
 
อย. จับมือ บก.ปคบ. และ สสจ.สระบุรี บุกจับรานขายยาท่ีลักลอบขายยาเสพติด 

ใหโทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธ์ิ ผิดกฎหมาย 

 อย. เขม จับมือกับ บก.ปคบ. เดินหนากวาดลางรานขายยาผิดกฎหมาย หลังไดรับเร่ืองรองเรียนจาก  

สสจ.สระบุ รี  ว าพบรานขายยาที่ขายยาแกไอผสมโคเดอีน ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 และ 4                         

หลังตรวจพบกระทําผิดถึง 6 ขอหา ทั้งขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ฝาฝนมาตรา 13 ทวิ  มีไวในครอบครอง        

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และขายวัตถอุอกฤทธ์ิในประเภท 4 โดยไมมีใบอนุญาต และขายยาที่ไมไดขึ้น

ทะเบียนตํารับยา เปนตน แจงขอหาทั้งจําและปรับ ยึดของกลางมูลคากวา 5 แสนบาท ยํ้า! อย. พรอมกับตํารวจ 

บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด จะเขมงวดกวดขันมิใหมีผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ

กระทําผิดกฎหมายและลอยนวล เนื่องจากเปนการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภค ซ่ึงทํางานเพ่ือราชการและ

ประชาชน   

 

 
 

 นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการ

ตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ  ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ     เลื่อนสุคันธ ผกก.4 

และ พ.ต.ท.พยม พูลเขตรกิจ สว.กก.4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงขาวตอส่ือมวลชนวา ตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรับเร่ืองรองเรียนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี วา มีการ

ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ช่ือ pms-CEDIPECT® ในรานขายยา ลักษณะสีเขียว-แดง ฉลากระบุ

สวนประกอบของโคเดอีน และจําหนายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 และ  4 พรอมจําหนายยาที่ไมไดขึ้นทะเบียน

ตํารับยา นั้น เพ่ือกวาดลางรานขายยาที่กระทําผิดกฎหมาย และปกปองคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

ดังนั้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา อย. จึงไดรวมกับตํารวจ บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

 

…/2 



 

-2- 

 

สระบุรี ไดนําหมายคนของศาลจังหวัดสระบุรีท่ี ค.53/2557 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2257  ตรวจสอบรานขายยาช่ือ 

“ยาเภสัชกร” เลขที่ 75 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ พนมรัตนรักษ  เปนผูดูแล

รานและนาํตรวจคน ซ่ึงผลจากการตรวจสอบพบการขายยาที่ผิดกฎหมาย ดังนี้ 

 1. พบยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 (Cedipect) ไดแก pms-CEDIPECT® Lot 00314 , 00414 , 00714 , 

10013 และ 10213 

 2. พบวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 , 4 เชน TIPPY FU , INZOLAM , ALNAX-0.25 , Tenmed 5 , LORAZIN 

และ ANXIRA-1.0 เปนตน 

 3. พบยาแผนปจจุบันที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ไดแก วัตถุสีมวง ดานหนึ่งมีรอยบวกแบงคร่ึง บรรจุใน

ภาชนะทึบแสงไมมีฉลากแสดง ประมาณ 49,269 เม็ด และวัตถุสีเขียวออน ดานหนึ่งมีรอยบวกแบงคร่ึง บรรจุใน

ภาชนะทึบแสงไมมีฉลากแสดง ประมาณ 48,000 เม็ด 

 

นอกจากนี้ ยังพบยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ 8 รายการ ไดแก ยากระตุนทางเพศ Red Aut Cream ,            

ยากระตุนทางเพศ Caverta 100 G , ยากระตุนทางเพศ ตราหมาปา , ยากระตุนทางเพศ Plant Viagra 200 mg  ,               

ยากระตุนทางเพศ Super Kamagra , ยากระตุนทางเพศ ตราหัวหมาปา ตลับสีน้ําเงิน , ยากระตุนทางเพศ Kamagra 

100 mg และยาโสมกลองสีเหลืองภาษาจีน รวมทั้งพบผลิตภัณฑอาหารไมมีเลขสารบบอาหาร หรือไมมีเลข อย.          

คือ กาแฟสําเร็จชนิดผง Slim Plus Coffee และผลิตภัณฑอาหารท่ีนําเลข อย. ที่ตรวจสอบไมพบวา                     

ไดรับอนุญาตมาใส ในฉลาก คือ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง Booms อีกดวย ดังนั้น เจาหนาท่ีจึง จับกุมผูกระทําผิด 

พรอมยึดของกลางมูลคากวา 5 แสนบาท สวนผลิตภัณฑเสริมอาหารและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ยึดไวจะนําสงตรวจ

วิเคราะหหาสารอันตราย ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ในเบ้ืองตน ไดแจงขอหาดําเนินคดี ดังนี้ 

 1. มีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกินหาหมื่น

บาท 

2. ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ฝาฝนมาตรา 13 ทวิ มีโทษจําคุกต้ังแต 5 – 20 ป และปรับต้ังแต 100,000 

– 400,000 บาท 

3. ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 4 โดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 100,000 

บาท 

4. ขายยาไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

5. เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการไมอยูประจํา ณ สถานที่ขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาที่เปดทําการ                    

มีโทษปรับต้ังแต 1,000 – 5,000 บาท  

6. จําหนายอาหารทีแ่สดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

7. จําหนายอาหารปลอม เนื่องจากผลิตภัณฑมีการแสดงฉลากเพ่ือลวง ซ่ึงเปนการกระทําผิดโดยจําหนาย

ปลีกใหกับผูบริโภคโดยตรง มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน – 10 ป และปรับต้ังแต 5,000 – 100,000 บาท 
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นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการ อย. กลาวเพ่ิมเติมวา ขอใหรานขายยาทุกรานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย อยาไดกระทําผิดกฎหมายดังกลาว ไมวาจะเปนการขายยาเสพติดให

โทษผิดกฎหมาย , ขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต , ขายยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา , ขายวัตถุออก

ฤทธ์ิ  โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน ที่สําคัญ เภสัชกรประจํารานยาตองอยูดําเนินการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

จําหนายยา ทั้งนี้ นอกจากโทษที่ไดระบุดังกลาวแลว ทาง อย. จะสงขอมูลเภสัชกรท่ีคุมรานใหสภาเภสัชกรรม 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองจริยธรรมวิชาชีพดวย โดยเฉพาะที่จําหนายวัตถุที่ออกฤทธ์ิ ยาเสพติดใหโทษท่ีฝาฝนกฎหมาย 

และยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับ ซ่ึงทาง อย. จะดําเนินการพักใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน จนกวาจะดําเนินคดี

ส้ินสุด ดังนั้น ขอใหผูประกอบการรานขายยาทุกรานคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และความปลอดภัยของ

ประชาชนดวย รวมทั้ง ขอใหประชาชนคนไทยหันมาซ้ือยาจากรานยาคุณภาพ หรือรานขายยาทั่วไปที่ไดรับ

อนุญาตถูกตองตามกฎหมาย  และตองมีเภสัชกรประจํารานใหบริการทานในการแนะนําใหใชยาอยางปลอดภัย 

เพ่ือมิใหไดรับอันตรายหรือผลขางเคียงใดใดจากการใชยาเปนอันขาด นอกจากนี้ จะไดประสานใหสํานักงาน

สาธารณสุขทุกจังหวัดตรวจสอบและกวดขันมิใหมีผลิตภัณฑผิดกฎหมายดังกลาวในทองที่ของแตละจังหวัดอีก

ดวย หากผูบริโภคทานใดพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย สามารถแจงรองเรียนไดท่ีสายดวน อย. 1556 

และสายดวน บก.ปคบ. 1135 
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