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ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น



คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

พิมพครั้งที่ 6  พฤษภาคม 2559
จำ นวนพิมพ 5,000 เลม
ผลิตโดย กลุมพัฒนาเครือขาย
 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
 สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
หามลอกเลียนแบบสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมน้ี
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

พิมพที่ โรงพิมพสำ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ



 ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นวาสถานการณ 
ดานการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ ไมถูกตอง ท้ังที่เปนการโฆษณาคุณภาพ 
สรรพคุณ ประโยชนของผลิตภัณฑสุขภาพโดยไมไดรับอนญุาตหรือโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพไมตรงตามที่อนญุาต สงผลใหผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑที่
ไมคุมคาและอาจไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑ ดังจะเห็นไดจากปริมาณ
การรับแจงขอมูลรองเรียนจากประชาชนผูบริโภค เร่ืองพบการโฆษณา 
ผลิตภัณฑสุขภาพที่กลาวอางเกินจริง เปนเท็จ ทําใหหลงเช่ือ เมื่อซื้อและ 
นําไปบริโภค นอกจากใชแลวไมไดผลตามคําโฆษณาแลว บางครั้งกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอีกดวย
 อย. ไดดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือแกไขปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ- 
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย กลยุทธ 
ที่สําคัญประการหน่ึง คือ มุงเนนพัฒนากลไกการทํางานรวมกัน ดังน้ัน 
“เครือข่ายด�าเนินงาน” จึงเปนกลไกสําคัญในการชวย อย. เฝาระวัง 
การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย และบอกตอความรู ใหแกสมาชิก
เครือขาย เพื่อใหรูเทาทันการโฆษณาเหลานั้น อันจะชวยลดปญหาที่เกิดจาก
การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่กลาวอางเกินจริงได 

ค�าน�า



 “คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น” 
ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเฝาระวังการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยหวังวาเนื้อหาในคูมือจะชวยใหเครือขาย
ดําเนนิงานของ อย. ประกอบดวย คณะทํางานภาคประชาชน เครือขายของ
คณะทํางานภาคประชาชน และประชาชนผูบริโภคทั่วไปสามารถใชประโยชน
ในการเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย สงผลใหชวย 
ลดปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ตลอดจน 
ชวยใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคมากยิ่งขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 ผลติภัณฑ์สขุภาพ เปนผลติภัณฑทีจํ่าเปนตอการดํารงชีวิต  และเปน
ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคการใชเพ่ือสุขภาพอนามัย รวมถึงเปนผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทย และ สาธารณสุข  ตลอดจน
ผลิตภัณฑที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ผลิตภัณฑสุขภาพ มีดังนี้ 

 ยา หมายถึง ยาที่ ใชปองกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการ
ของโรคตาง ๆ ทั้งที่เปนยาแผนโบราณ และยาแผนปจจุบัน ซึ่งแบงออก
เปน ยาสามัญประจําบาน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาบรรจุเสร็จ 
ที่ ไม ใชยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งผลิตภัณฑยามีทั้งยาสําหรับ
มนษุยและยาสําหรับสัตว

ทำ ความรูจักผลิตภัณฑสุขภาพ

เตรียมพรอม 
นับหนึ่ง กอนเฝาระวัง



2

 อาหาร หมายถึง ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต เชน อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ป ดสนิท นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป ดสนิท นมพรอมดื่ม 
กาแฟปรุงสําเร็จ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนตน

 เครื่องส�าอาง อาทิ ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น
บํารุงผิว ครีมรองพื้น แปงทาหนา ลิปสติก ที่ทาตา/แกม ครีมกันแดด 
นํ้าหอม ผลิตภัณฑยอมผม เจลแตงผม ผลิตภัณฑทาเล็บ ยาสีฟน ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์
àÊÃÔÁÍÒËÒÃผลิตภัณฑ์

àÊÃÔÁÍÒËÒÃ

ÂÒÊÕ¿˜¹

ÂÒÊÕ¿˜¹

ผลิตภัณฑ์
ÂŒÍÁ¼Á

อาทิ ผลิตภัณฑทํ ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น

»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§

ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น

»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§ »ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§

ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น
รุงผิว ครีมรองพื้น แปงทาหนา ลิปสติก ที่ทาตา/แกม ครีมกันแดด 

ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่นความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น

»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§

ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น
รุงผิว ครีมรองพื้น แปงทาหนา ลิปสติก ที่ทาตา/แกม ครีมกันแดด 

ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่นความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่นความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น
รุงผิว ครีมรองพื้น แปงทาหนา ลิปสติก ที่ทาตา/แกม ครีมกันแดด 

ความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่นความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่นความสะอาดผิวหนา ครีมหรือโลชั่น

»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§»ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§ »ÅÒ¡ÃÐ»‰Í§
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 วัตถุอันตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือน อาทิ ผลิตภัณฑปองกันและกําจัด
แมลงในบานเรือน ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว ผลิตภัณฑทําความสะอาด
หองนํ้า ผลิตภัณฑลบคําผิด ฯลฯ 

 เครื่องมือแพทย์ อาท ิถุงยางอนามยั เกาอี้ ไฟฟาสถิต คอนแทคเลนส
รวมถึงคอนแทคเลนสแฟชั่น เครื่องนวด เครื่องสั่นสะเทือน ฯลฯ
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 วัตถุเสพติด อาทิ ยาเสพติดที่มีการใชประโยชนทางการแพทย  
เชน มอรฟน โคเดอีน หรือ วัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท เชน  
ยานอนหลับ ยาลดความอวนบางชนดิ แมแตสารระเหยจําพวก ทินเนอร 
แลกเกอร กาวยาง ฯลฯ ก็จัดเปนวัตถุเสพติดเชนกัน 

 ซึ่งผลิตภัณฑสุขภาพที่มักจะพบการโฆษณากลาวอางเกินจริง  
คือ ยา อาหาร เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองมอืแพทย และวตัถุอนัตรายที่ ใช ในบานเรือน 
เพ่ือเปนการเฝาระวังและสงเสริมใหมคีวามรู ในการดูแลตวัเอง ไม ใหตกเปน
เหย่ือของโฆษณากลาวอางเกินจริง เราจึงตองรูจักการเฝาระวังโฆษณา 
เบื้องตน
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ยา เปนผลิตภัณฑที่ผูซื้อคาดหวังวารักษาโรคไดแนนอน จึงมีผูอาศัย
ความคิดดังกลาวโฆษณายาเกินกวาสรรพคุณที่ ได รับอนุญาต เช น  
เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ฟนฟูตบั ไต รักษาเบาหวาน ฯลฯ โดยรูปแบบการ
โฆษณายาที่ อย. พบปญหาการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย มีดังนี้

 
ลักษณะการโฆษณา

ที่ต้องเฝ้าระวัง
การโฆษณาโดยมีการรับรอง ยกย่อง 
สรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น

ตัวอยาง

• แพทย...(ชื่อ)..รับรองยาวา 
 “ใชแลวหายปวดหลังเลย” 
• “โฆษณายาโดยมีการระบุชื่อผู ใชยา”

การเฝาระวังโฆษณายา
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ตัวอยาง

โฆษณาวา ใหสงชิ้นสวนมาชิงโชค/
สงฉลากยาแลกรางวัล/
ซื้อยา 1 ขวด แถม 1 ขวด/
ซื้อยา 1 ขวด แถมกระติกน้ำ  1 ใบ เปนตน

ตัวอยาง

โฆษณาที่มีการใชคำ ดังตอไปน้ี เชน 
ยอดเยี่ยม หายแน วิเศษยิ่ง ปลอดภัย ไมมีผลขางเคียง ฯลฯ

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาขายยาที่มีการแถม 
หรือออกสลากรางวัล

การโฆษณาสรรพคุณยา ว่าสามารถรักษา 
หรือ ป้องกันโรค ได้หายขาด 

ซื้อ 
ฟรี ยาเทพ
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ตัวอยาง

• โฆษณายาระบายบรรเทาอาการทองผูก 
วาสามารถลดน้ำ หนัก ละลายไขมัน/ 
ลดไขมัน
• โฆษณายา วารักษาเอดส มะเร็ง 
• แจกแจงสรรพคุณสวนประกอบของ

สมุนไพรแตละชนิดที่มีอยู ในยา เชน 
 โดไมรูลม บำ รุงความกำ หนัด แก

ปสสาวะพิการ หรือ โสมจีน แกเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ เสริมภูมิตานทาน 
เปนตน เสมือนกินแลวจะไดผลตามที่
กลาวอาง ซึ่งที่จริงแลวการออกฤทธิ์
ของยาจะเปนการออกฤทธิ์โดยรวม 
และมีสรรพคุณตามที่ ไดรับอนุญาต

 ขึ้นทะเบียน คือ บำ รุงรางกาย เทานั้น

ตัวอยาง

โฆษณาวาเปน ยาบำรุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาสรรพคุณยาเกินความจริง

การโฆษณายาหรือทำ ให้เข้าใจว่า 
เปน ยาบำรุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถรักษา
โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคเบาหวาน มะเร็ง 
อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน รวมถึงโรคหรือ
อาการของโรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ ปอด 
ตับ ม้าม และไต

การโฆษณาทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวยา
เปนส่วนประกอบ หรือมีแต่ปริมาณน้อย
กว่าที่ โฆษณา

ตัวอยาง

โฆษณาวาสามารถบรรเทา/บำบัด/รักษา/
ปองกันโรคมะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน 
โรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ 
ปอด ตับ มาม และไต

ตัวอยาง

ทำ ใหเขาใจวามีตัวยาปริมาณ 1,000 มิลลิกรัม แตมีปริมาณยาจริง
เพียง 500 มิลลิกรัม หรือไมมีเลย
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาสรรพคุณยาอันตราย 
ยาควบคุมพิเศษ ต่อประชาชนทั่วไป

การโฆษณายาหรือทำ ให้เข้าใจว่า
• เปนยาทำให้แท้งลูกหรือขับระดูอย่างแรง 
• เปนยาคุมกำเนิด

ตัวอยาง

• โฆษณาอวดอางวา เปนยาขับประจำเดือน  
 ยาทำ แทง ชวยยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค 
• โฆษณาวาเปนยาคุมกำเนิด

ตัวอยาง

• โฆษณาวาเปน “ยารกัษาสวิ” “ยารกัษาฝา” 
“ยาคุมกำ เนิด” “ยาลดความดันโลหิต” 
• การโฆษณายาฉีดทุกประเภท
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อาหาร เปนผลิตภัณฑที่ ไมมีสรรพคุณในการบําบัด รักษา 
ปองกัน บรรเทาโรคหรืออาการของโรค และไมมผีลกับโครงสรางของรางกาย 
โดยผลิตภัณฑอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องดื่มผสมสารสกัด
หรือผสมวิตามินตาง ๆ กาแฟปรุงสําเร็จชนดิผง ฯลฯ มักพบการโฆษณาที่
ไมถูกตอง ในหลากหลายลักษณะ เชน ลดความอวน ชวยผิวขาว ใส กระจาง 
รักษาโรค กําจัด/ขับสารพิษ เปนตน ซึง่หากพบการอวดอางลกัษณะดงักลาว 
รูไดทันทีวาเปนการโฆษณาที่ ไมไดรับอนุญาต และอาจเปนการโฆษณาที่
หลอกลวง โดยลกัษณะ/ตวัอยางขอความในโฆษณาทีต่องเฝาระวงั สรุปโดย
สังเขปได ดังนี้ 

¹éÓËÁÑ¡
ÊÁØ¹ä¾Ã
¹éÓËÁÑ¡
ÊÁØ¹ä¾Ã
¹éÓËÁÑ¡
ÊÁØ¹ä¾Ã
¹éÓËÁÑ¡¹éÓËÁÑ¡
ÊÁØ¹ä¾Ã
¹éÓËÁÑ¡
ÊÁØ¹ä¾Ã
¹éÓËÁÑ¡

การเฝาระวังโฆษณาอาหาร



12

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอยาง

ทำ ใหผมมีน้ำ หนัก เงางาม ดกดำ  ปองกันผมรวง ผมขาว

ตัวอยาง

• ผิวขาว เนียน ผิวพรรณเปลงปลั่ง สดใส 
ลดริ้วรอยเหี่ยวยน ลดสิว ฝา กระ 

 จุดดางดำ  
• ลดน้ำ หนักสวนเกินไดรวดเร็วและ

ปลอดภัย สามารถลดน้ำ หนัก
ไดอาทิตยละอยางต่ำ  5 กิโลกรัม 

 โดยรางกายไมออนเพลีย
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอยาง

• ชวยซอมแซมและขจัดสารพิษของรางกาย...ชวยใหรางกายแข็งแรง 
สามารถตานทานโรคภัยไขเจ็บไดดีขึ้น มีภูมิคุมกันโรคที่ดีขึ้น...
• ...ลดสารพิษที่มาจากอาหารและมลพิษทางอากาศ ชวยปองกัน 

ไม ใหเซลล ในรางกายเปลี่ยนแปลงเปนมะเร็ง...
• ชวยเพิ่มความสูง

ตัวอยาง
• เครื่องดื่มสมุนไพรจีน สูตรน้ีเปนสุดยอดของ 

เครื่องดื่มสมุนไพร... โสมอเมริกา...  
ปองกันโรคหัวใจ สมองฝอ สมองเสื่อม...

 โสมเกาหลี... ปองกันโลหิตจาง... 
 ปกคี้ผิวดำ... ปองกันเบาหวาน...
 เจี่ยเต็กยง... ปองกันไตวาย...
• บำ รุงรางกาย บำ รุงสมอง หัวใจ ประสาท สายตา 
• ชวยระงับกลิ่นกาย กลิ่นปาก 
• ทำ ใหฟนขาว 
• ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 
• สรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอยาง

• ชวยแกปญหาวัยทอง เชน ลดอาการรอน
วูบวาบ ปองกันโรคกระดูกพรุน เปนตน 
• ชวยบำรุงและเสริมสรางประสิทธิภาพ

ทางเพศ เชน เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ  
เพิ่มน้ำ รัก เพิ่มความอึด 
• ยืนยันวามีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร 

แตไมไดระบุเอกสารอางอิงใด ๆ หรือมี
เอกสารวิจัยที่จางทำ ขึ้น 
• แสดงบทสัมภาษณผูปวยท่ี ใชผลิตภัณฑ

อาหาร แลวโรค/อาการของโรคตาง ๆ 
หายหรือดีขึ้น 
• แสดงภาพกอนและหลัง (Before and 

After) ของผู ใชผลิตภัณฑ ซึ่งสื่อใหเขาใจ
วาเมื่อรับประทานผลิตภัณฑแลวทำ ใหได
ผลดีขึ้น เชน น้ำ หนักลดลง 

 โรคหรืออาการของโรคดีขึ้น เปนตน

before

after
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ตัวอย่างคํำาหรือข้อความที่ไม่อนุญาต
ให้ใช้ในการโฆษณา 

คุณภาพ คุณประโยชน์ และสรรพคุณของอาหาร

 ยอด ดีเลิศ เด็ดขาด ศักดิ์สิทธิ์

 มหัศจรรย ที่สุด สุดยอด เยี่ยม

 เยี่ยมยอด ยอดเยี่ยม ดีที่สุด  เลิศที่สุด

 ชนะเลิศ เลิศเลอ ดีเด็ด วิเศษ

 ฮโีร บริสุทธิ์ ลํ้าเลิศ ชั้นเลิศ

 เลิศลํ้า หนึ่งเดียว พิเศษ ยอดไปเลย

 เยี่ยมไปเลย ที่หนึ่งเลย โดดเดน ปาฏิหาริย
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เครื่องส�าอาง เปนผลิตภัณฑ ใชภายนอก เพ่ือความ
สะอาด ความสวยงาม และมีผลตอรางกายเพียงแคผิวภายนอกเทาน้ัน  
ไมสามารถลงลึกถึงผิวช้ันในได และไมมีผลเปลี่ยนแปลงโครงสราง  
หรือการทํางานของรางกาย แตปจจุบันยังพบเห็นขอความโฆษณา 
เครื่องสําอางที่อวดอางเกินจริงหลากหลายลักษณะ โดยลักษณะการโฆษณา 
เครื่องสําอางที่ตองเฝาระวัง มีดังนี้ 

การเฝาระวัง
โฆษณาเครื่องสำอาง

ตัวอย่าง

...กรณีที่มีปญหาผมรวง ผมบาง หนังศีรษะลาน 
หรือชะลอการเกิดผมขาวและตองการ 
เรงเสนผมใหมเกิดขึ้น... 

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

แช
มพ

ูสำ
 ห

รับ
ผม

รว
ง 

ผม
บา

ง 
หน

ังศ
ีรษ

ะล
าน

ครีมบำ รุงสำ หรับผมรวง 
ผมบาง หนังศีรษะลาน
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ตัวอย่าง

• …สบู... เพื่อผิวหนาขาวใส
• ...ครีมทางามขา รักแรขาว เปนครีมที่ ใช 
 ทารักแร งามขา... 
• ...ครีมหนาขาวใสถาวร… 
• ...ชวยให ใบหนาขาวขึ้นเพียงขามคืน... 
• ...เห็นนะวาผิวเปลี่ยน...เรียบขึ้น...ขาวขึ้น... 
• ...พรอมเผยผิวใหมที่ขาวใสไดทันที... 
• …ยับยั้งกระบวนการสรางสีผิวที่ผิดปกติ… 
• ...สูตรผสมพิเศษ...ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้ง 
 การทำ งานของ Tyrosinase ซึ่งเปนตัว 
 สรางเม็ดสีเมลานิน... 
• ...เพื่อชวยยับยั้งกระบวนการสรางเมลานิน  
 ที่เปนสาเหตุของผิวหมองคล้ำ  
• ...รักษาปญหา ฝา กระ... 
• ...ชวยลดสิวฝา....สบูลดฝา... 
• ...สิวอักเสบยุบไปเยอะมาก...สิวน้ียุบเกือบหมด
 หนาก็เรียบ... 
• ...ยังปกปองผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน 
 ชวยฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กลาก เกลื้อน... 
 ชวยลดการอักเสบของผิวหนัง...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

before

after
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ตัวอย่าง

• ...สวยเพรียว กระชับไว เพียงคุณมีเวลา 10-15 นาที 
• เจลและครีมผานการคนควาเพื่อใหเหมาะกับผูที่มีปญหา 

เกี่ยวกับเซลลูไลท ไขมันสวนเกินตามรางกาย ผิวหนัง 
หอยหยอนคลอยหลังคลอดบุตร หลังลดน้ำ หนัก  
ชวยผิวแตกลายใหจางลง และเรียบเนียนขึ้น หรือรักษารูปราง 
ใหคงเดิม เหมาะสำ หรับผูที่ ไมมีเวลาดูแลตัวเอง เพียงทาและ
นวดเจลและครีมบริเวณที่ตองการ จะไดรูปรางและสัดสวน 
ที่สวยงามขึ้น 
• ...หลังผาตัดคลอด น้ำ หนักลดแตมปีญหาของเซลลูไลท  

หนาทองหยอนคลอย ผิวแตกลาย ไดทดลองใช... 
เซลลูไลทและหนาทองเปนชั้น ๆ หายไป ผิวและหนาทองเรียบเนียน 
รูปรางกระชับ ผิวแตกลายจางลงและเรียบเนียนขึ้น  
เนียนนุมยามสัมผัส สามารถกลับไปใสเสื้อผากอนผาตัดได
• ...ชุดกระชับผิวหนาโดยไมตองศัลยกรรม...ขนาดแกม
 ลดลง 0.3-1.5 ซม. ...วัดความกระชับของผิวคุณไดดวย
 ไมบรรทัดน้ี ใน 10 นาที...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ
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ตัวอย่าง

• ...สวนผสมของน้ำ มันนั้นตองครบและ
ถูกตองตามสูตร โดยแตละชนิดตองมี
คุณสมบัติเฉพาะตัว เชน  
ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต และ
ชวยใหไขมันขาว และของเหลวใตผิว
กระจายออกไปสูระบบการขจัดของเสีย... 
• ...ลดปญหาโรคเหงือก... 
• …คุณประโยชน 
 1. ชวยใหอวัยวะเพศชายแข็งตัวมีชีวิตชีวา 
 2. เพิ่มระยะเวลาในการแข็งตัว ชวยให
  สามารถมีเพศสัมพันธไดนานขึ้น 
  ในแตละครั้ง 
 3. สามารถมีเพศสัมพันธไดบอยมากขึ้น 
 4. ชวยใหกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ
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ตัวอย่าง

• ...ชวยตอตานอนุมูลอิสระ... 
• ...ลบริ้วรอย...เสริมสรางคอลลาเจนขึ้นใหม
 ...เพิ่มการไหลเวียนเลือด... 
• ...ซอมแซมเซลลผิวหนาใหมีความสมบูรณ...
 ซอมแซมและปกปองเซลลผิว 
 กระตุนการทำ งานของเซลลผิว 
 ชวยสรางคอลลาเจนใหผิวหนาเตงตึง... 
• ...ทาทายแรงโนมถวงของธรรมชาติดวย 
 เทคโนโลยี Biolifting ยกกระชับผิว... 
• ...บำ รุงยกกระชับผิวหนา เห็นผลทันทีที่ ใช...
• ...ปฏิบัติตรงเขากระตุนการทำ งานของ 
 ระบบไหลเวียน น้ำ หลอเลี้ยงตามธรรมชาต ิ 
 คืนความอิ่มเอิบ สูแหลงกักเก็บน้ำ ใตผิว 
 ธรรมชาติ กระตุนและเพิ่มระดับ
 การหมุนเวียนของน้ำ หลอเลี้ยงในชั้นผิว
 ...หลอเลี้ยงผิวธรรมชาติอยางแทจริง 
 จากภายใน...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

สรางคอลลาเจน
ใหหนาเตงตึง
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

ตัวอย่าง

• ...ชวยปรับสภาพทรวงอกคุณใหเตงตึงขึ้น และยังชวยเพิ่มขนาดอก
ให ใหญขึ้นจนคนใกลชิดคุณสามารถสังเกตไดภายใน 2-3 สัปดาห 
จะเพิ่มขึ้น 1-2 น้ิว และจะอยูตัวอยางถาวร โดยไมยุบ เมื่อคุณใช 
3 กระปุก รับรองผลถาวร... 
• ...ขยายเสนห อกสวย ...ชวยกระชับทรวงอกและขยายทรวงอกใหดู

อวบอิ่ม เตงตึงไดรูป ...เปลงปลั่ง และมีน้ำ มีนวลมากขึ้น... 
• ...อกสวยแน! เพียงแค ใช 2-3 ครั้ง ก็รูสึกไดทันทีถึงการ

เปลี่ยนแปลง  
 1. อกแฟบ หยอนยานหลังคลอดบุตร 
 2. อายุเริ่มเปนสาวเต็มตัว แตอกยังเล็กอยู ...ปญหาอกไมสมบูรณ 

 หลังคลอดบุตรนั้น…ชวยฟนฟูพลังผิว “ดันทรงเขารูป” 
  ใหความอิ่มเอิบกับเนินทรวงอก เหมาะสำ หรับผูที่ตองการ  
 มีหนาอกที่สวยงามเปลงปลั่งมีน้ำ มีนวล บุคคลทีไ่มพอใจ 
 กับอกตัวเอง...
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เครื่องมือแพทย์ เปนหน่ึงในผลติภัณฑสขุภาพทีอ่ยู
ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
ซึ่งมักจะพบปญหาการโฆษณาโออวดเกินจริง โดยสวนใหญจะพบปญหา 
ในเคร่ืองใชหรือเครื่องมือที่ ใชเพ่ือกายภาพบําบัด เชน เกาอี้ ไฟฟาสถิต  
เตยีงนวดอนิฟราเรด เปนตน โดยมกีารโฆษณาในลกัษณะทีส่ามารถ บรรเทา 
และรักษาโรคตาง ๆ  ได โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคอมัพฤกษ อมัพาต เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หรือสามารถขจัดสารพิษออกจากรางกายได ทั้งน้ีหาก
ประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงในลักษณะโออวดดังกลาว ควรแจง อย. 
เพือ่ดาํเนินการ นอกจากน้ียังมลีกัษณะการโฆษณาเคร่ืองมอืแพทย/ตวัอยาง
ขอความในโฆษณาที่ตองเฝาระวังอื่น ๆ อีก ดังนี้ 

การเฝาระวังโฆษณา 
เครื่องมือแพทย
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

โฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต 
นำ เข้า ขาย

จัดให้มีรางวัลโดยการเสี่ยงโชค

แสดงการรับรอง ยกย่องคุณประโยชน์ของ
เครื่องมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตัวอย่าง
สวนใหญไมมีการระบุชื่อ ที่อยูผูจัดจำ หนาย

ตัวอย่าง
มีการชิงโชค ชิงรางวัล โดยวิธีการจับฉลาก หรือสุม

ตัวอย่าง

• ยกน้ิวโปง (บงบอกถึงความเยี่ยมยอด)  
• ชูน้ิว ๒ น้ิว (วิคตอรี/ชัยชนะ) 
• ถือ จับ โชว (ยกเวนแสดงลักษณะของการใชเครื่อง)



26

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

โฆษณาสรรพคุณว่าสามารถป้องกัน  
บำ บัด บรรเทา รักษาโรคที่ห้ามโฆษณา 
ต่อประชาชนทั่วไป

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ คัญ

ตัวอย่าง

โฆษณาวาสามารถปองกัน บำ บัด บรรเทา รักษาโรคมะเร็ง  
/เบาหวาน/อัมพฤกษ/อัมพาต/โรคทางจิตเวช/โรคความดันโลหิต 
/โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด ปอด มาม 
ตับ ไต/เอดส

ตัวอย่าง

•  ใชเพื่อวัตถุประสงค ในการลดน้ำ หนัก 
กระชับสัดสวน
• ใชเพื่อวัตถุประสงค ในการเสริมความงาม 

เชน ทำ ใหผิวเนียน เรียบ 
• ระบุสรรพคุณในทางยา เชน ฆาหรือ

ทำ ลาย หรือกำ จัดเชื้อแบคทีเรีย  
เชื้อรา ไวรัส 
• เสริมสรางภูมิคุมกันโรค
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ทับถมเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น

ตัวอย่าง

• ดีกวา • เบากวา • หนาหนุมกวา 
• เย็นกวา • เล็กกวา

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ขัดต่อวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดี
ของประเทศไทย

ชักนำ ให้รับบริการหรือใช้พร่ำ เพรื่อ
เกินความจำ เปน

ตัวอย่าง

การแสดงใหเห็นรองอกผูหญิง ภาพโป เปลือย ลามก อนาจาร

ตัวอย่าง

• แจกบัตรใหไปใชบริการทุกวัน ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
• การแสดงขอดี ในการใชเครื่องมือแพทยนั้น ๆ บอย ๆ
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ตัวอย่างคํำาหรือข้อความที่ไม่อนุญาต

ให้ใช้ในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

 ยอด ยอดเยี่ยม พิเศษ ดีเลิศ วิเศษ

 เด็ดขาด หายขาด หายหวง ทันใจ ฉับพลัน

ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย ที่หนึ่ง เหนือกวา เปนที่หนึ่ง

 ปลอดภัยที่สุด เหมาะสมที่สุด ปลอดภัย ที่สุด แนนอน

 มั่นใจ ไมมีผลขางเคียง หมดกังวล

  

คำ  หรือขอความภาพ หรือเสียงอันใด ที่มีความหมายทำ นองเดียวกัน

โอกาสอยางน้ี
มีไมบอยนัก

ไมทำ ให
เกิดอาการแพ
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วตัถุอนัตรายที่ ใช ในบานเรือน
เปนผลิตภัณฑที่มีการใชอยางแพรหลาย เชน ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลง 
ไลแมลง ยาจุดกันยุง และผลิตภัณฑทําความสะอาด/ฆาเชื้อ พื้น ฝาผนัง 
สุขภัณฑ พบวาคําหรือขอความซึ่งอวดอางเกินจริง และ อย. ไมอนุญาต
ให ใช ในการโฆษณาวัตถุอันตราย ดังนี้   

การเฝาระวังโฆษณา
วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ จัดแมลง

ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนังไล่ยุง/ไล่แมลง

ตัวอย่าง

• ใชภาพเด็ก / นำ เด็กมาเปนนักแสดงในโฆษณา
• ใชภาพผลไมประกอบการโฆษณา
• ใชภาพชวนใหสูดดม
• ใชขอความชวนใหสูดดม เชน คำ วา “หอม” “กลิ่นหอม” 
 เพื่อสื่อวาผลิตภัณฑที่ โฆษณานั้นปลอดภัย

ตัวอย่าง

• ใชไดบอยเทาที่ตองการ
• ไมระคายเคืองผิว
• โลชั่นธรรมชาติ
• ถนอมผิว
• บำ รุงผิว
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำ จัดแมลง

ตัวอย่าง

• กำ จัดแมลงไดทุกชนิด • พลังแรง
• พิฆาตยุงแรงสูง • เพิ่มพลังกำ จัด
• สูตรฆาแมลง…เรียบ…เร็ว • สูตรมือปราบแมลง

ตัวอย่าง

• ปลอดยุง • ทำ จากธรรมชาติ 99% 

ตัวอย่าง

• ฆายุง • กำ จัดยุง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ยาจุดกันยุง

ยากันยุงที่ ใช้กับเครื่องไฟฟ้า
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

เหยื่อกำ จัดมด แมลง

ตัวอย่าง

• ตายยกรัง • ฆาไดทั้งรัง
• ไมทิ้งสารตกคาง • สูตรยาพิเศษ
• ไมมีผลตอเด็ก สัตวเลี้ยง อาหาร

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

แชมพู กำ จัดเห็บ หมัด  เหา ไร 
หมัดในสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง

• ประสิทธิภาพสูง
• ปลอดภัยตอสุนัข สัตวเลี้ยง
• กำ จัดตัวเบียนทุกชนิด
• ทำ ใหผิวหนังสุขภาพดี
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์ทำ ความสะอาด 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคพื้นและเครื่องสุขภัณฑ์

ตัวอย่าง

• ขจัดคราบเหนือกวา
• คราบสกปรกทุกชนิด
• ถนอมมือ
• ที่คิดคนขึ้นเปนพิเศษ
• น้ำ หอมปรับอากาศ
• ประสิทธิภาพสูง
• ประสิทธิภาพเยี่ยม
• หมดจดอยางมีอนามัย
• ไรสารตกคาง
• ยังสามารถเปนน้ำ หอมปรับอากาศ ที่ ใหกลิ่นหอม 
 ของดอกไมที่สดชื่น
• ระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ไมเปนอันตรายตอสุขภัณฑ ทอน้ำ  หรือระบบบำ บัด 
 น้ำ เสีย (สำ หรับผลิตภัณฑประเภท กรด-ดาง)
• สูตรใหมลดกลิ่นฉุน ลดควัน (สำ หรับผลิตภัณฑ 
 ประเภท กรด-ดาง)
• ใชน้ำ ยาทำ ความสะอาดพื้นทุกวันชวยปองกันคุณจาก 
 โรคภัยที่มองไมเห็น
• ฆาเชื้อโรค 100 %
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ไดผลเด็ดขาด ไดผล 100% (รอยเปอรเซ็นต)

ปลอดภัย  ไมเปนอันตราย 

ออกฤทธิ์แรง ไมเปนพิษ

ตัวอย่างคํำาหรือข้อความที่ไม่อนุญาต

ให้ใช้ในการโฆษณาวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
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 พบผลติภัณฑอาหาร เคร่ืองสาํอาง ยาแผนโบราณ อปุกรณการแพทย
หรือเคร่ืองมือกายภาพบําบัด ที่ โฆษณาวาสามารถรักษาโรครายแรง/ 
เร้ือรัง หรือชวยเปลี่ยนแปลงโครงสรางรางกาย นอกจากน้ียังอางวา  
อย. รับรอง หรือปลอดภัยเพราะผาน อย. แลว  ทั้ง ๆ ที่  อย. ไมเคย
อนุญาตใหโฆษณาในลกัษณะรักษาโรค ลดความอวน เพ่ือหุนเพรียว ผิวสวย 
หรือรับรองสรรพคุณดังกลาวเลย    

คุณเคยไหม?

อย. บอกตอ …. 
ขอความโฆษณา ที่ อย. ไมอนุญาต
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง
ยา

ยาบำ รุงรางกาย
ยาลูกกลอน

• ชวยใหมีเรี่ยว มีแรง ปงปง 
เสริมสมรรถภาพทางเพศ

		 รักษาโรคเบาหวาน อัลไซเมอร

ยาระบายมะขามแขก •		ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล 
 ลดความอวน

ยาแผนโบราณ •		รักษาไต ตับ แกเบาหวาน
 ลดความดัน เพิ่มสมรรถภาพ

ทางเพศ

(ปญหาที่มักพบ คือ ขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑยา แตโฆษณาสรรพคุณ
เกินกวาที่ ไดรับอนุญาตจาก อย.)

ตัวอยาง ขอความโฆษณาเกินจริง มีหลากหลายรูปแบบ 
โปรดจดจำ ไว โฆษณาอางเกินจริง  
ตามที่ปรากฏในตาราง 

 …อย่าเชื่อ ….อย่าซื้อ ….อย่าใช้ 

อย. บอกตอ …. 
ขอความโฆษณา ที่ อย. ไมอนุญาต
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง
อาหาร

กาแฟปรุงสำ เร็จ • ชวยลดน้ำ หนัก ลดความอวน
• เผาผลาญไขมัน กระชับสัดสวน
•	 ดักจับไขมัน สลายไขมัน
• ชวยใหผิวพรรณสดใส ผิวขาว
• ชวยเพิ่มขนาดหนาอก และ

ความเตงตึง
• ปรับระดับน้ำ ตาลในเลือด
• ชวยเพิ่มพลังทางเพศ  

สำ หรับผูชาย

ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร 
ทั้งในรูปแบบเม็ด 
แคปซูล ของเหลว 
ฯลฯ

• อาง อย.รับรองวารักษาโรค
 ลดไขมัน ได 
• ชวยใหความจำ ดี
• ขับสารพิษและไขมัน 

ในรางกาย
• อวดอางรักษาโรคมะเร็ง  

เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ 
 ความดันโลหิตสูง 
 เสริมสมรรถภาพทางเพศ  

ลดโคเลสเตอรอล  
เพิ่มออกซิเจนใหเซลลรางกาย 
เพิ่มภูมิตานทานโรค

• ชวยใหผิวขาว ผิวพรรณดี 
ลดริ้วรอยจุดดางดำ 

• เพิ่มคอลลาเจนใหผิว  
ชวยใหผิวเตงตึง

• ชวยเพิ่มความสูง
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง
เครื่องดื่ม อาทิ 
เครื่องดื่มสมุนไพร 
น้ำ ผลไมผสมสมุนไพร

• กินแลวบำ รุงผิวพรรณ 
ใหสดใส

• รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง 
อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน 

 โรคหรืออาการของโรคสมอง 
หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต 

• ลดอวน ทำ ใหน้ำ หนักรางกาย 
รอบเอว รอบสะโพก รอบแขน
ลดลง

• ชวยการกำ จัด และขับสารพิษ
ออกจากรางกาย

• สรางภูมิคุมกันในรางกาย 
ทำ ลายอนุมูลอิสระ

• ลดโคเลสเตอรอล
• ชวยกระชับชองคลอด อกเตงตึง
• เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
• ปองกันขอเสื่อม รักษาโรคขอ
• บำ รุงตับ บำ รุงไต บำ รุงหัวใจ 

บำ รุงปอด

 

น้ำ คลอโรฟลล • ลางสารพิษออกจากรางกาย
• ผิวพรรณดีขึ้น ดูเนียน กระชับ 

ริ้วรอยจางลง
• บำ รุงโลหิต ใหเลือดไหลเวียนดี
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เครื่องสำ อาง
ครีมทาผิวกาย/ 
ทาผิวหนา

•	 ทาแลวสามารถสลายไขมัน 
 ลดเซลลูไลท
• ชวยใหทรวงอกกระชับไดรูปทรง 
• สรางคอลลาเจนใหหนาเตงตึง 

ยกผิวสวนที่หยอนคลอย
• เสริมสรางเซลลผิวใหม
 ปรบัสภาพผวิใหดขีึน้จากภายใน

เจลทาผิวหนา • ทาแลวชวยใหรูปหนาเรียว
 เล็กลง

ครีมทาสิว-ฝา • ในตลับเดียว มีสารหยุดยั้ง 
ไม ใหเกิดสิวหรือฝาขึ้นมาใหม 

• รักษา ฝา กระ จุดดางดำ 
• ครีมทาสิว มีตัวยาชวยลด 

การอักเสบของสิว
• ใชแลวกระ ฝา หาย

ไวทเทนน่ิงครีม • ฟนฟูผิวใหแข็งแรง ขาวใส 
ในทันที
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เครื่องมือแพทย
เข็มขัดสั่นสะเทือน 
(ผูขายมักเรียกวา 
เข็มขัดลดอวน/
เข็มขัดลดสัดสวน/ 
เข็มขัดกระชับ
สัดสวน/ 
เข็มขัดรัดหุน)

• ควบคุมการสะสมของไขมัน
สวนเกิน รูปรางสมสวน

• ลดความอวนไดโดยไมตองพึ่ง
ยาลดความอวน หรือ 
การออกกำ ลังกาย

• กระชับเอว ตนแขน ตนขา 
• ใชแลวเสมือนไดออกกำ ลังกาย
• ชวยลดหรือกระชับทุกสัดสวน 

โดยเสียเวลาไมกี่นาที

เตียงนวดอินฟราเรด • บรรเทาและรักษาโรคตาง ๆ
• เสริมสรางภูมิคุมกันโรค 

ในรางกายมนุษย โดยขจัด
เซลลเกาและสรางเซลล ใหม
ขึ้นมาทดแทน

• ขจัดของเสีย  
ทำ ลายแบคทีเรีย
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เกาอี้ ไฟฟาสถิต • บรรเทาและรักษาโรคตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคนที่
เปนโรคอัมพฤกษ อัมพาต 

 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ฯลฯ

คอนแทคเลนส
แฟชั่น

• ทำ ใหดวงตาดูกลมโต
• ดวงตาเปนประกาย ดูโดดเดน
• ดวงตาโตขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน

จนใคร ๆ ตองมอง
• ดวงตาดูเขมขึ้น 
• คอนแทคเลนส รุนตาหวาน 

สวยใส
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ชองทางการแจงขอมูล / 
แจงเบาะแสผลิตภัณฑสุขภาพ
และประเด็นอื่น ๆ

ประเด็นที่แจ้งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พบความบกพรองของผลิตภัณฑ
สุขภาพ** ที่เห็นไดชัดเจน เชน 
ไมแสดงฉลากภาษาไทย แสดงฉลาก
ไมครบถวน เปนตน

1. สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 (อย.) แจงรองเรียนไดที่
 •  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน
  และปราบปรามการกระทำ ผิด
  กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  
  อาคาร 1 ชั้น 1
 •  สายดวน อย. 1556
 •  โทรศัพท 0 2590 1556
 •  อีเมล 1556@fda.moph.go.th
 •  ตู ปณ. 1556  
  ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข  
  จังหวัดนนทบุรี 11004
2. สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 
 แจงที่ กลุมงานคุมครองผูบริโภค

พบโฆษณาโออวด หลอกลวง หรือ
ทำ ใหเขาใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

พบการผลิต นำ เขา หรือขายยา และ
วัตถุเสพติด โดยไมไดรับอนุญาต

พบการผลิต นำ เขา หรือขาย
ผลิตภัณฑสุขภาพปลอม
พบการผลิต หรือขายผลิตภัณฑสุขภาพ 
ที่หาม หรือมีสารหามใช เชน ยาชุด 
ครีมทาฝาที่มีสารปรอทแอมโมเนีย 
หรือไฮโดรควิโนน หรือกรดวิตามินเอ  
อาหารที่ผสมสารบอแรกซ สารฟอกขาว 
เปนตน
ไดรับอันตรายจากการบริโภค หรือใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้ง ๆ ที่ ไดปฏิบัติ
ตามวิธี ใช คำ แนะนำ  หรือขอควร
ระวังตามที่ระบุบนฉลากแลว
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ประเด็นที่แจ้งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พบเห็นสถานที่ผลิตอาหารที่ดูแลว 
นาจะไมปลอดภัยแกผูบริโภค

พบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ของเจาหนาที่ และหนวยงานภายใน อย.
สถานที่ปรุงหรือจำ หนายอาหารสด 
อาหารพรอมบริโภค เชน รานคา  
ซูเปอรมารเก็ต ปมน้ำ มัน จำ หนาย
อาหารไมมีคุณภาพ สกปรก เปนตน

1. กทม. แจงที่กรุงเทพมหานคร  
 หมายเลขโทรศัพท 1555 หรือ  
 สำ นักงานเขตทุกเขต
2. ตางจังหวัด แจงที่สำ นักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดไดรับความเดือดรอนจากเพื่อนบาน/ 

สิ่งแวดลอม เชน เพื่อนบานสงเสียง
ดัง หรือ โรงงานผลิตอาหารสงกลิ่น
รบกวน เปนตน
ไมไดรับความเปนธรรมจากสินคา
หรือบริการ เชน ถูกหลอกใหซื้อ
เครื่องกรองน้ำ  เครื่องทำ น้ำ แข็ง 
ตูเย็น โทรทัศน หรือบานจัดสรร
ไมไดคุณภาพ เปนตน

สำ นักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(สคบ.) หมายเลขโทรศัพท 1166

พบเห็นการขายตรงหรือการตลาด
แบบตรงโดยไมไดรับอนุญาต

การขายสินคาราคาแพง 
(รวมถึงการขายผลิตภัณฑสุขภาพดวย)

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
หมายเลขโทรศัพท 1569

ซื้ออาหารแลวถูกโกงตาชั่ง กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย 
หมายเลขโทรศัพท 1569

พบแพทยไมมจีรรยาบรรณหลอกลวง
ทำ ใหไดรับอันตรายหรือเสียหาย

แพทยสภา หมายเลขโทรศัพท 
0 2590 1881 และ 0 2590 1886
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ประเด็นที่แจ้งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คลินิกหรือสถานพยาบาล
ไมไดรับอนุญาต/ไมไดมาตรฐาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมายเลขโทรศัพท 0 2193 7999

เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม สำ นักงานประกันสังคม
หมายเลขโทรศัพท 1506

เกี่ยวกับการใหบริการบัตรทอง สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หมายเลขโทรศัพท 1330

สูบบุหรี่ ในที่หามสูบ/จำ หนายสุรา 
ใหแกเด็กอายุนอยกวาที่กฎหมาย
กำ หนด

กรมควบคุมโรค
หมายเลขโทรศัพท 0 2590 3342

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑสุขภาพ** ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสำ อาง  
  เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ ใช ในบานเรือน และวัตถุเสพติด

กรณีแจงขอมูล / แจงเบาะแส ทางโทรศัพทผานระบบฝากขอความ 
(รองเรียนนอกเวลาราชการ) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) 

ควรแจงชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพทของผูแจงขอมูล /
 แจงเบาะแสไวดวย เพื่อเจาหนาที่จะไดสามารถติดตอกลับได 

กรณีขอมูลที่แจงไมเพียงพอตอการดำ เนินการ



ที่ปรึกษา

นพ.บุญชัย  สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.ไพศาล  ดั่นคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คณะผู้จัดทำ 

ภก.วีระชัย  นลวชัย สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.สุมาลี  พรกิจประสาน สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภญ.กุลชนา  ศรวณีย สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.น้ำ หนึ่ง  ศรีประเสริฐยิ่ง สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.กาญจนา  ลิ้มถาวรกิจ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.วนิดา  ภิญโญวิวัฒน สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.วรพร  นาคบรรพต สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราคี สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.พนิตนาฏ  คำ นุย สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.มธุรส  ยอดพรหม สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายวิมล  ลิ้มสมวงษ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางณัฏฐา  ณ รังษี สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.สิธยา  สุมนานนท สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.ศิริกุล  อำ พนธ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวจุฬาลักษณ  นิพนธแกว สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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