อย. เผยสถิติเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย มุง่ คุ้มครองให้ผู้บริโภคปลอดภัย
อย. เฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบเข้ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและโฆษณาผิ ด กฎหมาย มุ่ งคุ้ ม ครองให้ ผู้ บ ริโภคปลอดภั ย
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง เผยสถิติปีงบ 62 ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ พบ
โฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย 1,570 รายการ การร้องเรียนผลิตภัณฑ์ สุขภาพในทุกช่องทาง รวม 1,750 เรื่อง เป็น ผลิตภัณ ฑ์
อาหารมากที่สุด และได้มีการสั่งระงับการโฆษณา ดาเนินคดีเปรียบเทียบปรับกับผู้กระทาความผิด ทั้งเจ้าของสื่อ ผู้โฆษณา
เจ้าของผลิ ตภัณ ฑ์ และพรีเซนเตอร์ จานวน 280 คดี รวมกว่า 1.7 ล้านบาท ส่ วนคดี ที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ไม่ได้
มาตรฐานมีการเปรียบเทียบปรับ ไปแล้ว 1,395 รายการ รวมเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท ย้า อย. จะเดินหน้าร่วมกับภาคี
เครือข่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา เปิ ด เผยว่ า อย. มี ภ ารกิ จ หลั ก ในด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค และส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งได้ดาเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการ
โฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ขภาพต่ าง ๆ อย่ า งต่ อเนื่ อง หากพบการโฆษณาที่ ไม่ ได้ ขอ
อนุ ญ าตหรือ มี ก ารโอ้ อ วดสรรพคุ ณ เกิ น จริง หลอกลวงผู้ บ ริโ ภคให้ เข้ า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญ จะมีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ทั้งการเปรียบเทียบ
ปรับ ดาเนินคดี และแจ้งให้เจ้าของผลิตภัณฑ์และสื่อโฆษณาระงับการโฆษณาทันที
พร้อมกันนี้ยังส่งเรื่องต่อไปยังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐดาเนินการในส่วน
ที่ เกี่ ย วข้อ ง อาทิ กสทช. ในการระงับ ,เปรีย บเที ย บปรับ สื่ อโทรทั ศน์ และวิ ท ยุ
กระทรวงดีอี ระงับ/ปิดกั้นเว็บไซต์ บก.ปคบ. ตรวจจับผู้กระทาผิดกฎหมาย และ สคบ. กรณีการเรียกร้องค่าเสียหาย การ
ดาเนินธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง เพื่อดาเนินการกับผู้กระทาความผิดอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ได้มีการเฝ้าระวัง
ข่าวสาร และ การแจ้งเตือนจากต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือกับ อี - มาร์เก็ตเพลสในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่นามาจาหน่าย
บนหน้าเว็บไซต์ของตนด้วย
ทั้งนี้ เผยสถิติในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ จานวน 24,482 รายการ พบโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย 1,570 รายการ และพบการร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกช่องทางของ อย. ทั้งหมด 1,750 เรื่อง โดยพบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมากที่สุด 930 เรื่อง รองลงมา
คือ ผลิตภัณฑ์ยา 300 เรื่อง และ เครื่องสาอาง 257 เรื่อง โดยประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
มากที่สุดถึง 451 เรื่อง และได้มีการสั่งระงับการโฆษณา ดาเนินคดีเปรียบเทียบปรับกับผู้กระทาความผิดทั้งเจ้าของสื่อ ผู้
โฆษณา เจ้าของผลิตภัณฑ์ และพรีเซนเตอร์ จานวน 280 คดีค่าปรับรวม 1,724,000 บาท ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 1,395 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,802,200 บาท
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. จะไม่หยุดนิ่งในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ
โฆษณาทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ย้าเตือนผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถโฆษณา
สรรพคุณในการบาบัด บรรเทา ป้องกัน หรือรักษาโรคได้ แต่ส่วนใหญ่มักพบการโฆษณาเกินจริงในหลายลักษณะ เช่น ลด
น้าหนักสัดส่วนได้รวดเร็ว รักษาได้สารพัดโรค เป็นยาอายุวัฒนะที่อัศจรรย์ ส่วนผลิตภัณฑ์ยา อย. ไม่อนุญาตให้จาหน่ายผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ และมักพบการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคร้ายแรงได้หายขาดยอดเยี่ยม โดยอาจมีผู้แอบอ้างเป็นแพทย์
ออกมาให้คารับรองยืนยันว่าเป็นความจริง สาหรับเครื่องสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก เพื่อความสะอาดและสวยงาม
เท่านั้น ก็มักพบการโฆษณาว่าช่วยรักษาฝ้า - กระ ลดสิว ทาให้หน้าขาวใสถาวร กระชับผิว ลบริ้วรอย ขยายอก เป็นต้น
หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามมายัง อย. ที่สายด่วน 1556 หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านทาง
Oryor Smart Application หรือที่ www.fda.moph.go.th เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี
วันที่เผยแพร่ข่าว 30 พฤศจิกายน 2562 ข่าวแจก 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

