สตช. ร่วมกับ อย. และ สสจ.นครปฐม ทลายแหล่งจาหน่ายยาไซลาซีน โดยไม่มีใบสั่งแพทย์
ขยายผลการตรวจสอบพบลักลอบผลิตยาสัตว์เถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
สตช. ร่วมกับ อย. และ สสจ.นครปฐม ทลายแหล่งจาหน่ายยาไซลาซีนโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ย่านจังหวัด
นครปฐม ขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม พบการลักลอบผลิ ตยาสั ตว์เถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทาการยึด
ของกลางเป็นยาไม่มีทะเบียนเป็นจานวนมากและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอีกหลายรายการ รวมมูลค่าของกลาง
กว่า 50 ล้านบาท
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) โดยพลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หัวหน้าคณะทางาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ รองฯ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.
พานทอง สุวรรณจูฑะ รอง ผบก ภ.จว.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนอานวยการ และ พ.ต.อ.ภาส สิริสุขะ รอง ผบก.ตม.3
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ, พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ
สว.กก.4 บก.ปคบ., พ.ต.ต.พีระ พันธุวงศ์ สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. พร้อมชุด ปฏิบัติการที่ 4 กก.4 บก.ปคบ.
พร้อมสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม, เภสัชกรหญิงรัตนาวดี จูละยานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ร่วมกันแถลงผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาสัตว์เถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนี้
จากที่เป็นข่าวกรณีชายไปวิ่งออกกาลังกายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเทศบาลนนทบุรี โพสต์เตือนภัย
ว่าตนเองถูกเจาะขวดน้าดื่มเพื่อวางยา อย. ได้ประสาน บก.ปคบ.ให้ทาการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูล พบว่าเพจ
เฟซบุ๊กชื่อ “DR.VET ฟาร์ม เซ็นเตอร์” ได้โพสต์โฆษณาขายยาผิดกฎหมาย ซึ่งมีทั้งยาเอ็กซ์-ลาซีน (X-LAZINE) ซึง่
เป็นยาสาหรับสัตว์และเป็นยาประเภทยาควบคุมพิเศษ ซึ่งหากจะขายได้ต้องมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์เท่ านั้น
นอกจากนี้ยังพบการโฆษณาขายยาสัตว์อีกหลายรายการ ทั้งที่มีทะเบียนตารับยาและไม่มีทะเบียนตารับ จึงได้ขอ
หมายเข้าตรวจค้น บ้ านเลขที่ 112 หมู่ที่ 21 ตาบลห้ ว ยขวาง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่ าวได้รั บ อนุ ญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ ในชื่อร้าน
“หมอยาสัตว์” โดยเมื่อเวลา 11.50 น.ของวานนี้ (2 กค.63) เจ้าหน้าที่ได้ทาการขอซื้อยา ผลปรากฏว่าทางร้านฯ
ได้ขายยา เอ็กซ์-ลาซีน (X-LAZINE) เลขทะเบียน 1 D 17/51 ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษสาหรับสัตว์ โดยไม่มีใบสั่ง
แพทย์ และเป็นการขายนอกเวลาทาการตามใบอนุญาตฯ ทั้งนี้เวลาทาการตามใบอนุญาตฯของร้านหมอยาสัตว์
คือช่วงเวลา 17.30 -20.30 น. นอกจากนี้เมื่อตรวจค้นขยายผลเพิ่มเติม พบการลักลอบผลิตยาสัตว์ไม่มีทะเบียน
หลายรายการ เช่น
1. กลุ่มยาฉีดและยากิน ฉลากไม่แสดงทะเบียนตารับยา ระบุสรรพคุณเป็นยาฉีดป้องกันโรคพยาธิหนอน
หัวใจ สาหรับสุนัขและแมว รักษาขี้เรื้อนเปียก ขี้เรื้อนแห้ง กาจัดเห็บหมัด และไรในหู กาจัดและควบคุมพยาธิ
ตัวกลมในกระเพาะลาไส้ กาจัดและควบคุมพยาธิปอด ภายใต้ชื่อการค้า
1.1) Ivermec® ประกอบด้วยตัวยา Ivermactin มีทั้งขนาด 100 ml และขนาด 10 ml
1.2) Ivermec F-Plus® ประกอบด้วยตัวยา Ivermactin ขนาด 100ml
1.3) En-Dex 8000® ประกอบด้วยตัวยา ไอเวอร์เม็คติน 8,000 ไมโครกรัม
1.4) IVER PETS® ประกอบด้วย Ivermectin 8,000 ไมโครกรัม Praziquantel 120 มิลลิกรัม
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2. กลุ่ ม ยาฆ่ า เชื้ อ ทั้ ง ยาฉี ด และยากิ น ฉลากไม่ แ สดงทะเบี ย นต า รั บ ยา ภายใต้ ชื่ อ การค้ า
2.1) เอนโร-150 (ENRO-150®) ประกอบด้ว ย ENROFLOXACIN 150 mg สรรพคุณ รักษาท้องร่ว ง
ลาไส้อักเสบ ปอดบวม โพรงจมูกอักเสบ ไข้หน้าแดง เต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบ ข้ออักเสบ และแผลติดเชื้อ
2.2) AMOXCOL Injection® ประกอบด้ ว ย Amoxycillin Trihydrate 200mg, Colistin Sulphate
400,000 IU ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ
2.3) ด็อกซี่-20 (DOXY-20®) doxycycline 20 mg รักษาโรคติดเชื้อจากแบคมีเรีย หวัดและปอดติด
เชื้อ มีทั้งแยกประเภทในการรักษาสาหรับไก่และสาหรับสุนัข
2.4) ลิน-สเปค (LIN-SPEC®) ประกอบด้วย Lincomycin 10 mg, Spectinomycin 20 mg ใช้ป้องกัน
และรักษาโรคทางเดินหายใจเรื้อรังสาหรับไก่
2.5) เซฟ-20 (CEP-20®) Cephalexin 20 mg รักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและทางเดินอาหารสาหรับไก่
2.6) AMOXY-20® Amoxycillin Trihydrate 20 mg ฆ่าเชื้อสาหรับสุนัข
2.7) AM-CO® Amoxycillin Trihydrate 20mg, Colistin Sulphate 25,000 IU ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ทั้ง
แกรมบวกและแกรมลบ
3. กลุ่มยาฮอร์โมนสาหรับไก่ ฉลากไม่แสดงทะเบียนตารับยา ภายใต้ชื่อการค้า
3.1) บิ๊ก-เอ็ม (BIG-M) Anabolic 10 mg สรรพคุณเร่งการสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังป่วย-หลัง
ชน เร่งการเจริญของกล้ามเนื้อไม่ให้ลีบเล็ก และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
3.2) BLOOD CARE® สรรพคุณเร่งการสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อสาหรับม้า
เจ้าหน้าที่ได้ยึดยาไม่มีทะเบียนตารับ พร้อมยึดอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทั้งหมด จานวนรวมกว่า
100 รายการ และตั้งประเด็นความผิดที่พบตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดังนี้
1.กรณีพบการลักลอบตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโรงงานเถื่อน มีความผิดดังนี้
1.1) ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 12 โทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000
บาท
1.2) ผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา ฝ่าฝืนมาตรา 72(4) โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2.กรณีพบการโฆษณาขายยาทางสื่อออนไลน์ มีความผิดฐานโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง
หรือภาพจากผู้อนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 88 ทวิ โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
3.กรณีพบการขายยา เอ็กซ์-ลาซีน (X-LAZINE) เลขทะเบียน 1 D 17/51 ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษสาหรับสัตว์
โดยไม่มีใบสั่งแพทย์ และเป็นการขายนอกเวลาทาการตามใบอนุญาตฯ ผู้รับอนุญาตมีความผิดดังนี้
(1) ขายยานอกเวลาทาการ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
สาหรับสัตว์ของร้านฯ มีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมาตรา 26(7) โทษปรับตั้งแต่
2,000 บาท- 10,000 บาท
(2) ขายยาควบคุมพิเศษในระหว่างที่ผู้ประกอบการบาบั ดโรคสัตว์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนมาตรา 32
โทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท- 5,000 บาท
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มีความผิดดังนี้
(1) ไม่ควบคุมการทาบัญชีการซื้อและขายยา ฝ่าฝืนมาตรา 42(5) โทษปรับตั้งแต่1,000 บาท- 5,000 บาท
(2) ไม่ควบคุมให้ขายยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษเฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง มีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมาตรา 42 (6) ) โทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000 บาท- 5,000 บาท
พลตารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากกรณีนักวิ่งในสวนสาธารณะ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตั้งขวดน้าทิ้งไว้ก่อนออกไปวิ่ง กลับมาดื่มน้าแล้วมีอาการภาพหมุน หายใจติดขัด และคลื่นไส้
แพทย์วินิจฉัยว่า อาการคล้ายได้รับสารบางอย่าง และคาดอาจเป็นฝีมือของมิจฉาชีพวางยาหวังชิงทรัพย์ ตามที่เสนอ
ข่าวไปแล้วนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายคณะทางาน
ปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายดาเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยเน้น
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ย้าในการจั บกุมผู้ กระทาความผิ ดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุ ขภาพให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และประสานการทางานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้อง
ประชาชน ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้กระทาผิดพร้อมตรวจยึดของกลางได้จานวน
มาก และขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการที่ยังลักลอบกระทาความผิด ไม่ว่าจะเป็นการผลิต นาเข้า หรือจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ให้หยุดการกระทาดังกล่าว หากตรวจพบจะดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
นายแพทย์ไ พศาล ดั่ น คุ้ม เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา กล่า วต่อไปว่า อย. และ สตช.
จะผนึกกาลังร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดย อย.ได้ให้ความสาคัญและ
เร่งรัดจัดการปัญหาการขายยาออนไลน์ ผู้ใดขายยาออนไลน์จะถูกดาเนินคดีทั้งเรื่องการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาต และการขายยาโดยไม่ ได้รั บ อนุ ญาต ซึ่งโทษมีทั้งจาคุก และปรั บ ทั้งนี้ จากการสื บสวนขยายผลเข้ า
ตรวจสอบหาโรงงานที่ลักลอบผลิต และขายยาดังกล่าว ผลการตรวจค้นในครั้งนี้ พบว่าเป็นร้านที่ได้รับอนุญาตขาย
ยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ เลขที่ใบอนุญาต ขย 3 นฐ 1/2559 ชื่อ หมอยาสัตว์ บ้านเลขที่
๑๑๒ หมู่ที่ ๒๑ ตาบลห้วยขวาง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เวลาทาการตามใบอนุญาตฯ เวลา 17.30 20.30 น. ซึ่งนอกจากพบว่าเป็นการขายยานอกเวลาทาการและเป็นการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งยาจาก
สัตว์แพทย์แล้ว ยังพบการลักลอบผลิตยาสัตว์ไม่มีทะเบียนตารับยาหลายรายการ จึงขอเตือนผู้ซื้อยาทั้งหลายให้
ตรวจสอบการอนุญาตทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ขายยาให้ดีก่อนสั่งซื้อยา เพราะอาจได้รับยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่ปลอดภัย ทั้งนี้การขายยาออนไลน์เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย และหากพบผู้รับอนุญาตฯ รายใดมีส่วน
เกี่ยวข้องจะดาเนินคดีทั้งทางอาญาและใช้มาตรการทางปกครองพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันที
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวในตอนท้ายว่า หากมีการ
ใช้ยาสาหรับสัตว์อย่างไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ปรึกษาสัตว์แพทย์ อาจทาให้สัตว์นั้นได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ยารักษาโรคพยาธิหัวใจในสัตว์ ยาไอเวอร์เมคติน (Ivermactin) หากมีการใช้ในปริมาณสูง จะมีอันตรายต่อ
สุนัขบางสายพันธุ์ หรือกลุ่มยาคุมสาหรับสัตว์หากใช้ระยะเวลานานจะมีผลทาให้มดลูกในสัตว์อักเสบ หรือกลุ่มยา
ฆ่าเชื้อหากมีการใช้ไม่ถูกขนาดหรือระยะเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม อาจทาให้สัตว์นั้นเกิดการดื้อยาหรือเกิดผลตกค้าง
ในสัตว์ได้ นอกจากนีย้ าบางชนิดมีผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น มีพิษต่อตับ ไต ส่งผลกระทบต่อการทางานของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้ จึงขอเตือน
มายังผู้ผลิตและขายยาสาหรับสัตว์ อย่าได้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นลักลอบผลิตโดยไม่ได้ขออนุญาต
หรือการขายยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อตัวสัตว์ ขอให้คานึงไว้เสมอว่า สัตว์ก็
เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญในการใช้ยาเพื่อรักษาหรือป้องกันโรคด้วย โดยเลือกใช้
ยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก อย. ภายใต้การควบคุม กากับดูแลของสัตว์ แพทย์ และ
หากเป็นกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ก็ต้องมีใบสั่งยาจากสัตว์แพทย์ชั้นหนึ่งจึงจะสามารถซื้อขายยาดังกล่าวได้
ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตได้ ผ่าน
ทาง Oryor Smart Application หรือระบบสืบค้นข้อมูลการอนุญาตทางเว็ปไซต์ อย. และขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
หากพบการลักลอบผลิต นาเข้า จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่
อีเมล์: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งสามารถร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วย
ตนเอง ที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ได้ทุกวันใน
เวลาราชการ หรือสายด่วน 1135 กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจะได้
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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