
 
 

จับใหญ! แหลงขายยาสมุนไพร ผานทางเว็บไซต 

อวดสรรพคุณครอบจักรวาล อันตราย! 

 

  อย.  สนองนโยบายรัฐ เ ดินหนา จับผูกระทําผิดกฎหมาย ลุยร วมกับตํารวจ บก.ปคบ.  บุก จับ                       

แหลงขายยาสมุนไพร พบขายเกล่ือนทางโซเชียลมีเดีย อางสรรพคุณครอบจักรวาล โดยเฉพาะแกปวด                

บรรเทาอาการอัมพฤกษ อัมพาต ฯลฯ เตือนผูบริโภคใหระวัง อยาซื้อยาผานทางเว็บไซตและหลงเช่ือโฆษณา

สรรพคุณเกินจริ ง เ ด็ดขาด เพราะสมุน ไพร  บางรายการ เคยตรวจพบมีส วนผสมของยาสเ ตียรอยด                      

อันตรายตอผูบริโภค รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต 

 

 
 

 จากนโยบายรัฐบาลในการหาแนวทางแกไขปญหาของประชาชนผูไดรับความเดือนรอนจากการสั่งซ้ือ

สินคา รวมท้ังการกระทําความผิดอาญาอื่นทางอินเทอรเน็ต ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) มีนโยบายในการสรางความเขมแข็งของระบบการติดตามเฝาระวังและการบังคับใช

กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด  ดังนั้น เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย 

พล.ต.ต.สมชาย ทองศรี ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ไพฑูรย คุมสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.4 

บก.ปคบ. , พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน สารวัตรกองกํากับการ 4 บก.ปคบ. และ น.อ.สมศักด์ิ ขาวสุวรรณ ประธาน

อนุกรรมการเพื่อดําเนินการสืบสวน จับกุม ปราบปราม การกระทําผิดกฎหมายทางอินเทอรเน็ต รวมกันแถลงขาววา 
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 หลังจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ไดออกขาวเตือนใหผูบริโภคอยาหลงเช่ือซื้อ “ยาสมุนไพร ท่ีมี

ลักษณะเปนผง  สีเหลืองคลายขมิ้น” อางเปนสมุนไพรแกปวดรักษาโรคครอบจักรวาล  เนื่องจากตรวจพบมีสวนผสม

ของยาสเตียรอยด ซึ่งมีผลขางเคียงสูงตอรางกาย และไมมีเลขทะเบียนตํารับยาอีกดวย อย. จึงไดสืบสวนสอบสวนถึง

แหลงการขายยาสมุนไพรดวยการส่ังซื้อยาดังกลาว และเบ้ืองตนพบวามีการจําหนายทางโซเชียลมีเดีย มากถึง 35 

เว็บไซต อาทิ http://www.thaitopbuysale.com  http://smoonpraithabytoey.weebly.com , http://

สมุนไพรไทยweebly.com , http://herbg.blogspot.com , http://yasamunprai.blogspot.com , 

http://haveherballife.blogspot.com ฯลฯ จากการตรวจสอบท้ัง 35 เว็บไซต พบขอมูลโฆษณา “ยาสมุนไพร

ไทย (ฉลากเขียว) ชนิดแคปซูล G2540 G2553 G2554 หรือ G/2540 G/2553 G/2554” “บรรเทาอาการปวดหลัง 

ปวดเอว ปวดเมื่อยตามรางกายหรือเหน็บชา กินขาวไมได นอนไมหลับ บรรเทาอาการ อัมพาต อัมพฤกษ หญิงชาย

ผอมแหงกินสมุนไพรนี้แลว ราศีก็สวยข้ึน และแกลม 12 จําพวก” โดยในเว็บไซตปรากฏช่ือคุณแอน ลันลา หมายเลข

โทรศัพท 083 227 9282 ท่ีอยูระบุจังหวัดชลบุรี ท้ังนี้ จากการตรวจสอบเลขทะเบียนยาดังกลาวตามเว็บไซต ไมพบ

ขอมูลการไดรับข้ึนทะเบียนตํารับยาแตอยางใด และจากการขยายผลสืบสวนตอถึงแหลงผูขาย พบวาเปนแหลง

เดียวกันท้ังหมด ดังนั้น เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 อย. จึงไดประสานไปยังตํารวจ บก.ปคบ. นํากําลังเจาหนาท่ีเขา

จับกุมและตรวจคนสถานท่ี 2 แหง ไดแก รานน้ําหอมฟุง เลขท่ี 225/87 หมู 8 ต.บานสวน อ.เมือง   จ.ชลบุรี 

และสถานท่ีขายของ The bazaar หลังเซ็นทรัลชลบุรี ล็อค C166  ซึ่งผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑยา อาหาร 

และเครื่องสําอาง ท่ีผิดกฎหมายจํานวนมาก ดังนี้ 

1. ยาสมุนไพร ฉลากระบุ “ ยาสมุนไพรไทย  ชนิดผงและชนิดแคปซูล G/2554 ” บรรจุใสกลองเตรียมจัดสง

ใหลูกคาทางไปรษณีย 

2. กาแฟปรุงสําเร็จรูปลดน้ําหนัก Raspberry ketones slim Coffe (ราสเบอรี่ คีโตน สลิม คอฟฟ)  

3. กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง สําหรับลดน้ําหนัก Slim Express Coffee สูตรสําหรับคนด้ือยา ผอมข้ันเทพ 

4. สบู IVORY PERFECT GLUTA WHITE SOAP (ไอเวอรี่ เพอรเฟค กลูตา ไวท โซป) 

5. ชุดครีมบํารุงผิวหนา หมอยันฮี สูตรองุนผสมกลูตา 100,000 

6. ครีมเมโกะ รักษาสิว สิวอักเสบ ลบรอยแผลเปน 

7. สบูกอน ไมมีฉลาก 

  เจาหนาท่ีจึงยึดของกลางท้ังหมดเพื่อดําเนินคดี มูลคากวา 500,000 บาท 

สวนการดําเนินคดี ในเบื้องตนไดแจงขอหา ดังนี้ 

1. ขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน  5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

2. ขายยาโดยไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา  มีโทษจําคุก ไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือ         

ท้ังจําท้ังปรับ 

3. ขายยาแผนโบราณ โดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 5,000 บาท 

4. โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

5. ขายอาหารท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

6. ขายเครื่องสําอางโดยไมมีฉลาก หรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง ครบถวน มีโทษจําคุก

ไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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http://www.thaitopbuysale.com/
http://smoonpraithabytoey.weebly.com/
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http://herbg.blogspot.com/
http://yasamunprai.blogspot.com/
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นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ขอเตือนประชาชน อยาไดหลงเช่ือโฆษณาขายยาสมุนไพรท่ี

อวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรค และขายผานทางเว็บไซตตาง ๆ เพราะอาจไดรับยาท่ีมีสวนผสมของสารอันตราย 

กรณีท่ีตรวจพบยาสเตียรอยดในสมุนไพรท่ีจับไดนี้ จะทําใหเกิดอันตราย มีผลขางเคียงสูง เพราะเปนยาท่ีมีผลกระทบ

ตอระบบตาง ๆ ในรางกายแทบทุกระบบ เชน มีอาการบวมน้ํา กระดูกผุ เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลง อาจถึงข้ัน

กระเพาะทะลุ กลามเนื้อลีบ ภูมิตานทานโรคตํ่า ทําใหเกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา ไดงายบางรายถึงข้ันไต

วาย จนถึงเสียชีวิตได อยางไรก็ตาม อย. จะเดินหนากวาดลางยาสมุนไพรท่ีมีสวนผสมของ ยาสเตียรอยดอยาง

ตอเนื่อง  โดยรวมมือกับ บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในการเฝาระวังความปลอดภัยของ

ผูบริโภคในการใชยา ดังนั้น ขอแนะนําผูบริโภค ควรเลือกซื้อยาจากรานขายยาท่ีมีใบอนุญาตถูกตอง และควร

ตรวจสอบฉลากยา โดยฉลากตองระบุช่ือยา เลขทะเบียนตํารับยา เชน ทะเบียนยาเลขท่ี G 888/50 ปริมาณของยาท่ี

บรรจุ เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต ช่ือและท่ีต้ังของผูผลิต วันเดือนปท่ีผลิตยา เปนตน หากพบเบาะแสการผลิต/

จําหนายยาสมุนไพรผิดกฎหมาย หรือทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย ขอใหแจงมาไดท่ี สายดวน อย. 1556 หรือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ หรือสายดวน บก.ปคบ 1135 เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอยางเขมงวด 

 

 

 

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   30 มีนาคม 2558   แถลงขาว  16  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 


