อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. ขยายผลทลายแหล่งจาหน่ายยาไม่มีทะเบียนรายใหญ่
สอบเข้มผู้เกี่ยวข้อง พบมีเอี่ยวดาเนินมาตรการทางปกครองทันที
อย. ร่ ว มกั บ บก.ปคบ.แถลงผลปฏิ บั ติ ก ารทลายแหล่ งจ าหน่ า ยยาที่ ไม่ มี ท ะเบี ย นรายใหญ่ หลั งตรวจ
พบเบาะแสในสถานพยาบาลเถื่อน จึงได้สืบแกะรอยจนสามารถทลายถึงแหล่งใหญ่ ยึดยากว่า 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า
5 ล้านบาท พร้อมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบเข้ม หากพบความผิดจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายและถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต ส่วนเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ การประจาร้านขายยา หากมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งสภาเภสัชกรรมพิจารณา
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

วัน นี้ (29 เมษายน 2562) ณ กองบั งคั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกั บ การคุ้ ม ครอง
ผู้บ ริโภค (บก. ปคบ.) นายแพทย์ธ เรศ กรั ษ นัยรวิวงค์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา พร้อ มด้ว ย
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ และ เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก 4.บก. ปคบ.) นาทีมโดย
พลตารวจตรีศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค พร้อมด้วย
พันต ารวจเอกวินัย วงษ์บุบผา รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค พัน ตารวจ
เอกชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผู้กากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค
และกองบังคับการปราบปราม ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ต รวจพบยาไม่มี ทะเบี ย นในสถานพยาบาลเถื่อน จึงได้ ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิ ด
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค (กก 4.บก.ปคบ.) เก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก ฐานและสื บ สวนในเชิ งลึ ก จนได้ ข้ อ มู ล ชั ด เจน
โดยได้เข้าตรวจสอบสถานทีจ่ านวน 2 แหล่ง คือ
แหล่งที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 17 ซอยอ่อนนุช 64 ตาบลสวนหลวง อาเภอสวนหลวง กทม.
ได้ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการตรวจค้นพบ
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-21. PredniSone Tablets USP. 5 mg ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา
383,000 เม็ด
เม็ดยากลมเคลือบฟิล์ม สีส้ม
2. ยาเม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีส้ม บรรจุในกระปุกพลาสติกสีขาวไม่มีฉลาก
449,000 เม็ด
3. ยาเม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีส้ม บรรจุในถุงพลาสติกสีขาวไม่มีฉลาก
228,000 เม็ด
4. ยาเม็ดสีฟ้านูนเคลือบฟิล์ม บรรจุในกระปุกพลาสติกสีขาวไม่มีฉลาก
68,000 เม็ด
5. Lidocaine Viscous 2% 100ml ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา
110 ขวด
6. ยาเม็ดกลมแบนบรรจุในกระปุกพลาสติกไม่มีฉลาก
58,000 เม็ด
7. ยาเม็ดสีเหลืองอ่อนกลมนูน บรรจุในกระปุกพลาสติกสีขาวไม่มีฉลาก
22,000 เม็ด
8. Aurocoxib 200 USP 200 mg 100 Capsules ระบุผลิตประเทศ India
ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา
1,300 เม็ด
9. แคปซูลสีเขียวเข้ม-สีเขียวอ่อน บรรจุในกระปุกพลาสติกสีขาวไม่มีฉลาก
15,000 เม็ด
10. ฉลากสติ๊กเกอร์ระบุ PredniSone Tablets USP. 5 mg ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา
ระบุผลิตประเทศ Jordan
450 แผ่น
11. ฉลากสติ๊กเกอร์ระบุ DEXTRO Dextromethorphan HBr Tablets 15mg
92 แผ่น
ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา ระบุผลิตประเทศ Jordan
12. ฉลากสติ๊กเกอร์ระบุ Tramal Tramadol Hydrochloride Capsule 15mg
20 แผ่น
ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา ระบุผลิตประเทศ USA
13. ฉลากสติ๊กเกอร์ระบุ Diazepam Tablets 2mg ฉลากไม่ระบุเลขทะเบียนตารับยา
ระบุผลิตประเทศ Coroco
27 แผ่น
14.ถังสีนาตาลบรรจุผงยาสีขาวข้างถังระบุ“370”และ“334” ไม่มีฉลาก ประมาณ 15 กิโลกรัม 2 ถัง
15.ฉลากสติ๊กเกอร์ยาอีกหลายรายการ พร้อมอุปกรณ์จานวนหนึ่ง
แหล่งที่ 2 อาคารเลขที่ 23 อ่อนนุช 64 ตาบล สวนหลวง อาเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจค้นพบยาเม็ดสีฟ้ากลมนูนบรรจุในถุงพลาสติกใส 1,000 เม็ด 835ถุง ไม่มีฉลาก รวม 835,000 เม็ด
ทั้งนี้ ได้ยึดยาจานวนกว่า 2 ล้านเม็ด มูลค่าของกลางกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งการกระทาดังกล่าวมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดังนี ขายยาที่ไม่ได้ขึนทะเบียนตารับยา มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
5,000 บาท หรื อ ทั งจ าทั งปรั บ และจะด าเนิ น การทางปกครองต่ อ ไป และ หากตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม พบว่ า
ผลการตรวจวิเคราะห์พบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 จะมีโทษจาคุกตังแต่ 2-10 ปี และปรับตังแต่
200,000 - 1,000,000 บาท
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-3นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวั ฒน์ รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. และ บก.ปคบ.จะได้ขยายผลเข้า
ตรวจสอบโรงงานที่ผลิตหากพบมีส่วนเกี่ยวข้องจะดาเนินมาตรการทางปกครองทันที จึงขอเตือนร้านขายยาที่ได้รับ
อนุ ญาตจากสานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทังสถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้ระมัดระวังในการเลือก
สินค้าเข้ามาจาหน่าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนด
มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ซึ่ง อย. และ บก.ปคบ. จะผนึกกาลังร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งต่อไป
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า จากการตรวจสอบในครังนี พบ
ของกลางเป็นกลุ่มยาหลายชนิด เช่น กลุ่มยาสเตียรอยด์ กลุ่มยารักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และกลุ่มยา
นอนหลับ ซึ่งยาเหล่านีต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ และยาที่พบส่วนใหญ่ไม่มี ทะเบียนตารับยา ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ผู้บริโภค เสี่ยงได้รับยาปลอม ยาไม่มีคุณภาพ หรือได้รับผลข้างเคียงจากยา จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงขอเตือน
ไปยังร้านขายยา และ สถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้ระมัดระวังในการเลือกสินค้าเข้ามาจาหน่าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมายและซือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และฝากถึงประชาชนผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบร้าน
ขายยาหรือสถานพยาบาลใดที่ลักลอบขายยาไม่มีทะเบียนหรือ ขายยาโดยไม่มีเภสัชกรประจาร้าน ขอให้แจ้งมาที่
สายด่ว น อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุ ข
จ.นนทบุ รี 11004 หรื อ ที่ ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวัด ทุ ก จังหวัด รวมทั งสามารถร้องเรียนผ่ าน Oryor Smart
Application และเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือสายด่วน 1135 กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ อย. จะทาการตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทาผิด
ต่อไป หากไม่แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน ๆ ได้รับอนุญาตหรือไม่ สามารถ ตรวจสอบได้โดยผ่าน Application
“ตรวจเลข อย.” หรือ Line @Fdathai
วันที่เผยแพร่ข่าว 29 เมษายน 2562 แถลงข่าว 29 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

