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ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
บทคดัย่อ 

 วตัถปุระสงค์: เพื่อหาค าอธบิายถงึสิง่ที่เอื้อใหเ้กดิการน ายาบ ารุงร่างกายตราพญานาคไปใช้ดื่มเพื่อใหเ้กดิความมนึ
เมา ประเมินความเสี่ยงของยาน้ีในการท าให้เมาสุรา ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาการใช้ยาแผนโบราณที่มี
แอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมในทางทีผ่ดิ วิธีการ: การวจิยัม ี3 ขัน้ตอน สว่นแรกเป็นการหาค าอธบิายถงึสิง่ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการน ายา
บ ารุงร่างกายตราพญานาคไปดื่มเพื่อความมนึเมา โดยการสมัภาษณ์เชงิลึกในเจ้าหน้าที่ซึ่งสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 11 คนซึ่งท างานในพืน้ทีท่ีเ่คยพบ
ปญัหาในการจ าหน่ายยาดงักลา่วหรอืยงัพบปญัหาอยู ่จ านวน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัอุบลราชธานี อุดรธานี หนองบวัล าภู และ
ศรสีะเกษ ร่วมกบัการลงพืน้ทีห่าขอ้มลูรปูแบบการขายยาในรา้นขายยาและรา้นช าจ านวน 4 ครัง้ รวมถงึการคน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
การโฆษณายาตัวน้ีทางเว็บไซด์ต่าง ๆ  การศึกษาส่วนที่ 2 เป็นการประเมินความเสี่ยงของยาตัวน้ี โดยค านวณระดับ
แอลกอฮอลใ์นเลอืดทีอ่าจเป็นไปไดเ้มือ่มกีารใชย้า การศกึษาสว่นที ่3 เป็นการจดัท าขอ้เสนอในการแกป้ญัหาโดยการสมัภาษณ์
เชงิลกึเจา้หน้าทีข่อง อย. สสจ. และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 7 คน รวมถงึมกีารสนทนากลุ่มระหวา่งหวัหน้ากลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ 4 คนในเขตสขุภาพที ่10 ผลการวิจยั: การน ายาบ ารุงตวัน้ีไปใชใ้นทางทีผ่ดิ เกดิจาก 1. ปจัจยั
ของตวัผลติภณัฑ์ ได้แก่ ปรมิาณแอลกอฮอล์ในต ารบัยา และ 2. ปจัจยัภายนอกตวัผลติภณัฑ์ 8 ประเดน็ ได้แก่ ชื่อยาบ ารุง
ร่างกาย รปูแบบฉลากทีค่ลา้ยคลงึกบัผลติภณัฑอ์ื่นทีใ่กลเ้คยีง ฉลากระบุค าเตอืนไม่ชดัเจน (สพีืน้ของฉลากและตวัอกัษรค า
เตอืนมสีแีดงเหมอืนกนั) รูปแบบบรรจุภณัฑ์และขนาดบรรจุ รูปแบบการจ าหน่าย ช่องทางการโฆษณาขายยาและการสัง่ซื้อ 
การโฆษณาทีท่ าใหเ้ขา้ใจถงึสรรพคุณทีท่ าให้มพีละก าลงั (ผูช้ายยกแขนโชวก์ลา้มเน้ือ) และการทีป่ระชาชนซื้อถวายพระสงฆ์
เพื่อใหบ้ ารุงร่างกาย  การดื่มยาบ ารุงร่างกายน้ี 1 ขวดในขนาดบรรจุ 150 มลิลลิติรที่มปีรมิาณแอลกอฮอล์ประมาณ 15 
กรมั/100 มลิลลิติร คดิเป็น 2.25 ดื่มมาตรฐาน ซึง่อาจท าให้ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดสงูถงึ 33.75 – 45 mg% ซึง่ใกลเ้คยีงกบั
ค่า 50 mg% ซึ่งเป็นระดบัทีก่ฎหมายถอืว่าเมาสุรา ขอ้เสนอเกี่ยวกบัแนวทางแกไ้ขปญัหา คอื 1) ออกกฎหมายเพื่อควบคุม
ปรมิาณแอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณและยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณใหเ้หมาะสม ตลอดจนทบทวนทะเบยีนต ารบัยาที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 2) ออกกฎหมายบงัคบัการแสดงฉลากและค าเตอืน โดยระบุสพีืน้และสตีวัอกัษรชดัเจน 3) ออก
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใหร้ปูแบบฉลากของยาแผนโบราณและยาสามญัประจ าบา้นตอ้งมคีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะยาทีม่ชีื่อ
การคา้เดยีวกนั 4) การด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั และควบคุมการจ าหน่ายยาแผนโบราณที่มแีอลกอฮอล์เป็น
สว่นผสมตามพระราชบญัญตัคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์5) การใหค้วามรูเ้รื่องยาตวัน้ีแก่พระสงฆ ์ร่วมกบักรมการศาสนา 
มหาเถรสมาคม และกลุ่มผูบ้รโิภค สรปุ: การศกึษาท าใหไ้ด้ขอ้เสนอแนะในการแกป้ญัหาการใชย้าบ ารุงร่างกายตราพญานาค
ในทางทีผ่ดิ ซึง่อาจสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พือ่แกป้ญัหาการใชย้าแผนโบราณในทางทีผ่ดิกรณีอื่น ๆ ได ้
ค าส าคญั: ยาแผนโบราณ แอลกอฮอล ์การใชย้าในทางทีผ่ดิ การคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
รบัตน้ฉบบั: 6 ก.ย. 2559, รบัลงตพีมิพ:์ 11 พ.ย. 2559, แกไ้ขตามขอ้มลูทีเ่พิม่ใหม ่26 ก.ค. 2560 
ผูป้ระสานงานบทความ: นุชน้อย ประภาโส กองส่งเสรมิงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในส่วนภูมภิาคและท้องถิ่น  ส านักงาน
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Handlings of the Problem on Traditional Drug Misuse:  
Case Study of Payanaka Tonic 

 
Nuchnoi Prapaso, Wimon Suwannakesawong                                                                   

Food and Drug Administration                                                                   

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 in-
depth 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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บทน า 
ยาแผนโบราณทีข่ ึน้ทะเบยีนต ารบัยาอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฎหมายและมีการจ าหน่ายในร้านขายยาที่ได้ร ับ
อนุญาต น่าจะมคีวามปลอดภยัต่อผู้บรโิภค แต่หากมกีาร
น ายานัน้ไปใช้ในทางที่ผิด ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผูบ้รโิภคได ้นิยามของการน ายาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ หมายถงึ  
“การใช้ยาผิดจากวัต ถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในทาง
การแพทย์หรือในกฎหมาย” (1) ปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ไดร้บัรายงานวา่ ผูบ้รโิภคน า
ยาบ ารงุรา่งกายตราพญานาคทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนตามที่
กฎหมายก าหนดไปใช้ดื่ ม เพื่ อ ให้ เกิดความมึน เมา 
ฐานขอ้มูลคุณภาพ-ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์สุขภาพ 
โดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ระบุผลตรวจวเิคราะห์หา
ปรมิาณแอลกอฮอลใ์นยาแผนโบราณจ านวน 40 ตวัอยา่ง
ในปี 2558  พบปรมิาณแอลกอฮอล์ ตัง้แต่ 0.01 ถงึ 15.14 
กรมั/100 มิลลิลิตร ต ารบัที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า
ต ารบัอื่น คอื ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค สตูร 2  เลข
ทะเบยีนต ารบัยา 167/ 2555 จ านวน 7 ตวัอย่าง ที่มี
แอลกอฮอล ์13.47-15.14 กรมั/100 มลิลลิติร (2)  

ตวัอย่างของการน ายาดงักล่าวไปใช้ดื่มเพื่อให้
เกิดความมึนเมา พบเห็นได้ในสื่อต่างๆ เช่น พระสงฆ์มี
อาการมึนเมาสุราเน่ืองจากดื่มยาบ ารุงร่างกาย (3-8) 
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อศรัทธาในสถาบันศาสนา 
รวมถึงหากประชาชนหรือพระสงฆ์ดื่มยากลุ่มดังกล่าว
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน อาจจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ 
เศรษฐกจิ และสงัคม เช่นเดยีวกบัการดื่มสุราหรอืเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ จากปญัหาดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงใช้
กระบวนการจดัการความเสีย่ง เพื่อวเิคราะห์หาค าอธบิาย
ถงึสิง่ที่เอื้อให้เกดิการน ายาบ ารุงร่างกายตราพญานาคไป
ใช้ดื่มเพื่อให้เกิดความมึนเมา รวมถึงการประเมินความ
เสีย่งของยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคโดยค านวณระดบั
แอลกอฮอล์ในเลือดที่เกิดจากการดื่ม และจดัท าขอ้เสนอ
เพื่อแก้ไขปญัหาการน ายาไปใช้ดื่มเพื่อให้มนึเมา และส่ง
ขอ้เสนอใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

  
วิธีการวิจยั 

การวิจัย น้ี เ ป็นการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคจ านวน 3 ทะเบยีน
ต ารบั ทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนต ารบัยากบัส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา คอื ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค เลข
ทะเบยีนยา 78/ 2551 ยาบ ารุงรา่งกายตราพญานาค สตูร 
2 เลขทะเบยีนยา 167/2555 และยาน ้าแก้ปวดเมื่อยตรา
พญานาค เลขทะเบยีนยา 360/2558  

การวิเคราะหสิ์ง่ทีเ่อ้ือต่อการใช้ในทางทีผิ่ด 
การศกึษาใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อรวบรวมใน

ปญัหาต่าง ๆ ของยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคและยาทีม่ี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์รวมถงึสิง่ที่เอื้อให้เกิดการน ายา
ดังกล่าวไปใช้ดื่ม เพื่อให้เกิดการมึนเมา ผู้ ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจ านวน 4 ท่านทีม่ปีระสบการณ์ดา้นยาแผน
โบราณมากกวา่ 10 ปี เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัทีร่บัผดิชอบงานผลติภณัฑย์าจ านวน 3 ท่าน และ
เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาลชุมชนทีร่บัผดิชอบงานคุม้ครอง
ผู้บรโิภคจ านวน 4 ท่านที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ที่เคยพบ
ปญัหาในการจ าหน่ายยาดังกล่าว หรือยงัพบปญัหาอยู ่
ไดแ้ก่ จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดัศรสีะ
เกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี  

ผูว้จิยัยงัไดล้งพืน้ทีจ่ านวน 4 ครัง้เพื่อหาขอ้มลูใน
จงัหวดัดงักล่าวเพื่อศกึษารูปแบบการจ าหน่ายยาในร้าน
ขายยาและร้านช า  รวมทั ้งสืบค้นข้อมูลผ่ านระบบ
อนิเทอรเ์น็ตโดยใชค้ าคน้ “ ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค” 
ตลอดจนค้นขอ้มูลพระสงฆ์ดื่มยาบ ารุงร่างกายชนิดน้ีและ
เกดิอาการมนึเมา และการโฆษณายาบ ารุงร่างกายชนิดน้ี 
(3-10) เพื่อหาค าอธิบายถึงสิ่งที่เอื้อให้ประชาชนและ
พระสงฆด์ื่มยาชนิดน้ีเพือ่ใหเ้กดิความมนึเมา 

การประเมินความเสีย่งของยา 
ปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเครือ่งดื่มแต่ละชนิดมคีวาม

แตกต่างกัน เช่น เบียร์มีแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 5 
ปรมิาตรต่อปรมิาตร หรอื 5 ดกีร ีหรอืไวน์มแีอลกอฮอล์
ประมาณรอ้ยละ 12 ปรมิาตรต่อปรมิาตรหรอื 12 ดกีร ี(11) 
การเปรยีบเทียบปรมิาณแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มแต่ละ
ชนิด จงึต้องใชห้น่วยมาตรฐานหรอื 1 ดื่มมาตรฐาน (1 
standard drink) ประเทศไทยก าหนดให ้1 ดื่มมาตรฐาน
เทียบเท่ากบัการได้รบัแอลกอฮอล์ 10 กรมั ปรมิาณ
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นหน่วยดื่มมาตรฐานค านวณ
จากผลคูณของปรมิาตรของเครื่องดื่มที่รบัประทาน (มล.) 
และความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มในหน่วยกรมั
ต่อ 100 มลิลลิติร หารดว้ย (10 กรมัx100 มลิลลิติร) หรอื
ค านวณจากผลคูณระหว่างปริมาตรของเครื่องดื่มที่
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รบัประทาน (มล.) และความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ใน
เครื่องดื่มในหน่วยมิลลิลิตรต่อ 100มิลลิลิตร และความ
ถ่วงจ าเพาะของแอลกอฮอล์ หารด้วย (10 กรมัx100 
มลิลลิติร) ความถ่วงจ าเพาะของแอลกอฮอล์บรสิุทธิ ์คอื 
0.79 (12,13) 1 ดื่มมาตรฐานเทยีบเท่ากบัเบยีร ์(รอ้ยละ 5 
ปรมิาตรต่อปรมิาตร) ปรมิาณ ¾ ของ 330 มล. (กระป๋อง/
ขวดเลก็) หรอืไวน์ (รอ้ยละ 12 ปรมิาตรต่อปรมิาตร) 
ปรมิาณ 1 แก้ว (100 มล.) หรอืน ้าขาว อุ กระแช่ (รอ้ยละ 
10 ปรมิาตรต่อปรมิาตร) ปรมิาณ 3 เป๊ก/ดอง/ก๊ง (150 
มล.) หรอืสรุาส/ีขาว 35 ดกีร ีปรมิาณ 2 ฝาใหญ่  
(30 มล.) (14) โดยปกตกิารดื่มแอลกอฮอล ์1 ดื่มมาตรฐาน 
ท าใหค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นกระแสเลอืด (blood 
alcohol content) เท่ากบัประมาณ 15 มลิลกิรมั% กรณี
ของเพศชายทีม่นี ้าหนกั 60 กโิลกรมั (15)  

การจดัท าข้อเสนอแนวทางการแก้ไข 
 ขัน้ตอนในการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดแ้นวทางแกไ้ข 

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 
เจา้หน้าทีจ่ากส านกัยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั และโรงพยาบาลชุมชน 
ในประเด็นของจัดท าแนวทางการแก้ไขปญัหาการน า
ยาตราพญานาคไปใช้ดื่มเพื่อให้เกิดความมึนเมา และ
 2) การสนทนากลุ่ม ในกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงาน
คุม้ครองผูบ้รโิภคในเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 4 ท่าน โดย
ประเดน็ของการสนทนากลุ่ม คอื ปญัหาของการน ายาตรา
พญานาคไปใชด้ื่มเพื่อใหเ้กดิความมนีเมาและความคดิเหน็
เพือ่จดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย  

การวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูเพือ่น ามาวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา

ในประเด็นการหาค าอธิบายสิ่งที่เอื้อต่อการน ายาบ ารุง
รา่งกายตราพญานาคไปใชด้ื่มเพื่อใหเ้กดิความมนึเมา การ
น าเสนอขอ้มูลโดยใช้การอ้างองิค าพูดของผูใ้หข้อ้มูล โดย
การแยกแยะ และจดัประเดน็ใหเ้ป็นหมวดหมู่ รวมถงึการ
รวบรวมขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขจากผูใ้หข้อ้มลู 

 
ผลการวิจยั 
ส่ิงท่ีเอ้ือให้เกิดการน ายาไปใช้ในทางท่ีผิด 

การสมัภาษณ์เชงิลกึและการลงพืน้ทีเ่พื่อหาขอ้มลู
รูปแบบการจ าหน่ายยาบ ารุงร่างกายจากร้านขายยาและ
รา้นขายของช า รวมถงึการคน้ขอ้มลูทางออนไลน์เกี่ยวกบั

การจ าหน่ายยาตราพญานาค ขอ้มูลที่พระสงฆด์ื่มยาบ ารุง
ร่างกายตราพญานาคแลว้เกดิการมนึเมา และการโฆษณา
ยาบ ารุงรา่งกายตราพญานาค พบสิง่ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการน ายา
พญานาคไปใช้เพื่อให้เกิดความมนึเมาใน 9 ประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี  

ประเดน็ท่ี 1 ช่ือยาท่ีระบวุ่าบ ารงุร่างกาย  
ชื่อและประเภทยาบ ารุงร่างกายในการศกึษา คอื 

ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบยีนยา 78/2551)  
และยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค สตูร 2 (เลขทะเบยีนยา 
167/2555) ผู้ให้ขอ้มูลมคีวามเห็นที่หลากหลายต่อการใช้
ชื่อยาในลกัษณะน้ี เจา้หน้าทีจ่ากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาบางท่านกล่าววา่ ชื่อทีใ่ชว้า่ ”ยาบ ารุงรา่งกาย
...”  ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการน ายาไปใช้เพื่อให้เกิด
ความมนึเมา ดงัค ากลา่ววา่  

“...ยาบ ารุงร่างกาย มสีรรพคุณตามองค์ความรู้
แผนโบราณ สตูรสรรพคุณพจิารณาจากคณะอนุกรรมการ
ยา...” หรอื “...ขอเน้นวา่ ยา ควรใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น...”  

แต่ความคิดเห็นที่กล่าวมาไม่สอดคล้องกับ
ความเหน็ของเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
และโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ทุกท่านมคีวามคดิเหน็ว่า ชื่อยา
ที่ใช้ค าว่าบ ารุงร่างกาย เป็นสาเหตุของการน ายาไปใช้
ในทางทีผ่ดิหรอืใชท้ดแทนแอลกอฮอล ์ดงัค ากลา่ววา่  

“...ค าวา่ บ ารงุรา่งกาย คอืผูบ้รโิภคคดิวา่ทานแลว้
ช่วยใหร้่างกายแขง็แรง บางคนทานทุกเชา้ก่อนไปท างาน
นอกบา้น...”   

“...มคีวามเชื่อว่าเป็นยาบ ารุง เมื่อกนิแลว้มกี าลงั
วงัชา...” หรอื “...ช่วงเขา้พรรษา ทีร่ณรงคก์นั (ใหง้ดเหลา้) 
เคา้กเ็ลีย่งมากนิยา เมือ่ก่อนยาพญานาคไมด่งั กก็นิยาสตรี
ตัวอื่น แต่ชื่อบ่งบอกว่ายาสตรี ท าให้ต้องไปกินยาของ
ผู้หญิง ต่อเมื่อมยีาบ ารุงร่างกาย มผีู้ชายมาชูกล้าม ตรง
ตามความตอ้งการ...”  

“.ขึน้ทะเบยีนเป็นยา แต่คนกไ็มไ่ดก้นิใหเ้ป็นยา..” 
ประเดน็ท่ี 2 รปูแบบของฉลากท่ีคล้ายคลึงกนั 

 ยาตราพญานาคจ านวน 3 ทะเบยีนต ารบั คอื ยา
บ ารงุรา่งกายตราพญานาค (เลขทะเบยีนยา 78/2551) และ
ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคสูตร 2 (เลขทะเบียนยา 
167/2555) จดัเป็นยาแผนโบราณ ส่วนอีกทะเบียนต ารบั
คือ ยาน ้ าแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค  (เลขทะเบียน 
360/2558) จดัเป็นยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ ฉลาก
ยาตราพญานาคทัง้ 3 ทะเบยีนต ารบัมรีูปแบบทีค่ลา้ยคลงึ
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กนัมาก คอื ขวดรปูสีเ่หลีย่ม ฉลากมพีืน้สแีดงตดิ 3 ดา้น 
ส่วนดา้นที่เหลอืจะเหน็น ้าที่บรรจุอยู่ภายใน ดา้นหน้าของ
ขวดแสดงรูปพญานาคสขีาวในกรอบวงกลมพื้นสแีดงเขม้ 
ชื่อการค้าและชื่อยาเป็นสเีหลอืงที่ตดักบัพื้นฉลากเห็นได้
ชัดเจน ด้านขวามือของขวดแสดง เอกสารก ากับยา 
สรรพคุณ วธิกีารรบัประทาน ขนาดบรรจุ เลขทะเบยีนยา
และค าว่า “ยาแผนโบราณ” เป็นตวัอกัษรสขีาว ส่วนครัง้ที่
ผลติ วนัทีผ่ลติ วนัหมดอาย ุและราคาเป็นตวัอกัษรสเีหลอืง 
สว่นค าเตอืนและขอ้ควรระวงัไมค่่อยชดัเจนเพราะตวัอกัษร
เป็นสีแดงบนพื้นฉลากสีแดง และด้านซ้ายมือของขวด
แสดงชื่อบรษิทัและทีอ่ยู่ดว้ยตวัอกัษรสเีหลอืงทีต่ดักบัพืน้สี
แดงทีช่ดัเจน 

เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทุกท่านให้ข้อมูลว่า การขึ้นทะเบียนต ารับยาไม่มี
ข้อก าหนดหรอืกฎหมายที่ควบคุมรูปแบบฉลาก ภาชนะ
บรรจุ และขนาดบรรจุใหม้คีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัได ้
จงึกล่าววา่  

“...การขึน้ทะเบยีนต ารบัยา ผูป้ระกอบการจะระบุ
ขนาดบรรจุเท่าไร ฉลากรูปแบบอย่างไรก็ได้ จากนัน้
เจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาตามที่กฎหมายก าหนดและตาม
ความเหมาะสม...เมื่อมกีารขออนุญาตช่วงเวลาทีต่่างกนั ก็
ไมไ่ดก้ลบัมาดวูา่ อนุญาตรปูแบบไหนไปแลว้ ซ ้าหรอืไมซ่ ้า 
...ถึงอย่างไร ถ้าหากรูปแบบซ ้าก็ต้องอนุญาต...ไม่มี
กฎหมาย ทีจ่ะไมอ่นุญาตฉลากทีม่รีปูแบบเดยีวกนั...”  

ความคดิเหน็ทีก่ล่าวมาไม่สอดคลอ้งกบัเจา้หน้าที่
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวดัและจากโรงพยาบาล
ชุมชนที่ทุกท่านให้ความคดิเหน็ว่า รูปแบบฉลาก ภาชนะ
บรรจุ และขนาดบรรจุทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัมาก เป็นหน่ึง
ในสาเหตุให้เจ้าของรา้นค้า รา้นช า หรอืผูบ้รโิภคเขา้ใจว่า
เป็นยาประเภทหรอืชนิดเดยีวกนั ดงัเช่นที่เจ้าของรา้นค้า
บางรายเขา้ใจวา่ ยาตราพญานาคทุกรายการเป็นยาสามญั
ประจ าบา้น จงึสามารถจ าหน่ายไดใ้นรา้นทัว่ไป ท าใหเ้กดิ
การกระจายสนิคา้ในชุมชนทัว่ไป และประชาชนเขา้ถงึยาที่
ไมใ่ชย่าสามญัประจ าบา้นไดง้า่ย ดงัค ากลา่ววา่  

“…สูตรใหม่ คือสูตรยาแก้ปวดเมื่อย ไม่เป็นที่
นิยม...รา้นคา้ช าในอ าเภอจงึน ายาบ ารุงร่างกายมาขายอกี 
ทัง้ที่เจ้าหน้าที่แจ้งร้านค้าว่า รา้นค้าจ าหน่ายยาได้เฉพาะ
ยาสามญัประจ าบา้น…แต่ฉลากไมแ่ตกต่างกนั เจา้ของรา้น
กเ็ขา้ใจวา่ขายได ้เพราะกลุ่มผูบ้รโิภคในชุมชนเรยีกรอ้ง...” 
หรอื  

“…ฉลากยาสามญัประจ าบา้น ฉลากใกลเ้คยีงกบั
ฉลากยาแผนโบราณ เพยีงมโีลโก้ยาสามญัประจ าบ้าน...
ฉลากดูไม่ชดั ใหดู้ส่วนอื่นของฉลากกแ็ทบมองไม่เหน็เลย
วา่ เป็นยาสามญัประจ าบา้นหรอืยาแผนโบราณ…” หรอื  

“...แนะน าร้านค้าดูฉลาก ยาน้ีขายได้มคี าว่ายา
สามญัประจ าบา้น สว่นตรงอื่นแยกยาก เพราะดไูมช่ดั...” 

ประเดน็ท่ี 3 ฉลากยาระบคุ าเตือนไม่ชดัเจน  
ฉลากยาตราพญานาคทัง้ 3 ทะเบียนต ารบัยามี

การระบุค าเตอืนไมช่ดัเจน คอื พืน้ฉลากสแีดงและอกัษรค า
เตอืนกม็สีแีดง ซึง่แตกต่างกบัสว่นของชื่อยาและชื่อการคา้
ทีใ่ชอ้กัษรสเีหลอืงตดักบัพืน้ฉลากสแีดง ท าใหเ้หน็ไดอ้ย่าง
ชดัเจน ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบยีนยา 
78/2551) และยาบ ารุงรา่งกายตราพญานาคสตูร 2 (เลข
ทะเบยีนยา 167/2555) ระบุค าเตอืนดา้นขา้งของฉลากว่า 
“ยาน้ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมดัระวงั 
เดก็หรอืสตรมีคีรรภไ์มค่วรรบัประทาน” ดว้ยตวัอกัษรสแีดง 
พืน้ฉลากสแีดง สว่นยาน ้าแกป้วดเมื่อย ตราพญานาค (เลข
ทะเบียนยา 360/2558) ระบุค าเตือนด้านข้างของฉลาก 
“ค าเตอืน ยาน้ีมแีอลกอฮอลผ์สมอยู่ 4.75 % ควรใชด้ว้ย
ความระมดัระวงั ข้อควรระวงั เด็กและสตรีมีครรภ์ห้าม
รบัประทาน ไม่ควรรบัประทานติดต่อกนัเป็นเวลานาน” 
ดว้ยตวัอกัษรสแีดงบนพืน้ฉลากสแีดงเชน่กนั  

เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทุกท่านให้แนวทางว่า เมื่อมีบริษัทมาขอขึ้นทะเบียน
ต ารบัยา โดยทัว่ไปบรษิทัจะแนบรูปแบบฉลากซึ่งเป็น lay 
out ทีเ่ป็นกระดาษสขีาว ระบุใหท้ราบว่า รูปภาพหรอืตวั
อกัษรบนฉลากเป็นสอีะไร โดยอาจจะไม่ต้องพมิพ์สมีาให้
พจิารณากไ็ด ้ดงันัน้ผูร้บัผดิชอบจะไม่ไดเ้หน็ฉลากจรงิ ดงั
ค ากลา่ววา่ 

 “...อย.มีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการไม่ต้อง
แสดงฉลากจรงิ ปกตจิะเป็น lay out โดย lay out อาจจะ
เป็นกระดาษสขีาว ตวัอกัษรสดี า แล้วจะมกีารระบุสตี่าง 
ๆ...”  

ผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มน้ียงัมคีวามเหน็วา่  
“ . . . ห ากพบกรณี ฉลากของผลิตภัณฑ์ ใ น

ทอ้งตลาดไม่ชดัเจน ควรเสนอใหส้ านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พจิารณาด าเนินการ...”  

เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาบางรายกลา่ววา่ “...ส าหรบัคนทีอ่ยากใช ้ค าเตอืนอาจจะ
ไม่ใช่ค าตอบ...” ซึ่งหมายความว่า ผู้บรโิภคที่ต้องการดื่ม
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เพือ่ใหเ้กดิความมนึเมา อาจจะไมส่นใจค าเตอืนทีร่ะบุไวบ้น
ฉลาก แต่ความคดิเหน็ทีก่ลา่วมาไมส่อดคลอ้งกบัความเหน็
ของเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
โรงพยาบาลชุมชนที่เหน็ว่า ผูบ้รโิภคบางกลุ่มตอ้งการฤทธิ ์
ทางยาที่ระบุบนฉลาก แต่ฉลากมกีารแสดงค าเตอืนที่อ่าน
ยากและไมช่ดัเจน  ผูบ้รโิภคจงึอาจไมท่ราบขอ้ความทีร่ะบุ
ค าเตือน เมื่อรบัประทานไปแล้วจงึอาจเกิดอาการมนึเมา
หรอืตดิแอลกอฮอลไ์ด ้จงึกล่าววา่ 

 “ฉลากเลก็ ถ้าไม่สงัเกตจรงิ ๆ แทบไม่รูว้่าเขยีน
อะไร ขนาดพวกผมตัง้ใจตรวจสอบ ยงัต้องดูใกล้ ๆ ใช้
กลอ้งมอืถอืถ่าย แลว้ขยาย”  

“ญาติโยมที่ซื้อไปถวายพระ ก็ไม่รู้ คดิว่าเป็นยา
บ ารุงร่างกาย พระก็ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง คนซื้อยาน้ีไป
ถวายเชน่เดยีวกบัเครือ่งดื่มชกู าลงั...” 

“...ฉลากทีช่ดัเจน กค็งชว่ยไดร้ะดบัหน่ึง...” 
ประเดน็ท่ี 4 บรรจภุณัฑแ์ละขนาดบรรจ ุ 
ยาตราพญานาคทัง้ 3 ทะเบยีนต ารบัยา บรรจุใน

ภาชนะขวดแกว้สชีาทรงสีเ่หลีย่ม มฝีาเกลยีวสขีาวปิดสนิท 
ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร ฉลากปิดไว้ที่ภาชนะบรรจุ 3 
ด้าน ส่วนด้านที่เหลอืจะเห็นน ้าที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่ง
รปูแบบบรรจุภณัฑแ์ละขนาดบรรจุ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
เครือ่งดื่มทีม่สีว่นผสมของแคฟเฟอนี                

เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาบางท่าน แสดงความเห็นว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
ขนาดบรรจุมลีกัษณะคล้ายเครื่องดื่มที่มคีาเฟอีน รวมถึง
การมีขนาดเล็กที่พกพาสะดวก ไม่ได้เป็นสิ่งที่เอื้อให้
ผู้บรโิภคน ายาไปใช้เพื่อให้เกิดความมนึเมาได้ แต่ขนาด
บรรจุที่ เล็กกลับมีประโยชน์ คือ ในกรณีเปิดใช้แล้ว
รับประทานไม่หมดจะสิ้นเปลืองยาน้อยเมื่อเทียบกับ
ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ดงัค ากลา่ว 

“. . .ไม่คิดว่าภาชนะบรรจุจะเป็นปญัหา ...ทัง้
รูปแบบและภาชนะบรรจุ ได้รบัการอนุญาตตามที่ระบุใน
ทะเบยีนต ารบัยา มองว่าภาชนะบรรจุขนาดเลก็ ท าใหเ้ป็น 
unit dose…”  

ความคดิเหน็ที่กล่าวมาไม่สอดคลอ้งกบัความคดิ
ของเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและจาก
โรงพยาบาลชุมชนที่ให้ส ัมภาษณ์บางท่าน  ที่ เห็นว่า 
ผู้บรโิภคเข้าใจว่า ยาตราพญานาคเป็นเครื่องดื่มประเภท
เดยีวกบัเครื่องดื่มที่มแีคฟเฟอนี เน่ืองจากมีรูปแบบบรรจุ
ภณัฑแ์ละขนาดบรรจุทีค่ลา้ยคลงึมากกบัเครือ่งดื่มดงักล่าว  

“…บริษัทเปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนภาพลกัษณ์ 
ไปกระตุ้นการขายแบบเครื่องดื่ม โดยเฉพาะรูปแบบและ
ภาชนะบรรจุ…”  

 “...กลุ่มผูบ้รโิภค มองว่าเป็นยาชูก าลงัดว้ยซ ้า ที่
พบในตูแ้ช ่ทีม่ไีซสเ์ดยีวกนั ...”  

ประเดน็ท่ี 5 รปูแบบการจ าหน่าย 
การสงัเกตในพื้นที่ต่าง ๆ พบการจ าหน่ายยา

บ ารุงร่างกายตราพญานาคในตู้แช่เย็นร่วมกบัเครื่องดื่ม
ทัว่ไป และการมจี าหน่ายในรา้นขายของช า ตวัอยา่งเช่นใน
รูปที่ 1 พบร้านขายยาแผนโบราณแห่งหน่ึง แช่ขวดยา
บ ารุงร่างกายตราพญานาคสตูร 2 (ทะเบยีนยา 167/2555) 
จ านวน 6 ขวด ในตูแ้ชร่ว่มกบัเครือ่งดื่ม นม และน ้าบรโิภค   

 

 
รปูท่ี 1.การจ าหน่ายในรา้นขายยาแผนโบราณแหง่หน่ึง 

 
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและ

จากโรงพยาบาลชุมชนทุกท่านที่ให้ส ัมภาษณ์  แสดง
ความเห็นว่า การจ าหน่ายในตู้แช่ เครื่องดื่มและการ
จ าหน่ายยาแผนโบราณในร้านขายของช า เป็นหน่ึงใน
สาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคซึ่งเข้าใจว่า ยาเหล่าน้ีเป็นอาหาร
หรอืเครื่องดื่มแช่เยน็ จงึมพีฤตกิรรมรบัประทานยาเหล่าน้ี
เหมอืนอาหาร  ดงัค ากลา่ว 

“ ..ยาน้ีเขา้ถงึไดง้า่ย ถกูกฎหมายอยูใ่นตูแ้ช.่ ผูค้า้
เหน็วา่เป็นยาทีส่ามารถขายได ้กข็ายในตูแ้ช่ เมื่อกลุ่มทีต่ดิ
เหลา้ กลุม่วยัรุน่ หรอืกลุม่ผูส้งูอายทุีต่อ้งการกห็าซือ้ได”้  

“...ผมเคยถามเจ้าของร้านค้าช า ก็เขา้ใจว่าเป็น
กลุ่มยาชูก าลงั จงึเอาไปแช่ในตู้เยน็...การแช่เยน็ ท าให้ซู่
ซ่าด.ี..ถา้ไมแ่ชเ่ยน็ ลกูคา้ไมซ่ือ้...”  

“...ยาสตรทีี่เคยกินเป็นยาของผู้หญิง ต้องนัง่รถ
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ไปซื้อร้านขายยา ยาน้ีขายในร้านช า ท าให้เข้าถึงได้ง่าย 
ผู้ขายถ้า เ ป็นร้านค้าช า  ก็ตอบสนองลูกค้า  ขา ยได้
ตลอดเวลา เคาะประตูซือ้ได ้ท าใหก้ารกนิยาไมล่ดลง มแีต่
เพิม่ขึน้ เพราะเขา้สูร่า้นช า ท าใหเ้ขา้ถงึไดร้วดเรว็ ใคร ๆ ก็
กนิได.้..” 

ประเดน็ท่ี 6 ช่องทางการขายและการสัง่ซ้ือ  
จากการค้นขอ้มูลทางออนไลน์เพิม่เติม พบการ

โฆษณาและวธิกีารสัง่ซื้อยาตราพญานาคผ่านเวบ็ไซดข์อง
บริษัทผู้ผลิต (9) การใช้ค าค้น “ ยาบ ารุงร่างกายตรา
พญานาค ราคา” ในเว็บไซต์ส าหรับค้นหาพบร้านค้า
ออนไลน์จ านวน 7 เวบ็ไซต์ ที่โฆษณาวธิกีารสัง่ซื้อและ
แสดงราคายาบ า รุ ง ร่ า งกายตราพญานาค  ได้แก่ 
https://goo.gl/8riFRn (10) https://goo.gl/GdRqVi (16) 
ซึ่งมี การจ าหน่ายเฉพาะยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค
เท่านัน้ แต่เมื่อใชค้ าคน้ “ยาน ้าแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค 
ราคา” กลบัไม่พบรา้นคา้ออนไลน์จ าหน่ายยาดงักล่าวเลย 
(ยาน ้าแกป้วดเมือ่ยตราพญานาคเป็นยาสามญัประจ าบา้น) 

การโฆษณาข้างต้นจดัเป็นการโฆษณายาแผน
โบราณทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า 
หรอืผูบ้รโิภค ไดร้บัขอ้มูล สะดวกในการสัง่ซื้อ และเขา้ถงึ
ยาได้ง่ายจากทางสื่อออนไลน์ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัผู้หน่ึงให้ขอ้มูลว่า ในพื้นที่ที่
ตนรบัผดิชอบ บรษิทัที่จ าหน่ายเครื่องดื่มทัว่ไปเป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายยาตราพญานาคในจงัหวดัดว้ย จงึกล่าววา่  

“...ผู้ขายเป็นบริษัทขายเหล้าในจังหวัด เป็น
ผูข้าย/ผูแ้ทนจ าหน่าย เอเจนซรีายใหญ่ และวางไวร้่วมกบั
เครือ่งดื่มชกู าลงัและแอลกอฮอล ์ท าใหค้นซือ้หามาทานกนั
งา่ย...”  

ตามพระราชบญัญตัิยา พ.ศ. 2510 การโฆษณา
ขายยาผ่านทางเวบ็ไซต์ ต้องได้รบัอนุญาตจากผู้อนุญาต 
นอกจากน้ีหากพบหลกัฐานเพิม่เตมิว่า เจ้าของเวบ็ไซต์มี
การขายยาแผนโบราณดว้ย จะตอ้งพจิารณา 2 กรณี คอื 1. 
เจา้ของเวบ็ไซตน์ัน้ มใีบอนุญาตผลติ ขาย หรอืน าสัง่ซึ่งยา
แผนโบราณหรอืไม่ 2. เจา้ของเวบ็ไซต์มกีารขายยาแผน
โบราณใหก้บัรา้นขายยาทีม่ใีบอนุญาตตามพระราชบญัญตัิ
ยา หรอืขายยาใหก้บัประชาชนทัว่ไป  

ประเดน็ท่ี 7 การโฆษณา 
นอกจากการโฆษณาช่องทางการจ าหน่ายและ

การสัง่ซือ้แลว้ ทางบรษิทัผูผ้ลติไดโ้ฆษณายาตราพญานาค 
ทางเวบ็ไซต์ https://goo.gl/YxMcWZ (9) แต่ไม่มกีารระบุ

เลขที่โฆษณาที่ไดร้บัอนุญาตจากผูอ้นุญาต เจา้หน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและจากโรงพยาบาลชุมชนที่
ให้สมัภาษณ์บางท่าน แสดงความคดิเห็นว่า การโฆษณา
ดงักล่าว เป็นหน่ึงในสิง่ที่เอื้อใหผู้้บรโิภคน ายาดงักล่าวไป
ใชเ้พือ่เกดิความมนึเมาได ้จงึกล่าววา่  

“...ยาทีม่เีหลา้น้ีมมีานานแลว้ อดตีกม็กีารกนิเป็น
ยาสตร ีแต่การโฆษณาท าใหเ้กดิปญัหา...”  

“…ยาพญานาค มีการออกโฆษณาทางสื่อของ
มวย โดยกลุ่มที่ใช้จะเป็นพ่อบ้านหรอืผูสู้งอายุ สื่อออกมา
เป็นจุดประเดน็ที่ท าใหเ้กดิการแพร่หลาย เมื่อกนิแลว้กต็ดิ 
กม็กีารเรยีกหา...”  

“...ยาบ ารงุก าลงั กม็าจากการโฆษณา โดยเฉพาะ
รายการมวย โดยยาหลายยี่ห้อ ก็มาจากตรงน้ี ท าให้
ชาวบา้นเขา้ใจวา่ โฆษณาได ้คนรูจ้กั กอ็ยากลองด.ู..”  

“...การโฆษณา การเขา้ถงึ การเหน่ียวน า ซึ่งเป็น
จติวทิยาทีเ่ขา้ถงึไดเ้ลย ยิง่ตรงน้ีตอบโจทยไ์ด.้..”  

ประเดน็ท่ี 8 ปริมาณแอลกอฮอลใ์นต ารบัยา  
ฉลากของยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคทัง้ 2 

ทะเบียนต ารบั คือ ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค (เลข
ทะเบยีนยา 78/2551) และ  ยาบ ารุงรา่งกายตราพญานาค 
สูตร 2 (เลขทะเบียนยา 167/2555) ไม่มกีารระบุปรมิาณ
แอลกอฮอล์ แต่การตรวจวิเคราะห์ยาบ ารุงร่างกายตรา
พญานาค สตูร 2 พบปรมิาณแอลกอฮอลต์ัง้แต่ 13.47 ถงึ 
15.14 กรมั/100 มลิลลิติร แต่ไมพ่บผลการวเิคราะหข์องยา
บ ารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบยีน 78/2551) (2) 
ส่วนยาน ้ าแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค (เลขทะเบียนยา 
360/2558) แสดงปรมิาณแอลกอฮอล์ระบุในฉลากร้อยละ 
4.75  

เจา้หน้าทีจ่ากส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาบางท่านที่ใหส้มัภาษณ์ แสดงความคดิเหน็ว่า การขึน้
ทะเบียนต ารับยาแผนโบราณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ดงัค ากลา่ววา่  

“...ตามหลกัเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนต ารบัยา
แผนโบราณ ก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์รูปแบบยาน ้ า
ส าหรบัรบัประทานในต ารบัยาแผนโบราณ มีปริมาณไม่
เกนิรอ้ยละ 15 และยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณไมเ่กนิ
รอ้ยละ 10…”  

“...(การมแีอลกอฮอล์) ในกรรมวธิกีารผลติ เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดการออกฤทธิ ์ใช้เพื่อการรักษา... การ
พจิารณาขึน้ทะเบยีน พจิารณาจากสตูรสมุนไพร มกีารใช้
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แบบดัง้เดมิ ถ้ามแีอลกอฮอล์ ในฉลากต้องมคี าเตือน แต่
เราไม่มีการวิเคราะห์ แต่ใช้ค่าที่ได้จากการค านวณ...
ปรมิาณแอลกอฮอล์ สูงสุดที่เคยอนุญาต คอื แอลกอฮอล์
15%...การกินเพื่อรกัษา ไม่เป็นปญัหา ถ้ายามปีระโยชน์
จรงิ ๆ แต่ควรมกีระบวนการจดัการ การทีย่ามแีอลกอฮอล์
สูง ควรเป็นการกินชัว่ครัง้ชัว่คราว ...อย.มีการจ ากัด
เปอรเ์ซนต์ของแอลกอฮอล์...ถ้าผู้บรโิภคใช้ตามที่ระบุ ไม่
น่าจะเกดิปญัหา”  

ความคดิเหน็ทีก่ล่าวมาไมส่อดคลอ้งกบัความเหน็
ของเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและจาก
โรงพยาบาลชุมชนทุกท่านที่ให้ส ัมภาษณ์ ซึ่ง เห็นว่า 
ปรมิาณแอลกอฮอล์เป็นหน่ึงในสาเหตุใหผู้บ้รโิภคน ายาไป
ใชด้ื่มเพือ่ท าใหเ้กดิความมนึเมาได ้ดงัค ากลา่ว 

“...ยาน้ีมปีรมิาณแอลกอฮอลส์งู ท าใหค้นตดิได้...
เพื่อเป็นการฉีกแนวการขาย จงึมกีารใส่แอลกอฮอล์สูง...
ต้องกนิสมุนไพรที่มแีอลกอฮอล์สูงกว่า...คอื สูตรยาบ ารุง
ร่างกาย ส่วนอีกตัวหน่ึง (สูตรยาแก้ปวดเมื่อย) ที่มี
แอลกอฮอลน้์อย กนิแลว้ไมไ่ดผ้ล...” 

“...เค้ากินแทนเหล้าเลยครบั คนซื้อเค้ากินแบบ
เหลา้ คอื 1 เป๊ก กนิตอนเชา้แลว้ไปท างาน คอื รูส้กึวา่กนิ
แลว้มกี าลงั ท าใหม้เีรีย่วแรงในการท างาน ไม่กนิเหลา้กไ็ด ้
แต่กินพญานาคขวดนึง...โดยกลุ่มน้ีก็ติดเหล้า เมื่อไม่กิน
เหล้าก็อยู่ได้ คนใช้แรงงาน ฉีดยาฆ่าหญ้าในไร่อ้อย มี
ความเชื่อว่าเป็นยาบ ารุง ผมอยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกนิเหลา้ขาว 
เหมอืนกนิเหลา้ขาวเป๊กนึง กท็ดแทนได.้..ดื่มกนัคนละขวด
สองขวด...” 

ราคาที่ปรากฎบนฉลากของยาบ ารุงและยาแก้
ปวดเมื่อยตราพญานาค คอื 25 บาท ราคาที่ไม่แพงน้ีอาจ
เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้มีการน ายาไปใช้แทนสุราหรือ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลอ์ื่น ๆ  

ประเดน็ท่ี 9  ประชาชนซ้ือถวายพระเพราะ
มองว่าเป็นยา  

เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและ
จากโรงพยาบาลชุมชนบางท่านทีใ่หส้มัภาษณ์ แสดงความ
คดิเหน็วา่ การทีช่าวบา้นซือ้ถวายพระ เพราะมองวา่เป็นยา 
เป็นหน่ึงในสาเหตุที่ท าใหเ้กดิการใชใ้นทางที่ผดิเพื่อท าให้
เกดิการมนึเมา ดงัค ากล่าววา่ “...ถามชุมชนในหมูบ่า้น ที่
น าไปถวายพระ กไ็มรู่ว้า่ผดิ เขา้ใจวา่เป็นยา...”  

 
 

การประเมินความเส่ียงของยา 
ฉลากยาแก้ปวดเมื่อยตราพญานาคระบุว่า มี

แอลกอฮอลผ์สมอยูร่อ้ยละ 4.75 แต่ไมไ่ดร้ะบุวา่เป็นหน่วย
ปรมิาตรต่อปรมิาตร หรอืน ้าหนักต่อปรมิาตร การศกึษาน้ี
สนันิษฐานว่าหน่วยที่ใชน่้าจะเป็นกรมัต่อ 100 มลิลลิติร 
ส่วนยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค (เลขทะเบียนยา 
78/2551) และยาบ ารุงร่างกายตราพญานาค สตูร 2 (เลข
ทะเบยีนยา G 167/2558) ไม่ไดแ้สดงปรมิาณแอลกอฮอล์
ไว้บนฉลากยา แต่การวิเคราะห์ยาบ ารุงร่างกายตรา
พญานาค สตูร 2 ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์ านวน 7 
ตัวอย่าง พบว่า  มีปริมาณแอลกอฮอล์  13.47-15.14 
กรมั/100 มลิลลิติร (ประมาณ 15 กรมัต่อ 100 มล.) (2) 

การศกึษาจงึใชค้่าน้ีเพื่อค านวณหน่วยดื่มมาตรฐานของยา
บ ารงุรา่งกายตราพญานาคทัง้สองแบบหากดื่มในปรมิาณ 1 
ขวด (150 มล.)  

คา่ดื่มมาตรฐานของยาแกป้วดเมื่อยตราพญานาค 
1 ขวด คอื 0.71 และค่าดื่มมาตรฐานของยาบ ารุงรา่งกาย
ตราพญานาค 1 ขวด คอื 2.25  การดื่มในปรมิาณ 1 ดื่ม
มาตรฐานส่งผลให้ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ในกระแส
เลอืดเลอืดอยูใ่นระดบั 15-20 มลิลกิรมั% ดงันัน้ การดื่มยา
แกป้วดเมื่อยตราพญานาคจ านวน 1 ขวด (150 มลิลลิติร) 
หรอืยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคจ านวน 1 ขวด (150 
มลิลลิติร) สง่ผลใหค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นเลอืดสงู
ถงึ 10.65–14.2 มลิลกิรมั% และ 33.75–45 มลิลกิรมั% 
ตามล าดบั กฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัที ่21/2560 ก าหนด
วา่ ในกรณีทัว่ไป ถา้มคีวามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นเลอืด
เกนิ 50 มลิลกิรมั% ถอืวา่เมาสรุา (17) ดงันัน้ การดื่มยา
แกป้วดเมื่อยตราพญานาค 5 ขวดขึน้ไป หรอืดื่มยาบ ารุง
รา่งกายตราพญานาคตัง้แต่ 2 ขวดขึน้ไปอาจท าใหเ้มาสรุา
ได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในเลือดยงัขึ้นกับปจัจัยต่าง ๆ อีกมากมาย  
เช่น พยาธสิภาพของแต่ละบุคคล น ้าหนกัตวั ปรมิาตรของ
เลอืด อาหารทีอ่ยู่ในกระเพาะ ช่วงเวลาหลงัการดื่ม วธิกีาร
ดื่ม (แบบครัง้เดยีวหรอืคอ่ย ๆ จบิ (18)   

กฎหมายระบุใหผู้ผ้ลติยาต้องแสดงสรรพคุณ ขอ้
บ่งใช ้และวธิกีารรบัประทานบนฉลากตามทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีน
ไว ้เช่น รบัประทานครัง้ละ 1-2 ชอ้นโต๊ะ วนัละ 1-3 ครัง้ 
การใช้ยาอย่างถูกต้อง คือ การใช้เพื่อการรกัษา ป้องกนั 
หรอืบ าบดัรกัษาโรค โดยใชต้ามสรรพคุณหรอืขอ้บ่งใช ้และ
ในปรมิาณตามทีร่ะบุไวบ้นฉลากเทา่นัน้ การดื่มยาบ ารงุ 
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ตารางท่ี 1. ความเสีย่งของการดื่มยาตราพญานาคตามปรมิาณแอลกอฮอล์ที่ไดร้บัในกรณีของการบรโิภคที่เกนิความจ าเป็น
จากทีร่ะบุไวใ้นฉลากยา 
ความเสีย่งจากการดื่ม จ านวนดื่มมาตรฐาน ขอ้ควรระวงัในการบรโิภคทีเ่กนิความจ าเป็นจากทีร่ะบุไวบ้นฉลาก 

ยาแกป้วดเมือ่ยตราพญานาค ยาบ ารงุรา่งกายตราพญานาค 
การดื่มแบบมคีวาม
เสีย่งต ่า  

ผูช้าย:  ≤ 4 ต่อวนั 
ผูห้ญงิ: ≤ 2 ต่อวนั  

ผูช้ายไมค่วรเกนิ 5 ขวดครึง่ต่อวนั 
ผูห้ญงิไมค่วรเกนิ 2 ขวดครึง่ต่อวนั 

ผูช้ายไมค่วรเกนิ 1 ขวดครึง่ต่อวนั 
ผูห้ญงิไมค่วรเกนิ 3 ใน 4 ขวดต่อวนั 
(ประมาณ 110 มลิลลิติร)  

การดื่มแบบมคีวาม
เสีย่ง  

ผูช้าย: 5-6 ต่อวนั 
ผูห้ญงิ: 3-4 ต่อวนั 

ผูช้ายไมค่วรเกนิ 8 ขวดต่อวนั 
ผูห้ญงิไมค่วรเกนิ 5 ขวดต่อวนั 

ผูช้ายไมค่วรเกนิ 2 ขวดครึง่ต่อวนั 
ผูห้ญงิไมค่วรเกนิ 1 ขวดครึง่ต่อวนั 

การดื่มแบบอนัตราย ผูช้าย:  > 6 ต่อวนั 
ผูห้ญงิ: > 4 ต่อวนั 

ผูช้ายไมค่วรเกนิ 8 ขวดครึง่ต่อวนั 
ผูห้ญงิไมค่วรเกนิ 6 ขวดต่อวนั 

ผูช้ายไมค่วรเกนิ 3 ขวดต่อวนั 
ผูห้ญงิไมค่วรเกนิ 2 ขวดต่อวนั 

 
ร่างกายดงักล่าวเกนิความจ าเป็นและผดิวตัถุประสงค์ คอื 
ใชเ้พื่อใหเ้กดิความมนึเมาจงึมคีวามเสีย่ง ผูศ้กึษาน าระดบั
ความเสี่ยงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (19) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อบ่งบอกความเสี่ยงของการใช้ยาตรา
พญานาค ดงัแสดงในตารางที่ 1 การดื่มยาบ ารุงร่างกาย
ตราพญานาคเกนิกวา่ 3 ขวดต่อวนัในผูช้าย หรอืเกนิกว่า 
2 ขวดต่อวนัในผูห้ญงิ จะท าใหไ้ดร้บัแอลกอฮอลใ์นระดบัที่
ถอืวา่เป็นการดื่มแบบอนัตราย 
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา 

การสมัภาษณ์เชงิลกึในผู้ให้ขอ้มูลถึงขอ้เสนอใน
การแก้ไขปญัหาการน ายาแผนโบราณไปใช้ในทางที่ผิด 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ควรจดัให้มกีารทบทวนทะเบียนต ารบัยาที่มแีอลกอฮอล์
เป็นสว่นผสม โดยจดัท าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 
ยาแผนโบราณที่มแีอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เพื่อควบคุม
ปรมิาณแอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณและยาสามญัประจ า
บา้นแผนโบราณใหเ้หมาะสม รวมทัง้ก าหนดใหรู้ปแบบ
ฉลากของยาแผนโบราณและยาสามญัประจ าบ้าน ต้องมี
ความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยเฉพาะยาทีม่ชีื่อการคา้
เดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนของผู้จ าหน่ายและ
ผูบ้รโิภค นอกจากน้ี ยงัควรแกไ้ขกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
บังคับการแสดงฉลากและค าเตือน โดยระบุสีพื้นและสี
ตวัอกัษรวา่ตอ้งแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  

ส าหรบัประเด็นการบังคับใช้กฎหมายนัน้ ควร
พจิารณาให้มกีารควบคุมการจ าหน่ายยาแผนโบราณที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ควบคุม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  นอกจาก น้ี  หากพบ
ผูป้ระกอบการกระท าความผดิในกรณีของการจ าหน่ายและ

การโฆษณาขายยาของผูผ้ลติ ผูแ้ทนจ าหน่าย รา้นคา้ และ
ร้านช า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 
2510 ควรด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
 ขอ้เสนอในการแกไ้ขปญัหาในระดบัของผูบ้รโิภค 
คอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสือ่สารความเสีย่งของยาแผน
โบราณที่มแีอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ให้กบักลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผูบ้รโิภคทัว่ไป ผูใ้ช้แรงงาน เดก็ละวยัรุ่น พระสงฆ ์
ผูข้บัขีร่ถทุกประเภท โดยเฉพาะในเรื่องการใชย้าอย่างสม
เหตุผล การใชย้าในทางทีผ่ดิ รวมถงึความไมเ่หมาะสมของ
การซื้อยาที่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปรมิาณที่สูงไป
ถวายพระสงฆ ์การให้ความรู้ในการใช้ยาแก่พระสงฆโ์ดย
ร่วมกบักรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมกเ็ป็นสิง่ที่ควร
กระท า การรณรงค์เรื่องการใช้ยาที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสมร่วมกับกลุ่ มที่ รณรงค์ เพื่ อ ลดการบริโภค
แอลกอฮอล์และเครอืขา่ยต่าง ๆ กน่็าจะเป็นกลวธิทีีจ่ะช่วย
แกป้ญัหาได ้
 

การอภิปรายและสรปุผล  
สิ่งที่เอื้อให้เกิดการใช้ยาตราพญานาคทดแทน

แอลกอฮอล ์ม ี2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัภายในของตวั
ผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ต ารบัยาทีม่แีอลกอฮอลป์รมิาณสงู สง่ผล
ให้ผู้บริโภคที่เริ่มใช้หรือใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้
ต่อเน่ือง เกิดการติดแอลกอฮอล์ได้ การควบคุมปริมาณ
แอลกอฮอล์ให้เหมาะสม อาจจะเป็นทางเลอืกหน่ึงในการ
ลดความเสีย่งของการน ายาไปใชใ้นทางทีผ่ดิได้ 2) ปจัจยั
ภายนอกตวัผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ชื่อยาทีใ่ชค้ าวา่บ ารุงรา่งกาย 
รูปแบบฉลากคลา้ยคลงึกนักบัยาที่ใกล้เคยีง ฉลากระบุค า
เตอืนไมช่ดัเจน (สพีืน้ของฉลากและตวัอกัษรค าเตอืนต่างก็
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มสีแีดง) รูปแบบบรรจุภณัฑ์และขนาดบรรจุ รูปแบบการ
จ าหน่าย ช่องทางการโฆษณาขายยาและการสัง่ซื้อ การ
โฆษณาในรูปแบบทีท่ าใหเ้ขา้ใจถงึการมพีละก าลงั (ผูช้าย
ยกแขนโชวก์ลา้มเน้ือ) และชาวบา้นซื้อถวายพระโดยมอง
วา่เป็นยา 

 ยาบ ารุงร่างกายตราพญานาคได้ร ับการขึ้น
ทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และ
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด ผลการตรวจ
วิเคราะห์ยาบ ารุงร่า งกายตราพญานาค สูตร 2 เลข
ทะเบยีนยา 167/ 2555 มปีรมิาณแอลกอฮอลต์ัง้แต่ 13.47 
ถงึ 15.14 กรมั/100 มลิลลิติร (2) ซึง่มปีรมิาณแอลกอฮอล์
เทียบเท่าไวน์ หากผู้บริโภครบัประทานยาตามที่ฉลาก
แนะน าครัง้ละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วนัละ 2 ครัง้ ก็ไม่น่าจะเกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ แต่จากการศกึษาของรุ่งนภา กงวงษ์ 
พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้ยาตัวน้ีมกัดื่มครัง้ละ 1-2 ขวดหรือ
มากกวา่ (20)  ดงันัน้จงึอาจเกดิอนัตรายต่อสขุภาพไดห้าก
รับประทานไม่ตรงตามที่ฉลากระบุไว้หรือรับประทาน
ต่อเน่ืองตดิต่อกนั 

ส าหรับยาแผนโบราณ พบว่ากฎหมายไม่ได้
ก าหนดรูปแบบค าเตอืน รูปแบบภาชนะ ขนาดบรรจุ และ
รปูแบบการจ าหน่ายในตูแ้ช่ ปญัหาทีเ่กดิขึน้ คอื การแสดง
ฉลากทีไ่มช่ดัเจน ผูบ้รโิภคไมท่ราบวา่ยามแีอลกอฮอลผ์สม
อยู ่ และไมท่ราบถงึวธิกีารรบัประทาน สิง่เหล่าน้ีอาจสง่ผล
ต่อการน ายาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  
ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัการปญัหาการน ายา
แผนโบราณไปใชใ้นทางทีผ่ดิ มดีงัน้ี 1) การด าเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ.2510 ในเรื่องของการ
พจิารณาอนุญาตขึน้ทะเบยีนต ารบัยาแผนโบราณค่อนขา้ง
มีข้อจ ากัด คือ  เ ป็นการพิจารณาตามตัวอักษรของ
บทบญัญตัิตามกฎหมาย แต่ในบางกรณีไม่มีหลกัเกณฑ์
ก าหนดไว้ เช่น ไม่มีการก าหนดระบุสีของฉลากและ
ตวัอกัษร หรอืขนาดของภาชนะบรรจุ หรอืรูปแบบภาชนะ
บรรจุ  ดงันัน้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรมี
การออกกฎหมาย หรือทบทวนกฎหมาย หรือพิจารณา
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติง านร่ วมกับส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นการ
ป้องกันและการแก้ไขปญัหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
ผูบ้รโิภคน ายาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 

การศึกษาน้ีใช้ยาตราพญานาคเป็นกรณีศึกษา 
การศึกษาต่อไปควรศึกษาเพิม่เติมในยาแผนโบราณที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมที่ผลติหรอืน าเขา้ในประเทศไทย 
เพื่อเปรยีบเทยีบถงึสถานการณ์ ความเสีย่ง ขอ้มูลการน า
ยาแผนโบราณไปใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบระยะสัน้และ
ระยะยาวต่อผู้บรโิภค ผู้ประกอบการ และการท างานของ
เจา้หน้าทีภ่าครฐั  
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน  

ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาน้ี ในที่ประชุมของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมเีลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาและผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประธานเครือข่ายงาน
คุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัประเทศในทีป่ระชุม เพื่อใหข้อ้เสนอ
เกี่ยวกบัแนวทางแก้ไขปญัหาอย่างเป็นรูปธรรม หลงัจาก
นัน้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ติดต่อให้
ผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบฉลากของยาแผนโบราณให้
แตกต่างจากยาสามญัประจ าบา้น ผูป้ระกอบการไดเ้ปลีย่น
รปูแบบฉลาก พืน้สฉีลาก สขีองตวัอกัษรในฉลาก รวมถงึสี
ของตวัอกัษรค าเตือนของยาแก้ปวดเมื่อยตราพญานาค 
นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องหารือเพื่อหาแนวทางในการก าหนดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในยาแผนโบราณให้เหมาะสม แต่ยงัหาไม่ได้
ขอ้ยตุใินขณะนี้ 
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 การวจิยัครัง้น้ีส าเรจ็ได้ดว้ยความอนุเคราะห์จาก
คณาจารย์ทุกท่านจากวทิยาลยัคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยา
และสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม ผู้ให้ขอ้มูล
จากส านักยา กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในส่วนภูมภิาคและท้องถิ่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลชุมชน และ
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตสุขภาพที ่8 และ เขต
สขุภาพที ่10 ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกรายทีผู่ว้จิยัขอขอ้มลู
และไดร้บัความอนุเคราะหด์ว้ยด ี
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