
 

อย.  เผย การตรวจสอบผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อาจเปนสาเหตุสาวตรังดับเตือนผูบริโภค  

ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยารักษาโรค อยาหลงเชื่อเด็ดขาด 

 

กรณีสาวตรังเสียชีวิต  อย. รุดเรงตรวจสอบผูผลิตและผูจําหนาย ตามขอมูลในแผนพับและ

ฐานขอมูลจาก เลขสารบบอาหาร เผย อย. ไมเคยอนุญาตใหใสสารสกัดหมามุยในผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

เน่ืองจากขอมูลทางวิชาการมีสารสําคัญเรียกวา L-dopa ซ่ึงเปนสารตั้งตนของการสื่อประสาท dopamine 

ที่มีผลตอการควบคุมการเคลื่อนไหว ทําใหความดันโลหิตต่ํา เตือนผูบริโภค อยาหลงเชื่อผลิตภัณฑเสริม

อาหารอวดสรรพคุณเกินจริง อางรักษาไดสารพัดโรค ย้ํา! ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยารักษาโรค ตองไม

แสดงสรรพคุณในการบําบัด บรรเทา หรือปองกันโรค ผูใดโฆษณาถือวากระทําผิดกฎหมาย เขาขาย

หลอกลวงผูบริโภค แนะผูบริโภคพิจารณาถ่ีถวนกอนซ้ือ มิฉะน้ันอาจเสียเงินโดยไมจําเปน และเสียโอกาสใน

การรักษาโรค ทําใหโรคกําเริบ และเปนอันตรายได  

 

นพ.ไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยตอผูสื่อขาววา ตามที่มีขาวหญิง

สาวจากจังหวัดตรังเสียชีวิตหลังจากรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ระบุวามีสารสกัดหมามุยอินเดีย น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความหวงใยในเรื่องดังกลาว จึงเรงรุดตรวจสอบผลิตภัณฑที่

เปนปญหาทันที โดยทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง พบวาทางมารดา

และผูเสียชีวิตสมัครเปนสมาชิกขายตรงและไดรับผลิตภัณฑชื่อ RESET มารับประทาน หลังจากน้ัน มีอาการ

ปากบวม ตาบวม ปากเจอ มีผืน่ข้ึน เจาหนาที่พบแผงผลิตภัณฑ ระบุขอความ MUBEAN RESET BODY  
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BALANCE ไมอยูในกลองบรรจุ ไมมีเลขสารบบอาหาร และไดติดตอไปยังเบอรโทรศัพทตัวแทนที่มาเปดศูนย

จําหนายที่จังหวัดตรัง แตไมสามารถติดตอได ทั้งน้ี จากการตรวจสอบแผนพับที่ไดมาจากทางครอบครัว

ผูเสียชีวิตพบขอความโฆษณาวา ผลิตภัณฑ RESET เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับเลขสารบบอาหารที่ 

13-1-02954-1-0546 จําหนายโดย The Best International Co.Ltd และกลาวอางสรรพคุณกระตุน

ฮอรโมน ลดไขมันในรางกาย ขับสารพิษออกจากตับ ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เปนตน มีการกลาวอาง

สวนประกอบสําคัญของหมามุยอินเดีย ไดแก L-dopa ซ่ึงเปนสารออกฤทธิ์สําคัญในหมามุย ดังน้ัน เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน 2559 เจาหนาที่ อย. และตํารวจ บก. ปคบ. ไดนําหมายคนเขาตรวจสอบสถานที่จําหนาย

ตามที่กลาวอางในแผนพับ คือ บริษัท The Best International Co.Ltd ตั้งอยูเลขที่ 555 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 

43 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบ พบกลองผลิตภัณฑสีนํ้าเงิน 1 กลอง ฉลาก

แสดงช่ือ “MUBEAN RESET BODY BALANCE” MANUFACTURED BY The Best International 

Co.,LTD ไมมีเลขสารบบอาหาร ภายในมีผลิตภัณฑจํานวน 4 แผงบลิสเตอร แผงละ 10 แคปซูล ซึ่ง

เปนแผงท่ีมีลักษณะเหมือนกับแผงผลิตภัณฑท่ีไดรับจากตนทางท่ีเกิดเหตุ (ระบุ MUBEAN RESET 

BODY BALANCE รุนหมดอายุ EXP 01042018) ทางเจาหนาท่ีจึงไดเก็บผลิตภัณฑท่ีตรวจพบ เพ่ือสง

ตรวจวิเคราะหหายา และสารสกัดหมามุย ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมท้ังพบฉลากสติกเกอร

แสดงช่ือผลิตภัณฑ MUBEAN RESET BODY BALANCE ผลิตโดย The Best International Co.Ltd 

แสดงเลข อย. 13-1-02954-1-0546 และสวนประกอบ หมามุยอินเดีย นอกจากน้ียังไดไปตรวจสถานท่ี

ตามขอมูลเลขสารบบอาหารท่ีปรากฏในแผนพับโฆษณา ปรากฏวาไมพบผลิตภัณฑหรือโฆษณาใด ๆ 

และไดขอมูลวา หลังจากไดรับเลขสารบบอาหารแลว ยังไมมีการผลิตเพ่ือจําหนาย  

 อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ตํารวจ บก.ปคบ. ยังไดลอซ้ือผลิตภัณฑ Reset ซ่ึงไดรับผลิตภัณฑดังกลาว

เปนชนิดขวด (ไมใชแผงบลิสเตอรตามที่เปนขาว) โดยระบุเลข อย. 13-1-02954-1-0546 และระบุ

สวนประกอบ หมามุยอินเดียเชนกัน ผลิตโดย The Best International Co.Ltd ทางเจาหนาที่ตํารวจจะนํา

ผลิตภัณฑดังกลาวให อย. เพื่อสงตรวจวิเคราะหตอไป 

สวนของการดําเนินคดี หากพบการเผยแพรแผนพับและเว็บไซตที่มีการโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ

อาหารเกินจริง รวมทั้งมีการผลิต/จําหนาย อาหารที่แสดงฉลากไมถูกตอง ในเบ้ืองตนจะมีความผิด ดังน้ี 

  1. โฆษณาสรรพคุณอาหารโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  

2. ถามีการโฆษณาสรรพคุณอาหารโออวดเกินจริง หรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 

จะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3. จําหนายอาหารที่มีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

4. หากผลการตรวจวิเคราะห พบใสยาในผลิตภัณฑอาหาร จะจัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ มีโทษจําคุก

ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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5. สําหรับสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ RESET ที่แสดงเลขสารบบอาหารที่ 13-1-02954-1-0546 ของ

ผูอื่นน้ัน อาจเขาขายเปนการผลิตอาหารที่มีฉลากเพื่อลวง จัดเปนอาหารปลอม มีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน – 

10 ป และปรับตั้งแต 5,000 – 100,000 บาท 

นพ.ไพศาล ดั่นคุม กลาวตอวา อย. ไมเคยอนุญาตใหใสสารสกัดหมามุยในผลิตภัณฑเสริมอาหาร เนื่องจาก

ขอมูลทางวิชาการมีสารสําคัญเรียกวา L-dopa ซึ่งเปนสารตั้งตนของการสื่อประสาท dopamine ที่มีผลตอ

การควบคุมการเคลื่อนไหว ทําใหความดันโลหิตต่ํา และ อย. จะดําเนินการเฝาระวังติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ

เสริมอาหารท่ีจําหนายในทองตลาดและผานทางส่ือตาง ๆ อยางเขมงวด เพ่ือคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

มิใหไดรับผลิตภัณฑท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม กอนท่ีผูบริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารควรพิจารณา

ฉลากท่ีขางบรรจุภัณฑอยางถี่ถวน ตองมีขอความภาษาไทยแสดงช่ืออาหาร โดยมีคําวาผลิตภัณฑเสริมอาหารเปน

สวนหน่ึงของชื่ออาหาร สําหรับอาหารท่ีผลิตในประเทศใหแสดงชื่อและท่ีตั้งของผูผลิตหรือ    ผูแบงบรรจุเพื่อ

จําหนาย สําหรับอาหารท่ีนําเขาใหแสดงช่ือและท่ีตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิต ปริมาณสุทธิ สวนประกอบท่ี

สําคัญ วันเดือนปท่ีผลิตและวันเดือนปท่ีหมดอายุ คําแนะนําในการเก็บรักษา เลขสารบบอาหารในกรอบ

เคร่ืองหมาย อย. ขอความคําเตือน และท่ีฉลากตองมีขอความระบุวาควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมูในสัดสวน

ท่ีเหมาะสมเปนประจํา และไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค พรอมกันนี้ อย. ขอยํ้าเตือนมายังผูบริโภค อาน

ขอมูลของผลิตภัณฑจากฉลากท่ีไดรับอนุญาต ไมควรเชื่อขอมูลจากการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีโออวด

สรรพคุณเกินจริง อางรักษาไดสารพัดโรค เพราะนอกจากทําใหส้ินเปลืองเงินทองแลว ยังอาจไมไดผลตามท่ีโฆษณา

อวดอาง มิหนําซ้ําอาจไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยเฉพาะผูท่ีมีโรคประจําตัวอีกดวย พึงระลึกไวเสมอวา 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารคืออาหาร ไมใชยา จึงไมสามารถบรรเทา บําบัด หรือรักษาโรคใดๆ ตามที่โฆษณา

อวดอางได ท้ังนี้ขอความโฆษณาท่ีมีการอวดสรรพคุณในทางยาหรืออวดสรรพคุณรักษาโรค อย.จะไมอนุญาตให

โฆษณาแตอยางใด ท้ังนี้ ผูบริโภคสามารถตรวจสอบเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑเสริมอาหารไดทางเว็บไซต อย. 

www.fda.moph.go.th หรือท่ี Oryor Smart Application นอกจากนี้ หากผูบริโภคไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑ

เสริมอาหารหรือพบการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอวดอางสรรพคุณเกินจริงทางส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะทาง 

Social Media สามารถแจงรองเรียนไดท่ีสายดวน อย. 1556 หรือท่ี E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู 

ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือรองเรียนผาน Oryor Smart Application หรือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือ อย. จะดําเนินการติดตาม และดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูกระทําผิด

อยางเครงครัด 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 21 มิถุนายน 2559  แถลงขาว 23 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 


