พบผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอม อย. เตือนผูบริโภคอยาหลงเชื่อ เสี่ยงอันตราย
เตือนภัย พบมิจฉาชีพหลอกขายผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ “ไฟเบอรรี่” อางลดน้ําหนักขายเกลื่อนตาม
ตางจังหวัด ตรวจพบวามีสวนผสมของสารไซบูทรามีน ซึ่งเปน สารอันตรายมีผลขางเคี ยงสูง รวมทั้ งพบวามีการ
สวมเลข อย. ปลอมอี ก ด ว ย ขอผู บ ริ โ ภคอย า ได ห ลงเชื่ อ และซื้ อ มารั บ ประทานโดยเด็ ด ขาด เสี่ ย งอั น ตราย
อย. ยังคงดําเนินการตรวจสอบและปราบปรามผูที่กระทําความผิดอยางจริงจัง หากพบเห็นการกระทําอันเปนภัย
ตอสังคมวอนชวยแจงเบาะแส

ของจริง

ของปลอม

ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนผง บรรจุซอง
ฉลากระบุเลขสารบบอาหาร 10-1-03958-1-0047

ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนแคปซูลเม็ดสีทอง
ฉลากระบุเลขสารบบอาหาร 10-1-03958-1-0047

นายแพทย พู ล ลาภ ฉั น ทวิ จิ ต รวงศ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย.
เปดเผยวา ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ไดรับแจงจากโรงพยาบาลปาซาง พบการจําหนายผลิตภัณฑ
เสริ มอาหาร ฉลากระบุ ไฟเบอร รี่ (Fiberry) เลขสารบบอาหาร 10-1-03958-1-0047 ผลิ ตวั น ที่ 19/9/2018
จัดจําหนายโดย บริษัท ชะเหลียว จํากัด 131/1 หมู 7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โดยมีการโฆษณาสรรพคุณ
อางลดน้ําหนัก ขายเกลื่อนวอนเน็ต จึงไดสงตรวจวิเคราะหพบไซบูทรามีน เชนเดียวกับที่ จ. กําแพงเพชร สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชรไดเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหาร ชื่อ “ไฟเบอรรี่” (Fiberry) เลขสารบบอาหาร
10-1-03958-1-0047 จัดจําหนายโดย บริษัท ตามหาชะเหลียว จํากัด เลขที่ 131/1 หมู 7 ต.นครชุม อ.เมือง
จ. กําแพงเพชร สงตรวจวิเคราะหพบสารไซบูทรามีนเชนกัน ซึ่งสารนี้เปนสารอันตรายมีผลขางเคียงสูง หากไดรับใน
ปริมาณมากเสี่ยงเกิดหัวใจวายและกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังพบวาเปนการสวมเลข อย. ปลอม
อีกดวย เนื่องจากไดตรวจสอบสถานที่ผลิต ตามที่ระบุบนฉลาก คือ บริษัท เมดดิชาย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เลขที่ 28 ซอยวชิรธรรมสาธิต 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ปรากฏวาบริษัทดังกลาวไมได
เปนผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ “ไฟเบอรรี่” (Fiberry) เลขสารบบอาหาร 10-1-03958-1-0047 เม็ดแคปซูล
สี ทอง และ ไมเ คยติ ดต อ หรื อได รั บ การว า จ า งให ผ ลิต สิน คาจาก บริษั ท ชะเหลีย ว จํ ากัด หรื อ บริษัท ตามหา
ชะเหลียว จํากัด แตอยางใด ซึ่งเขาขายเปนผลิตภัณฑอาหารปลอม
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-2รองเลขาธิ การ ฯ อย. กล าวในตอนทา ยวา อย. ขอย้ําเตื อนผูบ ริโ ภคเกี่ย วกั บการเลื อกซื้อสิน คาใด ๆ
ควรพิ จ ารณาให ร อบคอบ อย า ได ห ลงเชื่ อ และซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารที่ อ า งสรรพคุ ณ ครอบจั ก รวาล
อาทิ ชวยลดน้ําหนัก เผาผลาญไขมัน กระชับสัดสวน ชวยเพิ่มขนาดหนาอก กระชับมดลูก ชวยเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ ชวยกําจัดและขับสารพิษออกจากรางกาย ชวยใหความจําดี เปนตน ผลิตภัณฑที่มีการโออวดเกินจริงเหลานี้
อย. มักตรวจพบวามีการผสมยาแผนปจจุบันลงไป ซึ่งทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากผลขางเคียงของยาได และ
ยาบางตัวเปนยาที่ อย. ยกเลิกการใชแลว เชน ไซบูทรามีน อาจทําใหไดรับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได ทั้งนี้ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารไมใชยาไมมีสรรพคุณในการรักษาโรคแตอยางใด หากพบความผิดปกติของรางกาย เพื่อความปลอดภัย
ควรปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการของโรคจะไดแกไขไดตรงจุด และกอนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ทุกครั้ง ขอใหผูบริโภคสังเกตฉลากผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซื้อ หากไมแนใจวาเปนเลข อย. จริงหรือไม สามารถเขามา
ตรวจสอบขอมูลไดที่ Oryor Smart Application โดย อย. ยังคงดําเนินการตรวจสอบและปราบปรามผูที่กระทํา
ความผิดอยางจริงจัง หากพบเห็นการกระทําอันเปนภัยรายตอสังคมวอนผูบริโภคชวยแจงเบาะแสไดที่สายดวน อย.
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