ตัดวงจรสงยาสัตว วัตถุอันตรายปลอม อย. ลุยรวม บก.ปคบ. จับใหญสงทายป “56
ทลายแหลงผลิต/ขายยาสัตว วัตถุอันตรายผิดกฎหมายรายใหญ ยานมีนบุรี ของกลางเพียบ!

อย. ไมหยุดนิ่งกวาดลางผูกระทําผิดกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพ เดินหนาลุยรวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ.
บุกตรวจแหลงผลิต/จําหนายยาสัตวและวัตถุอันตรายที่ไมไดขึ้นทะเบียน ยานมีนบุรี หลังกรมปศุสัตวแจง อย. ให
ตรวจสอบ พบจําหนายผลิตภัณฑกําจัดเห็บหมัดที่ไมไดขึ้นทะเบียน และยาสัตว ประเภทกลุม ยาสลบ ยากันชัก
ยาฆาเชื้อ ยาฆาพยาธิ ที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยาจํานวนมาก พรอมพบวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไดอาซี
แพม ยึดของกลางเปนหลักฐานมูลคากวา 5 ลานบาท แจงความผิดหลายขอหาทันที มีโทษทั้งจําและปรับ ปราม
ผูผลิตและจําหนายยาสําหรับสัตวและวัตถุอันตรายรายอื่นอยาฝาฝนผลิต/จําหนายยาสําหรับสัตวและวัตถุ
อันตรายที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ขอใหมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นความสําคัญของชีวิตสัตวก็มีคาเชนเดียวกับ
ชีวิตมนุษย
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา , ภก.ประพนธ อางตระกูล รอง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นํา
ทีมโดย 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. รวมกันแถลงขาว
ตอสื่อมวลชนวา อย. สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการคุมครองความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหแกผูบริโภค ตองไดรับความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิต ที่ดี โดยลาสุด อย. ไดรับแจงจากกรมปศุสัตวให

-2ตรวจสอบสถานที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกําจัดเห็บหมัดที่ไมไดขึ้นทะเบียน เพื่อคุมครองความปลอดภัย
ใหแกสัตวเลี้ยง ที่ อย. รับผิดชอบเกี่ยวกับยาสัตว ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 อย. ไดประสานไปยัง
ตํารวจ บก.ปคบ. นําหมายคนของศาลเขาตรวจสอบ บริษัท วรรณกิจ จํากัด ตั้งอยูที่ 56/50 หมูบานธีรวรรณ
ซ.พระยาสุเรนทร 4 ถ.รามอินทรา 109 กรุงเทพฯ ซึ่งจากการตรวจสอบเปนสถานที่ผลิตยาโดยไมไดรับอนุญาต
และผลิต/ขายยาสัตวที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา รวมทั้งมีการผลิตและครอบครองเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑวัตถุ
อันตราย แชมพูกําจัดเห็บหมัด และผลิตภัณฑหยดหลังกําจัดเห็บหมัด ที่ตองขึ้นทะเบียนแตไมไดขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบตัวยาสําคัญ ไดแก กลุมยาสลบและยากันชักสุนัขและแมว ยาฆาเชื้อและยาฆา
พยาธิ ซึ่งใชรักษาโรคสัตวตางๆ เชน ทองเสีย บิด ถายพยาธิ เปนตน อาทิ ยาไอเวอรเมคติน (Ivermectin)
ยาซั ล ฟาเมทาโซน (Sulfamethazole) ยาเอ็น โรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin) และยาปเปอราซิน ซิเตรท
(Piperazin citrate) กลุมยาฆาเชื้อทางผิวหนัง เชน ยาโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine) กลุมยาคุม
สําหรับสัตว เชน ยาเมทดรอกซีโปรเจสเตอโรน (Medroxyprogesterone acetate) รวมทั้งพบผลิตภัณฑ
วัตถุอันตรายกําจัดเห็บหมัด ไดแก แปงกําจัดเห็บ-หมัด ยี่หอ BRAVE แชมพูกําจัดเห็บ-หมัด ยี่หอ BRAVE
และผลิตภัณฑหยดหลังกําจัดเห็บหมัด ฯลฯ ซึ่งอาจจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ 3โดยผลิตภัณฑดังกลาว
จะตองขอขึ้นทะเบียนและแจงการดําเนินการหรือขออนุญาต โดยยึดยาสัตวและวัตถุอันตรายที่ผิดกฎหมาย คิด
เป น มู ล ค า ของกลางประมาณ 5 ล า นบาท พร อ มทั้ ง ได นํ า ยาและวั ต ถุ อั น ตราย ส ง ตรวจวิ เ คราะห ที่
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อหาสารตองหามและเพื่อหาตัวยาสําคัญตอไป นอกจากนี้ ยังยึดสติกเกอร
ฉลากยา และวัตถุอันตราย ขวดและกลองบรรจุผลิตภัณฑ แผนพับ ใบแทรกเอกสารกํากับยา ซึ่งยังไมไดขอ
อนุ ญ าตการโฆษณาจาก อย. จํ า นวนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง พบวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต และประสาท ไดอาซี แ พม
(Digzepam) ซึ่ งจั ดเป น วั ตถุ ออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยมีไวเพื่อขายอีกดว ยสว นของการ
ดําเนินคดี ในเบื้องตนไดแจงขอหา ดังนี้
ขอหาเกี่ยวกับยาสัตว
1. ผลิตและขายยาโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท
2. ผลิตหรือขายยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท
ขอหาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
1. กรณีครอบครองวัตถุอันตรายที่ไมไดขึ้นทะเบียนใหถูกตอง หากเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู
จําหนายจะถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากพบวา
เปนวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 โดยมิไดแจงการดําเนินการผลิต มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม
เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-3ขอหาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
1. กรณีพบวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไดอาซีแพม ซึ่งจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 โดยมีไวเพื่อขาย ฝาฝนมาตรา 16 บทลงโทษตามมาตรา 90 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และ
ปรับไมเกิน 100,000 บาท
เลขาธิการฯ อย. กลาวเพิ่มเติมวา หากมีการใชยาสําหรับสัตวและวัตถุอันตรายอยางไมถูกตอง เชน การ
ใหยาในปริมาณที่สูงเปนระยะเวลานาน โดยไมไดปรึกษาสัตวแพทย อาจทําใหสัตวนั้นไดรับอันตราย อยางเชน ยา
รักษาโรคพยาธิหัวใจในสัตว เชน ยาไอเวอรเมคติน หากมีการใชในปริมาณสูง จะมีอันตรายตอสุนัขบางสาย
พันธ ทําใหไดรับอันตรายถึงชีวิต ยาคุมสําหรับสัตว หากใชระยะเวลานาน จะมีผลทําใหมดลูกในสัตวอักเสบ
และยาฆาเชื้อ เพื่อรักษาการ ติดเชื้อในสัตว อาจทําใหสัตวนั้นดื้อยา นอกจากนี้ ยาและวัตถุอันตรายบางชนิดมี
ผลขางเคียงที่รุนแรง เชน มีพิษตอตับ ไต สงผลกระทบตอการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได จึงขอเตือนมายังผูผลิตและจําหนาย
ยาและวัตถุอันตรายสําหรับสัตวอยาไดฝาฝนกฎหมาย ไมวาจะเปนลักลอบผลิตโดยไมไดขออนุญาต หรือการ
จําหนายยาสําหรับสัตวที่ไมไดขึ้นทะเบียน เพราะอาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอตัวสัตว ขอใหคํานึงไวเสมอวา
สัตวก็เปนสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษย ควรใหความสําคัญในการใชยาและวัตถุอันตรายใดๆ ในสัตว เพื่อรักษา
โรคหรือปองกันโรคดวย รวมทั้ง ขอใหประชาชนระมัดระวังในการใชยาและวัตถุอันตรายสําหรับสัตว โดย
เลือกใชยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายจาก อย. และควรใชภายใตการควบคุมและกํากับ
ดูแลของสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือตองมีใบสั่งยาจากสัตวแพทยชั้นหนึ่งในกรณีที่เปนยาควบคุมพิเศษ อยางไรก็
ตาม หากผูบริโภคทานใดพบเห็นการผลิต/จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายที่คาดวาจะเปนอันตราย
โปรดแจ งร องเรี ย นได ที่ สายด ว น อย. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่พบการกระทําผิดนั้น ๆ
นอกจากนี้ยังสามารถรองเรียนไดที่สายดวน บก.ปคบ. 1135 เพื่อ อย. จะไดรวมกับ บก.ปคบ. ตรวจสอบ
และดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวด
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 24 ธันวาคม 2556 แถลงขาว 5 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

