ปฏิบัติการ “ยุทธการฟ้าสาง” ปูพรม 33 จุด ตรวจค้นกวาดล้างแหล่งผลิตและจาหน่ายยาลดอ้วนมรณะ
อย. ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ เปิ ด ปฏิ บั ติ ก ำรยุ ท ธกำรฟ้ ำสำง ตำมนโยบำยรัฐ บำล ปู พ รม
เข้ำตรวจค้น ทั้งหมด 33 จุ ด พบกำรกระทำควำมผิ ด 25 จุด ที่ไม่พบเป็น บ้ำนพักอำศัย ซึ่ง ขยำยผลจำกกรณี
เครือข่ำยนำเข้ำ จำหน่ำย ยำลดควำมอ้วนมรณะ ผลจำกกำรตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรลดอ้วนหลำยยี่ห้อที่
อย. เคย แจ้งเตือนและดำเนินคดีแล้ว รวมทั้งพบสำรไซบูทรำมีนต้นตอมรณะ และยำจุดกันยุงลักลอบนำเข้ำ ขอ
เตือนผู้บ ริโภคอย่ำหลงเชื่อซื้อ ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ผิดกฎหมำยเหล่ำนี้ เพรำะส่ง ผลข้ำงเคียงเป็นอันตรำยต่อชีวิต ดังที่
ปรำกฏเป็นข่ำวที่ผ่ำนมำ

วัน นี้ (14 กรกฎำคม 2562) นำยแพทย์ธ เรศ กรัษ นั ยรวิวงค์ เลขำธิก ำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่ำ สืบเนื่องมำจำกคดีผลิตภัณฑ์ เสริมอำหำรลดควำมอ้วน “ลีน” เมื่อปี 2561 ซึ่งพบว่ำมี
ส่วนผสมของสำรไซบูทรำมีน เป็นสำรอันตรำยจนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคถึงแก่ควำมตำย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ตำรวจได้สืบค้น
อย่ำงละเอียดจนทรำบว่ำมีกำรลักลอบนำเข้ำ สำรดังกล่ำวมำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนตำมแนวเขตชำยแดนแล้วส่ง
กระจำยไปผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรลดควำมอ้วนเป็นจำนวนมำก ซึ่งล่ำสุด ได้เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจำกกำรกินยำ
ลดควำมอ้วนที่จังหวัดอ่ำงทอง พบกำรเชื่อมโยงกับกำรลักลอบนำเข้ำสำรไซบูทรำมีน วันนี้จึงเป็นกำรเปิดยุทธกำร
ฟ้ำสำง ภำยใต้กำรอำนวยกำรของรัฐบำล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งได้ มอบหมำยให้
พล.ต.อ. ดร.วิระชัย ทรงเมตตำ รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ พร้อมด้วยผู้บริหำรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ปู พรมนำกำลังเข้ำตรวจค้นกว่ำ 33 จุดทั่วประเทศ พบกำรกระทำควำมผิด 25 จุด ที่ไม่พบเป็น
บ้ำนพักอำศัย จุดสำคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงรำย นอกจำกนี้ได้ประสำนไปยังผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจัง หวัดที่เกี่ยวข้อง
ให้ประสำนงำนไปยังสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เพื่อทำกำรตรวจค้นเป้ำหมำยทุกแห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
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-2จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตำก จังหวัดพัทลุง จังหวัดปทุมธำนี และ
กรุงเทพมหำนคร โดยละเอียด ซึ่งจำกกำรปฏิบัติกำรในครั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์ชุดตรวจวิเครำะห์สำรเบื้องต้น
(Test Kit) จำกกรมวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์ ท ำให้ ส ำมำรถพิ สู จ น์ ห ำสำรไซบู ท รำมี น ในเบื้ อ งต้ น ได้ และ
พบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไซบูทรำมีนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว

ทำงด้ำนเภสัช กรหญิ ง สุ ภัทรำ บุ ญ เสริ ม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่งได้เข้ำร่วมใน
ปฏิบัติกำรดังกล่ำวที่จังหวัดเชียงรำย ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุด จำนวน 13 จุด ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ จำกผลกำรตรวจ
ค้นพบวัตถุดิบไซบูทรำมีนและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีไซบูทรำมีนผสมอยู่ ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ฯ ในประเภท 1
โดยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรดังกล่ำว อย. ได้เคยแจ้งเตือนและดำเนินคดีมำก่อนแล้ว อำทิ ผลิตภัณฑ์ลิโซ (Lishou)
ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ำชิ (Baschi) ผลิ ตภัณ ฑ์ นิ วควีน (New Queen) ผลิ ตภัณ ฑ์ กำแฟลดควำมอ้วน รวมทั้งวัตถุดิบ สำร
ไซบูทรำมีนจำนวนมำก นอกจำกนี้ยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่แสดงฉลำกลวง ซึ่งจัดเป็นอำหำรปลอม หรือแสดง
ฉลำกไม่ ถู ก ต้ อ ง ยำไม่ มี ท ะเบี ย น เครื่ อ งส ำอำงที่ มี ส่ ว นผสมของสำรห้ ำ มใช้ ฉลำกพร้ อ มกล่ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ์
เตรียมพร้อมสำหรับกำรแบ่งบรรจุ พร้อมเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตด้วย รวมทั้งยำจุดกันยุงที่ลักลอบนำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ โดยไม่ ได้ ขออนุ ญ ำตน ำเข้ำจำก อย. เพรำะยำจุด กัน ยุงจะต้อ งมำขึ้น ทะเบี ย นให้ ถูก ต้อ งกับ อย.
ซึ่งมีสำรอำจจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยของคนที่สูดดมเข้ำไปได้ เบื้องต้นได้ดำเนินกำรยึดของกลำงทั้งหมด
เพื่อดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับผู้ที่กระทำควำมผิดต่อไป
ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังนี้
พระรำชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสำท พ.ศ. 2559 ขำยวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ฯ ในประเภท 1
โดยไม่ได้รับอนุญำต มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 - 2,000,000 บำท
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 จำหน่ำยอำหำรปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่
5,000 - 100,000 บำท จำหน่ำยอำหำรที่แสดงฉลำกไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บำท
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-3พระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. 2558 ขำยเครื่องสำอำงที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผลิตเพื่อขำยเครื่องสำอำงที่ไม่จดแจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผลิตเพื่อขำยเครื่องสำอำงที่ไม่แสดงฉลำกภำษำไทย มีโทษจำคุก
ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ขำยยำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
5,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 ขำยวัตถุอันตรำยโดยไม่มีฉลำก หรือมีฉลำกแต่ฉลำกหรือกำรแสดง
ฉลำกไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ไซบูทรำมีน ถือเป็นสำรที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสำทส่วนกลำง
ทำให้เบื่ออำหำรและกระตุ้นกำรเผำผลำญของร่ำงกำย จึงมีผู้นำมำลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเพื่อลดน้ำหนัก
แต่เนื่องจำกไซบูทรำมีนมีผลข้ำงเคียงสูง ซึ่งเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค เช่น ควำมดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ทำให้เกิด
ภำวะไตวำย ผิ ดปกติเกี่ย วกับ ระบบทำงเดิน อำหำร มีโอกำสเสี่ ยงเกิดโรคหั วใจขำดเลื อด โรคหลอดเลื อดตีบ ตัน
เป็นต้น ไซบูทรำมีนจึงจัดเป็นสำรที่ต้องควบคุมโดยจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2559 จึงขอย้ำเตือนผู้บริโภคอย่ำหลงเชื่ อซื้อผลิตภัณ ฑ์ที่ผิ ดกฎหมำยเหล่ำนี้มำใช้
เพรำะส่งผลข้ำงเคียงเป็นอันตรำยต่อชีวิต ดังที่ปรำกฏเป็นข่ำวที่ผ่ำนมำ
วันที่เผยแพร่ข่ำว 14 กรกฎำคม 2562 ข่ำวแจก 117 / ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

