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อาหาร

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตองแสดงคําเตือนบนฉลาก

ปภัสสร  ผลโพธิ์
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ปจจุบันผูบริโภคเริ่มใสใจเรื่องการดูแลสุขภาพรางกายมากขึ้น โดยการออกกําลังกาย และเลือก
บริโภคอาหารที่มีประโยชน  ซ่ึงการเลือกบริโภคอาหารที่เปนประโยชนนั้น ผลิตภัณฑเสริมอาหารเริ่มเขามามี
บทบาทตอผูบริโภคมากขึ้น จากสถานการณนี้เอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงใหความ
สําคัญตอการควบคุมผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม และมีขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารเฉพาะ  จึง
ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) เร่ืองผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ (ฉบับที่ 294) เร่ืองรอยัล
เยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) และ (ฉบับที่ 294)
จากการที่ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นนี้เอง ที่อาจจะทําใหมีปญหาดานความ

ปลอดภัยของผูบริโภค  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เร่ืองผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยกําหนดใหผลิตภัณฑเสริม
อาหารเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลากตองไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากอนนําไปใช  สําหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548 เร่ืองรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี ไดนําเอาผลติภัณฑกระเทียมรวมทั้งรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี เขาขายเปนผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ที่ยังคงคุณภาพหรือมาตรฐานเชนเดิม

ผลิตภัณฑเสริมอาหารตองขออนุญาตจาก อย. เทานั้น
ในอดีตผลิตภัณฑเสริมอาหารจัดอยูในกลุมของอาหารที่ตองขออนุญาตใชฉลาก ซ่ึงการขออนุญาตจะ

ตองปฏิบัติตามประกาศฯ เร่ืองอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ แตปจจุบันนี้ไดมีการปรับสถานะโดยกําหนดให
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลากตองไดรับอนุญาตจาก อย. กอนนํา
ไปใช

โดยการพิจารณานั้น อย. จะเปนผูพิจารณา ไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด แตผูประกอบธุรกิจที่อยูตาง
จังหวัดสามารถยื่นเรื่องผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสงให อย.พิจารณาอนุญาตได และหากผูประกอบ
ธุรกิจทานใด ผลิต / นําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีสารอาหารหรือสารอื่นเปนองคประกอบ
อันไดแก วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แรธาตุ ผลิตผลจากพืชหรือสัตว รวมถึงสารเขมขน สารเมตาโบไลท
สวนประกอบหรือสารสกัด สารสังเคราะหเลียนแบบ หรือมีการนําสารอาหารหรือสารอื่นดังกลาวมาผสมกัน
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โดยมุงใหผูมีสุขภาพปกติ (มิใชผูปวย) รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ ก็ขอ
ใหปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพมาตรฐาน การใชวัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ การแสดงฉลากคําเตือนที่ อย.
กําหนดเปนขอปฏิบัติชัดเจนอยางเครงครัด

การแสดงคําเตือนบนฉลากที่ถูกตอง
สําหรับการแสดงคําเตือนบนฉลากนั้น  อย. ยังคงกําหนดใหผลิตภัณฑเสริมอาหาร ทุกชนิดแสดง

คําเตือนวา เด็กและสตรีมีครรภไมควรรับประทาน  สําหรับคําเตือนเพิ่มเติมอื่นๆ จะขึ้นอยูกับชนิดของ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เชน ในน้ํามันอีฟนิงพริมโรส ตองแสดงคําเตือนเพิ่มเติมวา หามใชในผูที่มีประวัติเปน
โรคลมชัก และควรระวังในผูที่ไดรับยารักษาลมชัก เปนตน

การแสดงคําเตือนการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารบนฉลากใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณ
สุขวาดวยเร่ือง การกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) และคําเตือนการบริโภคอาหาร แตเนื่องจากประกาศฯ
ดังกลาวอยูระหวางดําเนินการยังไมมีผลบังคับใช ดังนั้น จึงใหปฏิบัติตามแนวทางเดิม โดยมีรายละเอียดตามตา
รางการแสดงคําเตือนสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่แนบทายประกาศฯ วาดวยคําเตือนจะมีผลใชบังคับ
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ตารางการแสดงคําเตือน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอความเตือน หมายเหตุ

1.  ผลิตภัณฑเสริมอาหารทุก

ชนิด

“เด็กและสตรีมีครรภ ไมควร
  รับประทาน”

ตองแสดงขอความคําเตือนตัวอักษรไม

เล็กกวา 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สี

กรอบตัดกับสีพื้นฉลาก

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารบาง
    ชนิดตองแสดงขอความคํา
    เตือนเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 กระดูกออนปลาฉลาม

2.2 เกสรดอกไม

2.3 ไคโตซาน

2.4  น้ํามันปลา

“ไมเหมาะสําหรับผูปวยโรคหัว
 ใจและผูที่พักฟนจาก
  การผาตัด”

“ผูที่แพละอองเกสรดอกไม ไม

 ควรรับประทาน”

-  “เดก็ สตรีมคีรรภ และสตรทีีใ่ห

    นมบตุร ไมควรรบัประทาน”

-  “สําหรับผูที่ใชผลิตภัณฑเสริม
    อาหารอื่นๆที่มีไขมัน

 เปนสวนประกอบหลัก ควรรับ
 ประทานกอนหรือหลัง

    ผลิตภัณฑนี้อยางนอย 2 ชั่ว

    โมง

-   “ควรระวังในผูที่แพอาหาร
     ทะเลและผูที่มีน้ําหนักตัว
     ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน”

-  “หามใชในผูที่แพปลาทะเล
    หรือน้ํามันปลา”
-  “ควรระวังในผูที่เลือดแข็งตัว
    ชา หรือผูที่ใชยาตานการ
    แข็งตัวของเลือด หรือ

    แอสไพริน

ตัวอักษรตองมีขนาดเห็นไดชัดเจน

ตองแสดงดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม

เล็กกวา 2 มม.

                                                         -

ใหแสดงขอความเพิ่มเติมดังนี้ ผลิตภัณฑ
นี้ใหกรดไขมันกลุมโอเมกา 3
ไดแก อีพีเอ และ ดีเอชเอ ใน 1 แคปซูลมี

น้ํามันปลา …(ระบุ) …มก. ประกอบดวย

กรดไขมันไมอ่ิมตัวหลายตําแหนง กรดไอ

โคซาเพนทาอีโนอิก (อีพเีอ) ….. (ระบ)ุ ….

มก. กรดโดโคเฮกซาอโีนอกิ (ดีเอชเอ)…..

(ระบ)ุ  ..มก. กรดไขมันอิ่มตัว….. (ระบุ)

….. มก.
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ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอความเตือน หมายเหตุ

2.5  น้ํามันอิฟนิงพริมโรส

2.6 ใยอาหาร

2.7 รอยัลเยลลีและผลิต
ภัณฑรอยัลเยลลี

2.8 เลซิติน

2.9 สารสกดัจากใบแปะกวย
      และผลติภณัฑ

          ที่มีใบแปะกวย
2.10 ขิงหรือสารสกัดจากขิง
2.11 ผลิตภณัฑเสริมอาหารที่
        ใชวตัถใุหความ หวาน
        แทนน้ําตาล
        -  น้ําตาลแอลกอฮอล

        -  อะซีซัลเฟม เค

        -  แอสปาแตม

-  “หามใชในผูที่มปีระวัติเปนโรคลม
    ชัก”
-  “ควรระวังในผูที่ไดรับยารักษาโรค
    ลมชัก”

“เพื่อปองกันภาวะอุดตันของลําไสที่
อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ
ใยอาหารชนิดแหง ควรรับประทาน
พรอมน้ํา 1-2 แกว”

“ผูที่เปนโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ
ไมควรรับประทานเพราะอาจเกิด
อาการแพอยางรุนแรง”
                      -

“อาจมีผลใหเลือดแข็งตัวชา”

“ผูที่เปนโรคนิ่ว ไมควรรับประทาน”

-  ไมใชอาหารสําหรับควบคุมน้ํา

   หนัก

-  ไมใชอาหารสําหรับควบคุมน้ํา

   หนัก

-  ผูที่มีสภาวะฟนิลคีโตนูเรีย ผลิต
   ภัณฑนี้มีฟนิลอลานีน ไมใช
   อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก

ใหแสดงขอความเพิ่มเติมดังนี้  ผลิต
ภัณฑนี้ใหกรดไขมันกลุมโอเมกา 6
ไดแก กรดไลโนเลอิกและกรดแกมมา-ไล
โนเลอิก ใน 1 แคปซูล มีน้ํามันอฟินงิพรมิ
โรส ….. (ระบ)ุ ….. มก. ประกอบดวยกรด
ไลโนเลอกิ…..(ระบ)ุ .….มก. กรดแกมมา-
ไลโนเลนิก ….. (ระบุ) ….. มก.
ใหแสดงขอความเพิ่มเติมดังนี้  ใน 1
(ระบุหนวย) มีใยอาหารทั้งหมด …...
(ระบุ) …..มก. ประกอบดวยใยอาหารที่
ละลายน้ําได ….. (ระบุ) …...มก. ใย
อาหารที่ไมละลายน้ํา ….. (ระบุ) …..มก.

                             -

ใหแสดงขอความดงันี ้ เลซติินเปนไขมนั
ชนดิฟอสโฟไลปด ซึง่มฟีอสฟาตดิิลโคลีน
เปนสวนประกอบหลัก ใน 1 แคปซลู มีเล
ซิติน ….. (ระบุ) ….. มก.ประกอบ
ดวยฟอสฟาติดิลโคลีน ….. (ระบุ) …..
มก.

                              -
                        -

                        -

                       -

                       -
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารกับการเลือกซื้ออยางรูเทาทัน

จากกระแสบริโภคนิยมในปจจุบันสงผลใหสภาพความเปนอยูของคนในสังคมมีวิถีชีวิต

ที่เปลี่ยนไป การสรางสุขภาพที่ดีโดยการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน หรือการออกกําลังกายอยาง

เหมาะสมไดถูกมองขามและละเลยไป ดวยเหตุนี้ การสรางสุขภาพที่ดีดวยวิธีงาย ๆ จึงเขามามีบทบาท

มากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่ใชกลยุทธการสงเสริมการตลาดโดย

เนนใหคนหันมาบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดวยเหตุนี้คนสวนใหญจึงใหความสําคัญกับการ

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวาการดูแลสุขภาพดวยวิธีที่ถูกตอง

ความหมายของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ( Dietary Supplement ) ตามประกาศกระทรวงสาธารณ

สุข ( ฉบับที่ 293 ) พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไดใหความหมายไววา หมายถึง 
ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซ่ึงมีสารอาหารหรือ
สารอื่นเปนองคประกอบ อยูในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซ่ึงมิ
ใชรูปแบบอาหารตามปกติ   ( Conventional foods )  สําหรับผูบริโภคที่คาดหวังประโยชน 
ทางดานสงเสริมสุขภาพ
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การควบคุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร
2.1   การขออนุญาตผลิต จําหนาย หรือ

ตามประกาศกระทรวงฯ ฉ
อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตร

         ซึ่งการขออนุญาตฉลากตองดําเนินกา

 ยื่นจดทะเบียนอาหาร สําหรับ

 ยื่นขออนุญาตใชฉลาก สําหร

 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตอง

293 กําหนดไว

ดังนั้น ผูประสงคผลิตหรือ

จําหนายในลักษณะการขายตรงนั้น

วาผลิตภัณฑมีความปลอดภัยตอก

เปนจริงจึงจะอนุญาตใหจําหนายได

โดยการแสดงฉลากของ
ขอความเปนภาษาไทย แตจะม
รายละเอียดที่สําคัญ เชน

   ชื่ออาหาร โดยมีคําวา “ผลิตภ
   เลขสารบบอาหารภายใตเค
   ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือ
   ปริมาณของผลิตภัณฑเสริมอ

  ชื่อและปริมาณของสวนประก

การกลาวอางสรรพคุณ คุณป

   คําแนะนําในการใช

   คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ
   ที่สําคัญที่สุด วันเดือนและ
 นอกจากนั้น ตองมีการแสดง

หรือ “แตงกลิ่นธรรมชาติ” ถา
-2-
นําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
บับที่ 293 ไดกําหนดใหผลิตภัณฑเสริมอาหารเปน
ฐาน และฉลากตองไดรับอนุญาตกอนนําไปใช
ร ดังนี้

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก

ับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบที่สําคัญ

มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 

นําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อจําหนายตามรานคา หรือ

 ตองมาขออนุญาตตอ อย.กอน เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ

ารบริโภคตลอดจนมีการแสดงฉลากที่ถูกตองตรงกับความ



ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมี
ีภาษาตางประเทศดวยก็ได และตองมีขอความแสดง

ัณฑเสริมอาหาร”
รื่องหมาย อย.
ผูนําเขา
าหารที่บรรจุ

อบสําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และสวนประกอบที่มี

ระโยชน ในฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ามี)
ปที่หมดอายุการบริโภค
รายละเอียดขอความ “ใชวัตถุกันเสีย”, “เจือสีธรรมชาติ” 

มีการใช
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 คําเตือนการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

2.2   การโฆษณา
การโฆษณา สรรพคุณ คุณประโยชน คุณภาพของผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ

ประโยชนทางการคา ผานทางโทรทัศน วิทยุ วารสาร แผนพับ หรือดวยวิธีขายตรง ผานสื่อเผย

แพรตาง ๆ อาทิ คูมือสินคา เอกสารประกอบการขาย อินเตอรเน็ต ฯลฯ ถาเผยแพรเฉพาะทอง

ถิ่นหรือจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ แตหากเผยแพร

ทั่วประเทศจําเปนตองขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งกอนจึงจะ

เผยแพรได

ปญหาที่พบ
 การขายตรง ผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญมักพบในรูปแบบการโฆษณาขายตรง โดย

ทําการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑในลักษณะหลอกลวง เพื่อทําใหผูบริโภคเขาใจวา 

การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้นทําใหสุขภาพรางกายดีข้ึนได หรือทําการโฆษณา

โดยกลาวอางคุณคาทางโภชนาการเพียงเพื่อสงเสริมการขาย

 โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยไมขออนุญาต ซึ่งทําการโฆษณาสรรพคุณหรือคุณ

ประโยชนของผลิตภัณฑผานสื่อตาง ๆ โดยยังไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. 2522

 การโฆษณาโออวดเกินจริง เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญจะมีรูปแบบและ

สวนผสมที่ใกลเคียงกับผลิตภัณฑยา ทําใหผูบริโภคอาจเกิดความสับสน ดวยเหตุนี้เอง ผู

ประกอบการบางรายใชเปนจุดขาย แสดงคุณสมบัติในทางยาวาชวยรักษาโรคตาง ๆ ได 

หรือใชโฆษณาเปนอาหารที่สามารถควบคุมน้ําหนักได ทําใหผูบริโภคบางคนหลงเชื่อ และ

ซื้อมาบริโภคเปนจํานวนมาก

บทลงโทษ
 ผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจํา

คุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-3-
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 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางสื่อเผยแพร

ตาง ๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ ฯลฯ หรือดวยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชนทางการคา ตองนํา

เสียง ภาพ หรือขอความที่โฆษณานั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาต

แลวจึงจะโฆษณาได หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท

 เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภค ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ

อยางใดอยางหนึ่ง โดยใหผูโฆษณาปฏิบัติ ดังนี้

- ระงับการโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาต

- ระงับการโฆษณาที่คณะกรรมการเห็นวาไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ

ตามที่โฆษณา

หากฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวา 500 บาท แตไมเกิน 

1,000 บาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

ขอแนะนําการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางรูเทาทัน
 ผูบริโภคควรจําไวเสมอวา ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนเพียงผลิตภัณฑที่ใชรับประทาน

นอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติ ถึงแมวารูปลักษณของผลิตภัณฑเสริม

อาหารจะใกลเคียงกับผลิตภัณฑยา แตไมใชผลิตภัณฑยา ดังนั้น จึงไมสามารถรักษา
หรือบรรเทาโรคใด ๆ ได

 ดูเลขสารบบอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับเลขสารบบอาหารภายใตเครื่อง

หมาย อย. แสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑดังกลาวมีสถานที่ผลิต ทั้งผูผลิตภายในประเทศและ

ตางประเทศมีหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี และสูตรสวนประกอบที่ใชในการผลิตนั้นมีความ

ปลอดภัย

 อยางไรก็ตามกอนตัดสินใจซื้อ นอกจากดูเลขสารบบอาหารบนผลิตภัณฑแลวควร

สังเกตขอมูลบนฉลากอาหาร โดยเฉพาะวันเดือนปที่หมดอายุ และควรทําการเปรียบ

เทียบขอมูลโฆษณาที่ไดรับกับฉลากที่แสดงขอมูลของผลิตภัณฑ ถาไมตรงกันหรือแสดง

สรรพคุณนอกเหนือจากฉลาก ควรหลีกเลี่ยง

-4-
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ขอแนะนําสําหรับการสรางสุขภาพที่ดีใหแกรางกายและจิตใจ
ตามหลักการแพทยนั้น รางกายจะแข็งแรงไดสามารถปฏิบัติดวยวิธีงาย ๆ เชน

 รับประทานอาหารหลัก ใหครบ 5 หมู การลดความอวนสามารถทําไดดวยการเลือกรับ

ประทานอาหารที่เหมาะสม และในปริมาณที่พอเหมาะ รวมถึงควรรับประทานอาหารให

เปนเวลา อยารับประทานจุบจิบ

 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ซ้ําซาก จําเจ เพราะอาจไดรับสารอาหารในปริมาณที่ไม

เพียงพอ และอาจกอใหเกิดการสะสมของสารพิษในอาหารที่รับประทานเขาไปได

 ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล รวมถึงหลีกเลี่ยง

สารเสพติดทุกชนิด

 ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ

 นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง

 ทําจิตใจใหสดชื่น แจมใส เบิกบาน หรือนั่งสมาธิเพื่อชวยใหจิตใจสงบ

 เมื่อมีอาการเจ็บปวย ควรพบแพทย

ถาผูบริโภคสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําขางตนก็จะสามารถชวยสรางสุขภาพ
ที่ดีใหกับรางกายและจิตใจไดอยางงายดาย โดยไมตองบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

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

Fact Sheet อาหาร / ฉบับที่ 7 / วันที่ 29 มกราคม 2550
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ยาผิดกฎหมาย  อันตรายถึงชีวิต   อยาคิดลองเสี่ยง 
 

 

นายนิรัตน  เตยีสุวรรณ 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

 

 

ยาผิดกฎหมาย   ไดแก  ยาปลอม ยาท่ีไมมีเลขทะเบียนตํารับยา  ยาท่ีลักลอบนําเขา 

ยาปลอม     เปนยาที่ผูผลิตท่ีไรสํานึกจงใจผลิตออกมาใหมีรูปลักษณะ  หรือมีการระบุแหลงผลิต 

 ใหผูบริโภค  เขาใจผิดวาเปนยาของจริง 
 

ยาที่ไมมีเลขทะเบียนตํารับ  รวมถึง  ยาที่ลักลอบนําเขา  เปนยาทีไ่มไดผานกระบวนการประเมิน 

ความปลอดภยั   และประสิทธิภาพของยาโดยผูทรงคุณวุฒิ  อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใช  ไมตาง 
ไปจากยาปลอม 

 

อยาไวใจยาผิดกฎหมาย   อาจมีผูมานําเสนอหรือมีการโฆษณาผานทางเว็บไซต  วายานัน้มีคุณภาพ

เหมือนยาจริง  หรือมีคุณภาพเชนเดยีวกับยาที่ขึ้นทะเบียนตํารับของไทย   แตขอเท็จจริงพบวา 
 

ยาปลอม    มีการปนเปอนดวยสารเคมีอันตราย    เชน    กรดโบริก   โลหะหนัก   นกิเกิ้ล  

สารหนู   รวมทั้งพบมีการปนเปอนสีที่มีตะกัว่สูง   ผลิตภัณฑขดัพื้น   หรือฝุนจากอฐิปูน 

 

ยาปลอม    หรือ   ยาที่ไมมเีลขทะเบียนตํารับ   มีการใชตัวยาที่ผิด   ไมเปนไปตามสูตร 

ตํารับอาจไมมีตัวยาใด ๆ   หรือมีตัวยาที่นอยมาก    หรือสูงมากเกินไป 

ยาปลอม    มักบรรจุในหีบหอที่ไมสามารถรักษาคุณภาพของยาไดดี   และวัสดุทีใ่ช 

ไมคอยมีคุณภาพ    หรือพิมพไมเรียบรอย 
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อยาเสี่ยงกับยาที่ผิดกฎหมาย    เพราะเราอาจตองเสี่ยงกับอันตรายมากมาย 

• อาจไดรับผลขางเคียงของยา    แพยา หรือทําใหโรคท่ีเปนอยูมีอาการรุนแรงมากขึ้น 

• รักษาไมไดผล   เนื่องจากไมมีตัวยา   หรือมีตัวยานอยมาก   และการที่มีตัวยานอย กรณีที่ 
ยานั้นเปนยาปฏิชีวนะ   อาจสงผลใหเชื้อเกิดการดื้อยา ทําใหการรักษายิ่งยุงยาก  

• อาจมีสารอันตรายที่ปนเปอนจากการผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน   จนทําใหผูบริโภคเสียชีวติได 
 เชน   กรณกีารปนเปอนดวย   ไดเอทธิลีน   ไกลคอล   ( Diethylene  glycol )   ในยาลดไข 
ชนิดน้ําหรือยาน้ําแกไอ เปนตน 

 
 

เราจะหลีกเลี่ยงยาที่ผิดกฎหมายไดอยางไร 

• ใหซ้ือยาจากรานที่มีใบอนุญาตขายยา   มเีภสัชกรทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา 

• อยาเสี่ยงซื้อยาผานทางอินเตอรเน็ต   แมจะมีราคาถูกกวาทองตลาด แตที่ผานมาพบวา 
เปนยาปลอมเกือบทั้งสิ้น   และการซื้อยาผานทางอินเตอรเน็ต   ไมมีผูมีความรู  เชน  
 แพทยและเภสัชกร  มาคอยใหคําปรึกษาแตอยางใด 

• ซ้ือยาท่ีมีเลขทะเบียนตํารับยาที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น  เพราะยาที่ไดรับ 
ทะเบียนตํารับ   จะไดรับการประเมินดานคณุภาพและประสิทธิภาพของยา   โดยผูทรง 
คุณวุฒิอยางรอบคอบ 

• จดจํายาที่ใชอยูเปนประจํา  วามีรูปราง   สสีัน   ลักษณะสัมผัส   และรสชาติอยางไร  
หากพบวาผดิแปลกไปจากเดิมใหปรึกษาเภสัชกร 

• หากตองเดินทางไปตางถิน่   หรือตางประเทศ ไมควรซื้อยาท่ีมีลักษณะนาสงสยั    
เชน    ฉลากไมชัดเจน   ไมระบุชื่อผูผลิตหรือระบุไมครบถวน 

• อยาซื้อยาท่ีมีราคาถูกผดิปกตจิากที่เคยซ้ือใชเปนประจํา 

• หลังการใชยา    หากเกิดอาการผิดปกติ หรือไมไดผลการรกัษา   ควรแจงแกแพทย 
ผูดูแลรักษา   พรอมใหรายละเอียดประวัตกิารใชยาใหมากที่สุด 
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ยาผิดกฎหมายอันตรายตอชีวิต ทําลายเศรษฐกิจ    พบเห็นการผลิต   การขายยาที่ตอง 

สงสัยวาเปนยาปลอม  ยาไมมีเลขทะเบียนตํารับ ยาที่ลักลอบนําเขา  แจง

 

         สายดวน  อย.  1556    ตลอด   24   ชั่วโมง   หรือ    complain@fda.moph.go.th   

               หรอื    โทร.  02 - 590 - 7315    หรือ    02 - 590 - 7325 - 6 
 

 
 

ขอมูลเพิ่มเติมท่ี  “  ศูนยขอมูลเฝาระวังยา / ยาปลอม ”    www.fda.moph.go.th    
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