
ผศ.ดร.ภญ. สุนทร ีท. ชยัสมัฤทธิโ์ชค 
ประธานกลุม่ศกึษาปัญหายา (กศย.) 

อนุกรรมการพจิารณาใบอนุญาตโทรทศัน ์กสทช. 
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

“การก ากบัโฆษณาอาหารและยา 
ผดิกฎหมายจากวทิยโุทรทศันสู่์โลกออนไลน”์ 



612, 52% 

562, 48% 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต 

ใบอนุญาตที่สิน้สุด 

ขอ้มูลใบอนุญาตทวีดีาวเทยีมและเคเบิล้ทวี ีณ 8 พ.ย. 2559  

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต 612 52.1 
ใบอนุญาตที่สิน้สุด 562 47.9 
จ านวนรวมทัง้หมด 1174 100.0 



ขอ้มูลใบอนุญาตทวีดีาวเทยีมและเคเบิล้ทวี ีณ 8 พ.ย. 2559  

440, 72% 

172, 28% 

ใบอนุญาตดาวเทยีม 
ใบอนุญาตเคเบิล้ 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต 612 100.0 
ใบอนุญาตดาวเทยีม 440 71.9 
ใบอนุญาตเคเบิล้ 172 39.1 



ขอ้มูลใบอนุญาตทวีดีาวเทยีมและเคเบิล้ทวี ีณ 8 พ.ย. 2559  

592, 96.7% 

13, 2.2% 

3, 0.5% 4, 0.7% 
ปฏิบัตติามกฎหมาย 
ลดอายุ (คุ้มครองผู้บริโภค) 
ลดอายุ (เนือ้หา) 
ลดอายุ (คคบ + เนือ้หา) 



ตอนท่ี 1 

สถานการณข์องโลกดิจิตอล

ในปัจจบุนัและในประเทศไทย 



สถานการณปั์จจุบนั 

ยาลดความอว้นออนไลน:์ 
ผอมผ่านเน็ต ภยัรา้ยใกลต้วั 

 
 



หวัขอ้น าเสนอ 

1. สถานการณข์องโลกดิจิตอลในปัจจบุนั

และในประเทศไทย 

 

 
2. สภาพปัญหาการจ าหน่ายยาลดความ

อว้นทางเน็ต 

• โฆษณาอยา่งไร 

• ผา่นช่องทางใด 

• ใครตกเป็นเหยือ่ 

• กลวิธีการโฆษณาเป็นอยา่งไร 

 
 

 

3. การใหข้อ้มลูดีๆเกี่ยวกบัการลดความ

อว้นทางเน็ต 

• มีขอ้มลูดีๆ อะไรกนับา้ง 

• ผา่นช่องทางใด 

• ใครเขา้มาใหข้อ้มลูบา้ง 

• กลวิธีการใหข้อ้มลูเป็นอยา่งไร 

 



สถานการณข์องโลกดจิติอล 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณข์องโลกดจิติอล 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณข์องโลกดจิติอล 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณข์องโลกดจิติอล 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณข์องโลกดจิติอล 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณข์องโลกดจิติอล 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 

32 

29 

22 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.veedvil.com/news/internet-users-and-usage-in-thailand-2016/ 

70 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.veedvil.com/news/internet-users-and-usage-in-thailand-2016/ 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 

แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ไดแ้ก ่ 
Gen z ( อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี),  

Gen y (15-34 ปี),   
Gen x (35-50 ปี) และ Baby 

Boomer ( 51 ปีขึน้ไป)  
จากผลส ารวจเผยวา่  

Gen Y เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรม
การใชอ้นิเตอรเ์น็ตมากทีสุ่ด 
ถงึ 54.2 ช ัว่โมง/สปัดาห ์  
(หรอืเกอืบ 8 ช ัว่โมงตอ่วนั) 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการรวีวิ/ความเหน็ผูใ้ชส้นิคา้ 

โฆษณาจากเวบ็ไซด/์สือ่ออนไลน ์

ค าแนะน าจากเพือ่น/มกีารบอกตอ่ๆกนัมาก 
โฆษณาจากวโิทรทศัน ์วทิยุ หนงัสอืพมิพ ์แผน่พบั งานแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 

เป็นเวบ็ไซดท์ีอ่ยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของการคน้หาผ่าน search engine  

ความคดิเหน็จากBlogger Net Idol ดารา นกัรอ้ง เซเล็บ เป็นตน้ 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 

สนิคา้ทีนิ่ยมซือ้ทางออนไลน ์อนัดบัแรก 
คอื สนิคา้หมวดแฟช ัน่ กระเป๋า เสือ้ผา้   

อนัดบัสองคอือปุกรณไ์อท ี 
อนัดบัสามคอืสนิคา้กลุ่มสุขภาพและความงาม 

หากแยกเป็นกลุ่ม Gen ตา่งๆ จะเหน็ความแตกต่างของ  
ความนิยมซือ้สนิคา้ทางออนไลนด์งันี ้ 

สนิคา้ทางออนไลน ์ยอดนิยมของกลุ่ม Gen Z  
คอื 1. แฟช ัน่ 2 อปุกรณไ์อท ี3 ดาวนโ์หลด 
สนิคา้ทางออนไลน ์ยอดนิยมของกลุ่ม Gen y  

คอื 1. แฟช ัน่ 2. สุขภาพความงาม 3  อปุกรณไ์อท ี
สนิคา้ทางออนไลน ์ยอดนิยมของกลุ่ม Gen X  
คอื 1.การเดนิทาง  2. แฟช ัน่ 3  อปุกรณไ์อท ี

สนิคา้ทางออนไลน ์ยอดนิยมของกลุ่ม Baby Boomer 
  คอื 1.การเดนิทาง  2. อปุกรณไ์อท ี3. ของใชภ้ายในบา้น 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 



สถานการณด์จิติอลของไทย 

http://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-profile-2015-2558 

การซือ้ผ่านทางออนไลนเ์ฉลีย่ในรอบ 6 เดอืนนัน้  
อนัดบั 1. นิยมการเงินการลงทุนออนไลนม์ากสุด 6.2 คร ัง้  

  อนัดบั 2 คอืการดาวนโ์หลด 5.7 คร ัง้  
และ อนัดบั 3 แฟช ัน่ 3.1 คร ัง้ 

 
3 อนัดบัทีผู่ช้ายนิยมซือ้ของออนไลน ์

 คอื 1.อปุกรณไ์อท ี, 2 การเดนิทางท่องเทีย่ว , 3 การดาวนโ์หลด 
 

3 อนัดบัทีผู่ห้ญงินิยมซือ้ของออนไลน ์ 
คอื 1.สนิคา้แฟช ัน่ , 2. สนิคา้สุขภาพและความงาม 3. การเดนิทาง 

ท่องเทีย่ว 
3 อนัดบัทีก่ลุ่มเพศที ่3 นิยมซือ้ของออนไลน ์ 

คอื 1.สนิคา้แฟช ัน่ , 2 สนิคา้สุขภาพและความงาม 3. อปุกรณไ์อท ี
  



 

ตอนท่ี 2 

สภาพปัญหาการจ าหน่าย 

ยาลดความอว้นผ่านเน็ต 

มีการโฆษณาขายกนัอยา่งไร 

ผา่นช่องทางใด 

ใครตกเป็นเหยือ่ 

กลวิธีการโฆษณาเป็นอยา่งไร 

 

 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

เพียงคน้ผา่น google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

กล ุม่น้ีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผา่น google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 
■ผลการคน้หา ทัง้หมด ประมาณ 567,000 รายการ (0.55 วินาที) 

  

กล ุม่น้ีข้ึนมา

ไดอ้ยา่งไร 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผา่น google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

■ผลการคน้รปูปรากฏ ภาพของยาลดความอว้นอันตรายท่ีโฆษณาโออ้วดและจ าหนา่ยผิดกฎหมาย 

  

กล ุม่น้ีข้ึนมา

ไดอ้ยา่งไร 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผ่าน google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

ประมาณ 120,000 รายการ (0.53 วินาท)ี 

■ผลการคน้วิดิโอ พบการโฆษณาขายและการรีวิวยาดกัไขมนัผ่านยทูปู 

  



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผ่าน google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

ประมาณ 120,000 รายการ (0.53 วินาท)ี 

■ผลการคน้แผนที่ปรากฏ การโฆษณาขายและการรีวิวยาดกัไขมนัผ่านยทูปู 

  



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผ่าน google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

ประมาณ 120,000 รายการ (0.53 วินาท)ี 

■ผลการคน้วิดิโอปรากฏ การโฆษณาขายและการรีวิวยาดกัไขมนัผ่านยทูปู 

  



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผ่าน google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

ประมาณ 120,000 รายการ (0.53 วินาที) 

■ผลการคน้หนงัสือปรากฏ การโฆษณาขายยาลดความอว้น  อาหารควบคมุน า้หนกั 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 



รบัรอง 

รบัรอง 

รบัรอง 

รบัรอง 

รบัรอง 

มีผ ูใ้ชแ้ลว้ช่ืนชม

มากมาย กลบัมารวิีว

รบัรอง 





มีเลข อย. รบัรอง 

(แต่ไมมี่ ฆท. หรอื ฆอ.) 



มีตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 







การรีววิโดยลูกค้าว่าใช้แล้วได้ผลดอีย่างไร 



มีอย. จงึ 
ปลอดภยั 



มีการเปิดเพจขาย

ผลิตภณัฑ์

มากกว่า 1 เพจ 

และแสดงให้

ลกูคา้เห็นว่ามี

ยอดขายหลกัลา้น

ต่อวนั เพ่ือสรา้ง

ความน่าเช่ือถือ

ใหก้บัผ ูบ้รโิภค 



ในหน่ึงวนัมีของตอ้งสง่ทางไปรษณียใ์หล้กูคา้ปรมิาณมากมาย 





เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายโดยการขายตรงผา่นผ ูแ้ทน 



ดารา อินสตราแกม การขายผลิตภณัฑล์ดความอว้น 



เปิดรายไดเ้น็ตไอดอล 1 



เปิดรายไดเ้น็ตไอดอล 2 



สภาพปัญหาหายาลดความอว้นผา่นเน็ต 

การคน้ผา่น google ดว้ยค าว่า “ยาลดความอว้น” 

■ใชเ้วลาเพียงครึ่งวินาที พบการโฆษณาขายยาลดความอว้น  อาหาร

ควบคมุน ้าหนกัมากกว่า 500,000 เว็บ 

■แสดงช่องทางจ าหน่ายและวิธีซ้ือผลิตภณัฑ ์

■พบช่องทางผา่นติดต่อผา่นทางเน็ต  ไลน ์กลูเก้ิล ยทูปู อินสตรแกรม  
และเฟซบ ุค๊แบบสาธารณะและสว่นตวั 

■มีการรวิีว ย า้ว่าไดผ้ลรวดเรว็ และปลอดภยั ลดไดม้าก ทนัใจ 

■มีการอวดอา้งว่าไดเ้ลข อย. (มกัเป็นเลข 13 หลกั) ไมใ่ช่ ฆอ./ฆท. 

■ใชด้ารามามาถือผลิตภณัฑแ์สดงว่าเคยใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้มากอ่น และแสดง

ใหเ้ห็นว่าสินคา้ของตนเป็นสินคา้ยอดนิยม ขายดีมาก 



 

ตอนท่ี 3 

การใหข้อ้มลูเตือนภยัจาก 

ยาลดความอว้นผ่านเน็ต 

มีขอ้มลูดีๆ อะไรบา้ง 

ผา่นช่องทางใด 

ใครเขา้มาใหข้อ้มลูบา้ง 

กลวิธีการใหข้อ้มลูเป็นอยา่งไร 

 

 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• ขา่วผา่น นสพ./ทีวี วา่มผีูไ้ดร้ับ อตร. 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• ขา่วผา่น นสพ./ทีวี วา่มผีูไ้ดร้ับ อตร. 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• ขา่วผา่น นสพ./ทีวี วา่มผีูไ้ดร้ับ อตร. 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• อย.ใหข้อ้มลูวา่เป็น อตร. ผา่น นสพ. 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• อย.ใหข้อ้มลูวา่เป็น อตร. ผา่น นสพ. 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• ขา่วแสดงบญัชีด าของผลิตภณัฑใ์นขา่วของ อย  แตม่กัหายาก ถา้ไมจ่งใจคน้ 





การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• สสส. ท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มลูไวค้รบถว้น แตม่กัหายาก ถา้ไมจ่งใจคน้ 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• คณะเภสชัศาสตร ์มหิดล รวบรวมขอ้มลูไวค้รบถว้น แตม่กัหายาก ถา้ไมจ่งใจคน้ 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• การใหข้อ้มลูผา่น FB ของ drama addict 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

• นศ.แพทย ์นอ้งหมิะ-วี่ พ.ญ. ปิยะธิดา โตพึ่งพงศ์ใหข้อ้มลูว่าเป็น อตร. ผา่น 

การต์นู 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

  “หมอหมกึดุย๋” เป็นตวัตนอีกภาคหนึง่ของ

นกัศึกษาแพทยจ์ากรัว้มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ “หิมะ-ปิยะธิดา โตพ่ึงพงศ”์ 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 



การใหข้อ้มลูเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 



การใหข้อ้มลูดีๆเพ่ือลดความอว้นผ่านเน็ต 

■พบว่ามีเว็บใหข้อ้มลูดีๆ เพ่ือลดความอว้น แต่มีจ านวนนอ้ยมาก 

■ใหข้อ้มลู แนะวิธีควบคมุอาหาร ออกก าลงักาย อธิบายถึงพิษภยัของยา 

เช่น เว็บ อย. สสส. คณะเภสชัศาสตร ์มหิดล กระปกุดอทคอม เว็บเด็กดี 

ดรามา่ แอคดรคิ 

■ระวงั!! โฆษณา แอบแฝงในบทความ (Advertorial) 



แนวทางจดัการผลิตภณัฑท่ี์ผิดกฎหมายของ Google 



แนวทางจดัการผลิตภณัฑท่ี์ผิดกฎหมายของ Google 



แนวทางจดัการปัญหาของ อย. 



แนวทางจดัการผลิตภณัฑท่ี์ผิดกฎหมายของ Google 



                             -                              

Adwww.dcontact-thailand.com/        /          

                                                      EMS                        

(found September 14, 2016) 

                      100% -         -        .com  

Adwww.xn----zwfa6ddpcme3g7a8f0eyhf9bzj.com/  
                                     EMS           

(found September 14, 2016) 

 

D-Contact                 - life-dd.com  

Adwww.life-dd.com/  
         D-Contact                         100%                         

(found September 15, 2016) 

 

 

                            -                             

Adwww.dcontact-official.com/ 099 808 7101 
                                                                             
                     ·                         ·        Line: 

@dcontact454 (found September 15, 2016) 

dcontact.net -                          

Adwww.dcontact.net/  
                                                                       

54/4-5                        

 - 086 611 6888  - Open today · 9:00 AM – 8:00 PM 

(found September 15, 2016) 

 

                           

Addcontact-shopping.lnwshop.com/  
                                                                   

(found September 15, 2016) 

 

                               -             100%...  

Adwww.xn--m3ca6esa0j.com/  
     !                                                              EMS          

(found September 15, 2016) 

 

                          -                             

Adwww.sukkaphapdee.com/              /                
     !                                                                         
        Line ID :@zenshop ·                       ·        EMS            
Amenities:                      ,                      ,                        ,       
    

 

                           
Adwww.dcontactbangkok.com/  

                                                                

               

แนวทางจดัการปัญหาของ อย. 

15 กนัยายน 2559 5 ตลุาคม 2559 



ความคบืหนา้กบั GOOGLE 

ผมตอ้ง standby เตรยีมอะไรหลายอย่างเลยครบั 

ผมขอรายงานความคบืหนา้ดงันี้ครบั  

1. Ads บน Google เรือ่ง ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

Dcontact ด าเนนิการแลว้ โอกาสหนา้ผมจะแนะน า

วิธี report ใหค้รบั 

2. เรือ่ง Ads ของสนิคา้ลดน า้หนกั จดัการไปแลว้

บางส่วน แต่ยงัไม่หมด เรามี loophole กบัการ

ตรวจสอบโฆษณา internal policy ตอนนี้ก าลงัถูก 

update ใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายมากขึ้น 

ประชมุรอบหนา้น่าจะมีความคบืหนา้ 

3. เรอืงอบรมการบรหิารจดัการ website 

Electronic Gov Agency น่าจเรยีมกบัGoogle จดั



หลกัการโฆษณา 

ตามกฎหมาย 

- อาหาร - ยา  

- เครือ่งส าอาง 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■ ตอ้งพิจารณานิยามของค าว่า ยา จาก กฎหมาย   

    (พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510) 

■ ตามกฎหมาย ก าหนดหลกัไว ้3 ขอ้   

□1. ตอ้งขออนญุาต ขอ้ความ กอ่น 

□เม่ือไดร้บัอนญุาต จะไดร้บัเลขท่ีไบอนญุาต      

           ฆท. 22/2559 

□และตอ้งแสดงเลขท่ี ฆท. ในสื่อโฆษณานัน้  

□ไม่ใช่แสดง เลขท่ีข้ึนทะเบียนยา 

□2. ตอ้งใชข้อ้ความตามท่ีกฎหมายก าหนด หา้มฝ่า

ฝืนมาตรา 88, 89 และ 90 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■1. การโฆษณาขายยาจะตอ้งไม่เป็นการโออ้วด

สรรพคณุยาหรอืวตัถอุนัเป็นสว่นประกอบของยาว่า 

สามารถบ าบดั บรรเทา รกัษา หรอื ป้องกนัโรค หรอื

ความเจ็บป่วยไดอ้ยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ หรอืหายขาด หรอื

ใชถ้อ้ยค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายท านองเดียวกนั 

 ตัวอย่างถ้อยค าท่ีมีความหมายท านองเดียวกัน 

ดังกล่าว    เช่น ยอด หายขาด ปลอดภัยท่ีสุด 

โอกาสดีๆ อย่างนี้ มีไม่บ่อยนัก พิเศษ หายห่วง 

เหมาะสมท่ีสดุ ไม่ท าใหเ้กิดอาการแพ ้

วิเศษ เด็ดขาด ฉับพลนั ไม่ตอ้งทนร าคาญ ดีเลิศ 

พิชิตโรครา้ย ทันใจ ไม่มีผลขา้งเคียง ศักด์ิสิทธ์ิ 

หมดกงัวล เป็นหนึ่งมาตลอด 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

2. การโฆษณาขายยาจะตอ้งไม่แสดงสรรพคณุยา

อนัเป็นเท็จ หรอืเกนิความจรงิ (ม.88(2)) 

และตอ้งไมแ่สดงสรรพคณุยาอนัตราย หรอืยา

ควบคมุพิเศษ (ม.88(6)) 

 

 

ตัวอย่างยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ เช่น ยา

รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจ  

หอบหืด   

หา้มโฆษณายากล ุม่น้ีต่อประชาชน เพราะ

ตอ้งการใหพ้บหมอและเภสชักร 
ตัวอยา่งยาท่ีมิใช่อันตราย หรือยาควบคมุพิเศษ เช่น 

ยาสามัญประจ าบา้น ยาแกไ้อ ยาแกห้วัด ยาแกไ้ข ้

ยาทา ถู นวด เม่ือปวดเม่ือย ฟกช ้า 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■3.การโฆษณาขายยาจะตอ้งไม่ท าใหเ้ขา้ใจว่าเป็น

ยาท าใหแ้ทง้ลกู  ยาขบัระดอูยา่งแรง ยาบ ารงุกาม 

หรอืเป็นยาคมุก าเนิด (ม.88(5)) 

 

 หา้มโฆษณายากล ุม่น้ีต่อประชาชน เพราะ

ถา้ใชผ้ิด เป็นอนัตรายถึงชีวิต  

จึงตอ้งการใหพ้บหมอและเภสชักร 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■4. การโฆษณาขายยาจะตอ้งไม่มีการรบัรอง หรอื

ยกยอ่งสรรพคณุโดยบคุคลอ่ืน..เพราะมกัหลอกลวง 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■5. การโฆษณาขายยาจะตอ้งไม่แสดงสรรพคณุยา

ว่าสามารถบ าบดั บรรเทา รกัษา หรอืป้องกนัโรค 

หรอือากาศของโรคเบาหวาน, มะเรง็, อมัพาต, วณั

โรค, โรคเรื้อน หรอืโรคหรอือาการของโรคของ 

สมอง หวัใจ ปอด ตบั มา้ม ไต (ม.88(8)) 

 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■6. การโฆษณาขายยาจะตอ้งไม่แสดงสรรพคณุยา

เกินไปกว่าขอ้ความในเอกสารก ากบัยาและฉลาก 



กรณี การโฆษณายาต่อประชาชน 

■ 7. การโฆษณาขายยาจะตอ้งสภุาพ และไม่รอ้งร า

ท าเพลง แสดงทกุขท์รมานของผ ูป่้วย (ม. 89) 

■ 8. หา้มโฆษณาโดยวิธีแถมพกหรอือกสลาก

รางวลั (ม.90) 

มาลองทดสอบกนันะคะ ว่าใครเขา้ใจอยา่งไร 

ตวัอยา่งท่ี 1. https://goo.gl/xP6E02 

ขอ้ 1 ผิดกฎหมายยาในประเด็นใดบา้งคะ 

https://goo.gl/xP6E02
https://goo.gl/xP6E02
https://goo.gl/xP6E02
https://goo.gl/xP6E02


กรณี การโฆษณาอาหาร 

■ ตอ้งพิจารณานิยามของค าว่า อาหาร จาก 

กฎหมาย (พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522) 

■ ตามกฎหมาย ก าหนดหลกัไว ้2 ขอ้   

□1. ตอ้งขออนญุาต ขอ้ความ กอ่น 

□เม่ือไดร้บัอนญุาต จะไดร้บัเลขท่ีไบอนญุาต      

           ฆอ. 22/2559 

□และตอ้งแสดงเลขท่ี ฆอ. ในสื่อโฆษณานัน้  

□ไม่ใช่แสดง เลขท่ีข้ึนทะเบียนอาหาร 

□2. ตอ้งใชข้อ้ความตามท่ีกฎหมายก าหนด หา้มฝ่า

ฝืนมาตรา 40 และ 41 



กรณี การโฆษณาอาหาร 

□ มาตรา 40 หา้มมิใหผ้ ูใ้ดโฆษณาคณุประโยชน์

คณุภาพ หรอืสรรพคณุของอาหารอนัเป็นเท็จ หรอื

เป็นการหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่

สมควร 

 



กรณี การโฆษณาอาหาร 

มาตรา 41 ผ ูใ้ดประสงค์จะโฆษณาคณุประโยชน์

คณุภาพ หรือสรรพคณุ ของอาหารทางวิทย ุ

กระจายเสียงวิทยโุทรทศันท์างฉายภาพ ภาพยนตร์

หรือทางหนงัสือพิมพห์รือสิ่งพิมพอ่ื์น หรือดว้ยวิธี

อ่ืนใด เพ่ือประโยชนใ์นทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ 

ภาพยนตรห์รือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนัน้ให ้

ผ ูอ้นญุาตตรวจพิจารณากอ่น เม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้

จึงจะโฆษณาได ้ 



กรณี การโฆษณาอาหาร 

มาตรา 42 เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัย

ของผ ูบ้รโิภค ใหผ้ ูอ้นญุาตมีอ านาจสัง่เป็น 

หนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

(1) ใหผ้ ูผ้ลิต ผ ูน้ าเขา้ หรือผ ูจ้ าหน่ายอาหาร หรือผ ูท้ า

การโฆษณาระงบัการโฆษณาอาหารท่ีเห็นว่าเป็นการ

โฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 

(2) ใหผ้ ูผ้ลิต ผ ูน้ าเขา้ หรือผ ูจ้ าหน่ายอาหาร หรือผ ูท้ า

การโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การน าเข้าการ

จ าหน่าย หรือการโฆษณา อาหารท่ีคณะกรรมการเห็น

ว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคณุประโยชน์คณุภาพ หรือ

สรรพคณุตามท่ีโฆษณา 



กรณี การโฆษณาอาหาร 

มาลองทดสอบกนันะคะ ว่าใครเขา้ใจอยา่งไร 

ตวัอยา่งท่ี 1 โฆษณาอาหารเสรมิของกิฟฟารนิ 

ตวัอยา่งท่ี 2 โฆษณาอาหารเสรมิ เห็ดหลินจือ  

ขอ้ 1 & 2  ผิดกฎหมายอาหารในประเด็นใดบา้งคะ 

มาลองทดสอบกนันะคะ ว่าใครเขา้ใจอยา่งไร 

ตวัอยา่งท่ี 2. https://goo.gl/ZPb9HQ 



กรณี การโฆษณาเครือ่งส าอาง 

■ ตอ้งพิจารณานิยามของค าว่า เครือ่งส าอาง จาก 

กฎหมาย  (พ.ร.บ. เครือ่งส าอาง พ.ศ. 2558) 

■ ตามกฎหมาย ก าหนดหลกัไว ้3 ขอ้   

□1. ไมต่อ้งขออนญุาต ขอ้ความ กอ่น จึงไมมี่เลขท่ี

ใบอนญุาต  แต่มีเลขท่ีจดแจง้    

□2. ตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด หา้มฝ่าฝืน 



กรณี การโฆษณาเครือ่งส าอาง 

ขอ้ความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผ ูบ้รโิภคหรอื 

ขอ้ความท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดผลเสียต่อสงัคมเป็นสว่นรวม 

(๑) ขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรอืเกนิความจรงิ 

(๒) ขอ้ความท่ีจะกอ่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเกี่ยวกบัเครือ่งส าอาง ไมว่่าจะ

กระท าโดยใชห้รอือา้งอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรอืสิ่งใดสิง่หน่ึงอนัไมเ่ป็นความ

จรงิหรอืเกินความจรงิหรอืไมก่็ตาม 

(๓) ขอ้ความท่ีแสดงสรรพคณุท่ีเป็นการรกัษาโรคหรอืท่ีมิใช่จดุม ุง่หมายเป็น

เครือ่งส าอาง 

(๔) ขอ้ความท่ีท าใหเ้ขา้ใจว่ามีสรรพคณุบ ารงุกาม 

(๕) ขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรอืโดยออ้มใหม้ีการกระท าผิดกฎหมายหรอื

ศีลธรรมหรอืน าไปส ูค่วามเสื่อมเสียในวฒันธรรมของชาติ 

(๖) ขอ้ความท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกแยกหรอืเสื่อมเสียความสามคัคีในหม ูป่ระชาชน 

(๗) ขอ้ความอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



กรณี การโฆษณาเครือ่งส าอาง 

มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่าเครือ่งส าอาง

ใดอาจเป็นอนัตรายแกผ่ ูบ้รโิภค ใหเ้ลขาธิการ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออก

ค าสัง่ใหผ้ ูจ้ดแจง้หรอืผ ูท้ าการโฆษณาด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี 

• ก าหนดใหก้ารโฆษณานัน้ตอ้งกระท าไปพรอ้มกบัค าแนะน า

หรอืค าเตือนเกี่ยวกบัวิธีใช ้หรอือนัตราย ตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการก าหนด ทัง้น้ี โดยคณะกรรมการจะก าหนด

เง่ือนไขใหแ้ตกต่างกนั ส าหรบัการโฆษณาท่ีใชส้ื่อโฆษณา

ต่างกนัก็ได 

• จ ากดัการใชส้ื่อโฆษณาส าหรบัเครื่องส าอางนัน้  

• หา้มการโฆษณาเครือ่งส าอางนัน้ 

 



กรณี การโฆษณาเครือ่งส าอาง 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่าการโฆษณาใด

ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรอืมาตรา ๔๒ ใหเ้ลขาธิการโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสัง่

ใหผ้ ูจ้ดแจง้หรอืผ ูท้ าการโฆษณาด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี 

• (๑) ใหแ้กไ้ขขอ้ความหรอืวิธีการในการโฆษณา 

• (๒) หา้มการใชข้อ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 

• (๓) หา้มการโฆษณาหรอืหา้มใชวิ้ธีการนัน้ในการโฆษณา 

• (๔) ใหโ้ฆษณาเพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจผิดของผ ูบ้รโิภค 



สรปุเลขท่ีโฆษณาตามกฎหมาย 



 

การสรา้งเครอืข่าย

เยาวชนร ูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา

และร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 
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ร ูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา คืออะไร 

■ ร ูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 

■ https://goo.gl/0Aptdr  

https://goo.gl/0Aptdr
https://goo.gl/0Aptdr
https://goo.gl/0Aptdr
https://goo.gl/0Aptdr
https://goo.gl/0Aptdr


  ร ูเ้ท่าทนัส่ือโฆษณา คืออะไร 

■"ร ูเ้ท่าทนัสื่อ" คือ ทกัษะ หรอื

ความสามารถในการ "ใชส้ื่ออยา่งร ูต้วั" และ 

"ใชส้ื่ออยา่งต่ืนตวั" 

  
"การใชส้ื่ออยา่งร ูต้วั" หมายความว่า  

■ เราสามารถตีความ วิเคราะห ์แยกแยะเน้ือหาสาระของสื่อ 

■ เราสามารถโตต้อบกบัมนัไดอ้ยา่งมีสติและร ูต้วั 

■ เราสามารถตัง้ค าถามว่าสื่อถกูสรา้งข้ึนไดอ้ยา่งไร เช่น ใคร

เป็นเจา้ของสื่อ ใครผลิต และผลิตภายใตข้อ้จ ากดัใด ควรเช่ือ

หรอืไม่ หรอื มีค่านิยมความเช่ืออะไรท่ีแฝงมากบัสื่อนัน้ พวกท่ี

ผลิตสื่อหวงัผลอะไรจากเรา 

 

 



  ร ูเ้ท่าทนัส่ือโฆษณา คืออะไร 

■"ร ูเ้ท่าทนัสื่อ" คือ ทกัษะ หรอื

ความสามารถในการ "ใชส้ื่ออยา่งร ูต้วั" และ 

"ใชส้ื่ออยา่งต่ืนตวั" 

  
"การใชส้ื่ออยา่งต่ืนตวั" หมายความว่า 

• แทนท่ีเราจะเป็นฝ่ายตัง้รบัอยา่งเดียว  

• เราก็จะตอ้งเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรกุบา้ง โดยการแสวงหา

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร เขา้ถึงสื่อท่ีหลากหลาย

และมีคณุภาพ  

• สามารถใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน ์มีสว่นรว่มท่ีพฒันาสื่อต่างๆ 

ใหดี้ข้ึน เชน่ ทว้งติงหรอืรอ้งเรยีนเม่ือพบส่ือท่ีไม่เหมาะสม 

เรยีกรอ้งสิทธิในฐานะเป็นผ ูบ้รโิภคสื่อ ฯลฯ 

 







การร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

















What is health literacy? 

• Health literacy measures your ability to 

obtain, process and understand basic 

health information…and then use that 

information to make informed and 

appropriate healthcare decisions. 



ร ูเ้ท่าทนัสขุภาพคืออะไร 

■ Health literacy is the degree to which an individual 

has the capacity to obtain, communicate, process, 

and understand basic health information and 

services to make appropriate health decisions. 

 



ร ูเ้ท่าทนัสขุภาพคืออะไร 

■ Health literacy skills are those people use to realize 

their potential in health situations. They apply 

these skills either to make sense of health 

information and services or provide health 

information and services to others. 

■ Health literacy measures your ability to obtain, 

process and understand basic health 

information……and then use that information to 

make informed and appropriate healthcare 

decisions. 

 

 



ร ูเ้ท่าทนัสขุภาพคืออะไร 

Anyone who needs health information and services also 

needs health literacy skills to 

■Find information and services 

■Communicate their needs and preferences and 

respond to information and services 

■Process the meaning and usefulness of the 

information and services 

■Understand the choices, consequences and context of 

the information and services 

■Decide which information and services match their 

needs and preferences so they can act 



ร ูเ้ท่าทนัสขุภาพคืออะไร 

Anyone who provides health information and services to others, 

such as a doctor, nurse, dentist, pharmacist, or public health 

worker, also needs health literacy skills to 

■ Help people find information and services 

■ Communicate about health and healthcare 

■ Process what people are explicitly and implicitly asking for 

■ Understand how to provide useful information and services 

■ Decide which information and services work best for different 

situations and people so they can act 



ลองทดสอบความร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

■ ชดุค าถามน้ี 8  ขอ้  

■ใหป้ระเมินว่าเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

= ไม่ดีมาก คะแนนเป็น 0;  

= ไม่ดี คะแนนเป็น 1;  

= ปานกลาง คะแนนเป็น 2;  

= ดี คะแนนเป็น 3;  

= ดีมาก คะแนนเป็น 4 

https://goo.gl/8mPbNd 



ลองทดสอบความร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

■ ชดุค าถามน้ี 8  ขอ้  

■ใหป้ระเมินว่าเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

= ไม่ดี คะแนนเป็น 1 

= ปานกลาง คะแนนเป็น 2 

= ดี คะแนนเป็น 3 

= ดีมาก คะแนนเป็น 4 

https://goo.gl/r4Ni4J play.kahoot.IT 

https://goo.gl/r4Ni4J
https://goo.gl/r4Ni4J
https://goo.gl/r4Ni4J
https://goo.gl/r4Ni4J
https://goo.gl/r4Ni4J
https://goo.gl/r4Ni4J
https://goo.gl/r4Ni4J


ลองทดสอบการร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

1. เม่ือไดร้บัเอกสารแผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัยาจากโรงพยาบาล คณุ

เขา้ใจขอ้มลูเกี่ยวกบัยานัน้ระดบัใด 

2. เม่ือไดร้บัเอกสารแผน่พบัขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพจากโรงพยาบาล 

คณุเขา้ใจขอ้มลูนัน้ระดบัใด 

3.เม่ือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพ คณุมีแหลง่ขอ้มลูท่ีเช่ือถือได้

ในการหาค าตอบท่ีถกูตอ้งแลว้หรอืไม่  

4. เม่ือมีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัผลิตภณัฑส์ขุภาพ คณุมีแหลง่ขอ้มลูท่ี

เช่ือถือไดใ้นการหาค าตอบท่ีถกูตอ้งแลว้หรอืไม่  

เช่ือถือในระดบัใด 

 

 



ลองทดสอบการร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

5. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัวิธีการดแูลสขุภาพ คณุสามารถคน้หา

ขอ้มลู รวมถึงขอค าแนะน าจากคนรอบขา้งจนตดัสินใจไดเ้องว่าควร

แกปั้ญหาอยา่งไร  บ่อยแค่ไหน 

6.ในกรณีท่ีสมาชิกในครอบครวัหรอืเพ่ือนของคณุมีค าถามเกี่ยวกบั

ปัญหาสขุภาพ คณุสามารถช่วยพวกเขาแกปั้ญหาไดส้ าเรจ็บ่อยแค่ไหน 



ลองทดสอบการร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

7. คณุสามารถเลือกค าแนะน าและขอ้เสนอใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณข์องตวัคณุเองมากท่ีสดุได ้บ่อยครัง้มากแค่ไหน 

8. ในการคน้หาขอ้มลูสขุภาพบนอินเทอรเ์น็ต คณุสามารถตดัสินใจ

เลือกแหลง่ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งว่าแหลง่ใดมีคณุภาพ  แหลง่ใด

คณุภาพไมน่่าเช่ือถือ บ่อยครัง้มากแค่ไหน 

 



ลองทดสอบการร ูเ้ท่าทนัสขุภาพ 

ถา้คณุไดค้ะแนน ระดบั 29-32 ระดบัดีมาก 

         24-28  ระดบัดี 

         20-23  ระดบัพอใช ้

                 16-19  ระดบัท่ีควรพฒันา 
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