
                                                             

 
 
 

ปคบ.- อย. จับกุมผู้ลกัลอบจ ำหน่ำยยำฟำวิพิรำเวียร์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และชุดตรวจหำเช้ือโควิด-19   
ตรวจยึดผลิตภัณฑไ์ม่ไดม้ำตรฐำน มูลค่ำกว่ำ 3,000,000 บำท  

**************************************************** 

วันที ่13 สิงหำคม 2564 กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) 
โดย พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ส ำเริง อ ำพรรทอง, พ.ต.อ.ศำรุติ แขวงโสภำ, พ.ต.อ.ศรีศักดิ์   
คัมภีรญำณ, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สำรถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ.,  พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลำบ ผกก.4 บก.ปคบ.         
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) โดย นพ.ไพศำล ดั่นคุ้ม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ 
ภญ.สุภัทรำ บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ด้ำนสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติ กรณีจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยา (ยาฟาวิพิรา
เวียร์) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล) และเครื่องมือแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต มูลค่าของกลางกว่า 3,000,000 บาท   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีผู้ลักลอบน าผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ที่โฆษณาว่าสามารถยับยั้ง บรรเทา หรือป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 และเครื่องมือแพทย์ เช่น ชุดตรวจหาเชื้อ
โควิด 19  มาจ าหน่ายให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีการลักลอบ
น าเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา  พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย ผบก.ปคบ. มีความห่วงใยในสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน เกรงว่าจะได้รับอันตราย
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลำบ    
ผกก.4 บก.ปคบ. ตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่ายและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบและสืบสวนจับกุมผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายได้จ านวนหลายราย โดยมีผลการ
ปฏิบัติงานที่น่าสนใจ สรุปไดด้ังนี้  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ต ารวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อย. จับกุมผู้ลักลอบจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบน าเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
และไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในพ้ืนที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จากการสืบสวน
ขยายผลทราบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวถูกส่งมาจาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน และน าหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วเข้าตรวจค้นรีสอร์ท ในพื้นที่ ต. บ้านใหม่
หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ยาฟาวิพิราเวียร์, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เหลียนฮัว  
ชิงเวิน แคปซูล) และชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19  โดยสามารถจับกุมตัว น.ส. ยุวดี (สงวนนามสกุล) ซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของ โดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีไว้เพ่ือขายให้กับประชาชนทั่วไปจริง 
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เจ้าหน้าทีจ่ึงไดต้รวจยึดผลิตภัณฑ์ยาฟาวิพิราเวียร์ ขนาด 200 มิลลิกรัม จ านวน 2,000 เม็ด, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เหลียนฮัว 
ชิงเวิน แคปซูล) 38,400 แคปซูล และชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 จ านวน 6,600 ชุด น าส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี
ตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป  

เบื้องต้นการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตาม พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510  ฐาน “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้
รับอนุญาต” มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท, ฐาน “ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนยา” มีโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562  ฐาน “ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดย
ไม่ได้รับอนุญาต” มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และพระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์โดยผิดเงื่อนไขตามมาตรา 6(10)” มีโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

อนึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำผิด
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ได้ร่วมกันตรวจสอบและ
จับกุมผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าสามารถยับยั้ง 
บรรเทา หรือป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และเครื่องมือแพทย์ เช่น ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไปแล้วจ านวนหลายราย 
สามารถตรวจยึด ผลิตภัณฑ์ยาฟาวิพิราเวียร์ ขนาด 200 มิลลิกรัม จ านวน 2,000 เม็ด , ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เหลียนฮัว ชิง
เวินแคปซูล) 84,000 แคปซูล และ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 จ านวน 7,000 ชุด  

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย ผบก.ปคบ. ฝากความห่วงใยมายังพ่ีน้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ ควร
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และควรเลือกซื้อจากร้านขายยาหรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ และขอเตือนผู้ที่ลักลอบจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดการกระท าดังกล่าวทันที หากตรวจพบ
จะด าเนินคดีถึงที่สุด หากพ่ีน้องประชาชนพบเห็นการกระท าความผิด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ.1135 หรือ            
เพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค 

ภญ.สุภัทรำ บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ด้ำนสำธำรณสุข และรักษำรำชกำรแทน 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่าวในตอนท้ายว่า ตามที่ปรากฏพบมีการขายยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่ได้
รับอนุญาตตามสื่อต่าง ๆ ขอเตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาส าคัญอยู่เลย 
หรือได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานท าให้เสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน รวมถึงการ
ซื้อยาผ่านอินเตอร์เน็ตผู้ป่วยอาจไม่ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องในการใช้ยา ซึ่งปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ
โควิด 19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยาฟาวิพิราเวียร์
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยจ าเป็นต้องติดตามอาการข้างเคียงและ
ผลการรักษาระหว่างการใช้ยา และการใช้ยาในผู้ป่วยบางกลุ่มจะต้องค านึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากผลข้างเคียง
ของการใช้ยาโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามค าแนะน า การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง
อาจท าให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย ส่งผลให้ใช้ยาไม่ได้ผลเมื่อเกิดการติดเชื้อเป็นเหตุให้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด  
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ส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ขณะนี้มีผู้ลักลอบจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกซื้อเพราะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอมสูงมาก 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ให้จ าหน่ายเฉพาะในร้านขายยาและสถานพยาบาลเท่านั้น  โดยปัจจุบัน 
ผู้ได้รับอนุญาตน าเข้า คือบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จ ากัด หากไม่ม่ันใจขอให้ตรวจสอบกับบริษัทก่อนซื้อ  

ส่วนกรณีชุดตรวจโควิดด้วยตนเองจะต้องซื้อจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน ไม่ควรหาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์หรือแหล่งอ่ืน ๆ เพราะเภสัชกรจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใช้ชุดตรวจ ทั้งวิธีการใช้ 
วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการแปลผล ข้อปฏิบัติตัวหลังทราบผลการตรวจ และการทิ้งชุดตรวจที่ใช้ แล้วอย่างเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นขยะปนเปื้อนหรือขยะติดเชื้อ เพ่ือป้องกันการได้รับผลิตภัณฑ์เถื่อน ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เสี่ยงต่อการ
น าไปใช้และแปลผลผิดพลาด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/ 
sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx ส าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ตรวจสอบจากเว็บไซต์  อย. 
https://www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถ
แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th 

************************************ 
 

วันท่ีเผยแพร่ข่ำว 13 สิงหำคม 2564  แถลงข่ำว 36 / ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

“การแถลงขา่วในครัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 
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