
 

 
 

อย. จับมือ บก. ปคบ. จับ แหลงผลิตยาหยอดตาสมุนไพรผิดกฎหมาย  

ทลายแหลงผลิต ขายยาสัตว วัตถุอันตรายผิดกฎหมายรายใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย. บุกจับผูกระทําผิดผลิตยาหยอดตาสมุนไพรยังไมไดขออนุญาตข้ึนทะเบียนกับ อย.     

ยานลาดกระบังล็อตใหญ อางรักษาโรคตาไดทุกชนิด พรอมตัดวงจรสงยาสัตวปลอม ทลายแหลงผลิต  

ขายยาสัตว รายใหญ ยานลําลูกกา  

 

 ดวยการใหความรวมมือจากผูบริโภคแจงเบาะแสใหตรวจสอบยาหยอดตาของชมรมรมเกลา 

ท่ีมีการอวดอางสรรพคุณวาสามารถรักษาโรคตาไดทุกโรค โดยเฉพาะโรคตอ และยังจําหนายยาตาง ๆ 

โดยโฆษณาวาสามารถรักษาไดสารพัดโรค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงไดประสาน

ไปยังตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) เขาตรวจสอบ

บานเลขท่ี 101 / 105 โซน 1 ถ.รมเกลา แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ พบวาเปน

สถานท่ีผลิตยาหยอดตาและยาอ่ืน ๆ ท่ีไมไดขออนุญาตผลิตยาใหถูกตองตามกฎหมาย จากการ

ตรวจสอบพบยาหยอดตาสมุนไพร ฉลากระบุขอความ “ชมรมรมเกลา” ยาแผนโบราณ (ชนิดขวด

พลาสติก) อางสรรพคุณวา รักษาโรคตาทุกชนิด ไมมีอาการขางเคียง โดยสงขายท่ีรานขายยาจีน   

ยานเยาวราช มีท้ัง ยาผงบรรจุกระปุกพลาสติกท่ีอางวารักษาโรคริดสีดวงทวาร เดือยไก ตูดไก หงอน

ไก ทุกชนิด เปนมาแลว 10 ป หรือ 20 ป ก็หายขาดได, ยาดมพิมเสนน้ําท่ีอางวา แกลมวิงเวียน หวัด 

คัดจมูก เมารถ เมาเรือ เคล็ดขัดยอก และยาหมอง ฉลากระบุขอความยาหมองรุนพิเศษ อางสรรพคุณ

วา ใชรักษาแผลสด เนาเปอย ฯลฯ ซ่ึงยาท่ีตรวจพบท้ังหมดเปนยาท่ีไมไดขออนุญาตข้ึนทะเบียนตํารับ

ยาจาก อย. โดยจําหนายในราคาขวดละ 60-80 บาท นอกจากนี้ ยังตรวจพบถังหมักยา อุปกรณ   

การผลิตและบรรจุ ภาชนะบรรจุท่ีใชในการผลิตยา รวมของกลางท่ียึดไดท้ังหมดกวา 30,000 ขวด 

รวมมูลคากวา 3 ลานบาท  



 นอกจากนี้ อย. และ บก.ปคบ. ไดทลายแหลงผลิต ขายยาสัตว และวัตถุอันตรายรายใหญ

ยานลําลูกกา ท่ีบานเลขท่ี 99 / 518 และ 99 / 508  หมูบานเกษมทรัพย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี   

ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา เปนสถานท่ีผลิตยาโดยไมไดรับอนุญาต และผลิต / ขายยาสัตวท่ีไมไดข้ึน

ทะเบียน การผลิตยาและวัตถุอันตรายโดยวิธีบรรจุแลวสงขายไปยังรานขายสัตวเลี้ยงตาง ๆ 

โดยเฉพาะตลาดนัดจตุจักร และยังมีการจัดสงยาและวัตถุอันตรายใหกับลูกคาทางไปรษณีย และยัง

พบการลงโฆษณาในหนังสือวารสารสําหรับสัตวดวย ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบตัวยาสําคัญ ไดแก 

กลุมยาฆาเชื้อและยาฆาพยาธิ ซ่ึงใชรักษาโรคสัตวตาง ๆ เชน ทองเสีย บิด ถายพยาธิ เปนตน อาทิ  

ยาไอเวอรเมคติน  ยาซัลฟาเมทาโซน ยาเอ็นโรฟลอกซาซิน และยาปเปอราซิน ซิเตรท กลุมยาฆาเชื้อ

ทางผิวหนัง เชน ยาโพวิโดน ไอโอดีน กลุมยาคุมสําหรับสัตว เชน ยาเมทดรอกซีโปรเจสเตอโรน  

รวมท้ังพบผลิตภัณฑวัตถุอันตรายกําจัดเห็บหมัด เชน ดีทิค อี-ทิค และทิค ฟรี ท่ีเขาขายเปนวัตถุ

อันตราย ซ่ึงอาจจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือ 3 โดยผลิตภัณฑดังกลาวจะตองข้ึนทะเบียนและ

แจงการดําเนินการหรือขออนุญาต ท้ังนี้  ได มีการยึดยาสัตวและวัตถุอันตรายท่ีผิดกฎหมาย           

ยึดสติ๊กเกอร ฉลากยาวัตถุอันตราย ขวด  กลองบรรจุผลิตภัณฑ  แผนพับ ใบแทรกเอกสารกํากับยา  

ท่ียังไมไดขออนุญาตการโฆษณาจาก อย.  คิดเปนมูลคาของกลางประมาณ 5 ลานบาท นอกจากนี้  

ไดนํายาและวัตถุอันตรายสงตรวจวิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือหาสารตองหาม และหา

ตัวยาสําคัญตอไป   

 สําหรับการดําเนินการตามกฎหมาย อย. ไดนําผูตองหา (นายศุภชัย  สินเจริญ) กระทํา

ความผิดกรณีลักลอบผลิตยาหยอดตาสมุนไพรผิดกฎหมาย สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีในขอหา 

 1. ผลิตและขายยาแผนโบราณโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และ

ปรับไมเกิน 5,000 บาท   

 2. ขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 

5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 3. โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต และกลาวอางวา สามารถบัด บรรเทา รักษาโรค        

ท่ีรัฐมนตรีหามตามประกาศ ฯ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท  

 สวนกรณีแหลงผลิต ขายยาสัตว วัตถุอันตรายผิดกฎหมายรายใหญ ยานลําลูกกา อย. ไดแจง

ขอหา  

1. ผลิตและขายยาโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 

10,000 บาท  

2. ผลิตหรือขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม

เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

3. กรณีครอบครองวัตถุอันตรายท่ีไมไดข้ึนทะเบียนใหถูกตอง หากเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3     

ผูจําหนายจะถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ และ



หากพบวาเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค  อย. ขอใหผูบริโภคระมัดระวังการใชยาสมุนไพร   

ยาสําหรับสัตว  และวัตถุอันตราย โดยเลือกใชผลิตภัณฑดังกลาวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง

ตามกฎหมายจาก อย. อยาไดหลงเชื่อโฆษณายาหยอดตา ไมวาจะเปนยาหยอดตาสมุนไพร ยาหยอด

ตาท่ัวไป ท่ีมีการโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริงวาสามารถรักษาโรคทางตาไดทุกโรค หรือยาแผน

โบราณตาง ๆ ท่ีอวดอางรักษาสารพัดโรค เพราะนอกจากจะเปนอันตรายท่ีอาจคาดไมถึงแลว ผูปวย

ยังอาจเสียโอกาสในการรักษาโรค เสียเงินเสียทองเปลา ๆ อีกดวย หากจําเปนตองใชยาใด ๆ รักษา

โรคควรปรึกษาแพทย หรือ เภสัชกร กอนใชยาทุกครั้ง  และในกรณียาสําหรับสัตวควรใชภายใตการ

ควบคุมและกํากับดูแลของ สัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือตองมีใบสั่งยาจากสัตวแพทยชั้นหนึ่งในกรณีท่ีคาด

วาจะเปนอันตราย ท้ังนี้ หากผูบริโภคพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมไดผานการขออนุญาตจาก อย. 

หรือ การโฆษณาหลอกลวงผูบริโภค สามารถรองเรียนแจงเบาะแสมายังสายดวน อย. 1556 หรือ

อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือสงจดหมายมาท่ี ตู ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ. 

นนทบุรี 11004 หรือ เดินทางมารองเรียนดวยตัวเองพรอมตัวอยางผลิตภัณฑไดท่ี ศูนยเฝาระวังและ

รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ อย. อาคาร 1 ชั้น 1 ไดทุกวัน ในเวลาราชการ  
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