
 
 

อย. แถลงรวม บก.ปคบ. สงทายป 56 ทลายแหลงผลิตยาแผนโบราณที่ไมไดข้ึนทะเบียน          

อางรักษาสารพัดโรค พบลักลอบใสยาสเตียรอยด อันตรายสุด ๆ  ผูใชอาจเสียชีวิต 

 

 
 

 อย. เดินหนา จับมือตํารวจ ปคบ. และ สสจ. มหาสารคาม บุกจับแหลงผลิตยาเม็ดลูกกลอน โฆษณา

สรรพคุณอางรักษาโรคปวดขอ ปวดเสน กระดูกทับเสน ภูมิแพ ไซนัส หอบหืด ตรวจพบมียาแผนปจจุบันเด็กซา  เมทา

โซน  ซึ่งเปนยาสเตียรอยด จัดเปนยาควบคุมพิเศษ ตองจายโดยแพทยเทานั้น และพบยาไดโคลฟแนค ยาในกลุมยาแก

ปวด จัดเปนยาอันตรายผสมอยู  ยึดของกลาง มูลคากวา 1.5 ลานบาท พรอมดําเนินคดีโทษฐานผลิตยาแผนโบราณ                 

ที่ยังไมได ข้ึนทะเบียนตํารับยา เตือนผูบริโภคอยาหลงเชื่อซื้อยาลูกกลอนหรือยาชุดที่อางรักษาสารพัดโรค                      

หากมีการใสยาสเตียรอยด จะมีผลขางเคียงสูง ถึงข้ันเสียชีวิต 

  นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา , ภก.ประพนธ อางตระกลู  

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบญัชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ  ผบก. ปคบ., พ.ต.อ.ไพฑูรย  คุมสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. 

พ.ต.อ.ล้ําพันธุ พรรธนประเทศ ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.อานันท วิชเศรษฐสมิต สว.กก.4 บก.ปคบ. รวมกัน

แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในกวาดลางการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสขุภาพผิด

กฎหมายใหหมดสิ้นไปจากเมืองไทย สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดสนองนโยบายดังกลาวอยาง

เขมงวด  เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค และตลอดระยะเวลาทีผ่านมา อย. รวมกับ บก.ปคบ. ทลายจับยา

ที่ไมไดข้ึนทะเบียนตาํรับยาและลักลอบใสยาสเตียรอยดอยางตอเนื่อง เพราะมักพบปญหาการใสยาสเตียรอยดในยา

แผนโบราณ และประชาชนบางสวนเชื่อวารับประทานแลวอาการเจ็บปวยหายและไดผลเร็ว โดยไมรูวายาดังกลาวมัก

ไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยาและอาจมีสวนผสมของยาอันตราย ดงันั้น อย. จึงประสานงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทั่วประเทศเฝาระวงั เพื่อมิใหประชาชนในทองถ่ินตกเปนเหยื่อ  ลาสุด สสจ. เชียงใหมไดรับแจงจากโรงพยาบาลสนั 
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ทรายวามปีระชาชนซื้อยาลูกกลอนสมุนไพรจากคนในชุมชน ลักษณะเปนยาเม็ดลูกกลอน จัดเปนชุด ๆ ละ 5 เม็ด มี 3 

สี คือสีแดง 2 เม็ด สีน้ําตาล 2 เม็ด และสีดาํ 1 เม็ด ฉลากระบุ   ยาสมุนไพร หมอชู โฆษณาสรรพคุณรักษาโรคปวดขอ 

ปวดเสน กระดูกทบัเสน ภูมิแพ ไซนัส โรคหอบหืด และมียาชุดลักษณะดังกลาวฉลากระบุ เภสชักรแพทยแผนไทย 

ทองอินทร จึงไดสงตรวจวิเคราะหสเตียรอยด พบวา ยาเม็ดสีแดงและสนี้ําตาล พบเด็กซาเมทาโซน ไดโคลฟแนค และ

วิตามินบี 1 ยาเม็ดลูกกลอนสีดาํ พบยาไดโคลฟแนค เพื่อมิใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากยาเม็ดลูกกลอนดังกลาว ทาง 

อย. จึงไดประสานงานกับเครือขายจังหวัดเชียงใหม สบืสวนพบวา ยาลูกกลอนที่พบปญหานั้น ผลิตและขายอยูที่

จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้  อย. จึงไดขอความรวมมือจากตํารวจ ปคบ. ในการตดิตามและตรวจจับ โดยประสานไปที่ 

สสจ. มหาสารคาม  นาํหมายคนของศาลจังหวัดมหาสารคาม เขาตรวจสอบสถานทีผ่ลิต 2 แหง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 

2556 แหงแรก เลขที่ 2 ซอยริมคลองสมถวิล 3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม และแหงที่สองคือสถานที่ผลิตยา

แพทยแผนไทย ทองอินทรเภสชั เลขที่ 1348/3 ถ.สมถวิลราษฎร 3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผลการตรวจจบั 

พบวัตถุดิบ สมุนไพรที่ใชผลิตยาจํานวนมาก และพบยาเม็ดลูกกลอนสําเร็จรูปที่มีหลายทรงและหลายสี  ซึ่งสวนใหญ

ไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา   ตัวอยางเชน เหงือกปลาหมอ พริกไทย ผสมน้าํผึ้ง (ยาลูกกลอนเมด็กลมสีดํา) อาง

สรรพคุณ แกปวดเมื่อยตามรางกาย โรคภูมิแพ หวัดเร้ือรัง หืดหอบ อาการนอนไมหลับ เปนยาอายุวัฒนะ , หญา

หนวดแมวผสมน้ําผึง้ (ยาลูกกลอนเม็ดกลมสีดํา) อางสรรพคุณ ขับปสสาวะ ขับนิ่ว แกกระษัย แกปวดเมื่อยบั้นเอว ,  

ยากัดไขมัน (ผูที่มีความอวนผิดปกติ) (ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะคนไข) อางสรรพคุณ ใชรักษาโรคกัดไขมันในเสนโลหิต 

ละลายไขมันทั่วรางกาย และลดความดันสงู-ต่ํา และยาแผนโบราณไมมีฉลาก เปนตน มูลคาของกลางกวา 1.5 ลาน

บาท เจาหนาที่ไดยดึของกลางและเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหหายาสเตียรอยดตอไป 

 ในเบื้องตนไดแจงขอหาที่จะดําเนินคดี คือ ผลิตและขายยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 

3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เลขาธิการ ฯ อย. กลาวตอวา การลักลอบผสมยาเด็กซาเมทาโซน ยาในกลุมสเตียรอยด ซ่ึงจัดเปน 

ยาควบคุมพิเศษ ตองสั่งจายและควบคุมการใชโดยแพทยเทานั้น เพราะแมเปนยาที่ดูเหมือนจะใหผลการรักษา 

หายเร็วทันใจ แตเปนยาที่มีผลขางเคียงสูงมากมาย เชน มีอาการบวมน้ํา กระดูกผุ เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงอาจถึง

ข้ันกระเพาะทะลุ ภูมิตานทานโรคต่ํา บางรายถึงข้ันไตวาย เปนอันตรายถึงชีวิตได นอกจากนี้ยังพบยาไดโคลฟแนค              

ซึ่งเปนยาในกลุมยาแกปวด มีฤทธิ์ลดการอักสบ เชนปวดขอปวดกระดูก  จัดเปนยาอันตราย ตองจายยาโดยเภสัชกร          

ไมควรซื้ อยามา กิน เอง   เพราะมีผลข า ง เ คียงมากมาย โดยมีฤทธิ์ ระคายเ คืองระบบทาง เดินอาหาร  

หากแพยา จะทําใหคลื่นไสมาก หายใจติดขัด อาการอ่ืนที่พบได เชน ปวดศีรษะ ผื่นคัน สภาวะตับอักเสบ  

ไตลมเหลวเฉียบพลัน ขณะนี้ยังปรากฏวามีการระบาดของยาชุดในตางจังหวัดอยูจํานวนมากและแผวงกวางไปทั่ว 

โดยเฉพาะกับผูสูงอายุ ผูที่ใชแรงในการทํางาน ซึ่งมักจะพบวา ยาชุดดังกลาวมีการลักลอบผสมยาสเตียรอยด และยา

อันตรายอ่ืน ๆ ที่สําคัญโฆษณาชวนเชื่ออวดอางรักษาสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน  

โรคขอ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต มะเร็ง เปนตน เมื่อใชยาในชวงแรก ๆ จะรูสึกหายเร็วทันใจ  

แตในความเปนจริงแลว แคเปนการบดบังภาวะโรค เขาใจวาเปนยาดี กินแลวถูกกับโรค ทําใหมีการกินอยางตอเนื่อง 

เกิดการสะสมพิษของยา ทําใหเจ็บปวยหนักกวาเดิม บางรายถึงข้ันเสียชีวิตในที่สุด  
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อยางไรก็ตาม อย. จะเดินหนากวาดลางยาแผนโบราณที่มีสวนผสมยาสเตียรอยดอยางตอเนื่อง โดยรวมมือ

กับ บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่จะเฝาระวังความปลอดภัยของผูบริโภคในการใชยา 

นอกจากนี้ยังจะรวมมือกับองคกรอิสระ มูลนิธิตาง ๆ ในการใหความรูเก่ียวกับการเลือกซื้อยาแผนโบราณ ดังนั้น ขอ

แนะนําผูบริโภค ควรเลือกซื้อยาจากรานขายยาที่มีใบอนุญาตถูกตอง และควรตรวจสอบฉลากยา   โดยฉลากตองระบุ

ชื่อยา เลขทะเบียนตํารับยา เชน ทะเบียนยาเลขที่ G 888/50 ปริมาณของยาที่บรรจุ เลขที่หรืออักษรแสดงคร้ังที่ผลิต 

ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต วันเดือนปที่ผลิตยา และแสดงคําวา “ยาแผนโบราณ” ใหเห็นไดชัดเจน เปนตน หากพบ

เบาะแสการผลิต/จําหนายยาแผนโบราณผิดกฎหมาย หรือทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย ขอใหแจงมาไดที่ สายดวน 

อย. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายดวน บก.ปคบ 1135 เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิด

อยางเขมงวด 

 

 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  27 ธันวาคม 2556   แถลงขาว  6  /ปงบประมาณ พ.ศ.2557 


