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พบผู้ ป่วยอาการโคม่า หลังเข้ารับการรักษาจากคลิ นิกเถื่อน สธ .  โดย อย .  และ สบส .  ร่วมกับ              
สน.หัวหมาก บุกตรวจจับ พบเป็นบ้านพักอาศัย  ย่านหัวหมาก เข้าตรวจสอบพบยา  อุปกรณ์ในการแบ่งบรรจุยาและ
เคร่ืองปล่อยคลื่นวิทยุเพ่ือแก้อาการปวดเม่ือยจํานวนมาก เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดและดําเนินคดีแก่ผู้กระทํา
ผิดอย่างเข้มงวด 

นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เจ้าหน้าทีตํ่ารวจ สน.หัวหมาก               
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเข้มงวด และตรวจสอบคลินิก                   
และสถานพยาบาลท่ีไม่มีแพทย์อยู่ประจําในเวลาทําการและสถานพยาบาลท่ีไม่ได้รับอนุญาต                                 
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคน้ัน  เมือ่เร็ว ๆน้ี สน.หัวหมากได้รับแจ้งความว่า                             
มีคนไข้มารักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  ด้วยอาการช็อคและแพ้ยาอย่างรุนแรง จนอาการโคม่า                     
ต้องรักษาตัวในห้อง ICU โดยก่อนมาโรงพยาบาลคนไข้ได้ไปรับการรักษาที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งที่โฆษณาทางเว็บไซต์ 
(www.earthclinic.com) หลังทราบเรื่อง อย. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่
ตํารวจ สน.หัวหมาก นําหมายค้นศาลอาญาที่ 454/2556 ลงวันที่ 8 กันยายน 2556 เขา้ทําการตรวจค้นบ้านเลขท่ี 
3313/7 ซอยรามคําแหง 83/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหา 2 ราย คอื นายปหัษฐิศร์ 
ณ พัทลุง และน.ส.ณิชารีย์ ปรีชา ที่บ้านหลังดังกล่าว โดยผู้ต้องหารับว่าได้เปิดบ้านรับรักษาผู้ป่วยจริง และเป็นผู้นํา
การตรวจค้น จากการตรวจสอบพบของกลางยาหลายรายการ เช่น ยา Norfloxacin 400 ที่กล่องระบุข้อความ “ยา
อันตราย” Reg.No. 1A 548/50 จํานวน 1 กล่อง , ยา Cimetidine 400 mg. ที่กล่องระบุข้อความ “ยาอันตราย”  
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ทะเบียนเลขที่ 1A 782/31 จาํนวน 2 กระป๋อง , ยา Pyridoxine Hydrochloride 50 mg. ทะเบียนเลขที่ 1A 
845/29 จํานวน 3 กระป๋อง , ยา Thyroid 60 mg. ที่กล่องระบุข้อความ “ยาอันตราย” ทะเบียนเลขที ่(Reg. No. 
1A 299/46) จํานวน 3 กระป๋อง , ผงยาสีขาวบรรจุซองซิปใส มีสต๊ิกเกอรร์ะบุช่ือยา VIT C จํานวน 1 ถุง (8 ซอง) ,  
ปลอกแคปซลูเปล่าสําหรับบรรจุยา สีฟ้าเข้ม-ฟ้าอ่อน จํานวน 4 ถุง รวมทั้งยาและอุปกรณ์แบ่งบรรจุยาอีก
หลายรายการ  

นอกจากน้ี ยังพบเคร่ืองปล่อยคลื่นวิทยุเพ่ือแก้อาการปวดเม่ือย ช่ือ M.O.P.A.AMPLIFIER จํานวน 1 เครื่อง, 
เครื่องปล่อยคลื่นวิทยุเพ่ือแก้อาการปวดเมื่อย ช่ือ BCX ULTRA จํานวน 2 เครื่อง, เครื่องปล่อยคลื่นวิทยุเพ่ือ 
แก้อาการปวดเม่ือย ช่ือ SR-4 30 MHz 1-10 WATT AMPLIFIER, GB-4000 20 MHz SWEEP/FUNCTION 
GENERATOR จํานวน 2 เครื่อง , เครื่องฉายแสงอินฟาเรด จํานวน 1 เคร่ือง , บัญชีข้อมูลรายละเอียดของ
ผู้รับบริการ ,  บัญชีข้อมูลรายละเอียดของผู้รับบริการที่ ยังไม่มีการลงข้อมูล และนามบัตรโฆษณาเว็บไซต์ 
www.earthclinic.com  เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมดําเนินคดีในข้อหา 

1. ผลิตและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
2. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 

30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3. ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. ประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเช่ือโฆษณาการรักษาโรคทาง
อินเทอร์เน็ต หรือควรตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนว่า สถานพยาบาลดังกล่าวได้รับอนุญาตถูกต้องและมีแพทย์ 
เป็นผู้ให้การรักษา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนเกิดความสงสัยแพทย์ที่ตนไปรับการรักษาว่าเป็นแพทย์จริง
หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา โทรศัพท์ 0 2590 1888 ต่อ 310 และ 320 ได้ทุกวัน
ในเวลาราชการ หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.tmc.or.th โดยเข้าไปในส่วนของบริการประชาชน  
ซึ่งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้สถานพยาบาลหรือคลินิกต่าง ๆ ติดรูปผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ไว้ที่บริเวณ
ด้านหน้าคลินิกด้วย 

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวในตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้บริโภคพบเห็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ใช่ร้านขายยา หรือ ไม่ใช่สถานพยาบาลหรือโฆษณาหลอกลวง
ผู้บริโภค ขอให้ร้องเรียนไปยังสายด่วน อย. โทร.1556 หรืออีเมล : 1556@fda.moph.go.th หรือส่งจดหมายไปที่  
ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองพร้อมตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์มาที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. อาคาร 1 ช้ัน 1 ได้ทุกวันในเวลา
ราชการ เพ่ือ อย. จะได้ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

 
 

 
 
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  วันท่ี  16  กันยายน 2556  แถลงขาว 27  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 


