อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. และ บก.ป. เผยผลปฏิบัติการทลายแหล่งนาเข้า “สมุนไพรจีนบารุงกระดูก”
อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. และ บก.ป. แถลงผลปฏิบัติการทลายแหล่งนาเข้า “สมุนไพรจีนบารุงกระดูก ” ผล
การตรวจพบยาแผนปั จ จุ บั น กลุ่ ม ยาแก้ ป วด กลุ่ ม ยาสเตี ย รอยด์ กลุ่ ม ยาแก้ แ พ้ และกลุ่ ม ยารั ก ษาอาการเสื่ อ ม
สมรรถภาพทางเพศ ซึ่งจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ เข้าข่ายจัดเป็น
อาหารไม่บริสุทธิ์
นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง
สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้
การน าที ม โดย นายแพทย์ ธ เรศ กรั ษ นั ย รวิ ว งค์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก 4.บก.ปคบ.) นา
ทีมโดยพลตารวจตรีศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้บังคับการปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับผู้บริ โภค พร้อมด้วยพันตารวจเอกวินัย
วงษ์บุบผา รองผู้บังคับการปราบปราม การกระทาความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค พันตารวจเอกชนันนัทธ์ สารถวัลย์
แพศย์ ผู้กากั บการ 4 กองบัง คั บการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ ย วกั บผู้ บริ โ ภค และกองบั ง คับการ
ปราบปราม นาทีมโดย พลตารวจตรีจิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการปราบปราม พร้อมด้วยพันตารวจเอกสันติ ชัย
นิรามัย รองผู้บังคับการปราบปราม พันตารวจเอกแมน เม่นแย้ม ผู้กากับการ 4 กองบังคับการปราบปราม พัน
ตารวจโทมนูญ แก้วก่า รองผู้กากับการ 4 กองบังคับการปราบปราม และพันตารวจตรีจักรี กันธิยะ สารวัตรกอง
กากับการ 4 กองบังคับการปราบปราม และ สสจ.นนทบุรี สสจ.เชียงราย สสจ.ราชบุรี แถลงต่อสื่อมวลชนว่า
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค (กก 4.บก. ปคบ.) ได้ร่วมกันดาเนินการตรวจสอบแหล่งจาหน่าย “สมุนไพรจีนบารุงกระดูก ” ย่าน
เยาวราช ผลการตรวจวิเคราะห์พบกลุ่มยาแก้ ปวด 3 ชนิด ได้ แก่ ไดโคลฟีแนค (Diclofenac), ไพร็ อกซิแคม
(Piroxicam), ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen), พาราเซตามอล (Paracetamol), กลุ่มยา สเตียรอยด์ เดกซาเมธาโซน
(Dexamethasone), กลุ่มยาแก้แพ้ คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) และกลุ่มยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ ซิลเดนาฟิล (Sildanafil) ซึ่งจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ จึงเข้า
ข่ายจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ พร้อมทั้งดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
นอกจากนี้ ยังทาการสืบสวนพบแหล่ง นาเข้าและจาหน่า ยรายใหญ่สาหรับ กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์
“สมุนไพรจีนบารุงกระดูก” โดยใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก ซึ่งทาการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์ชาว่า
ใช้รักษาโรคกระดูก ปวดเข่า ไขข้อเสื่อม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 6 แหล่ง แยกเป็นกรุงเทพ
3 แหล่ง ต่างจังหวัดทีร่ าชบุรี/นนทบุรี และเชียงราย 3 แหล่ง ซึ่งเฟสบุ๊กที่ใช้ในการกระทาผิดกฎหมาย ได้แก่
1. www.facebook.com/ยาจีนบารุงกระดูก Liu Wei Zhuang Gu Su Rong Cha-healthyhomemaesai.com
สถานที่อยู่อาศัย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
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-22. www.facebook.com/Good-Herbs-ชาจีนบารุงกระดูก -236382867092573/ สถานที่อยู่อาศัย
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
3. www.facebook.com/สมุนไพรจีนกระป๋องเขียวบารุงกระดูก Liu-wei-zhuang-Gusu-Rongcha287473725019463/ สถานที่อยู่อาศัย ต.บ้านไร่ อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
4. www.facebook.com/ยาจีนบารุงกระดูก -โรคเก๊าท์-ข้อเสื่อม-108060823393433/ สถานที่อยู่
อาศัย แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
5. www.facebook.com/sirikwan30/ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ (ที่อยู่ตามหน้าเฟซบุ๊ก)
6. https://www.facebook.com/monds.chai=1516175351 สถานที่อยู่อาศัย แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยการจาหน่ายสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊กดังกล่าว มักพบข้อความโฆษณา เช่น “สมุนไพรจีนบารุงกระดูก...
ชาบารุงกระดูก... บรรเทาอาการปวดข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ โรคเก๊าท์ รูมาตอยด์ ข้อเสื่อม กระดูกพรุน ...หายได้ ไม่ต้อง
ผ่าตัด เห็นผลไว...เหมาะสาหรับผู้สูงอายุ...ปลอดภัยไม่ใช้สารสเตียรอยด์”
โดยมูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท ซึ่งการกระทาดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
2. หากผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พบยาแผนปัจจุบัน จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ เข้าข่ายจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. กรณีเป็นผู้จาหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นกระทาความผิดอีกภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้กระทาความผิดครั้งก่อน มีโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. โฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
5. โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดการ
หลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปีหรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการฯ อย. แถลงเพิ่มเติมว่า อย. และ บก.ปคบ. จะดาเนินการ
ตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่นาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคให้ถึงที่สุด เพราะผู้บริโภคเข้าใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมากินนั้น เป็น “สมุนไพรจีนบารุงกระดูก” หากรับประทานอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุเพื่อการบริโภคหนึ่งครั้ง และผลการตรวจสอบพบยาถึง 7 ชนิด ได้แก่ กลุ่มยาแก้ปวด
3 ชนิด กลุ่มยาสเตียรอยด์ กลุ่มยาแก้แพ้ และกลุ่มยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งหากผู้บริโภคเข้าใจว่า
เป็นสมุนไพร ชาจีนและบริโภคมากกว่า 1 ครั้งต่อวั น อาจเป็นการใช้กลุ่มยาแก้ปวดพร่าเพรื่อ และส่งผลอันตรายต่อ
สุขภาพหากมีการรับประทานอย่างต่อเนื่องจะมีผลต่อระบบต่อร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทาให้คลื่นไส้
ปวดท้อง เป็นแผลบริเวณทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทาให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อาจรุนแรงทาให้
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจทาให้ง่วงซึม มึนงง ซึมเศร้า ระบบเลือดจะ
ขัดขวางการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด มีผลต่อการทางานของไตอาจทาให้ไตวายได้ นอกจากนี้ กลุ่มยาพาราเซตามอล
หากใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนาอาจจะนาไปสู่การเกิดพิษต่อตับจนนาไปสู่ภาวะตับวายและเสียชีวิตในที่สุด จึงขอเตือน
ร้านค้าให้ระมัดระวังในการเลือกสินค้าเข้ามาจาหน่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
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-3ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพก่อนการเลือกซื้อ ได้ที่ Application “ตรวจเลข อย.” ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่ช่วยเข้ าถึงมือ
ผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เป็นการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นให้กับผู้บริโภค ย้าอย่าได้หลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายทางช่องทางใดก็ตาม ขอให้พิจารณาให้
ถี่ถ้วนก่อนซื้อ อย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถให้ผลในการบาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน ทั้งนี้ อย. ได้มี
การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างใกล้ชิด หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย
สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ.1556 ปณฝ.
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ Line @FDAthai หรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะทาการตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทาผิด
ต่อไป
วันที่เผยแพร่ข่าว 5 เมษายน 2562 แถลงข่าว 27 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

