ยุทธการสยบไพรีจับยาลดอ้วน ลักลอบขายออกนอกระบบ
หลังตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบขายยาลดความอ้วน อย. สนธิกาลังร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
ใช้ยุทธการสยบไพรี เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ลักลอบนายาลดความอ้วนออกมาขายนอกระบบ โดยไม่มีการจ่าย
ให้กับผู้ป่วยตามที่ได้รับอนุญาต ยาส่วนหนึ่งขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต บางส่วนขายให้ผู้ค้ารายย่อยขายต่อทาง
โซเชียล รวมทั้งลักลอบส่งออกไปต่างประเทศ เตือนประชาชนอย่ าหลงเชื่อซื้อยาลดความอ้วนผ่านสื่อออนไลน์
เพราะเป็ น วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ต้ อ งใช้ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของแพทย์ เท่ า นั้ น เพราะมี ผ ลข้ า งเคี ย งเป็ น อั น ตราย
อาจเกิดอาการทางจิตและประสาท ใกล้เคียงกับการเสพยาบ้า

วัน นี้ (11 มี น าคม 2562) นายแพทย์ ธ เรศ กรัษ นั ย รวิ ว งค์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา
พร้อมด้วย นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.) นาทีมโดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. / ผอ.
ศอ.ปส.ตร. เป็ น ประธาน ร่ว มกับ พล.ต.ท. ชิน ภั ทร สารสิ น ผบช.ปส. ร่วมกันแถลงข่าวต่อ สื่ อมวลชนว่า
จากการที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบนายาลดความอ้วนที่
จั ด เป็ น วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ในประเภท 2 ตั ว ยา Phentermine (เฟนเตอร์มี น ) ชื่ อ การค้ า Duromine (ดู โรมี น )
และ Panbesy (แพนบีซี่) ออกนอกระบบ จึงได้ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตารวจปราบปราม
ยาเสพติด ในการสืบ หาตัวผู้กระทาความผิ ด จากข้อมูลการสืบสวนพบว่า มีกลุ่มนายทุนร่วมมือกับแพทย์
ในเครือข่าย ลักลอบนาวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวออกจากระบบการควบคุมของ อย. โดยไม่ได้มีการจ่ายให้ แก่
ผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่เป็นสถานที่รับอนุญาตฯ สาหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นาออกนอกระบบนี้ ส่วนหนึ่งมีการ
ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอีกส่วนหนึ่งขายให้กับผู้ค้ารายย่อยนาไปขายต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน ไลน์ ไอจี
และเฟซบุ๊ ก นอกจากนี้ มี การส่ งออกไปยั งต่างประเทศ เช่น จีน แคนาดา ฟิลิ ป ปินส์ เป็นต้น การกระท า
ดังกล่ าวจึ งเป็ น การสมคบ ร่ ว มกัน แบ่ งหน้ าที่ กัน ท างาน เพื่ อ เอาวัต ถุ ออกฤทธิ์ อ อกนอกระบบโดยอาศั ย
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของแพทย์เป็นใบเบิกทางนามาหลอก อย. ซึ่งมีโทษจาคุกตั้งแต่
4 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 - 2,000,000 บาท
…/2

-2“ยาลดน้ าหนั ก ” หรือ “ยาลดความอ้วน” มักจะประกอบไป
ด้วยยาหลายชนิดเพื่อให้ เห็ นผลเร็วในการ ลดน้าหนัก เช่ น ยาลด
ความอยากอาหาร ยาไทรอยด์ ฮ อร์ โมน ยาขั บ ปั ส สาวะ และยา
ระบาย ซึ่งการรับประทานยาเหล่านี้ด้วยกัน อาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อร่างกายได้ สาหรับ ยาลดความอยากอาหาร “เฟนเตอร์
มีน” เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและทาให้เกิดการติดยาได้
ดังนั้นจึงถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
ซึ่งมีการควบคุมการขาย โดย อย. และจะขายให้เฉพาะสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยที่แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้วเท่านั้น ยานี้ควรใช้ในระยะสั้น คื อ 4 - 6 สัปดาห์
ไม่เกิน 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน เนื่องจากมีผลข้างเคียงต่อระบบหั วใจและหลอดเลือด รวมทั้งผลข้างเคียง
อื่น ๆ เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง กระวนกระวาย หัวใจเต้นเร็ว หากใช้ไปนาน ๆ อาจถึงขั้น
ติดยาได้ หรือทาให้น้าหนักที่ลดลงคืนกลับมาอีก นอกจากนี้ ยังอาจพบอาการอื่น ๆ อีก เช่น ปากแห้ง อาเจียน
ท้องผูก เหงื่อออก ตื่นเต้น ม่า นตาขยาย ประสาทหลอน อาจทาให้เกิด โรคจิต ได้ ในรายที่มีอ าการรุน แรง
จะพบว่า มีไ ข้ส ูง เจ็บ หน้า อก การไหลเวียนของเลื อดล้ มเหลว ชัก โคม่า และตายได้ จะเห็ น ได้ว่าการใช้
ยาเฟนเตอร์มีนอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยโรค
ความดั น โลหิ ตสู ง โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ โรคหลอดเลื อดอุด ตั น
โรคต้อหิน ผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทางานมากเกิน มีประวัติการใช้
ยาในทางที่ผิด เป็นโรคจิตหรือโรคทางจิตเวชอื่ น ๆ ผู้ป่วยที่กาลัง
ได้รับยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOI) รวมทั้ง
ที่เคยได้รับ MAOI มาก่อนหน้านี้ไม่เกิน 14 วัน ซึ่งภาวะเหล่านี้
ถือเป็นข้อห้ามใช้ของยาเฟนเตอร์มีน เนื่องจากผลข้างเคียงจากยา
จะมีผลทาให้โรคประจาตัวของผู้ป่วยมีสภาวะเลวลง
เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การรับประทานยาลดความอ้วนเฟนเตอร์มีนติดต่อกันเวลานาน
อาจทาให้เกิดอาการทางจิตและประสาทได้ คล้ายกับคนเสพยาบ้า ดังนั้นจึงต้องใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของ
แพทย์เท่านั้น ประชาชนไม่ควรหาซื้อมารับประทานเอง เพราะมีผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายต่อ ผู้ป่วยได้
การรักษาโรคอ้วนที่ดี ประหยั ด และปลอดภัยที่สุด คือ การลดน้าหนักด้ว ยการควบคุมอาหารอย่างถูกวิธี
การออกกาลังกายอย่างเหมาะสม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่เผยแพร่ข่าว 11 มีนาคม 2562 แถลงข่าว 24 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

