ปองกันการโฆษณาหลอกลวงดานสุขภาพอยางไร
นางสาวเสาวณีย เกตุบํารุงพร
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ประชากรไทยพบป ญหาการเกิดโรคไมติ ดต อเรื้อรั งและใส ใจดานสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้ น จึ งมี การโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง ฯลฯ ในลักษณะหลอกลวง หรือโออวดสรรพคุณเกินกวาความเปน
จริง ซึ่งการรูลักษณะของขอความโฆษณาเกินจริง และกลวิธีปองกันการถูกหลอกลวงดานสุขภาพ จะเปนประโยชนตอการชวย
ใหสามารถวินิจฉัยในเบื้องตนไดวาขอมูลโฆษณาใดเปนขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ ทําใหไดรับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม
ปลอดภัย คุมคามากขึ้น
“Don’t Be Fooled By Health Fraud Scams” เปนขอความที่ U.S. FDA เตือนประชาชน เพื่อใหระวังอยา
หลงเชื่อเลหอุบายของผูขายซึ่งหลอกลวงเรื่องสุขภาพ โดยโฆษณากลาวอางสรรพคุณผลิตภัณฑเกินจริง เชน รักษาไดอยาง
มหัศจรรย การคนพบใหม สูตรลับ ลดน้ําหนักไดโดยไมตองควบคุมอาหารหรือออกกําลังกาย รักษาโรครายแรง เรื้อรังตาง ๆ
เชน โรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน อัลไซเมอร และอีกหลากหลายโรค โดยผลิตภัณฑสุขภาพที่โฆษณาหลอกลวงดาน
สุขภาพ และพบการจําหนายในทองตลาดของ U.S. FDA เชน ยา และผลิตภัณฑเสริมอาหาร นอกจากนี้ U.S. FDA ยังพบวามีการ
หลอกลวงจําหนายอุปกรณบําบัดตาง ๆ ในราคาแพง โดยกลาวอางหลอกลวงวาสามารถรักษาโรคไดหลายอยาง เชน อัลไซเมอร
มะเร็งผิวหนัง เปนตน อีกดวย
ทั้งนี้ จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบวา ผลิตภัณฑอาหารจะพบการ
โฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยลักษณะของขอความที่โฆษณาเกินจริง เชน มีการอาง อย. รับรองวารักษาโรค
ลดไขมันได ชวยใหความจําดี หรือเพิ่มคอลลาเจนใหผิว ชวยใหผิวเตงตึง กาแฟปรุงสําเร็จ โฆษณาเกินจริงดวยขอความตาง ๆ
เชน ดื่มเพื่อลดน้ําหนัก เผาผลาญไขมัน ชวยใหผิวพรรณสดใส หุนสวย กระชับสัดสวน ปรับระดับน้ําตาลในเลือด ชวยเพิ่มพลัง
ทางเพศ เครื่องดื่มสมุนไพร น้ําผลไมผสมสมุนไพร โฆษณาเกินจริงในลักษณะวา รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต กําจัดและ
ขับสารพิษ น้ําคลอโรฟลล อวดอางลางสารพิษออกจากรางกาย และ อวดอางสรรพคุณใชหยอดตา รักษาตอกระจก สําหรับ
ผลิตภัณฑยา พบโฆษณาเกินจริงในยาแผนโบราณ ยาบํารุงรางกาย ยาลูกกลอน โดยกลาวอางวา ผาน อย. หรือ อย.รับรอง
แลว ชวยใหมีเรี่ยวแรง ปงปง ยาระบายมะขามแขก โฆษณาเกินจริงวา ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล ลดความอวน ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางที่มักพบการโฆษณาเกินจริง เชน ครีมทาผิวกาย พบขอความโฆษณาเกินจริงวา ทาแลวสามารถสลายไขมัน ชวยให
ทรวงอกกระชับไดรูปทรง สรางคอลลาเจนใหหนาเตงตึง ครีมทาสิวฝา โฆษณาดวยขอความเกินจริงวาใชแลวกระ ฝา หาย
ในตลับเดียวมีสารหยุดยั้งไมใหเกิดสิวหรือฝาขึ้นมาใหม ตัวอยางขอความที่ยกมานั้น ลวนเปนขอความโฆษณาที่กลาวอาง
เกินจริงทั้งสิ้น
กลยุทธการโฆษณาหลอกลวงดานสุขภาพมีหลากหลายลักษณะ เชน “มีดาราบอกวาใชแลวเห็นผล” หรือ
“ผูปวยรับรองวาใชผลิตภัณฑแลวหาย” หรือ “อางผลวิจัย ขอเท็จจริงที่ควรรู คือดาราดูแลตัวเองดีอยูแลว มีการฟตรางกาย
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ออกกําลังกาย เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ไมใชเพียงแคบริโภคผลิตภัณฑตามที่โฆษณาแลวจะเห็นผล ตองมีปจจัยอื่น
ประกอบดวย สําหรับการอางผูปวยใชแลวไดผล อาจจะเกิดจากผลของยาที่ผูปวยไดรับจากแพทยไป หรืออาจเกิดจากที่
ผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การใชชีวิตประจําวันมากกวาจะไดผลดีเพราะผลิตภัณฑที่โฆษณา ในกรณีอางผลวิจัย
อาจเปนงานวิจัยที่จางทําขึ้น หรือวิจัยภายใตเงื่อนไขที่มีการกําหนดไวมากมาย ซึ่งนํามาใชในชีวิตประจําวันมักไมไดผล หรือ
ไมไดบอกเงื่อนไขและปจจัยตาง ๆ ที่ถูกควบคุมในการทดลองใหผูบริโภคทราบครบถวน
องคการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) จึงมีขอแนะนํากลวิธีปองกันการหลอกลวงดานสุขภาพ โดย
ไมใหหลงเชื่อขอความโฆษณาผลิตภัณฑดานสุขภาพ ซึ่งมักจะมีขอความในลักษณะดังตอไปนี้ (1) หนึ่งผลิตภัณฑรักษาโรคได
สารพัด เชน อวดอางวาผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถรักษาสมองฝอ โรคขอเขาเสื่อม โรคไต ฯลฯ (2) ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
รับรองจากบุคคลวาใชแลวเห็นผลจริง เชน “รักษาฉันใหหายจากโรคเบาหวานได” ฯลฯ (3) ผลิตภัณฑที่อางคําวา “มาจาก
ธรรมชาติลวน ๆ” แตในความเปนจริง อาจจะไมแนนอนเสมอไปวามาจากธรรมชาติแลวจะปลอดภัย ยกตัวอยาง เชน เห็ดซึ่งมา
จากธรรมชาติ หากมีพิษก็สามารถที่จะคราชีวิตคนได นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่อางวามาจากธรรมชาติยังพบการลักลอบใสยาที่
ตองมีใบสั่งแพทยลงในผลิตภัณฑในปริมาณที่กอใหเกิดอันตรายดวย (4) ระวังอยาหลงเชื่อผลิตภัณฑที่ใชขอความวารักษาได
อยางมหัศจรรย เปนการคนพบใหม การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรฯลฯ (5) การกลาวอางทฤษฎีสมคบคิด วามีความรวมมือกัน
ระหวางบริษัทยากับรัฐบาล เพื่อปดบังผลิตภัณฑที่มหัศจรรยนี้ไวเปนความลับ ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด (6) ไมควร
หลงเชื่อผลิตภัณฑที่กลาววารักษาเห็นผลไดในเวลาที่รวดเร็ว เชน ลดน้ําหนักได 30 ปอนดใน 30 วัน หรือ eliminates skin
cancer in days ! จากการพิจารณาขอมูลประโยคที่ U.S. FDA เตือน สันนิษฐานไดวาขอความ in days อาจทําใหผูบริโภค
เขาใจผิดวาใชเวลาในการรักษาไมกี่วันเทานั้น แตประโยคนี้ไมระบุเวลาที่แนนอน ดังนั้นก็สามารถตีความอีกแงไดวาการกําจัด
มะเร็งผิวหนังนั้นอาจจะใชระยะเวลาไมกี่วัน จนถึงนานหลายปก็ได
การปองกันการถูกหลอกลวงอีกวิธีหนึ่ง คือเปรียบเทียบขอมูลโฆษณากับฉลากผลิตภัณฑ ในผลิตภัณฑ
อาหารจะพบโฆษณาเชิงบําบัด รักษา หรือบรรเทาโรค ซึ่งหากผูบริโภคพิจารณาฉลากผลิตภัณฑ และไมพบเลขทะเบียนตํารับยา
ปรากฏบนฉลาก โดยลักษณะของทะเบียนตํารับยา เชน ทะเบียนยาเลขที่ 1 A 9999/46 แตพบเครื่องหมาย อย. บนฉลากก็
สามารถระบุไดทันทีวาผลิตภัณฑนั้นคือผลิตภัณฑอาหาร จะไมมีผลในการรักษาโรคตาง ๆ ไดตามสรรพคุณที่ผูขายอางไว หรือ
พบเลขที่ใบรับแจง 10 หลัก บนฉลาก เชน เลขที่ใบรับแจงที่ 10-2-5300384 ก็แสดงวาผลิตภัณฑนั้นจดแจงเปนเครื่องสําอาง
การโออวดสรรพคุณ เชน ชวยใหผิวขาวทันใจ หนาใสทันตา เปลี่ยนจากผิวดําเปนผิวขาว ก็ไมควรเชื่อ เพราะเครื่องสําอางไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกายได เปนตน นอกจากนี้แลวผูบริโภคยังสามารถปกปองคุมครองตัวเองจากผลิตภัณฑ
สุขภาพที่โฆษณาเกินจริงได โดยหากพบโฆษณาสรรพคุณ ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย ตองดูใหมี “เลขอนุญาต
โฆษณา” ปรากฏอยูในโฆษณาดวย หากไมพบ ไมควรซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพนั้น และสามารถแจงขอมูลดังกลาวให
อย. รับทราบไดที่สายดวน อย. 1556
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