ระวัง !! ผลิตภัณฑ์ลดอ้วน “มิซมี MIZME” ขายเกลื่อนว่อนเน็ต อันตรายกินมั่วถึงตาย
ภัยร้ายออนไลน์ระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้าหนัก “มิซมี MIZME” ขายเกลื่อนในกลุ่มเยาวชน
ตรวจพบว่ามีส่วนผสมของยาฟลูออกซิทีนและไซบูทรามีน ซึ่งเป็นอันตรายมีผลข้างเคียงสูง เข้าข่ายเป็นการ
ผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ รวมทังมีการสวมเลข อย. ปลอม ซึ่งได้มีการด้าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว อย. เตือน
ระวังภัยจากการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด เสี่ยงอันตรายกินมั่วอาจถึงตาย

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่
ส้านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุโขทัย ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน้าหนักยี่ห้อ “มิซมี MIZME” หลังพบผู้ใช้มีอาการหวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน ซึ่งจากการเช็ค
ประวัติผู้ป่วยมีการใช้ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังกล่าว โดยได้ด้าเนินการตรวจสอบ พบผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารมิซมี (MIZME) ระบุแหล่งผลิต MIZME BY SHAPELYPINK หมู่ 3 ต้าบลบ้านสวน อ้าเภอเมืองสุโขทัย
จั งหวั ด สุ โ ขทั ย เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0637 และส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต รวจวิ เคราะห์ ณ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ผลวิเคราะห์พบว่ามีส่วนผสมของยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine)
และ ไซบู ทรามี น (Sibutramine) ซึ่ งยาฟลู อ อกซิ ที น เป็ น ยารั ก ษาโรคซึ ม เศร้ า ในการใช้ ค วรอยู่ ในการ
ควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านัน ไม่แนะน้าให้ใช้ยาดังกล่าวหากไม่ได้มีอาการซึมเศร้า เพราะเป็นยา
อันตราย ส่วนไซบูทรามีนในประเทศไทยได้มีการยกเลิกทะเบียนต้ารับยาไปแล้ว เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงตอกล้าม
เนือหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันพบผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังแอบเจือปนสารดังกล่าวใน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อหวังลดน้าหนัก ซึ่งเลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0637 ตรวจสอบพบว่าได้รับอนุญาต ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ ชื่อ มิซมี่ (ผลิตภัณ์เสริมอาหาร) ผู้รับอนุญาตผลิตคือ บริษัท พี.พี. เนเจอร์ แคร์ จ้ากัด เลขที่ 199/190
หมู่ 3 ต้าบลแพรกษาใหม่ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยได้มีการยกเลิกเลขสารบบ
ดังกล่าวแล้ว ดังนัน หากพบผลิตภัณฑ์มิซมี เลขสารบบอาหาร 11-1-11054-1-0637 จ้าหน่ายจะเข้าข่ายเป็น
อาหารปลอม ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกซือหรือบริโภค ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มี
การด้าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
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-2อย. ขอเตื อ นภั ย ร้ ายจากสื่ อออนไลน์ ที่ แ ฝงมากับ การโฆษณาอวดอ้ างสรรพคุ ณ ครอบจั ก รวาล
อาทิ ช่วยลดน้าหนัก เผาผลาญไขมัน กระชับสัดส่วน หุ่นดีสวยเด้งภายใน 3 วัน 7 วัน อย่าได้หลงเชื่อซือมา
ใช้โดยเด็ดขาด สรรพคุณต่าง ๆ ข้างต้น ส่วนใหญ่มักตรวจพบว่ามีการผสมยาแผนปัจจุบันลงไปเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของยาได้ เสี่ยงอันตรายอาจถึงตาย ผู้ที่อยากหุ่น
สวยดูมีน้ามีนวล ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและควบคุมอาหาร ไม่กินอาหารพร่้าเพรื่อ
ไม่กินจุบกินจิบ ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม รวมทังออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ
รองเลขาธิ ก ารฯ อย. กล่ า วในตอนท้ า ยว่ า เพื่ อ เป็ น การสร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจ
ให้แก่ผู้บริโภคได้รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะนี อย. ได้เปิดช่องทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน
4 ช่ อ งทางหลั ก ซึ่ งมี ขั นตอนไม่ ซั บซ้ อน สามารถท้ าได้ ด้ วยตนเองผ่ านทาง Line @FDA Thai , Oryor Smart
Application เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th และ เว็บไซต์ www.oryor.com นอกจากนี อย. ยังได้
จัดท้าแคมเปญที่ชื่อว่า “เช็ก ชัวร์ แชร์” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อ เท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงแก้ไข
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ และรักษาโรคที่ส่งต่อกันทาง
สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ ผู้บริโภคได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ โดยผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล เช็คความน่าเชื่ อถือ เช็คความถูกต้องให้ ชัวร์ ก่อนที่จะแชร์ห รือส่งต่อข้อมูล ให้ กับสังคม
ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ sure.oryor.com หากผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ อั น ตรายจากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ สามารถ
แจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียน ผ่ าน Oryor Smart Application หรือส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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