อย. - กสทช. สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาทีผ่ ิดกฎหมาย ทั้งอาหารและเครื่องสาอาง 29 ช่อง 1
สถานีวิทยุ และเว็บไซต์ อีก 10 URL
อย. – กสทช. เผยผลระงับการออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ หลังจากได้
มอนิเตอร์ร่วมกับ กสทช. ระหว่างวันที่ 4 - 15 พ.ค. 61 รวม 6 ครั้ง ระงับการออกอากาศไปแล้วทั้งสิ้น 29 ช่อง 1 สถานี
วิทยุ และเว็บไซต์ อีก 10 URL
นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ
กสทช.) เปิดเผยว่า สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบรายการและโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) ระหว่างวันที่ 4 -11 พฤษภาคม
2561 ที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ สานักงาน กสทช. รวม 6 ครั้ง ได้ตรวจสอบพบ
โฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทางสถานีโทรทัศน์ 29 ช่องรายการ และทางสถานีวิทยุ 1 สถานี ได้แก่
ครั้งที่ 1 (4 พ.ค.61) จานวน 4 ช่อง คือ 1. ช่องสปริงนิวส์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกตุ โคล่าคริสตัลเฮิร์บ 2. ช่อง
8 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าสกัดผสมเห็ดหลินจือ พลัส ตรา ซีเนเจอร์ และผลิตภัณฑ์อาหารเอส.โอ.เอ็ม. ซีแมคซ์
กาแฟสาเร็จรูปชนิดผง 3. ช่องแอดทีวี (ทีวีดาวเทียม) ผลิตภัณฑ์ไบโอวัน และผลิตภัณฑ์ดับเบิ้ล แม็กซ์ และ4. ช่องมิกซ์
เมเจอร์ ชาแนล (ทีวีดาวเทียม) ผลิตภัณฑ์ดับเบิ้ล แม็กซ์
ครั้งที่ 2 (7 พ.ค.61) จานวน 4 ช่อง คือ 1. ช่อง Mirror channel ผลิตภัณฑ์ลูทินาร์ 2. ช่อง JKN Dramax
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้ พลัส 3. ช่อง KM Channel ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้ พลัส และ 4. ช่อง Hit Station
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ST DBM Active serum
ครั้งที่ 3 (8 พ.ค.61) จานวน 7 ช่อง คือ 1. ช่อง Fan TV ผลิตภัณฑ์อาหาร Lamucare 2. ช่อง ทีวีบ้านบ้าน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้ พลัส 3. ช่อง ESAN TV ผลิตภัณฑ์หลินจือโกะ (Lingzhigo) 4. ช่อง สตาร์ ทีวี ผลิตภัณฑ์
อาหารเอสที.เพอริส 5. ช่อง Movie Hit ชาเทวัญ 6. ช่อง 8 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง Magique gravitas treatment และ
7. ช่อง Bright TV ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง Ricapil rapid
ครั้งที่ 4 (9 พ.ค.61) จานวน 8 ช่อง และ 1 สถานีวิทยุ คือ 1. ช่อง ทริปเปิ้ลเอ ทีวี ผลิตภัณฑ์อาหาร น้าชาปรุง
สาเร็จรสวินิก้า ผสมน้าผึ้ง และเห็ดหลินจือ ชนิดเข้มข้น ตรา มาดี คอมบูชา 2. ช่อง MIX MAJOR ผลิตภัณฑ์แอล-ซี พลัส
3. ช่อง Hit Station ผลิตภัณฑ์แอล-ซี พลัส 4. ช่อง Unity ผลิตภัณฑ์เคลียร์วิส (Kleavis) 5. ช่อง สตาร์ ทีวี ผลิตภัณฑ์
ลูทินาร์ 6. ช่อง สปริงนิวส์ ผลิตภัณฑ์ไวตา-พลัส และผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า Nuvite Melasis Cream 7. ช่อง 8
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าสกัดผสมเห็ดหลินจือ พลัส ตรา ซีเนเจอร์ 8. ช่อง ONE ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เคลลี่ รีจู
เวเนติ้ง แอนด์ ลิฟท์ติ้ง เซรั่ม และ 9. สถานีวิทยุกระจายเสียง AM 873 MHz ชุดพรีเมี่ยม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์คลอ
โรฟีนา่ , พรมมิ แซนที และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราเบลล่า
…/2

-2ครั้งที่ 5 (10 พ.ค.61) จานวน 8 ช่อง คือ 1. ช่อง Good living ผลิตภัณฑ์อาหารเคลียร์วิส 2. ช่อง INTV
ผลิตภัณฑ์ลูทินาร์ 3. ช่อง TGN ผลิตภัณฑ์คอร์ดี้ พลัส 4. ช่อง Chic Station ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน 5. ช่อง Hit Station
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-ซี พลัส 6. ช่อง MIX MAJOR ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอสที.เพอริส 7. ช่อง NOW ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง HYA Serum และ 8. ช่อง Nation TV ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง HYA Serum
ส่วนครั้งที่ 6 (11 พ.ค.61) อยู่ระหว่างการพิจารณาระงับสื่อโฆษณา จานวน 8 ช่อง รวม 9 เรื่อง และในวันนี้
(15 พ.ค.61) ได้ระงับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน ทางเว็บไซต์จานวน 10 URL
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบความผิด คือ ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีการโฆษณาว่ารักษาโรคได้ ซึ่งเป็นการ
โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ถือเป็นการสื่อข้อความที่เป็นเท็จ และผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง มีการโฆษณาทาให้เข้าใจผิด
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับเครื่องสาอาง จึงได้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวทั้งหมด
เลขาธิ ก าร อย. กล่ า วในตอนท้า ยว่ า ขอย้าเตื อ นมายั ง ผู้ บ ริ โ ภค ไม่ ค วรหลงเชื่ อ โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อาหารกฎหมายไม่อนุญาตให้โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรค ส่วนเครื่องสาอาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดและสวยงามเท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้ จึงขอเตือน
ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินความจริงทางสื่อต่าง ๆ นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จาเป็นแล้ว ยัง
อาจได้รับอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th, ร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart
Application หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ ศรป. อย. หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
หรือสายด่วน กสทช. 1200
วันที่เผยแพร่ข่าว 15 พฤษภาคม 2561 แถลงข่าว 18 / ปีงบประมาณ 2561

