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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อหาคาอธิบายถึงสิง่ ที่เอื้อให้เกิด การนายาบารุงร่างกายตราพญานาคไปใช้ด่มื เพื่อให้เกิดความมึน
ั หาการใช้ย าแผนโบราณที่ม ี
เมา ประเมิน ความเสี่ย งของยานี้ ใ นการท าให้ เ มาสุร า ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไ ขป ญ
แอลกอฮอล์เป็ นส่วนผสมในทางทีผ่ ดิ วิ ธีการ: การวิจยั มี 3 ขัน้ ตอน ส่วนแรกเป็ นการหาคาอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการนายา
บารุงร่างกายตราพญานาคไปดื่มเพื่อความมึนเมา โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ในเจ้าหน้ าที่ซ่งึ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลชุมชน จานวน 11 คนซึ่งทางานในพืน้ ทีท่ เ่ี คยพบ
ปญั หาในการจาหน่ายยาดังกล่าวหรือยังพบปญั หาอยู่ จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี หนองบัวลาภู และ
ศรีสะเกษ ร่วมกับการลงพืน้ ทีห่ าข้อมูลรูปแบบการขายยาในร้านขายยาและร้านชาจานวน 4 ครัง้ รวมถึงการค้นข้อมูลเกีย่ วกับ
การโฆษณายาตัว นี้ ท างเว็บ ไซด์ต่ า ง ๆ การศึก ษาส่ว นที่ 2 เป็ น การประเมิน ความเสี่ย งของยาตัว นี้ โดยค านวณระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดทีอ่ าจเป็ นไปได้เมือ่ มีการใช้ยา การศึกษาส่วนที่ 3 เป็ นการจัดทาข้อเสนอในการแก้ปญั หาโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกเจ้าหน้าทีข่ อง อย. สสจ. และโรงพยาบาลชุมชน จานวน 7 คน รวมถึงมีการสนทนากลุ่มระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 4 คนในเขตสุขภาพที่ 10 ผลการวิ จยั : การนายาบารุงตัวนี้ไปใช้ในทางทีผ่ ดิ เกิดจาก 1. ปจั จัย
ของตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปริมาณแอลกอฮอล์ในตารับยา และ 2. ปจั จัยภายนอกตัวผลิตภัณฑ์ 8 ประเด็น ได้แก่ ชื่อยาบารุง
ร่างกาย รูปแบบฉลากทีค่ ล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์อ่นื ทีใ่ กล้เคียง ฉลากระบุคาเตือนไม่ชดั เจน (สีพน้ื ของฉลากและตัวอักษรคา
เตือนมีสแี ดงเหมือนกัน) รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาดบรรจุ รูปแบบการจาหน่ าย ช่องทางการโฆษณาขายยาและการสังซื
่ ้อ
การโฆษณาทีท่ าให้เข้าใจถึง สรรพคุณทีท่ าให้มพี ละกาลัง (ผูช้ ายยกแขนโชว์กล้ามเนื้อ) และการทีป่ ระชาชนซื้อถวายพระสงฆ์
เพื่อให้บารุงร่างกาย การดื่มยาบารุงร่างกายนี้ 1 ขวดในขนาดบรรจุ 150 มิลลิลติ รที่มปี ริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 15
กรัม/100 มิลลิลติ ร คิดเป็ น 2.25 ดื่มมาตรฐาน ซึง่ อาจทาให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 33.75 – 45 mg% ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ค่า 50 mg% ซึ่งเป็ นระดับทีก่ ฎหมายถือว่า เมาสุรา ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปญั หา คือ 1) ออกกฎหมายเพื่อควบคุม
ปริมาณแอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณและยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณให้เหมาะสม ตลอดจนทบทวนทะเบียนตารับยาที่ม ี
แอลกอฮอล์เป็ นส่วนผสม 2) ออกกฎหมายบังคับการแสดงฉลากและคาเตือน โดยระบุสพี น้ื และสีตวั อักษรชัดเจน 3) ออก
ระเบียบหรือข้อบังคับให้รปู แบบฉลากของยาแผนโบราณและยาสามัญประจาบ้านต้องมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะยาทีม่ ชี ่อื
การค้าเดียวกัน 4) การดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และควบคุมการจาหน่ ายยาแผนโบราณที่มแี อลกอฮอล์เป็ น
ส่วนผสมตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5) การให้ความรูเ้ รื่องยาตัวนี้แก่พระสงฆ์ ร่วมกับกรมการศาสนา
มหาเถรสมาคม และกลุ่มผูบ้ ริโภค สรุป: การศึกษาทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ปญั หาการใช้ยาบารุงร่างกายตราพญานาค
ในทางทีผ่ ดิ ซึง่ อาจสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพือ่ แก้ปญั หาการใช้ยาแผนโบราณในทางทีผ่ ดิ กรณีอ่นื ๆ ได้
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Abstract
Objective: To find out the explanation of what contributed to the recreation use of Payanaka tonic, to
evaluate the risk of being drunk by taking this tonic and to suggest how to handle the misuse of alcohol containing
traditional drugs. Method: There were 3 parts of the study. The first part involved finding the explanation of factors
contributing to recreation use of Payanaka tonic by in-depth interviewing 11 officials from the Food and Drug
Administration (FDA), Provincial Health Offices, and community hospitals who had been working in 4 provinces
where problems with the drug were reported in the past or still existed at present, including Ubon Ratchathani, Udon
Thani, Nongbualamphu and Sisaket. The researcher also conducted 4 field works to gather the information on selling
pattern of the drug in drugstores and groceries. The researcher also searched for the information on advertisement
of this drug on various websites. Study 2 was a risk assessment of this drug by calculating possible blood alcohol
levels when taking the drug. The third part of the study was the preparation of proposal to resolve the problem by indepth interviews with 7 officials of FDA, Provincial Health Offices and community hospitals, and a focus group
discussion among 4 heads of consumer protection and public health pharmacy in the 10th health region. Results:
The misuse of this drug was contributed by 1. product factor or the amount of alcohol in the drug formulation and 2.
eight external factors including name of tonic, label of the product similar to the other similar products, label with
unclear warnings (background and text color for warning were in the same red color), packaging and sizes of drug
containers, selling channels, channels for advertising and ordering, advertising for indication of tonic or improving
physical strength (man lifting his arms to show the strength of his muscles) and buying this drug for monks as tonic
by the public. Drinking one bottle or 150 ml of this drug containing about 15 grams of alcohol/100 ml of tonic which
was equivalent to 2.25 standard drinks, led to blood alcohol of 33.75 to 45 mg% close to 50 mg%, which was
considered by law to be intoxicated. Suggestions for resolving the problem included 1) legislation to regulate alcohol
content in traditional medicines and traditional household remedies and revision of the registration licenses of alcohol
containing drug 2) legislation on labeling and warnings with the requirement on the contrast of background color and
text color 3) regulations on the label differentiation between traditional medicines and household remedies, especially
for those with the same trade name. 4) strict law enforcement and controlling the distribution of alcohol containing
traditional drugs under the Alcohol Beverage Control Act. 5) Provision of the information on the drug to monks by the
collaboration with the Religious Affairs Department, the Sangha Supreme Council of Thailand and consumers.
Conclusion: The study provides suggestions for resolving the problem of the misuse of Payanaka drug. The
suggestions may be applicable to the problem of misuse of other traditional medicines.
Keywords: traditional medicines, alcohol, drug misuse, consumer protection, Food and Drug Administration
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บทนา
ยาแผนโบราณทีข่ น้ึ ทะเบียนตารับยาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีก ารจ าหน่ า ยในร้า นขายยาที่ไ ด้ร ับ
อนุ ญาต น่ าจะมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค แต่หากมีการ
น ายานัน้ ไปใช้ใ นทางที่ผิด ก็อ าจก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายแก่
ผูบ้ ริโภคได้ นิยามของการนายาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ หมายถึง
“การใช้ ย าผิ ด จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ก าหนดไว้ ใ นทาง
การแพทย์ห รือ ในกฎหมาย” (1) ปี พ.ศ. 2558 ศูน ย์เ ฝ้ า
ระวัง ความปลอดภัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้รบั รายงานว่า ผูบ้ ริโภคนา
ยาบารุงร่างกายตราพญานาคทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนตามที่
กฎหมายก าหนดไปใช้ ด่ื ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมึ น เมา
ฐานข้อมูลคุณภาพ-ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุผลตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณแอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณจานวน 40 ตัวอย่าง
ในปี 2558 พบปริมาณแอลกอฮอล์ ตัง้ แต่ 0.01 ถึง 15.14
กรัม /100 มิลลิลิต ร ตารับ ที่ม ีป ริม าณแอลกอฮอล์สูง กว่า
ตารับอื่น คือ ยาบารุงร่างกายตราพญานาค สูตร 2 เลข
ทะเบียนตารับยา 167/ 2555 จานวน 7 ตัวอย่าง ที่ม ี
แอลกอฮอล์ 13.47-15.14 กรัม/100 มิลลิลติ ร (2)
ตัว อย่า งของการนายาดัง กล่า วไปใช้ด่ืม เพื่อ ให้
เกิดความมึนเมา พบเห็นได้ในสื่อต่างๆ เช่น พระสงฆ์ม ี
อาการมึน เมาสุ ร าเนื่ อ งจากดื่ม ยาบ ารุ ง ร่ า งกาย (3-8)
เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ ศรัท ธาในสถาบัน ศาสนา
รวมถึง หากประชาชนหรือ พระสงฆ์ด่ืม ยากลุ่ ม ดัง กล่ า ว
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม เช่นเดียวกับการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ั หาดัง กล่ า วผู้ วิ จ ัย จึ ง ใช้
ที่ม ีแ อลกอฮอล์ อ่ื น ๆ จากป ญ
กระบวนการจัดการความเสีย่ ง เพื่อวิเคราะห์หาคาอธิบาย
ถึงสิง่ ที่เอื้อให้เกิดการนายาบารุงร่างกายตราพญานาคไป
ใช้ด่ืม เพื่อให้เกิดความมึนเมา รวมถึงการประเมินความ
เสีย่ งของยาบารุงร่างกายตราพญานาคโดยคานวณระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดที่เกิดจากการดื่ม และจัดทาข้อเสนอ
เพื่อแก้ไขปญั หาการนายาไปใช้ด่มื เพื่อให้มนึ เมา และส่ง
ข้อเสนอให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ัย นี้ เ ป็ นการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับยาบารุงร่างกายตราพญานาคจานวน 3 ทะเบียน
ตารับ ทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนตารับยากับสานักงานคณะกรรมการ
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อาหารและยา คือ ยาบารุงร่างกายตราพญานาค เลข
ทะเบียนยา 78/ 2551 ยาบารุงร่างกายตราพญานาค สูตร
2 เลขทะเบียนยา 167/2555 และยาน้ าแก้ปวดเมื่อยตรา
พญานาค เลขทะเบียนยา 360/2558
การวิ เคราะห์สิง่ ทีเ่ อื้อต่อการใช้ในทางทีผ่ ิ ด
การศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมใน
ปญั หาต่าง ๆ ของยาบารุงร่างกายตราพญานาคและยาทีม่ ี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์รวมถึงสิง่ ที่เอื้อให้เกิดการนายา
ดั ง กล่ า วไปใช้ ด่ื ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมึ น เมา ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยาจานวน 4 ท่านทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นยาแผน
โบราณมากกว่า 10 ปี เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทีร่ บั ผิดชอบงานผลิตภัณฑ์ยาจานวน 3 ท่าน และ
เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลชุมชนทีร่ บั ผิดชอบงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคจานวน 4 ท่านที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ท่เี คยพบ
ั หาในการจ าหน่ า ยยาดัง กล่ า ว หรือ ยัง พบป ญ
ั หาอยู่
ปญ
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดศรีสะ
เกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
ผูว้ จิ ยั ยังได้ลงพืน้ ทีจ่ านวน 4 ครัง้ เพื่อหาข้อมูลใน
จังหวัดดังกล่าวเพื่อศึกษารูปแบบการจาหน่ ายยาในร้าน
ขายยาและร้ า นช า รวมทั ้ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยใช้คาค้น “ ยาบารุงร่างกายตราพญานาค”
ตลอดจนค้นข้อมูลพระสงฆ์ด่มื ยาบารุงร่างกายชนิดนี้และ
เกิดอาการมึนเมา และการโฆษณายาบารุงร่างกายชนิดนี้
(3-10) เพื่อ หาค าอธิบ ายถึ ง สิ่ง ที่ เ อื้ อ ให้ ป ระชาชนและ
พระสงฆ์ด่มื ยาชนิดนี้เพือ่ ให้เกิดความมึนเมา
การประเมิ นความเสีย่ งของยา
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเครือ่ งดื่มแต่ละชนิดมีความ
แตกต่ า งกัน เช่น เบีย ร์ม ีแ อลกอฮอล์ป ระมาณร้อ ยละ 5
ปริมาตรต่อปริมาตร หรือ 5 ดีกรี หรือไวน์มแี อลกอฮอล์
ประมาณร้อยละ 12 ปริมาตรต่อปริมาตรหรือ 12 ดีกรี (11)
การเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มแต่ละ
ชนิด จึงต้องใช้หน่ วยมาตรฐานหรือ 1 ดื่มมาตรฐาน (1
standard drink) ประเทศไทยกาหนดให้ 1 ดื่มมาตรฐาน
เทียบเท่ากับการได้รบั แอลกอฮอล์ 10 กรัม ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม เป็ นหน่ วยดื่ม มาตรฐานคานวณ
จากผลคูณของปริมาตรของเครื่องดื่มที่รบั ประทาน (มล.)
และความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มในหน่ วยกรัม
ต่อ 100 มิลลิลติ ร หารด้วย (10 กรัมx100 มิลลิลติ ร) หรือ
ค านวณจากผลคู ณ ระหว่ า งปริ ม าตรของเครื่ อ งดื่ ม ที่

รับ ประทาน (มล.) และความเข้ม ข้น ของแอลกอฮอล์ ใ น
เครื่อ งดื่ม ในหน่ ว ยมิล ลิลิต รต่ อ 100มิล ลิลิต ร และความ
ถ่วงจาเพาะของแอลกอฮอล์ หารด้วย (10 กรัมx100
มิลลิลติ ร) ความถ่วงจาเพาะของแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ คือ
0.79 (12,13) 1 ดื่มมาตรฐานเทียบเท่ากับเบียร์ (ร้อยละ 5
ปริมาตรต่อปริมาตร) ปริมาณ ¾ ของ 330 มล. (กระป๋อง/
ขวดเล็ก) หรือไวน์ (ร้อยละ 12 ปริมาตรต่อปริมาตร)
ปริมาณ 1 แก้ว (100 มล.) หรือน้ าขาว อุ กระแช่ (ร้อยละ
10 ปริมาตรต่อปริมาตร) ปริมาณ 3 เป๊ก/ดอง/ก๊ง (150
มล.) หรือสุราสี/ขาว 35 ดีกรี ปริมาณ 2 ฝาใหญ่
(30 มล.) (14) โดยปกติการดื่มแอลกอฮอล์ 1 ดื่มมาตรฐาน
ทาให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (blood
alcohol content) เท่ากับประมาณ 15 มิลลิกรัม% กรณี
ของเพศชายทีม่ นี ้าหนัก 60 กิโลกรัม (15)
การจัดทาข้อเสนอแนวทางการแก้ไข
ขัน้ ตอนในการดาเนินงานเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1)
การ
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ในผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 7 ท่ า น ได้ แ ก่
เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน
ั หาการน า
ในประเด็น ของจัด ท าแนวทางการแก้ ไ ขป ญ
ยาตราพญานาคไปใช้ ด่ืม เพื่อ ให้เ กิด ความมึน เมา และ
2) การสนทนากลุ่ ม ในกลุ่ ม หัว หน้ า กลุ่ ม งาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในเขตสุขภาพที่ 10 จานวน 4 ท่าน โดย
ประเด็นของการสนทนากลุ่ม คือ ปญั หาของการนายาตรา
พญานาคไปใช้ด่มื เพื่อให้เกิดความมีนเมาและความคิดเห็น
เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลเพือ่ นามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ในประเด็น การหาค าอธิบ ายสิ่ง ที่เ อื้อ ต่ อ การน ายาบ ารุ ง
ร่างกายตราพญานาคไปใช้ด่มื เพื่อให้เกิดความมึนเมา การ
นาเสนอข้อมูลโดยใช้การอ้างอิงคาพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดย
การแยกแยะ และจัดประเด็นให้เป็ นหมวดหมู่ รวมถึงการ
รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ผลการวิ จยั
สิ่ งที่เอื้อให้เกิ ดการนายาไปใช้ในทางที่ผิด
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการลงพืน้ ทีเ่ พื่อหาข้อมูล
รูปแบบการจาหน่ ายยาบารุงร่างกายจากร้านขายยาและ
ร้านขายของชา รวมถึงการค้นข้อมูลทางออนไลน์ เกี่ยวกับ

การจาหน่ ายยาตราพญานาค ข้อมูลที่พระสงฆ์ด่มื ยาบารุง
ร่างกายตราพญานาคแล้วเกิดการมึนเมา และการโฆษณา
ยาบารุงร่างกายตราพญานาค พบสิง่ ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการนายา
พญานาคไปใช้เพื่อให้เกิดความมึนเมาใน 9 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ชื่อยาที่ระบุว่าบารุงร่างกาย
ชื่อและประเภทยาบารุงร่างกายในการศึกษา คือ
ยาบารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบียนยา 78/2551)
และยาบารุงร่างกายตราพญานาค สูตร 2 (เลขทะเบียนยา
167/2555) ผู้ให้ขอ้ มูลมีความเห็นที่หลากหลายต่อการใช้
ชื่อยาในลักษณะนี้ เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาบางท่านกล่าวว่า ชื่อทีใ่ ช้วา่ ”ยาบารุงร่างกาย
...” ไม่น่ า จะเป็ น สาเหตุ ข องการน ายาไปใช้เ พื่อ ให้เ กิด
ความมึนเมา ดังคากล่าวว่า
“...ยาบารุงร่างกาย มีสรรพคุณตามองค์ความรู้
แผนโบราณ สูตรสรรพคุณพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการ
ยา...” หรือ “...ขอเน้นว่า ยา ควรใช้เท่าทีจ่ าเป็ น...”
แต่ ค วามคิ ด เห็ น ที่ ก ล่ า วมาไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ ทุกท่านมีความคิดเห็นว่า ชื่อยา
ที่ใ ช้ค าว่า บ ารุ ง ร่า งกาย เป็ น สาเหตุ ข องการน ายาไปใช้
ในทางทีผ่ ดิ หรือใช้ทดแทนแอลกอฮอล์ ดังคากล่าวว่า
“...คาว่า บารุงร่างกาย คือผูบ้ ริโภคคิดว่าทานแล้ว
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บางคนทานทุกเช้าก่อนไปทางาน
นอกบ้าน...”
“...มีความเชื่อว่าเป็ นยาบารุง เมื่อกินแล้วมีกาลัง
วังชา...” หรือ “...ช่วงเข้าพรรษา ทีร่ ณรงค์กนั (ให้งดเหล้า)
เค้าก็เลีย่ งมากินยา เมือ่ ก่อนยาพญานาคไม่ดงั ก็กนิ ยาสตรี
ตัว อื่น แต่ ช่ือ บ่ ง บอกว่ า ยาสตรี ท าให้ ต้อ งไปกิน ยาของ
ผู้หญิง ต่อเมื่อ มียาบารุงร่างกาย มีผู้ชายมาชูกล้าม ตรง
ตามความต้องการ...”
“.ขึน้ ทะเบียนเป็ นยา แต่คนก็ไม่ได้กนิ ให้เป็ นยา..”
ประเด็นที่ 2 รูปแบบของฉลากที่คล้ายคลึงกัน
ยาตราพญานาคจานวน 3 ทะเบียนตารับ คือ ยา
บารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบียนยา 78/2551) และ
ยาบ ารุ ง ร่ า งกายตราพญานาคสูต ร 2 (เลขทะเบีย นยา
167/2555) จัดเป็ นยาแผนโบราณ ส่วนอีกทะเบียนตารับ
คื อ ยาน้ า แก้ ป วดเมื่ อ ยตราพญานาค (เลขทะเบี ย น
360/2558) จัดเป็ นยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ ฉลาก
ยาตราพญานาคทัง้ 3 ทะเบียนตารับมีรูปแบบทีค่ ล้ายคลึง
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กันมาก คือ ขวดรูปสีเ่ หลีย่ ม ฉลากมีพน้ื สีแดงติด 3 ด้าน
ส่วนด้านที่เหลือจะเห็นน้ าที่บรรจุอยู่ภายใน ด้านหน้าของ
ขวดแสดงรูปพญานาคสีขาวในกรอบวงกลมพื้นสีแดงเข้ม
ชื่อการค้าและชื่อยาเป็ นสีเหลืองที่ตดั กับพื้นฉลากเห็นได้
ชัด เจน ด้ า นขวามื อ ของขวดแสดงเอกสารก ากั บ ยา
สรรพคุณ วิธกี ารรับประทาน ขนาดบรรจุ เลขทะเบียนยา
และคาว่า “ยาแผนโบราณ” เป็ นตัวอักษรสีขาว ส่วนครัง้ ที่
ผลิต วันทีผ่ ลิต วันหมดอายุ และราคาเป็ นตัวอักษรสีเหลือง
ส่วนคาเตือนและข้อควรระวังไม่ค่อยชัดเจนเพราะตัวอักษร
เป็ น สีแ ดงบนพื้น ฉลากสีแ ดง และด้า นซ้า ยมือ ของขวด
แสดงชื่อบริษทั และทีอ่ ยู่ดว้ ยตัวอักษรสีเหลืองทีต่ ดั กับพืน้ สี
แดงทีช่ ดั เจน
เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทุ ก ท่ า นให้ ข้ อ มู ล ว่ า การขึ้น ทะเบี ย นต ารับ ยาไม่ ม ี
ข้อกาหนดหรือกฎหมายที่ควบคุมรูปแบบฉลาก ภาชนะ
บรรจุ และขนาดบรรจุให้มคี วามเหมือนหรือแตกต่างกันได้
จึงกล่าวว่า
“...การขึน้ ทะเบียนตารับยา ผูป้ ระกอบการจะระบุ
ขนาดบรรจุ เ ท่ า ไร ฉลากรู ป แบบอย่ า งไรก็ ไ ด้ จากนั น้
เจ้า หน้ า ที่ก็จ ะพิจ ารณาตามที่ก ฎหมายก าหนดและตาม
ความเหมาะสม...เมื่อมีการขออนุ ญาตช่วงเวลาทีต่ ่างกัน ก็
ไม่ได้กลับมาดูวา่ อนุญาตรูปแบบไหนไปแล้ว ซ้าหรือไม่ซ้า
...ถึ ง อย่ า งไร ถ้ า หากรู ป แบบซ้ า ก็ ต้ อ งอนุ ญ าต...ไม่ ม ี
กฎหมาย ทีจ่ ะไม่อนุญาตฉลากทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน...”
ความคิดเห็นทีก่ ล่าวมาไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่
จากส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด และจากโรงพยาบาล
ชุมชนที่ทุกท่านให้ความคิดเห็นว่า รูปแบบฉลาก ภาชนะ
บรรจุ และขนาดบรรจุทม่ี คี วามคล้ายคลึงกันมาก เป็ นหนึ่ง
ในสาเหตุให้เจ้าของร้านค้า ร้านชา หรือ ผูบ้ ริโภคเข้าใจว่า
เป็ นยาประเภทหรือชนิดเดียวกัน ดังเช่นที่เจ้าของร้านค้า
บางรายเข้าใจว่า ยาตราพญานาคทุกรายการเป็ นยาสามัญ
ประจาบ้าน จึงสามารถจาหน่ ายได้ในร้านทัวไป
่ ทาให้เกิด
การกระจายสินค้าในชุมชนทัวไป
่ และประชาชนเข้าถึงยาที่
ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้านได้งา่ ย ดังคากล่าวว่า
“…สูต รใหม่ คือ สูต รยาแก้ป วดเมื่อ ย ไม่ เ ป็ น ที่
นิยม...ร้านค้าชาในอาเภอจึงนายาบารุงร่างกายมาขายอีก
ทัง้ ที่เจ้าหน้าที่แจ้งร้านค้าว่า ร้านค้าจาหน่ ายยาได้เฉพาะ
ยาสามัญประจาบ้าน…แต่ฉลากไม่แตกต่างกัน เจ้าของร้าน
ก็เข้าใจว่าขายได้ เพราะกลุ่มผูบ้ ริโภคในชุมชนเรียกร้อง...”
หรือ
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“…ฉลากยาสามัญประจาบ้าน ฉลากใกล้เคียงกับ
ฉลากยาแผนโบราณ เพียงมีโลโก้ยาสามัญประจาบ้าน...
ฉลากดูไม่ชดั ให้ดูส่วนอื่นของฉลากก็แทบมองไม่เห็น เลย
ว่า เป็ นยาสามัญประจาบ้านหรือยาแผนโบราณ…” หรือ
“...แนะนาร้านค้าดูฉลาก ยานี้ขายได้มคี าว่ายา
สามัญประจาบ้าน ส่วนตรงอื่นแยกยาก เพราะดูไม่ชดั ...”
ประเด็นที่ 3 ฉลากยาระบุคาเตือนไม่ชดั เจน
ฉลากยาตราพญานาคทัง้ 3 ทะเบียนตารับยามี
การระบุคาเตือนไม่ชดั เจน คือ พืน้ ฉลากสีแดงและอักษรคา
เตือนก็มสี แี ดง ซึง่ แตกต่างกับส่วนของชื่อยาและชื่อการค้า
ทีใ่ ช้อกั ษรสีเหลืองตัดกับพืน้ ฉลากสีแดง ทาให้เห็นได้อย่ าง
ชัดเจน ยาบารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบียนยา
78/2551) และยาบารุงร่างกายตราพญานาคสูตร 2 (เลข
ทะเบียนยา 167/2555) ระบุคาเตือนด้านข้างของฉลากว่า
“ยานี้ ม ีแ อลกอฮอล์ผ สมอยู่ ควรใช้ด้ว ยความระมัด ระวัง
เด็กหรือสตรีมคี รรภ์ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรสีแดง
พืน้ ฉลากสีแดง ส่วนยาน้าแก้ปวดเมื่อย ตราพญานาค (เลข
ทะเบีย นยา 360/2558) ระบุ ค าเตือ นด้า นข้า งของฉลาก
“คาเตือน ยานี้มแี อลกอฮอล์ผสมอยู่ 4.75 % ควรใช้ดว้ ย
ความระมัด ระวัง ข้อ ควรระวัง เด็ก และสตรีม ีค รรภ์ห้า ม
รับ ประทาน ไม่ค วรรับประทานติด ต่อ กัน เป็ น เวลานาน”
ด้วยตัวอักษรสีแดงบนพืน้ ฉลากสีแดงเช่นกัน
เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทุก ท่า นให้แนวทางว่า เมื่อ มีบ ริษัทมาขอขึ้น ทะเบีย น
ตารับยา โดยทัวไปบริ
่
ษทั จะแนบรูปแบบฉลากซึ่งเป็ น lay
out ทีเ่ ป็ นกระดาษสีขาว ระบุให้ทราบว่า รูปภาพหรือตัว
อักษรบนฉลากเป็ นสีอะไร โดยอาจจะไม่ต้องพิมพ์สมี าให้
พิจารณาก็ได้ ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบจะไม่ได้เห็นฉลากจริง ดัง
คากล่าวว่า
“...อย.มีการผ่อนปรนให้ผู้ป ระกอบการไม่ต้อง
แสดงฉลากจริง ปกติจะเป็ น lay out โดย lay out อาจจะ
เป็ นกระดาษสีขาว ตัวอักษรสีดา แล้วจะมีการระบุสตี ่าง
ๆ...”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนี้ยงั มีความเห็นว่า
“ . . . ห า ก พ บ ก ร ณี ฉ ล า ก ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ท้องตลาดไม่ชดั เจน ควรเสนอให้สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พิจารณาดาเนินการ...”
เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาบางรายกล่าวว่า “...สาหรับคนทีอ่ ยากใช้ คาเตือนอาจจะ
ไม่ใช่คาตอบ...” ซึ่งหมายความว่า ผู้บริโภคที่ต้องการดื่ม

เพือ่ ให้เกิดความมึนเมา อาจจะไม่สนใจคาเตือนทีร่ ะบุไว้บน
ฉลาก แต่ความคิดเห็นทีก่ ล่าวมาไม่สอดคล้องกับความเห็น
ของเจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด และ
โรงพยาบาลชุมชนที่เห็นว่า ผูบ้ ริโภคบางกลุ่มต้องการฤทธิ ์
ทางยาที่ระบุบนฉลาก แต่ฉลากมีการแสดงคาเตือนที่อ่าน
ยากและไม่ชดั เจน ผูบ้ ริโภคจึงอาจไม่ทราบข้อความทีร่ ะบุ
คาเตือน เมื่อรับประทานไปแล้วจึงอาจเกิดอาการมึนเมา
หรือติดแอลกอฮอล์ได้ จึงกล่าวว่า
“ฉลากเล็ก ถ้าไม่สงั เกตจริง ๆ แทบไม่รูว้ ่าเขียน
อะไร ขนาดพวกผมตัง้ ใจตรวจสอบ ยัง ต้อ งดูใ กล้ ๆ ใช้
กล้องมือถือถ่าย แล้วขยาย”
“ญาติโยมที่ซ้อื ไปถวายพระ ก็ไม่รู้ คิดว่าเป็ นยา
บ ารุ ง ร่า งกาย พระก็ด่ืม เครื่อ งดื่ม ชูก าลัง คนซื้อ ยานี้ ไ ป
ถวายเช่นเดียวกับเครือ่ งดื่มชูกาลัง...”
“...ฉลากทีช่ ดั เจน ก็คงช่วยได้ระดับหนึ่ง...”
ประเด็นที่ 4 บรรจุภณ
ั ฑ์และขนาดบรรจุ
ยาตราพญานาคทัง้ 3 ทะเบียนตารับยา บรรจุใน
ภาชนะขวดแก้วสีชาทรงสีเ่ หลีย่ ม มีฝาเกลียวสีขาวปิ ดสนิท
ขนาดบรรจุ 150 มิล ลิลิตร ฉลากปิ ด ไว้ท่ีภาชนะบรรจุ 3
ด้าน ส่วนด้านที่เหลือจะเห็นน้ าที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่ง
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาดบรรจุ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
เครือ่ งดื่มทีม่ สี ว่ นผสมของแคฟเฟอีน
เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาบางท่า น แสดงความเห็น ว่า รูป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์แ ละ
ขนาดบรรจุมลี กั ษณะคล้ายเครื่องดื่มที่มคี าเฟอีน รวมถึง
การมีข นาดเล็ก ที่ พ กพาสะดวก ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ง ที่เ อื้อ ให้
ผู้บริโภคนายาไปใช้เพื่อให้เกิดความมึนเมาได้ แต่ ขนาด
บรรจุ ท่ี เ ล็ ก กลับ มี ป ระโยชน์ คื อ ในกรณี เ ปิ ดใช้ แ ล้ ว
รับ ประทานไม่ ห มดจะสิ้น เปลื อ งยาน้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ
ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ดังคากล่าว
ั หา...ทั ง้
“...ไม่ คิ ด ว่ า ภาชนะบรรจุ จ ะเป็ นป ญ
รูปแบบและภาชนะบรรจุ ได้รบั การอนุ ญาตตามที่ระบุใน
ทะเบียนตารับยา มองว่าภาชนะบรรจุขนาดเล็ก ทาให้เป็ น
unit dose…”
ความคิดเห็นที่กล่าวมาไม่สอดคล้องกับความคิด
ของเจ้าหน้ าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและจาก
โรงพยาบาลชุ ม ชนที่ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ บ างท่ า น ที่ เ ห็ น ว่ า
ผู้บริโภคเข้าใจว่า ยาตราพญานาคเป็ นเครื่องดื่มประเภท
เดียวกับเครื่องดื่มที่มแี คฟเฟอีน เนื่องจากมีรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์และขนาดบรรจุทค่ี ล้ายคลึงมากกับเครือ่ งดื่มดังกล่าว

“…บริษัท เปลี่ยนเป้ า หมาย เปลี่ย นภาพลัก ษณ์
ไปกระตุ้นการขายแบบเครื่องดื่ม โดยเฉพาะรูปแบบและ
ภาชนะบรรจุ…”
“...กลุ่มผูบ้ ริโภค มองว่าเป็ นยาชูกาลังด้วยซ้า ที่
พบในตูแ้ ช่ ทีม่ ไี ซส์เดียวกัน ...”
ประเด็นที่ 5 รูปแบบการจาหน่ าย
การสัง เกตในพื้น ที่ต่ า ง ๆ พบการจ าหน่ า ยยา
บารุงร่างกายตราพญานาคในตู้แช่ เย็น ร่ว มกับเครื่องดื่ม
ทัวไป
่ และการมีจาหน่ายในร้านขายของชา ตัวอย่างเช่นใน
รูป ที่ 1 พบร้า นขายยาแผนโบราณแห่ ง หนึ่ ง แช่ ข วดยา
บารุงร่างกายตราพญานาคสูตร 2 (ทะเบียนยา 167/2555)
จานวน 6 ขวด ในตูแ้ ช่รว่ มกับเครือ่ งดื่ม นม และน้าบริโภค

รูปที่ 1.การจาหน่ายในร้านขายยาแผนโบราณแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้ าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
จากโรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ แสดง
ความเห็ น ว่ า การจ าหน่ า ยในตู้ แ ช่ เ ครื่ อ งดื่ ม และการ
จ าหน่ า ยยาแผนโบราณในร้า นขายของช า เป็ น หนึ่ ง ใน
สาเหตุ ท่ที าให้ผู้บริโภคซึ่งเข้าใจว่า ยาเหล่านี้เป็ นอาหาร
หรือเครื่องดื่มแช่เย็น จึงมีพฤติกรรมรับประทานยาเหล่านี้
เหมือนอาหาร ดังคากล่าว
“ ..ยานี้เข้าถึงได้งา่ ย ถูกกฎหมายอยูใ่ นตูแ้ ช่. ผูค้ า้
เห็นว่าเป็ นยาทีส่ ามารถขายได้ ก็ขายในตูแ้ ช่ เมื่อกลุ่มทีต่ ดิ
เหล้า กลุม่ วัยรุน่ หรือกลุม่ ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการก็หาซือ้ ได้”
“...ผมเคยถามเจ้าของร้านค้า ชา ก็เข้าใจว่าเป็ น
กลุ่มยาชูกาลัง จึงเอาไปแช่ในตู้เย็น...การแช่เย็น ทาให้ซู่
ซ่าดี...ถ้าไม่แช่เย็น ลูกค้าไม่ซอ้ื ...”
“...ยาสตรีท่เี คยกินเป็ นยาของผู้หญิง ต้องนัง่ รถ
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ไปซื้อร้านขายยา ยานี้ขายในร้านชา ทาให้เข้าถึงได้ง่าย
ผู้ ข ายถ้ า เป็ นร้ า นค้ า ช า ก็ ต อบสนองลู ก ค้ า ขา ยได้
ตลอดเวลา เคาะประตูซอ้ื ได้ ทาให้การกินยาไม่ลดลง มีแต่
เพิม่ ขึน้ เพราะเข้าสูร่ า้ นชา ทาให้เข้าถึงได้รวดเร็ว ใคร ๆ ก็
กินได้...”
ประเด็นที่ 6 ช่องทางการขายและการสังซื
่ ้อ
จากการค้นข้อมูลทางออนไลน์ เพิม่ เติม พบการ
โฆษณาและวิธกี ารสังซื
่ ้อยาตราพญานาคผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัท ผู้ ผ ลิต (9) การใช้ ค าค้ น “ ยาบ ารุ ง ร่ า งกายตรา
พญานาค ราคา” ในเว็บ ไซต์ ส าหรับ ค้ น หาพบร้ า นค้ า
ออนไลน์จานวน 7 เว็บไซต์ ที่โฆษณาวิธกี ารสังซื
่ ้อและ
แสดงราคายาบ ารุ ง ร่ า งกายตราพญานาค ไ ด้ แ ก่
https://goo.gl/8riFRn (10) https://goo.gl/GdRqVi (16)
ซึ่ง มี การจ าหน่ า ยเฉพาะยาบ ารุง ร่า งกายตราพญานาค
เท่านัน้ แต่เมื่อใช้คาค้น “ยาน้ าแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค
ราคา” กลับไม่พบร้านค้าออนไลน์จาหน่ ายยาดังกล่าวเลย
(ยาน้าแก้ปวดเมือ่ ยตราพญานาคเป็ นยาสามัญประจาบ้าน)
การโฆษณาข้า งต้น จัด เป็ น การโฆษณายาแผน
โบราณทางอินเทอร์เน็ ต ส่งผลให้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า
หรือผูบ้ ริโภค ได้รบั ข้อมูล สะดวกในการสังซื
่ ้อ และเข้าถึง
ยาได้ง่า ยจากทางสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ เ จ้าหน้ า ที่จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้หนึ่งให้ขอ้ มูลว่า ในพื้นที่ท่ี
ตนรับผิดชอบ บริษทั ที่จาหน่ ายเครื่องดื่มทัวไปเป็
่
น ผูแ้ ทน
จาหน่ายยาตราพญานาคในจังหวัดด้วย จึงกล่าวว่า
“...ผู้ ข ายเป็ น บริษัท ขายเหล้ า ในจัง หวัด เป็ น
ผูข้ าย/ผูแ้ ทนจาหน่ าย เอเจนซีรายใหญ่ และวางไว้ร่วมกับ
เครือ่ งดื่มชูกาลังและแอลกอฮอล์ ทาให้คนซือ้ หามาทานกัน
ง่าย...”
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 การโฆษณา
ขายยาผ่านทางเว็บไซต์ ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผู้อนุ ญาต
นอกจากนี้หากพบหลักฐานเพิม่ เติมว่า เจ้าของเว็บไซต์ม ี
การขายยาแผนโบราณด้วย จะต้องพิจารณา 2 กรณี คือ 1.
เจ้าของเว็บไซต์นนั ้ มีใบอนุ ญาตผลิต ขาย หรือนาสังซึ
่ ่งยา
แผนโบราณหรือไม่ 2. เจ้าของเว็บไซต์มกี ารขายยาแผน
โบราณให้กบั ร้านขายยาทีม่ ใี บอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติ
ยา หรือขายยาให้กบั ประชาชนทัวไป
่
ประเด็นที่ 7 การโฆษณา
นอกจากการโฆษณาช่องทางการจาหน่ ายและ
การสังซื
่ อ้ แล้ว ทางบริษทั ผูผ้ ลิตได้โฆษณายาตราพญานาค
ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/YxMcWZ (9) แต่ไม่มกี ารระบุ
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เลขที่โฆษณาที่ได้รบั อนุ ญาตจากผูอ้ นุ ญาต เจ้าหน้าที่จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและจากโรงพยาบาลชุมชนที่
ให้สมั ภาษณ์ บางท่าน แสดงความคิดเห็นว่า การโฆษณา
ดังกล่าว เป็ นหนึ่งในสิง่ ที่เอื้อให้ผู้บริโภคนายาดังกล่าวไป
ใช้เพือ่ เกิดความมึนเมาได้ จึงกล่าวว่า
“...ยาทีม่ เี หล้านี้มมี านานแล้ว อดีตก็มกี ารกินเป็ น
ยาสตรี แต่การโฆษณาทาให้เกิดปญั หา...”
“…ยาพญานาค มีก ารออกโฆษณาทางสื่อ ของ
มวย โดยกลุ่มที่ใช้จะเป็ นพ่อบ้านหรือผูส้ ูงอายุ สื่อออกมา
เป็ นจุดประเด็นที่ทาให้เกิดการแพร่หลาย เมื่อกินแล้วก็ตดิ
ก็มกี ารเรียกหา...”
“...ยาบารุงกาลัง ก็มาจากการโฆษณา โดยเฉพาะ
รายการมวย โดยยาหลายยี่ห้ อ ก็ ม าจากตรงนี้ ท าให้
ชาวบ้านเข้าใจว่า โฆษณาได้ คนรูจ้ กั ก็อยากลองดู...”
“...การโฆษณา การเข้าถึง การเหนี่ยวนา ซึ่งเป็ น
จิตวิทยาทีเ่ ข้าถึงได้เลย ยิง่ ตรงนี้ตอบโจทย์ได้...”
ประเด็นที่ 8 ปริ มาณแอลกอฮอล์ในตารับยา
ฉลากของยาบ ารุ ง ร่ า งกายตราพญานาคทัง้ 2
ทะเบีย นต ารับ คือ ยาบ ารุง ร่า งกายตราพญานาค (เลข
ทะเบียนยา 78/2551) และ ยาบารุงร่างกายตราพญานาค
สูตร 2 (เลขทะเบียนยา 167/2555) ไม่มกี ารระบุปริมาณ
แอลกอฮอล์ แต่ ก ารตรวจวิเคราะห์ย าบ ารุง ร่า งกายตรา
พญานาค สูตร 2 พบปริมาณแอลกอฮอล์ตงั ้ แต่ 13.47 ถึง
15.14 กรัม/100 มิลลิลติ ร แต่ไม่พบผลการวิเคราะห์ของยา
บารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบียน 78/2551) (2)
ส่ว นยาน้ า แก้ป วดเมื่อ ยตราพญานาค (เลขทะเบีย นยา
360/2558) แสดงปริมาณแอลกอฮอล์ระบุในฉลากร้อยละ
4.75
เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาบางท่านที่ให้สมั ภาษณ์ แสดงความคิดเห็นว่า การขึน้
ทะเบีย นต ารับ ยาแผนโบราณเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ี
กาหนดไว้ ดังคากล่าวว่า
“...ตามหลัก เกณฑ์ก ารขอขึ้น ทะเบีย นต ารับ ยา
แผนโบราณ ก าหนดปริม าณแอลกอฮอล์รูป แบบยาน้ า
สาหรับรับประทานในตารับยาแผนโบราณ มีป ริม าณไม่
เกินร้อยละ 15 และยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณไม่เกิน
ร้อยละ 10…”
“...(การมีแอลกอฮอล์) ในกรรมวิธกี ารผลิต เพื่อ
มุ่ ง หวัง ให้ เ กิ ด การออกฤทธิ ์ ใช้ เ พื่อ การรัก ษา... การ
พิจารณาขึน้ ทะเบียน พิจารณาจากสูตรสมุนไพร มีการใช้

แบบดัง้ เดิม ถ้ามีแอลกอฮอล์ ในฉลากต้องมีคาเตือน แต่
เราไม่ ม ีก ารวิเ คราะห์ แต่ ใ ช้ค่ า ที่ไ ด้ จ ากการค านวณ...
ปริมาณแอลกอฮอล์ สูงสุดที่เคยอนุ ญาต คือ แอลกอฮอล์
15%...การกินเพื่อรักษา ไม่เป็ นปญั หา ถ้ายามีประโยชน์
จริง ๆ แต่ควรมีกระบวนการจัดการ การทีย่ ามีแอลกอฮอล์
สู ง ควรเป็ น การกิ น ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว...อย.มีก ารจ ากั ด
เปอร์เซนต์ของแอลกอฮอล์...ถ้าผู้บริโภคใช้ตามที่ระบุ ไม่
น่าจะเกิดปญั หา”
ความคิดเห็นทีก่ ล่าวมาไม่สอดคล้องกับความเห็น
ของเจ้าหน้ าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและจาก
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ ซึ่ ง เห็ น ว่ า
ปริมาณแอลกอฮอล์เป็ นหนึ่งในสาเหตุให้ผบู้ ริโภคนายาไป
ใช้ด่มื เพือ่ ทาให้เกิดความมึนเมาได้ ดังคากล่าว
“...ยานี้มปี ริมาณแอลกอฮอล์สงู ทาให้คนติดได้...
เพื่อเป็ นการฉีกแนวการขาย จึงมีการใส่แอลกอฮอล์สูง...
ต้องกินสมุนไพรที่มแี อลกอฮอล์สูงกว่า...คือ สูตรยาบารุง
ร่ า งกาย ส่ ว นอี ก ตัว หนึ่ ง (สู ต รยาแก้ ป วดเมื่ อ ย) ที่ ม ี
แอลกอฮอล์น้อย กินแล้วไม่ได้ผล...”
“...เค้ากินแทนเหล้าเลยครับ คนซื้อเค้ากินแบบ
เหล้า คือ 1 เป๊ก กินตอนเช้าแล้วไปทางาน คือ รูส้ กึ ว่ากิน
แล้วมีกาลัง ทาให้มเี รีย่ วแรงในการทางาน ไม่กนิ เหล้าก็ได้
แต่กินพญานาคขวดนึง ...โดยกลุ่มนี้ก็ติดเหล้า เมื่อไม่กิน
เหล้า ก็อ ยู่ไ ด้ คนใช้ แ รงงาน ฉี ด ยาฆ่า หญ้า ในไร่อ้อ ย มี
ความเชื่อว่าเป็ นยาบารุง ผมอยู่ได้โดยไม่ตอ้ งกินเหล้าขาว
เหมือนกินเหล้าขาวเป๊กนึง ก็ทดแทนได้...ดื่มกันคนละขวด
สองขวด...”
ราคาที่ป รากฎบนฉลากของยาบ ารุง และยาแก้
ปวดเมื่อยตราพญานาค คือ 25 บาท ราคาที่ไม่แพงนี้อาจ
เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยเสริ ม ให้ ม ี ก ารน ายาไปใช้ แ ทนสุ ร าหรื อ
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์อ่นื ๆ
ประเด็นที่ 9 ประชาชนซื้อถวายพระเพราะ
มองว่าเป็ นยา
เจ้าหน้ าที่จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
จากโรงพยาบาลชุมชนบางท่านทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ แสดงความ
คิดเห็นว่า การทีช่ าวบ้านซือ้ ถวายพระ เพราะมองว่าเป็ นยา
เป็ นหนึ่งในสาเหตุท่ที าให้เกิดการใช้ในทางที่ผดิ เพื่อทาให้
เกิดการมึนเมา ดังคากล่าวว่า “...ถามชุมชนในหมูบ่ า้ น ที่
นาไปถวายพระ ก็ไม่รวู้ า่ ผิด เข้าใจว่าเป็ นยา...”

การประเมิ นความเสี่ยงของยา
ฉลากยาแก้ ป วดเมื่อ ยตราพญานาคระบุ ว่ า มี
แอลกอฮอล์ผสมอยูร่ อ้ ยละ 4.75 แต่ไม่ได้ระบุวา่ เป็ นหน่วย
ปริมาตรต่อปริมาตร หรือ น้ าหนักต่อปริมาตร การศึกษานี้
สันนิษฐานว่าหน่ วยที่ใช้น่าจะเป็ นกรัมต่อ 100 มิลลิลติ ร
ส่ ว นยาบ ารุ ง ร่ า งกายตราพญานาค (เลขทะเบี ย นยา
78/2551) และยาบารุงร่างกายตราพญานาค สูตร 2 (เลข
ทะเบียนยา G 167/2558) ไม่ได้แสดงปริมาณแอลกอฮอล์
ไว้ บ นฉลากยา แต่ ก ารวิเ คราะห์ ย าบ ารุ ง ร่ า งกายตรา
พญานาค สูตร 2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน 7
ตั ว อย่ า ง พบว่ า มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ 13.47-15.14
กรัม/100 มิลลิลติ ร (ประมาณ 15 กรัมต่อ 100 มล.) (2)
การศึกษาจึงใช้ค่านี้เพื่อ คานวณหน่ วยดื่มมาตรฐานของยา
บารุงร่างกายตราพญานาคทัง้ สองแบบหากดื่มในปริมาณ 1
ขวด (150 มล.)
ค่าดื่มมาตรฐานของยาแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค
1 ขวด คือ 0.71 และค่าดื่มมาตรฐานของยาบารุงร่างกาย
ตราพญานาค 1 ขวด คือ 2.25 การดื่มในปริมาณ 1 ดื่ม
มาตรฐานส่งผลให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ในกระแส
เลือดเลือดอยูใ่ นระดับ 15-20 มิลลิกรัม% ดังนัน้ การดื่มยา
แก้ปวดเมื่อยตราพญานาคจานวน 1 ขวด (150 มิลลิลติ ร)
หรือยาบารุงร่างกายตราพญานาคจานวน 1 ขวด (150
มิลลิลติ ร) ส่งผลให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูง
ถึง 10.65–14.2 มิลลิกรัม% และ 33.75–45 มิลลิกรัม%
ตามลาดับ กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 21/2560 กาหนด
ว่า ในกรณีทวไป
ั ่ ถ้ามีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด
เกิน 50 มิลลิกรัม% ถือว่าเมาสุรา (17) ดังนัน้ การดื่มยา
แก้ปวดเมื่อยตราพญานาค 5 ขวดขึน้ ไป หรือดื่มยาบารุง
ร่างกายตราพญานาคตัง้ แต่ 2 ขวดขึน้ ไปอาจทาให้เมาสุรา
ได้ตามกฎหมาย
อย่า งไรก็ต าม ความเข้ม ข้นของ
แอลกอฮอล์ใ นเลือ ดยัง ขึ้น กับ ป จั จัย ต่ า ง ๆ อีก มากมาย
เช่น พยาธิสภาพของแต่ละบุคคล น้ าหนักตัว ปริมาตรของ
เลือด อาหารทีอ่ ยู่ในกระเพาะ ช่วงเวลาหลังการดื่ม วิธกี าร
ดื่ม (แบบครัง้ เดียวหรือค่อย ๆ จิบ (18)
กฎหมายระบุให้ผูผ้ ลิตยาต้องแสดงสรรพคุณ ข้อ
บ่งใช้ และวิธกี ารรับประทานบนฉลากตามทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียน
ไว้ เช่น รับประทานครัง้ ละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 1-3 ครัง้
การใช้ยาอย่างถูกต้อง คือ การใช้เพื่อการรักษา ป้องกัน
หรือบาบัดรักษาโรค โดยใช้ตามสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้ และ
ในปริมาณตามทีร่ ะบุไว้บนฉลากเท่านัน้ การดื่มยาบารุง
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ตารางที่ 1. ความเสีย่ งของการดื่มยาตราพญานาคตามปริมาณแอลกอฮอล์ท่ไี ด้รบั ในกรณีของการบริโภคที่เกินความจาเป็ น
จากทีร่ ะบุไว้ในฉลากยา
ความเสีย่ งจากการดื่ม จานวนดื่มมาตรฐาน
ข้อควรระวังในการบริโภคทีเ่ กินความจาเป็ นจากทีร่ ะบุไว้บนฉลาก
ยาแก้ปวดเมือ่ ยตราพญานาค
ยาบารุงร่างกายตราพญานาค
การดื่มแบบมีความ
ผูช้ าย: ≤ 4 ต่อวัน ผูช้ ายไม่ควรเกิน 5 ขวดครึง่ ต่อวัน ผูช้ ายไม่ควรเกิน 1 ขวดครึง่ ต่อวัน
เสีย่ งต่า
ผูห้ ญิง: ≤ 2 ต่อวัน ผูห้ ญิงไม่ควรเกิน 2 ขวดครึง่ ต่อวัน ผูห้ ญิงไม่ควรเกิน 3 ใน 4 ขวดต่อวัน
(ประมาณ 110 มิลลิลติ ร)
การดื่มแบบมีความ
ผูช้ าย: 5-6 ต่อวัน
ผูช้ ายไม่ควรเกิน 8 ขวดต่อวัน
ผูช้ ายไม่ควรเกิน 2 ขวดครึง่ ต่อวัน
เสีย่ ง
ผูห้ ญิง: 3-4 ต่อวัน
ผูห้ ญิงไม่ควรเกิน 5 ขวดต่อวัน
ผูห้ ญิงไม่ควรเกิน 1 ขวดครึง่ ต่อวัน
การดื่มแบบอันตราย ผูช้ าย: > 6 ต่อวัน
ผูช้ ายไม่ควรเกิน 8 ขวดครึง่ ต่อวัน ผูช้ ายไม่ควรเกิน 3 ขวดต่อวัน
ผูห้ ญิง: > 4 ต่อวัน
ผูห้ ญิงไม่ควรเกิน 6 ขวดต่อวัน
ผูห้ ญิงไม่ควรเกิน 2 ขวดต่อวัน
ร่างกายดังกล่าวเกินความจาเป็ นและผิดวัตถุประสงค์ คือ
ใช้เพื่อให้เกิดความมึนเมาจึงมีความเสีย่ ง ผูศ้ กึ ษานาระดับ
ความเสี่ยงในการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ (19)
มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่อ บ่ ง บอกความเสี่ย งของการใช้ ย าตรา
พญานาค ดังแสดงในตารางที่ 1 การดื่มยาบารุงร่างกาย
ตราพญานาคเกินกว่า 3 ขวดต่อวันในผูช้ าย หรือเกินกว่า
2 ขวดต่อวันในผูห้ ญิง จะทาให้ได้รบั แอลกอฮอล์ในระดับที่
ถือว่าเป็ นการดื่มแบบอันตราย
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
การสัมภาษณ์ เชิงลึก ในผู้ให้ขอ้ มูลถึง ข้อเสนอใน
ั หาการน ายาแผนโบราณไปใช้ใ นทางที่ผิด
การแก้ไ ขป ญ
สามารถสรุปได้ดงั นี้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ควรจัดให้มกี ารทบทวนทะเบียนตารับยาที่มแี อลกอฮอล์
เป็ นส่วนผสม โดยจัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
ยาแผนโบราณที่มแี อลกอฮอล์เป็ นส่วนผสม เพื่อควบคุม
ปริมาณแอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณและยาสามัญประจา
บ้านแผนโบราณให้เหมาะสม รวมทัง้ กาหนดให้รูปแบบ
ฉลากของยาแผนโบราณและยาสามัญประจาบ้าน ต้องมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะยาทีม่ ชี ่อื การค้า
เดี ย วกัน เพื่ อ ป้ องกัน ความสับ สนของผู้ จ าหน่ า ยและ
ผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ ยังควรแก้ไขกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
บัง คับ การแสดงฉลากและค าเตือ น โดยระบุ ส ีพ้ืน และสี
ตัวอักษรว่าต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน
สาหรับ ประเด็น การบัง คับ ใช้ก ฎหมายนัน้ ควร
พิจารณาให้มกี ารควบคุมการจาหน่ ายยาแผนโบราณที่ม ี
แอลกอฮอล์เป็ นส่วนผสม ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ หากพบ
ผูป้ ระกอบการกระทาความผิดในกรณีของการจาหน่ายและ
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การโฆษณาขายยาของผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจาหน่ าย ร้านค้า และ
ร้านชา พนักงานเจ้าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510 ควรดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอในการแก้ไขปญั หาในระดับของผูบ้ ริโภค
คือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสือ่ สารความเสีย่ งของยาแผน
โบราณที่มแี อลกอฮอล์เป็ นส่วนผสม ให้กบั กลุ่ม เป้าหมาย
ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทัวไป
่ ผูใ้ ช้แรงงาน เด็กละวัยรุ่น พระสงฆ์
ผูข้ บั ขีร่ ถทุกประเภท โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ รวมถึงความไม่เหมาะสมของ
การซื้อยาที่มสี ่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูง ไป
ถวายพระสงฆ์ การให้ความรู้ในการใช้ยาแก่พระสงฆ์โดย
ร่วมกับกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมก็เป็ นสิง่ ที่ควร
กระท า การรณรงค์ เ รื่อ งการใช้ย าที่ม ีแ อลกอฮอล์ เ ป็ น
ส่ ว นผสมร่ ว ม กั บ กลุ่ ม ที่ ร ณรงค์ เ พื่ อ ลดการบริ โ ภค
แอลกอฮอล์และเครือข่ายต่าง ๆ ก็น่าจะเป็ นกลวิธที จ่ี ะช่วย
แก้ปญั หาได้

การอภิ ปรายและสรุปผล
สิ่ง ที่เ อื้อ ให้เ กิด การใช้ย าตราพญานาคทดแทน
แอลกอฮอล์ มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) ปจั จัยภายในของตัว
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตารับยาทีม่ แี อลกอฮอล์ปริมาณสูง ส่งผล
ให้ ผู้ บ ริโ ภคที่เ ริ่ม ใช้ ห รือ ใช้ เ ป็ น ระยะเวลานานหรือ ใช้
ต่อเนื่ อง เกิดการติดแอลกอฮอล์ได้ การควบคุ มปริม าณ
แอลกอฮอล์ให้เหมาะสม อาจจะเป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
ลดความเสีย่ งของการนายาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ได้ 2) ปจั จัย
ภายนอกตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อยาทีใ่ ช้คาว่าบารุงร่างกาย
รูปแบบฉลากคล้ายคลึงกัน กับยาที่ใกล้เคียง ฉลากระบุคา
เตือนไม่ชดั เจน (สีพน้ื ของฉลากและตัวอักษรคาเตือนต่างก็

มีสแี ดง) รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาดบรรจุ รูปแบบการ
จาหน่ าย ช่องทางการโฆษณาขายยาและการสังซื
่ ้อ การ
โฆษณาในรูปแบบทีท่ าให้เข้าใจถึงการมีพละกาลัง (ผูช้ าย
ยกแขนโชว์กล้ามเนื้อ) และชาวบ้านซื้อถวายพระโดยมอง
ว่าเป็ นยา
ยาบ ารุ ง ร่ า งกายตราพญานาคได้ ร ับ การขึ้ น
ทะเบีย นถู ก ต้อ งตามพระราชบัญ ญัติย า พ.ศ.2510 และ
ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด ผลการตรวจ
วิ เ คราะห์ ย าบ ารุ ง ร่ า งกายตราพญานาค สู ต ร 2 เลข
ทะเบียนยา 167/ 2555 มีปริมาณแอลกอฮอล์ตงั ้ แต่ 13.47
ถึง 15.14 กรัม/100 มิลลิลติ ร (2) ซึง่ มีปริมาณแอลกอฮอล์
เทีย บเท่ า ไวน์ หากผู้บ ริโ ภครับ ประทานยาตามที่ฉ ลาก
แนะนาครัง้ ละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครัง้ ก็ไม่น่าจะเกิด
อันตรายต่อสุขภาพ แต่จากการศึกษาของรุ่งนภา กงวงษ์
พบว่า ผู้บ ริโ ภคที่ใ ช้ย าตัว นี้ ม กั ดื่ม ครัง้ ละ 1-2 ขวดหรือ
มากกว่า (20) ดังนัน้ จึงอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หาก
รับ ประทานไม่ ต รงตามที่ฉ ลากระบุ ไ ว้ห รือ รับ ประทาน
ต่อเนื่องติดต่อกัน
ส าหรับ ยาแผนโบราณ พบว่ า กฎหมายไม่ ไ ด้
กาหนดรูปแบบคาเตือน รูปแบบภาชนะ ขนาดบรรจุ และ
รูปแบบการจาหน่ายในตูแ้ ช่ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ การแสดง
ฉลากทีไ่ ม่ชดั เจน ผูบ้ ริโภคไม่ทราบว่ายามีแอลกอฮอล์ผสม
อยู่ และไม่ทราบถึงวิธกี ารรับประทาน สิง่ เหล่านี้อาจส่งผล
ต่อการนายาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการปญั หาการนายา
แผนโบราณไปใช้ในทางทีผ่ ดิ มีดงั นี้ 1) การดาเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510 ในเรื่องของการ
พิจารณาอนุ ญาตขึน้ ทะเบียนตารับยาแผนโบราณค่อนข้าง
มี ข้ อ จ ากั ด คื อ เป็ นการพิ จ ารณาตามตั ว อั ก ษรของ
บทบัญญัติตามกฎหมาย แต่ในบางกรณีไม่ม ีหลักเกณฑ์
ก าหนดไว้ เช่ น ไม่ ม ีก ารก าหนดระบุ ส ี ข องฉลากและ
ตัวอักษร หรือขนาดของภาชนะบรรจุ หรือรูปแบบภาชนะ
บรรจุ ดังนัน้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรมี
การออกกฎหมาย หรือ ทบทวนกฎหมาย หรือ พิจ ารณา
ก าหนดแนวทางการปฏิ บ ั ติ ง านร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการ
ั หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการที่
ป้ องกั น และการแก้ ไ ขป ญ
ผูบ้ ริโภคนายาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ

การศึก ษานี้ ใ ช้ย าตราพญานาคเป็ น กรณี ศึก ษา
การศึกษาต่อไปควรศึกษาเพิม่ เติม ในยาแผนโบราณที่ม ี
แอลกอฮอล์เป็ นส่วนผสมที่ผลิตหรือนาเข้าในประเทศไทย
เพื่อเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ ความเสีย่ ง ข้อมูลการนา
ยาแผนโบราณไปใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบระยะสัน้ และ
ระยะยาวต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และการทางานของ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
ความคืบหน้ าของการดาเนิ นงาน
ผู้ ศึก ษาได้ น าผลการศึก ษานี้ ใ นที่ป ระชุ ม ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาและผู้บริหารของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประธานเครือ ข่ า ยงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคระดับประเทศในทีป่ ระชุม เพื่อให้ขอ้ เสนอ
เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปญั หาอย่างเป็ นรูปธรรม หลังจาก
นั น้ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ติด ต่ อ ให้
ผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบฉลากของยาแผนโบราณให้
แตกต่างจากยาสามัญประจาบ้าน ผูป้ ระกอบการได้เปลีย่ น
รูปแบบฉลาก พืน้ สีฉลาก สีของตัวอักษรในฉลาก รวมถึงสี
ของตัวอักษรค าเตือนของยาแก้ป วดเมื่อ ยตราพญานาค
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เชิญ
ผู้เ กี่ย วข้อ งหารือ เพื่อหาแนวทางในการก าหนดปริม าณ
แอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณให้เหมาะสม แต่ยงั หาไม่ได้
ข้อยุตใิ นขณะนี้
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