อย. มอบรางวัลให้หน่วยงานและบุคคลทีม่ ุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมรับมือข่าวปลอม(FAKE NEWS)
อย.จัดพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติคุณให้หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองผู้ บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่น
ในการทางานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 25 รางวัล พร้อมประชุมเครือข่ายฯ เตรียมรับมือ
กับข่าวปลอม (FAKE NEWS) ทั้งการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน ตามนโยบายรัฐบาล
วั น นี้ (4 กั น ยายน 2562) ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์
คอนเวนชั่ น กรุ ง เทพฯ นพ.ธเรศ กรั ษ นั ย รวิ ว งค์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา เปิด เผยว่า ที่ผ่ านมา อย. ได้รั บ
ความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เป็น
บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล หน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิ และเพจสาธารณะในการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและได้รับความ
เป็นธรรมจากการบริโภคด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความ
ร่วมมือในด้านการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การตรวจสอบ และการทางานร่วมระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางกฎหมาย ด้านการปราบปราม กวาดล้างผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่
ผลิต นาเข้าและจ าหน่ าย ตลอดจนการโฆษณา เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงด้านการเผยแพร่ประชาสั ม พันธ์
ข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและประชาชน ให้มีความตระหนักในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ผลจากความร่วมมือที่สาคัญ เช่น การร่วมมือกับ สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระงับโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ การร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการระงับโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งที่
ผ่านมาสามารถระงับโฆษณาและดาเนินการตามกฎหมายกับ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในสื่อต่าง ๆ
ได้มากกว่า 1,500 รายการ การดาเนินคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ดีคอนแทค” ที่อวดอ้างสรรพคุณช่วย
รักษาโรคที่เกิดกับดวงตาทางสื่อ ต่าง ๆ การร่วมมือกับ สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบ กวาดล้าง
จับกุมผู้กระทาผิดจนถึงต้นตอ เช่น กรณีของเมจิก สกิน เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในเครือกว่าสองร้อยรายการ ซึ่ง อย. ได้เพิกถอนใบรับแจ้งและเรียกคืนเครื่องสาอาง สามารถจับกุมเครือข่าย
ตัวการหลัก พ่วงไปถึงดารา เน็ตไอดอล ที่มีการรีวิวโฆษณาสินค้า กรณีของการลักลอบผลิตยาปลอมทรามาดอล
หรือที่เรียกว่า เขียวเหลือง จนกระทั่งสั่งปิดโรงงาน รวมถึงกรณียาทาแท้ง ยาแก้ไอ ก๊าซหัวเราะ กลุ่มยานอนหลับ
สามารถสาวถึงตัวการลักลอบนายาลดน้าหนักออกนอกระบบ กระบวนการลักลอบนาเข้าและจาหน่ายฟิลเลอร์
โบท็อกซ์ที่ไม่มีทะเบียนตารับยา และปลอมเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในสถานพยาบาล ล่าสุดยุทธการฟ้าสางปูพรม
33 จุด ตรวจค้นกวาดล้างแหล่งผลิตและจาหน่ายยาลดความอ้ว น
มรณะ และกรณีอื่น ๆ โดยมีของกลางมากกว่า 1,600,000 รายการ
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท และการระงับโฆษณาทางโซเชียล
มีเดีย และมาร์เก็ตเพลส ผ่านการแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายเป็นจานวน
มากกว่า 100,000 รายการ
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-2ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากความร่วมมือ
ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ป ลอดภั ย ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจ
ในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ จ านวน 15 หน่ ว ยงาน รวมถึง บุคคลที่เสี ยสละ มุ่งมั่นในการดาเนินงานคุ้มครองผู้ บริโ ภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย จานวน 10 ราย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ข่ า ว ปลอมในด้ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ (FAKE NEWS)
เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง รวดเร็ ว ในการปราบปราม
การขจัดข่าวปลอมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างความ
เข้าใจผิดต่อผู้บริโภคจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ให้
ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้ง เตือน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการ ก้าวไกล
ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
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