
 
 

อย. รวมกับ บก.ปคบ. จัดพิธีเผาทําลายผลิตภัณฑสุขภาพของกลาง ท่ีมิใชยาเสพติดใหโทษ  

น้ําหนักกวา 20,000 กิโลกรัม  มูลคากวา 250 ลานบาท  1 กรกฎาคม นี้ 

1 กรกฎาคม 2557 ฤกษดี เผาทําลายผลิตภัณฑสุขภาพของกลาง ท่ีมิใชยาเสพติดใหโทษ ณ นิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา หลัง อย. ปฏิบัติงานรวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กวาดลางจับกุม

ผูกระทําผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ท้ังผูผลิต/ผูจําหนาย/ผูนําเขา รวม 191 คดี นําผลิตภัณฑสุขภาพของ

กลางท่ีคดีส้ินสุดมาทําลาย น้ําหนักกวา 20,000 กิโลกรัม รวมมูลคามากกวา 250 ลานบาท ขจัดผลิตภัณฑ

สุขภาพผิดกฎหมายใหส้ินซากไปจากเมืองไทย   

 

 

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประธานในพิธีเผาทําลายผลิตภัณฑ

สุขภาพของกลาง ท่ีมิใชยาเสพติดใหโทษ พรอมดวย ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. และ พล.ต.ต.นรศักด์ิ เหมนิธิ ผบก.บก.ปคบ. 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เปดเผยตอส่ือมวลชนวา จากการท่ีกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมกับตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

(บก.ปคบ.) ปฏิบัติงานเชิงรุกในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางเครงครัด เพื่อ

มิใหมีผลิตภัณฑสุขภาพใดท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภควางจําหนายในทองตลาด โดยหลังจากการสืบสวน

สอบสวนและจับกุมผูกระทําผิดท้ังท่ีเปนผูผลิต/ ผูนําเขา / ผูจําหนาย ผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ท้ังท่ีเปน 

ยา อาหาร เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย ท่ีมีคดีส้ินสุดแลว โดยยึดเปนของกลางต้ังแตป 2553 – 2556 

รวมท้ังสิ้น 191 คดี ดังนั้น เพื่อขจัดผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภคใหหมดไป จึงจัด 
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ใหมีการเผาทําลายผลิตภัณฑสุขภาพของกลาง ท่ีมิใชยาเสพติดใหโทษ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ต้ังแต

เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยบริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมมูลคาของกลางท่ีนํามาทําลายท้ังสิ้นกวา 250 ลานบาท น้ําหนักรวม

มากกวา 20,000 กิโลกรัม  โดยตัวอยางขอหาผลิตภัณฑสุขภาพของกลางท่ีคดีส้ินสุดและนํามาทําลายในวันนี้ 

อาทิ 

– ขอหาขายผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีการควบคุมฉลาก โดยแสดงฉลากไมถูกตอง ตัวอยางผลิตภัณฑ              

เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร BB MAX BIG , ผลิตภัณฑเสริมอาหาร Konjac 9000 , ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

GLUTA 32000, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร BB White , ผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ Detox Slim , ผลิตภัณฑ

เสริมอาหารยี่หอ กระทิงทอง , ผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ Gluta CoQ10 , ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยี่หอ roxy 

lean และผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ บารชิ เปนตน  

- ขอหาขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต , ขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ตัวอยาง

ผลิตภัณฑ  เชน   คามากรา , เซียลิสปลอม , แวเล่ียมปลอม , ไวอากราปลอม, MAXMAN รวมท้ังผลิตภัณฑ

ฟลเลอร และโบท็อกซ ท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยาอยางถูกตองตามกฎหมายอีกหลากหลายยี่หอ เปนตน 

- ขอหาขายยาแผนโบราณโดยไมไดรับอนุญาต ตัวอยางผลิตภัณฑเชน ผลิตภัณฑยาแผนโบราณ 

Lypolysis , ยาแผนโบราณ ยาน้ํา ตรา หยงชิง เปนตน 

- ขอหาจําหนายเครื่องสําอางท่ีมีการควบคุม โดยไมแสดงฉลากท่ีถูกตอง ตัวอยางผลิตภัณฑเชน เจลก

ระชับผิวซุปเปอรสลิมยี่หอ ดร.แนนซี่ , ครีมรอนละลายไขมันยี่หอ Slim med , ครีมทาขาหนีบขาว ดร.ซาซากิ 

, ครีมหนาเดง เฟสสลิม ยี่หอ ดร.ซาซากิ , โลช่ันไวทเทนนิ่ง ยี่หอ Papaya , โปรตีนหนาเด็ก ยี่หอ protein 

serum เปนตน 

- ขอหาโฆษณาเครื่องมือแพทยโดยไมไดรับอนุญาต , ขายเครื่องมือแพทยท่ีไมมีหนังสือรับรองการขาย            

จากประเทศผูผลิต ตัวอยางผลิตภัณฑเชน เครื่องนวดขยายอวัยวะเพศชาย ยี่หอ แมทริก , เครื่องนวดขยาย

อวัยวะเพศชาย ยี่หอ อันมิบิต้ี , เครื่องนวดขยายหนาอกเพศหญิง ยี่หอ อิเทอรบิต้ี , หวงรัดอวัยวะเพศชาย 

ยี่หอ แมทริก เปนตน 

  ภก.ประพนธ รองเลขาธิการฯ อย. และโฆษก อย. กลาวตอไปวา การจัดพิธีทําลายผลิตภัณฑสุขภาพ

ของกลางในครั้งนี้ นับเปนครั้งท่ี 3 หลังจากมีการจัดพิธีดังกลาวไปแลวเมื่อป 2554 และป 2555 ซึ่ง อย. จะ

รวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ.  ในการเฝาระวังปราบปรามจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

เขมงวด พรอมกับจะรวบรวมของกลางท่ีคดีส้ินสุดแลว เพื่อจัดพิธีเผาทําลายอยางตอเนื่องตอไป หวังให

ผูบริโภคเห็นการปฏิบัติงานอยางจริงจังของภาครัฐ ท่ีจะไมปลอยใหผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายยังคงอยูใน

สังคมไทย จึงขอใหผูบริโภคชวยเปนหูเปนตาแทนราชการ โดยการใหความรวมมือในการรองเรียนแจงเบาะแส

เมื่อพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายมายังสายดวน อย. โทร. 1556 หรือสายดวน บก.ปคบ. 1135 หรือ

รองเรียนผาน Oryor Smart Application หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งผูท่ีแจงเบาะแสจะไดรับ

รางวัลสินบนนําจับเมื่อคดีส้ินสุด 

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  1 กรกฎาคม 2557  แถลงขาว 13 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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