อย. สตช. ผนึกกาลังลงพืน้ ทีป่ ฏิบัติการเข้มกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย พบของกลางจานวนมหาศาล
อย. สนธิกาลังสานักงานตารวจแห่งชาติ ปูพรมปฏิบัติการเข้มลงพื้นที่ ตรวจตลาดใหม่ดอนเมือง กวาดล้าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 154 ร้าน จากจานวนร้านค้าที่ตรวจค้น 192 ร้าน พบอาหาร เครื่องสาอาง ผิดกฎหมาย
จานวนมาก ยึดของกลางรวมกว่า 250,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท พร้อมดาเนินคดีกับเจ้าของร้านทันที ประกาศ
เดินหน้า X-Ray ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครบทุกร้านในตลาด เตือนผู้ค้าระวังอย่าตกเป็นเหยื่อซื้อผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมายมาจาหน่าย ถือว่ากระทาผิดกฎหมายและจะได้รับโทษเช่นเดียวกัน
เจ้ า หน้ า ที่ อย. ภายใต้ ก ารอ านวยการของ นพ. ธเรศ
กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วันชัย สัตยาวุฒิ
พงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ. พูลลาภ
ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกร
สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และ เภสั ช กรประพนธ์ อางตระกู ล ที่ ป รึ ก ษาส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดร. วิระชัย ทรง
เมตตา รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และโฆษกสานักงานตารวจ
แห่งชาติ พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว 3 พล.ต,ต. นราเดช กลมทุกสิ่ง ผู้บังคับการกองสวัสดิการ พล.ต.ต. เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับการตารวจนคร
บาล 2 และ พ.ต.อ. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจนครบาล ได้สนธิกาลัง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นร้านค้าในตลาดแอร์พอร์ต (ตลาดใหม่ดอนเมือง) เพื่อกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
โดย นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และ พล.ต.อ.ดร. วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และโฆษกสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จากการที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้เฝ้าระวังเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สืบหาต้นตอแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สามารถทลายสถานที่ผลิตและโกดังของ บริษัท เมจิก สกิน จากัด รวมทั้งดาเนินการกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน
จนเป็ น ผลส าเร็ จ ล่ า สุ ด เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ ข ยายผลการจั บ กุ ม เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค และ
จากการดาเนินการของ อย. ที่ผ่านมา พบการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมาย
ย่านดอนเมือง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายรายใหญ่ มีการผลิตเครื่องสาอางโดยไม่ได้รับอนุญาต กวนครีมขายใน
ลักษณะใส่ถุงพลาสติ กแล้วชั่งขายเป็นกิโลกรัม ซึ่งผู้ผลิ ตบางรายได้แอบใส่สารต้องห้าม เช่น สเตียรอยด์ (Steroid)
ทาให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้รั บ อั น ตรายจากการใช้ เกิ ด ผิ วหนั ง ฝ่ อ และแตกลาย ท าให้ ผิ ว เสี ย ความยื ด หยุ่ น ผิ ว บางเห็ น เป็ น
รอยแตกลาย ซึ่งไม่มีทางหายเป็นปกติ
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-2อย. และ สตช. จึงได้ส นธิกาลั งปูพรมปฏิบัติการเข้มลงพื้นที่ตรวจตลาดใหม่ดอนเมืองต่อเนื่องตั้งแต่วันที่
2 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ได้เข้าตรวจค้นร้านค้า จานวน 192 ร้าน
มีการตรวจยึดผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจากร้านค้าจานวน 154 ร้าน และยึดผลิตภัณฑ์จานวน 256,380 ชิ้น
อาทิ พบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดกฎหมาย เช่น กาแฟเสริมสมรรถภาพทางเพศ เครื่องดื่มลดน้าหนัก ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดน้าหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม และพบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เช่น เครื่องสาอางปลอม ครีมกิโล
หัวนมชมพู นมโตสูตรแน่น ครีมไฮเตอร์ ครีมไข่มุกหน้าเงา สบู่ฟอกตัวขาวเร่งด่วน ครีมหัวเชื้อ สเต็มเซลล์ โลชั่นตัวขาว
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับผู้กระทาความผิด ดังนี้
1. สถานที่ผลิต/สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
1.1 ผลิต นาเข้า รับจ้างผลิตเครื่องสาอาง โดยไม่ได้ จดแจ้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
1.2 ขายเครื่องสาอาง ที่ไม่ได้จดแจ้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1.3 ผลิตเพื่อขาย นาเข้าเพื่อขาย รับจ้างผลิตเครื่องสาอางที่ใช้ฉลาก แจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือแหล่ง
ผลิตที่ไม่ใช่ความจริง จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
1.4 ขายเครื่องสาอางที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือแหล่งผลิตที่ไม่ใช่ความจริง จาคุกไม่เกิน 3
เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
1.5 ขายเครื่องสาอางที่รัฐมนตรีประกาศ ตาม ม. 6 (1) : ชื่อ ประเภท ชนิดหรือคุณลักษณะ ของ
เครื่องสาอางที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือขาย จาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
1.6 ขาย เครื่องสาอางที่ไม่ได้จดแจ้ง มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1.7 ขายเครื่องสาอางที่ฉลากระบุข้อความไม่ครบถ้ วน จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2.1 จาหน่ายอาหารปลอม จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท
2.2 จาหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ยึดของกลางมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง อย. และ สตช. กาลังดาเนินการตรวจร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่อไปให้ครบทุกร้าน
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-3เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเพียงอาหารชนิดหนึ่ง หากมีการโฆษณาว่าสามารถช่วยรักษาโรค ลดความอ้วน หรือมีผล
ในทางยา ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีส่วนผสมของยา ซึ่งผู้ใช้อาจได้รับผลข้างเคียงจากยานั้น จนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ได้ ส่วนกรณีของเครื่องสาอางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกายไม่มีผลต่อการปรับโครงสร้างของร่างกายใด ๆ
ทั้งสิ้น หากพบการโฆษณาที่โอ้อวดว่าช่วยทาให้ผิวขาวได้ภายใน 3 วัน 7 วัน หรือ ช่วยลดไขมันช่วยกระชับสัดส่วน
โฆษณาเหล่านี้เชื่อถือไม่ได้ทั้งสิ้น ขณะนี้ อย. ได้ร่วมกับ กสทช. ตรวจสอบโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุและทางเว็บไซต์
หากพบชิ้นโฆษณาใด โฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค อย.จะทาหนังสือแจ้งไปยัง กสทช. เพื่อมีคาสั่งระงับโฆษณานั้น
เป็นการชั่วคราว และนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป หากผู้บริโภคพบเห็นเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ รองเรียน ผาน Oryor Smart Application
หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดอย่างเข้มงวดต่อไป
วันที่เผยแพร่ 6 พฤษภาคม 2561 แถลงข่าว 17 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

