อย. สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารผลิตภัณฑ์ลีนและพักใบอนุญาตผลิต
ผลวิเคราะห์จากแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลีนชี้ชัดมีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน อย. ลงดาบสั่ง ยกเลิกเลขอนุญาต
ผลิตภัณฑ์และพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหาร แถมพบมีการผลิตยาที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน เจอข้อหาผลิตยาโดยไม่ได้รั บ
อนุญาตด้วย ส่งหนังสือถึง สสจ. ทั่วประเทศเฝ้าระวังตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์
นพ. วั น ชั ย สั ต ยาวุ ฒิ พ งศ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา เปิ ด เผยว่ า ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารผลิตภัณฑ์ Lyn ที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรีเก็บตัวอย่างจากสถานที่แบ่งบรรจุและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการตรวจพบยาแผนปัจจุบันบิซาโคดิล
และไซบูทรามีนนั้น อย. ได้ขยายผลดาเนินการต่อเนื่องโดยร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่
ตารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบสถานที่
ผลิต คือ บริษัท ฟู้ด ซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จากัด เลขที่ 99/29 หมู่ที่ 2 ตาบล/อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลปรากฏว่า พบข้อบกพร่อง ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ ลีน บล้อค เบิร์น เบรก บิวท์ Lyn Block Burn Break Build (Dietary supplement Product by
Pim) อย.13-1-05459-5-0006 รุ่นการผลิต 3 LOT1804 MFG 01-03-18 EXP 01-03-20 พบยาแผนปัจจุบัน
ออริสแตท (Orlistat) จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และฉลากแสดงชื่ออาหารไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต โดยได้รับอนุญาต
ในชื่อ “แอลวายเอ็น (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)” รวมทั้งฉลากแสดงข้อความที่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ เช่น Block
Burn Break Build และไม่แสดงข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค”
(2) ผลิตภัณฑ์ลีน เอฟเอส-ทรี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) Lyn FS-Three (Dietary supplement Product by
pim) เลข อย. 13-1-05459-5-0017 รุ่นการผลิต 3 LOT1804 MFG 01-03-18 EXP 01-03-20 มีการแสดงฉลาก
ไม่ถูกต้อง และแสดงฉลากเพื่อลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ในสาระสาคัญ เช่น D TOX รวมทั้งไม่แสดงข้อความ “ไม่มีผล
ในการป้องกันและรักษาโรค”
ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ ฉลากแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และแสดงฉลากเพื่อลวงให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม
(3) ตรวจพบแคปซูลสีขาวบรรจุในแผงฟอยด์ บรรจุในถุงพลาสติก ระบุข้อความ “ลดน้าหนัก K’นิด” ซึ่งผล
วิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบันออริสแตท , ไซบูทรามีน และเซนโนไซด์ (Sennoside) และ (4) ตรวจพบแคปซูลสีเหลือง
บรรจุในแผงฟอยด์ บรรจุถุงพลาสติก ระบุ “อเนก ยาผู้ชาย แคปเหลือง น้าหนักต่อแคป 500 23-01-61” ซึ่งผล
วิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบันซิเดนาฟิล (Sidenafil) ทั้ง 2 รายการจัดเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา จึงมีข้อหา
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาด้วย
(5) สถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด
จากข้อบกพร่องที่พบทั้งหมด อย. จึงได้ดาเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารที่ อย. 13-1-05459-5-0006
ของผลิตภัณฑ์แอลวายเอ็น (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) และ อย. 13-1-05459-5-0017 ของผลิตภัณฑ์เอฟเอส-ทรี
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้ง อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร มีคาสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของบริษัท ฟู้ด ซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จากัด เป็นเวลา 120 วัน และ อย. ได้มี
คาสั่งงดผลิตอาหารทุกรายการเพื่อจาหน่าย หากไม่ปฏิบัติตามคาสั่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และ
ปรับเป็นรายวันอีก วันละ 500 บาท กรณี ศาลมีคาพิพากษาถึ งที่สุด อย. จะเสนอคณะกรรมการอาหารเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นการถาวรต่อไป รวมทั้งมีคาสั่งระงับการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ด้วย
เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทั้ง 2
รายการนี้ เนื่องจากเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และผลิตภัณฑ์อาจไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค หากผู้ใดมีผลิตภัณฑ์
ในครอบครองให้ ส่ ง คื น ผู้ ข าย ทั้ ง นี้ อย. ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศและ
ปลัดกรุงเทพมหานคร รับทราบ ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแล้ว
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ขณะนี้ อย. ได้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณา
ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างใกล้ชิด ขอให้ผู้บริโภคช่วยกันสอดส่อง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย หากพบสามารถแจ้ง ร้องเรียนได้ที่
สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
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