สตช. - อย. แถลงผลการทลายแหล่ งขายสมุ น ไพรยาผงจิ น ดามณี (ยาผี บ อก) ใน 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
กาแพงเพชร พิษณุโลก ขอนแก่น ลพบุรี และมหาสารคาม ได้ของกลางกว่า 4 หมื่นซอง และตรวจยึดถุงมือทาง
การแพทย์เถื่อน ย่านหนองแขม กรุงเทพฯ กว่า 9 แสนคู่ มูลค่าของกลางทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท

วันนี้ (10 กันยายน 2563) สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) โดยพลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทางานปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่
ผิดกฎหมาย พร้อมด้วยพลตารวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก. ปคบ., พ.ต.อ. พานทอง สุวรรณจูฑะ รอง ผบก ภ. จว.
มหาสารคาม หั วหน้ าส่ ว นอ านวยการ และ พ.ต.อ. ภาส สิ ริ สุ ขะ รอง ผบก. ตม. 3 หั ว หน้ าส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร,
พ.ต.อ. ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก. 4 บก. ปคบ. รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สั่งการให้ พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์
สว. กก. 4 บก. ปคบ., พ.ต.ท. ธีรภพ พันธุชาติ สว. กก. ๔, พ.ต.ต. ทรงวุฒิ ใจดีจริง สว. กก. 4 บก. ปคบ., ร.ต.อ.
ธวัช ชัย จุ้ ย ชุม แสง รอง สว. กก. 4 บก. ปคบ. พร้อมชุด ปฏิบั ติการที่ 1- 4 กก. 4 บก. ปคบ. และสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ร่ ว มกั น แถลงผลการทลายแหล่ ง ขายสมุ น ไพรยาผงจิ น ดามณี (ยาผี บ อก)
ใน 5 จังหวัด และตรวจสอบเข้ายึดถุงมือทางการแพทย์เถื่อน ย่านหนองแขม รายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่ 1 ผลการจับกุมแหล่งขายสมุนไพรยาผงจินดามณี (ยาผีบอก) สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้รับข้อมูลว่า พบการระบาดของยาผงจินดามณี (ยาผีบอก) ในหลายจังหวัด จึงได้สนธิกาลังร่วมกับ
สานั กงานตารวจแห่ งชาติ โดยกองกากับ การ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สืบสวนหาแหล่งจาหน่ายจนทราบสถานที่ต้อง
สงสัย และเข้าตรวจสอบใน 5 จังหวัด ได้แก่

-21. บ้านเลขที่ 45 ม. 3. ต. เขวา. อ. เมือง. จ. มหาสารคาม
2. บ้านเลขที่ 200/61 ม. 1 หมู่บ้านไดมอนด์ปาร์คทวิน ต. สระแก้ว อ. เมือง จ. กาแพงเพชร
3. บ้านเลขที่ 192 ม. 2 ต. ห้วยแก อ. ชนบท จ. ขอนแก่น
4. บ้านพักส่วนบุคคลในพื้นที่ ต. ท่าทอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5. บ้านพักในพื้นที่ ม. 6 ต. บางกะพี้ อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
ผลการตรวจสอบสถานที่ทั้ง 5 แห่ง พบผลิตภัณฑ์ในลักษณะผงบรรจุอยู่ในซองพร้อมจาหน่ายมีทั้ง ที่แสดงฉลากใน
ชื่อ “ยาผงจินดามณี (ยาผีบอก)” โดยแอบอ้างใส่เลขทะเบียนตารับยาหรือเลข อย.ของผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้ออื่น
และที่ไม่แสดงฉลาก สามารถยึดของกลางกว่า 4 หมื่นซอง รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท และตั้งประเด็นความผิด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ดังนี้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ผลิต ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
3 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผลิต ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 3 แสนบาท
3. ผลิต ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียด หรือ
ไม่ได้จดแจ้งแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐานผลิต ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เรื่องที่ 2 ผลการตรวจยึดถุงมือทางการแพทย์เถื่อน อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ถุงมือยางของบริษัท พันธ์ยศเฮลธ์ แพลนเนท จากัด เนื่องจากพบว่า เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และมีสภาพเป็นถุงมือ
ที่ผ่านการใช้งานแล้วนามาแบ่งบรรจุขายใหม่ จึงได้ประสาน ปคบ. ทาการสืบสวนข้อเท็จจริง และเข้าตรวจสอบ
สถานที่ดังกล่าว ขณะตรวจสอบพบสภาพการผลิตโดยนาถุงมือที่บรรจุอยู่ในถุง/กระสอบ มาแบ่งบรรจุใส่กล่อง
ฉลากแสดงเป็นถุงมือทางการแพทย์ ยี่ห้อต่าง ๆ ซึ่งถุงมือบางส่วนมีลักษณะคล้ายถุงมือที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งนี้
สถานที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นสถานประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิต
เครื่องมือแพทย์แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ยึดของกลางที่ผิดกฎหมาย ดังนี้
1. PANYOS® GLOVES Nitrile Examination Gloves คละสี คละขนาด จานวน 430 ลัง (430,000 คู)่
2. SKYMED® Protection Gloves Nitrile Powder Free Examination Gloves non-sterile
คละขนาด จานวน 20 ลัง (20,000 คู)่
3. PANYOS® PURE GLOVE US-FDA 510(k) คละขนาด จานวน 476 ลัง (476,000 คู)่
4. กล่องบรรจุภัณฑ์ PANYOS® GLOVES Nitrile Examination Glove จานวน 1,200 ชิ้น
5. กล่องบรรจุภัณฑ์ ยี่ห้อ PANYOS® PURE GLOVE US-FDA 510(k) จานวน 1,200 ชิ้น
6. ถุงมือบรรจุในถุงกระสอบ จานวน 10 กระสอบ
7. เอกสารแผนการทางาน จานวน 1 ฉบับ
รวมยึดของกลางทั้งหมด 7 รายการ จานวน 9 แสนคู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท และตั้งประเด็นความผิด
ในเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้

-31. ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิ ตเครื่องมือแพทย์ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ คือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือเก็บรักษาโดยไม่ถูก
สุขลักษณะ โดยนาถุงมือที่มีสภาพทั้งดีและเสียบรรจุกระสอบมาคัดแยก จากนั้นจึงนามาบรรจุใส่กล่องผลิตภัณฑ์
ขาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างถุงมือทางการแพทย์ดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน หากผลการ
ตรวจวิเคราะห์ พบว่าผลิ ตภัณ ฑ์ ไม่ ได้คุณ ภาพหรือไม่มีประสิ ทธิภ าพตามที่กฎหมายกาหนดจะดาเนินการแจ้ง
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
พลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า สานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้คณะทางานปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายดาเนินการสืบสวน
และดาเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทาความผิดทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากทั้งสมุนไพรยาผงจินดามณี
(ยาผีบ อก) และถุงมือทางการแพทย์ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอนามัยของพี่น้องประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะ
สมุนไพรยาผงจินดามณี ที่พบการระบาดซ้าในหลายพื้นที่ และช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ที่ทาให้ค วามต้องการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทาให้มีผู้ประกอบการบางราย
ฉวยโอกาสลั กลอบน าผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้คุ ณ ภาพมาตรฐานมาจาหน่ าย จึงต้อ งมีก ารบู รณาการการท างานกั บ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้คณะทางานชุดนี้โดยมี กก. 4 บก. ปคบ., อย. และ สสจ.
เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกันปราบปราม จับกุมผู้กระทาความผิด และดาเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ซึ่งการ
ปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถยึดของกลางได้ทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ถือเป็นคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีที่ นับเป็น
ความสาเร็จของการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอเตือนผู้ผลิต ผู้นาเข้าและผู้ขาย ขอให้
ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อย่าเห็นแก่ผลกาไร หรือหลอกลวงผู้บริโภคไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม หากตรวจพบ
จะต้องถูกดาเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า กรณียาผง
จินดามณี (ยาผีบอก) ที่มีการโอ้อวดสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค อย. และ สสจ. ได้ดาเนินการจับกุมผู้ลักลอบ
จาหน่ายยาทั้ง 2 ชนิดนี้ พร้อมทั้งออกข่าวแจ้งเตือนประชาชนหลายครั้งเมื่อปี 2560 และ 2561 ส่วนในปีนี้ที่พบ
การระบาดอีกครั้ง อย. จึงขอย้าว่า ยาผงจินดามณี (ยาผีบอก) เป็นผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ประชาชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานโดยเด็ดขาด เนื่องจากยา
เหล่านี้ อย. เคยตรวจพบการปลอมปนยาสเตียรอยด์เพื่อให้ผู้ใช้เห็นผลทันใจ ทั้งนี้ ยาสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุม
พิเศษต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น เพราะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมาก
จะทาให้เกิดการติดเชื้อโรคได้ง่าย เยื่อบุกระเพาะอักเสบ อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กระดูกผุ ภูมิคุ้มกันลดลง ไตวาย
บางรายถึงขั้นเสีย ชีวิตได้ หากต้องการซื้อยาแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่ างถูกต้องตามกฎหมาย ให้
สังเกตฉลากต้องมีเลขทะเบียนตารับยาบนฉลาก ก่อนซื้อควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก
อ ย . แ ล้ ว ผ่ า น 3 ช่ อ ง ท า ง คื อ Line FDA Thai, Oryor Smart Application แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์ อ ย .
www.fda.moph.go.th/ โดยต้องตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์และเลขที่อนุญาตให้ตรงกันด้วย

-4ส่วนกรณีถุงมือทางการแพทย์มีวัตถุประสงค์สาหรับใช้สวมมือ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยและ
ผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรค และรวมถึงการใช้สาหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจ
ปนเปื้อนด้วย โดยสถานที่ผลิตจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้ถูกสุขลักษณะ
รวมถึงตัวผลิ ตภั ณ ฑ์ต้องมีคุณ ภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด หากผลิตภัณ ฑ์มีข้อบกพร่องไม่ได้
มาตรฐานอาจส่งผลเสียได้ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้สวมใส่ ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กาลังระบาดทั่วโลกในขณะนี้
มักพบการฉวยโอกาสลักลอบผลิตและนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจาเป็นต้องใช้
เกี่ยวกับการป้องกันหรือรักษาโรคโควิด -19 เป็นจานวนมาก ซึ่ง อย. สตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยกัน
สอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หากพบเห็นการลักลอบผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้อง
สงสั ย สามารถดาเนิ นการผ่ าน 4 ช่องทางหลั ก ได้แก่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ สายด่วน บก.ปคบ. 1135
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