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ผลกระทบจากการควบคุมการใชยาแกหวัด (ซูโดเอฟดรีน) 

หวัดเปนโรคท่ีพบบอยท้ังในเด็กและในผูใหญ  พบไดตลอดท้ังป  มักจะพบมากในฤดูฝน      

ฤดูหนาว  หรือในชวงท่ีมีอากาศเปลี่ยนแปลง  ผูปวยจะมีอาการคัดจมูก  มีน้ํามูกใสๆ  จาม  คอแหง  คันคอ   

มีเยื่อบุจมูกบวมและแดง  อาจมีไขหรือไมมีไข  และอาจมีอาการไอรวมดวย  สาเหตุของโรคหวัดเกิดจาก      

เชื้อไวรัสซ่ึงมีหลายชนิด  และสามารถติดตอกันไดงายโดยการไอ  จาม  หรือหายใจรดกัน  แตบางคนท่ีเปนหวัด 

และจามบอยๆ โดยไมมีไขรวมดวย  มักเกิดจากการแพละอองเกสร  แพฝุน  หรือแพอากาศ มากกวาการติด

เชื้อไวรัส  อยางไรก็ตามโรคหวัดไมมียารักษาโดยเฉพาะ  มีแตยาท่ีรักษาตามอาการเทานั้น  และยังเปนโรคท่ี

พบไดบอย  ผูท่ีมีอาการเปนหวัดและคัดจมูกเพียงเล็กนอยจึงมักไมไปพบแพทยเพ่ือตรวจรักษา  แตจะซ้ือ     

ยาแกหวัดรับประทานเองจากรานขายยา   เนื่องจากแตเดิมเม่ือผูท่ีมีอาการเปนหวัด  และคัดจมูกเพียงเล็กนอย

สามารถไปหาซ้ือยาแกหวัดท่ีเปนสูตรผสมระหวางยาตานฮีสตามีนกับซูโดเอฟดรีน (pseudoephedrine)  ได

จากรานขายยาแผนปจจุบันท่ีไดรับอนุญาต  ซ่ึงมีการใชอยางแพรหลาย  ขอมูล ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม       

พ.ศ. ๒๕๕๓  พบวาซูโดเอฟดรีนตํารับยาสูตรผสมท่ีข้ึนทะเบียนตํารับยาไวในประเทศไทย  มีจํานวนท้ังสิ้น 

๒๒๔ ตํารับ  เปนตํารับยาท่ีผลิตภายในประเทศจํานวน ๒๐๗ ตํารับ จากผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน ๖๓ 

ราย และเปนตํารับยาท่ีนําเขาจากตางประเทศรวม ๑๗ ตํารับ  จากผูรับอนุญาตนําเขายาแผนปจจุบัน ๖ ราย 

โดยกลุมสูตรท่ีมีตัวยาสําคัญคือ pseudoephedrine hydrochloride + triprolidine hydrochloride เปน

สูตรท่ีมีจํานวนตํารับมากท่ีสุดถึง ๑๑๐ ตํารับ (จันทนา  ปานปรีชา และ วิภา  เต็งอภิชาต, ๒๕๕๓: ช)  

เนื่องจากขณะนั้นซูโดเอฟดรีนแบบยาสูตรผสม (combined drug)  ถูกจัดเปนยาอันตราย  ตาม

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  ซ่ึงการผลิตหรือการนําเขาตองขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยา  และ

ตองไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยากอนนําออกขาย   โดยท่ีการขายตองขอรับใบอนุญาตขายยา      

แผนปจจุบันตามกฎหมายเทานั้น   ในขณะท่ีซูโดเอฟดรีนท่ีเปนเภสัชเคมีภัณฑ  หรือตํารับยาสูตรเดี่ยวจัดเปน

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท ๒  ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘   

ดวยเหตุท่ีซูโดเอฟดรีนสามารถนําไปใชในการลักลอบผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ คือ 

เมธแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือยาบา  โดยถูกกําหนดเปน ๑ ใน ๑๔ ของสารตั้งตนท่ีใชใน   

การลักลอบผลิตยาเสพติดในตารางท่ี ๑ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา         

ยาเสพติดใหโทษ และวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘   (UN Convention against Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, ๑๙๘๘)  จากการควบคุมซูโดเอฟดรีนอยาง

เขมงวด  พบวากลุมนักคายาเสพติดเปลี่ยนมากวานซ้ือยาแกหวัดท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนผสมแทน  เพ่ือนําไป



๒ 

 

สกัดใหไดเฉพาะซูโดเอฟดรีน  แลวนําไปลักลอบผลิตเปนยาบาตอไป  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข  ประเทศไทยจึงยกระดับความเขมงวดในการควบคุมซูโดเอฟดรีนมากข้ึนตามลําดับ  

จนกระท่ังวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดมีการประกาศใหตํารับยาทุกตํารับท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบ

จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒   มีใชเฉพาะในสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น   ซ่ึงมี  

ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ทําใหปจจุบันไมสามารถซ้ือซูโดเอฟดรีนแบบตํารับยาสูตรผสม

ในรานขายยาไดอีกตอไป  สาเหตุของการยกระดับการควบคุมซูโดเอฟดรีน  คือสถิติการนํายาแกหวัดสูตรผสม     

ซูโดเอฟดรีนไปใชในทางท่ีผิดเพ่ิมข้ึนตลอดตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  โดยมีการทําเปนกระบวนการ   ดังท่ี

ปรากฏเปนขาวฮือฮาในปท่ีผานมาวาพบกลองยาแกหวัดจํานวนมากถูกแกะนําเม็ดยาออกไป  แลวนํา           

ยาดังกลาวไปขายใหนักคายาเสพติดเพ่ือใชเปนสารตั้งตนในการผลิตยาบา  และจากการสอบสวนทําใหทราบวา  

มีการทํางานเปนขบวนการ   

ขาวจับกุมยาเสพติดจากสื่อตางๆท้ังหนังสือพิมพ และโทรทัศนในชวงท่ีผานมา  หลายๆคดี

เปนคดีเก่ียวกับการจับกุมยาแกหวัด  จึงอาจทําใหเกิดคําถามข้ึนในใจวา  ยาแกหวัดมีความเก่ียวของกับ        

ยาเสพติดอยางไร     ยาแกหวัดถูกควบคุมทุกชนิดหรือไม    ถามียาแกหวัดไวครอบครองจะผิดกฎหมาย หรือ

ถูกจับดําเนินคดีหรือไม    ยังสามารถหาซ้ือไดตามรานขายยาหรือไม  ซูโดเอฟดีนคืออะไร   ใชเปนสารตั้งตนใน

การผลิตยาบาจริงหรือ  เปนตน 

นอกจากนี้การยกระดับการควบคุมซูโดเอฟดรีน  โดยมีประกาศใหตํารับยาทุกตํารับท่ีมี       

ซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒   มีใชเฉพาะในสถานพยาบาลท่ี

ไดรับอนุญาตเทานั้น   สงผลกระทบตอผูเก่ียวของมากมายไมวาจะเปน   ผูบริโภคหรือผูใชยา ไดแก ผูปวยท่ีมี

ความจําเปนในการใชยาตํารับท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบ   ผูประกอบการท่ีเปนผูผลิต  ผูนําเขา          

ผูสงออก หรือ  ผูขาย  รวมท้ังผูสั่งใชหรือผูจายยา  และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงมีหนาท่ีในการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด  เชน  ตํารวจ   ซ่ึงเปนสิ่งควรทราบเพ่ือนํามาใชเปนขอพิจารณาควบคูไปกับ       

การกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมยาอ่ืนๆ ในคราวตอไป     ดังนั้นผูเขียนหวังวาจะเปนประโยชนตอ

แพทย  เภสัชกร  รวมท้ังเจาหนาของรัฐท่ีเก่ียวของ 

มารูจักซูโดเอฟดรีนกัน 

ซูโดเอฟดรีน (pseudoephedrine) เปนชื่อสามัญ  มีชื่อเรียกทางเคมีวา (๑S,๒S) -๒-

methylamino-๑-phenylpropan-๑-ol  หรือ ๑-phenyl-๑-hydroxy-๒-methylaminopropane สูตร



๓ 

 

โมเลกุล คือ C10 H5 NO    น้ําหนักโมเลกุลเทากับ ๑๖๕.๒๔  มีจุดหลอมเหลวท่ี ๑๑๗ – ๑๑๙ องศาเซลเซียส  

มีลักษณะเปนแกรนูล  หรือผลึกสีขาว หรือผงสีขาว   ไมมีกลิ่น   ดูดความชื้น  ไดงาย  สลายตัวเม่ือถูกแสง     

มีสูตรโครงสรางทางเคมี  ดังนี้ 

     

 ดานประโยชนทางการแพทย  ซูโดเอฟดรีนเปนสารท่ีออกฤทธิ์คลายคลึงกับสารท่ีมีอยูใน

รางกายมนุษยท่ีมีชื่อวานอรอะดรีนาลีน (noradrenaline)    ซูโดเอฟดรีนออกฤทธิ์กระตุนประสาทซิมพาเธติก  

โดยออกฤทธิ์กระตุน alpha – adrenergic receptors บนกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดบริเวณ              

เยื่อบุโพรงจมูก  ทําใหหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําหดตัว  ปริมาณเลือดท่ีไปเลี้ยงบริเวณท่ีบวมของ     

เยื่อบุโพรงจมูกจะลดลง  ทําใหลดอาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูก  และลดการค่ังของเลือดท่ีเนื้อเยื่อ  ทําให

อาการคัดจมูกลดลง  และชวยใหทางเดินหายใจโลง  จึงนําไปใชเปนยาแกคัดจมูก ลดน้ํามูก  นอกจากนี้         

ซูโดเอฟดรีนสามารถออกฤทธิ์ท่ีหลอดเลือดในทอท่ีเชื่อมตอระหวางโพรงจมูกและหูชั้นกลาง หรือท่ีเรียกวา    

ทอยูสเตเชียน (eustatian tube)  และโพรงอากาศตางๆได  จึงใชรวมกับยาชนิดอ่ืนในการรักษาหูชั้นกลาง

อักเสบ  โดยซูโดเอฟดรีนจะมีผลลดการบวมรอบๆ eustatian ostia  เพ่ิมการระบายสิ่งคัดหลั่งในโพรงอากาศ  

ทําใหทอยูสเตเชียนไมตัน  ซ่ึงชวยลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนของหูชั้นกลาง  รวมท้ังสามารถนําไปใชใน

การรักษาอาการหูอ้ือ  และบรรเทาอาการปวดหูท่ีเกิดจากการเปลี่ยนความดันอากาศ  เชน  ในขณะเครื่องบิน

กําลังลดระดับเพดานบิน  ซูโดเอฟดรีนยังมีผลตอหลอดเลือดบริเวณเยื่อหุมตาขาว  จึงสามารถลดอาการ    

เคืองตาจากอาการแพหรือเปนหวัดไดอีกดวย 

 ซูโดเอฟดรีนเปนยาท่ีใชกันมานานหลายสิบป  ซูโดเอฟดรีนชนิดรับประทานมีท้ังแบบยาเม็ด

และยาน้ําสําหรับเด็ก  ท้ังในแบบตํารับยาเดี่ยว คือมีซูโดเอฟดรีนเปนตัวยาสําคัญเพียงชนิดเดียวในตํารับยา  

และแบบยาสูตรผสม คือนอกจากมีซูโดเอฟดรีนเปนตัวยาสําคัญแลวยังมีตัวยาสําคัญอ่ืนรวมดวย  สูตรผสมท่ี   

ใชกันมากเปนยาสูตรผสมแกหวัด  โดยเฉพาะยาสูตรผสมระหวางซูโดเอฟดรีนกับยาตานอีสตามีน  เหตุผลท่ี

ตองผสมซูโดเอฟดรีนรวมกับยาตานฮีสตามีน  เพราะยาตานฮีสตามีนมีฤทธิ์เพียงลดน้ํามูก  สวนฤทธิ์ในการแก    

คัดจมูกนอยมาก  จึงตองผสมซูโดเอฟดรีนลงไปดวยเพ่ือใหยามีฤทธิ์แกคัดจมูก  บางยี่หออาจผสมยาอ่ืนๆลงไป

ดวย   เชน พาราเซตามอล เพ่ือชวยในการลดไข  หรือผสมยาแกไอ   ยาแกหวัดท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนผสม



๔ 

 

ท้ังแบบยาสูตรเดี่ยวและสูตรผสมมีมากมาย  ผูเขียนจึงขอสรุปเปนตัวอยางเพียงบางรายการเพ่ือประกอบการให

ความรู    (ดังแสดงในตารางท่ี ๑)   

ตารางท่ี ๑  แสดงตัวอยางของยาท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนผสม 

ชื่อการคา 
รูปแบบ

ยา 

ตัวยาสําคัญและปริมาณ 

ยาแกคัดจมูก ยาตานฮีสตามีน ยาลดไข 

Actifed , Nasolin Syrup Pseudoephedrine          

๓๐ mg./๕ ml. 

Triprolidine              

๑.๒๕ mg./๕ ml. 

 

Actifed , Nasolin Tablet Pseudoephedrine ๖๐ mg. Triprolidine ๒.๕ mg.  



๕ 

 

ตารางท่ี ๑  (ตอ) 

ชื่อการคา 
รูปแบบ

ยา 

ตัวยาสําคัญและปริมาณ 

ยาแกคัดจมูก ยาตานฮีสตามีน ยาลดไข 

Benadryl 

Decongestant 

Syrup Pseudoephedrine          

๓๐ mg./๕ ml. 

Diphenhydramine     

๑๒.๕ mg./๕ ml. 

 

Clarinase Repetab Pseudoephedrine ๑๒๐mg. Loratadine ๕ mg.  

Decolgen Plus 
Tablet Pseudoephedrine ๓๐ mg. Chlorpheniramine ๒ mg. 

Paracetamol 

๕๐๐ mg. 

Pseudoephedrine 
Syrup 

Pseudoephedrine           

๓๐ mg./๕ ml. 
  

Pseudoephedrine Tablet Pseudoephedrine ๖๐ mg.   

Telfast D Tablet Pseudoephedrine ๑๒๐ mg. Fexofenadine ๖๐ mg.  

Zyrtec D Tablet Pseudoephedrine ๑๒๐ mg. Cetirizine ๕ mg.  

   

นอกจากนี้ซูโดเอฟดรีนยังถูกนําไปใชในทางท่ีผิด  โดยนําไปใชเปนสารตั้งตนในการผลิตยาบา 

หรือเมธแอมเฟตามีน  ท้ังนี้เพราะสูตรโครงสรางทางเคมีของซูโดเอฟดรีน  มีลักษณะคลายคลึงกับสูตร

โครงสรางทางเคมีของเมธแอมเฟตามีน ซ่ึงเปนสาระสําคัญในยาบา (ดังแสดงในรูปท่ี ๑)  โดยซูโดเอฟดรีนมีสูตร

โครงสรางทางเคมีท่ีแตกตางจากเมธแอมเฟตามีนเพียงตําแหนงเดียว คือมีหมู hydroxyl (-OH) ท่ีอะตอมของ

คารบอนซ่ึงแสดงดวยวงกลมสีแดงในรูป  ดังนั้นเม่ือนําซูโดเอฟดรีนท่ีอยูในเภสัชภัณฑยาเม็ด แคปซูล หรือยาน้ํา 

ไปสกัดและทําปฏิกิริยาทางเคมีท่ีกําจัดเอาหมู hydroxyl ออกจะไดเมธแอมเฟตามีน   



๖ 

 

 

รูปท่ี ๑ แสดงสูตรโครงสรางทางเคมีของโดเอฟดรีนและเมธแอมเฟตามีน  (พงศธร  มีสวัสดิ์สม,  ๒๕๕๕) 

การควบคุมยาแกหวัด (ซูโดเอฟดรีน) 

  ซูโดเอฟดรีน (Pseudoephedrine)  ถูกกําหนดเปน ๑ ใน ๑๔ ของสารตั้งตนท่ีใชในการ

ลักลอบผลิตยาเสพติดในตารางท่ี ๑ ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด   

ใหโทษ และวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘   (UN Convention against Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, ๑๙๘๘)   ดวยเหตุท่ีสามารถนําไปใชในการลักลอบผลิต

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ คือ เมธแอมเฟตามีน หรือยาบา   สวนประเทศไทยเริ่มมีการควบคุมซูโดเอฟดรีน

ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๑  โดยควบคุมเฉพาะท่ีเปนเภสัชเคมีภัณฑเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๓  ซ่ึง

หมายถึง เปนสารท่ีมีศักยภาพในการกอใหเกิดการใชในทางท่ีผิดปานกลาง  มีอันตรายตอสุขภาพปานกลาง  

แตมีใชในทางการแพทยมาก  ซ่ึงกําหนดความผิดและบทลงโทษไวดังนี้  หามผูใดผลิต  ขาย  นําเขาหรือสงออก  

เวนแตไดขออนุญาตแลวตามกฎหมายซ่ึงตองมีเภสัชกรเปนผูรับผิดชอบควบคุม  ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป  

และปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท    

ตอมาปพ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีการยกระดับการควบคุมซูโดเอฟดรีนเฉพาะท่ีเปนเภสัชเคมีภัณฑเปน

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒  ซ่ึงหมายถึงสารท่ีมีศักยภาพในการกอใหเกิดการใชในทางท่ีผิดสูง    

มีอันตรายตอสุขภาพมาก  มีการใชในทางการแพทยอยูในวงจํากัด    หามผูใด  ผลิต  ขาย  นําเขาหรือสงออก  

นอกจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   สามารถขายไดโดยแพทย   สัตวแพทย  ทันตแพทย 

ใหเฉพาะผูปวยของตน  หรือกระทําโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  สภากาชาดไทย  องคการเภสัช  หรือสถานท่ี  

ท่ีราชการกําหนด ฝาฝนมีโทษจําคุก ๕ – ๒๐ ป  และปรับ ๑๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ บาท   หามผูใดเสพ    

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒ เวนแตสั่งโดยแพทย, ทันตแพทยผูใหการรักษา    หามผูใด

ครอบครองหรือใชประโยชนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒ โดยมิไดรับอนุญาต   มีโทษจําคุก ๑ - ๕ 

ป  และปรับ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท    และกําหนดใหซูโดเอฟดรีน วัตถุตํารับเดี่ยวเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอ        

จิตประสาทประเภทท่ี ๓    ทําใหการลักลอบซ้ือขายสารเอฟดรีนมีความยากลําบากมากข้ึน     



๗ 

 

จากนั้นป พ.ศ. ๒๕๓๙  ไดปรับการควบคุมใหท้ังเภสัชเคมีภัณฑและวัตถุตํารับเดี่ยวเปน    

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒   แตมีขอยกเวนสําหรับซูโดเอฟดรีน ซ่ึงเปนสวนผสมในตํารับ         

ยาสูตรผสม (combined drug)   จัดเปนยาอันตรายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  ซ่ึงการผลิตหรือ  

การนําเขาตองขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยา   และตองไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยากอน

นําออกขาย   โดยท่ีการขายตองขอรับใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตามกฎหมายเชนกัน   ซูโดเอฟดรีนตํารับ    

ยาสูตรผสมเปนยาบรรเทาอาการคัดจมูกท่ีมีความจําเปนและมีการใชแพรหลายมาก   จากการควบคุม           

ซูโดเอฟดรีนอยางเขมงวด   พบวากลุมนักคายาเสพติดเปลี่ยนมากวานซ้ือยาแกหวัดท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปน

สวนผสมแทน  เพ่ือนําไปสกัดใหไดเฉพาะซูโดเอฟดรีน  แลวนําไปลักลอบผลิตเปนยาบาตอไป      

ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏขาววา พบกลุมผูผลิตกวานซ้ือยาแกหวัดสูตรผสมซูโดเอฟดรีนเปน

จํานวนมาก  เพ่ือใชเปนสารตั้งตนทดแทนสารเอฟดรีนในการผลิตยาบาและไอซ   สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาจึงไดออกหนังสือเวียนแจงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหทราบสถานการณ   เพ่ือแจงให

สถานประกอบการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวังการขาย  และหากพบความผิดปกติใหรายงานมายัง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   เพ่ือชวยปองกันการรั่วไหลออกนอกระบบ   และขอความรวมมือไปยัง

ผูรับอนุญาตขายยาและเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในรานขายยาแผนปจจุบันในการลดปญหาการนํา          

ยาแกหวัดสูตรผสมซูโดเอฟดรีนไปใชในทางท่ีผิด  เชน  หามขายสงยาใหกับผูท่ีไมไดรับอนุญาตขายยา       

แผนปจจุบัน    หามขายปลีกยาแกหวัดสูตรผสมซูโดเอฟดรีนเกินกวา ๖๐ เม็ดใหกับผูปวยหนึ่งราย  เปนตน   

และออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดใหผูผลิต  ผูนําเขา   ผูขายสงยาเม็ดหรือ

แคปซูลท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุก ๔ เดือน   

นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือติดตาม   กํากับดูแลซูโดเอฟดรีน  ท่ีเรียกวาคณะทํางาน WAR 

ROOM  โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเชิญหนวยงานภายนอก  เชน  สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด   กรมศุลกากร   กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ เขารวม

ประชุมดวย    ปพ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดประชุมผูผลิต ผูแทนจําหนาย       

ยาซูโดเอฟดรีนสูตรผสม  เพ่ือประสานความรวมมือในการควบคุม  ปองกัน  การรั่วไหลของซูโดเอฟดรีนออก

นอกระบบ   โดยหากไมสามารถควบคุมสถานการณไดอาจตองยกระดับการควบคุมซูโดเอฟดรีนตํารับ          

ยาสูตรผสมจากยาอันตรายเปนยาควบคุมพิเศษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอไป    ปพ.ศ. ๒๕๕๓ ประชุมคณะทํางาน

WAR ROOM  และขอความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการควบคุม  และแกไขปญหาซูโดเอฟดรีน 

อยางจริงจัง    อยางไรก็ตามสถิติการจับกุมเพ่ิมข้ึนตลอด  โดยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓  มีการจับกุมยา

แกหวัดสูตรผสมซูโดเอฟดรีนในประเทศไทย   รวมท้ังสิ้น ๒๖ คดี   ไดของกลางจํานวนรวม ๒๗,๖๒๐,๐๙๒ 

เม็ด กับ ๑๙๒.๒ กิโลกรัม      ในจํานวนนี้พบวาของกลางท่ีจับยึดไดเปนยาจากประเทศเกาหลีใตประมาณ 

๒๑.๕ ลานเม็ด    จากประเทศมาเลเซียประมาณ ๙ แสนเม็ด   จากประเทศสิงคโปรประมาณ ๒.๙ แสนเม็ด   

และเปนยาท่ีผลิตในประเทศไทยประมาณ ๕ ลานเม็ด 



๘ 

 

เม่ือปลายปพ.ศ. ๒๕๕๔  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศใหยาสูตรผสม  

ท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบในรูปแบบยาเม็ด  แคปซูล  และยาน้ํา  ยกเวนสูตรผสมท่ีมีพาราเซตามอล

เปนสวนประกอบ เปนยาควบคุมพิเศษ  ซ่ึงมีผลหามผูผลิต  ผูแทนจําหนาย  ขายยาซูโดเอฟดรีนสูตรผสมให      

รานขายยาและคลินิก แตยังคงขายไดในสถานพยาบาลของรัฐ  และเอกชนประเภทรับผูปวยไวคางคืน   และ

ควบคุมปริมาณการจําหนายใหสถานพยาบาลของเอกชนประเภทรับผูปวยไวคางคืนสามารถครอบครองยา     

ไมเกิน ๕,๐๐๐ เม็ด/แหง/เดือน    แตจากการท่ีมีรายงานขาววาเม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕        

พบกลองยาแกหวัดจํานวนมากถูกแกะนําเม็ดยาออกไป     ท้ิงไวเพียงซากกลองและซองบรรจุยาจํานวนมาก 

อยูในกองขยะท่ีอําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม    (ดังแสดงในรูปท่ี ๒)    จากการสอบสวนทําใหทราบวา  

 

รูปท่ี ๒  แผงยาเปลาท่ีถูกนํามาท้ิง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม (ผูจัดการออนไลน, ๒๕๕๕) 

มีการทํางานเปนขบวนการ   โดยมีขาราชการเขาเก่ียวของตั้งแตผูอํานวยการโรงพยาบาล   เภสัชกร  หรือ

เจาหนาท่ีโรงพยาบาล รวมกัน ทุจริตปลอมแปลงเอกสารนํายาแกหวัดสูตรผสมซูโดเอฟดรีนออกจากคลังของ

โรงพยาบาลไปขายใหนักคายาเสพติด   ดังนั้นวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหตํารับยาทุกตํารับท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบจัดเปนวัตถุ

ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทท่ี ๒   มีใชเฉพาะในสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตเทานั้นโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขไดลงนามประกาศฉบับดังกลาวในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 

๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   ทําใหปจจุบันไมสามารถซ้ือซูโดเอฟดรีนแบบตํารับยาสูตรผสมในรานขายยาไดอีก

ตอไป    

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดใหคําแนะนําแกประชาชน

ดังนี้  ประชาชนท่ีมีความจําเปนท่ีตองใชยาสูตรผสมซูโดเอฟดรีน  เชน  คนท่ีเปนโรคภูมิแพ  ไขละอองฟาง  

ตองไปพบแพทยตามสถานพยาบาล  ไดแก  โรงพยาบาลรัฐ  โรงพยาบาลเอกชน  คลินิก  เม่ือไดรับการ        

สั่งจายยาดังกลาวโดยแพทย   ประชาชนสามารถครอบครองยาเพ่ือใชในการรักษาตนเองตามเอกสารหลักฐาน

ท่ีแสดงวาเปนการครอบครองยาดังกลาวโดยคําสั่งแพทย   เชน   ใบรับรองแพทย   ใบสั่งยา   หรือเอกสาร

กํากับบนซองยา   ซ่ึงแสดงชื่อและท่ีอยูของสถานพยาบาลท่ีสั่งจาย  และชื่อของคนไข  เปนตน โดยเปนไปตาม



๙ 

 

มาตรา ๖๓(๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘   หากเปนการครอบครอง           

ซูโดเอฟดรีน โดยไมไดรับอนุญาต  (กรณีเปนยาท้ังซูโดเอฟดรีน แบบตํารับเดี่ยว และยาสูตรผสมท่ีมี              

ซูโออีเฟดรีนเปนสวนประกอบ   การครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จะหมายรวมถึง การครอบครอง           

ยาดังกลาวโดยไมมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาเปนการครอบครองยาดังกลาวตามคําสั่งแพทย)  จะถือวาเปน

การฝาฝนกฎหมายฐานความผิดครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต  โดยมีบทกําหนดโทษดังนี้  กรณีครอบครอง        

ซูโดเอฟดรีน   คํานวณปริมาณเปนสารบริสุทธิ์แลวไมเกิน ๕ กรัม หรือ ไมเกิน ๑๐๑ เม็ด  (โดยประมาณ 

สําหรับยาสูตรผสมซูโดเอฟดรีน ๖๐ มิลลิกรัมตอเม็ด)  มีโทษตามมาตรา ๑๐๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ 

ถึง ๕ ป และปรับ   ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท    กรณีครอบครองซูโดเอฟดรีน   คํานวณปริมาณ

เปนสารบริสุทธิ์แลวเกิน ๕ กรัม หรือ เกิน ๑๐๑ เม็ด  (โดยประมาณ  สําหรับยาสูตรผสมซูโดเอฟดรีน ๖๐ 

มิลลิกรัมตอเม็ด)   มีโทษตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ   ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต 

๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ผลกระทบจากการควบคุมการใชยาแกหวัด (ซูโดเอฟดรีน) 

จากการเพ่ิมความเขมในการควบคุมการใชยาแกหวัดสูตรผสมซูเอฟดรีน  โดยยกระดับเปน

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท ๒ ดังกลาวขางตนนั้น   มีผลกระทบตอผูเก่ียวของหลายฝาย  ไดแก   

๑. ผลกระทบตอผูบริโภคหรือผูใชยา ไดแก ผูปวยท่ีมีความจําเปนในการใชยาซูโดเอฟดรีน  

ไดรับผลกระทบสําคัญในเรื่องของการเขาถึงยา  เนื่องจากไมมีการจําหนายในรานขายยาโดยเด็ดขาด  ผูปวย

ตองไดรับยาจากสถานพยาบาล ไดแก  โรงพยาบาลรัฐ  โรงพยาบาลเอกชน  คลินิก ท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น     

มีผลทําใหตองเสียเวลามากข้ึนกับการเดินทางและการไปใชบริการในสถานพยาบาลดังกลาว   นอกจากนี้

คาใชจายอาจสูงข้ึน  เพราะตองมีคาเดินทางไปสถานพยาบาลดังกลาว  รวมท้ังอาจมีคาตรวจรักษา  คาบริการ

ทางการแพทย   และยังอาจมีผลกระทบจากราคายาท่ีเปลี่ยนแปลงไป    อยางไรก็ดีสําหรับผูท่ีเปนหวัด        

มีอาการคัดจมูกเล็กนอย  หากตองการดูแลรักษาตนเองเบื้องตนโดยไปรับบริการท่ีรานขายยา  ยังมี             

ยาแกคัดจมูกอ่ืนๆ เปนทางเลือก  ไดแก  ยารับประทาน  เชน    ฟนิลเอฟรีน  (phenylephrine) ซ่ึงมี

ประโยชนทางการแพทย  และรูปแบบเภสัชภัณฑในลักษณะเชนเดียวกับซูโดเอฟดรีน  แมวาจะมีประสิทธิภาพ

ในการทําใหจมูกโลงดอยกวา และอาจตองรับประทานบอยข้ึน คือทุก ๔ ชั่วโมงในรายท่ีคัดจมูกมาก   สวน    

ยาพนจมูก  เชน  ฟนิลเอฟรีน  ออกซ่ีเมตาโซลีน (oxymetazoline) หรือ ไซโลเมตาโซลีน (xylometazoline)  

ซ่ึงสามารถใชไดในระยะสั้นๆ (๓ – ๕ วัน)  ก็สามารถใชทดแทนยาซูโดเอฟดรีนได 

๒. ผลกระทบตอผูประกอบการท่ีเปนผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก หรือผูขาย  เนื่องจากมีการ

จํากัดชองทางการกระจายยาและการควบคุมท่ีเขมงวดข้ึน   คือการผลิต นําเขา สงออก ขาย จะกระทํามิได 



๑๐ 

 

เวนแตจะเปนผูไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข   อีกท้ังรานขายยาไมสามารถจําหนายไดทําให

ปริมาณการขายยาแกหวัด (ซูโดเอฟดรีน) ลดลง   ซ่ึงสงผลตอมูลคาการตลาดและธุรกิจการคา   นอกจากนี้

ผูรับอนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือขาย จะมีภาระหนาท่ีเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากผูรับอนุญาตผลิต  นําเขา  

สงออก  หรือขาย มีหนาท่ีในการจัดทํารายงานเสนอเลขาธิการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๓. ผลกระทบตอสถานพยาบาล  ไดแก  โรงพยาบาล  และคลินิกตางๆ  ท้ังของรัฐและเอกชน  

ซ่ึงจะไดรับผลกระทบจากการจํากัดชองทางการกระจายยาและภาระหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากตองทําการ

ขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท ๒   และตองขอซ้ือวัตถุออกฤทธิ์ตอ

จิตประสาทประเภท ๒  จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเทานั้น  ไมสามารถซ้ือไดจากแหลงอ่ืน  

รวมท้ังตองมีการรายงานยอดรับตามรายงานแบบ บจ.๙ สงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกเดือน  

เริ่มตั้งแตเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   และตองจัดทํารายงานเปนรายปเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ภายในเดือนมกราคมของทุกป  รวมท้ังตองมีการจัดทํารายงานแบบ บจ.๘ (บัญชีรับ-จายวัตถุออกฤทธิ์) เก็บไว

เปนหลักฐานท่ีสถานพยาบาลดวย 

๔. ผลกระทบตอผูสั่งใชหรือผูจายยา  ไดแก  แพทยผูทําการรักษา  เภสัชกรผูทําการจายยา   

ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการจํากัดชองทางการกระจายยาและภาระหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน   ทําใหยุงยากมากข้ึนใน

การสั่งจายยาแกหวัด (ซูโดเอฟดรีน)  เนื่องจากตองมีการจัดทํารายงานแบบ บจ.๘ (บัญชีรับ-จายวัตถุออกฤทธิ์) 

แสดงเลขท่ี หรืออักษรของครั้งท่ีผลิต  ชื่อ  เลขบัตรประชาชน  และท่ีอยูของผูรับยา  ปริมาณ  ตลอดจน      

วันเดือนปท่ีไดมาและจายไป  จัดเก็บไว ณ สถานพยาบาล   จึงตองมีเอกสารควบคุมในการสั่งจายยาดังกลาว  

ถาเอกสารไมครบก็จะไมสามารถสั่งจายยานั้นได  นอกจากนี้ปริมาณท่ีสั่งจายยาก็จะตองไมมากจนเกินท่ี

กฎหมายกําหนดใหสามารถครอบครองได  จึงตองมีการควบคุมปริมาณในการสั่งจายยาดวย 

๕. ผลกระทบตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของ   ทําใหมีภาระงานเพ่ิมข้ึนในการปรับแก

กฎระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ  การดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ีปรับแกนั้นๆ   และภาระงานเก่ียวกับ

การอนุญาตตางๆ  รวมท้ังการจัดหาและการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ กลุมนี้ใหแกผูสั่งใชยา    

๖. ผลกระทบตอเจาหนาท่ีฝายปราบปราม  ไดแก  ตํารวจ  เปนผลกระทบเชิงบวกทําให

สามารถปฏิบัติงานไดงายข้ึน  เพราะกฎหมายเขมงวดและมีความชัดเจน  เอ้ือตอการแกไขปญหา  อยางไรก็ดี

เจาหนาท่ีจําเปนตองมีความตื่นตัวตลอดเวลา  เนื่องจากผูท่ีตองการนํายาไปใชในทางท่ีผิดก็ตองพยายามหา

ชองทางใหมๆ เพ่ือเลี่ยงกฎหมายเหมือนเม่ือครั้งท่ีมีการควบคุมเอฟดรีน  หรือซูโดเอฟดรีนอยางเขมงวด  ทําให

การซ้ือสารดังกลาวเปนไปดวยความยากลําบาก   กลุมนักคายาเสพติดก็เปลี่ยนมากวานซ้ือยาแกหวัดท่ีมี        

ซูโดเอฟดรีนเปนสวนผสมแทน  เพ่ือนําไปสกัดใหไดเฉพาะซูโดเอฟดรีน  แลวนําไปลักลอบผลิตเปนยาบาตอไป      



๑๑ 

 

ดังนั้นผูเขียนจึงขอเสนอแนะวาในการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมยาในครั้งตอๆ ไป  

ควรมีการศึกษาผลกระทบหลายๆ ดานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมกอน  เพ่ือนํามาใชเปน

ขอพิจารณาควบคูไปกับการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมยา  เพราะยาทุกชนิดมีท้ังประโยชนและโทษ

ข้ึนอยูกับผูใชยานั้น   ถานํายาไปใชอยางถูกคน  ถูกโรค  ถูกขนาด  ถูกวิธี  ยานั้นก็จะสามารถชวยบําบัดรักษา

โรคไดอยางดีมีประสิทธิภาพ  แตในทางกลับกันถานํายานั้นไปใชในทางท่ีผิด  ก็กอใหเกิดอันตรายหรือโทษได

เชนกัน และนอกจากนี้แมวาจะมีการควบคุมอยางเขมงวดผูท่ีตองการนํายาไปใชในทางท่ีผิดก็พยายามหา

ชองทางใหมๆ เพ่ือเลี่ยงกฎหมาย  ดังกลาวแลวขางตน  ดังนั้นเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของจําเปนท่ีจะตองมี

ความตื่นตัว  และคิดหาแนวทางปองกันดังกลาวไวดวย 

สรุป 

จากสถานการณเก่ียวกับยาแกหวัดท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนประกอบท่ีปรากฏเปนขาวตาม   

สื่อตางๆนั้น  สื่อสวนใหญมุงใหความสนใจไปท่ีโทษของยาดังกลาว  ท่ีสามารถนําไปเปนสารตั้งตนในการผลิต

ยาบา  ทําใหตองมีมาตรการควบคุมการใชอยางเขมงวด  ซ่ึงสงผลกระทบกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริโภค

หรือผูใชยาซ่ึงอาจไดรับผลกระทบสําคัญในเรื่องของการเขาถึงยาและราคายาท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 

ผูประกอบการท่ีเปนผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูขายอาจไดรับผลกระทบจากการจํากัดชองทางการกระจาย

ยา และการควบคุมท่ีเขมงวดข้ึน  ซ่ึงสงผลตอมูลคาการตลาดและธุรกิจการคา    ผูสั่งใชหรือผูจายยาอาจไดรับ

ผลกระทบจากการจํากัดชองทางการกระจายยาและภาระหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน   เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของอาจ

ตองมีภาระงานเพ่ิมข้ึน   ในการปรับแกกฎระเบียบตางๆ   รวมท้ังการดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบท่ี

ปรับแกนั้นๆ  แตผลกระทบเชิงบวกก็คือกฎหมายมีความชัดเจนและเอ้ือแกการแกไขปญหาจะชวยให         

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฝายปราบปราบ  หรือ ตํารวจปฏิบัติงานไดงายข้ึน  แตอยางไรก็ตามซูโดเอฟดรีนก็

มีประโยชนในทางการแพทยอยางมาก  คือ เปนยาแกคัดจมูกท่ีมีประสิทธิภาพดี  หากใชอยางถูกคน  ถูกโรค  

ถูกขนาด  ถูกวิธี   
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พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม.  กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  ๒๕๔๗.  รวมกฎหมายยาเสพติดใหโทษ  

ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  ๒๕๔๘.  รวมกฎหมายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต 

ประสาท ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  ๒๕๔๘.  สารเคมีควบคุม ๒๓ ชนิด ภายใต 

อนุสัญญาฯ ค.ศ. ๑๙๘๘.  ใน สารตั้งตนและเคมีภัณฑท่ีสามารถนําไปใชผลิตยาเสพติดท่ีควรเฝา

ระวัง, หนา ๔๑–๔๒.  นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  ๒๕๕๓.  รูปแบบเภสัชภัณฑวัตถุออกฤทธิ์ 

และยาเสพติดใหโทษ ประเทศไทย ๒๕๕๓.  กรุงเทพมหานคร: ทิมส (ประเทศไทย). 

 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  ๒๕๕๕.  แนวทางปฏิบัติสําหรับผูเกี่ยวของ 

เม่ือยกระดับการควบคุม Pseudoephedrine เปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒.  (ออนไลน) สืบคน

จาก http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=1614 0 (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  ๒๕๕๕.  การดําเนนิการควบคุมและกํากับ 

ดูแล Pseudoephedrine ของ อย.๒๕๕๕.  (ออนไลน) สืบคนจาก  narcotic.fda.moph.go.th/ 

welcome/wp-content/uploads/2012/07/control_Pseudo.pdf (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

จันทนา  ปานปรีชา และ วิภา  เต็งอภิชาต.  ๒๕๕๓.  การศกึษามาตรการแกไขปญหาการลักลอบนําเขา- 

สงออกซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ตํารับยาสูตรผสม.  นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา. 

http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=๑๖๑๔


 

 

ผูจัดการออนไลน.  ๒๕๕๕.  ตะลึงพบแผงยาแกหวัดรวม ๕ ลานเม็ด ท้ิงปาขางทางสันกําแพง.  (ออนไลน)  

สืบคนจาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000039513 0 

(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 

พงศธร  มีสวัสดิ์สม.  ๒๕๕๕.  ซูโดเอฟดรีน (pseudoephedine) พระเอกหรือผูราย?.  (ออนไลน) สืบคน 

จาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knoeledgeinfo.php?id=940 (๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๖) 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดใหยาเม็ดหรือ 

แคปซูลท่ีมีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เปนสวนประกอบตองรายงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา.  (๒๕๕๒, ๑๔ มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๒๖  ตอนพิเศษ 

๕ง.   

ศูนยอํานวยการพลงัแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ.  ๒๕๕๕.  สถานการณปญหายาเสพติดและแนวโนม 

ของปญหาชวงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓.  (ออนไลน) สืบคนจาก http://www.nccd.go.th/ 

upload/content/ sujjj.pdf.pdf  (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

สวนขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติด  สํานักยุทธศาสตร.  ๒๕๕๖.  สถานการณปญหายาเสพติด ประเทศไทย  

ป ๒๕๕๕ และแนวโนม.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 

สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ.  ๒๕๓๘.  ตําราการตรวจรักษาโรคท่ัวไป.  พิมพครั้งท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: สรางสื่อ. 

 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000039513
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knoeledgeinfo.php?id=94
http://www.nccd.go.th/%20upload/content/
http://www.nccd.go.th/%20upload/content/
http://www.nccd.go.th/upload/content/sujjj.pdf.pdf
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