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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อศกึษาความชุกของผลติภณัฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณบนฉลากอย่างผิดกฎหมายในตลาดนัด 
จงัหวดัเลย วิธีการศึกษา: การศกึษาท าในรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารประเภทกาแฟ อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท และ
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ในตลาดนัด  24 ร้าน ในพื้นที่ 8 อ าเภอของจงัหวดัเลย ผู้วจิยัเกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามส าหรบัผู้
จ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารในตลาดนัด เช่น ความรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์อาหาร พฤติกรรมการจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร ได้แก่ 
แหล่งทีซ่ือ้มาจ าหน่าย การตรวจสอบเลขสารบบอาหาร การตรวจสอบวนัหมดอายุ เป็นตน้ และส ารวจฉลากบนผลติภณัฑอ์าหาร
ที่จ าหน่าย  ผลการวิจยั: ร้านค้าในการศกึษาจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารที่แสดงฉลากผดิกฎหมาย จ านวน 19 ร้าน ผลติภณัฑ์
อาหารทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ จ านวน 135 รายการ มเีลขสารบบอาหารไม่ถูกตอ้งจ านวน 66 รายการ (รอ้ยละ 48.98) ขอ้ความบน
ฉลากอวดอา้งสรรพคุณอย่างผดิกฎหมายจ านวน 101 รายการ (รอ้ยละ 74.81) สรรพคุณทีม่กีารอวดอ้างบนฉลากมากที่สุดคอื 
อา้งสรรพคุณช่วยใหร้่างกายสมส่วนหรอืลดน ้าหนกั คดิเป็นรอ้ยละ 80.20 รองลงมาเป็นสรรพคุณช่วยใหสุ้ขภาพด ีคดิเป็นรอ้ยละ 
28.71 ผูจ้ าหน่ายซือ้ผลติภณัฑอ์าหารมาจากรา้นคา้ส่งรอ้ยละ 54.2 รอ้ยละ 45.8 ของตวัอย่างเลอืกผลติภณัฑอ์าหารมาจ าหน่าย
ในร้านจากค าแนะน าของร้านขายส่งหรือตัวแทนจ าหน่าย  ผู้จ าหน่ายร้อยละ 41.7 ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่กล่าวอ้าง
สรรพคุณในการป้องกนั หรอืรกัษาโรคทีม่จี าหน่ายในรา้นตนเอง สรปุ: ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาควรเพิม่ขอ้มลูฉลาก
ผลติภณัฑอ์าหารทีอ่นุญาตใหแ้สดงไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่ประชาชน และผูจ้ าหน่ายสนิคา้ สามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้หน่วยงานของรฐัควรพฒันาผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารในตลาดนัดใหต้ระหนักและตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก
ผลติภณัฑก์่อนจ าหน่าย   
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Abstract 
Objective: To study the prevalence of food products with illegal claims on the labels being sold in flea markets 

at Loei. Method: The study was conducted in 24 stores selling food products including coffee, food in sealed containers 
and food supplements, within 8 districts of Loei. The researcher collected data using the questionnaire for food vendors 
in flea markets on knowledge on food products, their selling behaviors of food products such as source of the food, 
inspection of food serial number and expiration date, etc. Additionally, labels on the food products being sold were 
examined. Results: Nineteen stores in the study sold food products with illegal claims on the labels. Among 135 food 
items being examined, 66 (48.98%) bore illegal food serial number, while 101(74.81%) were the products with illegally 
over-claimed labels.  The most over-claimed indications were keeping the body in shape or reducing body weight 
(80. 20%), followed by maintaining good health (28. 71%). 54. 2% of the vendors obtained the products from the 
wholesalers. 45.8%  of respondents selected the products in the stores from the recommendation of wholesalers or 
distributors. 41.7% of the vendors said they would not consume food products with the claim on disease prevention and 
treatment that were being sold in their own stores. Conclusion: Food and Drug Administration should add approved 
labeling information for food products into publicly available database that officers, public and vendors could assess. 
Government agencies should empower food distributors in the flea markets to be aware of and inspect the legitimacy of 
the labels before selling. 
Keywords: food products, illegal claims, consumer protection, advertising on the label 
 

บทน า 
 ผูบ้รโิภคหนัมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้ ท า
ให้ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถงึเครื่องมอืและ
อุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท 
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ศูนยว์จิยักสกิรไทยคาดว่า ในปี 2560 
วติามนิและผลติภณัฑเ์สรมิอาหารจะมมีลูค่าตลาดประมาณ 
60,000 ล้านบาท หรอืขยายตวัเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.5 
เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ (1)  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
หน้าทีก่ ากบัดูแลผูป้ระกอบการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์
สุขภาพ โดยออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ก าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตหรอืน าเขา้อาหาร 
ต้องขออนุญาตทัง้ในส่วนสถานที่ผลิต/น าเข้าและตัว
ผลติภณัฑ ์รวมถงึต้องขออนุญาตใชฉ้ลากทีต่้องไม่เป็นเทจ็
หรอืหลอกลวงใหห้ลงเชื่อโดยไม่สมควร หรอืไม่ท าใหเ้ขา้ใจ
ผิดในสาระส าคัญ รวมทัง้งเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (2) จากการเฝ้าระวงัฉลากผลติภัณฑ์
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ทัว่ประเทศในปี 2558 จ านวน 1,582,599 รายการ พบว่า 
ฉลากผลติภณัฑส์ุขภาพในภาพรวม รอ้ยละ 97.28 ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยพบฉลากที่ถูกต้องทุกรายการใน
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด รองลงมา  3 ล าดับ ได้แก่ ฉลาก
เครื่องมอืแพทย ์(ถูกต้องรอ้ยละ 99.76) วตัถุอนัตราย (รอ้ย
ละ 99.40)  และยา (รอ้ยละ 99.17) ส่วนฉลากอาหารอยู่ใน
ล าดบัทา้ยสดุ (คดิเป็นรอ้ยละ 96.42) (3) 
 อย่างไรก็ตาม อย. ได้แจ้งเตือนผู้บริโภคให้อย่า
หลงเชื่อผลติภณัฑอ์าหารทีโ่ออ้วดสรรพคุณเกนิจรงิหรอือา้ง
ว่ารักษาได้สารพัดโรค เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยไม่
จ าเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่ เ ป็นอันตราย 
ขอ้ความโฆษณาอาหารทีม่กีารอวดสรรพคุณในทางยาหรอื
อวดสรรพคุณรกัษาโรค จะไม่ได้รบัอนุญาตให้โฆษณาแต่
อย่างใด และจะมคีวามผดิตามกฎหมาย (4)  ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารที่เป็นข่าวมอีาทิ 
เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร mangluk power slim มีการปลอม
เลขสารบบอาหาร ข้อความในฉลากระบุว่า “เร่งการเผา
ผลาญ burn ดักจับไขมันใหม่ block อิ่มเร็วขึ้นไม่ค่อยหิว 
break ยบัยัง้ไขมนัใหม่ build” (5) 
 ในพื้นที่จงัหวดัเลย แหล่งจ าหน่ายสนิค้าที่เป็นที่
นิยมของคนในชุมชนและเขา้ถงึได้ง่าย นัน้คอื ตลาดนัดซึง่
จ าหน่ายทัง้อาหารสด อาหารแหง้ เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ ของ
ใชใ้นครวัเรอืน และสนิคา้เบด็เตลด็ มกีารก าหนดวนัเปิดซือ้
ขายเป็นบางวันหรือบางเวลาตามแต่ละพื้นที่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ประเมินการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  ตามกจิกรรม
การตรวจประเมิน รพ.สต. ติดดาว เกณฑ์การประเมิน
ก าหนดให้ รพ.สต. ด าเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลติภณัฑ์สุขภาพโดยตรวจสอบอาหารสด อาหารแปรรูป 
ยา และเครื่องส าอางในร้านค้า ตลาดสด แผงลอย และ
ร้านค้า ทัง้นี้เกณฑ์ก าหนดว่า ร้านช าต้องไม่พบผลติภณัฑ์
สุขภาพผดิกฎหมาย (6) ในส่วนรา้นจ าหน่ายสนิคา้ในตลาด
นัด ยงัไม่ได้มีโครงการเฝ้าระวงัอย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึความชุกของผลติภณัฑอ์าหารที่
อวดอ้างสรรพคุณบนฉลากอย่างผิดกฎหมายในตลาดนัด 
จังหวัดเลย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑส์ขุภาพทีอ่วดอา้งสรรพคุณต่อไป 
วิธีการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ตัดขวางซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณา

จรยิธรรมการวจิยัในมนุษยข์องส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
เลย ผลติภณัฑ์อาหารในการศกึษานี้ หมายถึง ผลติภณัฑ์
อาหารทีอ่ยู่ภายใต้การกบัดูแลของ อย. ทีต่้องมเีลขสารบบ
อาหาร และมีข้อก าหนดในการแสดงฉลากอาหาร ได้แก่ 
กาแฟ อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท และผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร การศกึษามรีะเบยีบวธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 

ตวัอยา่ง   
การศึกษาเลือกร้านจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหาร

ในตลาดนัดโดยใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน ขัน้แรกสุ่ม
เลือกอ าเภอโดยแบ่งอ าเภอตามจ านวนประชากรเป็น 3 
กลุ่ม 1. อ าเภอที่มีจ านวนประชากรมาก ซึ่งมี 2 อ าเภอ 
การศกึษาเลอืกเกบ็ขอ้มูลในทัง้ 2 อ าเภอ คอื อ าเภอเมอืง 
และ วงัสะพุง  2.อ าเภอทีม่จี านวนประชากรปานกลาง ม ี4 
อ าเภอ การศกึษาสุ่มเลอืกโดยจบัฉลากมา 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
เชยีงคานและด่านซ้าย 3. อ าเภอที่มจี านวนประชากรน้อย 
ม ี8 อ าเภอ การศกึษาเลอืกมา 4 อ าเภอโดยการจบัฉลาก 
ไดแ้ก่ ภูกระดงึ ท่าลี ่นาดว้ง และภูเรอื  อ าเภอทีเ่กบ็ขอ้มูล
ในการศึกษามีทัง้หมด 8 อ าเภอ จาก 14 อ าเภอ จากนัน้
เลอืกตลาดนัด ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของอ าเภอ อ าเภอละ 1 
แห่ง แลว้ส ารวจรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารทุกรา้น   

เครือ่งมือการวิจยั  
เครื่องมอืที่ใช้รวบรวมขอ้มูลม ี 2  ประเภท คอื 

แบบสอบถามผู้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารและแบบส ารวจ
ผลิตภัณฑ์อาหาร แบบสอบถามเป็นแบบให้ตัวอย่างตอบ
เอง แบ่งเป็น 4 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยค าถาม
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนที่ 3 เป็นค าถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร และส่วน
ที่ 4 เป็นค าถามสอบถามความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหาร  แบบส ารวจผลิตภัณฑ์อาหารเป็นแบบเก็บข้อมูล
ต่อไปนี้ ชื่อผลติภณัฑ ์ชื่อที่อยู่ของผูผ้ลติและจ าหน่าย เลข
สารบบอาหาร ขอ้ความทีฝ่่าฝืนกฎหมาย และแหล่งทีซ่ือ้มา
จ าหน่าย  
 เครื่องมือดงักล่าวผ่านการประเมนิความตรงเชงิ
เนื้อหา โดยพนักงานเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานก ากบั ดูแล
ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาด ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเลย จ านวน 3 ท่านทีม่ปีระสบการณ์ท างานดา้นการ
คุ้มครองผู้บรโิภคด้านอาหารมาเป็นเวลาอย่างน้อย 10  ปี 
หลัง จ ากนั ้น  ผู้ วิจ ัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ผู้ประกอบการ 5 รายในเขตอ าเภอเมืองเลยที่จ าหน่าย
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ผลิตภัณฑ์อาหาร และน ามาปรับปรุง หลังจากนั ้นน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารในตลาดนดัเพิม่เตมิอกี จ านวน 2 แห่ง  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
ก่อนออกเกบ็ขอ้มูล ผู้วจิยัขอขอ้มูลตลาดนัดจาก

เจา้หน้าทีใ่นงานคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัอ าเภอเพื่อใหท้ราบ
วนั เวลา และสถานทีข่องตลาดนัดในอ าเภอทีจ่ะเกบ็ข้อมูล 
ผู้วิจ ัยชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูล ตลอดจน
แผนการออกส ารวจแก่พนกังานเจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่เจา้หน้าที่
ระดบัอ าเภอเป็นผู้แจ้งเจ้าของตลาดเพื่อขออนุญาตในการ
เกบ็ขอ้มูล ในวนันัดหมายออกตรวจ เจา้หน้าทีร่ะดบัอ าเภอ 
ประกอบดว้ย เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสขุ
อ าเภอ และ รพ. สต. ในพืน้ที ่ร่วมเป็นทมีในการออกส ารวจ
ตลาด    

ทมีเจา้หน้าทีส่ ารวจรา้นคา้ในตลาดนดัทุกรา้น ผู้
เกบ็ขอ้มูล คอื เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเลย 
จ านวน 2 คน ประกอบดว้ยผูว้จิยัและเจา้หน้าทีใ่นกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคจ านวน 1 คน  ผู้วจิยัเป็นผู้แนะน าตวักบั
ผู้ประกอบการและขออนุญาตตรวจสอบฉลากสินค้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้าน ผู้วิจ ัยขอความร่วมมือจากผู้
จ าหน่ายในการกรอกแบบสอบถามและให้ค าแนะน าการ
ตอบแบบสอบถาม ในการส ารวจผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
จ าหน่าย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองฯ ร่วมกับผู้วิจ ัย
ตรวจสอบฉลากผลติภณัฑอ์าหารและบนัทกึภาพ  

หลงัการตรวจสอบฉลากสนิค้า ผู้วจิยัใหค้วามรู้
กบัผู้ประกอบการในเรื่องการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์สุขภาพที่
ถูกกฎหมายมาจ าหน่าย ชี้แจงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จ าหน่ายผลติภณัฑส์ุขภาพผดิกฎหมาย ตลอดจนแจกแผ่น
พับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณและ
ผลติภณัฑส์ขุภาพปลอมของ อย.  

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วจิยัตรวจสอบขอ้มูลผลติภณัฑอ์าหารที่พบโดย

ตรวจสอบเลขสารบบอาหารบนฉลาก ตลอดจน ชื่อผู้ร ับ
อนุญาต และสถานที่ของผูร้บัอนุญาตกบัฐานขอ้มูลบนเวบ็
ไซดข์อง อย.  (SKY NET)  ผลติภณัฑอ์าหารที่ถอืว่ามกีาร
อวดอา้งสรรพคุณอย่างผดิกฎหมายในการศกึษานี้ หมายถงึ 
ผลติภณัฑ์อาหารทีแ่สดงสรรพคุณบนฉลากไม่ถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้ง มฉีลากหรอืฉลาก
เสรมิเพื่อลวง หรอืพยายามลวงผูบ้รโิภคใหเ้ขา้ใจผดิในเรื่อง
คุณภาพ คุณประโยชน์ มีข้อความกล่าวอ้างสรรพคุณ 

คุณประโยชน์โดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก อย.  การวเิคราะห์
ข้อความท า โดยเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของ
อาหาร และประกาศฯ ว่าด้วยเรื่อง ฉลาก การวจิยัใช้สถิติ
เชงิพรรณนาเพื่อบรรยายขอ้มลูทีเ่กบ็  

  
ผลการวิจยั 
ผลการส ารวจผลิตภณัฑ ์

การส ารวจรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารจ านวน 
24 รา้นใน 8 อ าเภอ (อ าเภอละ 2-5 รา้น)  พบว่าม ี19 รา้น
ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารทีฉ่ลากผดิกฎหมาย 
 
การกล่าวอ้างสรรพคณุ 
 การตรวจสอบเลขสารบบอาหารกบัฐานขอ้มลูของ 
อย.  พบว่า อาหารร้อยละ 48.89 มฉีลากแสดงเลขสารบบ
อาหารไม่ถูกต้อง (ตารางที่ 1) คือ ไม่ตรงตามที่ระบุใน
ฐานขอ้มูลของ อย.  นอกจากนี้อาหารร้อยละ 74.81 มกีาร
อวดอา้งสรรพคุณบนฉลากอย่างผดิกฎหมาย 
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พบ เช่น อาหารที่มีเลข
สารบบอาหารตรงกบัทีร่ะบุในฐานขอ้มลูของ อย.  แต่ฉลาก
พบขอ้ความอวดอา้งสรรพคุณ “แอล คารน์ิทนี แอล ทาร ์เท
รท ช่วยเผาผลาญไขมัน ท าให้น ้ าหนักลดลง ลดระดับ
คอเลสเตอรอลในร่างกายลดลง” (รปูที ่1)  
 ผลิตภัณฑ์อ าหารมีฉลากภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่มเีลขสารบบอาหาร ส่วนฉลากมี
ขอ้ความอวดอ้างสรรพคุณ “กาแฟธรรมชาติที่สามารถลด
ความอว้นได”้ (รปูที ่2)  

สรรพคุณทีอ่วดอา้งอย่างผดิกฎหมายบนฉลากม ี
4 ประเภทได้แก่ ช่วยให้สุขภาพดี (ร้อยละ 28.71 ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างอย่างผิดกฎหมาย) รกัษาโรค 
(รอ้ยละ 12.87) ช่วยใหร้่างกายสมส่วน-ลดน ้าหนัก (รอ้ยละ 
80.20) และช่วยให้ผิวพรรณสวยงามขึ้น-ขาวขึ้น (ร้อยละ 
13.86) 

ฉลากผลติภณัฑอ์าหารทีก่ล่าวอา้งสรรพคุณช่วย
ให้ร่างกายสมส่วน-ลดน ้าหนัก ปรากฏข้อความบนฉลาก
สินค้า  เช่น เร่ งการเผาผลาญไขมัน ลดน ้ าหนัก ลด
โคเลสเตอรอล ไม่มผีลขา้งเคยีงต่อสมอง รูปร่างด ีกระชบั
ฟิตเฟิร์ม เร่งการสลายไขมันส่วนเกิน เบิร์นไขมัน หน้า
ทอ้งแบนราบ พุงหาย แขนลด ขาเลก็ กล่องเดยีวเหน็ผลได้
จรงิ ลดจรงิ 12 กโิล ลดความอว้น ฟิต กระชบั พุงหาย แขน
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     ตารางท่ี 1. จ านวนผลติภณัฑอ์าหารทีแ่สดงฉลากไม่ถูกตอ้ง 

อ าเภอ 
จ านวนรา้นที่
ตรวจ (แห่ง) 

จ านวนรายการผลติภณัฑอ์าหาร (รอ้ยละ) 
จ านวนทีต่รวจ มเีลขสารบบไม่ถูกตอ้ง อวดสรรพคุณบนฉลากอย่างผดิกฎหมาย 

เมอืง 2 7 2 (28.57) 6 (85.71) 
วงัสะพุง 5 22 12 (54.55) 17 (77.27) 
ด่านซา้ย 3 14 3 (21.43) 9 (64.29) 
เชยีงคาน 3 15 7 (46.67) 14 (93.33) 
ภูกระดงึ 4 9 8 (88.89) 6 (66.67) 

ท่าลี ่ 2 21 17 (80.95) 19 (90.48) 

นาดว้ง 3 35 11 (31.43) 21 (60.00) 
ภูเรอื 2 12 6 (50.00) 9 (75.00) 
รวม 24 135 66 (48.89) 101 (74.81) 

ลด ขาเลก็ หุ่นด ีผอมเพรยีว เร่งการเผาผลาญไขมนัไดเ้รว็
กว่า 40 เท่า ส าหรบัคนดือ้ยา (ลดยาก) แผงเดยีวเหน็ผล 
100% ลดความอว้น ฟิต กระชบั ไม่โทรม ไม่เพลยี ไม่กด
สมอง ตวัอย่างดงัรปูที ่3 
 

 
 

  
รูปท่ี 1. ผลติภณัฑ์อาหาร ชื่อ ทเีค คอฟฟ่ี (กาแฟส าเรจ็รูป
ผสม): ฉลากแสดงเลขสารบบที่ถูกต้องแต่มีข้อความ
รายละเอยีดสรรพคุณอย่างผดิกฎหมาย 

 

ผลติภณัฑ์ที่กล่าวอ้างสรรพคุณช่วยให้สุขภาพดี 
ปรากฏขอ้ความบนฉลาก เช่น ขบัของเสยีในร่างกาย ระบาย
อุจจาระและสารพิษตกค้าง สมุนไพรดีท๊อกจบในเมด็เดยีว 
กาแฟเพื่อสขุภาพ ทีใ่หม้ากกว่ากาแฟทัว่ไป คนืความสาว 
  

  
 

 
รูป ท่ี  2.  ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่มีเลขสารบบอาหารและแสดง
ขอ้ความอวดอา้งสรรพคุณอย่างผดิกฎหมาย  
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  รปูท่ี 3. ฉลากผลติภณัฑอ์าหารที่กล่าวอ้างสรรพคุณช่วย
ใหร้่างกายสมสว่นลดน ้าหนกั 

ด้วยสมุนไพรไทย ดงัรูปที่ 4 ส่วนสรรพคุณในการป้องกนั
และรกัษาโรคที่อวดอ้าง ได้แก่ ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ โดย
การลดความดนัโลหิต ลดคลอเรสเตอรอล ลดการอกัเสบ
ของผนังหลอดเลอืด ช่วยกระชบัมดลูก รกัษามดลูกตกขาว 
แก้กระเพาะ ปวดประจ าเดอืน ปวดหลงั เหมาะส าหรบัผูท้ี่
เป็นโรคเบาหวาน โรคทอ้งผกู  
 
ความรูแ้ละพฤติกรรมในการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร 
 ผู้ จ าห น่ายผลิตภัณฑ์อาหาร  24 รายที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นหญิง 16 รายมอีายุเฉลี่ย อายุเฉลี่ย 31–
40 ปี 7 ราย และ 41–50 ปี 10 ราย ตวัอย่างจบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 9 ราย ระดบัมธัยมศกึษา 8 
ราย อนุปรญิญา 4 ราย ระยะเวลาทีเ่ปิดรา้นในตลาดนัดเพื่อ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร อยู่ในช่วง 5 ปีแรกจ านวน 17 
ราย และอยู่ ในช่วง 6–10 ปี  2 ราย  ตัวอย่างจ าหน่าย
ผลติภณัฑอ์าหารในตลาดนดั 1-3 แห่งต่อสปัดาหจ์ านวน 15 
ราย และจ าหน่าย 5-6 แห่งต่อสปัดาห์ 5 ราย ตัวอย่างที่
จ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารเฉพาะในจงัหวดัเลย ม ี16 ราย 
และที่จ าหน่ายในจงัหวดัอื่นนอกเหนือจงัหวดัเลย ม ี8 ราย 
ตวัอย่างจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเป็นรายไดเ้สรมิ 15 ราย 
และจ าหน่ายเพื่อเป็นรายไดห้ลกั 9 ราย 
 

 
 

 
รูปท่ี 4. ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างสรรพคุณช่วยให้
สขุภาพด ี
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ผู้จ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหาร ร้อยละ 70.0 ไม่รู้ว่า 
อาหารไม่สามารถบ าบดั บรรเทา รกัษา หรือป้องกนัโรค 
หรอืความเจบ็ป่วยของมนุษยไ์ด้ ตวัอย่างรอ้ยละ 66.7  ไม่รู้
ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่น าเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่มี
ฉลากภาษาไทยนัน้ผดิกฎหมาย ตวัอย่างรอ้ยละ 45.8  ไม่รู้
ว่า ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถระบุข้อความว่ามี
สรรพคุณช่วยลดน ้ าหนักหรือลดไขมันในเส้นเลือดได้  
ตัวอย่างร้อยละ 33.3 ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่โฆษณา
สรรพคุณเพิม่สมรรถภาพทางเพศท่านชายทางสถานีวทิยุ
หรอืโทรทศัน์นัน้ไม่น่าเชื่อถอื  
 ผู้จ าหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจ าหน่ายจาก
รา้นคา้ส่งและตวัแทนจ าหน่ายมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 54.2 
และ 50.0 ของตวัอย่างตามล าดบั  ผู้จ าหน่ายร้อยละ 41.7 
และ 41.7 ตรวจสอบเลขสารบบอาหารที่น ามาจ าหน่าย
บางครัง้และทุกครัง้  ผู้จ าหน่ายร้อยละ 75.0 ตรวจสอบวนั
หมดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารทุกครัง้ ผู้จ าหน่ายร้อยละ 
45.8 และ 25.0 เลอืกผลติภณัฑอ์าหารมาจ าหน่ายในรา้นคา้
จากค าแนะน าของรา้นขายส่งหรอืตวัแทนจ าหน่าย และการ
เรยีกหาของผูซ้ือ้  
 แหล่งความรู้เรื่องสรรพคุณของอาหารที่จ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการรอ้ยละ 45.8 และ 29.2 คอื เอกสาร/ฉลาก
สนิค้า และร้านขายส่งหรือตัวแทนจ าหน่าย ตามล าดบั ผู้
จ าหน่ายร้อยละ 41.7 ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่กล่าว
อ้างสรรพคุณในการป้องกนัหรือรกัษาโรคที่มีจ าหน่ายใน
รา้น ผูใ้หข้อ้มูลอกีรอ้ยละ 29.2 และ 29.2 บรโิภคส่วนใหญ่
และบรโิภคเลก็น้อย  
 ผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารในตลาดนัด มีค่าเฉลีย่
ความเหน็ดว้ยที ่3.50 (จากคะแนนเตม็ 5) ต่อขอ้ความทีว่่า 
ผู้จ าหน่ายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพจาก อย. รองลงมาคอื ได้รบัขอ้มูลจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. นักเรยีน อย.น้อย (มคี่าเฉลี่ย
ความเหน็ที ่3.38) และมคีวามเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุกบัขอ้ความ
ทีว่่า ผลติภณัฑอ์าหารทีอ่า้งสรรพคุณท าใหห้น้าอกมขีนาด
ใหญ่ขึน้และช่วยกระชบัมดลกูนัน้ไดผ้ล (มคี่าเฉลีย่ความเหน็
ที ่2.38)   
 

การอภิปรายผลและสรปุผล 
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบจ านวน 
135 รายการ เป็นผลติภณัฑท์ีม่เีลขสารบบอาหารไม่ถูกต้อง
จ านวน 66 รายการ (ร้อยละ 48.98) มีข้อความบนฉลาก

อวดอ้างสรรพคุณอย่างผิดกฎหมายจ านวน 101 รายการ 
(ร้อยละ 74.81) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เลขสารบบอาหารไม่
ถูกต้องและอวดอ้างสรรพคุณอย่างผดิกฎหมาย จ านวน  53 
รายการ (ร้อยละ 39.25) และเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีลขสารบบ
อาหารถูกต้องแต่มขีอ้ความอา้งสรรพคุณอย่างผดิกฎหมาย 
จ านวน 44 รายการ (รอ้ยละ 32.59) 
 ข้อความอวดอ้างสรรพคุณบนฉลากอย่างผิด
กฎหมายทีพ่บม ี4 ลกัษณะ คอื อา้งสรรพคุณช่วยใหร้่างกาย
สมส่วน-ลดน ้าหนัก การป้องกนัและรกัษาโรค การช่วยให้
สุขภาพด ีและสรรพคุณด้านความงาม ร้อยละ 80.20 ของ
การกล่าวอ้างอย่างผดิกฎหมาย คอื การอ้างสรรพคุณช่วย
ใหร้่างกายสมส่วน-ลดน ้าหนัก ซึง่เป็นไปตามกระแสนิยมที่
ประชาชนในยุคปัจจุบนัหนัมาดูแลรปูร่าง (1)  สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของวรีะศกัดิ ์เจยีมอนุกูลกจิ ในจงัหวดัระยองที่
พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 54.5 บริโภคกาแฟส าเร็จรูปผสม
สารอาหารเพราะต้องการลดน ้าหนัก (7)  วนัชยั  นนทกจิ
ไพศาล พบว่า คุณลกัษณะทีพ่บในผลติภณัฑเ์สรมิอาหารที่
ปนปลอมสารลดความอว้นมากทีส่ดุ คอื การไม่แสดงชื่อและ
ทีต่ัง้สถานทีผ่ลติหรอืน าเขา้ทีเ่ป็นภาษาไทยบนฉลากอาหาร 
(รอ้ยละ 84.31 ของผลติภณัฑท์ีป่นปลอม) และการไม่แสดง
เลขสารบบอาหารหรอืใช้เลขสารบบอาหารปลอม (ร้อยละ 
80.39) (8) จะเหน็ไดว้่า ผลติภณัฑอ์าหารทีม่กีารกล่าวอ้าง
สรรพคุณช่วยให้ร่างกายสมส่วนและลดน ้าหนักเป็นกลุ่ม
ผลติภณัฑท์ีน่่าจบัตามอง เพราะมกัพบการใชฉ้ลากอาหารที่
ผดิกฎหมายและปลอมปนสารลดความอว้น  
 ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดนัดของ
จังหวัดเลย 19 ร้านจากร้านที่ตรวจ 24 ร้าน จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากฝ่าฝืนตามพระราชบญัญตัิอาหาร 
พ.ศ.2522 (9) ถึงแม้ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมี
ความรูว้่า ผลติภณัฑอ์าหารตอ้งแสดงเครื่องหมาย อย. (เลข
สารบบอาหาร) แต่ในการเลอืกผลติภณัฑม์าจ าหน่าย กลบั
ไม่ได้มีการตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์มีเลขสารบบอาหาร
ถูกต้องกับระบบฐานข้อมูลของ อย. การซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารมาจ าหน่ายส่วนใหญ่ซื้อจากรา้นขายส่งหรอืตวัแทน
จ าหน่าย ซึง่รา้นดงักล่าวจะแนะน าสนิค้าทีก่ าลงัเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคให้กับผู้จ าหน่าย  แสดงว่ าความรู้ของ
ผู้ประกอบการไม่ได้ท าให้เกิดความตระหนักในการเลือก
สนิคา้ทีถู่กตอ้งมาจ าหน่าย 
 การตรวจสอบเลขสารบบอาหารกบัฐานขอ้มลูของ 
อย. ผ่านระบบ SKY NET (PRIVUS) ในระดับชัน้ของ
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เจ้าหน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขจงัหวดั สามารถตรวจสอบ
ไดเ้ฉพาะเลขสารบบอาหาร ชื่ออาหาร ชื่อผูร้บัอนุญาตและ
ที่อยู่เท่านัน้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบการแสดงสรรพคุณ
อาหารบนฉลากที่ได้รับอนุญาตได้ ท าให้ไม่เอื้อต่อการ
ท างานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาด รวมถึง
ประชาชนหรือผู้จ าหน่ายที่หากต้องการตรวจสอบฉลาก
ผลติภณัฑอ์าหารทีถู่กตอ้งกไ็ม่สามารถกระท าไดเ้ช่นกนั 
ข้อเสนอแนะ  
 ในระดบัต้นน ้า  อย. ในฐานะผู้รบัผดิชอบหลกัใน
งานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพในภาพรวมของ
ประเทศ ควรจดัท าฐานขอ้มูลผลติภณัฑส์ุขภาพทีค่รบถ้วน 
โดยเฉพาะขอ้มูลฉลากผลติภณัฑ์ที่ อย. อนุมตัิ และขอ้มูล
การขออนุญาตโฆษณาของผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการอนุมตั ิ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานก ากบัดูแลผลติภณัฑ์สุขภาพ
หลงัออกสู่ทอ้งตลาดสามารถใชต้รวจสอบผลติภณัฑอ์าหาร
ไดช้ดัเจน นอกจากนี้ ควรใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
เหล่าน้ีเพื่อตรวจสอบเบือ้งตน้ได ้ 
 อย. ควรก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตผลติ/น าเขา้อาหาร
จดัท า QR code บนฉลากผลติภณัฑอ์าหารในกลุ่มทีม่กัพบ
การอวดอ้างสรรพคุณเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้
ประชาชนและผู้จ าหน่ายสินค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล
ผลติภณัฑไ์ดง้่ายขึน้ นอกจากนี้ อย. ยงัควรมจีดัทมีเคลื่อนที่
เร็วจากส่วนกลางในการด าเนินการกับสถานที่ผลิตและ
สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย การก าหนด
ตัวชี้ว ัดให้หน่วยงานระดับพื้นที่ต้องตรวจสอบสถานที่
จ าหน่าย การใชม้าตรการทางกฎหมายกบัผูจ้ าหน่ายสนิคา้
ผดิกฎหมายทัง้ในสือ่ออนไลน์และรา้นคา้สง่  
 ใ น ร ะดับกล า งน ้ า  ห น่ ว ย ง านสาธ า รณสุข 
ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล และ รพ. สต. และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ควรจดักจิกรรมพฒันาผู้
จ าหน่ายผลติภณัฑส์ขุภาพในตลาดนดัคลองถมและรา้นขาย
สง่สนิคา้ ใหม้คีวามตระหนกัและตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ผลติภณัฑส์ขุภาพก่อนน ามาจ าหน่าย นอกจากนี้ควรพฒันา
ช่องทางการสื่อสารผลติภณัฑ์ผดิกฎหมายหรอือนัตรายต่อ
สุขภาพทีร่วดเรว็ไปสู่ประชาชน พนักงานเจา้หน้าที่ในส่วน
ภูมภิาคควรออกตรวจสอบ เฝ้าระวงั รา้นจ าหน่ายผลติภณัฑ์
อาหารอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการใชม้าตรการทางกฎหมาย
กบัผูป้ระกอบการทีฝ่่าฝืนกฎหมาย 

 ในระดบัปลายน ้า ภาคประชาชนควรจดัตัง้แกนน า
ในชุมชน ร่วมกนัตัง้เป็นเครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภคเพื่อเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากไม่ถูกต้องในชุมชน ภาครัฐควร
จดัท าคู่มือและเกณฑ์การประเมินฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบผลติภณัฑด์้วยตนเองได้ เช่น 
การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน application ของ อย. 
(ORYOR smart application) หรือทางหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (single window) 
นอกจากนี้ ควรมชี่องทางการสื่อสารขอ้มูลผลติภณัฑท์ีพ่บ
ฉลากไม่ถูกต้องในชุมชนให้คนในชุมชนได้รบัทราบ เช่น 
การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ส่งทางไลน์กรุ๊ป และการสื่อสาร
ขอ้มูลผลติภณัฑใ์หก้บัพนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อมาด าเนินการ
แกไ้ขต่อไป 
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