หมอตี๋ : อุปสรรคในการคุมครองผูบริโภค?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในวงสนทนาในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรเมื่อไมนานมานี้ (2526) มีผูหยิบ
ยกประเด็นเรื่องวงการหมอตีก๋ าลั
ํ งอลเวงขึ้นมาจํานรรจา
เหตุใดหมอตีจ๋ งึ ตองอลเวง
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2526 รายงานขาววา สมาคม
ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคายารวม 5 สมาคม อันประกอบดวยสมาคมรานคายา สมาคม
ผลิตภัณฑเภสัชกรรม สมาคมพอคายากรุงเทพฯ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน
และเภสัชพาณิชยสมาคม ไดทําหนังสือรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอให
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑที่ระบุใหเจาของรานขายยาจะตองเปนเภสัชกรวา หลักเกณฑดังกลาว
นี้เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการคายา ทั้งยังกระทบตอการเซงและการโอน
กิจการคายาอีกดวย
นายสุขสันต จิรจิรยาเวช นายกสมาคมรานคายาไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
มติ ช นฉบั บเดี ย วกัน วา จากการสํ ารวจพบวา รานคายาในกรุงเทพฯที่เจาของเปนเภสัชกร
มีประมาณ 400 ราย และมีรานคายาไมถึงครึ่งหนึ่งที่มีเภสัชกรประจําอยูทั้งวัน
นายกสมาคมร า นขายยาได เ รี ย กร อ งให รั ฐ บาลเร ง ผลิ ต เภสั ช กรให เ พี ย งพอ
แกจานวนร
ํ
านขายยาที่มีประมาณกวา 3,000 รานทั่วประเทศ เพราะปจจุบันมีเภสัชกรนอยมาก
และไมสามารถผลิตไดทัน
การคุมครองผูบริโภค : จุดเริม่ ตนแหงการอลเวงของหมอตี๋
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคายา เราพบวา มีกฎหมายสําคัญ
อยางนอย 3 ฉบับ คือ
(1) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
(2) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
(3) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
ในบรรดากฎหมายยาทั้งสามฉบับนี้ พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
นับเปนฉบับที่มีผลกระทบตอหมอตี๋โดยตรง เพราะกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะคุมครอง
สวัสดิการของผูบริโภค มาตรการที่สําคัญในการนี้ก็คือ การบังคับใหรานขายยาตองมีเภสัชกร
ประจําราน
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พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 จําแนกรานขายยาแผนปจจุบัน
ออกเปนสองประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก รานขายยาแผนปจจุบันที่จําหนายยาทุกประเภท
รวมทัง้ การปรุงยาตามใบสั่งแพทย ประเภทที่สอง ไดแก รานขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุ
เสร็จที่มิใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
สําหรับรานขายยาประเภทที่หนึ่งนั้น มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติวา
“มาตรา 21 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือเภสัชกร
ชัน้ สองเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ประจําอยูตลอด
เวลาที่เปดทําการ”
สวนรานขายยาประเภทที่สอง มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
มีบทบัญญัติวา
“มาตรา 22 ผู  รั บ อนุ ญ าตขายยาแผนป จ จุบัน เฉพาะยาบรรจุ เสร็จที่ไม ใช
ยาอั น ตรายหรื อ ยาควบคุ ม พิ เ ศษ ต อ งมี เ ภสั ช กรชั้ น หนึ่ ง เภสั ช กรชั้ น สอง
ผูประกอบอาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา
ทันตกรรม การผดุงครรภ หรือการพยาบาล เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา
41 ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ”
ทัง้ นี้ มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีบทบัญญัติวา เภสัชกรชั้นสองสามารถ
ปฏิบตั กิ ารเชนเดียวกับเภสัชกรชั้นหนึ่ง เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับการปรุง การขาย และการสงมอบ
ยาควบคุมพิเศษจะกระทํามิได
การบังคับใหรานขายยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรประจํารานตลอดระยะเวลา
ทีเ่ ปดทําการนัน้ ก็เพื่อที่จะคุมครองและใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยา โดยในขณะเดียวกัน
ก็ลดบทบาทของหมอตี๋ลง อยางไรก็ตาม ผูรางกฎหมายฉบับนี้ไดตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา
จํานวนเภสัชกรที่มีอยูภายในประเทศมีเพียงพอที่จะใหอยูประจํ ารานขายยาทุกรานตลอดระยะ
เวลาทีเ่ ปดทําการ ดังนั้น การบังคับใชบทบัญญัติแหงมาตรา 21 และ 22 จึงมิไดกระทําโดย
ทันทีทนั ใดกับรานขายยาที่ตั้งขึ้นกอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 โดยผลของมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ไดผอ นปรนใหรานขายยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกร
ประจําอยู ณ สถานที่ขายยาวันละไมนอยกวา 3 ชั่วโมงติดตอกันในเวลาเปดทําการ ขอผอนผัน
ดังกลาวนี้มีระยะเวลาเพียง 5 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช นั่นก็หมายความวา
นับตัง้ แตวนั ที่ 14 พฤษภาคม 2527 เปนตนไป รานขายยาแผนปจจุบันทุกรานจักตองมีเภสัชกร
ประจํารานตลอดระยะเวลาที่เปดทําการ
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อยางไรก็ตาม ผูรางกฎหมายยาฉบับนี้ไมสูแนใจวา เมื่อครบกําหนด 5 ปดังกลาว
นี้ ทางราชการจะสามารถผลิตเภสัชกรจํานวนมากพอแกความตองการหรือไม ดวยเหตุนี้เอง จึงมี
แผนงานที่จะผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเภสัชกร ความขอนี้ปรากฏในมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ซึง่ มีบทบัญญัติวา ในกรณีที่ผูรับอนุญาตขายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งไดรับใบอนุญาตอยูแลว
กอนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับรายใดยังไมอาจจัดหาเภสัชกรประจํ ารานตลอดเวลาที่เปด
ทํ าการ ให ผู  รั บ อนุ ญ าตขายยาดั ง กล า วเข า รั บ การอบรมหรือ มอบหมายให บุคคลอื่ น เข า รับ
การอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อไดรับการอบรมเสร็จสิ้นแลว ใหผูสําเร็จหลักสูตร
การอบรมดั ง กล า วประจํ าอยู  เ ฉพาะสถานที่ ข ายยาแผนป จ จุ บั น เฉพาะยาบรรจุ เ สร็ จ ที่ ไ ม ใ ช
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษของตนหรือของผูรับอนุญาตขายยาที่ไดมอบหมายใหผูนั้นเขารับ
การอบรมเทานั้น ทั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูกําหนดหลักสูตรการอบรม
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม และคาใชจายที่ผูเขารับการอบรมตองเสีย แตการอบรมดังกลาวนี้
จะจัดใหมีขึ้นก็เฉพาะแตภายในชวงเวลา 5 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช
นัน่ ก็หมายความวา การอบรมดังกลาวนี้จะมีจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2527
เราจะเห็นไดวา มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
เปนบทบัญญัติที่แสดงความใจกวางอยางยิ่ง เพราะหากจะตีความตามภาษาชาวบานก็คือ
ทางราชการมีนโยบายที่จะจับหมอตีม๋ าฝกอบรม เพื่อใหมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยาที่ขาย อันจะ
มี ผ ลในการคุ  ม ครองและให ค วามปลอดภั ย แกป ระชาชนผูใชย าอีก ทอดหนึ่ ง อยา งไรก็ต าม
การกวาดหมอตี๋มาฝกอบรมนั้นจะกระทํ าไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระเบียบการอบรม
ทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขกําหนดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูรับการฝกอบรมวาตองจบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนหมอตี๋ที่ไมสามารถ
เขารับการฝกอบรมก็จะมีอยูเปนจํานวนมาก
ผลกระทบของกฎหมายยาฉบับป 2522
การบังคับใหรานยาตองมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาที่เปดทําการนั้น มีผล
โดยตรงตอรายไดของผูมีอาชีพเภสัชกร เพราะบทบัญญัติดังกลาวนี้ทํ าใหความตองการจาง
เภสัชกรเพิม่ ขึน้ โดยทันที ในระหวางป 2522-2527 กฎหมายยากําหนดใหเภสัชกรตองอยูประจํา
รานขายยาวันละไมนอยกวา 3 ชั่วโมงติดตอกัน ความตองการจางเภสัชกรในชวงนี้จะมีไมมากเทา
ชวงเวลานับตัง้ แตวันที่ 14 พฤษภาคม 2527 เปนตนไป ซึ่งกฎหมายกําหนดใหรานขายยาทุกราน
ตองมีเภสัชกรประจําอยูตลอดเวลา
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อยางไรก็ตาม ประสบการณนับตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เปนตนมา
ไดบงชี้ใหเห็นวา การบังคับใชพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใหมีเภสัชกรประจํารานขายยา ยังเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ปรากฏวา รานขายยาจํานวนมากยังคงฝาฝนกฎหมายในสวนนี้ แมวากฎหมายจะกําหนดใหราน
ขายยาตองมีเภสัชกรประจํารานไมนอยกวาวันละ 3 ชั่วโมงของวันเปดทําการ แตรานขายยา
จํานวนมากก็ยงั ไมสามารถปฏิบัติได โดยอางวา เภสัชกรมีจํานวนไมเพียงพอแกรานขายยาที่มีอยู
ทัว่ ประเทศ ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขก็ขาดแคลนเจาหนาที่ที่จะตรวจสอบดูวา รานขาย
ยาตางๆไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือไม
กลาวโดยสรุปก็คือ ในระยะเวลา 4 ปแรกที่พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2522 มีผลบังคับใช ประโยชนที่ประชาชนผูใชยาไดรับจากการคุมครองอันเกิดจากการมีเภสัชกร
ประจํ าร านขายยานั้นเกือบไมมีเลย ประโยชนที่กอดอกออกผลอยางชัดเจนตกแกผูมีอาชีพ
เภสัชกรอยางมิอาจปฏิเสธได ดวยเหตุนี้เอง คนเปนจํานวนมากจึงมีความเห็นวา พระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายคุมครองรายไดของเภสัชกรมากกวาที่จะเปนกฎหมาย
คุมครองผูบริโภค
หมอตี๋ : บุคคลที่เปนภัยตอสังคม ?
เจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 เปนเจตนารมณ
ทีด่ ี โดยปราศจากขอกังขา ในประเด็นที่เรากําลังพิจารณาอยูนี้ เราจะเห็นไดวา กฎหมายฉบับนี้
ไดเล็งเห็นภัยอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหมอตี๋ จึงมีบทบัญญัติที่จะบังคับใหมีเภสัชกรประจํา
รานยาตลอดระยะเวลาที่เปดทําการ แตในอีกดานหนึ่งนั้น กฎหมายฉบับนี้ก็มิไดปฏิเสธการดํารง
อยูของหมอตี๋ และยอมรับอยูกลายๆวา การกําจัดหมอตีใ๋ หหมดสิ้นไปนั้นเปนเรื่องที่มิอาจกระทําได
ดังนัน้ จึงมีแผนงานที่จะจับหมอตีม๋ าฝกอบรมเพื่อใหมีความรูที่ถูกตอง หลักการพื้นฐานดังกลาวนี้
สะทอนใหเห็นแนวความคิดแบบเสรีนิยมโดยมิตองสงสัย
หมอตี๋ มั ก จะถู ก กล า วหาวา เปน บุคคลที่เ ปน ภัย ต อสั ง คม ทั้ ง นี้ เ พราะเหตุ ว า
ยาแผนปจจุบนั มีทั้งคุณอนันตและโทษมหันต การขายยาหรือแนะนําใหลูกคาซื้อยา โดยปราศจาก
ความรู  ที่ ถูก ตอง อาจสรางปญหาทั้งแกประชาชนผูซื้อยาและสังคมโดยสวนรวมไดโดยงาย
แพทยสวนใหญจึงมีทัศนคติแบบดูถูกเหยียดหยามและตอตานหมอตี๋ หลายคนเคยพยายามที่จะ
ขจัดหมอตีใ๋ หหมดไปจากระบบการสาธารณสุขของไทย แตไมเคยสําเร็จ
แพทยสว นใหญมักจะพยายามสรางทัศนคติที่วา หากเกิดเจ็บไขไดปวย ควรจะไป
หาหมอ โดยที่หมอสวนใหญไมพยายามใหการศึกษาแกคนไข เพื่อใหคนไขรูจักปองกันโรคภัย
ไขเจ็บและรูจักการรักษาพยาบาลดวยตนเอง หมอจํานวนมากไมยอมเปดเผยแมแตชื่อโรคของ
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คนไขหรือชื่อยาที่สั่งใหคนไขกิน ทัศนคติทํานองนี้เปนทัศนคติที่ตองการใหประชาชนตองพึ่งหมอ
อยูต ลอดไป และหากกลาวใหถึงที่สุดแลว ก็เปนทัศนคติที่มุงเพิ่มพูนความมั่งมีใหแกหมอนั่นเอง
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน มีแพทยจํ านวนไมนอยที่มีความเห็นวา การสราง
ทัศนคติใหประชาชนตองไปหาหมอทุกครั้งที่เจ็บปวยนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะสถานพยาบาล
ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนมีไมเพียงพอที่จะใหบริการแกประชาชนที่มีมากกวา 45 ลานคน
ไดอยางทัว่ ถึง แนวทางที่ถูกตองก็คือ การใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองใหได
มากที่สุดเทาที่จะมากได แพทยในกลุมนี้ยอมรับการดํารงอยูของหมอเถื่อนประเภทตางๆ ไมวา
จะเปนหมอตีห๋ รือหมอพระ ทัง้ นี้เพราะเหตุวา ประชาชนสวนใหญของประเทศ ตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
สิ้นลมหายใจ ไมเคยไดพบแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป ในยามที่เจ็บไขไดปวย หมอตี๋หรือ
หมอพระเปนที่พึ่งที่สําคัญ การดํารงอยูของหมอเถื่อนเหลานี้เปนปรากฏการณที่มิอาจปฏิเสธได
และยากที่จะขจัดใหหมดสิ้นไป แนวปฏิบัติที่ถูกตองก็คือ การดึงหมอตี๋และหมอพระเหลานี้
มาใหการศึกษาอบรม เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ทัศนคติดังกลาวนี้นับเปนพื้นฐานสําคัญ
ทีก่ อใหเกิดนิตยสารหมอชาวบาน โครงการฝกอบรมพระในดานการสาธารณสุข โครงการฝกอบรม
หมอตี๋ ฯลฯ
หมอตีก๋ ับการคุมครองผูบริโภค
ดังไดกลาวแลววา นับตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2527 เปนตนไป รานขายยา
ทุกรานจักตองมีเภสัชกรประจํารานอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ ตามเจตนารณของพระราชบัญญัติ
ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 หากเจตนารมณดงั กลาวนี้สามารถแปลงออกมาเปนภาคปฏิบัติได
การคุมครองและการใหความปลอดภัยแกประชาชนผูใชยาจะตองมีมากขึ้นกวาเดิมอยางไมมี
ขอกังขา
อยางไรก็ตาม สถานการณตามที่ปรากฏในปจจุบัน (2526) บงชี้ใหเห็นวา
การบังคับใชมาตรา 21 และ 22 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 นับตั้งแตวันที่ 14
พฤษภาคม 2527 เปนตนมา มิอาจเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนเภสัชกรมี
นอยกวาจํานวนที่จําเปนตองจาง
ในสภาพการณดังกลาวนี้ รัฐบาลควรจะดําเนินการอยางไร เพื่อใหเปนประโยชน
ตอประชาชนมากที่สุด
หลายคนเชื่อวา ในที่สุดแลว กระทรวงสาธารณสุขอาจจํ าเปนตองผอนปรน
การบังคับใชมาตรา 21 และ 22 แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 โดยในขณะ
เดียวกัน จะตองมีการวางแผนผลิตเภสัชกรอยางขนานใหญ แตถึงอยางไรก็ตาม โครงการฝกอบรม
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หมอตีจ๋ ะยังคงเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม การขยายระยะเวลาในการฝกอบรมจึงเปนเรื่อง
นาสนับสนุน
ในสภาวการณที่ปญหาการขาดแคลนเภสัชกรเปนอุปสรรคสําคัญในการใหความ
คุม ครองแกผูบริโภค มาตรการที่รัฐบาลนาจะใหความสําคัญก็คือ การขยายรายชื่อยาอันตรายและ
ยาควบคุมพิเศษ ทั้งนี้เปนที่ทราบกับโดยทั่วไปวา มียาจํ านวนมากที่อารยประเทศประกาศ
ห า มใช หรื อ ประกาศให เ ป น ยาควบคุ ม พิ เ ศษ แต ไ ด มี ก ารนํ ามาจํ าหน า ยในประเทศไทย
อยางคอนขางเสรี ซึ่งเปนอันตรายยิ่งกวาการมีหมอตี๋เสียอีก การขยายรายชื่อยาอันตรายและ
ยาควบคุมพิเศษจะมีผลใหยาเหลานี้มีขายเฉพาะแตในรานขายยาประเภทที่หนึ่งเทานั้น จํานวนยา
ที่ จ ะมี ข ายได ใ นร า นขายยาประเภทที่ ส องจะได ล ดลง ด ว ยมาตรการดั ง กล า วนี้ กระทรวง
สาธารณสุขก็จะสามารถบังคับใหรานขายยาประเภทที่หนึ่งตองมีเภสัชกรประจํ ารานไดงายขึ้น
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ในขณะที่ยังมีปญหาการขาดแคลนเภสัชกรเชนนี้ การบังคับใหรานคาตองมี
เภสัชกรประจํารานตลอดเวลาที่เปดทําการนั้น ควรจะเลือกบังคับกับรานขายยาประเภทที่หนึ่ง
เปนสําคัญ โดยในขณะเดียวกันตองมีการขยายรายชื่อยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให
ความคุมครองและปลอดภัยแกประชาชนผูใชยามากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม มีขอที่นาสังเกตวา
คณะกรรมการอาหารและยามักจะยึดถือคติที่วา “มิเห็นโลงศพ ไยตองหลั่งนํ้าตา” กลาวคือ
หากไมมีกรณีรายแรงเกิดขึ้น ก็มักจะปลอยใหมีการซื้อขายยานั้นในตลาดอยางคอนขางเสรี
ความขอนี้จะเห็นไดจากกรณียาโซแมกซซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตนป 2526 ยาโซแม็กขเปนยาระงับอาการ
ปวดหลังการผาตัด ซึ่งผลิตโดยบริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน จํากัด เมื่อไมนานมานี้ (2526)
มีผเู สียชีวติ หลังจากใชยานี้ 5 ราย โดยที่ไมปรากฏแนชัดวามีสาเหตุจากการใชยาดังกลาวหรือไม
อยางไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขอเมริกันไดสั่งใหบริษัทผูผลิตระงับการจําหนายยานี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนผูใชยา รัฐบาลไตหวัน ฟลิปปนส และเกาหลีใตดําเนินรอยตามรัฐบาล
อเมริกนั แตคณะกรรมการอาหารและยาของไทยเพียงแตเฝาติดตามขาวคราว โดยมิไดดําเนินการ
หามจํานายแตประการใด แตบริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัดกลับเปนฝาย
ขอถอนตัวยานี้ออกจากตลาดเสียเอง
ความลังเลใจที่จะประกาศยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษเปนอันตรายยิ่งกวา
การมีหมอตี๋เสียอีก !1
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