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บทคัดยอ 
            วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาอัตราการโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย อัตราการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ ที่แอบอางสรรพคุณ  
ยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุทองถ่ิน และประเมินโอกาสที่โฆษณาดังกลาวจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในผูบริโภค วิธีการ: ผูวิจัย
บันทึกรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุทองถ่ินที่เลือกมา 37 แหงในจังหวัดสงขลา ตั้งแตเวลาที่สถานีเปดจนถึงเวลาที่ปดทําการ 
เปนเวลา 4 วัน คือ เสาร อาทิตย และวันทําการปกติอีกสองวันที่เลือกมาอยางสุม ผูวิจัยประเมินโฆษณาวา ถูกกฎหมาย หรือผดิ
กฎหมาย หรือประเมินไมได กอนการวิจัย ผูวิจัยพิสูจนความเที่ยงของการประเมินทําโดยเปรียบเทียบผลการประเมินโฆษณา 36 
ชิ้นจากผูวิจัยและพนักงานเจาหนาที่ 2 ทานซึ่งมีประสบการณในเรื่องนี้ ผลการทดสอบพบวา ความเที่ยงสูงเปนที่นาพอใจ โดยคา 
Kappa>0.80 ผูวิจัยยังไดประเมินโฆษณาทุกชิ้นที่พบเพ่ือหาโอกาสที่โฆษณาจะกอใหเกิดความเขาใจผิดบนสเกล 1-7 ผลการวิจัย: 
สถานีวิทยุ 25 แหงจากทั้งหมด 37 แหงมีการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้ง 25 แหงมีโฆษณาที่ผิดกฎหมายอยางนอย 1 ชิ้น การ
ประเมินโฆษณายา อาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑอื่น ๆ (เชน เหรียญรักษาโรค) พบการละเมิดกฎหมายรอยละ 64.01, 46.84, 
30.86 และ 68.29 ของจํานวนชิ้นโฆษณา ตามลําดับ การสัมภาษณผูใชผลิตภัณฑและเพลงเปนรูปแบบโฆษณาที่ละเมิดกฎหมาย
สูงสุด คือ กวารอยละ 97 ของจํานวนชิ้นโฆษณา การพูดโฆษณาโดยนักจัดรายการและสปอตโฆษณาผิดกฎหมายรอยละ 27.18-
76.00 และ 22.22-40.33 ของจํานวนชิ้นโฆษณา (ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ) ประเด็นที่โฆษณายาละเมิดกฎหมายสูงสุดใน 3 ลําดับ
แรก คือ การแสดงสรรพคุณอันเปนเท็จหรือเกินความจริง โฆษณาโออวด และโฆษณาชักชวนใหผูบริโภคใชยาอยางพร่ําเพรื่อหรือ
เกินความจําเปน (รอยละ 63.64, 34.34 และ 29.63 ของจาํนวนชิ้นโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ตามลําดับ) โฆษณาที่ผิดกฎหมายมี
โอกาสใหเกิดความเขาใจผิด (คาเฉล่ีย 5.08-5.41 จากคะแนนเต็ม 7  ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ) สูงกวาโฆษณาที่ถูกกฎหมาย 
(คาเฉล่ีย 1.33-2.66 ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)  สรุป: การโฆษณาผิดกฎหมายผานวิทยุ
ทองถ่ินยังคงเปนปญหาอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาตองเรงสรางกลไกใหมเพ่ิมเติมในการเฝาระวังปญหาและตองอาศัยความรวม 
มือจากผูที่เกี่ยวของทั้งระบบ 
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บทนํา 
การโฆษณาเปนชองทางสําคัญในการสื่อสารขอมูล

ผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค ดังนั้นการโฆษณายาจึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภค รายงานสถานการณการ
บริโภคยาของคนไทยในปจจุบันไดบงชี้ถึงปญหาการบริโภค
ที่ไมเหมาะสมและเกินความจําเปนในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยาปฏิชีวนะ ในป 2548 พบวา คาใชจายเรื่องยาคิด
เปนรอยละ 42.8 ของรายจายดานสุขภาพ ซึ่งนับวาสูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อาทิเชน อเมริกาหรือ
ญี่ปุนซึ่งมีมูลคาการบริโภคยาเพียงรอยละ 12.3 และ 18.9 
ของรายจายดานสุขภาพในปเดียวกัน (1) ผูเชีย่วชาญไดบงชี้
วา สาเหตุหนึ่งของปญหาดังกลาวเกิดจากอิทธิพลของการ
โฆษณา (1) นอกจากนี้ โฆษณายังสงผลกระทบตอราคายา 
บริษัทยามีคาใชจายในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
สูงกวาคาใชจายในการวิจัยและพัฒนายาถึงสองเทา (2,3)  

วิทยุเปนส่ือโฆษณาที่สําคัญ คนไทยกวา 18.7 ลาน
คนรับฟงวิทยุ (4) ชาวไทยที่มีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ใช
เวลาฟงวิทยุวันละ 1.7 ชั่วโมงโดยเฉล่ีย (4) นอกจากนี้งบ
โฆษณาทางวิทยุของธุรกิจตาง ๆ ก็มีมูลคารวมสูงถึง 6,114 
พันลานบาทในป 2553 และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป (5) 
สถานีวิทยุในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุชุมชนได
ขยายตัวอยางรวดเร็วนับต้ังแตป 2547 หลังจากที่รัฐบาล
อนุญาตใหสถานีวิทยุชุมชนสามารถโฆษณาไดไมเกิน 6 นาที
ตอชั่วโมง สงผลใหสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มจาก 500 กวาสถานี
เปนกวา 3,000 สถานีภายในระยะเวลา 3 เดือน (6) ในป 
2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
เปดใหผูตองการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนยื่นลงทะเบียน พบ
จํานวนผูมาลงทะเบียนกวา 6,600 สถานี และคาดวาอีกกวา 
1,080 แหงมิไดมาลงทะเบียน นอกจากนี้ยังพบวา สถานีที่ลง 
ทะเบียน รอยละ 82 ลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตในประเภท
ประกอบกิจการธุรกิจ (7) ซึ่งทําใหสามารถหารายไดจาการ
โฆษณาสินคาและบริการได  
           แมสถานีวิทยุชุมชนจะขยายตัวอยางรวดเร็ว แตการ 
ดูแลวิทยุชุมชนยังคงเปนปญหาอยางตอเนื่อง ในมาตรา 47 
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2550  บัญญัติใหมี
องคกรอิสระเพ่ือทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการของวิทยุกระจายเสียง (8) หรือคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) แตกระบวนการสรรหาไดยืดเยื้อมายาว 
นาน โดยเพ่ิงเสร็จส้ินในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผานมา การ
กํากับดูแลวิทยุที่ผานมาจึงอยูภายใตการดูแลของ กทช. ตาม
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย  
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 (9) หนวยงานหลักที่
ดูแลการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานสาธารณจังหวัดทุกแหงซึ่ง
รับผิดชอบในพ้ืนที่ของตนเอง การปฏิบัติงานอาศัยกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เชน ในกรณีของยา ใชพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (10) รวมถึงระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลักเกณฑการโฆษณา
ขายยา พ.ศ. 2545 (11) เปนเคร่ืองมือในการกํากับดูแล ทั้งนี้
กฎหมายระบุวา โฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทยทุก
ชนิดจะตองไดรับอนุญาตกอนการโฆษณา  

สถิติการรับเรื่องรองเรียนของ อย. ชี้ใหเห็นปญหา
ของการเฝาระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยพบวา การ
โฆษณาอาหารเกินจริงหรือการโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต 
และการโฆษณายาเกินจริง โออวดหรือโฆษณาโดยไมไดรับ
อนุญาต เปนประเด็นที่พบการรองเรียนมากเปนอันดับหนึ่ง
และสามตามลําดับในป 2551 (12) นอกจากนี้ ยังมีพบวามี
การดําเนินคดีกับผูประกอบการที่ละเมิดพระราชบัญญัติยาวา
ดวยการโฆษณายาและอาหารอยูเปนระยะ ไมวาจะเปนทาง
ส่ือโทรทัศนหรือวิทยุ (13) นอกจากนี้การสํารวจโฆษณายาที่
ออกอากาศใน 5 จังหวัด จํานวน 49 สถานีในป 2548 พบ
โฆษณายาทั้งหมด 2,431 ครั้งหรือ 525 ชิ้น ผลการประเมิน
โฆษณาโดย อย. พบโฆษณาที่ละเมิดกฎหมาย รอยละ 55 
ของชิ้นโฆษณาทั้งหมดที่ศึกษา โดยเปนโฆษณาที่ทําใหเกิด
ความเขาใจผิดรอยละ 22 แสดงสรรพคุณอันเปนเท็จรอยละ 
13 โฆษณาโออวดหรือเกินจริงรอยละ 9 และโฆษณาโดยการ
แถมพกรอยละ 8 (โฆษณาแตละชิ้นผิดกฎหมายไดมากกวา
หนึ่งประเด็น) นอกจากนี้ยังพบวา การโฆษณาผานการพูด
ของนักจัดรายการละเมิดกฎหมายรอยละ 70 ในขณะที่สปอต
โฆษณาละเมิดกฎหมายรอยละ 40 ทั้งนี้ยาแผนโบราณและ
ยาอันตรายมีการละเมิดกฎหมายมากที่สุด (14) การสํารวจ
สํามะโนโฆษณายา อาหาร และเครื่องสําอางในวิทยุกระเสียง
ทั่วประเทศป 2536 จํานวน 351 วันสถานี พบการโฆษณาฝา
ฝนกฎหมายสูงถึงรอยละ 90 สปอตโฆษณาฝาฝนกฎหมาย
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รอยละ 90 ในขณะที่การโฆษณาผานการพูดของนักจัด
รายการฝาฝนกฎหมายรอยละ 100 (15)  

งานวิจัยในป 2536  และ 2548 (14,15) ไดศึกษา
สภาพปญหาขณะที่ยังไมมีการขยายตัวของวิทยุชุมชนอยาง
รวดเร็ว อีกทั้งงานวิจัยในป 2548 ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑยา 
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงสภาพปญหาในปจจุบันวาเปน
เชนไร นอกจากนี้ ในปจจุบัน ระบบและกลไกการควบคุมการ
โฆษณาผานวิทยุกระจายเสียงยังคงขาดความเขมแข็งดวย
หลายสาเหตุ เชน การขาดองคกรที่กํากับดูแลโดยตรงในอดีต 
(กสทช. ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการในปลายป 2554) 
การขยายตัวอยางรวดเร็วของวิทยุชุมชนที่กําลังการกระจาย
เสียงครอบคลุมเฉพาะทองถ่ิน จึงยากในการจัดตั้งหนวยงาน
กลางคอยเฝาระวังการโฆษณาที่ไมเหมาะสม หากโฆษณา
เหลานี้สามารถเขาถึงประชาชนไดมากและสงผลกระทบเชิง
ลบ ยอมสงผลอยางมากตอพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑที่เขาขายเปนยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุทองถ่ิน 
พรอมทั้งประเมินโอกาสที่โฆษณาอาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดในผูบริโภค เพ่ือนําเสนอขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การปรับปรุงและแกไขปญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑ
สุขภาพตอไป อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังใหขอมูลพ้ืนฐาน (baseline 
data) สําหรับงานวิจัยขั้นตอไปท่ีจัดทําเพ่ือทดสอบมาตรการ
แกไขปญหา การโฆษณาที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เดียวกันกับ
งานวิจัยนี้ 

 

วิธีการศึกษา  
การวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเปนการ 

ศึกษาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ที่แอบอาง
สรรพคุณยาโดยผิดกฎหมายผานสถานีวิทยุทองถ่ินในจังหวัด
สงขลา ขั้นที่ 2 เปนการประเมนิโอกาสที่โฆษณาดังกลาวจะ
กอใหเกิดความเขาใจผิด การวจิัยนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว 
ข้ันท่ี1: การโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่แอบอาง
สรรพ คุณ ยาโดยผิดกฎหมาย 

ผลิตภัณฑที่ศึกษา 
         การวิจัยศึกษาทั้งผลิตภัณฑที่จัดเปนยาตามกฎหมาย
และยังศึกษาผลิตภัณฑสุขภาพที่มิใชยาตามกฎหมาย ไดแก 

อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย หรืออุปกรณหรือ
เครื่องใชเพ่ือสุขภาพ เชน  เข็มขัดลดน้ําหนัก กระติกน้ํา
มหัศจรรย หรือเหรียญรักษาโรค ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑที่มิใช
ยาเหลานี้อาจโฆษณาแอบอางสรรพคุณในลักษณะที่เปนยา
ตามกฎหมายวาดวยยา นั่นคือ โฆษณาวาสามารถใชวินิจฉัย 
บําบัด รักษา และปองกันโรคหรือความเจ็บปวย หรือสามารถ
ทําใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด 
ๆ ของรางกาย การจัดประเภทของผลิตภัณฑวาเปนยา 
อาหาร เครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ อาศัยการ
พิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑเปนหลัก เชน น้ําผลไมที่
โฆษณาวาสามารถรักษามะเร็งได จะถือวาเปนอาหารเพราะ
ธรรมชาติของผลิตภัณฑเปนของกิน เปนตน 

สถานีวิทยุและพ้ืนที่ศึกษา 
 ผูวิจัยเจาะจงเลือกจังหวัดสงขลาเปนพ้ืนที่ศึกษา
เพราะ การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการใหญที่จัดทํา
ข ึ้นเพ่ือหามาตรการแกไขปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
การวิจัยในสวนอื่นจะตองทดสอบโฆษณาในผูบริโภคและให
การแทรกแซงตอสถานีวิทยุ ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองจํากัดพ้ืนที่
ในการศึกษาใหเหมาะกับทรัพยากรวิจัยและสะดวกตอผูวิจัย
ในการติดตอประสานงาน 

 การวิจัยมุงศึกษาโฆษณาที่กระจายเสียงจากสถานี
วิทยุซึ่งตั้งในจังหวัดสงขลาทั้งที่ไดรับใบอนุญาตและยังไมได
รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งมีกําลังการกระจายเสียงครอบ 
คลุมเฉพาะในทองถ่ินของจังหวัดสงขลา หรือพ้ืนที่ใกลเคียง 
ทั้งนี้อาจมีกระจายเสียงทางอินเทอรเน็ตรวมดวยก็ได แตไม
รวมสถานีวิทยุที่กระจายเสียงผานทางอินเทอรเน็ตเพียงอยาง
เดียว การวิจัยนี้ใชคําวา “วิทยุทองถ่ิน” แทนกลุมสถานีที่
ศึกษา โดยไมไดใชคําวา “วิทยุชุมชน” เน่ืองจากมีสถานีวิทยุ
จํานวนมากที่ไมไดรับใบอนุญาตดําเนินการเปนวิทยุชุมชน
ตามกฎหมาย ผูวิจัยรวบรวมรายชื่อสถานีวิทยุจากศูนยตรวจ 
สอบคลื่นความถี่วิทยุเขต 4 (สงขลา) สังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และจากรายชื่อของ
สถานีวิทยุที่มาขึ้นทะเบียนกับ กทช. ผูวิจัยเชื่อวา รายชื่อ
ดังกลาวนาจะครอบคลุมสถานีทั้งหมด เพราะศูนยตรวจสอบ
คล่ืนความถี่วิทยุไดลงพ้ืนที่จริงเพ่ือสแกนหาคลื่นวิทยุเปน
ระยะ จึงทําใหขอมูลคอนขางครบถวนและเปนปจจุบัน 

การวิจัยศึกษาเฉพาะสถานีวิทยุในระบบ FM เพราะ
สถานีที่กระจายเสียงในระบบ AM เพียงระบบเดียวมี 4 แหง
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จากสถานีทั้งหมด 127 แหง จํานวนชิ้นโฆษณาที่ตองบันทึก
คํานวณไดจากสูตร (Z/e)2p(1-p) (16) โดยกําหนดใหความ
คลาดเคลื่อนชนิดที่หนึ่งเทากับ 0.05 และ Z=1.96, p คือ 
รอยละของชิ้นโฆษณาที่ผิดกฎหมาย งานวิจัยในป 2548 พบ
โฆษณายาที่ละเมิดกฎหมายรอยละ 55 (14) สวนคา e คือ 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได ในที่นี้กําหนดไวที่ 0.06 หรือ
ประมาณรอยละ 10 ของคา p ดังนั้น จํานวนชิ้นโฆษณาที่
ตองสํารวจ คือ อยางนอย 264 ชิ้น งานวิจัยในอดีตพบ
โฆษณา 525 ชิ้นใน 49 สถานี หรือ 10.71 ชิ้นตอสถานี (16) 
ดังนั้น งานวิจัยตองบันทึกรายการจาก 264/10.71 หรือ 25 
สถานี อยางไรก็ตาม บางสถานีที่เลือกไดอาจไมมีการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ หรือไมไดดําเนินการกระจายเสียง 
หรือมีคุณภาพการกระจายเสียงไมดี ผูวิจยัจึงเพ่ิมขนาด
ตัวอยางเปน 46 สถานี การศึกษานี้แบงสถานีออกเปน 3 
กลุม คือ 1) กลุมที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 
จํานวน 9 สถานี 2) กลุมที่ยังไมไดรับใบอนญุาตและตั้งอยูใน
อําเภอที่มีวิทยุทองถ่ินจํานวนมาก (อําเภอหาดใหญและ
อําเภอเมืองสงขลา) จํานวน 80 สถานี และ 3) กลุมที่ไมไดรับ
ใบอนุญาตและอยูในอําเภอที่มีวิทยุทองถ่ินนอย จํานวน 38 
สถานี ผูวิจัยเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงายโดยใชตัวเลขจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวนตัวอยางจากทั้งสามกลุม คือ 
5, 27 และ 14 สถานี ตามลําดับ (คิดเปนรอยละ 55.55, 
33.75 และ 36.84) ตามลําดับ รวมจํานวนตัวอยางทั้งหมด 
46 สถานี (รอยละ 36.22) 

 
การบันทึกรายการ 

         ในแตละสถานี ผูวิจัยบันทึกเสียงรายการที่ออกอากาศ 
ตั้งแตสถานีเปดทําการจนกระทั่งปดทําการ เปนเวลา 4 วัน 
คือ บันทึกในวันเสาร อาทิตย และอีก 2 วันที่สุมไดในชวงวัน
จันทร–ศุกร ทั้งนี้เพราะ ผลการบันทึกรายการเบื้องตนในการ
วิจัยนี้พบวา รายการวิทยุและโฆษณาในชวงวันจันทร–ศุกรมิ 
ไดแตกตางกันมากนัก แตรายการและโฆษณาในวันเสารและ
อาทิตยมีความแตกตางกันมาก และยังตางจากรายการในวัน
จันทร–ศุกรดวย 

 
โฆษณาที่ศึกษา 
ชิ้นโฆษณาที่ศึกษา ไดแก สปอตโฆษณา การพูด

โฆษณาโดยนักจัดรายการเอง การสนทนาทางโทรศัพทใน

รายการ การนําเสนอสาระสุขภาพ หรือเพลงโฆษณา โดยชิ้น
โฆษณาเหลานี้ระบุชื่อทางการคาของผลิตภัณฑอยางชัดเจน 
กรณีไมไดระบุชื่อทางการคา แตบริบทของการจัดรายการทํา
ใหผูบริโภคทราบไดวา โฆษณาชิ้นนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อ
ทางการคาใด ก็จะถือวาเปนโฆษณาที่ตองศึกษา แตทั้งนี้ไม
นับรวมโฆษณาสถานประกอบการ ถึงแมวาโฆษณาดังกลาว
จะระบุชื่อผลิตภัณฑก็ตาม  

เน่ืองจากโฆษณาชิ้นหนึ่ง ๆ สามารถออกอากาศซ้ํา
ไดหลายครั้งและอาจปรากฏในหลายสถานี การวิจัยนี้จึงหา
คํานวณทั้งรอยละของจํานวนครั้งในการโฆษณา และรอยละ
ของจํานวนชิ้นโฆษณาที่ผิดกฎหมาย การนับโฆษณาวาเปน
ชิ้นเดียวกันหรือไม ใชเกณฑตอไปนี้ 1) โฆษณาที่เหมือนกัน
ในทุกประการ เชน เหมือนกันในเรื่องขอความที่ใช เสียงผู
ประกาศ และความเร็วในการอาน เปนตน 2) โฆษณาที่มี
เน้ือความโฆษณาเหมือนกัน แตตางกันเฉพาะชองทางการ
ส่ังซื้อ เชน เบอรโทรศัพทเพ่ือการสั่งซื้อ หรือสถานที่จําหนาย 
3) โฆษณาที่เนื้อความโฆษณาเหมือนกัน แตตางกันเฉพาะ
เสียงที่นําเสนอโฆษณา อยางไรก็ตาม ถาโฆษณามีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ แตการออกเสียงสวนประกอบของผลิต 
ภัณฑเนนเสียงหนักเบาหรือความเร็วในการพูดแตกตางกัน 
จนอาจทําใหผลการประเมินโฆษณาแตกตางกันหรือผูบริโภค
เขาใจผลิตภัณฑแตกตางกัน เชน เขาใจผิดวาเปนยาสําหรับ
รับประทานทั้ง ๆ ที่เปนยาใชภายนอก ผูวิจัยจะจัดโฆษณา
สองชุดวาเปนคนละชิ้นกัน ผูวิจัยชื่อแรกทําหนาที่คัดเลือก
โฆษณาตามเกณฑที่กลาวขางตนทั้งหมด ผูวิจัยคนที่สองเปน
ผูตรวจสอบโฆษณาที่เลือกไดวาเปนไปตามเกณฑดังกลาว
หรือไม ผูวิจัยทั้งสองจะอภิปรายหาขอยุติรวมหากมีความ 
เห็นที่ตางกัน 

 
การประเมินโฆษณาและความเที่ยง 
ผูวิจัยพัฒนาแบบประเมินความถูกตองของโฆษณา 

ตามกฎหมายจากการทบทวนงานวิจัยในอดีต (14-15) ตลอด  
จนกฎหมายยา และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาวาดวยหลักเกณฑการโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 (11) 
แบบประเมินไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู 
เชี่ยวชาญจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 ทาน ซึ่งมี
ความรูในเรื่องกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพเปนอยางดี  
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 การประเมินโฆษณาในการศึกษานี้เนนการประเมิน
สรรพคุณที่กลาวอางวามีความถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
เชน ยาไดโฆษณาเปนไปตามกฎหมายยาและระเบียบที่เกี่ยว 
ของหรือไม ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องสําอางไดกลาวอาง
สรรพคุณทางยาซึ่งตองหามตามกฎหมายหรือไม เปนตน 
อยางไรก็ตาม การวิจัยมิไดประเมินการแสดงคําเตือนหรือขอ 
ความที่กฎหมายกําหนด เชน กฎหมายระบุวายาแผนโบราณ 
ตองแสดงขอความวา “เปนยาแผนโบราณ” ในโฆษณา หรือ
ในการโฆษณายาระบายตองแสดงขอความ “หามใชเปนยา
ลดความอวนหรือยาลดน้ําหนัก” นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไมได
ประเมินวา การโฆษณาสวนประกอบของผลิตภัณฑนั้นตรง
ตามที่ระบุไวในทะเบียนยาหรือไม เน่ืองจากผูวิจัยไมสามารถ
เขาถึงฐานขอมูลทะเบียนยาของ อย. ได  

ผลการประเมินโฆษณามีไดสามรูปแบบ คือ ถูก
กฎหมาย ผิดกฎหมาย และไมสามารถประเมินไดเน่ืองจาก
สาเหตุตอไปนี้ 1) โฆษณามิไดระบุชื่อทางการคาของสินคา
อยางชัดเจน (unbranded advertising) แตจากบริบทของ
โฆษณาทําใหสามารถทราบไดวา ผลิตภัณฑนั้นมีชื่อการคา
ใดหรือมีสรรพคุณเชนไร เชน โฆษณาชุดแรกระบุวา “คอลลา
เจนมีสวนชวยชะลอความแกของผิว” โดยมิไดกลาวถึงชื่อ
การคาใด ๆ หลังจากผูดําเนินรายการเปดเพลงไประยะหนึ่ง 
ก็มีโฆษณาชุดที่สองซึ่งระบุวา “ผลิตภัณฑ X มีสวนผสมของ
คอลลาเจล” แตไมไดระบุสรรพคุณใด ๆ 2) การโฆษณายา
อันตรายที่ระบุเพียงชื่อยา (reminder) โดยมิไดกลาวถึง
สรรพคุณหรอืคุณประโยชนของยา เชน “สนับสนุนรายการ
โดยผลิตภัณฑ X” 3) โฆษณาท่ีผูประเมินขาดขอมูลเพ่ิมเติม
ที่จําเปนตอการตัดสินใจ เน่ืองจากขอจํากัดบางประการ เชน 
การใชขอความที่กํากวม (ตัวอยาง: “ขวัญใจผูใชแรงงาน” 
โดยไมกลาวถึงสรรพคุณอื่น ๆ) หรือการไมสามารถเขาถึง
ขอมูลทะเบียนยาทําใหไมสามารถตรวจสอบสรรพคุณยาที่
ไดรับการรับรองจาก อย. วาตรงกับที่โฆษณาหรือไม 4) การ
แสดงประโยชนตอสุขภาพแบบคลุมเครือ (soft claim) เชน 
โฆษณาอาหารที่กลาววา “เพ่ือสุขภาพที่ดีกวา” ทําใหแข็งแรง 
หรือทําใหกระปรี้กระเปรา เปนตน 5) อาหารที่ไมไดแสดง
สรรพคุณยาใด ๆ แตใชขอความในเชิงโออวดคุณภาพของ
อาหาร ซึ่งตองมีการพิสูจนเพ่ือการตัดสินความถูกตอง เชน 
ใชคําวา สุดยอด ลํ้าเลิศ มหัศจรรย วิเศษ ชนะเลิศ เปนตน 6) 

อาหารที่แสดงสรรพคุณของเครื่องสําอาง คือ สงผลตอความ
สวยงาม แตไมไดแสดงสรรพคุณยา เชน กินแลวสวย 
         การพิสูจนความเที่ยงในการประเมินความถูกตองตาม 
กฎหมายของโฆษณา ทําโดยเลือกโฆษณายา อาหาร และ
เครื่องสําอางมาอยางละ 12 ชิ้น หลังจากนั้น ผูวิจัยชื่อแรก
และผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกสองทาน
ประเมินโฆษณาทั้ง 36 ชิ้นอยางเปนอิสระตอกัน ผูประเมิน
ทั้งสามเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายซึ่งรับผิดชอบ
งานดานผลิตภัณฑสุขภาพมากวา 3 ป ผลการประเมินพบวา 
มีความสอดคลองระหวางผูประเมิน โดย Cohen’s Kappa ใน
โฆษณายา อาหาร และเครื่องสําอางเทากับ 0.87, 1.00 และ 
0.83 ตามลําดับ  
  
ข้ันท่ี 2: โอกาสท่ีโฆษณายาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 ในขั้นนี้ โฆษณาทุกชิ้นที่พบในการวิจัยถูกประเมิน
วามีโอกาสกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือไม โดยใช มาตรวัด
แบบลิเคิรต 7 ระดับ ตั้งแต 1 (ไมมีโอกาสกอใหเกิดความ
เขาใจผิด) ถึง 7 (กอใหเกิดความเขาใจผิดในสิ่งที่ระบุไดอยาง
แนนอน) การวิจัยนี้นิยามคําวา “โอกาสกอใหเกิดความเขาใจ
ผิด” วา โอกาสที่ผูบริโภคจะเขาใจผิดในสาระสําคัญของ
ผลิตภัณฑในเรื่องสรรพคุณ สภาพ คุณภาพหรือลักษณะ 
ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชยา ซึ่งเปนผลมา
จากขอความที่ใชในโฆษณา ผูวิจัยทั้งสองคนประเมินโฆษณา
ทุกชิ้นอยางเปนอิสระโดยไมปรึกษากัน ผูวิจยัทานแรกเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายซึ่งดูแลงานดานผลิตภัณฑ
สุขภาพมากวา 3 ป สวนผูวิจัยทานที่สองมีประสบการณการ
สอนวิชากฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพและเปนนักวิจัยทางดาน
พฤติกรรมศาสตรสุขภาพ กรณีที่พบวา คะแนนการประเมิน
ของผูประเมินทั้งสองคนหางกันมากกวา 1 ระดับ ผูวิจัยจะ
อภิปรายรวมกันและประเมินรวมกันใหมอีกครั้ง คะแนน
โอกาสที่กอใหเกิดความเขาใจผิดคํานวณจากคาเฉล่ียของ
คะแนนประเมินจากนักวิจัยทั้ง 2 ทาน  
   
การวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาบรรยายลักษณะตาง ๆ 
ของการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย สวนการเปรียบเทียบโอกาส
ในการกอใหเกิดความเขาใจผิดระหวางโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
และที่ถูกกฎหมายใชการทดสอบ Mann-Whitney U 
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ผลการศึกษา 
 สถานีวิทยุที่สามารถบันทึกรายการไดมี 37 แหง
จากตัวอยางที่เลือกมา 46 สถานี เน่ืองจากบาง สถานีถูก
จัดตั้งขึ้นแตในนามเพื่อจองคล่ืนความถี่ แตยังไมดําเนินการ
กระจายเสียง สวนบางสถานีมีคุณภาพของการกระจายเสียง
ที่ต่ํามาก ทําใหไมอาจบันทึกรายการไดอยางชัดเจนแมวา
ผูวิจัยจะเขาไปบันทึกเสียงในพ้ืนที่ใกลเคียงกับที่ตั้งของสถานี
แลวก็ตาม สถานีวิทยุทั้ง 37 แหงแบงออกเปน สถานีที่ไดรับ
ใบอนุญาต 5 แหง สถานีที่ยังไมไดรับใบอนุญาตในอําเภอที่มี
สถานีวิทยุจํานวนมาก 22 แหง และสถานีที่ไมไดรับใบ 
อนุญาตในอําเภอที่มีสถานีนอย 10 แหง ผลการวิจัยพบวา 
สถานี 25 แหงจาก 37 แหง (รอยละ 67.57) มีการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพ สถานีที่ไมพบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
มักเปนสถานีวิทยุเพ่ือการเฉพาะ เชน สถานีเพ่ือพระพุทธ 

ศาสนา และสถานีวิทยุของหนวยงานรัฐหรือองคการบริหาร
สวนทองถ่ิน เชน เทศบาล วิทยาลัยอาชีวะ และสวนสัตว ใน 
25 สถานีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา ทุกแหงมี
โฆษณาที่ผิดกฎหมายอยางนอย 1 ชิ้น  
 
การโฆษณายา 

จากการเก็บขอมูล 100 วันสถานี (25 สถานีที่มีการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ สถานีละ 4 วัน) พบการโฆษณา
ยาทั้งหมด 4,022 ครั้ง โดยเปนโฆษณายาที่ไมซ้ํากัน 464 
ชิ้น จึงพออนุมานไดวา มีการโฆษณายาประมาณ 40 ครั้งตอ
วันตอสถานีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ รูปแบบสวน
ใหญที่พบเปนสปอต (3,652 ครั้ง/119 ชิ้น) และการพูดโดย
นักจัดรายการ (303 ครั้ง/288 ชิ้น) (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยัง
พบการสัมภาษณทางโทรศัพท การใหความรู (แตสอดแทรก 

 

 ตารางที่ 1. จํานวนและรอยละของโฆษณายาที่ผิดกฎหมายจําแนกตามรูปแบบการโฆษณา 
 

 

 
1: โฆษณามิไดระบุชื่อทางการคาของสินคาอยางชัดเจน แตบริบทของโฆษณาทําใหทราบวาเปนผลิตภัณฑใดหรือมีสรรพคุณเชนไร 
2: การโฆษณายาอันตรายที่ระบุเพียงชื่อยาโดยมิไดกลาวถึงสรรพคุณของยา 
3: สาเหตุอื่น ๆ ไดแก การแสดงขอความที่กํากวมและการไมสามารถตรวจสอบทะเบียนยาได  
4: การสัมภาษณผูที่ใชผลิตภัณฑโดยมีการกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑและสรรพคุณ 
5: การใหความรูดานสุขภาพพรอมกับการกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑและสรรพคุณ 
 

ประเมินไมได   ผิดกฎหมาย 
Unbranded 3รูปแบบ จํานวน reminder สาเหตุอื่น ๆ
advertising1 2(ครั้ง/ชิ้น) ยาอันตราย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ครั้ง (N=3652) 954 26.12 - - 32 0.88 108 2.52 สปอตโฆษณา 
ชิ้น (N =119) 48 40.34 - - 3 2.52 3 2.22 

นักจัดรายการพูด ครั้ง (N = 303 209 68.98 1 0.33 17 5.61 8 2.64 
ชิ้น (N = 288) 199 69.10 1 0.35 15 5.21 8 2.78 

การสัมภาษณ4 ครั้ง (N = 55) 54 98.18 - - - - - - 
ชิ้น (N = 48) 47 97.92 - - - - - - 

สาระสุขภาพ5 ครั้ง (N = 6) - - - - - - - - 
ชิ้น (N = 6) - - - - - - - - 

เพลง ครั้ง (N = 6) 6 100.0 - - - - - - 
ชิ้น (N = 3) 3 100.0       
ครั้ง (N=4022) 1223 30.41 1 0.02 49 1.22 116 2.88 รวม 
ชิ้น (N = 464) 297 64.01 1 0.22 18 3.88 11 2.37 
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การโฆษณา) และเพลง ผลการประเมินในสวนนี้พบ โฆษณา
ยาที่ละเมิดกฎหมายจํานวน 1,223 ครั้ง (รอยละ 30.41 ของ
จํานวนครั้งทั้งหมด) หรือ 297 ชิ้น (รอยละ 64.01 ของ
จํานวนชิ้นทั้งหมด) ในการวิจัยนี้ มีโฆษณายาที่ประเมินไมได
คิดเปนรอยละ 4 ของจํานวนครั้ง/รอยละ 6.5 ของจํานวนชิ้น 
เมื่อจําแนกตามรูปแบบการโฆษณาพบวา สปอตโฆษณาผิด
กฎหมาย รอยละ 26.12 ของจํานวนครั้ง/รอยละ 40.34 ของ
จํานวนชิ้น การพูดของนักจัดรายการละเมิดกฎหมาย 68.98 
ของจํานวนครั้ง/รอยละ 69.10 ของจํานวนชิ้น สวนโฆษณา
ยาโดยการสัมภาษณทางโทรศัพทพบวาผิดกฎหมายเกือบ
ทั้งหมด การโฆษณาขายยาโดยใชเพลงผิดกฎหมายทั้งหมด 
(ตารางที่ 1) เนื่องจากพระราชบัญญัติยา มาตรา 89 หามมิ
ใหโฆษณาขายยาโดยการรองรําทําเพลง 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของโฆษณายาทั้ง 1,223 
ครั้งใน 297 ชิน้ที่ผิดกฎหมาย ผลรวมของจํานวนครั้ง/ชิ้นที่
ทําผิดกฎหมายในตารางมีจํานวนเกินกวา 1223/297 ครั้ง/ชิ้น 
(โฆษณายาทั้งหมด) เพราะโฆษณาแตละชิ้นละเมิดกฎหมาย
ไดมากกวา 1 ประเด็น การอภิปรายตอไปนี้จะกลาวถึงอัตรา
การกระทําผิดในรูปจํานวนชิ้นโฆษณาเพ่ือความงายในการ
ทําความเขาใจ  

โฆษณายาละเมิดกฎหมายมากที่สุดในประเด็นการ
แสดงสรรพคุณอันเปนเท็จหรือเกินจริง (รอยละ 63.64 ของ
ชิ้นโฆษณา) รองลงมา คือ การโออวดสรรพคุณยา (รอยละ 
34.34 ของชิ้นโฆษณา) การชักชวนใหใชยาเกินความเปนจริง 
(รอยละ 29.63 ของชิ้นโฆษณา) และการแสดงสรรพคุณของ
ยาอันตราย (รอยละ 20.54 ของชิ้นโฆษณา) ตัวอยางโฆษณา 
 

           ตารางที่ 2. ลักษณะของโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย (รวม 1,223 ครั้งใน 297 ชิ้นโฆษณา)1 

จํานวนครั้งที่โฆษณา จํานวนชิ้นโฆษณา การละเมิดขอกฎหมาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. แสดงสรรพคุณอันเปนเท็จหรือเกินจริง 668 54.62 189 63.64 
2. โออวดสรรพคุณยา 282 23.06 102 34.34 
3. ชักชวนใหใชยาอยางพร่ําเพรื่อหรือเกินความจําเปน 326 26.65 88 29.63 
4. แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 249 20.36 61 20.54 
5. ไมแสดงรูปแบบผลิตภัณฑใหชัดเจน 268 21.91 43 14.48 
6. โฆษณาโดยการแถมพกหรือออกฉลากรางวัล 62 5.07 36 12.12 
7. ไมแสดงชื่อตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนยา 251 20.52 33 11.11 
8. แสดงวาสามารถบําบัดโรคที่รัฐมนตรีประกาศหาม2 49 4.01 30 10.10 
9. แสดงขอเท็จจริงที่ผิดกฎหมาย 28 2.29 28 9.43 
10. รับรองหรือยกยองสรรพคุณโดยบุคคลอื่น 23 1.88 18 6.06 
11. แสดงขนาดการใชไมถูกตองตามระเบียบ 7 0.57 7 2.36 
12. ไมมีทะเบียนยา 8 0.65 7 2.36 
13. ทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 43 3.52 4 1.35 
14. เปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑอื่น 4 0.33 4 1.35 
15. โฆษณาขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 4 0.33 4 1.35 
16. โฆษณาโดยการรองรําทําเพลง 16 1.31 4 1.34 
17. มีการโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ 1 0.08 1 0.34 
18. ทําใหเขาใจผิดวาเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง 10 0.82 1 0.34 

           1: ผลรวมของจํานวนครั้ง/ชิ้นในตารางเกินกวา 1,223/297 (จํานวนโฆษณายาทั้งหมด) เพราะแตละโฆษณาละเมิด 
               กฎหมายไดมากกวา 1 ประเด็น 
           2: เบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน หรืออาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต
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ที่ละเมิดกฎหมายมีดังนี้ การแสดงสรรพคุณอันเปนเท็จหรือ
เกินจริง (ยาสตรีแสดงสรรพคุณฟอกเลือด สงผลใหผิวพรรณ
เปลงปล่ัง แกปญหาสิว ฝา กระชับมดลูก สงผลใหวัยสาว
กลับคืนมา หรือยาระบายแสดงสรรพคุณกําจัดไขมันสวนเกิน
หรือลดน้ําหนัก ยาริดสีดวงทวารหนักแสดงสรรพคุณลางพิษ
ในรางกาย) การโออวดสรรพคุณ (“ใชไดผลจริงและปลอดภัย 
ไมบวม ไมฉุ ไมเปนอันตราย ไตไมพัง” “ไมเคยสรางความ
ผิดหวัง” “หรือ “คว่ําบาตรโรคภัยไขเจ็บ” เปนตน) ขอความที่
ชักชวนใหใชยาเกินความจําเปน (“ทานใหตลอด เปนยา
อายุวัฒนะ ไมปวยก็ทานได”  “ยา…ชวยขอของคุณใหเคล่ือน 
ไหวไดสะดวกสบาย ไมวาชายหรือหญิง และทานควบคูกับ
ยา…ไดยิ่งดี” เปนตน) ยาอันตรายที่พบวามีการโฆษณา
สรรพคุณ ไดแก tetracycline ชนิดรับประทาน, glucosamine 
sulfate และ piroxicam ชนิดรับประทาน 

สําหรับโฆษณาที่ไมแสดงรูปแบบยาใหชัดเจนพบ
รอยละ 14.48 ของจํานวนชิ้นโฆษณา มักพบในยาที่มี
จําหนายทั้งในรูปแบบยาใชภายนอกและยารับประทาน และ
ทั้ง 2 รูปแบบมีชื่อทางการคาเหมือนหรือใกลเคียงกัน (เชน 
piroxicam และ diclofenac) การแสดงเพียงชื่อการคาจึง
สามารถสื่อถึงยาไดทั้ง 2 รูปแบบ ขณะที่กฎหมายอนุญาตให
โฆษณาไดเฉพาะยาภายนอกที่จัดเปนยาที่ไมใชยาอันตราย 
แตไมอนุญาตใหโฆษณายารับประทานเพราะจัดเปนยา
อันตรายตามกฎหมาย 

โฆษณาโดยการแถมพกหรือออกฉลากรางวัล พบ
รอยละ 12.12 ของจํานวนชิ้นโฆษณา โฆษณาแถมพกสวน
ใหญใหผูบริโภคสะสมกลอง/ซองผลิตภัณฑเพ่ือแลกรับของ
รางวัลหรือสงชิงโชคตาง ๆ ซึ่งสงเสริมใหผูบริโภคใชยาอยาง
พร่ําเพรื่อหรือเกินความจําเปน โฆษณาที่ไมแสดงชื่อตามที่
ระบุในทะเบียนตํารับยา พบรอยละ 11.11 ของจํานวนชิ้น
โฆษณา แตผูผลิตเปล่ียนชื่อผลิตภัณฑในโฆษณาเพื่อใหส่ือ
สรรพคุณยา เชน ยาปฏิชีวนะที่มีชื่อตามทะเบียนตํารับยาวา 
X แตใชชื่อในโฆษณาวา “ยามดลูก X” เพ่ือแสดงสรรพคุณใน
การรักษามดลูกอักเสบที่สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายเฉพาะ
ของผลิตภัณฑได การโฆษณาสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด 
บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคที่รัฐมนตรีประกาศ ไดแก 
เบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน และโรคหรือ
อาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต พบรอยละ 
10.10 ของจํานวนชิ้นโฆษณา  

การโฆษณาอาหาร 
  ตารางที่ 3 รอยละของโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งหมายถึง โฆษณาอาหารที่แสดงสรรพคุณยาวาสามารถ
วินิจฉัย บําบัด บรรเทา ปองกันโรค หรือความเจ็บปวยได 
การเก็บขอมูลพบโฆษณาอาหาร 3,378 ครั้ง/681 ชิ้นจากการ
เก็บขอมูล 100 วันสถานี ดังนั้น การโฆษณาอาหารมี
ประมาณ 34 ครั้งตอวันตอสถานีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพ รูปแบบโฆษณาที่พบมากที่สุด คือ สปอตโฆษณา 
(2,748 ครั้ง/232 ชิ้น) รองลงมา คือ การพูดโฆษณาโดยนัก
จัดรายการ (381 ครั้ง/359 ชิ้น) และการสัมภาษณ (246 ครั้ง/
87 ชิ้น) นอกนัน้เปนการนําเสนอสาระหรือสารคดีเพ่ือสุขภาพ
และเพลง  
           การศึกษาพบวา โฆษณาอาหารละเมิดกฎหมายโดย 
แอบอางสรรพคุณยาสูงมากถึงรอยละ 50.41 ของจํานวนครั้ง
การโฆษณาหรือรอยละ 46.84 ของจํานวนชิ้นโฆษณา ผูวิจัย
ไมอาจประเมินโฆษณาอาหารรอยละ 22.15 ของจํานวนครั้ง/
รอยละ 11.9 ของจํานวนชิ้น เพราะมีการแสดงประโยชนตอ
สุขภาพกวาง ๆ (soft claim) ไมไดระบุชื่อทางการคาของ
สินคา แสดงขอความในเชิงโออวดคุณภาพที่ตองมีการพิสูจน 
แตไมไดแสดงสรรพคุณยา และแสดงประโยชนของอาหารใน
แงเปนเคร่ืองสําอาง (ตารางที่ 3) 

เปนที่นาสังเกตวา การโฆษณาอาหารโดยแสดงคุณ 
ประโยชนตอสุขภาพกวาง ๆ มีจํานวนมาก (รอยละ 14.95 
ของจํานวนครั้ง/รอยละ 8.08 ของจํานวนชิ้น) สวนการไมระบุ
ชื่อทางการคาของผลิตภัณฑนั้นพบไดรอยละ 6.84 ของ
จํานวนครั้ง/รอยละ 2.35 ของจํานวนชิ้น การโฆษณาเชนนี้ใช
โฆษณายอย 2 ชิ้น โฆษณาชิ้นแรกระบุคุณประโยชนของ
สวนประกอบที่มีในผลิตภัณฑโดยมิไดระบุชื่อทางการคา เชน 
ไวตามินซีชวยชะลอความแกของเซล โฆษณาชิ้นที่สองอยูใน
รูปแบบของสปอตโฆษณาหรือการพูดของนักจัดรายการ เพ่ือ
ระบุชื่อทางการคาของผลิตภัณฑพรอมทั้งสวนประกอบ แตมิ 
ไดแสดงคุณประโยชนทางยา (เชน ผลิตภัณฑอาหาร X มีไว
ตามินซีสูง) หากผูบริโภคเชื่อมโยงโฆษณาทั้ง 2 ชิ้นเขา
ดวยกัน ก็อาจทําใหเขาใจวา ผลิตภัณฑมีสรรพคุณเขาขาย
เปนยา คือ สามารถวินิจฉัย บําบัด รักษา และปองกันโรค
หรือความเจ็บปวย หรือมีผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการ
กระทําหนาที่ใด ๆ ของรางกาย  
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        นอกจากนี้โฆษณาอาหารจํานวนมาก โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งกาแฟสําเร็จรูป มักโฆษณาสรรพคุณทางยาวาสามารถลด
น้ําหนัก ละลายไขมัน ลดสวนเกิน หรือบํารุงผิวพรรณ โดย
การตั้งชื่อสินคาในภาษาอังกฤษใหส่ือถึงประโยชนดังกลาว 
เชน ใชคําวา fit, slim หรือ shape ในชื่อผลิตภัณฑ หากชื่อ
ของผลิตภัณฑสามารถสื่อใหผูบริโภคเขาใจผิดไดแลว การ
คุมครองผูบริโภคดวยวิธีการทางกฎหมายอาจทําไดยากขึ้น 
เพราะการระบุแตชื่อสินคาในโฆษณาโดยไมระบุสรรพคุณ
ทางยานั้น ยังถือวาไมผิดกฎหมาย 
 โฆษณาอาหารโดยการสัมภาษณผูใชผลิตภัณฑ มี
เปนจํานวนมากถึง 246 ครั้ง แตเปนการสัมภาษณที่มีความ
แตกตางกันจนถือวาเปนโฆษณาตางกันไดเพียง 87 ชิ้น 
โฆษณาลักษณะนี้เกือบทั้งหมด (มากกวารอยละ 97.70 ของ

จํานวนชิ้น) แสดงสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมาย เปนที่นา
สังเกตวา การสัมภาษณดังกลาวเกือบท้ังหมดมิใชการ
สัมภาษณผูที่โทรศัพทเขามาในรายการแบบ “สด” เพราะมี
การนําการสัมภาษณดังกลาวมาออกอากาศซ้ํา ๆ  
 
การโฆษณาเครื่องสําอาง 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนโฆษณาเครื่องสําอางที่
แสดงสรรพคุณยา การศึกษาพบโฆษณาเครื่องสําอางจํานวน 
784 ครั้ง/62 ชิ้นโฆษณาตอ 100 วันสถานี โฆษณา
เครื่องสําอางสวนใหญออกอากาศในรูปแบบสปอตโฆษณา  
(954 ครั้ง/48 ชิน้ หรือ รอยละ 84.42 ของจํานวนครั้ง/รอยละ 
35.80 ของจํานวนชิ้น) จะเห็นวามีการเปดสปอตโฆษณาซ้ํา 

   
  ตารางที่ 3. จํานวนและรอยละของโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมายเพราะแสดงสรรพคุณทางยา 

1: อาหารที่แสดงสรรพคุณยา 
2: แสดงประโยชนตอสุขภาพแบบคลุมเครือ เชน ทําใหสุขภาพดี  
3: โฆษณาสรรพคุณยาโดยมิไดระบุชื่อทางการคาของสินคาอยางชัดเจน แตบริบทของโฆษณาทําใหทราบวาเปนสินคาชนิดใด 
4: ไมไดแสดงสรรพคุณยา แตแสดงคุณประโยชนหรือคุณภาพในเชิงโออวดท่ีตองมีการพิสูจนความถูกตองตอไป 
5: แสดงสรรพคุณของเครื่องสําอาง คือ สงผลตอความสวยงาม แตไมไดแสดงสรรพคุณยา 
6: การสัมภาษณผูที่ใชผลิตภัณฑโดยมีการกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑและสรรพคุณ 
7: การใหความรูดานสุขภาพพรอมกับการกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑและสรรพคุณ 

จํานวนที่ประเมินไมได (รอยละ) ผิดกฎหมาย1 รูปแบบ จํานวน 

soft claim2 เครื่องสําอาง5 (ครั้ง/ชิ้น) จํานวน(รอยละ)  unbranded 
advertising3 

ตองพิสูจน
ตอไป4 

ครั้ง (N=2748) 1277(46.47%) 467(16.99%) 227(8.26%) - 5(0.18%) สปอตโฆษณา 
ชิ้น (N= 232) 67(28.88%) 19(8.19%) 12(5.17%) - 3(1.29%) 

นักจัดรายการ
พูด 

ครั้ง (N=381) 180(47.24%) 36(9.45%) 4(1.05%) 4(1.05%) 3(0.79%) 
ชิ้น (N=359) 165(45.96%) 34(9.47%) 4(1.11%) 4(1.11%) 3(0.84%) 

การสัมภาษณ6 ครั้ง (N=246) 244(99.19%) 2(0.81%) - - - 
ชิ้น (N = 87) 85(97.70%) 2(2.30%) - - - 

สาระสุขภาพ7 ครั้ง (N = 1) - - - - - 
ชิ้น (N = 1) - - - - - 

เพลง ครั้ง (N = 2) 2(100.0%) - - - - 
ชิ้น (N =2) 2(100.0%) - - - - 
ครั้ง (N=3378) 1703(50.41%) 505(14.95%) 231(6.84%) 4(0.12%) 8(0.24%) รวม 

ชิ้น (N=681) 319(46.84%) 55(8.08%) 16(2.35%) 4(0.59%) 6(0.88%) 
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                ตารางที่ 4. โฆษณาเครื่องสําอางที่แสดงสรรพคุณยาจําแนกตามรูปแบบการจัดรายการ 
  

ประเมินไมได รูปแบบ จํานวน  
  

ผิดกฎหมาย1 ตองพิสูจนตอ2 สาเหตุอื่น ๆ3 (ครั้ง/ชิ้น) 
  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1: แสดงสรรพคุณยา 
2: ไมไดแสดงสรรพคุณยา แตแสดงคุณประโยชน/คุณภาพในเชิงโออวดที่ตองมีการพิสูจนความถูกตอง 
3: แสดงขอความวา anti-melasma cream ชวยปกปองและลดเลือนฝา  

            4: การสัมภาษณผูที่ใชผลิตภัณฑโดยมีการกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑและสรรพคุณ 
 
คอนขางบอย รองลงมา คือ การพูดของนักจัดรายการ  (รอย
ละ 15.45 ของจํานวนครั้ง/รอยละ 62.34 ของจํานวนชิ้น) มี
โฆษณาในรูปแบบการสัมภาษณเพียง 1 ครั้ง 
         โฆษณาเครื่องสําอางที่กลาวอางสรรพคุณยามีจํานวน 
374 ครั้ง (รอยละ 47.76 ของจํานวนครั้ง)/ 50 ชิ้น (รอยละ 
30.86 ของจํานวนชิ้น) ผูวิจัยไมสามารถประเมินโฆษณา
เครื่องสําอาง 9 ชิ้นได เพราะใชขอความกํากวมหรือไม
สามารถพิสูจนได เชน ใชขอความวา “เวชสําอาง” ในการ
โฆษณา หรือ “anti-melasma cream ปกปองและลดเลือน
ฝา” ซึ่งเปนส่ิงที่ก่ํากึ่งระหวางยาและเครื่องสําอาง เปนตน 
สปอตโฆษณามีการละเมิดกฎหมายสูงกวาการพูดโฆษณา
ของนักจัดรายการ (ตารางที่ 4) 
 
การโฆษณาผลิตภัณฑอื่นๆ 

ผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ ที่พบการโฆษณา ไดแก 
โลชันกันยุง เข็มขัดลดน้ําหนัก กระติกน้ํามหัศจรรย และ
เหรียญรักษาโรค  การศึกษาพบโฆษณาของผลิตภัณฑเหลา 
นี้รวม 131 ครั้งหรือ 41 ชิ้นตอ 100 วันสถานี (ตารางที่ 5) ใน
จํานวนนี้เปนโฆษณาที่แอบอางสรรพคุณยา 103 ครั้ง (รอย
ละ 78.62 ของจํานวนครั้ง) หรือ 28 ชิ้น (รอยละ 68.29 ของ

จํานวนชิ้น) แมวาโฆษณาของผลิตภัณฑกลุมนี้มีนอยครั้ง/
นอยชนิดเมื่อเทียบกับยา อาหาร และเครื่องสําอาง แตรอยละ
ของการละเมิดกฎหมายโดยแสดงสรรพคุณทางยาที่ไม
นาเชื่อถือมีสูงมาก 

 การพูดโฆษณาของนักจัดรายการมีแนวโนมละเมิด
กฎหมาย (รอยละ 76.00 ของจํานวนชิ้น) สูงกวาสปอต
โฆษณา (รอยละ 22.22 ของจํานวนชิ้น) ตัวอยางขอความที่
ผิดกฎหมายมีดังนี้ เหรียญรักษาโรคโฆษณาวา พลังงาน
สเกลลาจากเหรียญชวยชารตแบตเตอร่ีใหกับเซล สงผลให
ระบบโลหิตไหลเวียนดีขึ้น ทําใหสงผลดีตอสุขภาพดานอื่น ๆ 
กระติกน้ํามหัศจรรยที่โฆษณาวาสามารถเปลี่ยนน้ําธรรมดา
ใหกลายเปนน้ําเสริมพลังซึ่งมีผลดีตอสุขภาพ สวนเข็มขัดมี
การโฆษณาวามีประโยชนในการลดน้ําหนัก 
 

โอกาสที่โฆษณากอใหเกิดความเขาใจผิด 
ตารางที่ 6 แสดงโอกาสที่โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ

ชนิดตาง ๆ สามารถกอใหเกิดความเขาใจผิด โฆษณาที่ถูก
กฎหมายมีโอกาสกอใหเกิดความเขาใจผิดนอย โดยคะแนน
อยูในชวง 1.33-2.66 (จากคะแนนเต็ม 7) ขณะที่โฆษณาที่
แสดงสรรพคุณซึ่งผิดกฎหมายมีโอกาสกอใหเกิดความเขาใจ 

ครั้ง (N = 661) 343 51.89 16 2.42 5 0.76 สปอตโฆษณา 
ชิ้น  (N = 58) 21 36.21 3 5.17 2 3.45 

นักจัดรายการพูด ครั้ง (N = 121) 30 24.79 4 3.31 1 0.83 
ชิ้น  (N = 103) 28 27.18 3 2.91 1 0.97 

การสัมภาษณ4 ครั้ง (N = 1)  1 100.0 - - - - 
ชิ้น  (N = 1) 1 100.0 - - - - 
ครั้ง (N = 783) 374 47.76 20 2.55 6 0.76 รวม 
ชิ้น  (N = 162) 50 30.86 6 3.70 3 1.85 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 3 เลมที่ 2 กค.-ธค. 2554 

  http://portal.in.th/tjpp                                                                                                                                     

51 

  
ตารางที่ 5. โฆษณาผลิตภัณฑอื่น ๆ1 ซึ่งแสดงสรรพคุณยาไมถูกตองตามกฎหมาย 

 ผิดกฎหมาย Soft claim2 รูปแบบ จํานวน 
 (ครั้ง/ชิ้น) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก โลชันกันยุง เข็มขัดลดน้ําหนัก กระติกน้ํามหัศจรรย และเหรียญรักษาโรค 
 2: แสดงประโยชนตอสุขภาพแบบคลุมเครือ เชน ทําใหสุขภาพดี 
 3: การสัมภาษณผูที่ใชผลิตภัณฑโดยมีการกลาวถึงชื่อผลิตภัณฑและสรรพคุณ 

 
ผิดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คะแนนอยูในชวง 5.08-
5.41, p<0.001) การวิจัยนี้พบวา โฆษณาที่ถูกกฎหมายบาง
ชิ้นก็อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดไดสูง เน่ืองจากสาเหตุตาง 
ๆ เชน ชื่อของผลิตภัณฑอาจส่ือถึงคุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑ หรือการเลือกใชถอยคําที่กํากวมซึ่งทําใหเกิด
ความเขาใจผิดได 
 

การอภิปรายผล 
การศึกษานี้สํารวจโฆษณาทางสถานีวิทยุทองถ่ิน

ของจังหวัดสงขลา  จํานวน 37 สถานี พบการโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพ 25 สถานี ทั้ง 25 แหงมีโฆษณาที่ผิด
กฎหมายอยางนอย 1 ชิ้น การประเมินโฆษณายา อาหาร 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ (เชน เหรียญเพ่ือ
สุขภาพ) พบการละเมิดกฎหมายรอยละ 64.01, 46.84, 
30.86 และ  68 .29 ของจํ านวนชิ้นโฆษณาตามลํ าดับ 
ผลิตภัณฑกลุมอ่ืน ๆ มีการโฆษณานอยครั้งและนอยชิ้นเมื่อ
เทียบกับยา อาหาร และเครื่องสําอาง แตรอยละของการ
ละเมิดกฎหมายโดยแสดงสรรพคุณทางยาที่ไมนาเชื่อถือมีสูง 
มาก ผลิตภัณฑยามีปญหานี้มากกวาอาหารและเครื่องสําอาง
ตาม ลําดับ  การสํ า รวจการโฆษณายา  อาหาร  และ
เครื่องสําอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศในป 2536 พบ

การโฆษณาฝาฝนกฎหมายสูงถึงรอยละ 90 ของชิ้นโฆษณา 
(15) การสํารวจโฆษณาเฉพาะผลิตภัณฑยาทางวิทยุของป 
2548 ใน 5 จังหวัด จํานวน 49 สถานีพบวา ชิ้นโฆษณารอย 
 
ตารางท่ี 6. โอกาสที่โฆษณาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด1 

ผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

จํานวน
ชิ้น 

คาเฉล่ีย 
+ SD 

p-value2 

ถูกกฎหมาย 137 2.14+1.39 ยา 
ผิดกฎหมาย 297 5.08+1.10 

< 0.001 

ถูกกฎหมาย 281 1.64+1.32 อาหาร 
ผิดกฎหมาย 319 5.34+0.62 

< 0.001 

เครื่องสําอาง ถูกกฎหมาย 103 2.66+1.78 < 0.001 
 ผิดกฎหมาย 50 5.32+0.47  

ถูกกฎหมาย 12 1.33+0.49 อื่น ๆ3  
ผิดกฎหมาย 28 5.41+0.36 

< 0.001 

1: คะแนนมีพิสัยตั้งแต 1 (ไมมีโอกาสกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดเลย) ถึง 7 (กอใหเกิดความเขาใจผิดในสิ่งที่ระบุไดอยาง
แนนอน) 
2: Mann-Whitney U test 
3: โลชันกันยุง เข็มขัดลดน้ําหนัก กระติกน้ํามหัศจรรย และ
เหรียญรักษาโรค 

ครั้ง (N = 89) 69 77.53 - - สปอตโฆษณา 
ชิ้น  (N = 9) 2 22.22 - - 

นักจัดรายการพูด ครั้ง (N = 32) 24 75.00 2 6.25 
ชิ้น  (N = 25) 19 76.00 1 4.00 

การสัมภาษณ3 ครั้ง (N = 10) 10 100.0 - - 
ชิ้น  (N = 7) 7 100.0 - - 
ครั้ง (N = 131) 103 78.62 2 1.53 รวม 
ชิ้น  (N = 41) 28 68.29 1 2.44 
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ละ 55 ละเมิดกฎหมาย (14) แมวาการศึกษาครั้งนี้และการ 
ศึกษาในอดีตจะแตกตางกันในประเด็นของพ้ืนที่ในการเก็บ
ขอมูล ชนิดของผลิตภัณฑที่ศึกษา จํานวนสถานี เวลาที่การศ
ศึกษา (กอนหรือหลังการเกิดขึ้นและขยายตัวของวิทยุชุมชน) 
วิธีการเก็บขอมูลและการประเมินโฆษณา แตผลการสํารวจ
ทั้งในอดีตและปจจุบันแสดงใหเห็นวา โฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมเหมาะสมยังคงเปนปญหาของระบบสาธารณสุข
อยางตอเนื่อง ปญหานี้ถือวามีความสําคัญ เพราะคนไทย
จํานวนมากรับฟงวิทยุ ชาวไทยที่มีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป 
ใชเวลาฟงวิทยุวันละ 1.7 ชั่วโมงโดยเฉล่ีย (4) นอกจากนี้ งบ
โฆษณาทางวิทยุของธุรกิจตาง ๆ ก็มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป 
(5)  

ผลจากการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาในอดีต 
(14) ที่พบวา โฆษณายาผานการพูดของนักจัดรายการนั้น
ละเมิดกฎหมาย (รอยละ 69.09 ของจํานวนชิ้นในการศึกษานี้
และรอยละ 70 ในการศึกษาในอดีต) สูงกวาสปอตโฆษณา 
(รอยละ 40.33 ของจํานวนชิ้นในการศึกษานี้และรอยละ 40 
ในการศึกษาในอดีต) ผลในลักษณะดังกลาวพบในอาหารและ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ในการศึกษานี้ดวย สวนเครื่องสําอางนั้น 
การโฆษณายาผานการพูดของนักจัดรายการละเมิดกฎหมาย 
(รอยละ 27.18 ของจํานวนชิ้น) นอยกวาสปอตโฆษณา (รอย
ละ 36.21 ของจํานวนชิ้น) โฆษณาผานการพูดโดยนักจัด
รายการมีแนวโนมในการละเมิดกฎหมายสูง เนื่องจากการพูด
ใชเวลานานกวาสปอต ทั้งยังไมไดผานการพิจารณาจากทาง
ราชการ และมักใชการรับรองหรือยกยองสรรพคุณโดยบุคคล
อื่น  
          การวิจยันี้พบวา โฆษณาอาหารจํานวนมากใชวิธีการ 
สัมภาษณผูใชผลิตภัณฑเปน โดยเกือบทั้งหมด (รอยละ 98 
ของจํานวนชิ้น) แสดงสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมาย การ
สัมภาษณดังกลาวเกือบทั้งหมดมิใชการสัมภาษณแบบ “สด” 
เพราะมีการนําออกอากาศซ้ํา ๆ นอกจากนี้ ยังเปนไปไดวา 
การสัมภาษณดังกลาวอาจเปนเพียงสปอตโฆษณาแบบยาว
ซึ่งถูกออกแบบมาในลักษณะของการสมัภาษณ เน่ืองจากการ
สัมภาษณมีรูปแบบตายตัว โดยเริ่มตนจาการแจงชื่อผูถูก
สัมภาษณ ที่อยู อายุ อาชีพ และหมายเลขโทรศัพท จากนั้น 
พิธีกรจึงเริ่มถามถึงความเจ็บปวยที่เปน ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นหลังจากใชผลิตภัณฑ ความเชื่อมั่นของผูใชวา ผลดีที่
เกิดขึ้นวาเกิดจากผลิตภัณฑดังกลาว มิไดเกิดจากยาหรือการ

กระทําอื่นใด กอนจะกลาวย้ําถึงชื่อ ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทของผูถูกสัมภาษณ เพ่ือยืนยันการมีตัวตนที่แทจริง 
และมิไดถูกจางวานใหกลาวคําโฆษณา ซึ่งผูฟงสามารถ
โทรศัพทไปสอบถามไดตามหมายเลขโทรศัพทที่แจงไว จะ
เห็นไดวา โฆษณารูปแบบนี้นาจะมีความนาเชื่อถือสูงในหมู
ผูบริโภค โดยเฉพาะผูที่กําลังประสบปญหาสุขภาพดวยโรคที่
รายแรง ในขณะเดียวกัน โฆษณาดังกลาวก็มีการละเมิด
กฎหมายมากดวยเชนกัน การดําเนินการตามกฎหมายตอง
พิสูจนใหไดวา การสัมภาษณดังกลาวเปนการจงใจโฆษณา 
แตหากเปนการสัมภาษณผูบริโภคที่โทรศัพทเขามารายการ
เพ่ือเลาประสบการณการใช ก็อาจยากในการดําเนินการตาม
กฎหมาย เพราะผูบริโภคมิไดมีเจตนสเพื่อการขายสินคาแต
อยางใด  
          การพูดโฆษณาหรือการสัมภาษณโดยนักจัดรายการ
มีแนวโนมที่จะละเมิดกฎหมายสูง ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยว 
ของควรเรงพัฒนาศักยภาพของนักจัดรายการและผูประกอบ 
การสถานีวิทยุ การศึกษาในป 2552 พบวา นักจัดรายการ
และผูประกอบการสถานีวิทยุรอยละ 84.6 มีความรูดานการ
โฆษณายาและอาหารไมผานเกณฑที่กําหนด นั่นคือ ได
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ในหมวดยาและหมวดอาหาร และ
ไมสามารถตอบคําถามขอท่ีถือวามีความสําคัญมากได เชน 
ขอท่ีวา โฆษณาอาหารและยาตองผานการพิจารณาของ อย. 
กอนเผยแพรเสมอ นอกจากนี้ ยังมีความเขาใจผิดวา ผูรับ
โทษในการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย คือ ผูวาจางโฆษณา (17) 
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางความตระหนักในเรื่องนี้
กับนักจัดรายการวิทยุและผูประกอบการสถานีวิทยุ ตลอดจน
สรางเครือขายที่ดีระหวางส่ือและภาครัฐ  

การศึกษานี้พบลักษณะการละเมิดกฎหมายของ
โฆษณายาที่คลายกับในงานวิจัยป 2548 (14) นั่นคือ พบวา 
โฆษณาที่ผิดกฎหมายรอยละ 63.64 (ของจํานวนชิ้น) แสดง
สรรพคุณอันเปนเท็จหรือเกินจริง สวนงานวิจัยป 2548 พบ
การแสดงสรรพคุณอันเปนเท็จรอยละ 20.41 (59 ชิ้นจาก 
289 ชิ้นโฆษณาที่ผิดกฎหมาย)เกินจริงรอยละ 13.84 (40 ชิ้น
จาก 289 ชิ้น) และทําใหเขาใจผิดรอยละ 33.91 (98 จาก 
289 ชิ้น) รวมรอยละ 68.17 
          ปญหาหนึ่งที่พบไดชัดเจนในการโฆษณายา คือ การ
ไมแสดงรูปแบบผลิตภัณฑใหชัดเจน (รอยละ14.48 ของชิ้น
โฆษณาที่ผิดกฎหมาย) ยาบางตัว (เชน tetracycline หรือ 
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piroxicam) ขึ้นทะเบียนยาในรูปแบบรับประทานและยาใช
ภายนอกภายใตชื่อทางการคาเดียวกัน แตกฎหมายกําหนด 
ใหยารับประทานเปนยาอันตรายและหามไมใหโฆษณา สวน
ยาใชภายนอกเปนยาที่ไมใชยาอันตรายซึ่งสามารถโฆษณา
ได  การไมแสดงรูปแบบผลิตภัณฑใหชัดเจนมีโอกาสทําให
ผูบริโภคเขาใจผิดและเรียกหายารับประทานเพื่อรักษาตนเอง
อยางไมเหมาะสม ในปจจุบัน อย. กําหนดใหตองแสดงรูป 
แบบผลิตภัณฑใหชัดเจนในโฆษณา แตควรมีมาตรการเพิ่ม 
เติมโดยมิใหการขึ้นทะเบียนยารับประทานและยาใชภายนอก
ภายใตชื่อทางการคาเดียวกัน  
           การโฆษณาโดยไมระบุชื่อการคาพบไดในผลิตภัณฑ 
ยาและอาหาร การสื่อสรรพคุณทางยาที่กฎหมายหามไปยัง
ผูบริโภค ทําโดยใชบริบทหรือใชขอมูลในโฆษณาชิ้นอื่นที่เปน
การใหความรู เมื่อพิจารณาตามลายลักษณอักษรของกฎ 
หมายจะเห็นไดวา การดําเนินการตามกฎหมายทําไดยาก 
ดังนั้น ในอนาคตควรมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมาย สามารถสั่งใหมีการทดสอบโฆษณา
ในผูบริโภค (copy testing) เพ่ือพิสูจนวา โฆษณาในลักษณะ
ดังกลาวกอใหผูบริโภคเขาใจผิดในสรรพคุณหรือไม  
         สําหรับผลิตภัณฑอาหารโดยเฉพาะกาแฟเพื่อสุขภาพ 
ผูผลิตมักใชชื่อการคาที่ส่ือสรรพคุณทางยา โดยไมไดกลาว 
ถึงสรรพคุณดังกลาวตรง ๆ ในโฆษณา ดังนั้น อย. ควร
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือแกไข
ปญหาการโฆษณาทั้งระบบ เชน ประสานงานกับกระทรวง
พาณิชยซึ่งรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อสินคาเพ่ือใหชวย
ตรวจสอบประเด็นดังกลาวในขั้นตอนจดทะเบียนชื่อสินคา 
นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเจาหนาที่ของ
รัฐสามารถสั่งใหมีการทดสอบโฆษณาในผูบริโภค หากสงสัย
ในเรื่องผลของการใชชื่อสินคาดังกลาว  
          โฆษณายาและเครื่องสําอางหลายรายการใชขอความ 
ที่กํากวม ทําใหยากตอพนักงานเจาหนาที่ในการประเมิน
ความถูกตองตามกฎหมาย อย. ควรเรงพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม เชน การจัดอบรมใหความรู
หรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขึ้น เพ่ือใหการตัดสินใจของ
เจาหนาที่ในแตละสวนเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

การวิจัยมีนี้ขอจํากัดหลายประการ ประการแรก คือ 
การจํากัดตัวอยางสถานีวิทยุเฉพาะที่ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา
เน่ืองดวยขอจํากัดของทรัพยากรในการวิจัย อยางไรก็ตาม 

ปจจัยในการดําเนินธุรกิจวิทยุทองถ่ินไมนาจะแตกตางกัน
มากในแตละจังหวัด รวมทั้งโฆษณาที่เผยแพรในจังหวัด
สงขลานาจะถูกเผยแพรโดยวิทยุในจังหวัดอื่น ๆ ดวย ดังนั้น 
ผลการศึกษาที่พบปญหาในเรื่องการโฆษณาคอนขางมากนั้น 
นาจะสะทอนปญหาในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยไดดวย
เชนกัน ขอจํากัดตอมา คือ การตรวจสอบโฆษณาของผูวิจัย
ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ (ผูวิจยัชื่อแรก) และทํางานในสวน
ภูมิภาคยังทําไดยาก เน่ืองจากไมอาจเขาถึงขอมูลทะเบียนยา 
จึงไมสามารถตัดสินไดวาเปนโฆษณาที่แสดงสรรพคุณเกิน
จริงหรือไม นอกจากนี้ การตรวจสอบวา โฆษณาชิ้นหนึ่ง ๆ 
ผานการพิจารณาจาก อย. หรือไม ยังทําไดไมครบทุกกรณี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโฆษณาอาหาร เพราะการเขาถึงฐานขอ 
มูลดังกลาว ประการตอมา การประเมินโอกาสที่โฆษณาจะ
กอความเขาใจผิดนั้นทําโดยผูวิจัยเทานั้น ควรมีการทดสอบ
ความเขาใจผิดที่เกิดจริงกับผูบริโภคดวย ซึ่งประเด็นนี้เปน
วัตถุประสงคของอีกการศึกษาที่ผูวิจัยกําลังดําเนินการอยู 
          การวิจัยนี้เพียงแตศึกษารูปแบบและขนาดปญหาการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียงภายในทอง 
ถ่ินเทานั้น แตมิไดศึกษาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไข 
ดังนั้นการศึกษาตอไปควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของปญหา
จากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักจัดรายการวิทยุ 
พนักงานเจาหนาที่ เจาของสถานีวิทยุ รวมทั้งการระดม
ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันนี้ในเคเบิลทีวี เพราะมีการขยายตัวของส่ือ
ชนิดนี้อยางรวดเร็ว ทําใหการโฆษณาผานชองทางนี้เขาถึง
ประชาชนไดมาก ส่ือโทรทัศนยังสามารถสื่อไดทั้งภาพและ
เสียงจึงมีโอกาสสรางความเขาใจผิดแกผูบริโภคไดมาก 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
             จากขนาดของปญหาที่มากและขอจํากัดดานอัตรา 
กําลังของพนักงานเจาหนาที่ การคาดหวงัใหหนวยงานคุม 
ครองผูบริโภคดานโฆษณาเพียงหนวยงานเดียวแกไขปญหา 
ยอมเปนไปไมได ดังนั้น จึงควรเรงสรางกลไกการเฝาระวังส่ือ
โฆษณาเพิ่มเติมดังนี้ 1) การสงเสริมอาชีพ “เฝาระวัง” คือ ให
ประชาชนตรวจสอบโฆษณาที่ออกอากาศ รวบรมหลักฐานที่
จําเปนและครบถวน พรอมกับแจงตอเจาหนาที่ หากสามารถ
ดําเนินการปรับผูกระทําผิดกฎหมายไดแลว ผูแจงขอมูลจะ
ไดรับสินบนนําจับเปนคาตอบแทน ในปจจุบัน กฎระเบียบ
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ของภาครัฐไดเอ้ือในการดําเนินการในลักษณะดังกลาว แต
กลไกนี้ยังไมไดถูกใชในเชิงรุกมากเทาที่ควร 2) กลไกเฝา
ระวังอาจทําไดโดยการสรางเยาวชนรุนใหมที่รูเทาทันส่ือ
โฆษณา ในอนาคตควรบรรจุบทเรียนมาตรฐานเรื่องการรูเทา
ทันส่ือโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในหลักสูตรภาค
บังคับ การรูเทาทันส่ือควรประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกและผิดกฎหมาย 
ทักษะการประเมินโฆษณาดังกลาว ความรูและทักษะในการ
รองเรียนตอหนวยงาน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีตอการรอง 
เรียนที่เหมาะสม ผูวิจัยในการศึกษานี้กําลังพัฒนาหลักสูตร
ตนแบบเพื่อทดสอบในจังหวัดพัทลุงและภูเก็ต กิจกรรมหนึ่ง
ในบทเรียน คือ การคนหาโฆษณาในชุมชนที่สงสัยวาละเมิด
กฎหมายและแจงตอเจาหนาที่ หากมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบ ก็นาจะชวยใหคนรุนใหมมีภูมิตานทานตอโฆษณา
ที่ไมเหมาะสมไดอยางยั่งยืนและเปนเครือขายเฝาระวงัปญหา
นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) กลไกอื่นที่อาจเปนไปได คือ 
การสงเสริมใหส่ือสามารถตรวจสอบโฆษณาเองและมีการ
ควบคุมกํากับภายในกลุมดวยกันเอง หรือมีส่ือภาครัฐที่ทํา
หนาที่ตอตานการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เชน การสรางส่ือสี
ขาวที่สงเสริมใหผูบริโภครูเทาทันโฆษณา  
           ดวยขอจํากัดในการเขาถึงฐานขอมูลทะเบียนยาและ
ฐานขอมูลโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ อย. ไดอนุมัติโดย 
เฉพาะ อยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับอาหาร ทําใหการประเมิน
ความถูกตองทางกฎหมายโฆษณาในงานวิจัยนี้ทําไดไมครบ
ทุกประเด็น แมวาผูวิจัยชื่อแรกจะเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายก็ยังประสบปญหานี้ การคาดหวังใหประชาชน
พ่ึงตนเองโดยตรวจสอบโฆษณาวิทยุวาไดผานการพิจารณา
จาก อย. แลวหรือไมนั้น ยิ่งทําไดยาก ดังนั้น อย. ควรเพิ่ม
เปดชองทางใหประชาชนและพนักงานเจาหนาที่ในสวนภูมิ- 
ภาคสามารถตรวจสอบโฆษณาไดดวยผานทางอินเทอรเน็ต 
หากขอมูลบางสวนในทะเบียนยาเปนความลับ อย. ก็สามารถ
เปดเผยขอมูลเฉพาะสวนที่ไมเปนความลับแตมีความจําเปน
ตอการประเมินโฆษณา เชน สรรพคุณที่ อย. อนุญาตหรือ
สวนประกอบที่เปนตัวยาสําคัญ เปนตน 

ในการพิจารณาคําขออนุญาตโฆษณาหรือการตรวจ 
สอบโฆษณาภายหลังที่เผยแพรแลวนั้น บางกรณีเจาหนาที่
ของรัฐไมอาจแนใจวา โฆษณาดังกลาวกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดหรือไม เชน กรณีของโฆษณาสินคาที่ใชชื่อการคาซึ่งอาจ

ส่ือสรรพคุณทางยาที่ไมเหมาะสม การโฆษณาโดยไมระบุชื่อ
การคา การโฆษณาสรรพคุณกํากวม หรืออ่ืน ๆ ในกรณี
เหลานี้ อย. ควรขอใหมีการทดสอบโฆษณาในผูบริโภค 
(copy testing) เพ่ือนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณา การ
ทดสอบอาจทําโดยหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความนา 
เชื่อถือ คือ ไมมีผลประโยชนทับซอนและทําไดถูกตองตาม
หลักวิชาการ การพิจารณาโฆษณาวิทยุจากขอความที่ยื่นขอ
อนุญาตนั้น อาจไมเพียงพอในการปองกันความเขาใจผิดที่จะ
เกิดในผูบริโภค เน่ืองจากมุมมองของผูบริโภคอาจแตกตาง
จากมุมมองของพนักงานเจาหนาที่ โฆษณาจํานวนหลายชิ้น
ที่ถูกกฎหมาย จึงอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในมุมมองของ
ผูบริโภคได อย. ควรใหความสําคัญกับการทดสอบโฆษณา
ในผูบริโภคมากขึ้นในกรณีที่สงสัยวา โฆษณามีแนวโนมอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิด  

สรุปและขอเสนอแนะ 
         การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุที่ผิดกฎหมาย 
และกอใหเกิดความเขาใจผิดยังคงเปนปญหาของสังคมไทย
อยางตอเนื่อง การแกไขปญหาตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูควบคุมกํากับการ
โฆษณาตามกฎหมาย ผูประกอบการสถานีวิทยุและผูดําเนิน
รายการ ผูผลิตสินคาและโฆษณา ตลอดจนผูบริโภคเองที่ตอง
มีความรูเกี่ยวกับลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูก
กฎหมาย ทักษะการประเมินความถูกตองของโฆษณา ความ 
รูและทักษะในการรองเรียนตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ตลอด 
จนการมีทัศนคติที่ดีตอการรองเรียนที่เหมาะสม 

กิตติกรรมประกาศ 
              การวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก
บุคคลและหนวยงานตอไปนี้ ศูนยตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุ
เขต 4 (สงขลา) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทร 
คมนาคมแหงชาติ และสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
สงขลาที่กรุณาใหขอมูลราย ชื่อและที่ตั้งสถานีวิทยุ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค แผนงานสราง
กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผูสนับสนุนทุนวิจัย 
เภสัชกรภานุโชติ ทองยัง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรแกว 
จันทภาษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยกาญจน เชาวน
พูนผล ผูรวมวิจัยในพ้ืนที่อื่นซึ่งกรุณาใหความเห็นที่มี
ประโยชนตอโครงการนี้ดวยดีมาตลอด เภสัชกรหญิงวิไล
วรรณ สาครินทรและเภสัชกรหญิงจิราภรณ  อิชยพฤกษ
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ผูเชี่ยวชาญที่ชวยประเมินโฆษณาในการวิจัยนี้ ยังมีอีกหลาย
ทานที่ผูเขียนไมไดเอยนาม ผูเขียนขอขอบคุณอยางสุดซึ้งใน
ความชวยเหลือท่ีไดรับ 
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Abstract 

Objective: To study the rate of illegal drug advertising and rate of health product advertising with illegal claim of 
therapeutic effects classified as drugs by related law, and to assess the probability of such advertising to mislead 
consumers. Methods: The researchers recorded the programs broadcasted by 37 selected local radios in Songkhla from 
the opening to the closing times for 4 days i.e., Saturday, Sunday and another randomly selected 2 weekdays. The 
researchers evaluated advertising as legal, illegal or undetermined. Reliability of the evaluation was assessed by 
comparing the ratings on 36 advertising from the researcher and 3 experts who were officers with extensive experience 
in the issues. The result was satisfactory (Kappa>0.80). The researchers also rated the probability of advertising to 
mislead consumers on the scale 1-7. Results: Twenty five from 37 selected radio stations advertised health products. All 
25 stations broadcasted at least one illegal advertisements. The assessment of advertising on drug, food, cosmetic and 
other health products (such as coins for curing diseases) found the rate of legal violation of 64.01, 46.84, 30.86 and 
68.29 percent based on unique advertising, respectively. Advertising techniques using the interview of product users and 
songs violated the law (>97% of unique advertising) more than any other techniques did. Advertising through the 
presentation by radio host and spot advertising violated the law at the rate of 27.18-76.00% and 22.22-40.33% of unique 
advertising (depending on health products). Three most legal infringements for drug advertising were false or 
exaggerated claim, boastful claim of therapeutic properties and inappropriate encouragement of drug overuse (63.64, 
34.34 and 29.63% of unique advertising, respectively). Illegal advertising showed a higher probability to mislead 
consumer (with means of 5.08-5.41 from the total of 7, depending on health products) than legal one (with means of 
1.33-2.66, depending on health products) with p<0.001. Conclusion: illegal radio advertisement of health products has 
been a continuing problem. To solve the problem, additional mechanisms for surveillance of legal advertisement are 
needed with the cooperation from all relevant stakeholders within the system.  
 
Keywords: illegal advertising, drug advertising, consumer protection, local radio  
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