“ดูให้ดี.....อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดทางอินเทอร์เน็ต”
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง พบกับดิฉันและสาระน่ารู้อีกเช่นเคยนะคะ ในรายการ ..........................................
วันนี้ขอเสนอเรื่อง “ดูให้ดี.....อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดทางอินเทอร์เน็ต” โดยการ
สนับสนุนข้อมูลจาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณผู้ฟังคะ ยุคนี้เป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจาเป็น ทาให้
อุปกรณ์การสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการทางานมากขึ้น และอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหนึ่งที่ มีการใช้เพื่อการ
โฆษณาขายสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งคงเคยเห็นเคยได้ยินโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณ
เกิน จริ งว่า ช่ว ยบ าบั ด บรรเทา รั กษาหรื อป้องกันโรคต่าง ๆ หรือ อ้างว่าสามารถเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
ของร่างกายได้ เช่น ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ อ้างลดน้าหนัก ทาให้หน้าเล็ก เรียว แหลม เพิ่มความสูง
ขยายหน้ าอกหรื อแม้แต่โ ฆษณาผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอางที่อวดอ้างรักษาสิ ว ฝ้ า กระ จุดด่างดา ลดริ้ว รอย
ช่ว ยทาให้ห น้ าขาว ผิ ว ขาว เนี ย นอมชมพู มีออร่า ช่ว ยปรับสภาพผิ ว เนียนนุ่มใสได้ เป็นต้น ซึ่งผลิ ตภัณฑ์
ที่อวดอ้างต่าง ๆ เหล่านี้มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขออนุญาต หรือมาจดแจ้ง จาก อย. อีกทั้งยังมี
การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบโฆษณาดังกล่าวทางหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ และที่พบมาก
คือทางเฟสบุค อินสตาแกรม ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
ด้วยความห่วงใยของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ทาการตรวจสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพที่โ ฆษณาขายผ่ านทางหน้ าเว็บ ไซต์และเฟสบุค อินสตาแกรม มีอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งผลิ ตภัณ ฑ์
เสริมอาหาร เช่น วิตามินลดสัดส่วน วิตามินลดพุง หน้าท้อง วิตามินลดต้นแขน วิตามินเร่งผมยาว อีกทั้งยังมี
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เช่น ครีมรักษาสิว ฝ้า ครีมทาให้ผิวขาวใส ครีมมาส์คหน้าขาวใส เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล่ า นี้ ล้ ว นไม่ ผ่ า นการขออนุ ญ าตหรื อ จดแจ้ ง กั บ อย. และยั ง มี ก ารโฆษณาอวดอ้ า งสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง
โดยเฉพาะเครื่ องสาอาง ซึ่งเป็น ผลิ ตภัณฑ์ที่เพียงจดแจ้งกับ อย. แต่กลับไปโฆษณาว่าผ่าน อย. แล้ว และ
ต่อด้วยโฆษณาสรรพคุณที่เกินกว่าการเป็นเครื่องสาอาง เช่น แก้สิว แก้ฝ้า ทาให้หน้าขาว ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดคิดว่า อย. ได้รับรองสรรพคุณผลิตภัณฑ์นั้น อย. จึงฝากเตือนมายังคุณผู้ฟังนะคะ ว่าอย่าหลงเชื่อคาโฆษณา
และซื้อมาใช้ โดยเฉพาะการซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเฟสบุค อินสตาแกรม เพราะผลิตภัณฑ์ที่มักโฆษณา
โอ้อวดเกินจริง มักมีการลักลอบใส่ยาหรือสารที่เป็นอันตรายลงไป หรืออาจมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะ แทนที่จะสวย อาจถึงขั้นเสียโฉมได้เลยทีเดียว
สาหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรามีคาแนะนาดี ๆ จาก อย. มาฝากกันค่ะ ก่อนอื่น
เลยสังเกตข้อมูลบนฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สังเกตฉลากภาษาไทย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้นาเข้า เลขสารบบอาหาร
เป็นเลข 13 หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย. หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่าเลข อย. วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปี
ที่ห มดอายุ ของผลิ ตภัณ ฑ์ ชื่อที่ อยู่ ผู้ ผ ลิ ต หรือ นาเข้า ในส่ ว นของผลิ ต ภัณฑ์ ยา ฉลากจะระบุ ชื่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์

เลขทะเบียนตารับยา ซึ่งอาจมีคาว่าทะเบียนยาเลขที่ แล้วตามด้วยตัวย่อภาษาอังกฤษที่แสดงประเภทยา เช่น
1A 2A หรือ G จากนั้นเป็นเลขที่ทับปี พ.ศ. โดยไม่มีเครื่องหมาย อย. นะคะ นอกจากนี้จะมี ส่วนประกอบ
สรรพคุณ วิธีใช้ คาเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง วันสิ้นอายุยา สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ฉลากจะแสดง
ชื่อเครื่องสาอาง ประเภทหรือชนิดของเครื่องสาอาง เลขที่ใบรับแจ้งเป็นเลข 10 หลัก ซึ่งจะไม่มีเครื่องหมาย
อย. เช่นกัน ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน/ปีที่
ผลิต และคาเตือน (ถ้ามี) เป็ นต้น ดั งนั้ น คุณผู้ ฟังควรอ่านและศึกษารายละเอียดข้อมูล ที่ระบุอยู่บนฉลาก
ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรืออาจตรวจสอบว่าผ่านการขออนุญาตหรือมาจดแจ้ง จาก อย.
แล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่ “สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์” ค่ะ
อย่างไรก็ตาม หากคุณผู้ฟังพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือได้รับ
อั น ตรายจากการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ขอให้ ร้ อ งเรี ย นมาได้ ที่ สายด่ ว น อย. โทร. 1556 หรื อ
E-mail : 1556@fda.moph.go.th เพื่อ อย. จะดาเนินการปราบปราม และดาเนินคดีตามกฎหมาย
กับผู้กระทาผิดต่อไป สาหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ และพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ

