
                                                             

 
 
 

ต ำรวจสอบสวนกลำง ร่วม อย. รับนโยบำยนำยกฯ กวำดล้ำงผู้ลักลอบขำยชุดตรวจ ATK 
เครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเถื่อน  

ย่ำนตลำดส ำเพ็ง  มูลคำ่ของกลำงกว่ำ 500,000 บำท  

วันที่ 1 ตุลำคม 2564 กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง โดย พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., 
พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต. อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. ส ำเริง อ ำพรรทอง, 
พ.ต.อ. ชนันนัทธ์ สำรถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลำบ ผกก. 4 บก. ปคบ. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) โดย นพ.ไพศำล ดั่นคุ้ม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ  
ภญ.สุภัทรำ บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ด้ำนสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงาน กรณจีับกุมผู้ต้องหาลักลอบขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ประเภทชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ย่านตลาดส าเพ็ง มูลค่าของกลางกว่า 500,000 บาท 

จากข้อห่วงใยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจชุดตรวจ ATK ที่จ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไปว่า มีของปลอม ของไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. มาวางขายหรือไม่ เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบและ
สืบสวนเส้นทางการขายชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิทาง 
สื่อออนไลน์ จนสามารถขยายผลทราบว่า แหล่งค้ารายใหญ่อยู่ที่ส าเพ็งจึงได้ลงพ้ืนที่ตรวจค้นร้านค้ารายใหญ่จ านวน 6 จุด  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประเภทชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19) เครื่องวัด
ออกซิเจนปลายนิ้ว และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ซึ่งคาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลักลอบน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงท าการตรวจยึดของกลางทั้งหมด จ านวนกว่า 5,000 ชุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท 
และน าส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป  

เบื้องต้นการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตาม พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่านการประเมินเทคโนโลยี จึงเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน” และฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียด” ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ัง  

พล.ต.ต.อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ. ฝากความห่วงใยมายังพ่ีน้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ว่าควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ควรเลือกซื้อจากร้านขาย
ยา หรือร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ ก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตกับเว็บไซต์ อย. 
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ก่อน และขอเตือนผู้ที่ลักลอบจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดการกระท าดังกล่าวทันที หาก
ตรวจพบจะด าเนินคดีถึงที่สุด เพราะท่านก าลังท าให้ผู้ป่วยโควิด หรือผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวได้รับความ
เสี่ยงจากการแปลผลที่ผิดพลาด เสียโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หากพ่ีน้องประชาชนพบเห็นการกระท าความผิด 
สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค 

ภญ.สุภัทรำ บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ด้ำนสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทน 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่าวในตอนท้ายว่าที่ผ่านมา อย.ได้ด าเนินการเชิงรุกทั้งการเฝ้าระวังและ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK ที่ต้องสงสัยว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และขอ
ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและอีมาร์เก็ตเพลสในการปิดกั้นการโฆษณาผิดกฎหมาย ซึ่งได้ด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดไปแล้วกว่า 38 คดี ปิดกั้นโฆษณาขายชุดตรวจ ATK เถื่อนไปแล้วกว่า 4,500 URL และจะด าเนินการ
ปราบปรามชุดตรวจ ATK เถื่อนอย่างต่อเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ บก. ปคบ. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจที่มี
คุณภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รองรับนโยบายผ่อนคลายสถานประกอบการต่าง ๆ ให้สามารถยกระดับมาตรการ
ความปลอดภัย (COVID Free Setting) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK Self Test ได้ที่
ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป และช่องทางออนไลน์ หรือสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าที่ได้รับอนุญาต
น าเข้าถูกต้องจาก อย. โดยตรง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. 
ได้ทางเว็บไซต ์อย. www.fda.moph.go.th หรือ QR code  

และก่อนซื้อขอให้สังเกตฉลากต้องแสดงเป็นภาษาไทย พร้อมข้อความ "บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้" ส าหรับ ผู้ประกอบการ
ที่ต้องการโฆษณาขายชุดตรวจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จะต้องขออนุญาตโฆษณากับ อย. ก่อน และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วต้องแสดงเลขที่อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ฆพ. XX/XXXX ก ากับสื่อโฆษณาชิ้นนั้นด้วย   

ที่ส าคัญชุดตรวจ ATK Self Test เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติด 
เชื้อโควิด-19 เช่น ท างานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเชื้อจ านวนไม่มากหรืออยู่
ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้นกรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 
ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและด าเนินการตรวจซ้ าอีกครั้ง 3-5 วัน และหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย 
สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th 

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

วันที่เผยแพร่ข่ำว 1 ตุลำคม 2564  แถลงข่ำว 1  / ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
“การแถลงขา่วในครัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 
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