
 

                                                            

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เผาท าลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ร่วมกันกวาดล้างจับกุมในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และคดีถึงที่สุดแล้ว เช่น แอลกอฮอล์เจล 
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ เทอร์โมมิเตอร์ และชุดตรวจโควิดเบื้องต้น รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท  
ณ บริษัทอัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข โดยนำยแพทย์ไพศำล ดั่นคุ้ม 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ เภสัชกรหญิงสุภัทรำ บุญเสริม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ พร้อมด้วย กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 
โดยพลต ำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย ผบก.ปคบ. และ พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สำรถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. 
ร่วมกันเผาท าลายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ปฏิบัติการกวาดล้างในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา 

นำยแพทย์ไพศำล ดั่นคุ้ม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ท าให้ประชาชนมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจ าพวก
แอลกอฮอล์เจล น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย เทอร์โมมิเตอร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจ านวนมาก  
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุ ขภาพได้
ตรวจสอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในท้องตลาด พบว่า มีผู้ประกอบการบางส่วนได้ฉวยโอกาสกระท าการ  
ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การลักลอบผลิตหรือน าเข้าแอลกอฮอล์เจล ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือทาง
การแพทย์ ชุดตรวจโควิดเบื้องต้น เครื่องวัดอุณหภูมิ ซึ่งอาจท าให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 
โดยเฉพาะการใช้เมทานอลในการผลิตแอลกอฮอล์เจล หรือถุงมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว 

ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวโดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง  อย. จึงได้ร่วมกับ บก.ปคบ. ปฏิบัติการเชิงรุกปราบปรามผู้กระท า
ความผิดอย่างเข้มงวด เพ่ือมิให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภควางจ าหน่ายในท้องตลาด ตามที่ปรากฏเป็น
ข่าวในช่วงที่ผ่านมา โดยหลังจากการสืบสวน สอบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดสามารถยึดผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด
กฎหมายของกลางที่มีค าพิพากษาคดีสิ้นสุดแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 รวม 24 คดี มูลค่ากว่า 300 
ล้านบาท ซึ่งเป็นของกลางที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และในวันนี้ (2 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น.           
จึงได้จัดให้มีการเผาท าลายของกลางดังกล่าว ณ บริษัทอัคคีปราการ จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ 

พลต ำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย ผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ท าให้ผู้ประกอบการบางราย
ฉวยโอกาสน าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งตลาดนัด 
สื่อออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ รวมทั้งการลักลอบใช้เมทานอลเพ่ือน าไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์เจลทดแทนในช่วงที่
แอลกอฮอล์ขาดตลาด ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจท าให้เกิดอันตรายแก่พ่ีน้องประชาชนได้ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ บก.ปคบ. ประสานการท างานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อย. เพ่ือเข้าตรวจสอบ จับกุม และด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิด
อย่างเข้มงวด และเน้นย้ าให้จับกุมผู้กระท าความผิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการในช่วงการแพร่
ระบาดนี้ ซึ่งจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดพร้อมตรวจยึดของกลางได้จ านวนมาก 
และขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการที่ยังลักลอบกระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นการผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ให้หยุดการกระท าดังกล่าว หากตรวจพบจะด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด   

เภสัชกรหญิงสุภัทรำ บุญเสริม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่า
ขณะนี้ประเทศไทยยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนรักษาวินัยใน
การป้องกันตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือหากไม่สะดวกให้ใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีความ
เข้มข้น 70% โดยปริมาตรท าความสะอาดมือ เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์เจล หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ขอให้ตรวจสอบการอนุญาตได้ที่ Oryor Smart Application หรือ เว็บไซต์ 
อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” กรณีซื้อเครื่องมือแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย 
เทอร์โมมิเตอร์ จากผู้ขายในประเทศให้ขอดูใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์  หรือหนังสือ
รับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑเ์หล่านั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง  หากพบการ
ลักลอบผลิต น าเข้า จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ อีเมล์:
1556@fda.moph.go.th หรือที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งสามารถร้องเรียนผ่าน Oryor Smart 
Application หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือสายด่วน 1135 กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

 
วันท่ีเผยแพร่  2 กันยายน 2563   ข่าวแจก  133 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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