
 
 

อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. และ สสจ.สุพรรณบุรี จับผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารช่ือดังราย

ใหญ  คาหนังคาเขา พบวัตถุดิบตองสงสัยเปนยาลดความอวน ! ยึดของกลาง 10 ลานบาท 
 

 
 

 อย. รวมกับ บก.ปคบ. ลุยตอจับผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย หลังผูบริโภครองเรียนพบความผิดปกติ

ในรางกาย  จากการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อลดน้ําหนัก จับมือ สสจ.สุพรรณบุรี รุดตรวจสอบสถานท่ี

ผลิตอาหารยานสุพรรณทันที พบผลิตภัณฑกาแฟสําเรจ็รูปและผลิตภัณฑเสริมอาหารหลายชนิดแสดงฉลากไม

ถูกตอง อวดสรรพคุณลดน้ําหนักพรอมพบวัตถุดิบท่ีสงสัยเปนยาลดความอวน และบางผลิตภัณฑเคยตรวจพบ

ลักลอบใสยาไซบูทรามีน ซึ่ง อย. ไดดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับหลายครั้งแลว แตไมหลาบจํา ยึดของกลาง

ทุกผลิตภัณฑในโรงงาน สงดําเนินคดีอยางเขมงวด มูลคา 10 ลานบาท เตือนผูบริโภค อยาไดหลงเช่ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารใด ๆ ท่ีอางลดน้ําหนัก ซึ่งสวนใหญมักตรวจพบลักลอบใสยาไซบูทรามีน อันตราย หากมี

โรคประจําตัวอาจทําใหเสียชีวิตได และเปนยาท่ี อย. เพิกถอนทะเบียนตํารับแลว   

เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นรศักด์ิ เหมนิธิ 

ผบก. ปคบ., พ.ต.อ.วุฒิชาติ   เล่ือนสุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.นิทัศน จิตตวิทยานุกูล รอง ผกก. 4 

บก.ปคบ. รวมกันแถลงตอผูส่ือขาววา จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเรงปราบปราม

ผูกระทําผิดลักลอบขายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีจําหนายตามทองตลาด เพื่อมิใหผูบริโภคไดรับอันตราย 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข นั้น อย. ไดขานรับนโยบายดังกลาว และรวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ. ในการ 
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ตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ลาสุดหลังจากท่ี อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค

จํานวนมากวา รับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนัก Pure Slim Capsule BY Nanthaka เลขสารบบ

อาหาร 12-1-08152-1-0073 และผลิตภัณฑเสริมอาหาร มิราเคิล สริม โกลด มีอาการปากแหงผิดปกติ ใจส่ัน  

จนตองเขาโรงพยาบาล พบวาความดันโลหิตสูงกวาปกติ โดยผลิตภัณฑเสริมอาหาร มิราเคิล สริม โกลด นั้น 

อย. ไดเคยสงตรวจวิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวามีการลักลอบใสยาแผนปจจุบันยาไซบูทรามีน 

(Sibutramine) ซึ่ง อย. ไดดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับกับผูผลิตหลายครั้งแลว แตยังไมเข็ดหลาบ ดังนั้น 

เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหผูบริโภค เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ท่ีผานมา เจาหนาท่ี อย. รวมกับตํารวจ 

บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นําหมายคนของศาลแขวงสุพรรณบุรี ท่ี 4/2557 เขา

ตรวจสอบบริษัท คิงส เฮลทต้ี เนเจอรโปรดักส จํากัด เลขท่ี 34/1 หมูท่ี 12 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  

ซึ่งผลการตรวจสอบเบ้ืองตน พบการกระทําความผิด ดังนี ้

1. สถานท่ีผลิตดังกลาวยังไมไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยขณะตรวจพบมีการผลิตอาหารโดยใช

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตอาหาร มีกําลังแรงมาเปรียบเทียบรวม 53.96 แรงมา คนงาน

ประมาณ 30 คน ผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารไมเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

หรือ GMP  

2. พบกําลังผลิตอาหารบางรายการท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง และอาจเขาขายแสดงฉลากเพื่อลวง 

หรือพยายามลวงใหผูซื้อเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่นในเรื่องของ

สถานท่ีผลิตและประเทศท่ีผลิต ไดแก ผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จ ตรารีเชฟ เลขสารบบอาหารท่ี อย. 12-1-

08152-2-0005 , ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพียวไวท เลขสารบบอาหารท่ี อย.12-1-08152-1-0036 และ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร บูมบูม สูตรบิวทิ ฟท เลขสารบบอาหารท่ี อย. 12-1-08152-1-0042 โดยฉลาก

ผลิตภัณฑท่ีกลาวมาขางตน ระบุเลขสารบบอาหาร และแสดงเลขท่ีต้ังของผูผลิตอาหารท่ีอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัด

นนทบุรี คือ บริษัท ยินดี เนเจอร โปรดักส จํากัด เลขท่ี 99/32 ถ.ราชพฤกษ ต.ทาอิฐ   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ซึ่งไมตรงตามขอเท็จจริงในระหวางการตรวจสอบ จึงถือวาการกระทําดังกลาวถือเปนการแสดงฉลากไมถูกตอง 

และเปนการผลิตเพื่อจําหนายอาหารปลอม 

3. เจาหนาท่ีไดยึดผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมจําหนายท้ังหมดในสถานท่ีผลิต และผลิตภัณฑท่ีอยู

ระหวางกระบวนการผลิต กลองบรรจุภัณฑ รวมท้ังวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยังอายัดเครื่องจักร อุปกรณ

การผลิตดวย                             มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สลิม เพอรเฟกซ (Slim Perfect) จํานวน 5,000 กลอง 

 2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไฮโซ สเลนดา (Hiso Slenda) จํานวน 7,500 กลอง 

 3. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร กูดล๋ัค (Good Luck)  จํานวน 5,156 กลอง 

 4. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร บิกินนี่ บูมส  จํานวน 1,766 กลอง 

 5. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดับเบ้ิล S  จํานวน  440 กลอง 

 6. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แคปซูล ไฮโซ  จํานวน 40,000 กลอง 
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 7. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แคปซูล บิกินนี่ จํานวน 30,000 กลอง 

 8. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร กลูตา แคปซูล จํานวน 20,000 กลอง 

 9. แผงแคปซูลของผลิตภัณฑเสริมอาหาร บิกินนี่ บูมส จํานวน 4,526 แผง 

 10. วัตถุดิบวานชักมดลูก สําหรับผสมผลิตภัณฑเสริมอาหารบิกินนี่ 5 ถุงๆ ละ 20 กิโลกรัม 

รวม 100 กิโลกรัม  

 11. กลองบรรจุผลิตภัณฑ Top Model จํานวน 10,000 กลอง , และบิกินนี่ บูมส จํานวน 

10,000 กลอง 

 12. วัตถุดิบในการผลิตหลายรายการ  

 

13. สารลักษณะผงสีขาว ใชในการผสมอาหารเพื่อลดน้ําหนัก ซึ่งสงสัยวาเปนยาไซบูทรามีน 

จํานวน 300  

               กรัม  

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดเก็บตัวอยางเพื่อดําเนินคดีและสงตรวจวิเคราะหหาสารอันตรายตอไป มูลคาของกลางรวม

ประมาณ 10 ลานบาท สวนของการดําเนินคดี ในเบ้ืองตนไดแจงขอหา ดังนี ้

 1. สถานท่ีไมไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

 2. สถานท่ีผลิตอาหารมีสุขลักษณะไมเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP มี

โทษปรับ                 ไมเกิน 10,000 บาท 

 3. ผลิตและจําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท   

 4. ผลิตและจําหนายอาหารปลอม เนื่องจากแสดงฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงใหผูซื้อเขาใจผิดในเรื่อง

ของสถานท่ีผลิต มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน – 10 ป และปรับต้ังแต 5,000 – 100,000 บาท 

 5. หากผลการตรวจวิเคราะห พบยาลดความอวนไซบูทรามีน หรือยาอื่น ๆ จะจัดเปนอาหารไม

บริสุทธิ์ มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. กลาวเพิ่มเติมวา ขอเตือนมายังผูบริโภคใหระมัดระวังใน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารดังกลาวมาบริโภค อยาไดหลงคารมผูขายวาเปนสามารถลดความอวนไดผล 

โดยเฉพาะกาแฟสําเร็จรูปลดความอวนตาง ๆ เพราะกาแฟหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารเหลานี้ อย.เคยสง

ตรวจวิเคราะหและผลตรวจพบใสยาลดความอวนไซบูทรามีน ซ่ึงเปนอันตรายตอการบริโภค เนื่องจากยา

ดังกลาวมีผลขางเคียงสูง ตองใชโดยความดูแลของแพทย ท้ังนี้ผลขางเคียงท่ีพบบอยคือ ทําใหเกิดความ

ดันโลหิตสูง และหัวใจเตนเร็ว แมจะไมมากนัก แตมีผลใหผูปวยประมาณรอยละ 5 จําเปนตองหยุดยา 

สวนผลขางเคียงอื่น ๆ ไดแก ปากแหง ปวดศีรษะ นอนไมหลับ และทองผูก เปนตน ซ่ึงปจจุบัน อย. ได 
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เพิกถอนทะเบียนตํารับยาไซบูทรามีนแลว หากตองการลดหรือควบคุมน้ําหนักไมจําเปนตองเส่ียงบริโภค

ผลิตภัณฑกาแฟ หรือผลิตภัณฑเสริมอาหารตาง ๆ ควรควบคุมการบริโภคอาหารรวมกับการออกกําลังกายเปน

ประจําอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน หากผูบริโภคพบเห็นการผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย 

แจงรองเรียนไดท่ีสายดวน อย. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดท่ีพบปญหานั้น หรือท่ี บก.ป

คบ. สายดวน บก.ปคบ. 1135 เพื่อเจาหนาท่ีจะไดดําเนินการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําผิด

กฎหมายอยางเขมงวด 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 15 กรกฎาคม 2557 แถลงขาว16/ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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