ฟัน! “Ds herb Amalaki” เสริมอาหารเถื่อน อ้างผอมทันใจ สวมเลข อย. ผลิตภัณฑ์อื่น
พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Ds herb Amalaki” โฆษณาอวดอ้างลดน้าหนักทางสื่อออนไลน์ ตรวจสอบ
พบอ้ า งเลขสารบบอาหารผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น เข้ า ข่ า ยอาหารปลอม เตื อ นอย่ า ซื อมาบริ โ ภค อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ แนะตรวจสถานะเลข อย. ก่อนซือ
นายแพทย์พูลลาภ ฉัน ทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดเผยว่า ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Ds herb Amalaki” ซึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อลดน้าหนักทาง
อิ น สตราแกรม อย. รุ ด ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง จากการตรวจสอบพบอิ น สตราแกรม
ชื่อ diet.slim02 แสดงภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Ds herb Amalaki” ระบุเลขสารบบอาหาร
51-1-01753-1-0002 และมีข้อความโฆษณา เช่น ลดด่วนสุด 10 วัน เห็นผล ผอมทันใจจกตา
ขาเล็ก เอวเล็ ก เซตล้ มช้ างx3 เป็นต้น จากการตรวจสอบข้อมูลเลขสารบบอาหารไม่พบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเลข อย. นี เป็นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมะขามป้อม AMALAKI
(Dietary Supplement Product) ผลิตโดย บริษัท ไทย ฟรีซ ดราย
จ้ากัด เลขที่ 224 หมู่ 10 ต้าบลบ้านธิ อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน
การโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเป็ น การโฆษณาคุ ณ ประโยชน์
หรื อ สรรพคุ ณ ของอาหารโดยไม่ไ ด้รับ อนุญ าต มีค วามผิด ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทังนี อย. ได้มีหนังสือ สั่งระงับ
การโฆษณา รวมทังด้าเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์
ดังกล่ าวแล้ ว พร้อมกันนี เจ้าหน้าที่ส้ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ล้ าพู นได้ ลงพื นที่ ตรวจสถานที่ ผลิ ต จากการตรวจสอบพบว่ าไม่ มี การผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ เสริ มอาหารมะขามป้ อ ม
มา 3 ปี แล้ ว โดยทางบริษัทฯ ยื นยั นว่าไม่เคยท้าการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ เสริมอาหาร Ds herb Amalaki และไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ าวแต่ อ ย่ างใด ดั ง นั น ผู้ ใ ดที่ ผ ลิ ต และจ้ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว
อาจเข้าข่ายเป็นการผลิตและจ้าหน่ายอาหารปลอม มีโทษจ้าคุกตังแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตังแต่ 5,000 บาท
ถึง 100,000 บาท
รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร Ds herb Amalaki เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เตือนอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
ทางสื่อออนไลน์ ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ทังนี ก่อนการเลือกซือผลิตภัณฑ์มาบริโภคขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสถานะ
เลข อย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และ
เว็บไซต์ www.oryor.com หากพบผลิตภัณฑ์ ที่ต้อ งสงสัย สามารถแจ้ง ร้อ งเรีย นได้ที่ส ายด่ว น อย. 1556
หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ
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