
 

 

 

 

อย. เผย พบอาหารนําเขาผิดมาตรฐานเพียบ ท้ังยาฆาแมลง วัตถุเจือปนอาหาร จุลินทรียกอโรค

รวมท้ังโฆษณาเวอร เดนิหนาดําเนินคดีผลิตภณัฑสุขภาพผิดกฎหมายอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

อย. เผย 2 เดือนท่ีผานมาเปรียบเทียบปรับโฆษณาผิดกฎหมายจํานวนมาก ท้ังการโฆษณาผลิตภัณฑ

อาหาร ยา เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทยทางสื่อตาง ๆ โดยไมไดรับอนุญาต และโออวดสรรพคุณเกินจริง

นอกจากนี้ยังคงดําเนินคดีอาหารนําเขาจากตางประเทศ พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในบรอกโคลีแชแข็ง ใบเฉากวย 

เม็ดเกาลัดดิบ แครอทสด ลูกแพรสด สมสด พริกหวานยักษ พบเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคในปลาทูนาสดแชแข็ง 

พบสารปรอทในเนื้อปลาฉลามแลสดแชเยือกแข็ง อีกท้ังยังพบวัตถุเจือปนอาหาร เชน กรดซอรบิก กรดเบนโซอิก 

ซัลเฟอรไดออกไซด  ซ่ึง อย.ไดดําเนินคดีมาอยางตอเนื่อง โดยในเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 อย. ดําเนินคดีกับ

ผูกระทําผิดมากถึง 217 ราย รวมมูลคาปรับกวาลานบาท พรอมเตือนผูประกอบการไมอาจหนีการกระทําผิดได 

สําหรับผูบริโภค หากพบเบาะแสการโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริง หรือพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย

ขอใหแจงท่ี อย. หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหหลาบจํา 

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ในชวงเดือน

มีนาคม - เมษายน 2556 ไดแก พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จํานวน 96 ราย พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

จํานวน 104 ราย พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 จํานวน 8  ราย พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 

2535 จํานวน 4 ราย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จํานวน 4 ราย และพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 จํานวน 1 ราย รวมท้ังสิ้น 217 ราย คิดเปนมูลคา 1,775,8000 บาท  

 รองเลขาธิการฯ กลาวตอไปวา จากการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร ไดเปรียบเทียบปรับ

ผูกระทําผิดในกรณีตาง ๆ เชน กรณีอาหารนําเขาจากตางประเทศ พบสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุม

ออรกาโนฟอสฟอรัสในบรอกโคลีแชแข็ง ใบเฉากวย เม็ดเกาลัดดิบ แครอทสด กลุมออรกาโนคลอรีน และกลุม



ออรกาโนฟอสฟอรัส ในลูกแพรสด กลุมออรกาโนคลอรีน ในสมสด พริกหวานยักษรวมหั่นเสนแชแข็ง พบ

เชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคในปลาทูนาสดแชแข็ง พบสารปรอทในเนื้อปลาฉลามแลสดแชเยือกแข็ง ซ่ึงมีคุณภาพ

มาตรฐานไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงไดดําเนินคดีในขอหานําเขาเพ่ือจําหนายอาหารผิดมาตรฐาน 

นอกจากนี้ยังตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารชนิด กรดซอรบิก และกรดเบนโซอิก ใน Chocolate Dipping Sauce 

และ White Chocolate Dipping Sauce พบกรดซอรบิกใน Yamasa Soy Sauce รวมท้ัง แยมแยม สตรอว

เบอรรี่ และ แยมแยม คาราเมล และพบซัลเฟอรไดออกไซดในเห็ดหูหนูขาวแหง ซ่ึงไมเปนไปตามท่ีกําหนดและยัง

ไมไดรับความเห็นชอบการใชจาก อย. พบวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล โซเดียมซัยคลาเมต และซัคคาริน ใน

พุทราเชื่อมไมมีเมล็ด สําหรับอาหารในประเทศ  พบกรดซอรบิกในซอสหอยนางรม พบวัตถุใหความหวานแทน

น้ําตาล โซเดียมซัยคลาเมต และซัคคาริน ในเชอรรี่อบแหงคลุกบวย พบจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค ในเม็ดอมรสนม 

นอกจากนี้ในชวง 2 เดือนท่ีผานมาไดดําเนินคดีการโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง และ

เครื่องมือแพทยทางสื่อตาง ๆ จํานวนมาก ท้ังทางนิตยสาร หนังสือพิมพ เว็บไซต และโทรทัศนผานดาวเทียมซ่ึงมี

แนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยพบโฆษณาในลักษณะโออวดสรรพคุณเกินจริง และไมไดขออนุญาตโฆษณา เชน 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในลักษณะสรางภูมิคุมกัน รักษาอาการหอบหืด ภูมิแพ  ชวยระบบการขับถายดีข้ึน มี

ขอความในลักษณะชวยผูมีความดันโลหิตสูง ระบบไหลเวียนเลือด เสนเลือดขอด ธาลัสซีเมีย ชวยลดน้ําหนัก 

กระชับสัดสวน ทําใหผิวขาว ผิวหนาเนียน ลดรอยสิว ฝา กระ ลดการเกิดริ้วรอย ลอคลอเลสเตอรอล บํารุงเสน

เลือด หัวใจ ตับ สามารถสลายแอลกอฮอลและสารพิษได ชวยเก่ียวกับอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ ตอม

ลูกหมากโต เพ่ิมฮอรโมนเพศชาย ชวยเติมเต็มใหระดับฮอรโมนเขาสูภาวะปกติก็จะทําใหอาการเหวี่ยง อาการวัย

ทองตาง ๆ ลดลง ประจําเดือนมาปกติ ชวยรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน เปนตน ซ่ึงลวนเปนการโฆษณาท่ีไมไดรับ

อนุญาตและเขาขายหลอกลวงโออวดเกินจริงท้ังสิ้น เพราะผลิตภัณฑอาหารไมใชยา  ไมสามารถอวดอางรักษาโรค

ได  

ในสวนการดําเนินคดีดานผลิตภัณฑยา พบการโฆษณาในลักษณะเสริมภูมิตานทานโรคตาง ๆ ปองกัน

โรคมะเร็ง ปองกันบําบัดรักษาไดดวยภูมิคุมกันบําบัด ปรับสมดุลความดัน ซ่ึงเปนการขายยาโดยแสดงสรรพคุณอัน

เปนเท็จ  เปนการโฆษณาขายยาโดยแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือ

อาการของโรคท่ีหามโฆษณา นอกจากนี้พบการโฆษณาขายยาท่ีทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกาม โฆษณาขายยาท่ีมี

การรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน อีกท้ัง พบการตออายุใบอนุญาตขายยาลาชาไมตรงตามท่ีกําหนด  

ไมจัดทําบัญชีการซ้ือและขายยา และขายยาอันตรายในระหวางท่ีเภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาท่ี ดานผลิตภัณฑ

เครื่องมือแพทย พบการโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต เชน ระบุขอความ PDOTR-Lift รอยไหมละลายยกกระชับ

ปรับรูปหนา ไมเสี่ยง ไมเจ็บ ปลอดภัย ใชเวลาทํานอย ไมตองพักฟน เห็นผลชัดเจน รวดเร็ว โฆษณาในลักษณะ

กําจัดไขมันและทําใหผิวหนังเรียบตึงไรรอยเหี่ยวยน และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง พบการโฆษณาในลักษณะ ชวย

ชะลอการเกิดสิว บรรเทาการระคายเคือง ชวยในการฝาดสมานผิว ทําใหแผลแหงเร็วและหายไดเร็ว จึงเหมาะ

สําหรับผูท่ีมีปญหาเปนแผลงาย แผลน้ํากัดเทา แผลเรื้อรัง ผิวหนังแพงาย ผิวอักเสบ ท่ีมักพบในผูสูงอายุ หรือผูท่ี

อยูในพ้ืนท่ีน้ําทวมขังนาน ๆ ชวยทําใหผิวขาวกระจางใส พรอมความเรียวกระชับไดรูปโดยไมตองพ่ึงศัลยกรรม  

เปนตน ซ่ึงเปนขอความโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับเครื่องสําอาง 



อย. ไดมีการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอยางตอเนื่อง แตก็ยังมีการกระทําผิดอยูเนืองๆ อยางไรก็ตามเพ่ือ

การเลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย ขอใหอานฉลากผลิตภัณฑทุกครั้ง และอยาหลงเชื่อการ

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดเกินจริง อาหารไมใชยาจะตองไมโฆษณาในทางยา เชน ตองไมอางรักษาโรค 

หรือลดความอวน สวนผลิตภัณฑยาตองไมโฆษณาวาสามารถรักษาโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต ให

หายขาด สวนผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองไมโฆษณาวาสามารถเปลี่ยนสีผิวใหขาวกวาธรรมชาติ หรือทําใหเรียว

กระชับไดรูป ชวยฝาดสมานผิว ทําใหแผลแหงเร็ว ซ่ึงหากพบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย หรือพบการโฆษณา

หลอกลวงผูบริโภค ขอใหรองเรียนมายังสายดวน อย. โทร. 1556  เพ่ือ อย. จะไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

รองเลขาธิการฯ กลาวในท่ีสุด 

 

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   28 พฤษภาคม 2556  ขาวแจก 56  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 


