
 
 

อย. ลุยรวม บก.ปคบ. จับใหญ “ยาจุดกันยุง” ปลอม พบสารอันตราย ของกลางเพียบ! 

 ปฏิบัติการเขม ถึง คิวเชือดผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใช ในบานเรือนผิดกฎหมาย อย. รุดจับมือ                  

ตํารวจ     บก.ปคบ. บุกตรวจสอบแหลงผลิต/นําเขา/จําหนาย “ยาจุดกันยุง” หลังรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคและ

สสจ.พิจิตร แหงแรกพบ  บ.หลาน ไค ซิน หยวน ฟา จก. นําเขายาจุดกันยุง ตรา LaoJun โดยไมไดข้ึนทะเบียน             

และแหงท่ี 2 พบ ยาจุดกันยุง ตรา goldeer แสดงฉลากไมถูกตอง ไมมีฉลากภาษาไทย ยึดของกลางจํานวนมาก พรอมกับ

ตรวจคนโกดังยานบางขุนเทียน พบซีอิ๊วเห็ดหอมฮองกง ตรา OHYE สวมทะเบียนปลอมไมตรงกับท่ีขอข้ึนทะเบียน            

ยึดของกลางท้ังหมด มูลคากวา 7 แสนบาท แจงความผิดหลายขอหาทันที มีโทษท้ังจําและปรับ เตือนผูบริโภค                       

อยาซื้อผลิตภัณฑสุขภาพจากแหลงท่ีไมนาเช่ือถือ เชน ตามตลาดนัด หรือรถเรขายสินคา แผงลอยตาง ๆ                  

ท่ีโฆษณาโออวดสรรพคุณ เพราะอาจไดรับผลิตภัณฑท่ีอาจลักลอบนําเขา หรือผลิตภัณฑท่ีไมไดข้ึนทะเบียนจาก อย. 

ท่ีสําคัญอาจไดรับสารอันตรายท่ีปลอมปนใสในผลิตภัณฑ เปนอันตรายได ย้ํา อานฉลากใหละเอียดกอนซื้อผลิตภัณฑ

สุขภาพทุกครั้ง   

 

 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปดเผยตอ ส่ือมวลชนว า                       

ตามท่ี อย.  รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. ปฏิ บั ติการรวมกันในการตรวจจับผลิตภัณฑ สุขภาพผิดกฎหมาย                     

เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหผูบริโภค นั้น ลาสุดไดจับ “ยาจุดกันยุง” ผิดกฎหมาย ตามท่ีไดรับเรื่องรองเรียน 2  
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กรณี โดยกรณีแรก อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคใหตรวจสอบสถานท่ีนําเขายาจุดกันยุงแหงหนึ่งคาดวา

อาจจะทําผิดกฎหมาย ดังนั้น เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2557 อย. ไดเขาตรวจสอบสถานท่ีนําเขาช่ือ บริษัท หลาน ไค  

ซิน หยวน ฟา จํากัด เลขท่ี 25/3 หมู 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งพบวาเปนสถานท่ีเก็บยาจุดกันยุง

ตรา LaoJun ลักษณะเปนกลองสีเหลือง ฉลากแสดงภาษาจีน ระบุสวนประกอบสําคัญของสาร Meperfluthrin 

0.05% เจาหนาท่ีจึงยึดของกลาง จํานวน 21,000 กลอง มูลคากวา 500,000 บาท เพื่อดําเนินคดีตอไป  

กรณีท่ีสอง อย. ไดรับแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรใหตรวจสอบการผลิต การนําเขา และการ

ควบคุมฉลากของผลิตภัณฑยาจุดกันยุง ตรา goldeer ซึ่งตรวจสอบเบ้ืองตนพบวาแสดงฉลากไมถูกตอง และไมมี

ฉลากภาษาไทย ดังนั้น อย. รวมกับ บก.ปคบ. ทําการสืบสวนและลอซื้อยาจุดกันยุงดังกลาวจากนายอภิเชษฐ ผาน

ทางเฟซบุค (www.facebook/goldeer999) จํานวน 100 ลัง โดยนัดสงของในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 บริเวณ

ซอยเอกมัย 89/7 และเมื่อนายอภิเชษฐนําสินคามาสง เจาหนาท่ีจึงแสดงตัวและทําการตรวจยึดของกลาง ซึ่งจากการ

ตรวจสอบพบเปนยาจุดกันยุง ตรา goldeer 1981 ลักษณะกลองสีน้ําเงิน แสดงฉลากภาษาจีน ระบุสวนประกอบ

สําคัญของสาร Meperfluthrin 0.08% เจาหนาท่ีจึงยึดของกลางมูลคากวา 1 แสนบาท  

จากนั้นในวันเดียวกัน ( 22 พ.ค. 57 ) อย. ไดเขาตรวจคนโกดังสินคา เลขท่ี 14/12 ซ.บางกระด่ี 35/1               

แยก 4 ถ.บางกระด่ี แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ปรากฏพบ ซีอิ๋วเห็ดหอมฮองกง ตรา OHYE ฉลากระบุ

เลขสารบบอาหาร 10-3-15147-1-0004 ไม ระบุผูนําเขา และเมื่อตรวจสอบเลขสารบบอาหารพบวา                     

เปนการสวมทะเบียน โดยเลขสารบบอาหารดังกลาวไดขอข้ึนทะเบียนเปนผลิตภัณฑซีอิ๊วถ่ัวเหลือง เจาหนาท่ีจึงยึด

ของกลางมูลคา 100,000 บาท เพื่อดําเนินคดีอยางเขมงวดตอไป 

สวนของการดําเนินคดี ในเบ้ืองตนไดแจงขอหา ดังนี ้

กรณีของ บริษัท หลาน ไค ซิน หยวน ฟา จํากัด (นําเขายาจุดกันยุง ตรา LaoJun โดยไมไดขออนุญาต) 

- นําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 โดยมิไดข้ึนทะเบียน มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ  

กรณีของนายอภิเชษฐ (นําเขา/ขาย ยาจุดกันยุง ตรา goldeer โดยไมไดขออนุญาต ) 

 - นําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 โดยมิไดข้ึนทะเบียน มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 กรณีของโกดังสินคา พบซีอิ๊วเห็ดหอมฮองกง ตรา OHYE ฉลากสวมทะเบียน 

 1. นําเขาและขายอาหารปลอม มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน – 10 ป และปรับต้ังแต 5,000 – 100,000 บาท 

 2. ขายอาหารท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

    เลขาธิการฯ อย. กลาวเพิ่มเติมวา  สารเมเพอรฟลูทริน ( Meperfluthrin ) ท่ีระบุไวตามเอกสาร                 

ยาจุด   กันยุงของผูผลิตท้ังสองราย นั้น เปนสารท่ีอยู ในกลุมของสารไลแมลง ไพรีทริน หรือ ไพรีทรอยด                    

ท่ี อย. ยังไมรับข้ึนทะเบียนเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 จึงขอเตือนผูบริโภคอยาซื้ออยาใชยาจุดกันยุงท่ีมีสวนผสมของ

สารดังกลาว เพราะอาจไดรับอันตรายได เนื่องจากสาร Meperfluthrin ยังไมมีขอมูลวิชาการยืนยันในความ 
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ปลอดภัยแตอยางใด นอกจากนี้  ขอใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ สุขภาพใด ๆ จากแหลงรานคาท่ีนาเช่ือถือ                  

และอยาหลงเช่ือโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริงเด็ดขาด หากจะตองซื้อผลิตภัณฑท่ีจัดเปนวัตถุอันตรายท่ีใชใน

บานเรือน เชน ยาจุดกันยุง ตองเลือกผลิตภัณฑท่ีมีการขออนุญาตข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง โดยใหสังเกตท่ีฉลาก  

ตองมีเลขทะเบียน อย. วอส. สวนการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร ควรสังเกตฉลากตองมีขอความภาษาไทยท่ีแสดง

รายละเอียดครบถวน เชน ช่ืออาหาร เลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย. ช่ือและท่ีอยูของผูผลิต

หรือผูนําเขา น้ําหนักสุทธิ สวนประกอบสําคัญ วันเดือนปท่ีผลิต และ/หรือวันเดือนปท่ีหมดอายุ เปนตน  

ท้ังนี้ อย. จะขอความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ ในการเฝาระวังตรวจสอบการ

ผลิต/จําหนาย ผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นท่ีนั้น ๆ มิใหกระทําผิดกฎหมาย ขอใหผูบริโภคมั่นใจการดําเนินงานคุมครอง

ผูบริโภคของ อย. หากผูบริโภคทานใดพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ท่ีคาดวาจะเปนอันตราย โปรดแจง

รองเรียนไดท่ี  สายดวน อย. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพบการกระทําผิดนั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถ

รองเรียนไดท่ีสายดวน บก.ปคบ.  1135 เพื่อ อย. จะไดรวมกับ บก.ปคบ. ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมาย

อยางเขมงวด 

 

--กองพฒันาศักยภาพผูบริโภค 26 พฤษภาคม  2557  ขาวแจก 52 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557--

             


	อย. ลุยร่วม บก.ปคบ. จับใหญ่ “ยาจุดกันยุง” ปลอม พบสารอันตราย ของกลางเพียบ!

