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 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ทลำยเครือข่ำยขำย
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน  ำหนักยี่ห้อ BODY FIRMING by nikki สูตร 2 ดื อยำมำก ตรวจพบ Sibutramine              
ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทประเภท 1 ผู้ขำยมีโทษจ ำคุกตั งแต่ 4 - 20 ปี และปรับตั งแต่  
400,000 - 2,000,000 บำท พร้อมทลำยเครือข่ำยขำยยำควบคุมน  ำหนักทำงแพลตฟอร์มดังขึ นต้นด้วยอักษร 
“S” และ เฟซบุ๊ก   

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้มีกำรเฝ้ำระวังและตรวจพบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ควบคุมน  ำหนัก, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท และยำไม่มีทะเบียน ที่มีกำรจ ำหน่ำยทำงอินเทอร์เน็ต , 
แพลตฟอร์ม และ เฟซบุ๊ก จ ำนวนมำก จึงได้ประสำนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรกวำดล้ำงไม่ให้มี
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ผิดกฎหมำย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ตั้งคณะท างานปราบปรามผลิตภัณฑ์และ
การบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย วันนี้ (9 เมษายน 2564) พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะท างานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ป
คบ., พ.ต.อ.ส าเริง อ าพรรทอง, พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา, พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์  
สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. และ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา ร่วมกันแถลงข่ำวกำรทลำยเครือข่ำยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ควบคุม
น  ำหนักยี่ห้อ BODY FIRMING by nikki ตรวจพบ Sibutramine พร้อมทลำยเครือข่ำยจ ำหน่ำยยำไม่มีทะเบียน
ประเภทควบคุมน  ำหนัก ทำงแพลตฟอร์มดังขึ นต้นด้วยอักษร “S” และ เฟซบุ๊ก ดังนี  

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษำพิเศษส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หัวหน้ำคณะท ำงำนปรำบปรำม
ผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ ำนสุขภำพที่ผิ ดกฎหมำยของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ได้มอบหมำย ให้ 
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลำบ ผกก.4 บก.ปคบ. ด ำเนินกำรสืบสวนหำ
ข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 ต่อมำเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2564 ปคบ. ร่วมกับ อย. บุกจับผู้ต้องหำ 8 คน 10 หมำยจับ  ในเขตพื นที่ 
กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดสมุทรปรำกำร  พร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์ควบคุมน  ำหนักยี่ห้อ BODY FIRMING 
by nikki สูตร 2 ดื อยำมำก ซึ่งผลตรวจวิเครำะห์พบ Sibutramine กว่ำ 40,000 แคปซูล ยำชุดและยำไม่มี
ทะเบียนจ ำนวนมำก โดยกลุ่มบุคคลเหล่ำนี มีพฤติกำรณ์ โพสต์ขำยสินค้ำตำมเฟชบุ๊กใช้ชื่อว่ำ “Nasachon 
Limprasert” ระบุข้อควำมขำยสินค้ำ “อำหำรเสริมลดน  ำหนัก BODY FIRMING by Nikki ดื อยำแรง อ้วน
หลังคลอด กระชับ พุงยุบ ลดทุกสัดส่วนยกเว้น หน้ำอก เห็นผลจริงเชิญทดสอบผลใน 7 วัน ผลิตจำกสมุนไพร
ล้วน 100% ช่วยในกำรเผำผลำญไขมันไม่ท ำให้รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่โยโย่ ไม่กลับมำอ้วนอีก ปลอดภัยเหมำะกับผู้
ที่น  ำหนัก70 กิโลขึ น และร้ำนค้ำออนไลน์ แพลตฟอร์มดังขึ นต้นด้วยอักษร “S” ในชื่อ “lalarakkid@shop” 
(จำกร้ำนเดิมใน เพจLaLa@Shop) ระบุ“lalarakkidShop ตัวแทนขำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมควบคุมน  ำหนัก 
auraslimbeauty กำรันตีของแท้ 100% ปลอดภัย มี อย....” และ“rakkid_shop” ระบุเกี่ยวกับร้ำนค้ำ เช่น 
“...ตัวแทนขำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมควบคุมน  ำหนัก auraslimbeauty กำรันตีของแท้ 100 จำกร้ำนเดิม 
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LaLa Shop ที่ปิดตัวลง...เจ้ำหน้ำที่ตรวจพบภำพ PANBESY 30 ระบุข้อควำม เช่น “ช่วยลดอำกำรหิวจุกจิก 
ทำนอำหำรได้น้อยลง ช่วยในกำรลดน  ำหนักทุกสัดส่วน เห็นผลใน 14 วัน...” และพบเฟชบุ๊ก “Thanachod 
Black จ าหน่ายวิตตามินลดน้ าหนักจากคลินิคปลอดภัย100% ปลีก-ส่ง จัดส่งทุกวัน” ระบุข้อควำม “คุม
หิว บล็อกไขมัน ลดต้นขำ ลดต้นแขน ลดสัดส่วนทำนคู่กับยำลดตัวอ่ืน ๆได้เม็ดละ10.-บำท #p40 เข้ำเเล้วนะ
ครับ สั่งได้เลยนะครับ มีพนักงำนส่งสินค้ำแทนนะครับตอนนี ลูกค้ำต้องกำรเยอะเลยหยุดไม่ได้ครับ, และเฟชบุ๊ก  
“ยาลดน้ าหนักคลินิกหมอโชคชัยแท้ 100%” ระบุข้อควำม “ไฟรีวิวโคตรปัง อยำกผอมต้องสั่ง #ยำลด
โรงพยำบำล#ยำลดควำมอ้วน#ยำลดน  ำหนัก#ยำลดน  ำหนักยันฮี#ลดหุ่น#ลดน  ำหนัก#วิธีกำรสั่งซื อพร้อม
รูปภำพ และเฟชบุ๊ก“Bike Pop จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาลดน้ าหนักยันฮี” ซึ่งเฟซบุ๊กเหล่ำนี เป็น
กำรขำยยำโดยไม่ได้รับอนุญำต เจ้ำหน้ำที่จึงได้ยึดเป็นของกลำงทั งหมดน ำส่งพนักงำนสอบสวน กองก ำกับกำร 
4 กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือด ำเนินคดี กับผู้กระท ำผิด
กฎหมำย ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดดังนี   
 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ. 2559 
- ขำยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญำต มีอัตรำโทษ จ ำคุกตั งแต ่4 - 20 ปี และ
ปรับตั งแต่ 400,000 – 2,000,000 บำท 
 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
- ขำยยำแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญำต มีอัตรำโทษ จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บำท 
- ขำยยำปลอมจ ำคุกตั งแต่ 1-20 ปี ปรับตั งแต่ 2,000-10,000 บำท 
- ขำยยำบรรจุเสร็จหลำยขนำนโดยจัดเป็นชุดในครำวเดียวกัน มีอัตรำโทษ จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน   

50,000 บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ 
- โฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รับอนุญำต มีอัตรำโทษ ปรับไม่เกิน 100,000 บำท 
 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537  
ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมท ำกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใด  ๆ ให้
ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชำชีพดังกล่ำว โดยมิได้ขึ นทะเบียนและรับใบอนุญำต มีอัตรำโทษ จ ำคุก
ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ 
 

 พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์  เชาวนาศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เตือนไปยังผู้ที่ลักลอบกระท ำควำมผิด ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยบนแพลตฟอร์ม หรือเฟซบุ๊ก 
หรือแม้แต่เจ้ำของแพลตฟอร์ม ที่มีกำรจ ำหน่ำยและกำรโฆษณำที่ผิดกฎหมำย ให้หยุดพฤติกำรณ์ดังกล่ำวทันที 
หำกตรวจพบจะด ำเนินคดีโดยเด็ดขำด และหำกพ่ีน้องประชำชนพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สำมำรถแจ้ง
ร้องเรียนได้ที่สำยด่วน สำยด่วน บก.ปคบ.1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค 
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ภ.ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวในตอนท้ายว่า  
อย.ขอขอบคุณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ผลตรวจวิเครำะห์ในกำรท ำงำนครั งนี  และ  
เตรียมขยำยผลตรวจสอบหำกพบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ควบคุมน  ำหนัก, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท,    
ยำไม่มีทะเบียน ทำงอินเทอร์เน็ต, แพลตฟอร์ม และ เฟซบุ๊ก จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยทันทีและเตือนว่ำกำร
ขำยยำ อย.ไม่ได้อนุญำตให้มีกำรขำยยำผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ แนะผู้บริโภคอย่ำหลงเชื่อซื อผลิตภัณฑ์ยำ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่โฆษณำอวดอ้ำงเกินจริงทำงสื่อออนไลน์ เพรำะอำจจะเกิดกำรแพ้ยำและอันตรำยถึงแก่
ชีวิตได้ และผู้บริโภคสำมำรถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนกำรเลือกซื อได้ที่ Application “ตรวจเลข อย.” 
ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงกำรสื่อสำรที่ช่วยเข้ำถึงมือผู้บริโภคได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจ
เบื องต้นให้กับผู้บริโภค ทั งนี  อย. ได้มีกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ และกำรโฆษณำที่ไม่ได้รับ
อนุญำตอย่ำงใกล้ชิด หำกพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยสำมำรถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำยด่วน อย.1556 หรือส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือ อย. จะท ำกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่กระท ำผิด
อย่ำงเข้มงวดต่อไป 

................................................................................................  
วันท่ีเผยแพร่ข่าว 9 เมษายน 2564  แถลงข่าว  22  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 “การแถลงข่าวในครั้งนี้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 

 
 


