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ปฐมบท

ปลุกพลัง พลเมือง

“ถ้ามันไม่ดีจริงอย่างที่บอก เขาคงไม่ให้โฆษณาหรอก” เป็น

ประโยคคลาสสิคที่คณะผู้จัดท�าได้ยินมา ตั้งแต่เริ่มท�างานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสื่อกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่มาของประโยคนี้มา

จากชาวบ้านอ�าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามสื่อที่ได้รับ

ชม-ฟัง

เจ้าของค�ากล่าวที่ว่า พูดไว้อย่างซื่อๆ ตามประสาชาวบ้าน ตาม

ความเชื่อและความเข้าใจที่ว่า รัฐมีหน้าที่ปกป้องดูแลประชาชน และรัฐจะไม่

ท�าการใดให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งก็ถูกต้อง หากแต่ไม่ถูกต้องเสีย

ทั้งหมด เนื่องจากข้อจ�ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อจ�ากัดทางนโยบาย (ควบคุม 

หรือ ป้องปราม) ข้อจ�ากัดทางทรัพยากร (ก�าลังคน/ งบประมาณ) และข้อ

จ�ากัดในทางการบริหารจัดการ (บังคับใช้กฎหมายอย่างไรให้รวดเร็ว ทัน

การณ์และ เป็นธรรม)

จากข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพทางสื่อต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากเมื่อ 4 ปีก่อน เรายัง

คงพบเห็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายได้บนสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 

(นิตยสาร วารสาร แพ่นผับ ใบปลิว แผ่นป้ายโฆษณา ฯลฯ) วิทยุ โทรทัศน์ 

และอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการโฆษณาเปลี่ยนไปตามยุค

สมัยจากเดิมที่มีมากในสื่อสิ่งพิมพ์ในช่วงที่สื่อสิ่งพิมพ์เป็น 

ที่นิยม ก็ย้ายมาสู่สื่อกระจายเสียง (สื่อวิทยุ) และสื่อโทรทัศน์ และปัจจุบัน 

ก็ข้ามไปสู่สื่อดิจิตอล (อินเตอร์เน็ต : เว็บเพจ / เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์  

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ)

กล่าวโดยสรุป โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นอยู่ทุกหนทุกแห่ง 

(เพราะ 2 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์ที่เราได้ยิน/ได้ชม โดยทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มปัจจัยสี่ ซึ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร และยารักษาโรค) จึง

เป็นไปได้ยากที่ล�าพังพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถเฝ้าระวัง หรือ

ด�าเนินการให้ทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ได้   ดังนั้น เราในฐานะประชาชน / 

พลเมือง / ผู้บริโภค มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อ และสามารถปกป้องคุ้มครอง

ตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งรวมไปถึงการได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ

ตรวจสอบโฆษณาที่ไม่เหมาะสม พร้อมร่วมกันร้องเรียนและส่งต่อข้อมูล

พร้อมหลักฐานอย่างถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการด�าเนินการ

ตามกฎหมาย



 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงได้ร่วมกับ ส�านักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.) ในการท�าหนังสือ “จับตายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด

กฎหมาย” ฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพผิดกฎหมายของเครือข่ายผู้บริโภค 10 จังหวัดที่ท�าภายใต้โครงการ 

และจากหนังสือชุดรู้ทันสื่อโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง 2 

เล่ม คือ ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา และ คู่มือประชาชน นักร้องเรียน ของ

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) และภาคีจัดท�าไว้ นอกจากนี้

ยังได้น�าข้อมูลจาก แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในวิทยุและ

โทรทัศน์ ของ กสทช. และ คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพเบื้องต้นของ อย. มาเรียบเรียงใหม่รวมเป็นหนังสือฉบับนี้อีกด้วย

 เนื้อหาภายในเล่มเป็น หลักการ ลักษณะการโฆษณา ตัวอย่าง

ค�าพูด ของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รวมกับเทคนิควิธีการ

ง่ายๆ ซึ่งประชาชนผู้บริโภคสามารถน�าไปใช้ เพื่อให้เกิดการเท่าทันโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหลาย รวมถึงการเฝ้าระวังโฆษณาต้องสงสัยในพื้นที่ 

ของตนเองได้ ซึ่งได้มีการน�าเสนอ วิธีการรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน

ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อท�าให้การ

บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์มากขึ้น

 คณะผู้จัดท�าหวังว่า ผู้บริโภคที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะมีความ 

ตื่นตัว มีสติ เท่าทันต่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหลายและพร้อมที่จะ 

ร้องเรียนและสนับสนุนเครือข่าย / องค์กรต่างๆ ในการร่วมกันเฝ้าระวัง

โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว 

และคนที่รอบข้าง ปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา จนเกิดทุกข์ต่อทั้ง

ร่างกายและจิดใจ เช่นในอดีต 

              คณะผู้จัดท�ำ
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ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก�าหนดให้มีเครื่องหมาย อย. 

(             )  ) เฉพาะในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องมีใบอนุญาต

ที่ใช้ในบ้านเรือนบางประเภทเท่านั้น  ส่วนผลิตภัณฑ์ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือ

แพทย์ทีต้องแจ้งรายละเอียด วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน บางประเภทไม่ต้อง

มีเครื่องหมาย อย.

ดังนั้น หากพบสัญลักษณ์ อย. (               ) ปะปนอยู่ในผลิตภัณฑ์

อื่น ที่มิใช่อาหาร อาจสันนิษฐานได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม 

หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้

การตรวจสอบเครื่องหมาย อย. และเลขสารบบ 13 หลัก (อาหาร) 

เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ยา/เครื่องมือแพทย์) เลขที่จดแจ้ง 10 หลัก (เครื่อง

ส�าอาง) เป็นการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจ�าหน่าย

เท่านั้น ไม่ได้บ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการอนุญาตให้โฆษณาอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ดังนั้น การตรวจสอบว่าโฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้รับอนุญาตให้โฆษณา

หรือไม่ ต้องพิจารณาจากเลขที่อนุญาตโฆษณา

หากพบสัญลักษณ์ อย. (               ) 
ปะปนอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิใช่อาหาร 
อาจสันนิษฐานได้ว่า ... 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม 
หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้
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รู้จักผลิตภัณฑ์

ที่กฎหมายอนุญาตให้โฆษณา

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดแบ่ง

ผลิตภัณฑ์ตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่อนุญาตให้โฆษณาได้เป็น 2 

กลุ่ม คือ 

1.ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดให้

ต้องขออนุญาตโฆษณา 

ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุญาตโฆษณา 

ได้แก่ ยา (เฉพาะยาสามัญประจ�าบ้าน ยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยา

อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ทั้งที่เป็นยาแผนโบราณและยาแผน

ปัจจุบัน) อาหาร (กรณีที่มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือ

คุณภาพของอาหาร) และเครื่องมือแพทย์

2.ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายไม่ก�าหนด

ให้ต้องขออนุญาตโฆษณา 

ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายไม่ก�าหนดให้ต้องขออนุญาตโฆษณา 

แต่การโฆษณาต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ได้แก่ เครื่องส�าอาง 

และวัตถุอันตราย
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3

รู้เรื่องกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง หากเป็น

• การโฆษณายา ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 หมวด 11 การโฆษณามาตรา 88 – 90 ทวิ 

• การโฆษณาอาหาร จักเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 และ 41 

• การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ต้องกระท�าภายใต้

ความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 หมวด 7 

การโฆษณามาตรา 56 – 60 

• การโฆษณาเครื่องส�าอาง ให้เป็นไปตามพระราช

บัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ.2558 หมวด 6 การโฆษณา มาตรา 

41 - 46

• การโฆษณาทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ให้เป็น

ไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 31  
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รู้จักเพื่อรู้ทัน

ข้อห้ามในการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แต่ละประเภท

4.1 ข้อห้ามในการโฆษณา “ยา”

ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลัก

เกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การ

โฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป ดังนี้

 1. ห้ามโฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ 

โดยการร้องร�าท�าเพลง หรือ แสดงความทุกข์ทรมานของ 

ผู้ป่วย หรือโดยวิธีแถมพก หรือ ออกสลากรางวัล

 2. แนวทางการโฆษณาขายยาจะต้อง

 2.1 ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

 2.2 ไม่ชักชวนให้ผู้บริโภคใช้ยาอย่างพร�่าเพรื่อเกินจ�าเป็น

หรอืท�าให้เกิดความเข้าใจว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้บรโิภคเป็นประจ�า

 2.3 ไม่เป็นการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์อื่น

 2.4 ไม่ท�าให้ผู้บริโภคส�าคัญผิดคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด

อื่น เช่น อาหาร เครื่องส�าอาง เป็นต้น

 2.5 ไม่แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย 

เช่น การขายยาในสถานที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตขายยา
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 3. การแสดงชื่อยา

 3.1 ให้ใช้ชื่อยาตามใบส�าคัญ การขึ้นทะเบียนต�ารับยา 

ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

  3.1.1 กรณีที่ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยา ไม่มี

ชื่อยาเป็นภาษาไทย แต่ประสงค์จะใช้ชื่อยาเป็นภาษาไทย ให้ใช้ชื่อยา

ตามฉลาก หรือเอกสารก�ากับยา

  3.1.2 กรณีที่ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยา ไม่มี

ชื่อยาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ประสงค์จะใช้ชื่อยาเป็นภาษาอังกฤษ ให้

ใช้ชื่อยาตามฉลาก หรือเอกสารก�ากับยา

  3.1.3 กรณีที่น�าชื่อยาไปใช้ในส่วนของโลโก้ หรือ

สโลแกน ต้องไม่ท�าให้ส�าคัญผิด ในสาระส�าคัญเกี่ยวกับยานั้น

 3.2 ยาที่อยู่ในประเภทเดียวกัน มีสรรพคุณเหมือนกัน 

และมีชื่อบางส่วนซ�้ากันแต่แตกต่างกันที่ สี กลิ่น รส หรือรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ สามารถโฆษณาร่วมกันได้ แต่จะต้องแสดงชื่อยาที่ 

ถูกต้องอย่างน้อย 1 ครั้ง

 3.3 ชื่อของยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาบรรจุเสร็จ ที่ไม่ใช่

ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ที่มีชื่อบางส่วนซ�้ากับชื่อยาอันตราย 

ให้แสดงชื่อของยาให้ชัดเจน เช่น ขนาดของตัวอักษรแสดงชื่อยา จะ

ต้องเท่ากันตลอดข้อความ การออกเสียงชื่อยาต้องมีระดับเสียง

สม�่าเสมอ เท่ากันทุกพยางค์

 3.4 ชื่อของยาที่มีบางส่วนซ�้ากับชื่อผลิตภัณฑ์อื่น จะต้อง

ระบุข้อความที่ท�าให้เข้าใจได้ขัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณานี้เป็นยา 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูล และระมัดระวังในการใช้ยา เช่น ระบุว่า 

เป็นยาใช้ภายนอก ไม่ใช่เครื่องส�าอาง หรือข้อความอื่นที่จ�าเป็น

 3.5 การโฆษณาชื่อยา หรือสรรพคุณยา หรือสรรพคุณ

ยาซ�้าๆ ต่อเนื่องกัน ต้องไม่เข้าลักษณะที่เป็นการต้องห้าม ตามที่

ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

4. การแสดงสรรพคุณยา 

 4.1 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่ไม่เป็นการโอ้อวด

สรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่า สามารถบ�าบัด 

บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วย ได้อย่างศักดิ์สิทธิ์

หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยค�าอื่นใดที่มีความหมายท�านองเดียวกัน 

 4.2 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่แสดงสรรพคุณยาอัน

เป็นเท็จหรือเกินความจริงและต้องไม่ แสดงสรรพคุณอันตราย หรือ

ยาควบคุมพิเศษ

 4.3 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่ท�าให้เข้าใจว่าเป็นยา

ท�าให้แท้งลูก ยาขับระดูอย่างแรง ยาบ�ารุงกาม หรือยาคุมก�าเนิด

 4.4 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่มีการรับรอง หรือ

ยกย่องสรรพคุณโดยบุคคลอื่น
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 4.5 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่แสดงสรรพคุณยาว่า

สามารถบ�าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของ

โรคเบาหวาน, มะเร็ง, อัมพาต, วัณโรค, โรคเรื้อน หรือโรคหรือ

อาการของโรค ของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต

 4.6 การแสดงสรรพคุณยาต้องไม่เกินไปกว่าข้อความ

ในเอกสารก�ากับยาและฉลาก และต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อก�าหนด

ดังกล่าวข้างต้นด้วย

 4.7 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่ท�าให้ผู้บริโภคเกิด

ความส�าคัญผิดในสรรพคุณของยาที่โฆษณานั้น 

….

สรุปโดยย่อ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 88 – 90 ทวิ ห้ามโฆษณาขายยา ดังนี้ “...

ห้ามโฆษณาขายยาที่โอ้อวดว่าป้องกัน รักษาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ 

หายขาด แสดงสรรพคุณเป็นเท็จ เกินจริง ท�าให้เข้าใจผิดในส่วน

ประกอบยา เป็นยาแท้งลูก ยาขับระดู เป็นยาคุมก�าเนิด ยาบ�ารุง

กาม โฆษณาสรรพคุณยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ รับรอง 

ยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น บ�าบัด บรรเทา รักษา ป้องกัน

โรคมะเร็ง อัมพาต เบาหวาน วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการ

เกี่ยวกับสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต โฆษณาที่ไม่สุภาพร้องร�า

ท�าเพลง แสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย โฆษณาโดยวิธีแถมพก 

หรือออกสลากรางวัล...”
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4.2 ข้อห้ามในการโฆษณา “อาหาร”

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

มาตรา 40 – 41 

ก�าหนดการควบคุมโฆษณาอาหาร ดังนี้ 

“...ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ

ของอาหารอันเป็นเท็จ หลอกลวงให้หลงเชื่อ

โดยไม่สมควร การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือ

สรรพคุณของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

ต้องน�าเสียงภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณา

ดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะโฆษณาได้ 

และสามารถสั่งระงับโฆษณาได้...”
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ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. … ได้เพิ่มเติมหมวดเฉพาะ

ว่าด้วยการโฆษณาอาหารโดยระบุให้ผู้ประสงค์จะโฆษณาอาหารใน

ลักษณะเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตโฆษณา

อาหารจากผู้อนุญาต (อย.) และได้ก�าหนดแนวทางการโฆษณาอาหาร

ว่าต้องไม่ใช้ข้อความอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง (เว้นแต่ข้อความที่

ใช้เป็นข้อความที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็น

ความจริงได้โดยแน่แท้)

2. ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยว

กับอาหาร ไม่ว่าจะกระท�าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 

หรือสิ่งอื่นใดหรือไม่ก็ตาม

3. ข้อความที่จะท�าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดในอาหารหรือเป็น

ส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งความจริงมีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นใน

อาหารไม่เท่าที่ท�าให้เข้าใจตามที่โฆษณา

4. ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจ 

ลักษณะหรือวิธีการบริโภคอาหาร

5. ข้อความที่เป็นการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์

คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข หรือผู้ที่อ้างหรือแสดงตนเป็นบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข

6. ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มี

การกระท�าผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือน�าไปสู่ความเสื่อมเสียใน

วัฒนธรรมของชาติ

7. ข้อความที่แสดงสรรพคุณอันท�าให้เข้าใจว่าสามารถบ�าบัด 

บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการของโรค

8. ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม หรือเกี่ยว

กับการมีเพศสัมพันธ์
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4.3 ข้อห้ามในการโฆษณา “เครื่องส�าอาง”

คู่มือการตรวจสอบโฆษณาเครื่องส�าอาง (ส�าหรับเจ้าหน้าที่) 

ของ อย. ระบุเนื้อหาการควบคุมโฆษณาเครื่องส�าอาง ดังนี้ 

1. การโฆษณาสรรพคุณเครื่องส�าอาง

• ต้องเป็นข้อความที่สื่อความหมายในขอบข่ายของ

วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้

เกิดความสวยงาม โดยไม่มีผลมุ่งหมายส�าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ 

โครงสร้างหรือการกระท�าหน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็น

สรรพคุณทางยาอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

เครื่องส�าอาง

• ต้องแสดงสรรพคุณตรงตามประเภทเครื่องส�าอางที่

ปรากฏในใบรับแจ้งผลิต/น�าเข้าเครื่องส�าอาง หรือตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอาง

• ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

2. การโฆษณาเปรียบเทียบต้องเป็นการโฆษณาที่เป็นจริง

การโฆษณาเปรียบเทียบต้องเป็นการโฆษณาที่เป็นจริง และ

มีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ต้องไม่ท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสีย

ความสามัคคีในหมู่ประชาชน

3. การโฆษณาที่มีการยืนยันข้อเท็จจริงว่าได้รับรางวัลหรือ

เครื่องหมายต่างๆ

• ต้องเป็นรางวัลหรือเครื่องหมายที่ได้รับจากหน่วยงาน

ราชการสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวกับเครื่องส�าอาง ซึ่งข้อความนั้น

เป็นจริงและมีหลักฐานพิสูจน์ได้

• ต้องแสดงแหล่งประกวด ปีที่ได้รับรางวัลไว้ให้ชัดแจ้ง

ตรงตามที่ได้รับรางวัลในข้อความโฆษณา 

4. การโฆษณาโดยอ้างรายงานทางวิชาการ 

การโฆษณาโดยอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย 

สถิติ การรับรองของสถาบันหรือยืนยันข้อเท็จจริง อย่างใด อย่าง

หนึ่ง ต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้เป็นความจริงตามที่

กล่าวอ้าง
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4.4 ข้อห้ามในการโฆษณา “เครื่องมือแพทย์”

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ระบุว่า 

การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้อง

• ไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน 

ส่วนประกอบหรือแหล่งก�าเนิดของเครื่องมือแพทย์อันเป็นเท็จ

หรือเกินความจริง

• ไม่แสดงการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของ

เครื่องมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด

• ไม่จัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ

• ไม่แสดงคุณประโยชน์ว่าสามารถป้องกัน บ�าบัด 

บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาตามที่

รัฐมนตรีประกาศก�าหนด (โรคเบาหวาน, มะเร็ง, อัมพาต, 

วัณโรค, โรคเรื้อน หรือโรคหรืออาการของโรคของ สมอง 

หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต)

• ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระส�าคัญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
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5.1 รู้ทันโฆษณา “ยา”

ยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคาดหวังว่ารักษาโรคได้แน่นอน ผู้

โฆษณาจึงมักน�าความคิดดังกล่าว มาสื่อสารกับผู้บริโภคจนเกินไป

กว่าสรรพคุณที่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ด�าเนินการระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 

– 31 ธ.ค. 57 พบเนื้อหาการโฆษณายาทั้งทางสื่อวิทยุและสื่อ

โทรทัศน์แบ่งได้ 6 กลุ่ม ดังนี้

1. ชิงโชค แถมพก ลดราคา ท�าให้ใช้ยาเกินจ�าเป็น

เป็นการโฆษณาขายยาที่มีการแถมพกหรือออกสลาก

รางวัล หรือมีการใช้ค�าพูดที่ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ายานี้ต้องบริโภค

ทุกวันอันเป็นการท�าให้เกิดการใช้ยาเกินจ�าเป็น ตัวอย่างค�า

โฆษณา เช่น

ก) ให้ส่งชิ้นส่วนมาชิงโชค

ข) ส่งสลาก / กล่องยา หรือส่วนประกอบอื่นใดของยา เพื่อแลก

รางวัล

 ฃ) ซื้อยา 1 ขวด แถม 1 ขวด

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณ

า เ
ข้าข

่าย
ผิดกฎ

หม
าย

“เจียวกู่หลานตราเสือแม่ลูก ซื้อวันนี้ 1 กล่อง

ราคาเท่าเดิม ซื้อ 1 กล่องแถม 1 กล่อง ฉลองครบรอบ 4 

ปี”

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณ

า เ
ข้าข

่าย
ผิดกฎ

หม
าย

“ยาริดสีดวงทวาร ตรา สามก๊ก เป็นยาแผน

โบราณ … กล่องเปล่าส่งชิงโชค  รวมกับ ยาป๊อก  หรือ 

กาโน่ ก็ได้  4  กล่อง พร้อมแสตมป์ 30  แลกฟรีไฟฉาย 

โดยให้ส่งถึงสาวพิมพ์จันทร์  ตู้ปณ. 109 จ.เลย 42000 

และลุ้นทอง 5,000 บาท ถึง 300 รางวัล”
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 ค) ซื้อครบตามราคาที่ก�าหนดไว้ แถมยา…

2. โฆษณาสรรพคุณยาไม่ถูกต้อง

 ก) การโฆษณาสรรพคุณยาเกินความจริง

 y โฆษณายา ว่ารักษาเอดส์ มะเร็ง

 y แจกแจงสรรพคุณส่วนประกอบของสมุนไพรแต่ละชนิดที่มี

อยู่ในยา เช่น โด่ไม่รู้ล้ม บ�ารุงความก�าหนัด แก้ปัสสาวะพิการ หรือ โสม

จีน แก้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เสริมภูมิต้านทาน เป็นต้น เสมือนกิน

แล้วจะได้ผลตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งที่จริงแล้วการออกฤทธิ์ของยาจะเป็น 

การออกฤทธิ์โดยรวม และมีสรรพคุณตามที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน คือ 

บ�ารุงร่างกาย เท่านั้น

ตัวอย่างค�าโฆษณา

 y การโฆษณาสรรพคุณยา ว่าสามารถรักษา หรือ ป้องกัน

โรค ได้หายขาด เช่น โฆษณาที่มีการใช้ค�าว่า ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษ

ยิ่ง ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ฯลฯ 

 ข) โฆษณาโดยมีการรับรอง ยกย่องสรรพคุณยาโดย

บุคคลอื่น

 y แพทย์…(ชื่อ)…รับรองยาว่า “ใช้แล้วหายปวดเลย”

 y โฆษณายาโดยมีการระบุชื่อผู้ใช้ยา

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย“…สมาชิกใหม่ใช้สิทธิ์ซื้อ เวชภัณฑ์ตราศรเทพ  

ได้ส่วนลด 10% ตลอดเวลา 1 ปี  365 วัน  ค่าบัตร

สมาชิก 100 บาท รับส่วนลดทันที่เมื่อท�าบัตรสมาชิก ท�า

วันนี้ รับวันนี้  ซื้อเวชภัณฑ์ยาตราศรเทพครบ 2,000 บาท 

รับแจกเวชภัณฑ์ยาตราศรเทพคู่ขนานเอก ยากษัยเส้นตรา

ศรเทพ ยาริดสีดวงตราศรเทพ ย�าบ�ารุงเลือด 1 ชุดฟรี  

แล้วรับส่วนลดอีก 10%...”

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย
คุณไก่ (นามสมมติ) ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ “ผมมีความ

รู้สึกว่าผมจะต้องตายเพราะการหายใจไม่ออก อันนี้ก็เลย 

พอดีเพื่อนสนิทผมเค้าแนะน�าว่าลองทานตัวนี้ดู ซีนอร์ 

(znor) แนะน�าว่าทาน 3 ครั้ง เช้า เย็น ก่อนนอน พอทาน

วันแรก หลับสบาย และจากวันแรกจนถึงวันนี้ 3 อาทิตย์

แล้ว ไม่มีความรู้สึกว่าจะหายใจไม่ออกอีกเลย … ผมเลิก

ทรมานจากการหายใจไม่ออกแล้วเพียงเริ่มทานวันแรกของ

ซีนอร์ (znor) เท่านั้นเอง…”
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 ฃ) การโฆษณาท�าให้เข้าใจผิดว่ามีตัวยาเป็นส่วนประกอบ 

หรือมีแต่ปริมาณน้อยกว่าที่โฆษณา

 y ท�าให้เข้าใจว่ามีตัวยาปริมาณ 1,000 มิลลิกรัม แต่มี

ปริมาณยาจริงเพียง 500 มิลลิกรัม หรือไม่มีเลย

 ค) การโฆษณายาหรือท�าให้เข้าใจว่า เป็นยาท�าให้แท้งลูก 

หรือขับระดูอย่างแรง / เป็นยาคุมก�าเนิด

 y โฆษณาอวดอ้างว่า เป็นยาขับประจ�าเดือน ยาท�าแท้ง 

ช่วยยุติการตั้งครรภ์ไม่พีงประสงค์

 y โฆษณาว่าเป็นยาคุมก�าเนิด 

3. โฆษณาสรรพคุณในทางการรักษาแบบครอบจักรวาล

หรือรักษาโรคร้ายแรง

 y การโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถรักษาโรคร้ายแรง 

ได้แก่ โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน รวมถึงโรคหรือ

อาการของโรคเกี่ยวกับ สมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม และไต

ตัวอย่างค�าโฆษณา

 y โฆษณาว่าสามารถบรรเทา / บ�าบัด / รักษา / 

ป้องกันโรคมะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน บ�ารุงสมอง บ�ารุง

หัวใจ บ�ารุงปอด รักษาตับ ตับอักเสบ บ�ารุงตับ ม้าม และไต แก้

โรคหัวใจ ตับไตพิการ

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย

“…ใช้เวลาค้นคว้ามากกว่า 38 ปี รวมตัวยา

สมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง โรคเบาหวานได้ 18 ตัวยา ชื่อ 

ยาสตรีสวยทรัพย์ และยาถ่ายโรคออกจากร่างกาย ชื่อ 

ยาถ่ายตราเข้าไฟ โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด 

โรคเบาหวานเรื้อรัง เห็นผลได้ภายในวันเดียว…”
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5. โฆษณาเรื่องเพศ ท�าให้สาว – สวย

 ก) การโฆษณายาท�าให้เข้าใจว่า เป็นยาบ�ารุงกาม เพิ่ม

สมรรถภาพทางเพศ

 y โฆษณาว่าเป็นยาเพิ่มขนาดใหญ่ ยาว เสริม เพิ่ม

ก�าหนัด เพิ่มอารมณ์เพศ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  

4. โฆษณาผิดกฏหมายมากกว่าหนึ่งฐานความผิด

 y โฆษณาชิงโชค แถมพก แจกรางวัล คู่กับ การโฆษณา

สรรพคุณยาไม่ถูกต้องแบบต่างๆ

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัวอย่างค�าโฆษณา ตัวอย่างค�าโฆษณา

 ข) โฆษณายาระบายบรรเทาอาการท้องผูก ว่า

สามารถลดน�้าหนัก ละลายไขมัน / ลดไขมัน / ล้างล�าไส้

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณ

า เ
ข้าข

่าย
ผิดกฎ

หม
าย

“…เพียงท่านผู้ชมโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ เรา

แถมให้ฟรี 1 กล่อง - ซื้อ 1 แถม 1 วันนี้วันเดียว

เท่านั้น มาล้างล�าไส้กันเถอะท่านผู้ชม เพื่อสุขภาพที่ดี 

ผิวพรรณจะได้ดี....”

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณ

า เ
ข้าข

่าย
ผิดกฎ

หม
าย

“…ยาน�้าสมุนไพรทวิน กินแล้วสู้ นกเขาขัน  

บ่ตกคอน บ่มีนอนหันหลัง เต๊ะปี๊บดังสามโยชน์ เว้าแล้วจะ

ว่าโพด มีให้พิสูจน์ตามร้านขายยาทั่วไป”

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย

“ถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้ เป็นสิว หน้าตาหมองคล�้า 

ใต้ตาคล�้า ตาไม่สดใส ปากคล�้า มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก อึดอัด

ท้องเพราะอาหารไม่ย่อย ไม่สบายตัว มีหน้าท้อง ระบบขับ

ถ่ายมีปัญหา ตื่นเช้ามาไม่สดใส ง่วงตลอดเวลา น�้าหนัก

มาก การไหลเวียนของเลือดไม่ดี ประจ�าเดือนไม่ปกติ 

หงุดหงิดง่าย ลดน�้าหนักไม่ค่อยได้ผล ไม่ว่าจะท�ายังไงก็ไม่

ลด รู้สึกเหมือนกลับไม่เต็มตื่น ทานได้น้อยแต่น�้าหนักตัวไม่

ลด รู้หรือไม่ว่า ท้องผูกอันตรายมากกว่าที่คุณคิด ......... 

SKS Capsule DETOX ถือเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ดีที่น่าสนใจ

ส�าหรับใครที่อยากจะมีผิวพรรณดี อยากจะขจัดขยะต่างๆ

ที่มันหมักหมมอยู่ในล�าไส้ มันสกปรกมากเลย เพราะฉะนั้น 

มาล้างล�าไส้กันเถอะคุณผู้ชม เพื่อสุขภาพที่ดี บุคลิกภาพ 

ก็จะดีด้วย กลิ่นปาก ผิวพรรณอย่างนี้”
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ตัวอย่างค�าโฆษณา

 ฃ) โฆษณายาบ�ารุงโลหิตไปในทางส่งเสริมความน่า

ดึงดูดทางเพศ

6. โฆษณายาที่ห้ามโฆษณา

 y โฆษณาสรรพคุณยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ต่อ

ประชาชนทั่วไป เช่น โฆษณาว่าเป็น “ยารักษาสิว” “ยารักษาฝ้า” 

“ยาคุมก�าเนิด” “ยาลดความดันโลหิต” / การโฆษณายาฉีดทุก

ประเภท

ตัวอย่างค�าโฆษณา 1

ตัวอย่างค�าโฆษณา 2

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณ

า เ
ข้าข

่าย
ผิดกฎ

หม
าย

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณ

า เ
ข้าข

่าย
ผิดกฎ

หม
ายปวดเมื่อย ปวดเอ็น กินป๊อก 109 ชาวไร่ 

ชาวนา ลุกไม่ไหว กินป๊อก วันละ 2 เม็ด เป็นแคปซูล คน

แก่ผู้เฒ่า แก่ชรา ข้อเสี่ยม ท�าให้ไม่ป่วย ไม่ฉุ ไม่ไตพัง ใช้ดี

บอกต่อ

“คุณเคยบ่อยไหมคะ ที่มักจะมีคนทักว่าหน้าเนี่ย

เด็กกว่าอายุจริง ก็ได้ยาน�้าสมุนไพรวีกิ๊ฟ นี่แหล่ะค่ะ 

ปัญหาปวดประจ�าเดือน อกไม่เต่งตึง ไม่ตกขาว มีกลิ่น

ภายในช่องคลอด ผิวหยาบกร้าน  มีริ้วรอย สาววัยทอง

ด้วย  ยาน�้า…ขวดเดียวเนี่ยแหล่ะจะจ่ายแพงกว่าท�าไม  

ถึงเวลาที่คุณผู้หญิงจะต้องดูแลตัวเองด้วยสมุนไพร

ธรรมชาติ สมุนไพรรากสามสิบ วีกิ๊ฟสมุนไพรที่คุณผู้หญิง

ต้องลอง”

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย

หญิง 1 : ฮึ ! เกิดเป็นแม่ญิงนี่กะแม่นล�าบากใจหลายเนาะ

หญิง 2 : อ้าวววววววววววววววววเป็นหยังละ

หญิง 1 : กะจังเฮาเป็นอยู่นี่แหล่ว  ปวดท้องน้อยจ้อยๆ  

 จ่องใส่แอว ทรมานหลายซะแท้ ๆ 

หญิง 2 : กะเป็นหยังบ่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ ยามดลูกกาโน่ 

 เป็นยารักษามดลูกดีแท้ๆ มดลูกอักเสบ ติดเชื้อ  

 มีอาการปวดท้องน้อยจ่องใส่แอว เป็นหมาดขาว 

 บ่ว่าเป็นผู้สาว หรือผู้เฒ่ากะตาม กินยามดลูก 

 รับรองหายสบายใจ

หญิง 2 : เอ้อ...จะได้ไปหาซื้อมากินแล้วล่ะ 

ชาย : กาโน่ ยังซอยรักษาอาการแผล ฝี หนอง และ 

 อาการอักเสบต่างๆ ได้อีกน�าพร้อม จ�าซื่อกาโน่   

 กาโน่ กาโน่
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5.2 รู้ทันโฆษณา “อาหาร”

อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสรรพคุณในการบ�าบัด 

รักษา ป้องกัน บรรเทาโรคหรืออาการของโรค และไม่มีผลกับ

โครงสร้างของร่างกายโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารในหลายชนิด 

เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มผสมสารสกัดหรือผสม

วิตามินต่างๆ กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดผง ฯลฯ มักพบการโฆษณา

ที่ไม่ถูกต้องในหลากหลายลักษณะ เช่น ลดความอ้วน ช่วยผิว

ขาวใส กระจ่าง รักษาโรค ก�าจัด/ขับสารพิษ เป็นต้น ซึ่งหาก

พบการอวดอ้างลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับ

อนุญาตและเข้าข่ายเป็นโฆษณาที่หลอกลวง โดยลักษณะ/

ตัวอย่างข้อความในโฆษณาที่ต้องระวัง สรุปโดยสังเขปได้เป็น 

3 กลุ่ม ดังนี้

1. โฆษณาอาหารเป็นยาอวดอ้างสรรพคุณในการรักษา 

ป้องกัน บรรเทาโรค

ลักษณะและตัวอย่างค�าโฆษณา เช่น 

 ก) โฆษณาว่าช่วยซ่อมแซมและขจัดสารพิษของร่างกาย 

ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้น 

มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขึ้น… 

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย

“คลอโรฟิลล์ คือ เลือดของพืชมีแร่ธาตุธรรมชาติ

มากมาย ประกอบไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระวิตามิน

และแร่ธาตุ คลอโรฟิลล์จะช่วยล้างระบบเลือด บ�ารุงเลือด 

ล้างพิษ ท�าลายอนุมูลอิสระ ช่วยล้างพิษโดยตรง โดย

กระเพาะอาหาร ล�าไส้เล็ก … รักษาแผลต่างๆ ที่หายยาก 

เช่น ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน แอสต้าแซนทิน (Astaxan-

thin) ของ astarex และคลอโรฟิลล์ ของ กรีนเมจิค 

ท�างานผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด พร้อมกันจะได้ผลดียิ่งขึ้น เปลี่ยน

ชีวิตคุณด้วยอาหารเสริมสารสกัดจากธรรมชาติเบอร์โทร 

086-0611-xxxx หรือ 089-171-xxxx”
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 ข) โฆษณาว่าลดสารพิษที่มาจากอาหารและมลพิษทางอากาศ 

ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง  

ตัวอย่างค�าโฆษณา

 ฃ) โฆษณาว่าช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย 

 เช่น ช่วยเพิ่มความสูง   

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัวอย่างค�าโฆษณา 2

ตัวอย่างค�าโฆษณา 1

ค) อ้าง อย. รับรองว่ารักษาโรคได้ 

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณา เข

้าข่า
ยผิดกฎ

หมาย

“Miraclas ผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูง 

ประกอบด้วย 2 ตัว คือ MiraPro และ Miracal  

โทร. 02-408-xxxx”

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้าข
่าย

ผิดก
ฎห

มา
ย

“ท่านผู้ฟังที่มีปัญหา ปวดข้อปวดเข่า ปวดเข่า

ปวดข้อ ข้อเสื่อม กระดูกเสื่อม โรคข้อต่างๆ เรียหา สาม

ฤดูคอลลาเจน มี อย.รับประกัน 083242xxxx สามฤดู 

ซูเปอร์ไรท์ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่คนไทยต้องลอง”

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณา เข

้าข่า
ยผิดกฎ

หมาย

“ในอดีตสมุนไพรนั้นเป็นยาชนิดแรกที่มนุษย์นั้น

ใช้เป็นยารักษาโรค  สมัยโบราณ “ตังถั่งเช่า” จะเป็นยา

บ�ารุงร่างกายชั้นดีของเหล่าฮ่องเต้ และเหล่าเชื้อพระวงศ์ 

“สมุนไพรเบญจไทมีส่วนผสมของถังเช่า, Zinc, 

โสม  และเห็ดหลินจือ สรรพคุณช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง 

และลดการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งได้  ความดันโลหิต 

อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว  ลดน�้าตาลในเลือด ช่วยลดระ

ดับเคอเรสเตอรอลในเลือด ลดการตายของเซลล์ กระตุ้น

ระบบไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัว ขยายหลอดเลือด 

และเพิ่มปริมาณของเลือดให้เข้าไปหล่อเลี้ยงปอด และ

หัวใจ เพิ่มระดับออกซิเจน และระบบไหลเวียนของโลหิต  

สมุนไพรเบญจไทบรรเทาอาการขาดออกซิเจน ช่วยบ�ารุง 

และเพิ่มประสิทธิภาพของตับ และไต สมุนไพรช่วยผู้ป่วยที่

เป็นโรคไตวายเรื้อรัง สมุนไพรเบญจไทคุณภาพสูง 

มาตรฐาน GMP และ HACCP  ปลอดภัย ไร้อันตราย 

สมุนไพรเบญจไท อย.เลขที่ 11-1-11754-1-0176 

สมุนไพรเบญจไทห่วงใยใส่ใจคุณ โทร 098-146-xxxx”
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ตัวอย่างค�าโฆษณา 2 (ต่อ) 

 ฅ) โฆษณาว่า บ�ารุงร่างกาย 

เช่น บ�ารุงสมอง หัวใจ ประสาท สายตา โดยมีตัวอย่างค�าโฆษณา

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ฆ) โฆษณาว่า ช่วยระงับกลิ่นกาย กลิ่นปาก ท�าให้ฟันขาว

ง) โฆษณาว่า ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค สร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

จ) โฆษณาว่า ช่วยแก้ปัญหาวัยทอง 

เช่น ลดอาการร้อนวูบวาบ ป้องกันโรคกระดูกพรุน เป็นต้น

ฉ) อวดอ้างสรรพคุณต่างๆ โดยยืนยันว่ามีผลการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ 

แต่ไม่ได้ระบุเอกสารอ้างอิงใดๆ หรือมีเอกสารวิจัยที่จ้างท�าขึ้น 

ตัว
อย่า

งค
�าโฆ

ษณ
า เ

ข้า
ข่า

ยผ
ิดก

ฎห
มา

ย

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณา เข

้าข่า
ยผิดกฎ

หมาย

“สายตามีค่าควรถนอม อายแคร์ซอฟเจล ผล

งานผลิตจากอเมริกา อายแคร์ซอฟเจล ป้องกันดูแลบ�าบัด

โรคตาทุกชนิด ภาวะเบาหวานขึ้นตา มีประสิทธิ์ภาพพิเศษ

ช่วยดูแลบ�าบัดริ้วร่อยรอบดวงตา ระบบประสาทสมอง 

ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง เห็นผลลัพธ์รวดเร็ว สนใจสั่งซื้อ

ได้ที่ คุณวาสนา 092 258-xxxx”

คนธรรมดาไม่มีสิทธิได้ใช้ และปัจจุบันนี้ “ตังถั่งเช่า” หรือ “ถั่งเช่า” 

มาอยู่ในสมุนไพรเบญจไทสูตรสมุนไพรชั้นยอด เบญจไทมีส่วนผสม

ของ ตังถั่งเช่า โสม เห็ดหลินจือ ในสัดส่วนที่เป็นสูตรเข้มข้นของการ

เสริมสร้างเซลล์ อวัยวะภายในที่เสื่อมจากกาลเวลา เสื่อมเพราะโรค

ร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็น ปอด ตับ ไต หัวใจ  ม้าม  ล�าไส้ กระเพาะ

อาหาร  สมุนไพรเบญจไท เหมาะส�าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง ไม่มีเรี่ยวแรง 

สมุนไพรเบญจไทฟื้นฟูความเสื่อมของอวัยวะภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ ระบบประสาท และความจ�า ช่วยลดคลอเรสเตอรอล  

เบญจไทไร้สาร สเตียรอยด์แบบ 100%  ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย  

เบญจไทยคืนอิสระจากโรคร้ายแรง ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP 

เครื่องหมายฮาลาลสากล พร้อม อย.เลขที่  11-1-11754-1-0176  

ส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไวรัสตับต่างๆ โรคไตเรื้อรัง 

หรือเปลี่ยนถ่ายไต ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาโดยเคมีบ�าบัดจน

ร่างกายอ่อนแอ เบญจไทช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง และเหมาะส�าหรับผู้

ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอนไม่หลับ สภาพร่างกายอ่อนแรง กล้าม

เนื้อหมดแรง มีโรคแทรกซ้อน เบญจไทส�าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง

ระบบประสาท ความจ�าเสื่อม  เส้นเลือดในสมองตีบ เบญจไทชะลอ

ความชะรา และส�าหรับผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และไร้ก�าลัง 

เบญจไทย้อนวัยให้ทุกท่าน ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ สุขภาพดีมีสุข 

อิสระจากโรคภัยด้วยเบญจไทย  สอบถามรายละเอียด และสั่งซื้อหรือ

ขอเป็นตัวแทนจ�าหน่ายติดต่อ 098-146-xxxx ”
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ตัวอย่างค�าโฆษณา

 ช) บอกแต่ประโยชน์แต่ไม่บอกโทษหากรับประทานมากเกินไป 

และระบุว่าไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงใดๆ

ตัวอย่างค�าโฆษณา

 ซ) แสดงบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้แล้ว

โรค / อาการของโรคต่างๆ หายหรือดีขึ้น

ตัวอย่างค�าโฆษณา
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ยผิดกฎ

หมาย

“อาหารเสริมบ�ารุงสายตา เป็นนวัตกรรมใหม่

ล่าสุดเป็นการใช้สูตรทางวิทยาศาตร์ ที่ได้รับการรับรอง

ด้วยการน�าเอาสารซานโทฟิว และไกลท๊อกซาทินมารวม

กัน พร้อมสารอาหารอีกหลายชนิดสูตรนี้จะเป็นสารอาหาร

ที่ช่วยเริมกับสารอาหารอื่นๆ เป็นอย่างดี จัดว่าเป็นทาง

เลือกที่ดีเยี่ยมกับดวงตา ช่วยถนอมดวงตา ส่งเสริมการ

มองเห็น ป้องกันจอตา ลดการเกิดต้อกระจก ช่วยรักษา

การรับสีของตา…”

“อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง 

บ�ารุง ฟื้นฟู  เพิ่ม ความมั่นใจ สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารชาย play ด้วยสารสกัดตั่งถังเช่าถึง 400 มิลลิกรัม

จากธรรมชาติ 100% ได้รับมาตรฐานจาก อย. หาซื้อได้ที่

ร้านวัตสันทุกสาขา health club วุฒิศักดิ์ ที่ร้านขายยา

ชั้นน�า หรือโทร 02-305-xxxx พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ”

การสัมภาษณ์ผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูกระยะที่ 3

“ช่วงที่คุณปูเปรี้ยวต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั้น

ท�าให้มีโอกาสได้รู้จักศาสตร์ของเอนไซม์บ�าบัด และยังได้

หาเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมมาดูแลร่างกายตนเองเพิ่ม

เติม จุดประสงค์ของคุณปูเปรี้ยวหวังร่างกายดีขึ้นเล็กน้อย 

แต่ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งตอบแทนที่มากกว่านั้นค่ะ 

ปูเปรี้ยว – หวังแค่เดินได้ ประมาณสองอาทิตย์ก็

เดินได้ ไม่เวียนหัว ขาที่ว่าชาเหมือนจะเป็นอัมพาตก็ไม่เป็น 

ลุกขึ้นได้ ไม่ถึงเดือนแผลที่คอก็ยุบ คอรู้สึกกลืนข้าวได้ 

รู้สึกหิวข้าว แผลมันแห้ง มันเป็นความมหัศจรรย์มาก มีน�้า

มีนวลขึ้น เนื้อที่โดนเคมีเหี่ยวแล้วห้อยก็เต่งตึงขึ้นมาแล้วก็

ดูเหมือนคนอวบๆ ขึ้นมา หน้าก็ขาว แล้วก็แผลหาย ปากก็

ไม่มีแผล”
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2. โฆษณาสรรพคุณในทางลดน�้าหนัก ท�าให้ผอม ท�าให้ขาว 

เสริมความงาม โดยมีลักษณะและเนื้อหาการโฆษณา 

ก) โฆษณาว่าผิวขาว เนียน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส 

ลดรอยเหี่ยวย่น ลดสิว กระ จุดด่างด�า 

ตัวอย่างค�าโฆษณา

ข) โฆษณาว่าท�าให้ผมมีน�้าหนัก เงางาม ป้องกันผมร่วง 

ผมขาว

ค) โฆษณาว่า ลดน�้าหนักส่วนเกินได้รวดเร็วและปลอดภัย

ด้วยอาหารลดน�้าหนัก… 

 y สามารถลดน�้าหนักได้อาทิตย์ละอย่างต�่า 5 กิโลกรัมโดย

ร่างกายไม่อ่อนเพลีย

 y แสดงภาพก่อนและหลัง (Before and After) ของผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสื่อให้เข้าใจว่าเมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์แล้วท�าให้ได้ผลดีขึ้น 

เช่น น�้าหนักลดลง โรคหรืออาการของโรคดีขึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างค�าโฆษณา

3. โฆษณาสรรพคุณทางเพศ เสริมสมรรถภาพและความน่า

ดึงดูดทางเพศ โดยมีลักษณะและเนื้อหาการโฆษณา

ก) การโฆษณาว่า ช่วยบ�ารุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ทางเพศ

เช่น เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ เพิ่มน�้ารัก เพิ่มความอึด 

ตัวอย่างค�าโฆษณา
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หมาย
 “Vita B ผลิตตัวนี้เหมาะสมกับท่านหญิงทุกคน 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นตัวช่วยขยายหลอดเลือดท�าให้

เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี บ�ารุงระบบ

ประสาทส่วนกลาง ท�าให้ผิวพรรณเปร่งปลั่ง ขาวขึ้น โทร

สั่งได้ที่ 087-005-xxxx /087-001-xxxx”

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณา เข

้าข่า
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หมาย
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หมาย

 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีราล่า ช่วยยับยั้งการ

ดูดซึม เร่งการเผาผลาญของไขมัน น�้าตาล เพิ่มใยอาหาร 

ขับของเสีย ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง หุ่นดีไม่ต้องรอหมอ 

ด้วยรีราล่า”

 “…ก็ก�าลังจะบอกอยู่นี่ไง เดี๋ยวนี้มีต้นต�ารับ

สมุนไพร กิน vm-plus ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบ�ารุงร่างกาย 

ฟื้นฟูอาการหย่อนสมรรถภาพ จากที่ไม่พร้อมน้องไม่ขัน 

จัดการได้หมด มาตรฐาน อย. รับประกัน ปลอดภัยไม่มีผล

ข้างเคียง…” 
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5.3 รู้ทันโฆษณา “เครื่องส�าอาง”

“ไม่มีเครื่องส�าอางใด 
ที่สามารถเปลี่ยนสีผิวให้ขาว

ไปกว่าสีผิวเดิมตามธรรมชาติของเรา 
หรือท�าให้ผิวขาวขึ้นอย่างถาวร”

…ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องส�าอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อความสะอาด 

ความสวยงาม และมีผลต่อร่างกายเพียงแค่ผิวภายนอกเท่านั้น ไม่

สามารถลงลึกถึงผิวชั้นในได้ และไม่มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

หรือการท�างานของร่างกาย แต่ปัจจุบันยังพบเห็นข้อความโฆษณา

เครื่องส�าอางที่อวดอ้างเกินจริงหลากหลายลักษณะ โดยลักษณะ

และเนื้อหาการโฆษณาเครื่องส�าอางที่ต้องเฝ้าระวังมีดังนี้

ตัวอย่างค�าโฆษณา 

ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ในสาระส�าคัญ
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 y …กรณีที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง หนังศรีษะ

ล้าน หรือชะลอการเกิดผมขาวและต้องการเร่งเส้นผมใหม่

เกิดขึ้น... ให้ใช้แฮร์โทนิค…

 y บรรเทาอาการสิวอักเสบ และผดผื่นคัน

 y บรรเทาอาการระคายเคือง

 y แผลแห้ง – หายเร็ว ปัญหาแผลกดทับ แผล

เรื้อรัง ช่วยให้แผลหาย

 y ลดอาการปวดประจ�าเดือน
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 y …หลังผ่าตัดคลอด น�้าหนักลดแต่มีปัญหา

ของเซลลูไลท์ หน้าท้องหย่อนคล้อย ผิวแตกลาย ได้

ทดลองใช้… (ชื่อผลิตภัณฑ์) เซลลูไลท์และหน้าท้องเป็นชั้น 

ๆ หายไป ผิวและหน้าท้องเรียบเนียน รูปร่างกระชับ ผิว

แตกลายจางลงและเรียบเนียนขึ้น เนียนนุ่มยามสัมผัส 

สามารถกลับไปใส่เสื้อผ้าก่อนผ่าตัดได้

 y …ชุดกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม … 

ขนาดแก้มลดลง 0.3 – 1.5 ซม. …วัดความกระชับของผิว

คุณได้ด้วยไม่บรรทัดนี้ใน 10 นาที…

 y …ส่วนผสมของน�้ามันนั้นต้องครบและถูก

ต้องตามสูตร โดยแต่ละชนิดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 

เช่น ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และช่วยให้ไขมัน

ขาวและของเหลวใต้ผิวกระจายออกไปสู่ระบบการขจัด

ของเสีย…

 y บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ลดอาการติด

เชื้อที่ทวารหนักและล�าไส้ใหญ่

 y ดีต่อโรค/ อาการเข่าเสื่อม ไม่ต้องเสี่ยง 

ผ่าเข่า บ�าบัดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

 y ลดปัญหาโรคเหงือก

 y ปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน ช่วย

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กลาก เกลื้อน ช่วยลดการอักเสบ

ของผิวหนัง

 y …สวยเพรียว กระชับไว เพียงคุณมีเวลา  

10 -15 นาที

 y เจลและครีมผ่านการค้นคว้าเพื่อให้เหมาะกับ

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซลลูไลท์ ไขมันส่วนเกินตามร่างกาย 

ผิวหนังห้อยหย่อนคล้อยหลังคลอดบุตร หลังลดน�้าหนัก 

ช่วยผิวแตกลายให้จางลงและเรียบเนียนขึ้น หรือรักษารูป

ร่างให้คงเดิม เหมาะส�าหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง เพียง

ทาและนวดเจลและครีมบริเวณที่ต้องการ จะได้รูปร่างและ

สัดส่วนที่สวยงามขึ้น
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 y ...สายรัดหน้าท�าให้หน้า V เชฟใช้ควบคู่กับ

ครีม ตัวครีมเป็นสารสกัดจากกรีนพีจะช่วยสร้างสเตม

เซลล์ของตัวเราเอง ซึ่งตัวเราสามารถสร้างสเตมเซลล์ได้

ตัวครีมจะไม่แพ้ วิธีการทา ถ้าอายุไม่ถึง 20 ไม่มีริ้วรอย มี

แต่คางยืดหยุ่น ทาช่วงคางไล่ระดับขึ้นมาและทาช่วงคอ

ด้วย ถ้าอายุ 20 ขึ้นไปให้ทาทั้งหน้าจะช่วยเรื่องกระชับรู

ขุมขนด้วย ใส่ 1 ชั่วโมง แรกๆวันละ 1 ครั้ง 3 อาทิตย์เห็น

ผลเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีได้รับสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว 

โปรโมชั่น : ชุด V-shape 1 set ปกติ 2,830 บาท ลด

พิเศษ 2,080 พิเศษ 50 สายแรกรับฟรี Labtory perfect 

BB cream โทร : 084-6410007 /098-5962469 , 

087-3591253 cream : มีส่วนผสมจาก 54 ชนิด”

 y …คุณประโยชน์

 1. ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวมีชีวิตชีวา

 2. เพิ่มระยะเวลาในการแข็งตัว ช่วยให้

สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นในแต่ละครั้ง

 3. สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยมากขึ้น

 4. ช่วยให้กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา

 y …ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ…

 y …ลบริ้วรอย…เสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่…

เพิ่มการไหลเวียนเลือด…

 y …ซ่อมแซมเซลล์ผิวหน้าให้มีความสมบูรณ์…

ซ่อมแซมและปกป้องเซลล์ผิว กระตุ้นการท�างานของเซลล์

ผิว ช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าเต่งตึง

 y …ท้าทายแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติด้วย

เทคโนโลยี Biolifting ยกกระชับผิว…
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 y …บ�ารุงยกกระชับผิวหน้า เห็นผลทันทีที่ใช้…

 y …ปฏิบัติตรงเข้ากระตุ้นการท�างานของระบบ

ไหลเวียนน�้าหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติ คืนความอิ่มเอิบสู่

แหล่งกับเก็บน�้าใต้ผิวธรรมชาติ กระตุ้นและเพิ่มระดับการ

หมุนเวียนของน�้าหล่อเลี้ยงในชั้นผิว…หล่อเลี้ยงผิว

ธรรมชาติอย่างแท้จริงจากภายใน…

 y …ช่วยปรับสภาพทรวงอกคุณให้เต่งตึงขึ้น 

และยังช่วยเพิ่มขนาดอกให้ ใหญ่ขึ้นจนคนใกล้ชิดคุณ

สามารถสังเกตได้ภายใน 2 – 3 สัปดาห์ จนเพิ่มขึ้น 1 – 2 

นิ้ว และจะอยู่ตัวอย่างถาวร โดยไม่ยุบ เมื่อคุณใช้ 3 

กระปุก รับรองผลถาวร…

 y …ขยายเสน่ห์ อกสวย …ช่วยกระชับทรวงอก

และขยายทรวงอกให้ดูอวบอิ่ม เต่งตึง ได้รูป …เปล่งปลั่ง 

และมีน�้ามีนวลมากขึ้น…

 y …อกสวยแน่ ! เพียงแค่ใช้ 2 – 3 ครั้ง ก็รู้สึก

ได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลง

 1. อกแฟบ หย่อนยานหลังการคลอดบุตร

 2. อายุเริ่มเป็นสาวเต็มตัว แต่อกยังเล็กอยู่

 y …ปัญหาอกไม่สมบูรณ์หลังคลอดบุตรนั้น …

ช่วยฟื้นฟูพลังผิว “ดันทรงเข้ารูป” ให้ความอิ่มเอิบกับเนิน

ทรวงอก เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการมีหน้าอกที่สวยงาม

เปล่งปลั่งมีน�้ามีนวล บุคคลที่ไม่พอใจกับอกตัวเอง…

 y …หยุดใช้ หน้าก็ไม่กลับมาด�าคล�้าอีก

 y …ก�าจัดฝ้า กระ จุดด่างด�า

 y …ผิวขาวขึ้นภายใน 1 สัปดาห์



รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ : รู้ไว้กันเสีย (ค่า) โง่ รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ : รู้ไว้กันเสีย (ค่า) โง่70 71

5.4 รู้ทันโฆษณา “เครื่องมือแพทย์”

เครื่องมือแพทย์ที่มักจะพบการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง 

โดยส่วนใหญ่จะพบในเครื่องใช้หรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อกายภาพบ�าบัด 

เช่น เก้าอี้ไฟฟ้าสถิตย์ เตียงนวดอินฟราเรด เป็นต้น โดยมีการ

โฆษณาในลักษณะที่สามารถบรรเทา และรักษาโรคต่างๆ ได้ หรือ

สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ โดยมีลักษณะการโฆษณา 

/ ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้
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ก) การแสดง การรับรอง หรือยกย่องคุณประโยชน์

ของเครื่องมือแพทย์โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะทางตรง

หรือทางอ้อม 

ตัวอย่างวิธีการโฆษณา

ข) การโฆษณาที่ชักน�าให้ผู้บริโภคมีการใช้เครื่องมือ

แพทย์ด้วยตัวเองหรือรับบริการอย่างเกินความจ�าเป็น หรือไม่

เหมาะสม จนอาจได้รับอันตรายจากการใช้ 

ฃ) การจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ 
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นักแสดง…(ชื่อ)…บรรยายสรรพคุณของชุด

กระชับสัดส่วน โอนามิ โซมาโต้ กาเฟอีน รุ่น limited 

edition ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีกลิ่นกาแฟว่าช่วยลด

น�้าหนักได้จริงโดยเร่งการเผาผลาญ ขจัดเซลลูไลท์ มี

ความปลอดภัย ไม่อันตราย

แพทย์…(ชื่อ)…ให้การร้บรองว่าเครื่องมือแพทย์

ได้มาตรฐาน และใช้รักษาโรคได้ผลดี

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณา เข

้าข่า
ยผิดกฎ

หมาย

ตัวอ
ย่างค

�าโฆ
ษณา เข

้าข่า
ยผิดกฎ

หมาย

ให้ใส่ โอนามิ โซมาโต้ กาเฟอีน อย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ�า โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น

จัดให้มีการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค 

หรือจับฉลาก
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ค) การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ

เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 

ตัวอย่างวิธีการโฆษณา
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 y บรรเทาและรักษาโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิต

สูง ฯลฯ

 y ควบคุมการสะสมของไขมันส่วนเกิน ท�าให้

รูปร่างสมส่วน

 y ลดความอ้วนได้โดยไม่ต้องพึ่งยาลดความ

อ้วนหรือการออกก�าลังกาย สามารถกระชับเอว ต้นแขน 

และต้นขา

 y เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายมนุษย์โดย

ขจัดเซลล์เก่าและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน

 y ขจัดของเสีย หรือสามารถท�าลายแบคทีเรีย
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รู้ไว้เพื่อใช้สิทธิ 1 :  

รู้ไว้เพื่อเป็นนักร้องเรียน
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1.ข้อมูลพร้อม 

ข้อมูลที่ครบถ้วนจะประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.1 ชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้บันทึกข้อมูล ตลอดจนที่อยู่ 

หรือเบอร์โทรศัพท์ 

(ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับหากต้องการข้อมูลราย

ละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในภายหลัง)

ตรวจสอบ 4 ข้อ ก่อนร้องเรียน

ก่อนการน�าข้อมูลมาร้องเรียนกับ 

เจ้าหน้าที่ ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่มีว่า 

ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เพราะหากไม่ครบ

ถ้วน หรือเพียงพอ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ

น�าไปด�าเนินการได้ ท�าให้ต้องเสียเวลาใน

การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จนท�าให้เรื่อง 

ที่ร้องเรียนไปล่าช้า หรือไม่ได้รับการตอบ

สนอง ต่อไปนี้คือ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการ

ตรวจสอบความพร้อมก่อนการร้องเรียน
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1.2 ร้องเรียนถูกต้องตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หรือไม่ 

หากเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ร้องที่ อย. / สสจ. 

หากต้องการร้องเรียนสื่อที่โฆษณาให้ร้องกับ กสทช. หรือหากต้องการ

ใช้บริการของภาคประชาชนให้ร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ภาคประชาชนจังหวัดต่าง (ดูรายละเอียดในรู้ไว้ใช้สิทธิ 2) 

1.3 ระบุสื่อที่พบการโฆษณาและข้อมูลเกี่ยวกับสื่อดัง

กล่าว

เช่น วันเวลาที่พบโฆษณา คลื่นความถี่ / ช่องรายการ ชื่อ

สถานี ชื่อรายการ ชื่อผู้จัดรายการ

1.4 มีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาแล้วหรือยัง 

เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, ชนิดของผลิตภัณฑ์ได้แก่ อาหาร ยา 

เครื่องส�าอาง หรือ เครื่องมือแพทย์, เลขที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

(เลขที่โฆษณาไม่ใช่เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์)

1.5 มีรายละเอียดวิธีการโฆษณาแล้วหรือไม่ 

เช่น การจัดรายการ มีผู้เล่าประสบการณ์ สปอตโฆษณา หรือ

อื่นๆ

1.6 ระบุประเด็นที่สงสัยว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย

แล้วหรือไม่ 

เช่น การอวดอ้างสรรพคุณอย่างเกินจริง, มีการรับรอง

สรรพคุณอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยดูรายละเอียดได้ใน “รู้จักเพื่อรู้ท้น 

: ข้อห้ามในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภท”

2.หลักฐานครบถ้วน 

พยาน หลักฐานที่ชัดเจน จะท�าให้การท�างานของเจ้า

หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กระท�าผิดไม่สามารถอ้างได้ว่า

ไม่เกี่ยวข้องได้ พยานหลักฐานเบื้องต้นที่ควรรวบรวมให้ได้ เช่น 

2.1 พยานเอกสาร 

มีเอกสาร ใบปลิว แผ่นพับ ประกอบการโฆษณาหรือไม่

2.2 พยานบุคคล

นอกจากผู้ร้องแล้ว มีบุคคลใดที่รับรู้หรือเห็นเหตุการณ์

การโฆษณาอีกหรือไม่

2.3 พยานวัตถุ

มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีการโฆษณาหรือไม่
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ค�าแนะน�าเบื้องต้นเก่ียวกับรายละเอียด

ในการรวบรวมหลักฐานจากสื่อประเภทต่างๆ

1) เวลาที่บันทึกเสียงควรมีการเทียบเวลาก่อน หากใช้

เครื่องบันทึกเสียงที่ใช้ควรเป็นระบบดิจิตอล เพื่อเวลาบันทึกเสียงจะ

ได้บันทึกคลื่นตรงตามคลื่นจริงและสามารถบันทึกชื่อไฟล์ เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2) ควรจัดหา SD card (แผ่นบันทึกส�าหรับกล้องถ่ายรูป / 

เครื่องบันทึกเสียง) และ External Harddisk (ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา) 

เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลที่บันทึกได้เพียงพอ (ยิ่งมีความจุมาก ยิ่งสะดวกใน

การปฏิบัติงาน (โดยทั่วไป การบันทึกความยาว 12 ชม. ใช้ความจุ

ประมาณ 1 GB)

สื่อวิทยุ

3) ควรติดตั้งโปรแกรมเปิดเสียงที่บันทึก แนะน�าโปรแกรม 

GOM Player เนื่องจากสามารถกรอได้ ท�าให้รวดเร็วในการถอด

เทป

4) การบันทึก ควรเริ่มตั้งแต่ ต้นรายการ และช่วงต่างๆ 

ของรายการ

5) ในการถอดเทป ให้เลือกถอดเทปเฉพาะช่วงเวลาที่มี

การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ระบุเฉพาะเนื้อหาโฆษณา (รายละ

เอียดอื่นๆ เช่น เพลง เล่นเกมส์ ต้องจดบันทึกและควรจดเวลาที่

พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการตรวจ

สอบซ�้า

6) หากสามารถตรวจพบชื่อสถานีวิทยุ ชื่อดีเจ และชื่อ

รายการที่พบการโฆษณา จะช่วยท�าให้หลักฐานยืนยันการกระท�าผิด

กฎหมายหนักแน่นมากยิ่งขึ้น

7) ควรมีสมุดบันทึกข้อมูลการบันทึกเสียงที่ระบุคลื่นวิทยุ 

วัน และเวลาเพื่อตรวจสอบยืนยันซ�้ากับไฟล์ที่บันทึกได้

8) ส่งข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการถอดเทปพร้อมไฟล์

เสียงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจถอดเนื้อหาความที่คาดว่าผิด

กฎหมายสัก 2-3 นาที (บอกช่วงเวลาที่ถอด เช่น นาทีที่ 00.15.30)
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1) ควรบันทึกเป็นวิดีโอ โดยเฉพาะช่วงที่ช่องนั้นๆ แจ้งชื่อ

ช่อง รายการ และชื่อผู้จัด

2) ระบุรายละเอียดช่องทางที่บันทึกให้ครบถ้วน ช่วงเวลา

ที่ออกอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในแบบบันทึกการตรวจสอบ

โฆษณา เช่น รับชมทางเคเบิลช่อง … หรือ กล่อง...จานที่รับ

สัญญาณ… วันที่ เวลา รายการ เป็นต้น

สื่อโทรทัศน์

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก การเฝ้าระวังโฆษณาฯ

แบบฟอร์มบันทึก การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าข่ายผิดกฎหมาย

1.		 ชื่อสถานี..........................................ช่อง	/	คลื่นความถี่	...............................................

	 	 ประเภทกล่อง	(ทีวี)	ที่ใช้เฝ้าระวัง...................................................................................

	2.		ชื่อนิติบุคคล...................................................................................................................	

	 	 ที่อยู่...............................................................................................................................	

	3.	 ชื่อรายการ.....................................................................................................................	

	 	 เวลาเริ่มต้น	และ	สิ้นสุดของรายการ.............................................................................	

	4.		ชื่อผลิตภัณฑ์	...............................................................................................................	

	5.	 ช่วงระยะเวลาการบันทึกเสียงเพื่อเฝ้าระวังฯ	(เวลาที่บันทึกเสียง...........ชั่วโมง)

	6.	 วัน/เดือน/ปี	ที่ออกอากาศ	........................................................................................	

	 	 เวลาออกอากาศ		(เวลาที่ถอดเทปเพื่อเป็นหลักฐาน		จ�านวน............ชั่วโมง)		 	

	 	 เวลา...............................นาฬิกา	ถึง	.........................นาฬิกา

	7.	 ชื่อผู้ด�าเนินรายการ		....................................................................................................	

	 	 ผู้ให้สัมภาษณ์		............................................................................................................	

	 	 แขกรับเชิญ		................................................................................................................	

	8.	 ข้อความโฆษณา	ที่คาดว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย		(พร้อมรูปผลิตภัณฑ์)

	 	 •	เวลาที่พบข้อความ	นาทีที่.....................ของแผ่นบันทึกหลักฐาน	หรือ	เท่ากับ

	 	 •	เวลาที่ออกอากาศ	............นาฬิกา...............นาที

	9.	 หลักฐานที่ต้องน�าส่ง

 � เทปหลักฐานที่บันทึกทั้งหมด

 � เทปบันทึกหลักฐานที่ตัดต่อเหลือ..........ชั่วโมง

 � ข้อมูลที่บันทึกหลักจากการถอดเทป (ไฟล์ข้อมูล)

 � อื่นๆ  ถ้ามี..................................................................................................  

10.	หลักฐานทางวิทยุ	จะต้องมีประกาศชื่อสถานี	–	ความถี่	/	ชื่อรายการ	

	 	 เวลาที่สถานีประกาศชื่อสถานนีหรือ	ดีเจประกาศชื่อรายการ	

	 	 •	นาทีที่.....................ของแผ่นบันทึกหลักฐาน	หรือ	เท่ากับ

	 	 •	เวลาที่ออกอากาศ	............นาฬิกา...............นาที

	 	 •	ดีเจ	/	พิธีกร	ได้ประกาศชื่อรายการว่า.......................................................................
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1) ให้ถ่ายภาพหน้าจอ (capture) โดยการกด Ctrl + Prt 

Sc (Print Screen) ที่มีการโฆษณาให้ครบทุกหน้าแล้วบันทึกไฟล์

หรือพิมพ์หน้าเว็บเพจให้มีการบันทึก URL วัน / เวลา ควรมีราย

ละเอียด ที่ส่อให้เห็นว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายชัดเจน

2) ให้บันทึกชื่อเว็บไซต์ หรือ URL เพื่อตรวจสอบซ�้า

3) ระบุวันที่ เวลา ที่พบการโฆษณา

4) ส�าเนาข้อมูลและหลักฐานทั้งหมด เก็บไว้ ก่อนส่ง

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

สื่ออินเตอร์เน็ต
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ควรรีบส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด ภายในเวลาไม่

เกิน 7 วัน (เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโฆษณา) 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการส่งเรื่องได้ใน “รู้ไว้เพื่อใช้สิทธิ 2 : รู้จัก

หน่วยงานต่างๆ เมื่อพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง”
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รู้ไว้เพื่อใช้สิทธิ 2 :  

รู้จักหน่วยงานต่างๆ 

เมื่อพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง

7

 เมื่อเราตรวจสอบใบอนุญาตโฆษณา เลขทะเบียน

ผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยังสงสัย หรือไม่แน่ใจ เราสามารถแจ้งข้อมูล

หรือสอบถามได้ที่ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาค

ประชาชนในจังหวัดที่ท่านอยู่ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถท�างาน

ได้ง่ายขึ้น ควรเตรียมเอกสารหรือพยานอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 

เอกสาร วัตถุหรือบุคคลอ้างอิง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาด้วย

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐ

1. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y 88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  

  จ.นนทบุรี 11000

 y โทรศัพท์ 02-590-7354-55 

 y โทรสาร 02-590-1556 

 y สายด่วน 1556

 y E-Mail : 1556@fda.moph.go.th  
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐ

2. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (สสจ.)

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

3. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 y ฝ่ายเภสัชกรรม

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล หรือสถานีอนามัยทุกแห่ง (รพสต.)

5. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

 y ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 y อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

  5 ธันวาคม 2550 

 y ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 y โทรศัพท์ 02-143-0401 – 04

 y สายด่วนร้องทุกข์ โทร 1166

 y E-Mail : consumer@ocpb.go.th

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐ

6. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ   

   โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 y 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

  กทม. 10400

 y โทรศัพท์ 02-271-0151–60

 y สายด่วน 1200 
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน

7) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนใน 10 จังหวัด 

ได้แก่

 

 7.1) กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 y ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 y 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี   

  กทม. 10400

 y โทรศัพท์ 02-248-3734 – 7  

 y โทรสาร 02-248-3733

 y E-Mail : complaint@consumerthai.org 

 y ร้องทุกข์ออนไลน์ : www.consumerthai.org/  

  complaint

 y Facebook Fanpage 

  ซอกแซกสื่อ - https://www.facebook.com/fanemouth 

 7.2) กาญจนบุรี 

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 y สมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

 y 178/11 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  

  จ.กาญจนบุรี 71000 

 y ผู้ประสานงาน นายสุนทร สุริโย

 y โทรศัพท์ 081-858-8358, 034-624-108 

 y E-Mail : kanpbs@gmail.com / consumerkan@gmail.com

 

 7.3) เพชรบุรี 

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี

 y 179/4 ม. 3 ถนนบันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง  

  จ.เพชรบุรี 76000

 y โทรศัพท์ 081-017-6290 / 089-784-8657

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน

 7.4) ขอนแก่น

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน  

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

 y สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

 y 686/5 ซ.วุฒราม  ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง  

  จ.ขอนแก่น 40000

 y E-Mail  : Cakk2551@gmail.com   

 y Facebook : สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

 y ผู้ประสานงาน : นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ  

 y มือถือ 085-100-2777 

 7.5) ร้อยเอ็ด 

ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด 

 y สมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด

 y 505 หมู่ 3 ถ.รอบเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ    

  จ.ร้อยเอ็ด  45130

 y ผู้ประสานงาน : นางอาภรณ์  อะทาโส  

 y โทรศัพท์ 043-580-602 / 086-228-3656 

 y E-Mail : kawkong2008@hotmail.com

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน

 7.6) พะเยา 

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (มูลนิธิพะเยาเพื่อ 

  การพัฒนา)

 y 91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 y โทรศัพท์ / โทรสาร: 054-458-766  

 y มือถือ 084-804-6444

 y เว็บไซต์ : http://www.phayaocivil.com/index.php 

 

 7.7) ล�าปาง 

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดล�าปาง

 y สมาคมชีวิตดี

 y 99/45 ถ.พหลโยธิน  ต.สวนดอก อ.เมือง  

  จ.ล�าปาง 52100

 y โทรศัพท์ / โทรสาร  054-222313  

 y มือถือ 081-987-1627

 y E-Mail : Cheewitdee@gmail.com



รู้ไว้เพื่อใช้สิทธิ 2 : รู้จักหน่วยงานต่างๆ เมื่อพบโฆษณาไม่ถูกต้อง รู้ไว้เพื่อใช้สิทธิ 2 : รู้จักหน่วยงานต่างๆ เมื่อพบโฆษณาไม่ถูกต้อง100 101

 7.8) สุราษฎร์ธานี 

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุราษฏร์ธานี

 y โครงการบริโภคสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี 

 y 180/3 หมู่ 1 ถนนปทุมพร  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  

  จ.สุราษฎร์ธานี 

 y โทรศัพท์ 077-222-767  

 y มือถือ 095-046-9054

 y โทรสาร 077-922-124

 

 7.9) สงขลา 

 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

 y สมาคมผู้บริโภคสงขลา

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา

 y เลขที่ 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  

  จ.สงขลา 90110

 y โทรศัพท์ 074-254-542

 y สายด่วน 089-466-6695

 y โทรสาร 074-254-542 

 y www.consumersongkhla.org
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 7.10) สตูล 

ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 y ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดสตูล

 y เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสตูล

 y 1431 ม. 3 ต.ก�าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

 y โทรศัพท์ 074-775-392
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ข้อความโฆษณา 

   ที่ อย. ไม่อนุญาต

ภาคผนวก
ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

ยาแผนโบราณ

• ช่วยให้มีเรี่ยวแรง มีแรง ปึ๋งปั๋ง 

เสริมสมรรถภาพทางเพศ

ยาบ�ารุงร่างกาย • รักษาโรคเบาหวาน อัลไซเมอร์

ยาลูกกลอน

• แก้อาการนอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย 

รักษาไต ตับ

ยาระบายมะขามแขก • แก้เบาหวาน

• ลดความดัน เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

• กระชับสัดส่วน อกฟู รูฟิต

• ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล ลดความอ้วน

ปัญหาที่มักพบคือ ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยา 

แต่โฆษณาสรรพคุณเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

ยา
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

กาแฟ / โกโก้ / 

ช็อกโกแลต ปรุงส�าเร็จ

• ช่วยลดน�้าหนัก

• เผาผลาญไขมัน/ กระชับสัดส่วน

• ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ผิวขาว

• ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก และความเต่งตึง

ปรับระดับน�้าตาลในเลือด

• ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ ส�าหรับผู้ชาย

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

อาหาร

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เครื่องดื่ม เช่น 

เครื่องดื่มสมุนไพร 

น�้าผลไม้ 

น�้าผลไม้ผสมสมุนไพร 

เครื่องดื่มพีชผัก 

ผลไม้ผสม

• กินแล้วบ�ารุงผิวพรรณให้สดใน เต่งตึง

ไม่เหี่ยวย่น

• รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต 

วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการของ

โรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต

• ลดความอ้วน ท�าให้น�้าหนักร่างกาย 

รอบเอว รอบสะโพก รอบแขนลดลง

• ช่วยการก�าจัด และขับสารพิษออกจาก

ร่างกาย

• สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ท�าลาย

อนุมูลอิสระ

• ลดโคเลสเตอรอล

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

อาหาร
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

(ทั้งในรูปแบบเม็ด 

แคปซูล ของเหลว ฯลฯ)

• อ้าง อย. รับรองว่ารักษาโรค ลดไขมันได้

• ช่วยให้ความจ�าดี

• ป้องกันมะเร็ง ช่วยลดระดับน�้าตาล

ในเลือด

• ขับสารพิษและไขมันในร่างกาย

• อวดอ้างรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง 

เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง 

เสริมสรรถภาพทางเพศ 

ลดโคเลสเตอรอล 

เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์ร่างกาย 

เพิ่มภูมิต้านทานโรค

น�้าคลอโรฟิลล์ • ล้างสารพิษออกจากร่างกาย

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

อาหาร

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

ครีมทาผิวกาย / 

ทาผิวหน้า

• ทาแล้วสามารถสลายไขมัน 

ลดเซลลูไลท์

• ช่วยให้ทรวงอกกระชับได้รูปทรง

• สร้างคอลลาเจนให้หน้าเต่งตึง 

ยกผิวส่วนที่หย่อนคล้อย

• เสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ ปรับสภาพผิว

ให้ดีขึ้นจากภายใน

เจลทาผิวหน้า • ทาแล้วช่วยให้รูปหน้าเรียวเล็กลง

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

เครื่องส�าอาง
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

ครีมทาผิวกาย / 

ทาผิวหน้า

• ทาแล้วสามารถสลายไขมัน 

ลดเซลลูไลท์

• ช่วยให้ทรวงอกกระชับได้รูปทรง

• สร้างคอลลาเจนให้หน้าเต่งตึง 

ยกผิวส่วนที่หย่อนคล้อย

• เสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ ปรับสภาพผิว

ให้ดีขึ้นจากภายใน

เจลทาผิวหน้า • ทาแล้วช่วยให้รูปหน้าเรียวเล็กลง

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

เครื่องส�าอาง

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

ครีมทาสิว – ฝ้า • ในตลับเดียว มีสารหยุดยั้ง ไม่ให้เกิดสิว

หรือฝ้าขึ้นมาใหม่

• รักษาฝ้า กระ จุดด่างด�า

• ครีมทาสิว มีตัวยาช่วยลดการอักเสบ

ของสิว

• ใช้แล้ว กระ ฝ้า หาย

ไวท์เทนนิ่งครีม • ฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง ขาวใส อย่างถาวร

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

เครื่องส�าอาง
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เข็มขัดสั่นสะเทือน

(เข็มขัดลดอ้วน / 

เข็มขัดลดสัดส่วน / 

เข็มขัดกระชับสัดส่วน / 

เข็มขัดรัดหุ่น)

• ควบคุมการสะสมของไขมันส่วนเกิน 

รูปร่างสมส่วน

• ลดความอ้วนได้โดยไม่ต้องพี่งยา

ลดความอ้วน หรือ การออกก�าลังกาย

• กระชับเอว ต้นแขน ต้นขา

• ใช้แล้วเสมือนได้ออกก�าลังกาย

• ช่วยลดหรือกระชับทุกสัดส่วน 

โดยเสียเวลาไม่กี่นาที

เจลทาผิวหน้า • ทาแล้วช่วยให้รูปหน้าเรียวเล็กลง

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

เครื่องมือแพทย์

ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เตียงนวดอินฟราเรด • บรรเทาและรักษาโรคต่างๆ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย

มนุษย์ โดยขจัดเซลล์เก่า และสร้างเซลล์

ใหม่ขึ้นมาทดแทน

• ขจัดของเสีย ท�าลายแบคทีเรีย

เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต • บรรเทาและรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในคนที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

เครื่องมือแพทย์
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

คอนแทคเลนส์แฟชั่น • ท�าให้ดวงตาดูกลมโต

• ดวงตาเป็นประกาย ดูโดดเด่น

• ดวงตาโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 

จนใครๆ ต้องมอง

• ดวงตาดูเข้มขึ้น

• คอนแทคเลนส์ รุ่นตาหวาน สวยใส

ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่ อย. ไม่อนุญาต

เครื่องมือแพทย์


