
 

 

 

ต ำรวจสอบสวนกลำง ร่วม อย. ขยำยผลทลำยขบวนกำรผลิตยำน  ำสมุนไพรเถื่อน  
ผสมสเตียรอยด์ และผูข้ำยยำสเตียรอยด์เถื่อน 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,  
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ธรากร  เลิศพรเจริญ 
รอง ผบก.ปอท. รรท.รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ.,  ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ภก. วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานกรณีการขยายผลการจับกุมการทลายแหล่งผลิต 
น  าสมุนไพร ผสมสเตียรอยด์ และแหล่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดย
ตรวจยึดของกลาง 124 รายการ  

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการ 4 กองบังคับการปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกันกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
น าหมายค้นศาลจังหวัดพล เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตและเก็บอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายในพื นที่
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 4 จุด ผู้ต้องหา 4 คน โดยพบของกลางเป็นน  าสมุนไพร กว่า 26,000 ขวด, ยาเม็ด 
ในกลุ่ม สเตียรอยด์ จ านวนกว่า 2,092,000 เม็ด, ยาเม็ดแก้ปวดไม่มีทะเบียน จ านวนกว่า 2,224,000 เม็ด ยาเม็ด
แก้แพ้ พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์การผลิตจ านวนมากส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.ด าเนินคดี เบื องต้นเป็น
ความผิดฐาน 1. ร่วมกันผลิตเพ่ือจ าหน่ายอาหารปลอม, 2. ร่วมกันผลิตเพ่ือจ าหน่ายอาหารโดยสถานที่ผลิต
อาหารไม่ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร, 3. ร่วมกันผลิตเพ่ือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และ  
4. ร่วมกันผลิตเพ่ือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ส่งตัวอย่างเครื่องดื่ม
สมุนไพรตรวจยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏพบกรดเบนโซอิก(วัตถุกันเสีย) มีปริมาณเกินกฎหมาย
ก าหนด และหากพบสารต้องห้ามจะเข้าข่ายความผิดฐาน“ผลิตอำหำรไม่บริสุทธิ์ ตำมพระรำชบัญญัติอำหำร 
พ.ศ. 2522 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ”  

กรณีผลิตภัณฑ์ “ยำกษัยเส้น ตรำปู่แดง” ผลกำรตรวจวิเครำะห์จำกกรมวิทยำศำสตร์ 
กำรแพทย์ ผลกำรตรวจเอกลักษณ์ยืนยันพบตัวยำ 4 ชนิด ได้แก่ เดกซำเมทำโซน, เพรดนิโซโลน,  
ไพร็อกซิแคม และ คลอร์เฟนิรำมีน เข้ำข่ำยควำมผิดฐำน ผลิต ขำย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ตำม 
พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
และ ผลิต ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีไม่ได้ขึ นทะเบียนต ำรับ โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 
แสนบำท หรือทั งจ ำทั งปรับ  

กรณีตรวจพบยำท่ีไม่มีทะเบียนต ำรับยำและมีทะเบียนต ำรับยำ ผลกำรตรวจวิเครำะห์จำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ผลกำรตรวจเอกลักษณ์ยืนยันพบเป็นตัวยำ ไพร็อกซิแคม และ  
คลอร์เฟนิรำมีน เข้ำข่ำยควำมผิดฐำน พ.ร.บ.ยำ พ.ศ. 2510 ขำยยำแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญำต 
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บำท และ ขำยซ่ึงยำไม่มีทะเบียนต ำรับยำ จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 5,000 บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ  



ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ท าการสืบสวนขยายผลถึงแหล่งที่มาของยาสเตียรอยด์จนกระทั่งทราบตัว
ผู้จ าหน่ายยาสเตียรอยด์ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ขยายผลในการตรวจค้นเพื่อตรวจยึดพยานหลักฐาน, ตรวจ
ค้นผู้ผลิตน  าสมุนไพรผสมสเตียรอยด์อื่นๆในพื นที่จังหวัดขอนแก่น  และโรงงานผลิตน  าสมุนไพร 2 แห่ง 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าหมายค้นของศาลจังหวัดพลและศาลแขวงระยอง พร้อมก าลังเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เข้าตรวจค้นพื นที่จังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดระยอง จ านวน 6 จุด
รายละเอียด ดังนี  

1. บ้านชั นเดียว หมู่ 3 ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พบ น.ส.อุบลรัตน์ (สงวน
นามสกุล) ตรวจยึดพยานหลักฐานความเชื่อมโยงทางการเงินยืนยันการเป็นผู้จ าหน่ายยาสเตียรอยด์ ให้กับกลุ่ม
ผู้ค้าเครื่องดื่มสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ในพื นท่ีใกล้เคียง จ านวน 27 รายการ 

2. บ้านสองชั น หมู่ 3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น พบนายเดชา(สงวนนามสกุล) ตรวจยึด
เครื่องดื่มสมุนไพรยี่ห้อ ธิดาเทพ และดีเฮิร์บ จ านวนหนึ่ง พร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องดื่มผสม
สมุนไพร จ านวน 9 รายการ 

3. บ้านชั นเดียว หมู่ 13 ต.ใหม่นาเพียง จ.ขอนแก่น พบ นายจ าเนียร(สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นสามีของ
นางอุบลรัตน์ฯ ตรวจยึดเครื่องดื่มสมุนไพรบรรจุขวดไม่ติดฉลาก และพบฉลากเครื่องดื่มสมุนไพร ยี่ห้อ ปลาธิดา 
และยี่ห้อ งามดี พร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ จ านวน 27 รายการ 

4. โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรโรงงานที่ 1 หมู่ 8 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ขายเครื่องดื่มสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ และตรวจยึดผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ รวมจ านวน 22 รายการ 

5. โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรโรงงานที่ 2 หมู่ 8 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พบ
ความเชื่อมโยงผู้ค้าเครื่องดื่มสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ และตรวจยึดผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ รวม
จ านวน 10 รายการ 

6. บ้านสองชั น หมู่ 4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง (บ้านของภรรยาของนายเดชาฯ) ตรวจยึด
เครื่องดื่มสมุนไพรยี่ห้อธิดาเทพ และเดย์เฮิร์บ จ านวนมาก พร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องในการผลิตเครื่องดื่ม
สมุนไพรผสมสเตียรอยด์ จ านวน 15 รายการ 

  โดยทั ง 6 จุด พบของกลางน  าสมุนไพรบรรจุขวด จ านวน 2,600 ขวด, อุปกรณ์การผลิต และ
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ในคดี โดย น.ส.อุบลรัตน์ฯ รับว่าตนเองเป็นผู้ขายยาสเตียรอยด์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและค้า
เครื่องดื่มสมุนไพรผสมยาสเตียรอยด์ในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียงหลายราย โดยได้ไปซื อยาสเตียรอยด์ จากร้าน
ขายยาแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ านวนมากมาแบ่งขาย ส่วน นายเดชาฯ ประกอบอาชีพเป็นครู อัตราจ้าง 
รับว่า เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ธิดาเทพ และ เดย์เฮิร์บ โดยได้สั่งผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจากโรงงานและน ามาผสม
ยาสเตียรอยด์ก่อนน าไปจ าหน่าย ซึ่ งของกลางที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจยึดส่วนหนึ่ งมีการผสมยา 
สเตียรอยด์ที่ซื อมาจาก น.ส.อุบลรัตน์ฯ เข้าไปแล้ว ซึ่งหากนางอุบลรัตน์ไม่มีขายก็จะไปซื อจากร้านขายยาใน   
อ.พล จ.ขอนแก่น จากนั นเจ้าหน้าที่ต ารวจ กก.4 บก.ปคบ. จึงได้น าของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.4 
บก.ปคบ.ด าเนินคดี 

 

 



เบื องต้นกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดตำม  
  1. พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ. 2522 ฐาน “ผลิตและจ าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ เป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็น
อันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย” ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 2. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ. 2510 ฐาน “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ “ขายยาที่ไม่ได้ขึ นทะเบียนต ารับยา” ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

 ภก. วีระชัย นลวชัย รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่าวว่า อย. และ บก.ปคบ. 
อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนหาต้นน  าของการจ าหน่ายยาสเตียรอยด์นอกระบบ และจะด าเนินการปราบปราม
ให้หมดสิ น ระหว่างนี ฝากความห่วงใยมายังกลุ่มผู้สูงอายุ เกษตรกร และผู้ใช้แรงงานในต่างจังหวัดซึ่งเป็นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของขบวนการจ าหน่ายน  าผลไม้/น  าสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ อาการปวดเมื่อยจากการท างาน
เป็นเรื่องปกติ แนะน าให้อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื อทุกครั งก่อนท างานหนัก จะช่วยลดอาการปวดเมื่อย
ได้ หากจ าเป็นต้องใช้ยาให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน เพ่ือการได้รับยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย การได้รับ
ยาสเตียรอยด์ในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของโรคมากมาย เช่น แผลใน
กระเพาะอาหาร กระดูกพรุน บวมน  า และอาจเสียชีวิตเนื่องจากไตวาย อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ  แจ้ง อย.  
ให้ช่วยเหลือ ชี เบาะแสเสือ โทรสายด่วน อย. 1556 

พล.ต.ต.อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ. กล่าวในตอนท้ายว่า ต ารวจสอบสวนกลาง ร่วม อย. ขยาย
ผลทลายขบวนการผลิตยาน  าสมุนไพรเถื่อน ผสมสเตียรอยด์ และผู้ขายยาสเตียรอยด์เถื่อนในเฟส 3 ต่อไป และ
จะด าเนินการให้ถึงต้นน  า ฝากความห่วงใยมายังพ่ีน้องประชาชนว่า ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยามารับประทานเพ่ือรักษาโรค ควรเลือกซื อจากร้านขายยา หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตขาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และขอเตือนผู้ที่ลักลอบผลิต และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต 
ให้หยุดการกระท าดังกล่าวทันที หากตรวจพบจะด าเนินคดีถึงที่สุด เพราะท่านก าลังท าให้ผู้ บริโภคได้รับ
อันตราย เกิดผลกระทบกับร่างกายและเสียโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทั งนี หากประชาชนพบเห็นการ
กระท าความผิด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค 
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