
 
 

ตัดวงจรสงยาสัตว วัตถุอันตรายปลอม อย. ลุยรวม บก.ปคบ. จับใหญสงทายป “56  

ทลายแหลงผลิต/ขายยาสัตว วัตถุอันตรายผิดกฎหมายรายใหญ  ยานมีนบุรี ของกลางเพียบ! 
 

 

  อย. ไมหยุดนิ่งกวาดลางผูกระทําผิดกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพ เดินหนาลุยรวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. 

บุกตรวจแหลงผลิต/จําหนายยาสัตวและวัตถุอันตรายท่ีไมไดข้ึนทะเบียน ยานมีนบุรี หลังกรมปศุสัตวแจง อย. ให

ตรวจสอบ  พบจําหนายผลิตภัณฑกําจัดเห็บหมัดท่ีไมไดข้ึนทะเบียน และยาสัตว ประเภทกลุม ยาสลบ ยากันชัก  

ยาฆาเชื้อ ยาฆาพยาธิ ท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยาจํานวนมาก พรอมพบวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไดอาซี

แพม ยึดของกลางเปนหลักฐานมูลคากวา 5  ลานบาท  แจงความผิดหลายขอหาทันที มีโทษท้ังจําและปรับ ปราม

ผูผลิตและจําหนายยาสําหรับสัตวและวัตถุอันตรายรายอ่ืนอยาฝาฝนผลิต/จําหนายยาสําหรับสัตวและวัตถุ

อันตรายท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย ขอใหมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นความสําคัญของชีวิตสัตวก็มีคาเชนเดียวกับ

ชีวิตมนุษย      

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา , ภก.ประพนธ อางตระกูล รอง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นํา

ทีมโดย พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธ ิ ผบก. ปคบ., พ.ต.อ.ไพฑูรย  คุมสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ลํ้าพันธุ 

พรรธนประเทศ ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.อานันท วิชเศรษฐสมิต สว.กก.4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงขาว

ตอสื่อมวลชนวา อย. สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการคุมครองความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ

ใหแกผูบริโภค ตองไดรับความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิต ท่ีดี โดยลาสุด อย. ไดรับแจงจากกรมปศุสัตวให 
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ตรวจสอบสถานท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกําจัดเห็บหมัดท่ีไมไดข้ึนทะเบียน เพ่ือคุมครองความปลอดภัย

ใหแกสัตวเลี้ยง ท่ี อย. รับผิดชอบเก่ียวกับยาสัตว ดังนั้น เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 อย. ไดประสานไปยัง

ตํารวจ บก.ปคบ. นําหมายคนของศาลเขาตรวจสอบ บริษัท วรรณกิจ จํากัด ตั้งอยูท่ี 56/50 หมูบานธีรวรรณ 

ซ.พระยาสุเรนทร 4 ถ.รามอินทรา 109 กรุงเทพฯ ซ่ึงจากการตรวจสอบเปนสถานท่ีผลิตยาโดยไมไดรับอนุญาต 

และผลิต/ขายยาสัตวท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา รวมท้ังมีการผลิตและครอบครองเพ่ือขายซ่ึงผลิตภัณฑวัตถุ

อันตราย แชมพูกําจัดเห็บหมัด และผลิตภัณฑหยดหลังกําจัดเห็บหมัด ท่ีตองข้ึนทะเบียนแตไมไดข้ึนทะเบียน  

ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบตัวยาสําคัญ  ไดแก   กลุมยาสลบและยากันชักสุนัขและแมว ยาฆาเช้ือและยาฆา

พยาธิ ซ่ึงใชรักษาโรคสัตวตางๆ เชน ทองเสีย บิด  ถายพยาธิ เปนตน อาทิ ยาไอเวอรเมคติน (Ivermectin) 

ยาซัลฟาเมทาโซน (Sulfamethazole) ยาเอ็นโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin) และยาปเปอราซิน ซิเตรท 

(Piperazin citrate) กลุมยาฆาเช้ือทางผิวหนัง เชน ยาโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone Iodine) กลุมยาคุม

สําหรับสัตว เชน ยาเมทดรอกซีโปรเจสเตอโรน (Medroxyprogesterone acetate) รวมท้ังพบผลิตภัณฑ

วัตถุอันตรายกําจัดเห็บหมัด ไดแก แปงกําจัดเห็บ-หมัด ยี่หอ BRAVE แชมพูกําจัดเห็บ-หมัด ยี่หอ BRAVE 

และผลิตภัณฑหยดหลังกําจัดเห็บหมัด ฯลฯ ซ่ึงอาจจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือ 3โดยผลิตภัณฑดังกลาว

จะตองขอข้ึนทะเบียนและแจงการดําเนินการหรือขออนุญาต โดยยึดยาสัตวและวัตถุอันตรายท่ีผิดกฎหมาย คิด

เปนมูลคาของกลางประมาณ 5 ลานบาท พรอมท้ังไดนํายาและวัตถุอันตราย สงตรวจวิเคราะห  ท่ี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือหาสารตองหามและเพ่ือหาตัวยาสําคัญตอไป นอกจากนี้ ยังยึดสติกเกอร 

ฉลากยา และวัตถุอันตราย ขวดและกลองบรรจุผลิตภัณฑ แผนพับ ใบแทรกเอกสารกํากับยา ซ่ึงยังไมไดขอ

อนุญาตการโฆษณาจาก อย. จํานวนมาก อีกท้ังยังพบวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไดอาซีแพม 

(Digzepam) ซ่ึงจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยมีไวเพ่ือขายอีกดวยสวนของการ

ดําเนินคดี ในเบื้องตนไดแจงขอหา ดังนี้ 

ขอหาเกี่ยวกับยาสัตว 

 1. ผลิตและขายยาโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

 2. ผลิตหรือขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 

5,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 3. โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

ขอหาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

 1.  กรณีครอบครองวัตถุอันตรายท่ีไมไดข้ึนทะเบียนใหถูกตอง หากเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ผู

จําหนายจะถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และหากพบวา

เปนวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 2 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 2.  ผลิตวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 โดยมิไดแจงการดําเนินการผลิต มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม

เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ขอหาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

1. กรณีพบวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไดอาซีแพม ซ่ึงจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 

ประเภท 4 โดยมีไวเพ่ือขาย ฝาฝนมาตรา 16 บทลงโทษตามมาตรา 90 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และ

ปรับไมเกิน 100,000 บาท 

 เลขาธิการฯ อย. กลาวเพ่ิมเติมวา  หากมีการใชยาสําหรับสัตวและวัตถุอันตรายอยางไมถูกตอง  เชน    การ

ใหยาในปริมาณท่ีสูงเปนระยะเวลานาน  โดยไมไดปรึกษาสัตวแพทย อาจทําใหสัตวนั้นไดรับอันตราย อยางเชน ยา

รักษาโรคพยาธิหัวใจในสัตว เชน ยาไอเวอรเมคติน หากมีการใชในปริมาณสูง จะมีอันตรายตอสุนัขบางสาย

พันธ  ทําใหไดรับอันตรายถึงชีวิต  ยาคุมสําหรับสัตว หากใชระยะเวลานาน จะมีผลทําใหมดลูกในสัตวอักเสบ 

และยาฆาเชื้อ เพ่ือรักษาการ  ติดเชื้อในสัตว อาจทําใหสัตวนั้นดื้อยา นอกจากนี้ ยาและวัตถุอันตรายบางชนิดมี

ผลขางเคียงท่ีรุนแรง  เชน มีพิษตอตับ ไต สงผลกระทบตอการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

ประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจ  ซ่ึงอาจถึงข้ันพิการและเสียชีวิตได  จึงขอเตือนมายังผูผลิตและจําหนาย

ยาและวัตถุอันตรายสําหรับสัตวอยาไดฝาฝนกฎหมาย ไมวาจะเปนลักลอบผลิตโดยไมไดขออนุญาต หรือการ

จําหนายยาสําหรับสัตวท่ีไมไดข้ึนทะเบียน  เพราะอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงตอตัวสัตว ขอใหคํานึงไวเสมอวา 

สัตวก็เปนสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษย ควรใหความสําคัญในการใชยาและวัตถุอันตรายใดๆ ในสัตว เพ่ือรักษา

โรคหรือปองกันโรคดวย รวมท้ัง ขอใหประชาชนระมัดระวังในการใชยาและวัตถุอันตรายสําหรับสัตว โดย

เลือกใชยาท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายจาก อย.  และควรใชภายใตการควบคุมและกํากับ

ดูแลของสัตวแพทยชั้นหนึ่ง  หรือตองมีใบสั่งยาจากสัตวแพทยชั้นหนึ่งในกรณีท่ีเปนยาควบคุมพิเศษ  อยางไรก็

ตาม หากผูบริโภคทานใดพบเห็นการผลิต/จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีคาดวาจะเปนอันตราย 

โปรดแจงรองเรียนไดท่ี  สายดวน อย. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพบการกระทําผิดนั้นๆ 

นอกจากนี้ยังสามารถรองเรียนไดท่ีสายดวน บก.ปคบ.  1135 เพ่ือ  อย.  จะไดรวมกับ บก.ปคบ. ตรวจสอบ

และดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวด 
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