






ผลติภณัฑอาหาร  เชน อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ  กาแฟ
ปรุงสําเร็จ  เคร่ืองดืม่ในภาชนะบรรจทุีป่ดสนทิ  ผลิตภณัฑเสริมอาหาร
ตาง ๆ  เชน สาหรายสไปรูลินา  น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส   ไคโตซาน
ใยอาหารชนิดเม็ด สารสกัดจากสมแขก โคเอนไซมคิวเทน
กลูตาไทโอน  สารสกัดจากถ่ัวขาว น้ําคลอโรฟลล เปนตน

ผลิตภัณฑยา  ไดแก ยารักษาโรคชนิดตาง ๆ  ทั้งที่เปนยาแผนปจจุบัน
ยาแผนโบราณ  และ ยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายและ
ยาควบคุมพิเศษ ฯลฯ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  อาทิ  ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา สบ ู
ครีมหรือโลช่ันบํารุงผิว ครีมรองพื้น แปงทาหนา  ลิปสติก  ที่ทาตา  ที่ทาแกม
แชมพู ครีมนวดผม น้ําหอม  ผลิตภัณฑยอมผม เจลแตงผม  ผลิตภัณฑทาเล็บ
ยาสีฟน  ฯลฯ

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน  อาทิ  ผลิตภัณฑลบคําผิด
ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองน้ํา ผลิตภัณฑปองกัน
และกําจัดแมลง  ฯลฯ

ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย  อาทิ   ถุงยางอนามัย  เกาอ้ี ไฟฟาสถิต
คอนแทคเลนสรวมถึงคอนแทคเลนสแฟช่ัน  เคร่ืองนวด ที่นอนแมเหล็ก
พลาสเตอรแมเหล็ก  เคร่ืองส่ันสะเทือน  ฯลฯ

ผลิตภัณฑวัตถุเสพติด  อาท ิยาเสพติดที่มีการใชประโยชนทางการแพทย
เชน  มอรฟน  ฝนยา  หรือ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เชน ยานอนหลับ
ยาลดความอวนบางชนิด  แมแตสารระเหยจําพวก ทินเนอร แลคเกอร กาวยาง ฯลฯ
ก็จัดเปนวัตถุเสพติดเชนกัน
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การโฆษณามีผลตอผ ูบริโภคมากกวาที่คิด
หลายทานอาจคาดไมถึงวาการโฆษณามีผลตอสขุภาพ และทาํใหพฤตกิรรมสขุภาพ
ผิดเพี้ยนได  หากประชาชนหลงเช่ือซ้ือสินคาที่โฆษณาอวดอางเกินจริงมาใช
และเช่ือตามที่คําโฆษณาบอกไว  โดยเฉพาะถาเปนผลิตภัณฑสุขภาพซ่ึงอย ูใน
ความรับผิดชอบของ อย. เชน โฆษณาวา “ ลดความอวนโดยไมตองออกกําลังกาย
เพยีงแคใชผลติภณัฑ …เทานัน้ ”  ซ่ึงการโฆษณาดังกลาวเปนการสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมการใชชีวิตที่ไมเหมาะสม  หากปฏิบตัติามในอนาคตอาจเกดิโรคเร้ือรัง
เชน โรคหวัใจ เบาหวาน ความดนัโลหติสูง ตามมาได

เชื่อ ซ้ือ ใชตามโฆษณา มีบทพิสูจนแลวถึงอันตราย…อยางคาดไมถึง
บทพิสูจนนั้นเคยพบมาแลวในผ ูที่ เปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ซ่ึงตองรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ แตกลับไปหลงเชือ่ซ้ือผลติภัณฑเสรมิอาหาร
ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่โฆษณาวารักษาเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได
มารับประทานแทน ทําใหเกิดอันตรายบางครั้ งถึงชีวิต ดังนั้นทุกคร้ังกอนจะ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ผ ูบริโภคควรหาขอมูลสนับสนุนเพิ่มเติม
เพือ่ความปลอดภยัของตนเอง

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา หวงัเปนอยางย่ิงวาค ูมอืเลมนีจ้ะชวยให
ประชาชนร ูขอเท็จจริงของผลิตภัณฑสุขภาพที่มักพบการโฆษณาเกินจริง  และ
กลเม็ดการโฆษณาตาง ๆ ที่ควรระวัง ตลอดทั้งสามารถแยกแยะลักษณะขอความ
ที่โออวดเกินจริงได และนําขอมูลดังกลาวมาชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ื อ
ผลิตภัณฑสุขภาพทีป่ลอดภัยไดอยางสมประโยชน

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กนัยายน 2552

เชือ่หรือไม  !
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โฆษณาอาหารลักษณะอยางไร ? ควรระวงั 4
ร ูเทาทนัรูปแบบการโฆษณายาหลอกลวง / ผิดกฎหมาย 6
ร ูเทาทันโฆษณาเครื่องสําอางเพิ่มสวย 8
ใชยา หรอืไมใชยา ดอูยางไรเขาใจไมผิด 10
เลอืกเครือ่งมอืแพทย อยางคลายใจ 12
อย. บอกตอ …. ขอความโฆษณาแบบไหน อย. ไมไดรบัรอง 13






ความจริงของยาเมด็คมุกําเนดิทีค่วรร ู 16
งายดายหรือลวงหลอก กลตูาไทโอนชนดิเมด็ ชวยผิวขาว กระจางใส 18
เครือ่งสาํอางทําใหผวิขาว 19
สเต็มเซลล…กบัการชะลอความแก 20
สเต็มเซลล ... กับทางออกของการรักษาโรครายแรง 22
(ไม ) อยากสวยอยางเส่ียง ร ูกอนใส…คอนแทคเลนสแฟชัน่ 24
สวย…หลอ ดวย Derma Roller …นาลองหรือไม ? 25
ร ูจกัผลติภณัฑเสรมิอาหารกนัมากขึน้ 26
เกาอีไ้ฟฟาสถติ  เตียงนวดไฟฟา 28
กาแฟชวยเพิม่พลังเพศ ใหห ุนเพรียว สรรพคณุจริงหรือ !! 30
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กี่ ยุค  กี่สมัย  ขอความโฆษณาขางตนยังคงดึงดูดใจผ ูซ้ื ออย ูเนือง ๆ
เมื่อพบโฆษณาอาหารสรรพคุณโดนใจ  ควรย้ังใจไวกอน  และหากพบลักษณะ
การโฆษณาผลติภณัฑอาหารตอไปนี ้ ควรหลกีเลีย่งเพราะสนันษิฐานไดวาเปนการ
โฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต  ไดแก

การโฆษณาบําบัด บรรเทา รักษาโรคโดยกลาวอางสรรพคุณของ
สวนประกอบของผลิตภณัฑอาหารในทางยา เชน อางผลวจิยัวาสารทีเ่ปน
สวนประกอบในอาหารนัน้ปองกนั / รักษาโรคหวัใจ มะเร็ง เบาหวาน
เกาต  อัมพฤกษ หรือโรคใด ๆ  หรือนําบทสัมภาษณผ ูปวยที่รับประทาน
ผลิตภณัฑอาหารแลวอาการปวยดขีึน้ หรือหายจากอาการปวยมาโฆษณา
ซ่ึงการที่ผ ูปวยอาการดีขึ้นอาจจะเกิดจากผลของยาที่ผ ูปวยไดรับจาก
แพทยไป หรืออาจเกิดจากที่เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
การใชชวิีตประจําวันมากกวาจะเปนเพราะผลิตภัณฑทีโ่ฆษณา
การโฆษณาเพิ่ มสวนสู ง เปนการโฆษณาโดยกลาวอางสรรพคุณ
ของสวนประกอบทีม่อีย ูในผลิตภณัฑอาหารวามสีวนชวยในการกระต ุน
การเจริญเติบโตของเด็ก ชวยปรับกลไกการทํางานและกระต ุนการ
เจริญเตบิโตของรางกาย



ผลติภัณฑทีไ่มตองอดอาหาร  ไมกลบัมาอวนอีก ผลติภัณฑที่
ทําใหสขุภาพผวิดี
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การโฆษณาเพิม่ความงามใหกับผิวพรรณ มกัจะกลาวอางสรรพคณุ
ของสารอาหารที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารวามีสวน
ชวยใหฝา กระ จุดดางดํา จางหาย ผิวพรรณเปลงปล่ัง
การโฆษณาเกี่ยวกับตอตานอนุมูลอิสระ เปนการอางผลการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชนของผลไมหลายชนิดที่นํามาเปนสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑวามีผลตอการตานอนุมูลอิสระสูง ซ่ึงจะสงผลใหมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
การโฆษณาลดความอวน  มกัจะกลาวอางสรรพคุณของสารตาง ๆ
ที่เปนสวนประกอบในผลิตภัณฑวามีกลไกในการชวยเผาผลาญ
ไขมัน  ทําใหผอมโดยไมตองออกกําลังกาย

นอกจากนี้หากพบการขายผลิตภัณฑในที่ ลับ ( ขายในที่ ลับ หรือ
ขายผลิตภัณฑในที่ไมเปดเผย เชน เปดหองโรงแรมสาธิตสินคาและขาย
รวมทั้งการขายทางอินเทอรเน็ต ) ลอ (  จูงใจโดย ลด แลก แจก แถม พรอมกับ
ผลิตภัณฑที่ ใกลหมดอายุหรืออาจมีปญหาดานคุณภาพ ) หลอกลวง
( สินคาปลอม ) พราง ( เชน ผลิตภัณฑอาหารมาขออนุญาตสรรพคุณอยางหนึง่
แตมกีารนาํไปโฆษณาอีกอยางหนึง่ )  ผ ูบรโิภคควรระมดัระวังตวั พจิารณาใหถวนถี่
กอนตัดสินใจ เพราะอาจไดรับผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพ ใสสารอันตรายลงไป
หรือพบโฆษณาที่เผยแพรโดยไมผานการอนุญาตจาก อย. ได

ซ้ืออาหารปลอดภยั ...
อยาลมืใชเคล็ดลับ 5 ดู

ดู ฉลาก  ดู ลักษณะอาหาร
ดู สภาพภาชนะบรรจุ

ดู การเกบ็รักษาของรานคา
 ดู ผ ูขาย 
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ยา



     คือหนึ่งในผลิตภัณฑสุขภาพที่อย ูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ( อย. )  และเปนผลิตภณัฑทีผ่ ูซ้ือคาดหวงั
วารักษาโรคไดแนนอน จึงมีผ ูอาศัยความคิดดังกลาวเปนชองทางการขาย โดย
โฆษณายาเกินกวาสรรพคุณที่ไดรับอนุญาต ซ่ึงรูปแบบการโฆษณายาที่  อย.
พบปญหาการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย  มดีงันี้

1. การโฆษณาจําหนายยาแผนโบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับ มีทั้งที่
ลักลอบผลิตภายในประเทศ โดยวางจําหนายตามแผงลอยหรือตามวัดตาง ๆ
มกัพบวานอกจากจะแสดงสรรพคณุโออวดแลว ยังมกีารนาํเอายาแผนปจจบัุนทีม่ี
ความเปนอันตรายสูงมาผสมอย ูดวย เชน ยากล ุมสเตียรอยด เปนตน นอกจากนี้
ยงัมีการลกัลอบนําเขายาจากตางประเทศ สังเกตไดจากฉลากและเอกสารกํากับยา
ที่ เปนขอความภาษาตางประเทศซ่ึงบรรยายสรรพคุณในลักษณะโออวด เชน
บํารุงกามารมณ บํารุงหัวใจ ตับ มาม ไต รักษาโรคอัมพาต และเปนยาอายุวัฒนะ

2.  การโฆษณาจําหนายยาแผนโบราณทีข่ึน้ทะเบียนตาํรบัถกูตอง แตอวดอาง
สรรพคณุยาเกนิกวาทไดรบัอนญุาต ซ่ึงลักษณะการโฆษณายาทีพ่บวาผิดกฎหมาย /
หลอกลวงผ ูบริโภค มีดังนี้

แจกแจงสรรพคณุสวนประกอบของสมนุไพรแตละชนดิทีม่อีย ูในยานัน้
เชน โดไมร ูลม บํารุงความกําหนัด  แกปสสาวะพิการ หรือ โสมจีน
แกเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  เสริมภมูติานทาน เปนตน เสมอืนกนิแลวจะ
ไดผลตามสรรพคณุของสมนุไพรนัน้  ซ่ึงทีจ่รงิแลวการออกฤทธิข์องยา
จะเปนการออกฤทธิโ์ดยรวม ซ่ึงยาทีโ่ฆษณานัน้เปนเพยีงยาแผนโบราณ /
ยาสมนุไพร ซ่ึงมสีรรพคณุเพียงแคบํารุงรางกายเทานัน้
นําเสนอผ ูมปีระสบการณการใชยา   โดยนาํบุคคลทีป่วยมาถายรูป  ระบุ
ที่อย ู  และสัมภาษณวาเปนโรคอะไร พรอมบอกวาหายจากโรคนี้แลว
เพราะรับประทานยาทีอ่ย ูตามโฆษณา ซ่ึงเปนการกระทําทีผิ่ดตอกฎหมาย



 ี่
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เพราะกฎหมายยาหามรับรองยกยองสรรพคณุ
โดยบุคคลอ่ืน และส่ิงที่คาดไมถึงจากการ
ตดิตามตรวจสอบพบวาบคุคลทีถู่กกลาวอาง
นั้นเสียชีวิตแลว ในบางกรณีที่พบคือไดรับ
การชักชวนจากเพื่อนใหไปเขารวมสัมมนา
และถูกจบัตวัถายรูปโดยไมทราบวาถูกนาํไป
ใชในการโฆษณา  เปนตน
โฆษณายาระบายกล ุมทีเ่ปนสมนุไพร ซ่ึงเปนยาทีม่สีรรพคณุเปนยาระบาย
บรรเทาอาการทองผูก  แตอางวาละลายไขมนั / ลดความอวน / ลดน้าํหนกั
หรือในยาแผนโบราณบางตัวที่มีสรรพคุณเปนยารักษาน้ําเหลืองเสีย
แตอวดอางวารักษาเอดส  เปนตน
โฆษณาวาเปนยาบํารงุสมรรถภาพทางเพศ  ยาคมุกาํเนดิ ยาขบัประจาํเดอืน
ยาทาํแทง  ยาปลุกเซ็กส   รักษาไทรอยด  / ลดน้าํตาลในเลือด  รักษาสิว - ฝา
หรือบอกวารับประทานแลวหายทันที วิเศษ ยอดเย่ียม ปลอดภัย
ไมมีผลขางเคียง  ตัวอยางขอความโฆษณาที่ยกขางตนนั้นลวน
“ ขดัตอกฎหมาย ” เพราะในผลิตภณัฑยาไมอนญุาตใหโฆษณาขอความ
ดังกลาวตอประชาชน จึงไมควรซ้ือผลิตภัณฑที่มีการโฆษณาดังกลาว
มาใช
โฆษณาอางรกัษาโรคมะเร็ง / อัมพาต / วณัโรค / โรคเร้ือน / โรคอาการของ
สมอง หัวใจ / ปอด / ตับ / มาม / ไต ซ่ึง อย.ไมอนุญาตใหโฆษณา
แนนอน เนือ่งจากมปีระกาศกระทรวงสาธารณสขุหามโฆษณาโรคราย
เหลานีต้อประชาชนทัว่ไป เพราะโรคเหลานีจ้าํเปนตองไดรบัการแนะนํา
จากแพทยหรอืเภสชักร



ร ูแบบนีแ้ลว  กอนเช่ือ กอนซ้ือ กอนใช เพือ่ความปลอดภยั ควรพนิจิพเิคราะห
อยางถ่ีถวน ส่ิงสําคัญคือ อยาหลงเช่ือเพียงคําโฆษณา และหากจะซ้ือยา ควรซ้ือ
จากรานขายยาที่มีใบอนุญาต ถามีขอสงสัย หรือพบโฆษณาที่ดูดีควรปรึกษาผ ูที่มี
ความร ูในการใหคาํแนะนาํทีถู่กตอง และใชแลวควรสังเกตอาการตนเองดวย หากพบวา
มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นใหหยุดใช นอกจากนี้ ไมควรเสี่ยงซ้ือยาตามที่มีโฆษณา
ทางอินเทอรเนต็  เพราะอาจเปนยาทีไ่มไดขึ้นทะเบียนตํารับยากบั อย. หรือแมแต
เปนยาปลอมที่ไมมีผลในการรักษา อาจเปนอันตรายตอชีวิตได อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมการกระทาํที่ผิดกฎหมายดวย
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1. การโฆษณาที่กลาวอางสรรพคุณเกินความเปนเครื่องสําอาง กอใหเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกีย่วกบัเคร่ืองสําอาง ขอความโฆษณาทีพ่บ มีดังนี้

โฆษณาวาชวยบําบดั บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค เชน กําจดัเช้ือรา
เช้ือแบคทเีรีย ฯลฯ
โฆษณาวาชวยเปล่ียนแปลงระบบการทํางานภายในรางกาย  เชน….
ชวยตอตานอนุมูลอิสระ…. ยับย้ังการสรางเอนไซม….ยับย้ังการกอตัว
ของเมด็สีผิว…กระต ุนรางกายทีห่มดวยัเจริญพนัธ ุใหสราง Collagen  type
III  …. ลดการสรางเมด็สี ….ลดการเกดิสิว ฝา  กระ จดุดางดํา…
โฆษณาวาชวยเปล่ียนแปลงโครงสรางของรางกาย  เชน ….....ลดไขมนั
เฉพาะสวน ชวยใหผิวเตงตงึมากกวาเดิม ไมเหีย่วยน ….  เพิม่ / ลดขนาด
หรือยกกระชับทรวงอกทีห่ยอนยานใหกลับสวยงาม….

เครือ่งสาํอาง เปนผลิตภัณฑใชภายนอก  และมีผลตอรางกายเพียงแค
ผิวภายนอกเทานัน้ ไมสามารถลงลึกถึงผิวช้ันในได  อยางไรกต็าม
ปจจบุันยังพบเหน็ขอความโฆษณาเคร่ืองสําอางที่อวดอาง
เกนิจริงที่ผ ูบริโภคควรระวัง ซ่ึงจะมลัีกษณะดงันี้

2. การโฆษณาทีอ่างอิงผลจากการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ แตไมไดบอก
เงื่อนไขและปจจัยตาง ๆ ที่ ถูกควบคุม
โดยผ ูทํา การทดลองใหผ ูบ ริโภคทราบ
อยางครบถวน  ตวัอยางเชน
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ผานการทดสอบทางการแพทยแลววาไมระคายเคอืง / ไมแพแมผวิ
ทีบ่อบบาง
อาสาสมัครที่ถูกคัดเลือกใหเขารับการทดสอบการระคายเคืองนี้
มีอายุ 18 - 60 ป สุขภาพแข็งแรง ไมมีประวัติปวยดวยโรคภูมิแพ
หรือโรคทางผวิหนงั  และไมอย ูในระหวางการรับประทานยารักษาโรค
ฯลฯ
ผ ูบริโภคเขาใจวาเมื่อใชผลิตภัณฑแลวจะไมระคายเคือง / ไมแพ
ในทุกกรณี ซึง่การทดสอบดวยเงื่อนไขและขอจํากัดนี้ไมสามารถ
นําผลมาเปนตวัแทนในกล ุมผ ูบริโภคทัว่ไปไดทัง้หมด
ควรพิจารณาขอมลูทีเ่ปนสาระสําคญัของการศกึษา ฯ ประกอบดวย
โดยขอความนั้นอาจปรากฏเปนตัวอักษรเพ่ิมเติม เชน อักษรลอย
ในภาพยนตรโฆษณา ฯ หรือขอความอธิบายเพ่ิมเติมกํากับอย ู
ดานลางของช้ินงานโฆษณาที่เปนสิ่งพิมพ เปนตน

3. การโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาในการไดรับผลในการใชเครื่องสําอาง
มักอางวาเปนผลจากการศึกษาวิจัย / การสํารวจผลจากผ ูใชทั้งจากตางประเทศ
และจากในประเทศ

การไดรับผลในการใชเคร่ืองสําอางนั้น ไมวาจะเปนการสรุปผล
จากตัวช้ีวัดตาง ๆ ในลักษณะที่เปนวิทยาศาสตรหรือไมก็ตาม ผล
ที่ไดจะแปรผันไปตามปจจัยตาง ๆ มากมาย อาทิ เพศ วัย เช้ือชาติ
ลกัษณะเฉพาะของแตละบคุคล   พฤตกิรรมการใช   ความถีใ่นการใช
ปริมาณการใชแตละคร้ัง รวมถึงสภาพแวดลอมของผ ูใช เปนตน
จึงพิจารณาไดวาเปนการโฆษณาที่โออวดเกินจริง เนื่องจาก
ในสภาพความเปนจริง ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช
เคร่ืองสาํอางของผ ูบริโภคไดเหมอืนในการทดลอง  /  การศกึษา ฯลฯ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางไมอยากเส่ียงอันตราย ส่ิงสําคญัทีสุ่ด กอนการตดัสินใจซ้ือ
ควรคดิโดยใชวิจารณญาณ  เช่ือวาคงไมมเีคร่ืองสําอางใดทีจ่ะสามารถเปล่ียนแปลง
ผ ูใชใหเปนไดดังใจ หรือเปล่ียนใหสวย ดูดีไดในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ  และอยาลืม
อานฉลากภาษาไทยกอนตัดสินใจซ้ือเสมอ รวมถึงซ้ือจากรานที่มีหลักแหลง
แนนอน จะไดไมโชครายถึงขั้นเสียโฉม หรือตองเจ็บปวย เกิดอาการแพรุนแรง
ถึงขั้นหามสงโรงพยาบาล ก็มีใหเห็นเปนตัวอยางบอยคร้ังในหนาหนังสือพิมพ

ขอเท็จจริง



ขอความโฆษณา

เงือ่นไขการทดลอง
ท่ีผ ูบริโภคไมทราบ

ขอแนะนํา

ความเขาใจผิด
ท่ีเกิดข้ึน
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ค ุนหูกันหรือไมกับผลิตภัณฑที่
ผ ูขายแจงวาไดรับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว
วาสามารถบําบัด รักษา หรือบรรเทา
โรคได โดยนําเครือ่งหมาย อย. ทีป่รากฏ
อย ูบ นฉลากผลิตภัณฑมาแสดงให
ผ ูบริโภคดเูพื่อเปนเครื่องยนืยัน  ทําให
ผ ูบริโภคเขาใจผิดวาการมีเครื่องหมาย
อย. บนฉลาก  แสดงวาเปนผลติภณัฑยา
และ  อย.  รบัรองแลววาจะรกัษาโรคตาง ๆ
ไดตามสรรพคณุทีผ่ ูขายอางไว  อาจดวย

ผ ูขายจงใจใหเขาใจผิด หรือมีความเช่ือ
และความเขาใจที่ผิดเชนนั้นจริง ๆ แต
อยางไรก็ตามขอมูลที่ส่ือสารผิดทําให
ผ ูบริโภคเสียผลประโยชนได

ผลิตภัณฑที่โฆษณานั้นจะใช
ผลติภณัฑยา หรอืเปนผลติภณัฑทีเ่ขาใจ
วาเปน “ ยา ” แตไมใช “ ยา ”  กนัแน
ผ ูบ ริโภคสามารถแยกแยะเบ้ื องตน
ไดจากฉลากผลิตภัณฑ  สําหรับยาที่
ไดรับอนุญาตใหจําหนายได จะแสดง
เลขทะเบียนตํารับยาบนฉลาก ไมใช
เครือ่งหมาย อย. อยางทีห่ลายคนเขาใจ
เชน ถาเปนยาแผนโบราณสําหรับมนษุย
ผลิตในประเทศ  เลขทะเบียนตํารับยา
คือ G …(ลําดับที่) /…(พ.ศ.)   เชน
G 9999 / 50  ยาแผนโบราณนําเขาสําหรับ
มนุษยนําเขา / ส่ังเขามาในประเทศ
คอื K... (ลําดับที่)  / ……(พ.ศ.)   หรือถา
เปนยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยผลิต
ในประเทศที่ มีตัวยาออกฤทธิ์ เพียง
ตวัเดยีว เลขทะเบยีนตาํรับยา คอื 1A …
(ลําดับที่) / …. (พ .ศ.)  เปนตน
แตหากพบการโฆษณายาในส่ือตาง ๆ
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ใหตรวจสอบด ู “ เลขทีใ่บอนญุาตโฆษณา ”
ถาโฆษณานั้นเปนผลิตภัณฑยาที่ไดรับ
อนุญาตใหโฆษณากับประชาชนทั่วไป
จะตองมีเลขที่ใบอนุญาตโฆษณา โดย
จะมอีกัษรยอ ฆท. ....( ลาํดับที ่)  / .....(พ.ศ.)
เชน ฆท. 99 / 2552  เปนตน  ปรากฏอย ูใน
ส่ือโฆษณานัน้ ๆ ดวย
         สําหรับผลติภณัฑทีม่ีเครือ่งหมาย
อย .บนฉลากนั้น เป น ผลิ ตภั ณฑ ที่
ผ ูผลิต / ผ ูนําเขา ขออนุญาตสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจําหนาย
อยู  ในรูปแบบของผลิ ตภัณฑอาหาร
ผ ูบริโภคจึงไมควรหลงเช่ือ แมผ ูผลิตจะ
อางวาไดรับเคร่ืองหมาย อย. หรือไดรับการ
รับรองจาก อย. แลวกต็าม เพราะ อย. ไมเคย
อนุญาตใหโฆษณาอาหารในเชิงบําบัด
ปองกนั รักษาโรค  เนือ่งจากปรมิาณทีใ่ส
ในอาหารนั้นไมมากพอจะมีสรรพคุณ
ตามคําโฆษณาได ขอมูลดังกลาวจะชวย



แยกแยะใหผ ูบ ริโภคไดรับผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ปลอดภัย ค ุมคา ไดมากขึ้น
อยางไรก็ตามการตัดสินใจซ้ือ หรือ
ไมเปนสิทธิของผ ูบริโภคที่กระทําได
อยางเสรี วาจะยอมเส่ียงหรือไม

ถามีเครือ่งหมาย  อย.  บนฉลาก
จะไม ใชยานะ  จะบอกให
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“ เคร่ืองมือแพทย ” คื อ
ผลติภณัฑท่ีใชในการประกอบวชิาชีพของ
แพทย  พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย
เทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด  และ
สตัวแพทย หรอืเปนผลติภณัฑท่ีมีจดุประสงค
ในการใชงานเพื่อวินิจฉัย บําบัด บรรเทา
หรอืรักษาโรคของมนษุยหรอืสตัว เปนตน

ปญห า ใกล ตั วที่ พบจากผ ูใ ช
เคร่ืองมือแพทย คือ โฆษณาโออวดสรรพคุณ
หรือประโยชนของเคร่ืองมือแพทยเปนเท็จ
หรือหลอกลวงหรือเปดศูนยสาธิตเคร่ืองมือ -
แพทย โดยเฉพาะในกล ุมเครือ่งมือกายภาพ
บําบัดท่ีสามารถนาํไปใชไดท่ีบาน แลวให
บริการทดลองใชฟรีติดตอกันหลายวัน
แตแอบแฝงไปดวยการโฆษณาโออวดให
หลงเช่ือ แลวซื้อไปใชท่ีบานเพือ่ใชบําบัด
รกัษาโรค ซึง่มีราคาแพงมากแตไมสามารถ
รกัษาโรคไดตามท่ีโฆษณาไว และยงัทําให
ขาดโอกาสในการบําบัดรักษาดวยวิธีทาง
การแพทยท่ีถูกตอง  นอกจากนี ้ยังชักชวน
ใหซ้ือเคร่ืองมือเพื่อเปดใหบริการเชิงธุรกิจ
แตไมมีผ ูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
ควบคุมดูแล  ซึ่ งเขาขายเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
และเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไมไดรับอนุญาตอีกดวย

อยาเช่ือคําโฆษณาจากผ ูขายเพียง
อยางเดียว ใหอานขอมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑเปรียบเทียบดวย ถาไม
ตรงกนัไมควรซื้อ
ระวังโฆษณาโออวด หากไมพบ
เลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือ -
แพทย เชน ฆพ. 99 / 2548 ในสื่อ
โฆษณานั้น  อยาหลงเช่ือซื้อมาใช
อานคําเตือน ขอควรระวังใหแนใจ
กอน เพราะอุปกรณแตละชนิดจะมี
ขอหามใชตางกัน  เชน เครื่องนวด
และสั่นเทาไมเหมาะกับผ ูสูงอายุ
เปนตน
หากเปนเคร่ืองมือกายภาพบําบัด
ดูใหมี “ เลขท่ีแจงรายการละเอียด -
 เครื่องมือแพทย  ” บนฉลากดวย
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คณุเคยไหม ?  พบผลิตภณัฑ
อาหาร เคร่ืองสําอาง  ยาแผนโบราณ
อุปกรณการแพทย / เคร่ืองมือ
กายภาพบาํบดัที่โฆษณาวาสามารถ
รักษาโรครายแรง / เร้ือรัง หรือ
ชวยเปล่ียนแปลงโครงสรางรางกาย นอกจากนียั้งอางวา อย. รับรอง  หรือผาน อย. แลว
ทั้ง ๆ ที่  อย. ไมเคยอนุญาตใหโฆษณาในลักษณะรักษาโรค ลดความอวน เพื่อ
ห ุนเพรียว ผิวสวยเลย

กาแฟปรุงสําเร็จ - ใชดื่มเพ่ือชวยลดน้ําหนัก
- เผาผลาญไขมัน กระชับสัดสวน
- ชวยใหผิวพรรณสดใส ห ุนสวย
- ชวยกระชับสัดสวน ปรับระดับน้ําตาลในเลือด
- ชวยเพ่ิมพลังทางเพศ สําหรับผ ูชายที่มีอายุ 30 ป

ขึ้นไป

เคร่ืองดื่ม อาทิ
เคร่ืองดื่มสมุนไพร
น้ําผลไมผสม -
สมุนไพร
ชาเขียวพรอมดื่ม

- กินแลวบํารุงผวิพรรณใหสดใส
- รักษาโรค 31 ชนิด
- ลดอวน ทําใหน้ําหนักรางกาย รอบเอว

รอบสะโพก รอบแขนลดลง
- ชวยการกําจัด และขับสารพิษออกจากรางกาย
- สรางภูมิค ุมกันในรางกาย  ทําลายอนุมูลอิสระ
- มีสรรพคุณชวยลดการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง

ผลติภณัฑ ตวัอยางขอความโฆษณาเกนิจรงิ
อาหาร

จดจําไว...โฆษณาอางเกนิจริง...อยาเช่ือ...อยาซ้ือ...อยาใช
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อาหาร

น้ําคลอโรฟลล

ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร
ทัง้ในรูปแบบ
เม็ด  แคปซูล
ของเหลว เกล็ด
ฯลฯ

- ลางสารพิษออกจากรางกาย
- อวดอางสรรพคุณใชหยอดตารักษาตอกระจก

- อาง อย.รับรองวารักษาโรค ลดไขมัน ได
- ชวยใหความจําดี
- ปองกันมะเร็ง ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด
- ขับสารพิษและไขมันในรางกาย
- อวดอางรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ

ความดันโลหิตสูง

เครือ่งสาํอาง
ครีมทาผิวกาย /
ทาผวิหนา

- ทาแลวสามารถสลายไขมัน ลดเซลลูไลท
- ชวยใหทรวงอกกระชับไดรูปทรง
- สรางคอลลาเจนใหหนาเตงตึง ยกผิวสวนที่

หยอนคลอย
- เสริมสรางเซลลผิวใหมปรับสภาพผิวใหดีขึ้น

จากภายใน
- เติมเต็มร้ิวรอยรองลึก เสริมสรางคอลลาเจน

ในผิวช้ันใน
- ทาแลวเพ่ิมขนาดหนาอกใหใหญขึ้น
- ซึมซับส ูผิวช้ันใน สรางเสนใยอิลาสติน
- เคร่ืองสําอางนาโน (แตจริง ๆ แลว เพียงแคใช

วตัถดุบิทีม่ขีนาดโมเลกลุระดบันาโน แตพอผสม
แลวพบวาอนุภาคไมถึงระดบันาโน)

เจลทาผวิหนา

ไวทเทนนิ่งครีม - ฟนฟูผิวใหแข็งแรง ขาวใสในทันที

- ในตลับเดียว มีสารหยุดย้ังไมใหเกิดสิวหรือฝา
ขึ้นมาใหม

- รักษา ฝา กระ จุดดางดํา
- ครีมทาสวิ มตีวัยาชวยลดการอักเสบของสิว
- ใชแลวกระ ฝา หาย



ผลติภณัฑ ตวัอยางขอความโฆษณาเกนิจรงิ





 

ครีมทาสิว - ฝา

 
 


- ทาแลวชวยใหรูปหนาเรียวเล็กลง
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ยา

ยาบํารุงรางกาย
ยาลูกกลอน
ยาระบายมะขามแขก
ยาแผนโบราณ

ชวยใหมีเร่ียว  มีแรง  ปงปง
รักษาโรคเบาหวาน อัลไซเมอร
ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล
แกอาการนอนไมหลับ อาหารไมยอย

( ปญหาที่มักพบ คือขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑยา  แตโฆษณาสรรพคุณเกินกวาที่ไดรับอนุญาตจาก อย. )

เครื่องมอืแพทย
เข็มขัดสัน่สะเทือน
( ผ ูข ายมักเรียกวา
เข็มขัดลดอวน /
เขม็ขัดลดสดัสวน )

- ควบคมุการสะสมของไขมนัสวนเกนิ รูปรางสมสวน
- ลดความอวนไดโดยไมตองพ่ึงยาลดความอวนหรือ

การออกกําลังกาย
- กระชับเอว ตนแขน ตนขา
- ใชแลวเสมือนไดออกกําลังกาย
- เข็มขัดรัดห ุน
- ชวยลดหรือกระชับทกุสัดสวน โดยเสียเวลาไมกีน่าที

เตยีงนวดอนิฟราเรด - บรรเทาและรักษาโรคตาง ๆ
- เสริมสรางภูมิค ุมกันโรคในรางกายมนุษย โดยขจัด

เซลลเกาและสรางเซลลใหมขึ้นมาทดแทน
- ขจัดของเสีย ทําลายแบคทีเรีย

เกาอี้ไฟฟาสถิต - บรรเทาและรักษาโรคตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
โรคอัมพฤกษ อัมพาต เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง
ฯลฯ

คอนแทคเลนส -
แฟช่ัน

- ทําใหดวงตาดูกลมโต
- ดวงตาเปนประกาย  ดูโดดเดน
- ดวงตาโตขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนจนใคร ๆ

ตองมอง
- ดวงตาดูเขมขึ้น
- คอนแทคเลนสร ุนตาหวาน สวยใส



ผลติภณัฑ ตวัอยางขอความโฆษณาเกนิจรงิ
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ปจจุบันกระแสโฆษณามีมากมายทั้งยา
วติามนิ และอาหารเสริม เพือ่บาํรุงความงาม ควบคมุ
น้ําหนักใหผอมเพรียว ผิวสวยใส ไรสิวฝา เปนที่
ตองการของบรรดาหญิงแท หญิงเทยีม โดยเฉพาะ
ในกล ุมวยัร ุน  จนกลายเปนชองทางการตลาดทําให
ธรุกจิเกีย่วกบัความงามเฟองฟ ูไมเวนแมแตธรุกจิยา
เพราะพบโฆษณา “ ยาเม็ดคมุกาํเนดิ ” รวมอย ูดวย และไมไดเนนทีก่ารคมุกําเนิด
แตกลับเนนที่ใหผิวขาวใส เปลงปลั่ง หรือโฆษณาดานรักษาสิว ทําใหหนาหายมัน
โดยอาศัยผลขางเคยีงทีเ่กดิขึน้จากการรับประทานยาดังกลาว  ทําใหหลายคนหนัมา
ใชยาคุมกําเนดิในทางทีผ่ิด นํามาซ่ึงอนัตรายไดในภายหลงั

ยาเมด็คมุกาํเนดิประกอบดวย เอสโตรเจน ( ฮอรโมนเพศหญิง ) และโพรเจสตนิ
( โพรเจสโทรเจนสังเคราะห ) โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันแลวแตบริษัทผ ูผลิต
หากเปนยาคมุกําเนดิทีม่สัีดสวนของฮอรโมนเพศหญิงมากกวาจะมแีนวโนมทีท่ําให
ผิวพรรณเปลงปล่ัง อวบอวน มีหนาอก ขณะที่ฮอรโมนเพศชายจะทําใหใบหนา
มีสิวและมีขนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาคุมกําเนิดเพื่อปองกันการตั้งครรภ
ในคร้ังแรกควรไดรับคําแนะนําจากแพทยกอนทกุคร้ังเพือ่ตรวจสอบระดบัฮอรโมน
ในรางกาย  ตรวจสอบประวัติการใชยาหรืออาจรวมไปถึงประวัติของครอบครัว
เพือ่จดัยาคมุกาํเนดิทีเ่หมาะสมใหรับประทาน และคร้ังตอไปอาจสามารถหาซ้ือเอง
ไดตามรานขายยา หรือปรึกษาเภสัชกรประจาํรานได

การรับประทานยาคุมกําเนิดเพื่อทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง หนาขาวนั้น
เปนส่ิงที่ไมควรกระทํา อาจไมสงผลใหหนาขาวใส ผลขางเคียงที่ไดรับอาจกลับ
ทําใหผิวหนาคล้ําหรอืเปนฝาได เพราะฮอรโมนจะไปกระต ุนการทํางานของเม็ดสี
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หากใชโดยผิดวิธี รับประทานอยางตอเนื่อง
โดยไมมีการปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร
 มีโอกาสเส่ียงถึงขั้นเปนมะเร็งเตานม
หลอดเลือดอุดตันหรือความดันโลหิตสูงได

สําหรับการใชยาเมด็คมุกาํเนดิเพือ่รกัษาสวิ
นัน้ ควรตองทราบวาสิวเกดิไดจากหลายสาเหต ุเชน จาก
เช้ือแบคทีเรีย  จากการรับประทานยาบางชนิด  ความเครียด  ระดับฮอรโมนที่
เปล่ียนแปลง และสิวสวนใหญมักจะหายเองในเวลาไมนาน ซ่ึงยาเม็ดคุมกําเนิด
จะรักษาสิวไดในกรณีที่สาเหตุของการเกิดสิวมาจากความผิดปกติของระดับ
ฮอรโมนเพศ ถาเปนสิวจากสาเหตุอ่ืนรับประทานยาเมด็คมุกาํเนิดไปกไ็มชวยอะไร
ขึ้นมา อยางไรก็ตามผ ูที่ รับประทานตองระวังอาการขางเคียง หรือขอควรระวัง
ตาง ๆ  จากการใชยาเมด็คมุกาํเนดิดวย เชนตองแนใจวาไมไดตัง้ครรภ รวมทัง้ไมไดเปน
หรือมีประวัติ เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ โลหิตแข็งตัวที่ หลอดเลือดขาหรือ
ปอด หลอดเลือดสมองอุดตัน  ปวดศีรษะไมเกรนรุนแรง  หรือมีประวัติเลือดออก
ทางชองคลอดทีไ่มทราบสาเหต ุหรือสงสัยวาเปนมะเร็งเตานม หรืออวยัวะสืบพันธ ุ
เปนตน

อยากดูดี  ไมใชเรื่ องยาก
เนือ่งจากทกุคนมเีอกลักษณและจดุเดน
ของตนเองอย ูแลว เพยีงดแูลเร่ืองความสะอาด เพือ่ใหมี
สุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี  ทําจิตใจใหสดใส มีความ
มัน่ใจและพอใจกบัส่ิงทีม่ ีแมผิวจะคลํ้า มสิีว ห ุนไมสวย
แตความมีเสนหในรูปแบบของตนเองยอมปรากฏ
และเปลงประกายออกมาเองไดในทีสุ่ด
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กลูตาไทโอน ( Glutathione )  เปนสารที่ประกอบดวยกรดอะมิโน 3 ชนิด ซ่ึง
รางกายสามารถสรางสารนี้ขึ้นเองไดจากการรับประทานอาหารประเภทโปรตีน  เชน
เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา ไข และนม รวมถึงพบสารนี้มากใน อะโวคาโด แตงโม อง ุน
สตรอบอร่ี  หนอไมฝร่ัง  พบมีการนํามาใชรับประทาน หรือฉดีเขาเสนเลอืด  โดยม ุงหวัง
ใหผวิขาวใสกวาเดิม  เนือ่งจากเช่ือวากลตูาไทโอนไปเรงการผลติเม็ดสชีนิดฟโอเมลานนิ
( Pheomelanin ) ซึ่งเปนเม็ดสีชนิดท่ีพบมากในชาวตะวันตกท่ีมีผิวขาว ขณะเดียวกัน
มีผลทําใหเม็ดสีชนิดยูเมลานิน ( Eumelanin ) ซึ่งเปนเม็ดสีชนิดท่ีพบมากในชาวเอเชีย
ลดลง  กลูตาไทโอนชนิดเม็ด แคปซูล ของเหลว ท่ีจําหนายในรูปแบบของผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร  จะตองมีกลูตาไทโอนเปนสวนประกอบไมเกิน  250 มิลลิกรัมตอการบริโภค
1 วนั  ซ่ึงการรับประทานกลูตาไทโอนพบขอมูลวาดดูซึมไดนอยมาก สําหรบักลตูาไทโอน
ชนิดฉีดในตางประเทศมีรายงานวาใชกบัผ ูปวยโรคทางระบบประสาท เชน พารกนิสัน
ชวยเพิ่มภู มิตานทานในคนไขโรคเอดส โรคมะเร็ง เปนตน ซ่ึ งผลขางเคียงจาก
การฉีดสารนี้ คือคนไขจะร ูสึกวาผิวขาว แตเปนผลช่ัวคราวเทานั้น และผ ูที่ฉีดสารนี้
เขาเสนเลือด อาจเกิดการแพรุนแรงได

การไดรบัสารกลูตาไทโอนนัน้ หากไดรับพอเหมาะจะเปนสารตานอนุมูลอสิระ
แตถาไดรับมากเกินไปจะกลายเปนอนุมูลอิสระซึ่งเปนผลเสียตอรางกาย ประกอบกับ
ถารางกายผลิตเม็ดสีฟโอเมลานิน  ( Pheomelanin ) มาก และเม็ดสีชนิดยูเมลานิน
( Eumelanin ) นอย เสี่ยงตอการเปนมะเร็งผิวหนังได  การเดินทางสายกลาง บริโภค
แตพอเหมาะ จึงเปนสัจธรรมท่ีนํามาใชไดกับทุกสถานการณ

 เคยปรากฏขาวตามหนาหนังสือพิมพมาแลวสําหรับสาร
กลูตาไทโอนชนิดฉีด  ขณะนี้ ยังพบจําหนายเปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหารในรูปแบบ  เม็ด แคปซูล  และของเหลว และมี

การโฆษณาวารับประทานแลวจะชวยผิวขาวใสกระจาง มีออรา
เปลงประกาย ผานทางอินเทอรเน็ตและชองทางการขายตรง จะสวย

ไดอยางงายดาย  หรือเพียงลวงหลอกใหซ้ือ
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ปจจบุนัคานยิมของคนในสังคม
มักจะมองวาคนที่มีผิวขาวเทานั้นถึง
จะสวย จนทําใหสาวผิวคลํ้าที่อยาก
จะขาว ไดเสาะแสวงหาเคร่ืองสําอางที่
ชวยใหผิวขาวมาใช รวมถึงมกีารโฆษณา
เคร่ืองสําอางทีใ่หผิวขาวใส ไรจดุดางดํา
เห็นผลภายใน 7 วัน  อย. ขอบอก
ซ้ื อม า ใ ชแล วมัก ไม เห็น ผลตามที่
โฆษณา แตในกรณีผ ูที่ใชแลวเห็นผล
ในระยะส้ัน  ๆ ก็อาจมาจากการใช
เคร่ืองสําอางที่ลักลอบใสสารอันตราย
ซ่ึงหามใชลงไป ไดแก สารประกอบ
ของปรอท สารไฮโดรควิโนน และกรด
วิตามินเอ  ซ่ึงจะเห็นการเปล่ียนแปลง
ของสีผิวในระยะแรกของการใช แต
พอใชตอไปอีกระยะหนึ่งอาจทําให
หนาเสียหาย เชน ผิวหนาดาํ เปนฝาถาวร
หรือผิวหนาดางขาวทีเ่ปนความผิดปกต ิ
ของเม็ดสีผิวรักษาไมหาย เปนตน

ส่ิ ง สําคัญที่ ผ ูบ ริโภคควรทํา
ความเขาใจ คือ “ เครื่องสําอาง ” เปน
ผลิตภัณฑใชภายนอก และมีผลตอ
รางกายเพียงแคผิวภายนอกเทานั้น
ไมสามารถลงลึกถึงผิวช้ันในได และ
ไมมเีคร่ืองสําอางทีส่ามารถเปล่ียนสีผิว
ใหขาวไปกวาสีผิวเดิมตามธรรมชาติ
หรือทําใหผิวขาวขึน้ไดอยางถาวร

หากตองการใชเคร่ืองสําอาง
ควรเลือกซ้ือจากรานที่มีหลักแหลง
ชัดเจน ไมควรซ้ือจากรถเร แผงลอย
ตลาดนัด ที่สําคัญเคร่ืองสําอางตองมี
ฉลากภาษาไทย บอกช่ือ ประเภท
วิธีใช สวนประกอบ บอกแหลงผลิต
วนัผลิตเสมอ

ไมวาจะมสีีผิวแบบไหนกด็ูดไีด
เพียงดูแลผิวพรรณใหสะอาด สดใส
รั บประทา น อา หา รที่ มี ประโยชน
ออกกําลังกาย ส่ิงเหลานี้จะชวยให
คุณดูดีทั้งผิวพรรณ และรูปราง โดยไม
ตองเส่ียงกับเคร่ืองสําอางที่ ลักลอบ
ใสสารอันตรายทีท่ําใหขาวอีกตอไป
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เชื่อได หรือจะเสียเงินฟรี
ชางเปนเร่ืองที่นามหัศจรรย

กับสรรพคุณของสเต็มเซลลที่นอกจาก
จะถูกนํามาใชในการโฆษณาวารักษา
สารพดัโรคแลว ในวงการความสวยงาม
สเต็มเซลล ยัง ถูกหยิบยกมาโฆษณา
วาชวยซอมแซมเซลลที่สึกหรอ หรือ
ชะลอความแก เรียกผิวหนังใหเตงตึง
กลับมาได

การนําส เต็ม เซลลม า ใส ใน
เครื่องสําอางสําหรับทาผิว ยั งไมมี
การพสูิจน หรือยืนยันวาสามารถใชไดจริง

ประกอบกับเป นสิ่ งที่ ผิ ดกฎหมาย
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ -
อาหารและยา หามการใชเซลล เนือ้เยือ่
หรือผลิตภัณฑมนุษย ( Cells, Tissues
or products of human origin )
เปนสวนประกอบในเครื่ องสําอาง
ในกรณีทีร่บัประทานเขาไปจะไมสามารถ
ผานระบบยอยอาหารของรางกายได
จงึไมตางจากการรับประทานโปรตนีทัว่ไป
นอกจากนี้สําหรับการนํามาฉดีและการ
รับประทานเพื่อหวังผลเสริมความงาม
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ขางตนจงึตองดาํเนนิการตามกฎหมายยา
ซ่ึงผ ูที่จะผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑที่
เปนสเต็มเซลลจะตองขออนุญาตดาน
สถานที่ ดําเนินการและขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑตามกฎหมายยา ซ่ึ งตอง
มีผลการวิจัยที่มีมาตรฐานมายืนยัน
มีการทดลองทั้งในสัตว และในคน
อยางเปนระบบ เพือ่ดอูาการตอบสนอง
และผลขางเคียงที่เกิดขึ้น ปจจุบันยัง
ไมมีผ ูป ระกอบการรายใดสามารถ
นําขอมูลที่นาเชื่อถือมายืนยันไดวา
สเต็มเซลลชวยใหผ ูสูงวัยมีผิวพรรณ
เตงตงึหรอืชะลอความแกได จงึยงัไมมี
การพิสูจนยืนยันวามีสรรพคุณตามที่
ระบุไวจริง จึงเปนการโออวดโฆษณา
ขายยาทีไ่มไดรับอนญุาต  ผ ูโฆษณาจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาดวย
เชนกัน นอกเหนือจากการหลอกลวง
ในสรรพคุณแลว ขอมูลที่ เพิ่ มเติม
คือการใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ

สเต็มเซลลที่ ยังไมมีการพิสูจน หรือ
ยืนยันวาสามารถใชไดจริง   ผลขางเคยีง
ที่อาจเกิดขึ้นคือ  เกิดการอุดตันใน
เสนเลือด จนกระทัง่เปนเนื้องอกก็ได

ทัง้นีอ้าจพบการโฆษณาวาดารา
หรือบุคคลในสังค มช้ันสูงใชแลว
เห็นผลชัดเจน อยางไรก็ตามควรคิดถึง
หลักความจริงดวยวาบุคคลเหลานั้น
มีพื้นฐานในการดูแลตัวเองดี ทั้ง
ผิวพรรณทางกาย รูปราง เนื่องดวย
อาชีพและสังคมทําใหตองดูดีอย ูเสมอ
จึงมีการฟตรางกาย ออกกําลังกาย
เลือกรับประทานอาหารที่ เหมาะสม
เพื่อใหดูดี  ไมใชเพียงแคบริโภค หรือ
ใชผลิตภัณฑตามที่โฆษณา แลวจะ
เหน็ผลตามทีบ่อก จาํเปนตองมปีจจยัอ่ืน
ประกอบดวย จึงไมควรหลงเชื่องาย
เพราะผลลัพธที่ ไดรับอาจเสี่ยงตอ
รางกายมากกวาจะไดรับความสวย
ความใส อยางทีใ่จม ุงหวัง




                      เคร่ืองมอืหรืออุปกรณในรูปแบบ “ เข็มขัดกระชับสดัสวน ” หรือ
“  เขม็ขดัเพือ่สขุภาพ  ” ทํางานโดยการส่ันสะเทือน หรือกระต ุนดวยกระแสไฟฟา
จดัเปนเคร่ืองมอืแพทย  ซ่ึงขอบงใชและประโยชน มเีพยีงแคชวยผอนคลายกลามเนือ้
เฉพาะทีแ่ละเพิม่การไหลเวยีนโลหติเฉพาะทีเ่ทานัน้  นอกจากนัน้ยงัมขีอควรระวัง
และขอหามใชสําหรับผ ูเปนโรคหัวใจ ผ ูที่มีความดันโลหิตผิดปกติ ผ ูที่มีการ
ฝงอุปกรณการแพทยไวในรางกาย  เพราะอาจเกดิอันตรายรายแรงหรือถึงแกชีวติได
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ชีวิตมคีณุคา  และตองยอมรับวา

เราฝากความหวังไวกับวิทยาการที่
ทันสมัยที่ จะชวยยืดอายุขัยชีวิตได
แตตองระวัง เนื่องจากปจจุบันมีการ
นําวิทยาการ ไดแก การรักษาดวย
สเต็มเซลล มาใหความหวังแกผ ูป วย
ในการรักษาสารพัดโรค อาจเขาขาย
หลอกลวงเพราะอย ูในระหวางการวิจัย
เพยีงเทานัน้

สเต็มเซลล หรอืเซลลตนกําเนดิ
คือ เซลลที่ ยังไมเจริญเต็มที่ สามารถ
แบงตวัเพิม่จาํนวนไดอยางไมจาํกดั และ
สามารถใหกําเนดิเซลลทีก่ลายเปนเซลล
รางกายไดหลายชนิด

สเตม็เซลลทีใ่ชรักษาโรคทีถ่อืวา
เปนการรักษามาตรฐานที่วงการแพทย

ยอมรับวารักษาไดผลจริง ( เปนการ
รักษามาตรฐาน ) คือการปลูกถาย
ไขกระดูกที่ใชเฉพาะรักษาโรคเลือด
บางชนิดเทานั้น  สวนใหญจะเปนโรค
ทีท่ําใหมีการสรางเมด็เลือดที่ไขกระดูก
ลดลงหรือผิดปกต ิเชน โรคไขกระดกูฝอ
โรคมะเร็งเมด็เลือดขาวทัง้ชนดิเฉยีบพลัน
และเร้ือรัง โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ที่ มีอาการรุนแรง โรคบกพรองทาง
ภมูคิ ุมกันชนดิตาง ๆ เปนตน

การนําสเต็มเซลลของเลือด
ไปใชในโรคอื่น ๆ ท ี่ยั งไมมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรสนับสนุนเพียงพอ
พบวาในการศึกษาวจิยัสวนใหญผ ูปวยมี
อาการดขีึน้ชวงระยะเวลาหนึง่ แตยังไม
พบรายงานวาสามารถรักษาโรคใหหาย
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ไปไดเพยีงเพราะการใชสเตม็เซลลเพียง
อยางเดียว อีกทั้ งยังไมมีหลักฐาน
ยืนยันดานความปลอดภัยอยางชัดเจน
และเพียงพอ การหลงเชื่ออาจทําให
ตองสูญเสียเงินในราคา 100,000 –
5,000,000 บาท ซ่ึงเปนการส้ินเปลือง
เปลา นอกจากนียั้งทําใหเกดิผลขางเคยีง
ทีอ่าจเปนอันตรายและไมอาจทํานายได
อีกดวย

การใชสเตม็เซลลกับโรคที่ไมมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุน
เปนความเสีย่งที่ไมสามารถประเมนิได
ลวงหนาวาจะเกิดผลรายมากขึ้นตอ
ผ ูปวยเพยีงไร   ผลขางเคยีงทีอ่าจพบ  คอื
อาจเกิดอาการแพ ถึงขั้นรุนแรงได
ถาใชเซลลสัตวหรือเซลลผ ูอ่ืน   สวนการ
ใชเซลลของตัวเองถาใชไมเหมาะสม

ก็เปนอันตรายไดเชนกัน ตัวอยางเชน
อาจทําให เกิดการอุดตัน เสนเลือด
สําคัญที่ ไปเล้ียงอวัยวะสําคัญตาง ๆ
อยางสมอง ไต และ หัวใจ จนเนื้อเย่ือ
ขาดเลือดตายไป ทําใหเกิดการอักเสบ
หรือกลายไปเปนเซลลที่ไมถูกตอง
เชน กลายเปนเซลลกระดกูเมือ่ฉดีเขาไป
หวัใจ เซลลทีผ่านการเพาะเล้ียงเวลานาน
กอนนาํไปฉดีในผ ูปวยมคีวามเส่ียงสูงขึน้
ที่จะกลายไปเปนเนื้องอก  แตอยางไร
กต็ามตราบใดที่โลกยังหมุน วิทยาการ
ดานการรักษายอมพัฒนา การเอาชนะ
โรคภัยตาง ๆ ยอมเปนส่ิงที่เปนไปได
เพยีงแตตองอาศัยเวลาเทานัน้

สนใจขอมลูของ Stem Cell สามารถคลกิไปไดที่
http://www.oryor.com/oryor_stemcell/
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คนท่ีอยากมีดวงตาดูกลมโตยอมค ุนกับโฆษณาคอนแทคเลนสแฟช่ัน ซึง่มีการโฆษณา
ทําใหเขาใจผิดวาใสแลวทําใหดวงตามีขนาดใหญข้ึน  หรือใสแลวดวงตาเปนประกาย  โดย
คอนแทคเลนสแฟช่ันนั้นตรงกลางเลนสสวนท่ีปดตาดําจะมีลักษณะเปนสีตาง ๆ ใหเลือก
บางชนิดทําเปนลวดลาย  และบริเวณขอบเลนสมีสีดําหรือสีเขมลอมรอบ  ซึง่กล ุมวัยร ุนนิยม
หาซือ้จากรานคาท่ัวไปและนํามาใสดวยตัวเอง ทั้งนี้ผ ูใสควรตองร ูวาใสแลวดวงตาไมไดโตขึ้น
แตอยางใด และยังมีความเส่ียงจากการใสแฝงอย ูดวย

คอนแทคเลนส หรือ เลนสสัมผัส ( Contact  Lens ) จัดเปนเคร่ืองมือแพทย มีท้ัง
ชนิดท่ีใสเพื่อแกไขความผิดปกติของสายตา และชนิดท่ีใสเพื่อความสวยงาม หรือใสเพื่อ
วัตถุประสงคท้ังสองอยาง เลนสสัมผัสที่มีสีจะเรียกกันวาคอนแทคเลนสแฟช่ัน  ผ ูที่ตองการ
ใสคอนแทคเลนสแฟช่ันจะใสแมไมพบความผิดปกติใด ๆ ของสายตา แตการเลือกใช
คอนแทคเลนสค ูแรกควรไดรับการส่ังใชและมีการตรวจติดตามทุกปโดยจักษุแพทย หรือ
นักทัศนมาตร เพื่อตรวจดวงตาใหแนใจวาไมมีปญหาในการใส และเพื่อใหไดรับเลนสที่มี
ความโคงถูกตองเหมาะสมพอดีกับตาของผ ูใส  มิเชนนัน้กระจกตาอาจเปนแผล  เกิดการติดเช้ือ
หรือฉีกขาด บางคร้ังรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอยางถาวรได ประกอบกับในบางคนอาจมี
สภาวะดวงตาทีผ่ดิปกติ เชน ตาแหง ตาแดง ตอลม เปนตน ซ่ึงไมเหมาะตอการใสคอนแทคเลนส

นอกจากนี้อาจพบอันตรายท่ีเกิดจากการขาดความร ูท่ีถูกตองหรือใชคอนแทคเลนส
ไมถูกวิธี อาทิ เกิดต ุมอักเสบบนหนังตาดานใน การอักเสบลักษณะเปนจุดเล็ก ๆ ที่เย่ือบุผิว
ของกระจกตา  เสีย่งตอการอักเสบหรอืการติดเช้ือของดวงตา แมวาการรักษาดวยยาจะไดผลดี
แตอาจมีอาการลกุลามจนตองทําการผาตัดเพือ่เปลีย่นกระจกตาใหม และอาจนําไปส ูการสญูเสยี
สายตาอยางถาวรได จึงควรระวังและตรวจสอบใหแนใจกอนตัดสินใจใสคอนแทคเลนส

เม่ือตัดสินใจใสคอนแทคเลนสแฟช่ัน  ตองไมละเลยการอานฉลากและใชอยางถูกวิธี
 ผ ูใสควรตองคํานงึถึงระยะเวลาการใชงาน หามเกินเวลาทีกํ่าหนด การทําความสะอาด ทัง้การลาง
แช เก็บ และกอนสวมใส กรณีคอนแทคเลนสท่ีใสไมใชชนิดใสไดวันเดียว ควรใชน้ํายาลาง
ท่ีใหม และเปลีย่นน้ํายาฆาเช้ือโรคสําหรบัเลนสสัมผสัทุกครัง้ท่ีแชเลนสสัมผสั เปลีย่นตลบัใส
ทุกสามเดือน การใชคอนแทคเลนสทุกชนิดกอนใสหรอืสมัผัสคอนแทคเลนสลางมือฟอกสบ ู
ใหสะอาดทุกครัง้   ขอควรระวงัและขอหามในการใช  เชน ไมใสขณะวายน้ํา หรือหามใสนอน
ตลอดท้ังคืนโดยไมไดถอดออก  หรือเม่ือใสแลวเกิดอาการผิดปกติ อาทิ ตามัวลง น้ําตาไหลมาก
ใหหยุดใชทันที และรบีพบจกัษุแพทยโดยเรว็ เพียงใสใจปฏบัิติตามท่ีแนะนาํยอมชวยใหผ ูใส
คอนแทคเลนสแฟช่ันม่ันใจได โดยไมเสีย่ง
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จริงหรือ ! Derma Roller มีประสทิธภิาพ
ในการรกัษารอยแผลเปน สวิ  ชวยใหผวิหนา
เนียนใส ฟนฟู ไมกอใหเกิดผลขางเคียง
เหมือนการรักษาดวยวธิอีืน่ๆ


Derma Roller เปนเครื่องมือลักษณะ
คลายลูกกลิ้ งท่ี มีเข็มขนาดเล็กจํานวนมาก
เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.25 มิลลิเมตร
ความลึกของเข็มประมาณ 0.5 ถึง 1.5
มิลลิเมตร นํามาใชกลิง้ไปมาบนผิวหนัง เพือ่
ทําใหเกดิรหูรอืแผลขนาดเลก็มาก โดยหวงัวา
เ ม่ือบาดแผลมีการสมานจะชวยกระต ุน
การสรางคอลลาเจนข้ึนมาใหม  รวมท้ัง
หวงัใหมีการผลดัลอกของเซลลผวิหนงัช้ันบน
ใหหลุดลอกไดเรว็ข้ึน คนที่มีแผลเปนจากสิว
หรือมีร้ิวรอยต้ืน ๆ จะร ูสึกวาผิวดีขึ้น ซ่ึง
เปนเร่ืองของความร ูสึก แตสรรพคุณเหลานียั้ง
ขาดความชัดเจน หลักฐานทางวชิาการที่มีอย ู
ไมเพียงพอสนับสนุนดานสรรพคุณ และ
ความปลอดภัยวาผลการรักษาจะเปนอยางที่
คาดไว


ขณะรกัษาดวย Derma Roller จะมี
เลือดออกตามรูเข็ม และหลังการรักษาจะมี
รอยแดงประมาณ 3 - 7 วัน และตองทําซ้ํา
ติดตอกนั 2 - 4  สปัดาห รวม 3 - 5 ครัง้  แตละครัง้
ใชเวลาประมาณ  40 นาที สําหรับคาใชจาย
ในการทําจะประมาณ 20,000 - 50,000 บาท /
คอรส

มักมีการโฆษณาอวดอางสรรพคุณ
แตขอดีของการทํา Derma Roller ซึ่ ง
ความจริงแลวหลายรายเกิดปญหาหลังการใช

ทําใหเสียโฉม เนือ่งจากปญหาอันตรายท่ีเกิด
ข้ึนจากการติดเช้ือ และอันตรายจากเข็มเม่ือ
นํามาใชบนใบหนา โดยเฉพาะบรเิวณดวงตา
หรอืเกิดการระคายเคือง และการติดเช้ือ

ขอควรระวังและอันตรายจากการบําบัดดวย
Derma Roller

1. ถาเข็มไมคมอาจเกิดรอยชํ้า รอยคล้ํา
รอยแผลเปนจากการรกัษา และเนือ่งจากพบวา
มีหลายคลินิกนําเข็มกลับวนมาใหบริการ
ใหมกบัผ ูปวยรายอืน่ ขณะทําจงึควรดูใหเห็น
กับตาตนเองวาเข็มถูกแกะออกมาจากซอง
ใหมจรงิ ๆ

2. อ า จ ทําใ ห เ กิ ดแ ผ ล เ ป น ชนิ ดนู น
( Hypertrophic  scar ) ได

3. หากข้ันตอนการทําไมสะอาด ไมได
มาตรฐาน  หรอืใชเครือ่งมือรวมกบับุคคลอืน่
มีโอกาสเสี่ยงติดเช้ือโรค - ติดเช้ือราย เชน
เอดส  ไวรัสตับอักเสบบี

4. หลังทําตองระวังเรื่องความสะอาด
หลกีเลี่ยงแสงแดด หรอืฝ ุนละออง เนื่องจาก
อาจติดเช้ือไดงาย

ในขณะนี้ อย. ยังไมเคยอนุญาตใหนํา
Derma Roller เขามาจาํหนายหรอืใชในประเทศ
ไทยแตอยางใด เพราะขาดขอมูลดานสรรพคุณ
และความปลอดภยัท่ีชัดเจน ดังนัน้หากมีแพทย
หรือผ ูใดนํา Derma Roller มาใชกับผ ูปวย
เปนการนําผลิตภัณฑเครือ่งมือแพทยท่ีฝาฝน
กฎหมายมาใช ซึง่เปนการกระทําท่ีไมถกูตอง
เหมาะสม และขัดตอจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม ผ ูนําเขา Derma Roller มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครือ่งมือแพทย  พ.ศ. 2551
มีโทษท้ังจาํ หรอืปรบั
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ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
( Dietary Supplement )  คอื ผลิตภณัฑที่
ใช รับประทา นนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารปกติ  มีสารอาหาร
หรือสารอ่ืนเปนองคประกอบ อย ูใน
รูปแบบ เมด็ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว
หรือลักษณะอ่ืน ซ่ึงมิใชรูปแบบอาหาร
ตามปกติ ( conventional foods ) เชน
วติามนิ กรดอะมโิน กรดไขมนั แรธาตุ
และผลิตผลจากพืชหรือสัตว  เปนตน
สําหรับผ ูบริโภคที่คาดหวังประโยชน
ดานสงเสรมิสขุภาพ เพือ่เสรมิสารทีข่าด
และ / หรือตองการเพิ่ม  หามบริโภค
แทนอาหารหลัก และไมจําเปนตอง
บริโภคหากบริโภคอาหารหลากหลาย
ครบ  5 หม ู ในสัดสวนที่ เหมาะสม
เปนประจํา

กา รโฆษณาประโยชนของ
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารอนุญาตให
มีการกลาวอาง ( Claim ) เกี่ยวกับ
สารอาหารไดตามเกณฑที่ กําหนดไว
เชน “ ใยอาหารเพิม่กากในระบบทางเดิน
อาหาร ชวยกระต ุนการขับถาย ”  หรือ

“ เหล็ก เปนสวนประกอบสําคัญของ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ” เปนตน
แตปจจบัุนพบวาผลติภณัฑเสรมิอาหาร
โฆษณาโออวดเกนิจรงิ เชน ลดความอวน
เสริมสรางความจาํ เพิม่ภูมคิ ุมกันโรค
ชวยใหฝา  กระ จุดดางดํา จางหาย
ผิวพรรณเปลงปล่ัง  หรือปองกนัการเกดิ
มะเร็ง โดยเฉพาะจากการขายตรงทาํให
เข าใจผิดวาสามารถปองกัน หรือ
รักษาโรคได

ผ ูทีม่นี้ําหนกัเกนิ ผ ูมปีญหาสขุภาพ
และผ ูที่ใสใจผิวพรรณ คือกล ุมที่มักถูก
ชกัจงูจากผ ูขายใหหลงเชือ่ตอสรรพคณุ
ของผลติภณัฑ   ดงันัน้ทกุคร้ังทีป่ระสงค
จะ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ เสริ มอา หารตาม
คําโฆษณา ควรอานขอมูลจากฉลากที่
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ไดรับอนุญาตถูกตอง ซ่ึงฉลากจะระบุ
ชัดเจนวา “ ไมมีผลในการปองกันหรอื
รกัษาโรค ”  ควรดใูหมเีลขสารบบอาหาร
อย ูในกรอบเคร่ืองหมาย อย. ตลอดจน
อานคําเตือน และบริโภคตามปริมาณที่
กาํหนด สําหรับการโฆษณาวารับประทาน
แลวชวยดานผิวพรรณ  เชน รับประทาน
แลวชวยใหรางกายมีน้ํามีนวล หรือ
สารสกัดจากปลาทะเล ชวยเสริมความ
ออนวัยของผิวพรรณ เปนตน ซ่ึ ง
สรรพคุณที่ระบุในโฆษณานั้นลวนเกิด
ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
รางกาย  จงึเกนิกวาขอบเขตทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาอนญุาตให
โฆษณาในผลิตภณัฑอาหารได

ผ ูบรโิภคไมควรหลงเชือ่โฆษณา
ดานเดียว เพราะอาจเปนสาเหตใุหละเลย
การดูแลสุขภาพที่ถูกตอง ควรระลึก
เสมอวา  สุขภาพดี ไมมีขาย การพึ่ง
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยไมหมั่น
ออกกําลังกาย และยังคงมพีฤตกิรรมการ
บริโภคที่ไมเหมาะสม ยอมไมใชวิธี
ที่ดีตอสุขภาพ และ การรับประทาน
ผลิ ตภัณฑ เสริ มอาหารติ ดตอกั น
เปนประจาํในระยะเวลานาน  ๆ อาจกอให
เกดิอนัตรายไดเชนกนั
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เครื่องมือกายภาพบําบัด อาทิ
เกาอีไ้ฟฟาสถติ  เตยีงนวดไฟฟา   เตยีงนวด
บําบัดดวยแสงอินฟราเรด ฯลฯ  จดัเปน
เค ร่ืองมือแพทยที่ ถูกนํามาโฆษณา
โออวดในการรักษาโรค  ไมวาจะเปน
โรคเบาหวาน โรคอัมพาต โรคไต หรือ

โรครายแรงอ่ืน ๆ  รวมถึงการลดน้าํหนกั
ลดสัดสวนโดยมีผ ูยอมเสียเงินเพื่อจาย
ใหกับคํากลาวอางเหลานั้น โดยคิด
เพียงวาอยางมากเพียงแคเสียเงินฟรี
แตปญหาที่คาดไม ถึงคือ นอกจาก
อาการปวย หรือความผิดปกตไิมหายแลว
โรคที่ เปนยังอาจจะกลับทรุดหนักขึ้น
ซํ้าราย…หากใชงานไมถูกตองอาจจะ
ไดรับอันตรายถึงชีวิตจากกระแสไฟฟา
ของเคร่ืองได

ทัง้นีผ้ ูขายจะมีการใหทดลองใช
ในสถานที่ราชการ หรือสถานที่ตาง ๆ
โดยไมเสียคาใชจาย หรือเปดใหชมการ
สัมภาษณผ ูทีเ่คยใช   ซ่ึงผ ูทีแ่จงวาเคยใช
แลวหายจากอาการเจบ็ปวยไดจริงเหลานัน้
อาจเปนเพยีงบคุคลทีอุ่ปโลกนขึน้ หรือ
ไมก็ เปนผ ูที่ เปนโรคที่ มีอาการคลาย
อัมพาตช่ัวคราว หรือที่ทางการแพทย
เรียกวา “ โรค TIA ( Transient  Ischemic
Attack ) ” เกิดจากภาวะการตีบหรือ
ภาวะขาดเลอืดชัว่คราว  ซ่ึงอาการเหลานี้
จะหายไปไดเอง แตผ ูใชเขาใจผิดวา
อาการที่หายเกิดจากการใชอุปกรณ
ทีโ่ฆษณาเกนิจริงทัง้หลายเหลานี้
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ส่ิ งที่ ผ ูบ ริโภคควรทราบคือ
เกา อ้ีไฟฟาสถิต   เตียงนวดไฟฟา
เตียงนวดบําบัดดวยแสงอินฟราเรด
ไ ม ใ ช อุ ป ก รณวิ เศษที่ จะส า มา รถ
รักษาอาการสารพัดโรคใหหายขาดได
มีผลตอร างกายเพียงช วยกระต ุน
การไหลเวียนโลหิตชั่วคราว ผอนคลาย
กลามเนื้อชั่วคราว และบรรเทาอาการ
ปวดกลามเนื้อไดบางเทานั้น ส่ิงสําคัญ
ที่ผ ูบ ริโภคควรทราบ คือ อุปกรณ
เหลานี้มีขอควรระวัง และขอหาม
ของการใช โดยเฉพาะผ ูทีม่โีรคประจาํตวั
บางอยางถาใชแลวอาจมอีาการขางเคยีง
หรือเปนอันตรายได เชนในกรณีผ ูปวย
โรคหัวใจ ผ ูที่ มีการฝง อุปกรณทาง
การแพทยไวในรางกาย หรือในบางราย
ทีเ่ปนโรคกระดกูพรุน กระดกูผุ   อาจเกดิ
ภาวะกระทบกระเทือนเปนอันตราย
รายแรงหรือถึงแกชีวติได

ผ ูบริโภคควรมคีวามระมดัระวัง
และศึกษาขอมูลกอนใช โดยเฉพาะ
คําเตือน ขอควรระวัง และขอหามใช
ตาง ๆ เพราะในแตละอุปกรณจะมี
ขอจํากัดในการใชแตกตางกันไป และ
อยาลืมดเูอกสารหลักฐานเคร่ืองมอืแพทย
วาอุปกรณนั้นไดรับการตรวจสอบและ
อนุญาตจาก อย. หรือยัง และถา
ผ ูขายโฆษณาในเชิงบําบัดรักษาโรค
อยาหลงเช่ือเปนดทีีสุ่ด หากตดัสินใจผิด
แลว ความสูญเสีย มิใชเพยีงแคเงินทอง
ซ่ึงมลูคาอาจนบัแสนบาท แตยังอันตราย
ถึงชีวติอีกดวย



เคยพบหรือไม !    อุปกรณอวดอางลดน้ําหนัก  กระชับสัดสวน หรือสลายไขมัน
เชน  เข็มขัดสั่นสะเทือน  เข็มขัดกระต ุนดวยกระแสไฟฟา  เครือ่งสั่นสะเทือน  ผลิตภณัฑ
แมเหล็ก ฯลฯ โฆษณาโดยอางสรรพคุณตาง ๆ  เชน  ลดน้าํหนกั  ลดไขมัน  ขจดัเซลลไูลท
( Cellulite )  กระชับสัดสวน  สามารถใชแทนการออกกําลังกาย  และอื่น ๆ




อยาหลงเช่ือ เพราะเปนการโฆษณาท่ีโออวดเกินจริง เนื่องจากไมมี
ผลการทดลอง  หรือทดสอบทางคลินิก  หรือทางวิทยาศาสตรท่ีนาเช่ือถืออางอิง
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กาแฟ จัดเปน “ อาหาร ” ไมใช “ ยา ”  การบริโภคกาแฟเพื่อม ุงหวัง
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หรือเพื่อห ุน เพรียว  ลดอวน  ผิวพรรณผองใส
ตามคําโฆษณา จึงเปนเรือ่งทีไ่มควรคาดหวัง  นอกจากไมชวยแลว  อาจเกิดอันตราย
ตามมาได หากไดรับกาแฟใสยาที่ผ ูผลิตบางรายลักลอบใสลงไป เพื่อหวังให
เห็นผลตามคําโฆษณา

กาแฟใสยา อนัตรายอยางไร  ตามกฎหมายแลวหามเตมิยาในอาหาร เพราะ
การใชยาควรใชเมื่อมีเหตุจําเปนและควรอย ูภายใตการแนะนําของแพทยหรือ
เภสัชกร และยาบางชนิดหามใชในผ ูปวยบางโรค  หากบริโภคโดยไมทราบวามี
การผสมยาลงไปอาจกอใหเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได

การบริโภคกาแฟหรืออาหารอื่น ๆ ที่ลักลอบผสมยา เชน ยาลดความอวน
“ ไซบูทรามนี ”   ซ่ึง อย. เคยตรวจพบในอาหาร อาจทําใหเกิดอาการ อาท ิปวดศีรษะ
ปากแหง  ความดันโลหิตสูง ใจส่ัน หัวใจเตนเร็วขึ้น ผ ูที่ปวยเปนโรคหัวใจ
หลอดเลือด หญิงตั้งครรภ และใหนมบุตร เกิดอันตรายได  หากบริโภคอาหาร
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ที่ผสมยาบําบัดอาการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ “ ซิลเดนาฟล ” ผลที่พบบอย
คือ ปวดศีรษะ หนาแดง มึนงง  มีการเปล่ียนแปลงในดานการมองเห็น และหาก
เปนผ ูปวยทีม่ปีญหาหลอดเลือดหวัใจตบีตองบริโภคยาพวกไนเตรตอย ู  อาจสงผลให
ความดนัโลหิตตก จนถึงมภีาวะช็อกและเสียชีวิตได

นอกจากนีผ้ ูบริโภคอาจเคยพบโฆษณากาแฟผสมสารสกดั อาทิ  คอลลาเจน
แอลคารนิทนี โครเมยีม ฯลฯ  ทีห่ยิบยกสรรพคณุเพิม่ความงามตาง ๆ ได เพื่อให
ผ ูบ ริโภคยอมจายแมราคาจะสูงกวากาแฟทั่วไปมากก็ตาม ในสวนนี้จากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) พบวาสารสกัดตาง ๆ
เหลานั้นเปนสวนผสมเพียงเล็กนอย และไมมีขอมูลทางวิชาการยืนยันวากาแฟ
ที่ผสมสวนผสมตาง ๆ เชน ไฟเบอร คอลลาเจน ทําใหผ ูบริโภคน้ําหนักลดลงได
มีผิวสวย หรือเพิ่มความงามแตอยางใด แมจะมีการอางบทความร ูวาสารที่เปน
สวนประกอบในกาแฟนัน้ชวยได  แตเปนเพียงขอมลูในเบือ้งตน  ซ่ึงยังไมสมบูรณ
เพยีงพอทีจ่ะพสูิจนได  การกลาวอางเชนนัน้จงึเปนเร่ืองทีเ่อาเปรียบผ ูบริโภค

ผ ูบริโภคควรร ูเทาทนัโฆษณา
หากพบโฆษณากาแฟ หรือ
อาหารอ่ืนๆ ในลักษณะ
บาํบดั / รักษาโรค / บํารุง

ผิวพรรณ ใหตัง้ขอสังเกตไวเลยวาพบการโฆษณา
อวดอางเกินจริงแลว และไมควรหลงเช่ือ
ซ้ือมาบริโภค นอกจากไมค ุมคา อาจพบอันตราย
ตามทีก่ลาวขางตนได





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com





	ปกหน้า-edit.jpg
	ปกหน้าใน-edit.jpg
	อย่าหลงเชื่อ.pdf
	ปกหลังใน-edit.jpg
	ปกหลัง-edit.jpg

