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 คู่มือนักร้อง(เรียน) เป็นหนังสือเล่มที่ ๒ ของหนังสือชุดรู้ทันสื่อโฆษณายา 

อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา(กพย.) ร่วมกับ

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา(มสพ.) ชมรมเภสัชชนบท และหน่วยปฏิบัติการวิจัย

เภสชัศาสตรส์งัคม(วจภส.) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  จดัทำาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ให้ประชาชน ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อโฆษณาต่างๆ  

ที่ไม่เหมาะสม หากพบสามารถร้องเรียนและส่งต่อข้อมูลพร้อมหลักฐานอย่างถูกต้อง          

แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำาเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งโฆษณาดังกล่าว            

ให้แก่คนในชุมชนทราบ และร่วมกันกระจายข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ต่อไป  

 เนื้อหาภายในเล่มเป็นเทคนิควิธีการง่ายๆ ซึ่งประชาชนผู้บริโภคสามารถ            

นำาไปใช้ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัยในชุมชนของตนเองได้             

โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของเภสัชกรที่ทำางานในพื้นที่ต่างๆในชนบท  นอกจากนี้

ได้นำาเสนอ วิธีการรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม                      

ก่อนร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการแสวงหา               

ข้อมูลต่างๆ  ซึ่งจะทำาให้สามารถนำาข้อมูลที่ได้ ไปดำาเนินงานต่อได้อย่างทันเหตุการณ์

 ผูจ้ดัทำาหวงัวา่ ประชาชนผูบ้รโิภคทีไ่ดอ้า่นหนงัสอืเลม่นีแ้ลว้ จะมคีวามตืน่ตวั 

พร้อมที่จะร้องเรียนและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมกันเฝ้าระวังโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูกต้อง  เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง

ปลอดภัย  ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาจนเกิดทุกข์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ดังที่ผ่านมา

เกริ่นนำ�
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 ปัจจุบันมีการโฆษณาหลอกลวงผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ เคเบิลทีวี หรือ         

สื่ออื่นๆ โดยอวดอ้างว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค อวดอ้างว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางรายการไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน                        

บางผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา ทำาให้ประชาชนอาจได้รับอันตรายจากการ 

ใช้ผลิตภัณฑ์ 

  ลำาพังพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถเฝ้าระวังหรือดำาเนินการให้ทั่วถึง 

ทันต่อเหตุการณ์ได้ จึงจำาเป็นที่เราในฐานะประชาชน ผู้บริโภค และเครือข่ายต่างๆ               

ควรมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาที่ไม่เหมาะสม พร้อมร่วมกัน               

ร้องเรียนและส่งต่อข้อมูลพร้อมหลักฐานอย่างถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้

ดำาเนินการตามกฎหมาย 

สถานการณ์ปัญหา

ตรวจเช็ค ๔ ข้อ ก่อนมาร้องเรียน

 กอ่นทีเ่ราจะสวมวญิญาณเปน็พลเมอืงด ีนำาขอ้มลูมารอ้งเรยีนกบัเจา้หนา้ทีน่ัน้  

เราควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เรามีว่าครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เพราะถ้าข้อมูลที่เรา

ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นั้นครบถ้วนหรือเพียงพอ เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถนำาไปดำาเนินการ              

ไดท้นัท ีแตถ่า้ขอ้มลูทีเ่รารอ้งเรยีนไมค่รบถว้น ขาดขอ้มลูทีส่ำาคญั เจา้หนา้ทีก่ไ็มส่ามารถ

นำาไปดำาเนินการได้  และจะทำาให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

จนอาจทำาให้เรื่องที่เราร้องเรียนล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์

 เสนอไว้ ๔ ขั้นตอนง่ายๆ ให้เราตรวจสอบความพร้อมในการร้องเรียนดังนี้

-๗-



๑. ข้อมูลพร้อมพรรค

     ในขั้นตอนนี้ ขอให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เราจะนำาไปร้องเรียนว่าครบถ้วนหรือเพียงพอ

หรือไม่ จากประสบการณ์พบว่า ข้อมูลที่ครบถ้วนจะประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้   

 

ชือ่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูบ้นัทกึขอ้มลู 

ตลอดจนที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์                 

เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้                         

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดต่างๆ            

เพิ่มเติมในภายหลัง 

๑

ควรตรวจสอบหน่วยงานที่เราจะร้องเรียน           

ให้ถูกต้อง เช่น ร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(อาหาร ยา เครื่องสำาอาง ฯลฯ) ให้ร้องเรียนที่ สำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๕๖ หรือ

แอพพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ ชื่อ Oryor Smart Application) 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล            

สง่เสรมิสขุภาพตำาบล กรณทีีเ่ปน็การโฆษณาผา่นสือ่โทรทศันแ์ละ

วิทยุสามารถร้องเรียนไปยังสำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๒๐๐) ฯลฯ

๒

ระบุสื่อที่พบการโฆษณาและ

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อดังกล่าวให้ชัดเจน

ทีส่ดุ เชน่ วนั เวลาทีพ่บการโฆษณา พืน้ที่

ที่ พบโฆษณา คลื่ นความถี่ /ช่อง

รายการ  ชื่อสถานี  ชื่อรายการ  

ชื่อผู้จัดรายการ

๓

-๘-



รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา 

เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ และถ้าทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น

เป็นยา อาหาร เครื่องสำาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุ

อันตรายให้ระบุไปด้วย นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ให้ตรวจ

สอบด้วยว่าโฆษณานั้นมี เลขที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

  ทั้งนี้ต้องไม่สับสนระหว่างเลขที่อนุญาตโฆษณา              

กับเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ เช่น เลขทะเบียนตำารับยา                   

หรือเลขทะเบียนตำารับอาหาร หรือเลขที่จดแจ้ง            

เครื่องสำาอาง

รายละเอียดวิธีการโฆษณา

 เช่น การจัดรายการ มีผู้ เล่า

ประสบการณ์ สปอตโฆษณา 

หรืออื่นๆ

๕

ประเด็นที่ เราสงสัยว่าไม่ถูกต้องหรือ             

ไม่ปลอดภัย  เช่น การอวดอ้างสรรพคุณ             

อย่างเกินจริง หรือมีการรับรองสรรพคุณอย่าง            

ไม่น่าจะเป็นไปได้ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้น           

ไดเ้องโดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้กฎหมายในกฎหมาย

ยา อาหาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย

ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข

๖

๔

-๙-



ผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ เลขที่อนุญาตโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ยา ยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ           

จะมีเลขทะเบียน G .../.....

ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศ          

จะมีเลขทะเบียน 1A .../..... หรือ             

2A .../.....  Reg.No.2A599/39

ย า ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต โ ฆ ษ ณ า                      

ต่อประชาชนทั่วไป จะมีเลขที่

โฆษณาระบุ  ฆท. .../.....

ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหาร จะมีเลขสารบบ ๑๓ หลัก  

เช่น xx-x-xxxxx-x-xxxx

อาหารที่ได้รับอนุญาตโฆษณา              

จะมีเลขที่โฆษณาระบุ   ฆอ .../....

ฆอ. 3358/2555

เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์ที่มีเลขทะเบียน 

ได้แก่ ถุงยางอนามัย ถุงมือยาง

สำาหรับศัลยกรรม ชุดตรวจเชื้อ              

เอชไอวี คอนแทคเลนส์

เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต

โฆษณา จะมีเลขที่โฆษณาระบุ   

ฆพ. .../.....

เครื่องสำาอาง เครื่องสำาอาง จะมีเลขที่จดแจ้ง     

๑๐ หลัก xx-x-xxxxxxx

เครื่องสำาอางจะไม่มีเลขที่โฆษณา 

เนื่องจากกฎหมายกำาหนดว่า

สามารถทำาการโฆษณาได้โดย             

ไม่ต้องขออนุญาต

 

เคล็ดลับ: เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์และเลขที่อนุญ�ตโฆษณ�

-๑๐-

อ่านคำาเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ฆท.1660/2556 

อ่านคำ เตือนในฉลากก่อนใช้ยา
เป็นยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ฆท.1166/2555

ฆอ. 3358/2555

     ฆพ. 686/2553

เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5513792



 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำาหนดให้มีเครื่องหมาย อย.                         

(          ) เฉพาะในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตและ                   

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนบางประเภทเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำาอาง                

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนบางประเภท                  

ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. (                )

 หากมีสัญลักษณ์เครื่องหมาย อย. (          ) ปะปนกับสัญลักษณ์                         

ของผลติภณัฑอ์ืน่ อาจสนันษิฐานไวก้อ่นวา่ผลติภณัฑด์งักลา่วเปน็ผลติภณัฑป์ลอมหรอื

ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้

  นอกจากนี้ เครื่องหมาย อย. (                ) ไม่ได้บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่าน

การรับรองโฆษณาถูกต้องตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมาย อย. ได้แก่

 

-๑๑-



   ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย. (                  ) และมีเลขสารบบ 

๑๓ หลัก บ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ยา (เพราะผลิตภัณฑ์ยา 

ไม่ได้กำาหนดให้ใช้เครื่องหมาย อย.)จึงไม่สามารถโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่า

สามารถป้องกัน บำาบัด บรรเทา รักษาโรคได้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. ได้แก่

 ที่มาของภาพ. สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ไขข้อข้องใจ 

เครือ่งหมาย อย.บนฉลากผลติภณัฑส์ขุภาพ. ประชาชาตธิรุกจิ ฉบบัวนัที ่๒-๔ ธนัวาคม 

พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๕

 

-๑๒-



๒. หลักฐ�นครบถ้วน

 นอกจากขอ้มลูทีค่รบถว้นแลว้ หากมพียานหลกัฐานชดัเจน จะทำาใหก้ารทำางาน

ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กระทำาผิดไม่สามารถอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องได้ 

พยานหลักฐานเบื้องต้นที่เราควรรวบรวมให้ได้ เช่น

พยานเอกสาร 

  ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณามีเอกสาร 

ใบปลิว แผ่นพับ ประกอบการ

โฆษณาด้วยหรือไม่

พยานบุคคล

    นอกจากเราแล้ว มีบุคคลใดที่ 

รบัรูห้รอืเหน็เหตกุารณก์ารโฆษณา

ที่ไม่ถูกต้องอีก 

พยานวัตถุ 

  ตวัอยา่งผลติภณัฑส์นิคา้ทีท่ำาการ

โฆษณา

 ผู้เขียนมีคำาแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียด ในการรวบรวมหลักฐาน             

จากสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้

-๑๓-



 

 ๑. เวลาที่บันทึกเสียงควรมีการเทียบเวลาก่อน หากใช้เครื่องบันทึกเสียงที่ใช้

ควรเปน็ระบบดจิติอล เพือ่เวลาบนัทกึเสยีงจะไดบ้นัทกึคลืน่ตรงตามคลืน่จรงิและสามารถ

บันทึกชื่อไฟล์เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 ๒. ควรจัดหา SD CARD และ EXTERNAL HARDDISK เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูล           

ที่บันทึกได้เพียงพอ (ยิ่งมีความจุมาก ยิ่งสะดวกในการปฏิบัติงาน (จากประสบการณ์  

การบันทึกความยาว ๑๒ ชม. ใช้ความจุประมาณ ๑ GB) 

 ๓. ควรติดตั้งโปรแกรมเปิดเสียงที่บันทึก แนะนำาโปรแกรม GOM PLAYER 

เนื่องจากสามารถกรอได้ ทำาให้รวดเร็วในการถอดเทป 

  ๔. การบันทึกควรเริ่ม ตั้งแต่ ต้นรายการ และช่วงต่างๆ ของรายการ 

  ๕. ในการถอดเทป ให้เลือกถอดเทปเฉพาะช่วงเวลาที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สขุภาพ ระบเุฉพาะเนือ้หาโฆษณา (รายละเอยีดอืน่ๆ เชน่ เพลง เลน่เกม ไมต่อ้งจดบนัทกึ) 

และควรจดเวลาทีพ่บการโฆษณาผลติภณัฑด์งักลา่ว เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบ

ซ้ำ�   

  ๖. หากสามารถตรวจสอบพบชื่อสถานีวิทยุ ชื่อดีเจและชื่อรายการที่พบ             

การโฆษณาดังกล่าว จะช่วยทำาให้หลักฐานยืนยันการกระทำาผิดกฎหมายหนักแน่น             

มากยิ่งขึ้น      

  ๗. ควรมีสมุดบันทึกข้อมูลการบันทึกเสียงที่ระบุคลื่นวิทยุ วันและเวลา                  

เพื่อตรวจสอบยืนยันซ้ำ�กับไฟล์ที่บันทึกได้  

  ๘. ส่งข้อมูลการบันทึกเสียงหรือการถอดเทปพร้อมไฟล์เสียงให้เจ้าหน้าที่                

ผู้รับผิดชอบ อาจถอดเนื้อความที่คาดว่าผิดกฎหมายสัก ๒ – ๓ นาที (บอกช่วงเวลา 

ที่ถอด เช่น อาจระบุช่วงเวลาเริ่มต้น)

สื่อวิทยุ

-๑๔-



ตัวอย่างการถอดเทป

วิทยุ

ชื่อสถานี :    สถานีวิทยุโอโอโอเรดิโอ FM ๑๑๑.๑๕ MHz. 

ที่อยู่ : ๑๓ – ๑๕  ถ.รัถการ ๓  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  โทร ๐๗๔ – ๑๑๑๑๑๑

วัน เวลาที่ออกอากาศ :  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๑ น.

เนื้อความการโฆษณา

นาทีที่ ๐๐.๑๐.๓๖ “น้ำ�ผลไม้อินทรียักษ์” 

 สกดัจากพฤกษชาต ิ๒๓ ชนดิ ชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหร้า่งกายคณุ เปน็แหลง่

วิตามิน เกลือแร่ ที่อุดมด้วยคุณค่า เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายได้ทำางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบประสาท 

ระบบกลา้มเนือ้หวัใจ ผวิพรรณเปลง่ปลัง่ เลอืดลมสมบรูณ ์โรคเบาหวาน ชาปลายมอืปลายเทา้ 

โรคภูมิแพ้ โรคเก๊าท์ อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการต่างๆ เหล่านี้ สามารถ

บรรเทาได้ด้วย “อินทรี” น้ำ�ผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพคุณ  

 สนใจสมัครเป็นสมาชิก มีจำาหน่ายปลีกและส่ง ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุ FM ๑๑๑.๑๕ 

อำาเภอหาดใหญ่  ๐๘๔-๕๗๘๒๔๕๖

นาทีที่ ๐๐.๔๕.๓๖ “น้ำ�ผลไม้อินทรียักษ์” 

 สกดัจากพฤกษชาต ิ๒๓ ชนดิ ชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหร้า่งกายคณุ เปน็แหลง่

วิตามิน เกลือแร่ ที่อุดมด้วยคุณค่า เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายได้ทำางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบประสาท 

ระบบกลา้มเนือ้หวัใจ ผวิพรรณเปลง่ปลัง่ เลอืดลมสมบรูณ ์โรคเบาหวาน ชาปลายมอืปลายเทา้ 

โรคภูมิแพ้ โรคเก๊าท์  อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการต่างๆ เหล่านี้ สามารถ

บรรเทาได้ด้วย “อินทรี” น้ำ�ผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพคุณ  

 สนใจสมัครเป็นสมาชิก มีจำาหน่ายปลีกและส่ง ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุ FM ๑๑๑.๑๕ 

อำาเภอหาดใหญ่  ๐๘๔ – ๕๕๕๕๕๕๕
-๑๕-



อินเตอร์เน็ต

 ๑. ใหถ้า่ยภาพหนา้จอ (capture) ทีม่กีารโฆษณาใหค้รบทกุหนา้แลว้บนัทกึไฟล ์

หรือพิมพ์หน้าเว็บเพ็จให้มีการบันทึก URL วัน/เวลา ควรมีรายละเอียดที่ส่อให้เห็นว่า            

มีการฝ่าฝืนกฎหมายชัดเจน 

 ๒. ให้บันทึกชื่อเว็บไซต์หรือ URL เพื่อตรวจสอบซ้ำ�   

 ๓. ระบุวันที่ เวลา ที่พบการโฆษณา     

 ๔. หากสามารถค้นหาชื่อเจ้าของเว็บไซต์พร้อมถ่ายภาพหน้าจอ (capture) ไว้ 

และหากมีหลักฐานชื่อบัญชีสำาหรับการโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าด้วยจะดีมาก

โทรทัศน์

 ๑. ควรบันทึกเป็นวิดีโอ โดยเฉพาะช่วงที่ช่องดังกล่าวแจ้งชื่อช่อง รายการ            

ชื่อผู้จัด       

  ๒. ระบุรายละเอียดช่องทางที่บันทึกได้ให้ครบถ้วน ช่วงเวลาที่ออกอากาศ 

ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในแบบบันทึกการตรวจสอบโฆษณา เช่น รับชมทางเคเบิล CTH            

ช่อง ๖๐ วันที่ เวลา รายการ ยี่ห้อกล่องหรือจานที่รับสัญญาณ เป็นต้น

-๑๖-



คลื่นวิทยุ 

 ๑. ข้อมูลไฟล์เสียงในช่วงที่

โฆษณา ในรปูแบบดจิติอลหรอืเทป  

แม่เหล็ก

  ๒. ขอ้ความทีถ่อดจากสปอตโฆษณา

แล้ว (ถ้าสามารถถอดเทปและพิมพ์

ออกมาเป็นตัวอักษรได้)

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ที่            

ครบถ้วน เช่น ทั้งฉบับ 

ทั้งแผ่น

 แผ่นป้ายการโฆษณา/

รถแห่ประชาสัมพันธ์

  ๑ .  ภาพถ่ ายแผ่นป้ ายโฆษณา           

รูปแบบดิจิตอล ถ้าพิมพ์ออกมาเป็นภาพ 

ควรเป็นภาพสี

  ๒. แผนที่ ระบุที่ตั้งของแผ่นป้าย  

โฆษณา หากเป็นรถเร่โฆษณา        

ให้ระบุเลขทะเบียนรถ

เอกสารแนบผลติภณัฑ ์

  ๑. เอกสารกำากับยา หรือ  

 เอกสารกำากับผลิตภัณฑ์

  ๒. เอกสารโฆษณาอื่นๆ

  ที่เกี่ยวข้อง

 ขายตรง 

 ไม่แนะนำาให้เก็บหลักฐาน 

ควรแจ้ง เจ้าหน้าที่ เพื่อออกไป

ดำาเนินการ ในวัน เวลา ที่มี               

การขายตรง

           สื่อแต่ละประเภทจะมีวิธีการโฆษณาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรวบรวมเอกสาร

หลักฐานจึงควรให้สอดคล้องกับสื่อแต่ละประเภท เช่น    

เคล็ดลับ

-๑๗-



๓. เรื่องด่วนส่งทันที

 เราควรรีบส่งเรื่องร้องเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด  

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโฆษณา  แนะนำาว่าไม่ควรเกิน  ๗  วัน 

 โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถส่งข้อมูลร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ            

ทีไ่มถ่กูตอ้งไปยงัหนว่ยงานสาธารณสขุไดใ้นทกุระดบั (แตใ่นบางจงัหวดัหรอืในบางพืน้ที ่

หน่วยงานสาธารณสุขอาจมีการจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ทำาให้   

การรับเรื่องร้องทุกข์อาจแตกต่างกันไปบ้าง) 

 ทั้งนี้เราสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 

 

ระดับชุมชน หมู่บ้าน บางแห่งอาจมีศูนย์ประสานงาน/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

   ผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณา

ระดับตำาบล   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ระดับอำาเภอ  ฝ่ายเภสัชกรรม ร.พ.ชุมชน ร.พ.ทั่วไป ร.พ.ศูนย์  

   สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ

ระดับจังหวัด  กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

ส่วนกลาง   สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

   (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๕๖) 

    สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

   โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

   (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๒๐๐) 

-๑๘-



 การร้องเรียนต่อหน่วยงาน จะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ๑. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลล์ที่ติดต่อได้ 

 ๒. สำาเนาบัตรประชาชน 

 ๓. ชื่อและที่อยู่ หรือที่ตั้งของผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่จะร้องเรียน 

  ๔. ข้อเท็จจริงหรือการกระทำาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

  ๕. พยานเอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ๖. ความประสงค์ที่จะให้ใคร ดำาเนินการอะไร 

 ๗. ลายมือชื่อ (ในกรณีส่งหนังสือร้องเรียน)

เคล็ดลับการเตรียมแฟ้มเพื่อร้องเรียน 

  นอกจากนี้ สามารถร้องเรียนได้ทาง 

Oryor Smart Application หรือ                

ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังและ              

รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/

frontend/theme/online_regis.php
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http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/online_regis.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.keeneye.OryorSmartApp


 

    อย่าลืมสอบถามว่าจะติดตามความก้าวหน้าของเรื่อง               

ร้องเรียนว่าจะติดตามได้จากใคร เมื่อไหร่ อยู่ในขั้นตอนใด 

เคล็ดลับ
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๔. ช่วยกันบอกต่อ

 ในเบื้องต้น หากเราทราบแน่นอนว่าโฆษณาชิ้นนั้นไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน            

เราควรแจง้ใหค้นในชมุชนนัน้ทราบโดยดว่นทีส่ดุ แตถ่า้เราไมม่ัน่ใจ เราอาจสอบถามกบั

เจ้าหน้าที่ให้มั่นใจว่าโฆษณาชิ้นนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัยอย่างไร หลังจากนั้นเรา

ควรรีบแจ้งให้คนในชุมชนทราบ โดยผ่านช่องทาง หรือวิธีการต่างๆ  เช่น  แจ้งในการ

ประชุมของชุมชน วัด โรงเรียน แจ้งผ่านหอกระจายข่าว หรือแจ้งในช่วงการจัดทำา

ประชาคม การแถลงข่าว ฯลฯ

 หรือหากเราไม่มั่นใจ หรือกังวลว่าอาจถูกผู้กระทำาผิดฟ้องกลับ หรือมีปัญหา

ในชุมชน ควรประสานงานให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้กระจายข่าวออกจากหน่วยงานราชการ 

ก็ได้

      ในการรอ้งเรยีน หากเราไมอ่ยากเปดิเผยตวัเอง เราควรรวบรวม

ข้อมูลและพยานหลักฐานให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูลที่เรา            

ร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ เพื่อ                

กลั่นแกล้ง

เคล็ดลับ
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ภ�คผนวก

ก. ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลร้องเรียน

แบบบันทึกการ เรื่องร้องเรียนและการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

๑. ร�ยละเอียดผู้ร้องเรียน

ชื่อบุคคลหรือหน่วยง�นที่ร้องเรียน ………………………………………………….

เลขที่บัตรประช�ชน .............………………………………………………………..

ทีอ่ยูส่ำ�หรบัตดิตอ่...........................…………………………………………...........

๒. สื่อที่พบ  [     ] ทีวี ช่อง...........   [     ] โทรทัศน์/ด�วเทียม จ�น...............

 [     ] เคเบิ้ลทีวี ……………….…   [     ] วิทยุ คลื่น ...............................  

 [     ]  อินเทอร์เน็ต                   [     ] อื่นๆ……………………………

๓. วันที่พบ ………………………….ช่วงเวล�......................................

๔. บริเวณ หรือพื้นที่พบ (หรือรับสัญญ�ณได้)......................................................

กรณีเป็นอินเตอร์เน็ตให้ระบุ WWW.....................................................................

๕. ร�ยละเอียดข้อมูลสื่อ

ชื่อสถ�นี....................................   คลื่นคว�มถี่/ช่องร�ย�ร..................................

ชื่อร�ยก�ร..............................................   ชื่อผู้จัดร�ย�ร...................................

๖. หลักฐ�นก�รได้รับอนุญ�ตโฆษณ�

   [     ] ไม่มี ใบอนุญ�ตโฆษณ�

   [     ] มีใบอนุญ�ตโฆษณ� เลขที่.....................................................................

๗. ร�ยละเอียดอื่นๆถ้�มีเพิ่มเติม (เช่น ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน อย่�งไร ฯลฯ)

……………………………………………..………………………………………....

……………………………………………..………………………………………....

๘. ส่งต่อให้หน่วยง�น    ....................................................................................

     เจ้�หน้�ที่ผู้รับเรื่อง   ลงชื่อ .....................................วันที่ ............................

หมายเหตุ
๑. แนบ file บันทึกภาพ/เสียง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์มาด้วย
๒. อาจจัดทำาสำาเนาเอกสาร ไว้ที่เรา ๑ ชุด 
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ข. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

 หลกัเกณฑก์ารโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพ ตอ้งเปน็ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กล่าวคือ การโฆษณายา (พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ หมวด ๑๑ การโฆษณา   

มาตรา ๘๘-๙๐ ทวิ) การโฆษณาอาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒              

มาตรา ๔๐,๔๑) การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์                   

พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๗ การโฆษณา มาตรา ๕๖-๖๐) ส่วนการโฆษณาเครื่องสำาอาง  

พระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองผู้บริโภค (หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ นั่นเอง)  

  การโฆษณาทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๑ 

ตัวอย่างลักษณะการโฆษณาที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งควรร้องเรียน 

  (๑) โฆษณายา อาหาร เครื่องมือแพทย์ ไม่แสดงเลขที่อนุญาตโฆษณา เช่น        

ฆท …./…. ฆอ ..../…. ฆพ…./…. 

  (๒) ใช้ถ้อยคำาแสดงว่ารักษาโรคได้หายขาด เช่น ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษยิ่ง 

ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ทำาให้เกิดอาการแพ้ ทันใจ พิเศษ ดีที่สุด เด็ดขาด 

หายขาด หายหว่ง ฉบัพลนั ทนัใจ ศกัดิส์ทิธิ ์มหศัจรรย ์เปน็หนึง่ ทีห่นึง่ ทีส่ดุ แนน่อน 

เหนือกว่า พิชิตโรคร้าย

  (๓) แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินจริง ทำาให้เกิดความหลงเชื่อ                       

โดยไม่สมควรหรือทำาให้เข้าใจผิดในสาระสำาคัญเช่น 

 - ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร โฆษณาวา่สามารถปอ้งกนั บำาบดั บรรเทา หรอืรกัษา

โรคได้ เช่น ระบุว่ารักษามะเร็ง ขจัดสารพิษในร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระ 

  - ยาช่วยระบาย โฆษณาว่าลดน้ำ�หนัก 

  - ชาชง กาแฟ โฆษณาว่าสลายไขมัน ลดไขมัน
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 - ยาแผนโบราณ โฆษณาว่าสามารถรักษามะเร็ง เอดส์ ความดันโลหิตสูง           

ลดไขมันในเลือด ลดน้ำ�ตาลในเลือด โรคเกาต์ โรคนิ่ว รักษากระดูกพรุน 

  - เครื่องสำาอาง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฆษณาว่าสามารถรักษาผมร่วง 

ซ่อมแซมเซลล์ผิว ยับยั้งเม็ดสีผิว เสริมสร้างคอลลาเจน ป้องกันฝ้า กระ ขจัดเซลล์                

ผวิเกา่สรา้งเซลลผ์วิใหม ่ขจดัเซลลไูลต ์ลดไขมนัใตช้ัน้ผวิหนงั เรง่การเผาผลาญพลงังาน 

เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทำาให้หน้าอกขยาย ต่อต้านอนุมูลอิสระ 

  - เครื่องมือแพทย์ เช่น เตียงแม่เหล็กไฟฟ้าโฆษณาว่ารักษามะเร็ง อัมพฤกษ์ 

อัมพาต ความดันโลหิตสูง เข็มขัดแม่เหล็กลดความอ้วนโดยไม่ต้องออกกำาลังกาย                  

ลดไขมันส่วนเกิน ทำาให้รูปร่างสมส่วน 

 (๔) แสดงสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ เช่น เพิ่มขนาดของเพศชาย            

เพิ่มระยะเวลาแข็งตัว เพิ่มความอึด อกฟู รูฟิต 

  (๕)  แสดงสรรพคุณว่าคุมกำาเนิด ทำาแท้ง หรือขับระดูอย่างแรง  

  (๖) แสดงสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคเรื้อรังหรือร้ายแรง เช่น เบาหวาน 

มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต  

  (๗) แสดงข้อความว่าได้รับการรับรองคุณภาพ คุณประโยชน์ โดยบุคคลอื่น 

หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น แพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ สถาบันวิชาการ 

องค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข 

  (๘) อ้างผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่น่าเชื่อถือ 
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ตัวอย่างการโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

  กสทช. ได้มีการกำาหนดให้สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ต้องปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรือ่ง การกระทำาทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยโฆษณาที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น 

 (๑) รายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทางวิทยุ 

โทรทศัน ์หากโฆษณาผลติภณัฑส์ขุภาพนัน้ผดิกฎหมายทีอ่ยูใ่นอำานาจหนา้ทีข่อง อย.แลว้ 

จะมีความผิดตามกฎหมาย กสทช.ด้วย 

 (๒) การออกอากาศรายการ การโฆษณาโดยหลอกลวงหรือกระทำาให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ หรือใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูล

อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 

   - ทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือ

คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

   - ให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ กำากวม ไม่เหมาะสม 

   - ไม่นำาเสนอข้อมูลบางอย่าง ซึ่งหากนำาเสนอแล้วผู้บริโภคอาจ               

ไม่ตัดสินใจซื้อ (เช่น ไม่นำาเสนอผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ ไม่นำาเสนอข้อห้ามใช้ของ

ผลิตภัณฑ์) 

 (๓) รายการมีการโฆษณาเกิน ๑ ใน ๘ ของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ 

 (๔) รายการหรือการโฆษณาเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

 (๕) รายการเชิญชวนให้ส่งข้อความหรือเน้นย้ำ�ในเรื่องใดโดยไม่มีเหตุผล             

อันสมควร    
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หน่วยงานที่ประชาชนสามารถร้องเรียน

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องโดยตรงได้ที่

ระดับชุมชน หมู่บ้าน

ศูนย์ประสานงาน/ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

โฆษณา(ในบางพื้นที่)

ระดับตำาบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ระดับอำาเภอ

- ฝ่ายเภสัชกรรม ร.พ.ชุมชน ร.พ.ทั่วไป   

    ร.พ.ศูนย์ 

- สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ
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ระดับจังหวัด

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ส่วนกลาง

- โทร ๑๕๕๖  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- โทร ๑๒๐๐  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

   กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

    



 เนื้อหาภายในเล่มเป็นเทคนิควิธีการง่ายๆ ซึ่ งประชาชน                

ผู้บริโภคสามารถนำ ไปใช้ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ต้องสงสัยในชุมชนของตนเองได้ โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของ

เภสัชกรที่ทำ งานในพื้นที่ต่างๆ ในชนบท นอกจากนี้ได้นำ เสนอวิธีการ

รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อน        

ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการ

แสวงหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะทำ ให้สามารถนำ ข้อมูลที่ได้ไปดำ เนินงานต่อ

ได้อย่างทันเหตุการณ์

-๒๘-



=

 เนื้อหาภายในเล่มเป็นเทคนิควิธีการง่ายๆ ซึ่ งประชาชน                

ผู้บริโภคสามารถนำ ไปใช้ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ต้องสงสัยในชุมชนของตนเองได้ โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของ

เภสัชกรที่ทำ งานในพื้นที่ต่างๆ ในชนบท นอกจากนี้ได้นำ เสนอวิธีการ

รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อน        

ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการ

แสวงหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะทำ ให้สามารถนำ ข้อมูลที่ได้ไปดำ เนินงานต่อ

ได้อย่างทันเหตุการณ์
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แผนงานพฒันากลไกเฝา้ระวงัระบบยา (กพย.)  ,  สำ นกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)
สำ นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
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