิด

ตามกฎหมาย หรือซื้อมาสะสมไวเพื่อขายตาม

เวปไซดอยางแพรหลายได

 2. ปญหาการบัญญัติกฎหมาย

  2.1 ปญหาการไมมีขอกําหนดหามมิใหซื้อ

ยาโปรโคดิลหรือโปรเมทาซีนพรอมกับยาที่ผสมกัน

แลวเกิดโทษหรือผลขางเคียงที่อันตราย

  จากการที่ปจจุบันวัยรุนนํา “ยาโปรโคดิล

หรือโปรเมทาซีน” มาผสมกับ “ยาทรามาดอล” 

แลวกลายเปนเครือ่งดืม่ทีอ่อกฤทธ์ิใหความรูสกึเมา

และเคลิ้มสุข โดยการใชยาของวัยรุนมักจะใชเกิน

ขนาดจนทาํใหมอีาการเขาสูภาวะโคมาและชอ็คเปน

อันตรายตอชีวิตได จะเห็นไดวา แมยาโปรโคดิล

จะเปนยารักษาอาการพื้นฐานทั่วไป เชน ภูมิแพ 

ลดนํ้ามูก เมารถหรือเมาเรือ แตเมื่อนํามาผสมกับ

ยาทรามาดอลแลวกลับออกฤทธ์ิรุนแรงถึงขั้นเสีย

ชีวิต และยาทั้งสองชนิดตางก็หาซื้อไดงายจาก

รานขายยาทั่วไป แมกฎหมายจะไดกําหนดควบคุม

ปริมาณการใชโดยเภสัชกรที่จําหนายไดไมเกิน 3 

ขวดตอคน
47
 แลวก็ตาม แตในความเปนจริงยา

โปรโคดิลแคเพียงขวดเดียวพรอมยาทรามาดอล

จํานวนหน่ึงผูซื้อก็สามารถนําไปผสมเปนเครื่องดื่ม

เพื่อใหเกิดอาการเมาไดแลว แตมิไดมีกฎหมาย

ฉบบัใดกําหนดหามมใิหซือ้ยาโปรโคดลิพรอมกับยา 

ทรามาดอลหรือพรอมกับยาที่ เมื่อผสมกันยา

โปรโคดิลแลวเกิดโทษ ดังน้ัน ผูซื้อที่เปนวัยรุน

ก็สามารถซือ้ทัง้ยาโปรโคดลิและยาทรามาดอลคูกัน

เพื่อนําไปใชผิดวัตถุประสงคไดอยางอิสระ

  2.2 ปญหาการทีก่ฎหมายกําหนดหามแต

เพียงมิใหผูที่มีอายุตํ่ากวา 17 ป ซื้อยาทรามาดอล

  เน่ืองดวย กฎหมายไดกําหนดหามมิให

ขายยาทรามาดอลแกผูที่มีอายุตํ่ากวา 17 ปน้ัน 

ผู เขียนเห็นวาเปนการกําหนดอายุที่ตํ่าเกินไป 

เพราะปจจุบนัมไิดมแีตเฉพาะผูทีม่อีายตุํา่กวา 17 ป

เทาน้ัน ที่นําทั้งยาโปรโคดิล ยาทรามาดอล และ

ยาบี 5 ไปใชผิดวัตถุประสงคของยาดังกลาว แต

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่อายุเกินกวา 17 ป 

ก็กําลงันิยมเชนกัน ดงัน้ัน เมือ่กฎหมายกําหนดหาม

47 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา, ขอ 3 (4.3).
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มิใหขายยา ทรามาดอลใหแกผูทีม่อีายตุํา่กวา 17 ป

เทานั้น ทําใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอายุเกิน

กวา 17 ป สามารถซื้อยาทรามาดอลเพื่อนํามา

ผสมกับยาโปรโคดิลไดอยางงายดาย และเภสัชกร

ก็ขายใหอยางสบายใจไมตองกังวลวาจะกระทําผิด

กฎหมายแตประการใด

  2.3 ปญหาในการที่กฎหมายควบคุมและ

กําหนดโทษแตเพียงผูขายหรือเภสัชกรเทานั้น

  เน่ืองดวย สวนใหญกฎหมายจะกําหนดให

เฉพาะผูผลิตยา ผูขายยา และเภสัชกรเปนผูตอง

ระมัดระวงัและควบคมุปรมิาณการผลติยาหรอืขาย

ยา และกฎหมายก็กําหนดโทษสําหรับผูผลิตยา 

ผูขายยา และเภสัชกรผูที่ไมปฏิบัติตาม
48
 นอกจาก

น้ัน ยังมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาหลายๆ ฉบับที่ออกมาเพื่อควบคุมผูขายยา

หรือเภสัชกรในเรื่องตางๆ เชน ควบคุมการขายยา

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและเพื่อปองกันการเกิด

ปญหาการนํายาไปใชในทางที่ผิด
49
 หรือติดตาม 

กํากับ ดูแลการขายยา

 เพื่อปองกันปญหาการนํายาไปใชในทางที่

ผิด
50 
หรอืตองทาํบัญชกีารขายยาอนัตราย

51
 เปนตน 

ซึ่งเปน การควบคุมทางดานฝายผูขาย แตกลับ

มิไดมีกฎหมายฉบับใดควบคุมในปริมาณการครอบ

ครองยาที่มากเกินความจําเปนหรือเกินปริมาณที่

เหมาะสมของฝายผูซื้อยาเพราะยาโปรโคดิล ยา

ทรามาดอล และยาบี 5 ก็มิใชยาเสพติดใหโทษจึง

ครอบครองไวไดไมเปนความผิดตามกฎหมาย 

ดงัน้ัน วยัรุนจึงสามารถครอบครองยาจํานวนมากๆ 

จากการซือ้ยาหลายครัง้จากหลายราน โดยในแตละ

คร้ังจะใชวิธีการซื้อที่ไมเกินกวาปริมาณที่กฎหมาย

กําหนดควบคุมไว และสามารถสะสมยาดังกลาว

เอาไวไดในจํานวนมากเพื่อนําไปใชในการแสวงหา

ความสนุกสนานหรืออาการเคลิบเคลิ้ม หรือเพื่อ

นําไปขายใหแกวัยรุ นที่ต องการยาดังกลาวใน

จํานวนมาก
52
 โดยไมผิดกฎหมายแตอยางใด

ขอเสนอแนะ

 จากปญหาดังกลาวขางตน แมวาจะมีการ

ควบคุมปริมาณ วิธีการขาย และการผลิตยาโดย

กฎหมายตางๆ ในหลากหลายระดับก็ตาม แตการ

ใชยาในทางทีผิ่ดวตัถุประสงคยงัคงมอียูเปนจํานวน

มาก ผูเขียนจึงขอเสนอแนะเพื่อพยายามจะแก

ปญหาในเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตน ดังนี้

1. ควรกําหนดให้ยาทรามาดอลและยาบ ี5 

ซื้อได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่าน้ัน โดยบัญญัติ

ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน

การขายยา

48 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หมวด 13 และหมวด 14.

49 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยา.

50 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

51 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่ตองทําบัญชีการขายยา.

52 
Lheam-Thong, 2016 “ทรามาดอล” ใชผิดถึงตาย!!!, MTHAT, https://news.mthai.com/webmaster-talk/540035.html. 

 (20 เมษายน 2561), หรือเพจที่ขายยาทรามาดอล,https://twitter.com/Leanner33540690/status/971622742742069249.

 หรือ https://www.facebook. com/profile. php?id=100018659168590&lst=624089667%3A100018659168590%

 3A1522374573, (19 เมษายน 2561).
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 จากกรณีที่ผูใดก็สามารถซื้อยาทรามาดอล

และยาบี 5 ไดอยางงายในรานขายยาทั่วไป จน

เปนเหตุใหเกิดการเสียชีวิตจากการใชยาในทางที่

ผิดวัตถุประสงคขึ้น 

 ยาทรามาดอล ใชในการบําบัดอาการปวด

ขัน้ปานกลางถึงขัน้รุนแรงหรืออาการปวดทีม่คีวาม

เรื้อรัง และยาบี 5 ใชในการรักษาโรคพารกินสัน 

จะเห็นไดวา ยาทั้งสองชนิดดังกลาวเปนยาที่ใชใน

การรักษาโรคเฉพาะที่เจาะจงซึ่งไมจําเปนตองซื้อ

ไดทั่วไป เพราะคงไมมีผู ที่จําเปนตองใชยาทั้ง

สองชนิดน้ีมากนักและ ผูปวยควรตองพบแพทย

เพื่อตรวจตามนัดและรับยาอยางสมํ่าเสมอ 

 ดังน้ัน ควรบัญญัติในประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี

การ และเง่ือนไขในการขายยา โดยกําหนดให้มกีาร

จําหน่ายยาทั้งสองชนิดแต่เฉพาะในโรงพยาบาล

โดยต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ที่กําหนดตัวยาและ

ปริมาณของยาเท่าน้ัน ทําให้ผู้ที่มิได้มีความจําเป็น

ต้องใช้ยาก็จะซื้อยาดังกล่าวได้ยากขึ้น นอกจากน้ี 

เมื่อมีการกําหนดให้หาซื้อยาทรามาดอลได้แต่

เฉพาะที่โรงพยาบาลและมีใบสั่งยาจากแพทย์

เท่าน้ัน ก็จะเป็นการป้องกันมิให้มีการซื้อยา

ทรามาดอลคู่กับยาโปรโคดิลได้โดยง่ายอีกด้วย

2. ควรกําหนดคณุสมบติัของผู้ครอบครอง

ยาทีม่คีวามเส่ียงต่อการใชอ้ยา่งผิดวตัถุประสงค์

โดยบัญญัติเพิ่มเติมในหมวดบทกําหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติยาฯ หรือบัญญัติในประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยา

จากการที่กฎหมายเก่ียวกับยาส่วนใหญ่จะ

ควบคุมและกําหนดโทษเฉพาะฝ่ายผู้ขาย แต่กลับ

ไม่มีการควบคุมทางฝ่ายผู้ซื้อเก่ียวกับปริมาณการ

ครอบครองยา ทําให้ผู้ซื้อสามารถซื้อยาหลายๆ 

ครั้งในหลายๆ ร้านจนสามารถสะสมยาดังกล่าว

เอาไว้จํานวนมากได้

 ดังน้ัน ควรที่จะมีกฎหมายกําหนดจํากัด

ปริมาณการครอบครองยาที่อาจมีความเสี่ยงตอ

การนําไปใชในทางที่ผิดวัตถุประสงค ตลอดจน 

กําหนดใหเฉพาะผูที่มีใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน

ชั้นหน่ึงที่ระบุโรคซึ่งตองใชยาดังกลาวเปนผูที่อาจ

ครอบครองยาไดและในปริมาณที่ระบุไวในใบรับ

รองแพทยฯ และกําหนดใหเฉพาะผูที่มีใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะหรือมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมหรือมีใบอนุญาตขายยาเทาน้ัน

ที่สามารถครอบครองยาในปริมาณมากกวาผูปวย

ได และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเก่ียว

กับยาตางๆ ดวย โดยอาจบัญญัติเพิ่มเติมในหมวด

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติยาฯ หรือใน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง หลกัเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขในการขายยา

3. ควรกําหนดประเภทของยาที่มีความ

เส่ียงไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการขายยา หรอืในประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการ

ยาอันตรายที่ตองทําบัญชีการขายยา และเผย

แพรขอมลูและผลขางเคยีงทีเ่ปนโทษของยาเปน

ประจําอยางตอเนื่อง

 เน่ืองจากวิวัฒนาการทางขอมูลขาวสารใน

ปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็ว จนการเผยแพร
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คุณสมบัติของยาตางๆ กระจายไปอยางรวดเร็ว

จนผูควบคุมตามไมทันผู ละเมิดอยู เสมอๆ แต

ปจจุบันมีเพียงการกําหนดยาอันตรายที่อาจเกิด

ความเสีย่งตอการใชยาผิดวตัถุประสงคในกฎหมาย

ระดบักฎกระทรวงหรอืประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

แตไมมกีารเผยแพรถึงโทษหรือผลขางเคยีงทีไ่มพงึ

ประสงคของยาอันตรายเหลาน้ัน จึงมีผูตระหนัก

ถึงอันตรายของยาดังกลาวนอยมาก ดังน้ัน ควร

กําหนดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงไวในประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลัก

เกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายยาหรือใน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรือ่ง รายการยาอนัตรายทีต่องทาํบญัชกีารขายยา 

และควรมีการเผยแพรขอมูลทางดานลบหรือผล

ขางเคียงที่ไมพึงประสงคของยาที่อาจเกิดความ

เสี่ยงตอการใชผิดวัตถุประสงค และควรกําหนดให

มีการตรวจสอบการใชยาในทางผิดวัตถุประสงค

และประกาศเผยแพรยาทีม่คีวามเสีย่งอยางตอเน่ือง

เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบถึงโทษหรือผลขางเคียง

จากยาอันเปนการสรางความระมัดระวังทางดาน

ผูบริโภคเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดใหแตเฉพาะผูขายแต

เพียงดานเดียว

 ขอเสนอแนะดงักลาว อาจเปนเพยีงสวนหน่ึง

ที่ทําใหประชาชนผูบริโภคหรือผูปกครองเกิดความ

ตระหนักถึงอนัตรายตางๆ ทีเ่กิดขึน้จากผลของการ

ใชยาอันเปนยารักษาโรคในทางที่ผิดวัตถุประสงค

ของยาในวัยรุนที่รู เทาไมถึงการณและใชยาดวย

ความคึกคะนอง โดยครอบครัวและผูปกครอง

ควรสรางความสัมพันธระหวางกันใหแนนแฟน

ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนไมตองหาที่ยึดเหน่ียว

ทางใจจากเพื่อน และควรใหความรูทางสังคมใน

ทุกๆ ดาน เชน ดานเพศสัมพันธหรือการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร วิธีการหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด 

เปนตน ตลอดจนดูแลกํากับพฤติกรรมของลูกๆ 

ตามสมควร
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 เพื่อปองกันมิใหวัยรุ นเสี่ยงที่จะ

เสพยาและลดการใชยาในหมูวัยรุนตอไป
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