
 
 

ปองกันการโฆษณาหลอกลวงดานสุขภาพอยางไร  
 

นางสาวเสาวณีย เกตุบํารุงพร 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค 

 

ประชากรไทยพบปญหาการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังและใสใจดานสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ  เชน ผลิตภัณฑอาหาร  ยา เครื่องสําอาง ฯลฯ ในลักษณะหลอกลวง หรือโออวดสรรพคุณเกินกวาความเปน

จริง  ซ่ึงการรูลักษณะของขอความโฆษณาเกินจริง และกลวิธีปองกันการถูกหลอกลวงดานสุขภาพ จะเปนประโยชนตอการชวย

ใหสามารถวินิจฉัยในเบื้องตนไดวาขอมูลโฆษณาใดเปนขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือ  ทําใหไดรับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม 

ปลอดภัย  คุมคามากข้ึน 

“Don’t Be Fooled By Health Fraud Scams” เปนขอความท่ี U.S. FDA เตือนประชาชน เพ่ือใหระวังอยา

หลงเชื่อเลหอุบายของผูขายซ่ึงหลอกลวงเรื่องสุขภาพ โดยโฆษณากลาวอางสรรพคุณผลิตภัณฑเกินจริง เชน  รักษาไดอยาง

มหัศจรรย  การคนพบใหม  สูตรลับ ลดน้ําหนักไดโดยไมตองควบคุมอาหารหรือออกกําลังกาย  รักษาโรครายแรง เรื้อรังตาง ๆ  

เชน โรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน อัลไซเมอร และอีกหลากหลายโรค  โดยผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโฆษณาหลอกลวงดาน

สุขภาพ และพบการจําหนายในทองตลาดของ U.S. FDA  เชน ยา และผลิตภัณฑเสริมอาหาร  นอกจากนี ้U.S. FDA ยังพบวามีการ

หลอกลวงจําหนายอุปกรณบําบัดตาง ๆ  ในราคาแพง โดยกลาวอางหลอกลวงวาสามารถรักษาโรคไดหลายอยาง เชน อัลไซเมอร  

มะเร็งผิวหนัง เปนตน  อีกดวย 

ท้ังนี้ จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบวา  ผลิตภัณฑอาหารจะพบการ

โฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑเสริมอาหาร   โดยลักษณะของขอความท่ีโฆษณาเกินจริง  เชน  มีการอาง อย. รับรองวารักษาโรค 

ลดไขมันได  ชวยใหความจําดี  หรือเพ่ิมคอลลาเจนใหผิว  ชวยใหผิวเตงตึง  กาแฟปรุงสําเร็จ โฆษณาเกินจริงดวยขอความตาง ๆ  

เชน  ดื่มเพ่ือลดน้ําหนัก เผาผลาญไขมัน ชวยใหผิวพรรณสดใส หุนสวย กระชับสัดสวน ปรับระดับน้ําตาลในเลือด ชวยเพ่ิมพลัง

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

เครื่องสําอางท่ีมักพบการโฆษณาเกินจริง เชน ครีมทาผิวกาย พบขอความโฆษณาเกินจริงวา ทาแลวสามารถสลายไขมัน  ชวยให

ทรวงอกกระชับไดรูปทรง  สรางคอลลาเจนใหหนาเตงตึง ครีมทาสิวฝา โฆษณาดวยขอความเกินจริงวาใชแลวกระ ฝา หาย        

ในตลับเดียวมีสารหยุดยั้งไมใหเกิดสิวหรือฝาข้ึนมาใหม    ตัวอยางขอความท่ียกมานั้น ลวนเปนขอความโฆษณาท่ีกลาวอาง

เกินจริงท้ังส้ิน  

กลยุทธการโฆษณาหลอกลวงดานสุขภาพมีหลากหลายลักษณะ เชน “มีดาราบอกวาใชแลวเห็นผล” หรือ  

“ผูปวยรับรองวาใชผลิตภัณฑแลวหาย” หรือ “อางผลวิจัย  ขอเท็จจริงท่ีควรรู คือดาราดูแลตัวเองดีอยูแลว มีการฟตรางกาย  
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ออกกําลังกาย เลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม  ไมใชเพียงแคบริโภคผลิตภัณฑตามท่ีโฆษณาแลวจะเห็นผล ตองมีปจจัยอ่ืน

ประกอบดวย   สําหรับการอางผูปวยใชแลวไดผล  อาจจะเกิดจากผลของยาท่ีผูปวยไดรับจากแพทยไป  หรืออาจเกิดจากท่ี

ผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  การใชชีวิตประจําวันมากกวาจะไดผลดีเพราะผลิตภัณฑท่ีโฆษณา  ในกรณีอางผลวิจัย  

อาจเปนงานวิจัยท่ีจางทําข้ึน หรือวิจัยภายใตเง่ือนไขท่ีมีการกําหนดไวมากมาย  ซ่ึงนํามาใชในชีวิตประจําวันมักไมไดผล   หรือ 

ไมไดบอกเง่ือนไขและปจจัยตาง ๆ  ท่ีถูกควบคุมในการทดลองใหผูบริโภคทราบครบถวน  

องคการอาหารและยา สหรัฐอเมรกิา  (U.S. FDA)  จึงมีขอแนะนํากลวิธีปองกันการหลอกลวงดานสุขภาพ  โดย

ไมใหหลงเชื่อขอความโฆษณาผลิตภัณฑดานสุขภาพ  ซ่ึงมักจะมีขอความในลักษณะดังตอไปนี้ (1) หนึ่งผลิตภัณฑรักษาโรคได

สารพัด เชน อวดอางวาผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถรักษาสมองฝอ โรคขอเขาเสื่อม โรคไต ฯลฯ (2) ผลิตภัณฑท่ีไดรับการ

รับรองจากบุคคลวาใชแลวเห็นผลจริง เชน “รักษาฉันใหหายจากโรคเบาหวานได” ฯลฯ (3)  ผลิตภัณฑท่ีอางคําวา “มาจาก

ธรรมชาติลวน ๆ ” แตในความเปนจริง อาจจะไมแนนอนเสมอไปวามาจากธรรมชาติแลวจะปลอดภัย ยกตัวอยาง เชน เห็ดซ่ึงมา

จากธรรมชาติ หากมีพิษก็สามารถท่ีจะคราชีวิตคนได  นอกจากนี้ผลิตภัณฑท่ีอางวามาจากธรรมชาติยังพบการลักลอบใสยาท่ี

ตองมีใบสั่งแพทยลงในผลิตภัณฑในปริมาณท่ีกอใหเกิดอันตรายดวย (4) ระวังอยาหลงเชื่อผลิตภัณฑท่ีใชขอความวารักษาได

อยางมหัศจรรย เปนการคนพบใหม การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรฯลฯ (5) การกลาวอางทฤษฎีสมคบคิด วามีความรวมมือกัน

ระหวางบริษัทยากับรัฐบาล เพ่ือปดบังผลิตภัณฑท่ีมหัศจรรยนี้ไวเปนความลับ ซ่ึงไมเปนความจริงแตอยางใด (6) ไมควร

หลงเชื่อผลิตภัณฑท่ีกลาววารักษาเห็นผลไดในเวลาท่ีรวดเร็ว เชน ลดน้ําหนักได 30 ปอนดใน 30 วัน หรือ eliminates skin 

cancer  in days !  จากการพิจารณาขอมูลประโยคท่ี U.S. FDA  เตือน  สันนิษฐานไดวาขอความ  in days  อาจทําใหผูบริโภค

เขาใจผิดวาใชเวลาในการรักษาไมก่ีวันเทานั้น แตประโยคนี้ไมระบุเวลาท่ีแนนอน ดังนั้นก็สามารถตีความอีกแงไดวาการกําจัด

มะเร็งผิวหนังนั้นอาจจะใชระยะเวลาไมก่ีวัน จนถึงนานหลายปก็ได   

การปองกันการถูกหลอกลวงอีกวิธีหนึ่ง คือเปรียบเทียบขอมูลโฆษณากับฉลากผลิตภัณฑ ในผลิตภัณฑ

อาหารจะพบโฆษณาเชิงบําบัด รักษา หรือบรรเทาโรค ซ่ึงหากผูบริโภคพิจารณาฉลากผลิตภัณฑ และไมพบเลขทะเบียนตํารับยา

ปรากฏบนฉลาก โดยลักษณะของทะเบียนตํารับยา  เชน ทะเบียนยาเลขท่ี 1 A 9999/46  แตพบเครื่องหมาย อย. บนฉลากก็

สามารถระบุไดทันทีวาผลิตภัณฑนั้นคือผลิตภัณฑอาหาร จะไมมีผลในการรักษาโรคตาง ๆ  ไดตามสรรพคุณท่ีผูขายอางไว  หรือ

พบเลขท่ีใบรับแจง 10 หลัก บนฉลาก เชน เลขท่ีใบรับแจงท่ี 10-2-5300384   ก็แสดงวาผลิตภัณฑนั้นจดแจงเปนเครื่องสําอาง 

การโออวดสรรพคุณ เชน  ชวยใหผิวขาวทันใจ  หนาใสทันตา เปลี่ยนจากผิวดําเปนผิวขาว  ก็ไมควรเชื่อ เพราะเครื่องสําอางไมมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกายได เปนตน  นอกจากนี้แลวผูบริโภคยังสามารถปกปองคุมครองตัวเองจากผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีโฆษณาเกินจริงได  โดยหากพบโฆษณาสรรพคุณ ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องมือแพทย  ตองดูใหมี “เลขอนุญาต

โฆษณา” ปรากฏอยูในโฆษณาดวย   หากไมพบ ไมควรซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพนั้น   และสามารถแจงขอมูลดังกลาวให 

อย. รบัทราบไดท่ีสายดวน อย. 1556   

เอกสารอางอิง  
นิรัตน เตียสุวรรณ. (2552,พฤษภาคม 31). คําโฆษณา “ดู ดี๊ ...ดี” แถม “ถูก...ถูก” หากพบผลิตภัณฑ

หลอกลวง ไมมีคุณภาพ เทากับ “ซ้ือความเสี่ยง” ขาวสด, หนา 8. 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2560). คูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ. 

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

 
2 

 



 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2556). คูมือ อย.นอย ชุด รูแลวบอกตอ ฉบับมัธยมศึกษา (ปรับปรุงใหม 

พ.ศ. 2556) .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.  

U.S. Food and Drug Administration. (2013). 6 Tip-offs to Rip-offs: Don’t Fall for Health Fraud 

Scams. FDA Consumer Health Information, Retrieved September, 2017, from 

https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm341344.htm 

U.S. Food and Drug Administration. (2011). Don’t BE Fooled By Health Fraud Scams. FDA 

Consumer Health Information, Retrieved September, 2017, from 

https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm278980.htm 

3 
 


