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อย. ลุยตรวจอาหารอางลดอวนและเพิ่มพลังเพศ พบเจือปนยาจํานวนมาก
เตือนผูบริโภคระวังอยาหลงเชื่อ !!
อย. เผยผลเฝาระวังและดําเนินคดีกับผูที่กระทําผิดกฎหมาย ลาสุดเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหารอวดอางลด
น้ําหนั กและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายรายการ เพื่อสงตรวจวิเ คราะหเฝาระวังความปลอดภัย ผลการตรวจ
วิเคราะหพบการเจือปนยา จํานวน 28 รายการ จัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์และมีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพแก
ประชาชนย้ําเตือนผู ขายอยานําผลิตภัณฑที่มีความเสี่ ยงมาจําหนายถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากตรวจ
พบจะถูกดําเนินคดี มีโทษถึงขั้นติดคุกได

นายแพทย พู ล ลาภ ฉั น ทวิ จิ ต รวงศ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย.
เป ด เผยว า สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยั งคงมี ภารกิจ ในการเฝ าระวังติ ดตามและตรวจสอบ
ผลิ ต ภั ณฑ สุ ขภาพอย างต อเนื่ อง ล าสุ ด ได ดํ าเนิ น การเก็ บ ตั ว อย างผลิ ตภั ณฑ อาหารจากสถานที่ จํ าหน ายต าง ๆ
ที่ กล าว อ าง ส ร รพคุ ณด านก าร ล ดน้ํ าห นั ก แล ะเ พิ่ มส มร รถภ าพ ทาง เพ ศ เ พื่ อ ส งต รว จวิ เ คร า ะ ห
ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหพบผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 28 ตัวอยาง มีการเจือปนยา
โดยผลิ ตภั ณฑ อาหารที่ กล าวอ างสรรพคุ ณดานการลดน้ําหนัก พบขอบกพร อง 14 ตั วอย าง โดยพบไซบู ทรามีน
(Sibutramine) 8 ตัวอยาง ออรลิสแตท (Orlistat) 3 ตัวอยางไซบูทรามีน และ ออรลิสแตท 1 ตัวอยาง ฟนอลฟทาลีน
(Phenolphthalein) และ ไซบูทรามีน 1 ตัวอยาง ซึ่งทั้งหมดเปนยาที่ใชสําหรับผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรือผูที่ตองการ
ลดน้ําหนัก ผูที่ตองการใชยาชนิดดังกลาวควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใชยาที่ถูกตองทุกครั้ง เพราะมี
อันตรายตอผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคตอหิน
ตลอดจนหญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร ซึ่งผลขางเคียงจากการใชยา คือ นอนไมหลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล ตาพรามัว
ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว หากไดรับในปริมาณมาก อาจทําใหเสียชีวิตได นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ
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-2อาหารที่กลาวอางสรรพคุณดานเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ พบขอบกพรอง 14 ตัวอยาง โดยพบซิเดนาฟล
(Sildenafil) 11 ตัวอยาง พบซิเดนาฟล และ ทาดาลาฟล (Tadalafil) 3 ตัวอยาง ซึ่งเปนยากลุมที่ใชรักษาอาการ
หยอนสมรรถภาพทางเพศ จัดเปนยาควบคุมพิเศษ ทั้งนี้ อย. ขอย้ําเตือนผูขายที่ตองการกระตุนยอดขายโดยการนํา
ผลิตภัณฑอาหารที่เจือปนยามาจําหนายใหกับผูบริโภคทุกชองทาง ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากตรวจพบจะ
ถูกดําเนิ นคดีขั้นสู งสุด โดยระวางโทษจําคุ กไมเกินสองปหรือปรับไม เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ รวมทั้งมี
มาตรการยกเลิกเลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวตอไป
รองเลขาธิการ ฯ อย. กลาวในตอนทายวา อย. เพิ่มความเขมงวดในการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่เปน
อันตรายตอรางกาย และขอเตือนผูบริโภคอยาไดหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑที่อวดอางดวยการโฆษณาวามีสรรพคุณตาง ๆ
เชน เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดความอวน ลดน้ําหนัก หรือ ชวยทําใหผิวขาว โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน ตลาดนัด
หาบเร แผงลอย ซึ่งการอวดอางในลักษณะดังกลาว อย. ไมเคยอนุญาตใหมีการโฆษณาเพราะอาจปลอมปนยา และ
สงผลเสีย ตอสุขภาพเปนอันตรายตอรางกายได ทั้งนี้ อย. ไดจั ดทําระบบฐานขอมู ลผลิต ภัณฑ สุขภาพ เพื่อให
ประชาชนสามารถตรวจสอบข อมู ล ที่จํ า เป น กอนเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพดังกลาวที่ Oryor Smart
Application โดยเขาไปที่เมนู ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑสุขภาพ แลวกรอกเลขที่ผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบจะดึงขอมูลจาก
ฐานขอมูลกลางของ อย. ซึ่งสามารถตรวจสอบไดทั้งผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
และตรวจรายชื่ อผลิตภั ณฑ สุขภาพผิดกฎหมายไดอีกดว ย หากพบเห็นการกระทําอัน เป น ภัย รายต อสังคม วอน
ผูบริโภคชวยแจงเบาะแสไดที่สายดวน อย.1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือ ตู ปณ. 1556 ปณฝ.
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผานทาง Oryor Smart Application หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ
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