
 
 

อย. รวมกับ บก.ปคบ. ลุยจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ท่ีโคราช 

อางเปนครีมมหัศจรรย รักษาสารพัดโรค เตือนผูบริโภคระวังอันตราย 

 

ลุยตอเนื่อง หลังจาก อย. ไดตรวจจับแหลงขายผลิตภัณฑ Firmax- 3  ยังพบฝาฝนการขายประกอบกับ 

ไดรับการประสานจากตํารวจ บก.ปอศ. ใหตรวจสอบผลิตภัณฑดังกลาวท่ีมีการลักลอบนําเขา ลาสุด อย. จับมือ 

บก.ปคบ. และกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย จ.นครราชสีมา บุกจับแหลงขายผลิตภัณฑ  Firmax - 3 ท่ีลักลอบ

นําเขา อางสรรพคุณรักษาสารพัดโรค ท้ัง ไซนัสอักเสบ ไทรอยด เบาหวาน ฯลฯ  เจาหนาท่ียึดของกลาง มูลคา 1.7 

ลานบาท แจงขอหาท้ังจําและปรับ เตือนผูบริโภค ระวังอยาหลงเช่ือผลิตภัณฑท่ีแสดงเปนเครื่องสําอาง แตโฆษณา

สรรพคุณทางยาเด็ดขาด เพราะกรณีเปนเครื่องสําอาง ไมมีประสิทธิผลในการรักษาโรคแตอยางใด  

 
 

 จากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ในการสรางความเขมแข็ง ของ

ระบบการติดตามเฝาระวังและการบังคับใชกฎหมายภายหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด เจาหนาท่ี อย. ภายใตการ

อํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   และ ภก.ประพนธ อางตระกูล รอง

เลขาธิการฯ อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พ.ต.อ.สมชาย ทองศรี รอง 

ผบก.ปคบ. รักษาราชการแทน ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.ไพฑูรย คุมสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ เล่ือน

สุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.นิทัศน จิตตวิทยานุกูล รอง ผกก. 4 บก. ปคบ., และ พ.ต.ท.พยม พูลเขตรกิจ 

สารวัตร กองกํากับการ 4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงขาววา หลังจาก อย. ไดออกขาวเตือนผูบริโภคใหระวังอยาหลงเช่ือ

ผลิตภัณฑ Firmax 3 ท่ีอางเปนครีมมหัศจรรย  รักษาสารพัดโรค พรอมกับตรวจพบผสมสารหามใชท่ีเปนอันตราย 

อีกท้ังยังพบฝาฝนมีการขายอยู ประกอบกับลาสุด อย. ไดรับการประสานจากชุดสืบสวน/ตรวจยึด ตํารวจกองบังคับ 

 

 

…/2 



 

 

-2- 

 

การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พ.ต.อ.วรพจน พืชผล ผกก.1 บก. 

ปอศ. และ พ.ต.ท.อภิรัตน พหลเวชช รอง ผกก.1 บก.ปอศ. ท่ีไดตรวจยึดผลิตภัณฑ Firmax-3 ณ โกดังสินคาของ

สายการบินนกแอร สนามบิน   ดอนเมือง โดยนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองหรือโดย

หลีกเล่ียงอากร หรือขอจํากัด หรือขอหามอันเกี่ยวกับของนั้นหรือขอหาอันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.

2469 มาตรา 27 และ/หรือมาตรา 27 ทว ิดังนั้น เพื่อคุมครองความปลอดภัยแกผูบริโภค เมื่อวันท่ี 8 พ.ย. 2557 ท่ี

ผานมา อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. และทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย  จ.นครราชสีมา นําทีมโดย 

รท.พีระศักด์ิ  ใจภักดี ผูชวยนายทหารยุทธการและการฝก พัน ร.มทบ.21 และ จสอ. ธีระชัย   จัดแกง ผบ.หมู พัน 

ร. มทบ.21 เขาตรวจสอบสถานท่ีจําหนายเครื่องสําอางช่ือ  รานเรียลครีมบานแซนด้ี เลขท่ี 174 ซ. สืบศิริ 3 ต.ใน

เมือง    อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตรวจพบผลิตภัณฑ Firmax-3 ท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ังผลิตภัณฑยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ท่ีไมขออนุญาต โดยผลิตภัณฑผิดกฎหมายท่ีตรวจยึดได ดังนี้ 

 1. Firmax-3 Firming & Lifting Cream ไมแสดงเลขท่ีใบรับแจง และไมมีฉลากภาษาไทย 

 2. ชุดเซ็ทถุงพลาสติกใส ซิปสีสม ผลิตภัณฑไมมีฉลากภาษาไทย ประกอบดวย Hydroquinone Tretinoin 

Babyface , Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 2/Solution 3 , Whitening Cream , Sunblock 

Cream , Clarifying Toner , Papaya Whitening Soap  

 3. White Spell Night Cream Voo Doo ลักษณะกลองกระดาษสีมวง ไมมีเลขท่ีใบรับแจง 

 4. Shapely By Yorying มีลักษณะเปนเม็ดยา ตลับท่ี 1 กอนนอน เม็ดสีสมเล็ก + สมดํา และตลับท่ี 2 เชา 

กอนนอน เปนเม็ดขาวเล็ก+ขาวน้ําเงิน 

 5. Royal Jelly 1000 นมผ้ึงของแทจากออสเตรเลีย ไมมีเลขสารบบอาหาร 

 6. Skinny Fiber Dietary Supplement ไมมีเลขสารบบอาหาร 

  นอกจากนี้ ยังพบแผนพับแสดงสรรพคุณ Firmax-3 จํานวนมาก เจาหนาท่ียึดของกลางท้ังหมด และนํา

ผลิตภัณฑ ท่ีลักษณะเปนเครื่องสําอางสงตรวจวิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยตอไป 

  ในวันเดียวกันนี้ (8 พ.ย.57) เจาหนาท่ีอีกสวนหนึ่งไดเขาไปตรวจสอบการจัดประชุมธุรกิจขายตรง

เครื่องสําอาง ณ Heritage Hotel and Resort จ.นครราชสีมา พบเครื่องสําอาง O
2 Max3 แจกสมาชิกท่ีประชุม 

ตรวจพบเปนเครื่องสําอางท่ีไมจดแจง และไมขออนุญาตการนําเขาตามกฎหมาย ไมแสดงฉลากภาษาไทย และยังพบ

ผลิตภัณฑดังกลาวภายในหองพักของโรงแรมจํานวน 500 กลอง ซึ่งเตรียมไวแจกสมาชิกท่ีมาประชุม ดังนั้น 

เจาหนาท่ีจึงยึดผลิตภัณฑเครื่องสําอาง O2 Max3 Radiant Serum Rejuvenate Renew Your Skin ขนาด 30 

ml. รูปแบบเปนซีรั่ม บรรจุในขวดทรงกระบอกสีแดงคาดทอง  โดยฉลากไมระบุเลขท่ี  ใบรับแจง และฉลากไมแสดง

ขอความภาษาไทย 

 ท้ังนี้ ของกลางท่ียึดไดท้ัง 2 แหง มีมูลคากวา 1,700,000 บาท ในเบื้องตนแจงขอหาดําเนินคดี ดังนี้  

 1. ลักลอบนําเขาเครื่องสําอางท่ีไมไดจดแจงกับ อย. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 2. ขายเครื่องสําอางท่ีตรวจพบสารหามใช มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ 
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 3. นําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางท่ีไมมีฉลากภาษาไทย ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 

30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 4. นําเขายาโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท  

 5. ขายยาโดยไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ           

 6. จําหนายอาหารท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ขอเตือนผูบริโภคใหความระมัดระวัง อยาหลงเช่ือ

ซื้อผลิตภัณฑ Firmax- 3 มาใชในการรักษาโรคตาง ๆ เด็ดขาด เพราะตรวจพบสารหามใชท่ีเปนอันตราย ท่ีสําคัญ

เปนผลิตภัณฑท่ีไมไดขออนุญาตจาก อย. ท้ังนี้ หากผลิตภัณฑดังกลาวแจงเปนเครื่องสําอาง และนํามาโฆษณาอวด

สรรพคุณในทางยา จะถือวาเปนการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง และฝาฝนพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง เพราะตาม

กฎหมายผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีวัตถุประสงคเพื่อความสะอาดและเพื่อความสวยงามเทานั้น ซึ่งหากเปนยาตองมี

การข้ึนทะเบียนตํารับยาและขออนุญาตโฆษณาอยางถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้เครื่องสําอางใดท่ีมีสวนผสมของ

สารประกอบของปรอท ทําใหเกิดการแพ ผ่ืนแดง ผิวหนาดํา ผิวบางลงเกิดพิษสะสมของปรอท ทําใหทางเดิน

ปสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ สําหรับผลิตภัณฑท่ีผสมไฮโดรควิโนน ทําใหเกิดระคายเคือง เกิดจุดดางขาวท่ีหนา 

ผิวหนาดํา เปนฝาถาวรรักษาไมหาย และผลิตภัณฑท่ีผสมกรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) ทําใหหนาแดงแสบรอน

รุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหนาลอกอยางรุนแรง และเปนอันตรายตอทารกในครรภ อยางไรก็ตาม ขอเตือน

ประชาชนอยาไดหลงเช่ือและซื้อผลิตภัณฑสุขภาพไมวาจะเปนเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือ ยา ตาม

ทองตลาด  หรอืทางเว็บไซตตาง ๆ หรือในรูปแบบขายตรง ท่ีมีการโฆษณาชวนเช่ือโออวดสรรพคุณเกินจริง หรืออาง

วามีคุณภาพดีกวาสินคาอื่น ๆ ท่ีจําหนายในทองตลาด ซึง่ในความเปนจริงผลิตภัณฑเหลานั้นไมมีคุณภาพ ใสสารหาม

ใชท่ีเปนอันตราย แสดงฉลากไมถูกตอง และบางประเภทก็ไมผานการขออนุญาตจาก อย. นอกจากทําใหผูบริโภค

ส้ินเปลืองเงินทองแลว ยังไมไดผลตามท่ีโฆษณาอวดอาง มิหนําซ้ํา อาจไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑนั้น ๆ อีกดวย 

หากผูบริโภคพบเห็นหรือสงสัยการลักลอบผลิต/จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ขอใหแจงรองเรียนมาท่ีสาย

ดวน อย. 1556 หรือสายดวน ปคบ.1135 หรือแจงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ท่ีพบการกระทําผิด

ดังกลาว          

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  10 พฤศจิกายน 2557 แถลงขาว 3  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

 


