เตือนภัยสาวอยากผอมระวังผลิตภัณฑ์อ้างลดอ้วน เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
………………………………………………………………………………….
อย. ห่วงใยสาวอยากผอม ขอย้้าเตือน ! อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Idol Slim
Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus” น้าเข้าและจัดจ้าหน่ายโดย บริษัท PK Nature
products Co.,Ltd (Thailand) ซึ่งพบการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเพื่อลดน้้าหนัก เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่
ไม่ปลอดภัย หลังพบผู้บริโภคได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ย้้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ ยา ไม่มีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ อย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรค
หรื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษอื่ น นอกจากจะเสี ย เงิ น โดยไม่ จ้ า เป็ น แล้ ว ยั ง อาจได้ รั บ ผลข้ า งเคี ย งที่ เ ป็ น อั น ตราย
โดยคาดไม่ถึง

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าได้สั่งซื้อสินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ยี่ห้อ Idol Slim Apple มารับประทาน พบอาการอันไม่พึงประสงค์ อาทิ ปากแห้ง คอแห้ง ลิ้นชา
ใจสั่น นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ นั้น อย. มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงรุดตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดังกล่าว ซึ่งบนฉลากมีการระบุเลขสารบบอาหารปลอม คือ 10-3-09980-1-0765 รวมทั้งระบุว่าน้าเข้าและจ้าหน่าย
โดย บริษัท PK Nature products Co.,Ltd (Thailand) ถ.รามค้าแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ จากการตรวจสอบพบว่า
มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Idol Slim Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus ที่น้าเข้าและ
จ้าหน่ายโดยบริษัทดังกล่าว ตรวจไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาหารและไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท PK
Nature products Co.,Ltd (Thailand) แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางสื่อ
ออนไลน์เฟซบุ๊กต่างๆ แสดงสรรพคุณในการลดน้้าหนัก ข้อความเช่น “เครื่องดื่มผลไม้เพื่อลดน้้าหนัก Idol slim
berry สูตรระเบิดไขมัน สูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ 3 เท่า กล่องเดียวเห็นผล ลดหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา แขนเล็กขา
เรียว หน้าท้องแบนราบ....” ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้ล้วนเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหลอกลวงโอ้อวดเกิน
จริง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ในชื่อการค้า “Idol Slim Apple , Idol Slim Coffee , Idol Slim Plus หรือ Idol Berry
Plus” น้าเข้าและจัดจ้าหน่ายโดย บริษัท PK Nature products Co.,Ltd (Thailand) จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนต้ารับอาหาร และมีการใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นจึงเข้าข่ายอาหาร
ปลอม
.../2

-2อย. ขอเตื อ นภั ย สาวอยากผอม อย่ า หลงเชื่ อ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ฆษณาอ้ า งลดความอ้ ว นมารั บ ประทาน
โดยเฉพาะทางร้ านค้าออนไลน์ หาบเร่ แผงลอย ทางสื่อต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุ ชุมชน
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เพราะเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ วดอ้างลดอ้วน อย. มักตรวจ
พบว่ามีส่วนผสมของยาไซบูทรามีน ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคความดั น โลหิ ต โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ โรคตั บ โรคไต โรคต้ อหิ น หญิ งตั้ ง ครรภ์แ ละให้ นมบุ ตร เป็ น ต้ น
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา คือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล ตาพร่ามัว ท้าให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจ
เต้นเร็ว และหากได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร อย่ า ได้ ห ลงเชื่ อสรรพคุณว่ าสามารถรักษาหรือป้ องกันโรคหรือ มีวั ตถุป ระสงค์ พิเ ศษอื่ น นอกจาก
จะเสียเงินโดยไม่จ้าเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง
รองเลขาธิ การ ฯ อย. กล่ า วในตอนท้า ยว่า อย. จะไม่ห ยุดนิ่ง ในการตรวจสอบเฝ้ าระวังการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ เพื่อมิให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค พร้อมด้าเนินคดี
กับ ผู้ โ ฆษณาหรื อเจ้ า ของผลิ ตภั ณฑ์ อย่ างเข้ม งวด หาก อย. ตรวจพบการโฆษณาคุ ณประโยชน์ คุณ ภาพ หรื อ
สรรพคุณอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณ
อาหารโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร จะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ กรณีจ้าหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องและยังไม่ได้รับอนุญาต
เลขสารบบอาหารมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท แนะผู้บริโภคลดน้้าหนักให้ถูกวิธีต้องควบคุมอาหาร ลดอาหาร
หวาน มัน เค็ ม ออกก้า ลั ง กายอย่ า งสม่้า เสมอ พั กผ่ อนในสั ดส่ ว นที่ เหมาะสม และต้ อ งปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรม
การบริโภคด้วย ส้าหรับผู้บริโภคทีพ่ บเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่
สายด่วน อย. 1556 E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
11004 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้
ด้าเนินการปราบปรามและด้าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระท้าผิดอย่างเคร่งครัด
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