
   

บุกจับแหลงผลิตยาปลอมครั้งใหญ ยานปทุมธานี ยึดของกลางมูลคากวา 5 ลานบาท 

อย. รวมกับ ตํารวจกองบังคับการปราบปราม และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับบริษัท เบสซ่ีแอรอน จํากัด 

พบผลิตยาไมมีเลขทะเบียน ลักษณะเปนยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง ซ่ึงเปนยาท่ีมีการลักลอบจําหนายใหกับกลุม

วัยรุน นําไปใชเปนสวนประกอบ 4x100 ยึดยาไมมีทะเบียน จํานวนกวา 3 แสนเม็ด และอุปกรณการผลิต 

รวมท้ังอายัดเครื่องจักร มูลคากวา 5 ลานบาท ปรามโรงงานผลิตยา อยาไดลักลอบผลิตยาท่ีไมข้ึนทะเบียน 

โดยเฉพาะการผลิตยาท่ีเยาวชนมีโอกาสนําไปใชในทางท่ีผิดโดยเด็ดขาด ฝากประชาชนชวยกันสอดสองดูแล

บุตรหลาน อยาใหเขาไปยุงเก่ียวกับการใชยาในลักษณะดังกลาว 

 

เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา , นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน รองเลขาธิการฯ อย. , ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการฯ อย. รวมกับ 

ตํารวจกองบังคับการปราบปราม นําทีมโดย พ.ต.อ.ธงชัย อยูเกษ  ผกก.1 บก.ป. , พ.ต.ท.ภัทรพล ปทมวงศ สว.

กก.1 บก.ป. , พ.ต.ท.กิตติเมศร โชติปติเจริญรัฐ  สว.กก.1 บก.ป. , พ.ต.ท.กอเกียรติ วุฒิจํานงค  สว.กก.1 

บก.ป. , ร.ต.อ.ธนศักด์ิ ปราสาททอง รอง สว.กก.1 บก.ป. และ ร.ต.อ. เอกรณการ นาคนิยม รอง สว.กก.1 

บก.ป.และเจาหนา ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นําทีมโดย นพ.ณรงค  ตั้ งตรงไพโรจน       

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธาน ีรวมกันแถลงขาวตอสื่อมวลชนวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ไดทําการสืบสวนกรณีการลักลอบขายยาทรามาดอล แคปซูลเขียวเหลือง ใหกับเยาวชนไปใช

ในทางท่ีผิด โดยเฉพาะยาท่ีฉลากระบุชื่อวา PACMADOL ซ่ึงทะเบียนตํารับยาไดยกเลิกไปแลวตั้งแตวันท่ี     

10 กันยายน 2555 ตอมาจากการสืบสวนพบวา มีการลักลอบผลิตยาดังกลาวในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และ

มีการขายยาผานทางสื่อโชเชียลมีเดีย ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองความปลอดภัยใหกับผูบริโภค จึงไดรวมกับ  
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เจาหนาท่ีกองบังคับการปราบปราม และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รุดเขาตรวจสอบ บริษัท เบสซ่ี

แอรอน จํากัด ตั้งอยูท่ี 11/79 หมูท่ี 20 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ผลการตรวจสอบพบวากําลังผลิต

ยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง บรรจุอยูในถุงพลาสติกถุงละ 1,000 แคปซูล และยังตรวจพบฉลากเปลาระบุช่ือ

ยา “PACMADOL” จํานวนมาก จึงไดทําการยึดยาไมมีเลขทะเบียน จํานวนกวา 3 แสนเม็ด และอุปกรณ  

การผลิต และอายัดเครื่องจักรไว ณ บริษัทฯท่ีกระทําความผิด โดยของกลางท่ีตรวจพบมีดังตอไปนี้ 

1. ยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง จํานวน 288,400 แคปซูล   

2. ยาแคปซูลสีชมพู-ขาว  จํานวน 500 แคปซูล 

3. ผงยาสีขาว บรรจุในถุงพลาสติกใส จํานวน 3 กิโลกรัม 

4. ฉลากยา “PACMADOL” ระบุเลขทะเบียน Reg.No.1A1065/44 Lot & Coat.No.16225  Mfg.date 

260816 ยาสิ้นอายุ 260820 จํานวน 600 ใบ 

5. อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตจํานวนหนึ่ง 

6. พบแคปซูลเปลาสี่เขียว-เหลือง จํานวนกวา 1 ลานเม็ด 

รวมมูลคาของกลางกวา 5 ลานบาท จึงไดแจงขอกลาวหาตอผูครอบครองสถานท่ีวากระทําการฝาฝน 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ฯลฯ ในขอหา 

1. ผลิตยาปลอม  ฝาฝน ม.72 (1) ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 3 ป ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 10,000 - 

50,000 บาท  

2. ผลิตยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ฝาฝน ม.72 (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน    

5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

3. ผลิตยานอกสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต ฝาฝน ม.19 (1) ตองระวางโทษปรับ 2,000 – 5,000 บาท 

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กลาวตอไปวา อย. ขอปราม 

โรงงานผลิตยาและรานขายยาทุกแหง อยาไดผลิตหรือจําหนายยา ใหแกเยาวชนท่ีคาดวาจะนาไปใชในทางท่ีผิด 

โดยเฉพาะ ยาทรามาดอล นั้น อย. มีมาตรการเขมงวด โดยใหจําหนายยาเฉพาะกับผูปวยท่ีมีความจําเปน         

ทาง  การแพทยเทานั้น ท้ังนี้ ไมเกิน 20 เม็ด/แคปซูล ตอรายตอครั้ง และใหเภสัชกรประจํารานเทานั้น             

เปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการ ท่ีสําคัญหามจําหนายยาใหกับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 17 ป ในทุกกรณี รวมท้ัง

ใหผูรับอนุญาตและเภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการรวมกันจัดทําบัญชีชื่อยาและบญัชีการขายยาใหเปนจริง ถูกตอง 

และเปนปจจุบัน  หากพบรานขายยาใดฝาฝน นอกจากจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัดแลว            

ยังจะถูกเสนอคณะกรรมการยาใหความเห็นชอบในการพักใชใบอนุญาตขายยาตอไป และขอใหผูบริโภคม่ันใจ

การดําเนินงานของ อย. และ สํานักงานตํารวจแหงชาติจะรวมมือกันทําหนาท่ีคุมครองความปลอดภัยใหแก

ผูบริโภคอยางเขมแข็ง 
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ดาน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กลาวในตอนทายวา 

ขอใหผูปกครองและประชาชนผูบริโภค ชวยกันเปนหู เปนตา หากพบรานขายยาใด ๆ ขายยาทรามาดอลใหแก

เยาวชน หรือขายยาดังกลาวโดยไมมีเภสัชกรประจําราน ขอใหรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดท่ี สายดวน อย. 

1556 , อีเมล : 1556@fda.moph.go.th , จดหมายไปท่ี ตู ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุร ี

11004 หรือ รองเรียนผานทาง Oryor Smart Application และสามารถเดินทางมารองเรียนดวยตัวเองท่ี 

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (ศรป.) อย.          

ไดทุกวันในเวลาราชการ เพ่ือ อย. จะไดตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค 17 มกราคม  2561  แถลงขาว 7  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 


