
 

 

 

อย. ลุยรวมกับ บก.ปคบ และ สสจ.ชลบุรี บุกจับ “แหลงผลิต/จําหนาย ยาลดความอวนผิด

กฎหมาย ทําใหเด็กเสียชีวิต” ยึดของกลางมหาศาล มูลคากวา 11 ลานบาท 

 

สนองนโยบายรัฐปราบปรามผูกระทําผิดดานโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเกินจริง หลังมีขาวเด็ก ม. 5 

เสียชีวิต คาดวาสาเหตุอาจเกิดจากการกินยาลดความอวนท่ีซ้ือผานทางอินเทอรเน็ต อย. รุกจับมือกับตํารวจ   

บก.ปคบ. , ตํารวจ สภ.ปากเกร็ด และ สสจ.ชลบุร ีตรวจสอบเขมหาแหลงขายยาลดความอวนผิดกฎหมาย ท้ังส่ังซ้ือ

และสืบสวนสอบสวน พบเด็กสาวกินยาลดความอวนย่ีหอ “บิวต้ีชิคค (Beauty Chic)” ส่ังซ้ือผานเฟซบุก ผูขายยา

และผูผลิตอยูในพื้นท่ี จ.ชลบุรี ยึดของกลางกวา 11 ลานบาท แจงขอหาผูกระทําผิดทันที เตือนสาวอยากผอม อยา

หลงเช่ือโฆษณาขายยาลดความอวน โดยเฉพาะผานทาง Social media เพราะยาลดความอวนท่ีเปนวัตถุออกฤทธ์ิ 

เส่ียงตอผลขางเคียงสูงท้ังหัวใจและหลอดเลือด อาจทําใหเสียชีวิตได พรอมเตือนผูท่ีโพสตขายยาลดความอวนทาง

ส่ือสังคมออนไลนและทุกส่ือ ถือเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ขอใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชยา ควรมี

คุณธรรมจริยธรรม หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดี มีโทษท้ังจําและปรับในอัตราโทษท่ีสูง 

 
 

 นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.ประพนธ อางตระกูล รอง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. รวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.4 บก.ปคบ.

และ พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน รอง ผกก. 4 บก.ปคบ. แถลงขาวตอส่ือมวลชนวา จากนโยบายรัฐบาลในการหา    

แนวทางแกไขปญหาของประชาชนผูไดรับความเดือนรอนจากการส่ังซ้ือสินคา รวมท้ังการกระทําความผิดอาญาอ่ืน

ทางอินเทอรเน็ต ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในการปราบปรามจับกุมผลิตภัณฑ

สุขภาพผิดกฎหมาย เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค ลาสุด ตามท่ีมีขาวนักเรียนหญิง ม. 5เสียชีวิต  
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อาจเกิดจากผลขางเคียงของการกินยาลดความอวน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความหวงใยใน

เรื่องดังกลาว หลังทราบขาวจึงรุดขอขอมูลเก่ียวกับผูเสียชีวิตท่ีตํารวจ สภ.ปากเกร็ด และประสานไปยังตํารวจ 

บก.ปคบ. ใหสืบสวนการขายยาลดความอวนดังกลาวทันที ซ่ึงตรวจพบหญิงสาวซ้ือยาท่ีมีการโฆษณาชวนเช่ือผาน

ทางเฟซบุก ช่ือ “Beauty Chic By noon” ทางตํารวจ บก.ปคบ. จึงไดติดตอขอซ้ือผลิตภัณฑจากเฟซบุกดังกลาว

มาตรวจสอบ พบเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร สูตรผอมขาวช่ือ “บิวต้ีชิคค (Beauty Chic) มีการแสดงฉลากไม

ถูกตอง และขยายผลตอพบแหลงผลิต/จําหนาย คือ หางหุนสวนจํากัด เนเจอรคอส แลบอราทอรี่ เลขท่ี 

99/116 ม.6 ต.บานปก     อ.เมือง จ.ชลบุรี และสถานท่ีโฆษณาบานเชาเลขท่ี 47 หองท่ี 4 หมู 2 ต.หนอง

ขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดังน้ัน เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 เจาหนาท่ีตํารวจ , อย. และ สสจ.ชลบุรี ได

กระจายกําลังนําหมายคนของศาลแขวงชลบุรีเขาตรวจคนสถานท่ี 2 แหง ดังน้ี 

 1. หางหุนสวนจํากัด เนเจอรคอส แลบอราทอรี่ เลขท่ี 99/116 ม.6 ต.บานปก อ.เมือง จ.ชลบุรี พบ 

น.ส.มณษา อังกูรชวะนน แสดงตนเปนเจาของสถานท่ีและนําการตรวจคน ผลการตรวจสอบ พบไมมีใบอนุญาตขาย

ยาแผนปจจุบัน และสถานท่ีผลิตไมผานมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) พบผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปและวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารในลักษณะเปนผลิตภัณฑบรรจุแคปซูลสีตาง ๆ 

นอกจากน้ียังพบผลิตภัณฑบรรจุในขวดพลาสติกใส ฉลากสีฟาระบุขอความ lishou และผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

Ishou บรรจุในกระปองโลหะสีฟา ท้ังหมดน้ีไมพบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ รวมท้ังยังพบวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 2 

และยาอันตรายจํานวนมาก   

 2. บานเชาเลขท่ี 47 หองท่ี 4 หมู 2 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมี น.ส.ศิริรัตน พรบุญมา

รุง เปนผูนําการตรวจคน พบผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดตาง ๆ ท่ีโฆษณาลดนํ้าหนักจํานวนมาก ซ่ึงไดส่ังซ้ือมาจาก 

หจก. เนเจอร คอส แลบอราทอรี และเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอม แสดงฉลากไมถูกตอง ดังน้ี 

  1. ผลิตภัณฑแคปซูลบรรจุขวดพลาสติกสีทอง ฉลากสีเหลือง ระบุขอความ ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร: สูตรผอมขาว บิวต้ีชิคค Beauty Chic สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 7 ชนิด 

  2. ผลิตภัณฑแคปซูลบรรจุขวดพลาสติกสีเงิน ฉลากสีนํ้าตาล ระบุขอความ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

: สูตรด้ือยา บิวต้ีชิคค Beauty Chic สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 7 ชนิด 

  3. ผลิตภัณฑบรรจุกระปุกสีขาว ฉลากสีเหลือง ระบุขอความ บิวต้ีชิคค Beauty Chic สมุนไพรลด

เฉพาะสวน ลดกระชับ ตนแขน ตนขา สะโพก ชวยกระชับสัดสวนไดเปนอยางดี 

  4. แคปซูลสีสมบรรจุแผงบริสเตอร 

  5. แคปซูลสีแดงเหลืองบรรจุแผงบริสเตอร 

 เจาหนาท่ีไดยึดของกลางและสงตรวจวิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมมูลคาของกลางกวา 11 

ลานบาท 

 สวนผลดําเนินคดี ในเบื้องตนแจงขอหา ดังน้ี 

   1. กรณีมีวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทประเภท 2 

  1.1 มีวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทประเภท 2 ไวในครอบครองหรือใชประโยชนโดยไมไดรับ

อนุญาต มีโทษจําคุกต้ังแต 1-5 ป และปรับต้ังแต 20,000-100,000 บาท 
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  1.2 ผลิต ขาย นําเขา หรือสงออก วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทประเภท 2 มีโทษจําคุกต้ังแต 

5-20 ป และปรับต้ังแต 100,000-400,000 บาท 

2. กรณีเปนยา 

           2.1 ขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต  มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 

บาท  

          2.2 ขายยาโดยไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

           2.3 ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนาดโดยจัดเปนชุดในคราวเดียวกัน มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ

ไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

             กรณีเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 1. ผลิตเพื่อจําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท  

 2. ผลิตเพื่อจําหนายอาหารปลอม มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน - 10 ป และปรับต้ังแต 5,000-100,000 บาท 

ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ขอเตือนมายังหญิงสาว หรือผูท่ีตองการลด

ความอวน อยาหลงเช่ือโฆษณาขายยาลดความอวนผานทางส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซต และทาง Social 

media  หรือไปหาซ้ือยามากินเองเด็ดขาด การใชยาลดความอวนอยางไมถูกตองจะไมสามารถทําใหหายจากโรค

อวนได เพราะหากใชติดตอกันระยะหน่ึง นํ้าหนักจะกลับข้ึนไดอีก (yo-yo effect) และเส่ียงจากผลขางเคียงของยา 

โดยจะมีอาการนอนไมหลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล ปวดศีรษะ ใจส่ัน ตาพรา ทองผูก ฯลฯ ท่ีสําคัญคือ อันตรายตอ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือดท่ีอาจทําใหเสียชีวิตได ฉะน้ัน หากมีความจําเปนตองใชยาเพื่อแกปญหาโรคอวน ตองอยู

ในการดูแลของแพทยเทาน้ัน อยางไรก็ตาม อย. ขอเตือนผูขายยาผานทาง Social Media หรือรานขายยาตาง ๆ 

อยาไดกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการขายยาท่ีเปนวัตถุออกฤทธ์ิ เส่ียงตอการเกิดผลรายตอผูบริโภค หาก

ตองการลดนํ้าหนัก ควรหันมาออกกําลังกายทุกวัน ด่ืมนํ้ามาก ๆ บริโภคอาหารประเภท แปง นํ้าตาล และไขมัน

จากสัตวใหนอยลง บริโภคผลไม ผักหลายสี ทุกวัน หากผูบริโภคพบเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จําหนาย ยาลด

ความอวนผิดกฎหมาย ขอใหแจงมาไดท่ี สายดวน อย. 1556 หรือรองเรียนผาน Oryor Smart Application หรือ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ หรือสายดวน บก.ปคบ 1135 เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดอยางเขมงวด 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   3 มิถุนายน 2559   แถลงขาว 21  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 


