
 

อย. เผย มาตรการดวน ปองกัน/แกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัย                      

และโฆษณาผิดกฎหมาย พรอมแจงขอความโฆษณาลักษณะใด ผูบริโภคไมควรหลงเช่ือ 

 

อย. เขม รุดดําเนินมาตรการเรงดวนในการปองกัน/แกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัยและ

โฆษณาผิดกฎหมาย สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เผยมาตรการสําคัญใหหนวยงานท้ังสวนกลางและสวน

ภูมิภาคในการสนธิกําลังตํารวจและทหารตรวจสอบจับกุมผูกระทําผิด ยึดของกลาง ดําเนินคดีอยางเขมงวด 

รวมถึงเขมงวดการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพโออวดสรรพคุณเกินจริง พรอมแจงระงับโฆษณา/

เปรียบเทียบปรับ/ฟองคดีตามกฎหมายโดยดวนอยางเครงครัด อีกท้ังกําหนดระยะเวลาพักใชใบอนุญาตไวดวย 

พรอมกันนี้ แจงใหผูบริโภคทราบ และสังเกตขอความโฆษณาท้ังอาหาร ยา เครื่องสําอาง ท่ีมีลักษณะเปนเท็จ     

โออวด เกินจริง หรือหลอกลวงใหหลงเช่ือโดยไมสมควร 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยตอส่ือมวลชนวา ตามนโยบายของ นพ.ณรงค 

สหเมธาพฒัน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในการดําเนินมาตรการ

เรงดวนเกี่ยวกับมาตรการปองกัน/แกไขปญหาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัยและการโฆษณาโออวดเกินจริงหรือหลอกลวงให

ผูบริโภคหลงเช่ือในทางท่ีไมสมควร ซึ่งเปนการสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในการปราบปรามผูกระทํา

ผิดกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีจะทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายใหหมดส้ินไปจากสังคมไทยดวย ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.)  จึงขอแจงใหสาธารณชนทราบดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการใหท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคสนธิกําลังกับเจาหนาตํารวจและทหาร ตรวจสอบเฝา

ระวังผูผลิต/ผูนําเขา/ผูจําหนาย ผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายอยางเขมงวดและเรงดวนในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง โดย

ใหยึดของกลางท้ังหมด ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอยางเครงครัด และหากเปนผูผลิตหรือนําเขา ผลิตภัณฑสุขภาพ กระทําผิด ให

พักใชใบอนุญาตผลิตหรือนําเขา หรือใบอนุญาตท่ีเรียกช่ืออยางอื่นไวจนกวาคดีจะถึงท่ีสุดภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ไดประสานงานกับ กรมศุลกากร ในการสกัดกั้นการลักลอบนําเขา หรือการสําแดง

เท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และศาลยุติธรรม เรงรัด

การดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมทางคดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหการลงโทษเปนไปอยางทันเหตุการณ ซึ่งจะสงผลให

ผูคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัว  
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นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน กระทรวงสาธารณสุข ไดส่ังการใหหนวยงานภายในท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพโออวดเกินจริงหรือหลอกลวงใหหลงเช่ือโดยไมสมควรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

ตนเองอยางเครงครัด และหากพบวามีการฝาฝนกฎหมาย ขอใหรีบดําเนินการ แจงระงับโฆษณา ,  

เปรียบเทียบปรับ/ฟองคดีตอศาลตามกฎหมาย รวมท้ังใหใชมาตรการทางการปกครองแกผูผลิต/นําเขา ผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีฝาฝน

กฎหมายโฆษณาดังกลาวดวยการพักใชใบอนุญาตผลิต หรือนําเขา หรือใบอนุญาตท่ีเรียกช่ืออยางอื่นภายใตความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการ ไดแก หากโฆษณาฝาฝนกฎหมายครั้งท่ี 1 ใหพักใชใบอนุญาต 30 วัน , หากโฆษณาฝาฝนกฎหมาย

ครั้งท่ี 2 ใหพักใชใบอนุญาต 60 วัน , หากโฆษณาฝาฝนกฎหมายครั้งท่ี 3 ใหพักใชใบอนุญาต 120 วัน และหากเปนโฆษณาท่ีเปน

ความผิดและมีการฟองคดีตอศาลใหดําเนินการพักใชใบอนุญาตจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 

ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ไดประสานงานกับ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใชอํานาจท่ีอยูในความรับผิดชอบดําเนินการกับผูรับใบอนุญาตผูประกอบการกิจการ

วิทยุ ทีวีดาวเทียม เคเบ้ิลทีวี ท่ีโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพโออวดเกินจริงหรือหลอกลวงใหหลงเช่ือดังกลาวอยางเครงครัด รวมท้ัง

ขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) และ กสทช. ดําเนินการกับเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียท่ีโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพโออวดเกินจริงหรือหลอกลวงดังกลาว  

มาตรการเรงดวนตาง ๆ  เหลานี้ อย. จะเปนหนวยงานประสานงานประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว และจะรายงานให

กระทรวงสาธารณสุขทราบทุกวัน ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ลักษณะขอความโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวด เกินจริง หรือ

หลอกลวงใหผูบริโภคหลงเช่ือในทางท่ีไมสมควร ท่ีสวนใหญมักจะพบในส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซต ทีวี

ดาวเทียม โซเชียลมีเดีย ดังตัวอยางเชน 

ผลิตภัณฑอาหาร – อวดสรรพคุณทางยาวา ชวยบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคตางๆ เชน อางวา

สามารถรักษาโรคเบาหวาน ลดอัตราการเกิดมะเร็ง ปองกันการเกิดมะเร็งบางชนิด ลดการเกิดมะเร็งตอมลูกหมาก 

ขอเส่ือมรูมาตอยด เปนตน – อวดสรรพคุณวาสามารถเปล่ียนแปลงรูปราง ลักษณะ และโครงสรางของอวัยวะใน

รางกาย เชน อางวาลดความอวนไมวาจะเปนท้ังหมดหรือบางสวน ทําใหหนาเล็ก เรียว แหลม เพิ่มสวนสูง ขยาย

ขนาดหนาอก ขยายและเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ เปนตน – อวดสรรพคุณทางเครื่องสําอาง เชน ทําใหผิวขาว ลดริ้ว

รอย ลดฝา กระ จุดดางดํา เปนตน – อวดสรรพคุณวามีผลตอการกระทําหนาท่ีของอวัยวะและสวนตางๆของ

รางกาย เชน เพิ่มพัฒนาการทางสมอง บํารุงสายตา หัวใจ ประสาท ฟนฟูสมรรถภาพทางเพศ เปนตน  

ผลิตภัณฑยา – อวดสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาโรค หรืออาการของโรค ท่ีมีการประกาศ

หามโฆษณา ไดแก มะเร็ง วัณโรค เรื้อน อัมพาต เบาหวาน  โรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับสมองหัวใจ ปอด ตับ 

มาม ไต เนื่องจากอาจทําใหผูบริโภคขาดโอกาสในการรักษาในระยะเบ้ืองตน  และคําแนะนําท่ีถูกตอง – อวด

สรรพคุณ ฟนฟูรางกายและระบบอวัยวะภายในอันเปนสาเหตุของสุขภาพท่ีเส่ือม ชวยเสริมสรางภูมิตานทานโรค 

เชน โรคไตวาย เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต บํารุงเลือด - อวดสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด  บรรเทารักษา หรือ

ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักด์ิสิทธิ์  หรือหายขาด  เชนคําวา “มหัศจรรย”“มหัศจรรยพลังชีวิต”

“ยอดเยี่ยม”“วิเศษ” “ดีท่ีสุด” “เหนือกวาใคร” “บํารุงใหฟต”   
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“ยาสมุนไพรลดความอวน” “ยาลดน้ําหนัก” “ลดหนาทอง ตนแขน ตนขา” “สมุนไพรดีท็อกซ” “ยาสมุนไพร

รักษาอาการนอนกรน” – อวดอางเปนยาทําแทงหรือขับระดูอยางแรง – อวดอางเปนยาบํารุงกาม เชน คําวา “ยา

ปลุกเซ็กซ”  “ยาเพิ่มขนาด” -  ขอความลักษณะรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น เชน การรับรองโดย

อางสถาบัน หนวยงาน หรือบุคคล หรือผูโฆษณาการนําเสนอประสบการณการใชยาและรับรองผลของยา การ

รับรองเกี่ยวกับความปลอดภัย เชน คําวา “อย. รับรอง” “ผานการรับรองจาก อย.”“ปลอดภัยเพราะผาน อ.ย.”  

“องคการอนามัยโลกรับรอง” “ไดรับ Certificate จาก อย.” - คําวา “การันตีโดยแพทยผูเช่ียวชาญปลอดภัย 

100% เห็นผลภายใน 7 วัน”  

 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง - แสดงสรรพคุณทางยา เชน รักษาสิวโดยไมตองทานยา , บรรเทาอาการสิว

อักเสบ และผดผ่ืนคัน , ลดอาการปวดประจําเดือน , บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ลดอาการติดเช้ือท่ีทวารหนัก

และลําไสใหญ , ดีตอ เขาเส่ือม ไมตองเส่ียงผาเขา บําบัดอาการของโรคขอเขาเส่ือม เปนตน - ทําใหเขาใจวามีผล

เปล่ียนแปลงโครงสรางของรางกาย เชน ลดเซลลูไลทบริเวณขา ตนแขน ตนขา สะโพก , โครงหนายกกระชับ , 

ขยายทรวงอก ทําใหทรวงอกอวบอิ่ม , กระชับชองคลอด-รีแพร-ชองคลอดฟต , ฟนฟูการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ชายไดอยางถาวร , ปรับรูปหนาเรียวเล็ก , ขนาดแกมลดลง เปนตน - ทําใหเขาใจวามีผลตอการกระทําหนาท่ีใดๆ

ของรางกาย เชน ตอตานการเกิดอนุมูลอิสระ , ยับยั้งการเกิดแผลเปนชนิดคีรอยด , ยับยั้งการหลุดรวงของเสนผม, 

ชวยกระตุนการทํางานของเอนไซมในการลางสารพิษออกจากผิว , ยับยั้งการสรางเม็ดสีผิว เปนตน 

ผลิตภัณฑวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดใหโทษท่ีใชในทางการแพทย เชน ยาสลบ ,  ยานอนหลับ และยาลดความเคียด

และอาการวิตกกังวล เปนตน 

“ อย. จะไมหยุดนิ่งดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อกําจัดโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายใหหมดส้ินไป

จากส่ือทุกส่ือ เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค และขอใหผูบริโภคชวยเปนตาแทนราชการดวย และแจง

รองเรียนโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเห็นวาโออวดสรรพคุณเกินจริง ไดท่ี สายดวน อย. 1556 ตลอด 24 ช่ัวโมง ”  

เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทาย 
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