พบอีก 9 เสริมอาหาร สวมเลข อย. ระวัง!! อันตราย
ระวัง!! พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร No Fat สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น โฆษณาเกินจริงทางสื่อออนไลน์
อ้างลดอ้วน เผาผลาญไขมัน อย. ดาเนินการระงับโฆษณา เร่ง แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจวิเคราะห์ แถมพบมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีก 8 รายการ ใช้เลขสารบบอาหารเดียวกัน เตือนประชาชน
อย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตราย
นพ. พู ล ลาภ ฉั น ทวิจิ ต รวงศ์ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา เปิ ด เผยว่า จากกรณี ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ รับ เรื่องร้ องเรีย นจากผู้ ร้องเรีย นที่ ได้ รับ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์
ลดน้าหนัก No Fat แล้วมีอาการใจสั่น ปากแห้ง หิวน้าบ่อย จึงสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีสารอันตรายและ
ขอให้ตรวจสอบ ซึ่ง อย. ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเฟซบุ๊ก ชื่อ “ตุ้ยนุ้ยบ้านโป่ง รุ่งนภา แสงทอง”
มีการโฆษณาสรรพคุ ณ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหาร No Fat เป็ น ข้อ ความที่ ไม่ ได้รับ อนุ ญ าต เช่ น “ผลิ ตภั ณ ฑ์
ลดน้าหนัก No Fat สูตรเข้มข้นเห็นผลเร็วที่สุด 1 อาทิตย์ ลงไม่ต่้ากว่า 1-2 โล เร่งการเผาผลาญไขมันเก่าถึง
2 เท่า แขนขาเรียวเล็ก หน้าท้องยุบ แบนราบ ใจไม่สั่น ” และยังไม่พบข้อมูลการขออนุญาตในชื่อผลิตภัณ ฑ์
“No Fat” แต่ เ ลขสารบบอาหาร 13-1-04358-1-0032 ที่ ร ะบุ
บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นที่เคยได้รับ
อนุญาต แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว โดย อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการ
โฆษณาและส่งเรื่ องให้ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบ
สถานที่ จ าหน่ ายพร้ อ มเก็ บ ตั ว อย่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ งตรวจวิ เคราะห์ แ ละ
ดาเนิ น การตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการโฆษณาของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เสริ มอาหารที่ ใช้ เลขสารบบอาหาร 13-1-04358-1-0032
ทางอินเทอร์เน็ตอีกจานวน 8 รายการ คือ 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออโร
ร่าเพรียว (Orrora Preaw) 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิวตี้ เชฟ (Beauty
Shape) 3.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเฮอร์ เ บอร์ พลั ส (Herbal Plus)
4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกินนี เฮิร์บ (Skinny Herb) 5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซี สลิม (C Slim) 6.ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร กรี น เฮิร์ บ (Green Herb) 7.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารเบลสลิ ม มิ่ ง พลั ส (Belle’ Slimming Plus) และ
8. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรามิโนซ่า (Minoza) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจัดเป็นอาหารปลอม และทางผู้ผลิตที่ถูกแอบ
อ้างเลข อย. ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้ น หากพบผู้ใดผลิต จาหน่ายอาหารปลอม
ดังกล่าว มีโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีรายชื่อดังกล่าวมา
รับประทาน และอย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หากต้องการมีรูปร่างดี ควรออกกาลังกายเป็นประจา
หลี ก เลี่ ย งอาหารหวาน มั น เค็ ม ก็ส ามารถมี สุ ขภาพและรูป ร่างที่ ดี ได้ ทั้ งนี้ อย. ได้ มี การตรวจสอบเฝ้ าระวั ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างใกล้ชิด และขอให้ ผู้บริโภคช่วยกันสอดส่อง หากพบ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้
ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุ ข จ.นนทบุ รี 11000 หรื อ ผ่ า นทาง Oryor Smart Application หรื อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
วันที่เผยแพร่ข่าว 5 กรกฎาคม 2561 ข่าวทั่วไป 80 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

