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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาความชุกของการโฆษณาทางสือ่ออนไลน์ทีฝ่่าฝืนกฎหมายของคลนิิกเวชกรรมทีใ่หบ้รกิารดา้น
ความงาม ในเขตอ าเภอเมอืงของจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคใต้ วิธีการ: ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลจากโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกชิน้ในช่วง
ระยะเวลา 3 เดอืน (สงิหาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2559) ของคลนิิกเวชกรรมทีใ่หบ้รกิารดา้นความงามทุกแห่ง (10 แห่ง) ในพืน้ทีข่อง
การวิจัย โดยไม่รวมถึงคลินิกเฉพาะทางด้านตจวิทยาและศัลยกรรมตกแต่ง การส ารวจทาง youtube, facebook, twitter, 
instagram และเวบ็ไซต์ของคลนิิก พบว่า คลนิิกฯ ทุกแห่ง ใช้ facebook เป็นช่องทางในการโฆษณา และโฆษณาทีป่รากฏทาง 
facebook จะถูกน าไปโฆษณาในช่องทางอื่นดว้ย การวจิยัครัง้นี้จงึเลอืกโฆษณาทีล่งใน facebook มาตรวจสอบประเดน็ที่ฝ่าฝืน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2546) ตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 ประกาศแพทยสภา ที ่
50/2549 เรื่อง ค าที่ห้ามใช้ในการโฆษณา และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล  
ผลการวิจยั: คลนิิกทุกแห่งมโีฆษณาทีฝ่่าฝืนกฎหมาย โฆษณาของคลนิิกใน facebook จ านวนทัง้หมด 275 ชิน้ ฝ่าฝืนกฎหมาย
จ านวน 223 ชิ้น คดิเป็นร้อยละ 81.09 โดยแบ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการโฆษณา
สถานพยาบาล จ านวน 157 ชิน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.40 โดยฝ่าฝืนประกาศฯ ขอ้ 4.1 มากทีสุ่ด (ใชข้อ้ความอนัเป็นเทจ็ บอกความ
จรงิเพยีงบางส่วน ท าให้เขา้ใจผดิว่าเป็นจรงิ) โฆษณาฝ่าฝืนประกาศแพทยสภาเรื่อง ค าที่ห้ามใช้ในการโฆษณา ขอ้ 1 (ค าว่า 
“เพียง”)  และข้อ 9  (ค าว่า “ฟรี”) มากที่สุด จ านวนอย่างละ 39 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 17.48 โฆษณาฝ่าฝืนมติที่ประชุม
คณะกรรมการสถานพยาบาล โดยเฉพาะมติเรื่องการโฆษณา botox มากที่สุดจ านวน 76 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 34.08 สรุป: 
โฆษณาทางสื่อออนไลน์ของคลนิิกเวชกรรมที่ให้บรกิารด้านความงามในงานวจิยันี้ ฝ่าฝืนกฎหมายมากที่สุดในประเดน็การใช้
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ บอกความจรงิเพยีงบางสว่น และท าใหเ้ขา้ใจผดิว่าเป็นจรงิ ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถใชล้กัษณะขอ้ความทีพ่บเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพจิารณาอนุมตัโิฆษณาสถานพยาบาลในพื้นที่ และเสนอแนะต่อกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพใหจ้ดัท าคู่มอื
ส าหรบัพนักงานเจ้าหน้าที่ในประเด็นดังกล่าวเพื่อลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกนั และเป็นประโยชน์สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่ทีก่ าหนดใหก้ารโฆษณาสถานพยาบาลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูอ้นุญาตก่อน   
ค าส าคญั: คลนิิกเสรมิความงาม การโฆษณาสถานพยาบาล การโฆษณาทางสือ่ออนไลน์ การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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Abstract 

Objective: To study the prevalence of illegal online advertising of aesthetic medical clinics in Mueang district 
of a southern province. Method: The researcher collected all online media ads during the 3-month period (August-
October, 2016) of all 10 aesthetic medical clinics in the study area excluding dermatological and plastic surgery clinics. 
Examination of ads in YouTube, facebook, twitter, instagram, and the clinics’ websites revealed that all clinics used 
facebook as advertising media. Furthermore, ads appearing on facebook were advertised in other channels as well. 
This study selected ads on facebook to investigate the content violating the Notification of the Ministry of Public Health 
No. 11 (2003) under the Sanatorium Act 1998, the Statement of the Medical Council of Thailand No. 50/2549 on 
words prohibited in advertising, and the resolution of the Sanatorium Committee on the advertising of sanatoriums. 
Results: All clinics had unlawful advertising. Among 275 facebook ads of the clinics, 223 or 81.09% were illegal. One 
hundred fifty seven ads (70.40 % of illegal ads) violated the Notification on rules, procedures and conditions for 
advertising of sanatoriums. Article 4.1 in the Notification, using false statements, disclosing the facts partially, using 
misleading statements) was the most frequently violated article. Articles in the Notification of the Medical Council most 
frequently violated were articles 1 (using the word “only”) and 9 (using the word “free of charge”). Thirty-nine (17.48%) 
and 39% (17.48%) of illegal ads violated the articles, respectively. The resolution of the Sanatorium Committee was 
most violated on Botox Advertising (76 ads or 34.08% of illegal ads). Conclusion: The most legally violated issues by 
online advertising of aesthetic medical clinics in this research were the use of false statements, disclosing of facts 
partially, using misleading statements. Relevant parties can use ads statements found in the study to formulate the 
guideline for approving ads of sanatoriums within their area, and to suggest the Department of Health Care Support to 
develop a manual for the competent authority on such issues in order to reduce the exercise of different discretion. 
The effort would be in accordance with the new law that requires the advertisement of a sanatorium to be approved by 
the regulator. 
Keywords:  aesthetic medical clinic, advertising of sanatorium, online advertising, consumer protection 
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บทน า 
นิยามของค าว่า “วิชาชีพเวชกรรม” ในมาตรา 4 

แห่ ง  พ ระราชบัญญั ติ วิช าชีพ เวชกรรม  พ .ศ . 2525  
ครอบคลุมกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อการเสริมสวยด้วย 
แพทย์ผูร้บัอนุญาตหรอืผู้ด าเนินการหรอืผูป้ระกอบวชิาชพี
ในคลนิิกเวชกรรม จงึสามารถกระท าทางศลัยกรรมและการ
เสรมิสวยได ้คลนิิกทีใ่หบ้รกิารดา้นความงาม (ย่อว่า คลนิิก
ฯ ความงาม) อยู่ในกลุ่มคลนิิกเวชกรรมและคลนิิกเวชกรรม
เฉพาะทาง (ศลัยกรรมตกแต่ง/ตจวิทยา) มีจ านวน 1,458 
แห่ง ทัว่ประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 13 ของคลนิิกเวชกรรมและ
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางทีม่ที ัง้หมด 10,904 แห่ง (1) การ
ให้บริการของคลินิกฯ ความงาม ได้แก่ การรกัษาสวิ ฝ้า 
กระ การลดริว้รอย การปรบัรูปหน้า การลดกระชบัสดัส่วน 
การยกกระชบัใบหน้า การลดผมร่วง การลดไขมนัเฉพาะจุด 
การท าผวิกระจ่างใส  การผ่าตดัเสรมิจมูก การผ่าตดัตา การ
ท าคาง การฉีดโบท๊อก การท าเลเซอร ์ฯลฯ และยงัมกีารใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อความงามด้วย 
คลนิิกในจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคใต้ในการศกึษานี้มจี านวน
ทัง้หมด 549 แห่ง เป็นคลินิกเวชกรรม 101 แห่ง ซึ่งเป็น
คลนิิกเวชกรรมที่ให้บรกิารด้านความงาม จ านวน 19 แห่ง 
อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 10 แห่ง และอ าเภออื่น 9 แห่ง และ
เป็นคลนิิกเวชกรรมเฉพาะทาง (ศลัยกรรมตกแต่ง/ตจวทิยา) 
8 แห่ง 

การใหบ้รกิารของคลนิิกฯ ความงามมหีลากหลาย
ตัง้แต่การดแูลผวิพรรณ การยกกระชบัสดัสว่น การรกัษาสวิ
ฝ้ากระ รวมทัง้การท าศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยปีละประมาณ 14,000 ล้านบาท  (1) 
ธุรกจินี้มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมกีารแข่งขนั
กันมากทัง้ทางด้านความรู้ความช านาญของผู้ประกอบ
วชิาชพีและเทคโนโลยทีีน่ ามาใช ้การแข่งขนัท าให้เกดิการ
โฆษณาคลนิิกในช่องทางต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะ
ทางสื่อออนไลน์ เพราะความสะดวกรวดเรว็ในการสื่อสาร
ของช่องทางนี้ สื่อออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนใช้หา
ขอ้มูล  การศึกษาในหญิงวยัท างานอายุ 25-39 ปี จ านวน 
300 คนในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการเปิดรบัข้อมูล
จากสื่อออนไลน์เกี่ยวกบัการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อ
ความงาม ซึง่ในการศกึษาหมายถงึการฉีด botox, filler และ
ท าหน้า v-shape พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลจาก 
facebook สู งที่ สุ ด  รอ งลงม าคือ  instagram แ ละ  line 
ตัวอย่างมีทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการท าศัลยกรรมบน

ใบหน้าเพื่ อความงาม  ตัวอย่างร้อยละ 59.3 ต้องการ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อความงาม  (2) ผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครเชื่อถือสื่อโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับ
ศลัยกรรมเสรมิความงามในระดบัมาก (3) การรบัรูถ้งึความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ข อ งค ลินิ ก ศัล ย ก รรม เส ริม ค ว าม งาม มี
ความสมัพันธ์เชิงบวกในระดบัค่อนข้างสูงกับความตัง้ใจ
ท าศัลยกรรมเสริมความงาม (4) ดังนั ้นการก ากับการ
โฆษณาการใหบ้รกิารเกีย่วกบัความงามบนสือ่ออนไลน์จงึมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

การก ากบัการโฆษณาของสถานพยาบาลดงักล่าว
ข้างต้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะควบคุมก ากับการโฆษณาของ
สถานพยาบาลโดยตรวจสอบการโฆษณาในสื่อสิง่พมิพ ์เช่น 
แผ่นพับ ใบปลิว หนังสอื นิตยสาร วารสาร และสื่ออื่น  ๆ
รวมถึง แผ่นป้ายโฆษณาที่ปรากฏในสถานพยาบาลนัน้ ๆ 
แต่การโฆษณาทางสื่อออนไลน์ยังเป็นช่องทางที่การ
ตรวจสอบยงัไม่ทัว่ถึงทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (5) 
เน่ืองจากการขาดแคลนก าลงัคนในการตรวจสอบเนื่องจาก
โฆษณาทางสื่อออนไลน์มีความเคลื่อนไหวที่รวดเรว็และ
ภาครฐัยงัไม่ได้ก าหนดแนวทางในการควบคุมก ากบัของ
การโฆษณาบนสือ่ออนไลน์  

ในการก ากบัการโฆษณาของสถานพยาบาล เดมิ
พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะบงัคบัใชก้ฎหมายตามมาตรา 38 ของ
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ.2541 (6) และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง หลัก 
เกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล 
(7) แ ต่ ปั จ จุ บั น  ม าต รา  3 8  ข อ งพ ระราช บัญ ญั ติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ไดถู้กยกเลกิ โดยมาตรา 17 ของ
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 ซึง่มี
ผลบังคับตัง้แต่วันที่  21 ธันวาคม 2559 สาระส าคัญที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ โฆษณาสถานพยาบาลต้อง
ไดร้บัอนุมตัิขอ้ความเสยีงหรอืภาพที่ใชใ้นการโฆษณาหรอื
ประกาศจากผูอ้นุญาตก่อนการเผยแพร่โฆษณา 

จากการทีค่ลนิิกฯ ความงาม มกีารแขง่ขนัทีส่งูและ
โฆษณาทางสื่อออนไลน์อย่างมาก ตลอดจนภาครฐัยงัไม่ได้
ก าหนดแนวทางการควบคุมโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ผูว้จิยั
จงึตอ้งการศกึษาความชุกของการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ที่
ฝ่าฝืนกฎหมายของคลินิกฯ ความงามในเขตอ าเภอเมือง
ของจงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคใต้ เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะต่าง 
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ๆ ในการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายในปัจจุบัน และน าข้อ
ค้นพบไปขยายผลเพื่อด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
โฆษณาสถานพยาบาลในพืน้ทีต่่อไป 

  
วิธีการวิจยั 

การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบภาคตดั 
ขวาง โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
           ตวัอย่าง 

ตวัอย่างในการวจิยั คือ โฆษณาทางสื่อออนไลน์
ทุกชิ้นของคลินิกฯ ความงามทุกแห่ง (10 แห่ง) ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัแห่งหนึ่งในภาคใต้ ในช่วงระยะเวลา 3 
เดอืน (สงิหาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2559) คลนิิกที่ศกึษาได้รบั
อนุญาตอย่างถูกต้องใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นคลนิิกเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 ผู้วิจ ัยเลือก
ศึกษาในอ าเภอเมืองเพราะมีคลินิกฯ ความงามมากกว่า
อ าเภออื่น ๆ (15 อ าเภอจาก 19 อ าเภอในจงัหวดัไม่มคีลนิิก
ประเภทนี้) 
 สื่อออนไลน์ที่ส ารวจเบื้องต้นในการศกึษา ได้แก่ 
youtube, facebook, twitter, instagram, line และเว็บไซต์
ของคลนิิก การเขา้ถงึขอ้มูลการโฆษณาของคลนิิกท าโดย 3 
วธิ ีคอื 1) การคน้หาดว้ย google โดยใชช้ื่อคลนิิกแต่ละแห่ง
ตามที่ขึน้ทะเบียนไวก้บัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั และ
ค้นหาจาก keyword “คลินิกเสริมความงาม จังหวัด (ชื่อ
จงัหวดัทีศ่กึษา)” วธิกีารนี้ท าให้พบการโฆษณาไดเ้กอืบทุก
ช่องทางที่ระบุข้างต้น 2) เว็บไซต์ของคลินิกแต่ละแห่งที่
ประชาสมัพนัธใ์นสือ่ต่าง ๆ เช่น วารสาร นิตยสาร แผ่นพบั 
ใบปลวิ แผ่นป้ายโฆษณา ฯลฯ และ 3) facebook การคน้หา
ท าโดยใชช้ื่อคลนิิกแต่ละแห่งทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
โดยสะกดและเวน้วรรคใหถู้กตอ้งตามชื่อ facebook ของแต่
ละคลนิิกทีต่ัง้ไว ้ 
 ผลการสบืคน้พบว่า คลนิิกทัง้ 10 แห่งโฆษณาทาง
สื่อออนไลน์ดังกล่าวอย่างน้อย 1 ช่องทางและไม่พบการ
โฆษณาในช่องทางอื่นอีก  คลินิกทุกแห่งโฆษณาบน 
facebook และโฆษณาทีป่รากฏทาง facebook จะถูกน าไป
โฆษณาในช่องทางอื่น ดงันัน้การศกึษานี้จงึน าโฆษณาจาก 
facebook มาเป็นตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ 
 โฆษณาทีศ่ึกษา 

ชิน้โฆษณาที่ศกึษา ไดแ้ก่ รูปภาพหรอืขอ้ความที่
ปรากฎใน facebook ของคลนิิกฯ ที่เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบั
คลินิกฯ ซึ่งท าให้บุคคลโดยทัว่ไปเข้าใจความหมายเพื่อ

ประโยชน์ของคลินิกฯ โฆษณาที่มีรูปภาพหรือข้อความ
เหมอืนกนั แม้จะโพสต์ต่างช่องทาง ต่างเวลา หรอืบญัชีผู้
โพสต ์จะถอืว่าเป็นโฆษณาชิน้เดยีวกนั                         

การประเมินโฆษณา 
           การประเมินโฆษณาว่าถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ ยึดหลกัเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัที ่11 (2546) เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการ
โฆษณาสถานพยาบาล ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล พ .ศ . 2541 (7) ประกาศแพทยสภา ที ่
50/2549 เรื่องค าที่ห้ามใช้ในการโฆษณา (8) และแนวทาง
การพิจารณาและมติเกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล
ของคณ ะอ นุ กรรม การพิ จ ารณ าเรื่ อ งก ารโฆ ษณ า
สถานพยาบาล ซึ่งได้ให้ความเหน็ต่อลกัษณะของขอ้ความ
โฆษณารปูภาพหรอืรปูแบบทีข่ดัต่อกฎหมายไวแ้ลว้  
 การประเมินโฆษณาว่าถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ ท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จ านวน 2 ท่าน ทีม่ปีระสบการณ์
ด้านการตรวจสอบโฆษณาสถานพยาบาลเป็นเวลาอย่าง
น้อย 10 ปี การประเมนิทัง้สองท าอย่างเป็นอสิระต่อกนั ถ้า
ได้ผลการประเมินที่ไม่สอดคล้องกนั ผู้ประเมินทัง้สองจะ
อภปิรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้ยุต ิในกรณีทีโ่ฆษณานัน้ประเมนิ
ไม่ได้เพราะผู้ประกอบการรู้กฎหมายและหาช่องทาง
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือในกรณีที่ผู้ประเมินทัง้สองไม่
สามารถหาข้อยุติได้ ผู้วจิยัจะสอบถามจากผู้รบัผิดชอบที่
เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาโฆษณาสถานพยาบาล
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งท าหน้าที่และเป็นที่
ปรึกษาให้กบัให้กบัพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคใน
เรื่องการโฆษณา ผู้วิจ ัยน าข้อมูลมาสรุปด้วยสถิติเชิง
พรรณนา 
  
ผลการวิจยั 
ส่ือออนไลน์ท่ีใช้ 

การสบืค้นทางอนิเทอร์เน็ตพบว่า คลนิิกฯ ความ
งาม 10 แห่ง มกีารโฆษณาสถานพยาบาลทางสื่อออนไลน์
อย่างน้อย 1 ช่องทาง  ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องคลนิิก facebook, 
instagram, line, youtube และ twitter ในช่วงระยะเวลา 3 
เดอืนทีศ่กึษา ดงัแสดงในตารางที ่1 

จากตารางที่ 1 พบว่า คลนิิกฯ ความงามทุกแห่ง
ใช้ facebook เป็นช่องทางในการโฆษณา รองลงมาคือ
เวบ็ไซต ์และ line (7 แห่งจาก 10 แห่ง)  คลนิิกฯ 4 แห่งใช ้ 
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    ตารางท่ี 1. ช่องทางสือ่ออนไลน์ทีค่ลนิิกเวชกรรมทีใ่หบ้รกิารดา้นความงามใชโ้ฆษณา 
คลนิิกเวชกรรม เวบ็ไซต ์ facebook line instagram youtube twitter 

1   ─ * * * 
2       
3     * ─ 
4    ─ ─ ─ 
5      * 
6 ─   ─ ─ * 
7   ─ ─ * ─ 
8 ─   ─ ─ ─ 
9   * ─ ─ ─ 
10 *    ─ ─ 
รวม 7 10 7 4 2 1 

หมายเหตุ: : คลนิิกฯ มชีื่อเป็นผูใ้ชส้ือ่ออนไลน์นัน้ (เช่น น าชื่อคลนิิกที ่1 ไปสบืคน้ใน facebook พบว่า มเีพจของคลนิิกที ่1) 
            ─  : ไม่พบว่า คลนิิกฯ มชีีอ่เป็นผูใ้ชส้ือ่ออนไลน์นัน้ 
   *   : คลนิิกฯ เคยมชีื่อเป็นผูใ้ชช้่องทางสือ่ออนไลน์นัน้ แต่ไม่มคีวามเคลื่อนไหวในช่วงเวลาทีศ่กึษา 
 
instagram เป็นช่องทางในการโฆษณ า youtube และ 
twitter ถูกใชน้้อย และไม่มกีารเคลื่อนไหวในช่วงทีว่จิยั 

 
ความชุกของการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
 โฆษณาทีป่รากฎใน facebook ถูกน าไปลงใน line 
หรอื instagram ด้วยในช่วงเวลาเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั 
ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้จงึเลอืกศกึษาโฆษณาทีป่รากฎใน 
 
ตารางท่ี 2. การโฆษณาของคลนิิกฯ ทีฝ่่าฝืนกฎหมายทาง 
facebook ในเวลา 3 เดอืน (N=275)              
คลนิิกที ่ จ านวนชิน้โฆษณาใน facebook 

ทัง้หมด ทีฝ่่าฝืนกฎหมาย รอ้ยละ 
1 7 6 85.71 
2 21 13 61.90 
3 47 23 48.94 
4 19 7 36.84 
5 27 25 92.59 
6 38 33 86.84 
7 2 2 100.00 
8 13 13 100.00 
9 12 12 100.00 
10 89 89 100.00 
รวม 275 223 81.09 

facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่คลินิกฯ นิยมมากที่สุด การ
ตรวจสอบโฆษณาในเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายมีผลการ
ประเมนิแสดงในตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 พบว่า โฆษณา
ของคลนิิกฯ ใน facebook ทัง้หมด 275 ชิน้ ฝ่าฝืนกฎหมาย
จ านวน 223 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 81.09 คลินิกฯ ทุกแห่งมี
โฆษณาทีฝ่่าฝืนกฎหมาย โฆษณาของคลนิิกที ่7-10 ทุกชิน้
ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 การโฆษณาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัที ่11 (2546) เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการ
โฆษณาสถานพยาบาล แสดงในตารางที่ 3 โฆษณาที่ผิด
กฎหมาย จ านวน 223 ชิน้ ฝ่าฝืนประกาศฯ ขอ้ที ่4.1 มาก
ที่สุด (การใช้ข้อความอนัเป็นเท็จ หรือข้อความที่ไม่มีมูล
ความจรงิทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน หรอืมลีกัษณะเป็นการ
หลอกลวงหรือปกปิดความจรงิหรือท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
จริง) คือ ผิดในประเด็นนี้จ านวน 157 ชิ้น (ร้อยละ 70.40 
ของโฆษณาที่ผิดกฎหมาย) รองลงมาได้แก่ การฝ่าฝืนข้อ 
4.7 หรือการโฆษณาไปในท านองให้เข้าใจผิด โดยไม่
ถูกต้องตามหลกัวชิาการทีเ่ป็นมาตรฐานวชิาชพี หรอืท าให้
ประชาชนเกดิความคาดหวงัในสรรพคุณเกนิความจรงิ (102 
ชิน้หรอืรอ้ยละ 45.73)  และขอ้ 4.6 หรอืการใชข้อ้ความหรอื
รปูภาพโออ้วดเกนิจรงิท าให้ผูร้บับรกิารหรอืผู้บรโิภคเขา้ใจ
ว่า การบริการของสถานพยาบาลแห่ งนั ้นมีคุณภาพ
มาตรฐานทีด่กีว่าเหนือกว่าหรอืสงูกว่าสถานพยาบาลอื่น  
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ตารางท่ี 3. จ านวนและรอ้ยละของโฆษณาทาง facebook 
ที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องหลักเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล (N=223) 
ประกาศฯ ขอ้ที1่ จ านวนโฆษณา (ชิน้) รอ้ยละ 

4.1 157 70.40 
4.3 60 26.90 
4.4 71 31.83 
4.5 9 4.03 
4.6 78 34.97 
4.7 102 45.73 
4.16 9 4.03 
4.17 55 24.66 
4.18 62 27.80 

1: ไม่พบการฝ่าฝืนประกาศ ขอ้ 4.2, 4.8-4.15 รายละเอยีด
ของหลกัเกณฑใ์นประกาศฯ แสดงอยู่ในตารางที ่4 

หรอืเกดิความคาดหวงัว่าจะได้รบับรกิารที่ดกีว่าหรอืได้ผล
สูงสุดจ านวน (78 ชิ้นหรอืรอ้ยละ 34.97 ของโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย) ตัวอย่างของการใช้ข้อความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
แสดงอยู่ในตารางที ่4   
           โฆษณาทีฝ่่าฝืนประกาศแพทยสภาที ่50/254 เรื่อง 
ค าที่ห้ามในการโฆษณาแสดงในตารางที่ 5 โฆษณาของ
คลนิิกฯ ทีผ่ดิกฎหมาย 223 ชิน้ ฝ่าฝืนประกาศแพทยสภาฯ 
ข้อ 1 (ใช้ค าว่า“เพียง”)  และ ข้อ 9 (ใช้ค าว่า ”ฟรี”)  มาก
ที่สุด ประเด็นละ 39 ชิ้น (ร้อยละ 17.489 ต่อประเด็น) 
รองลงมาได้แก่ การกระท าผิดตามข้อ 8 (ใช้ค าว่า “ครบ
วงจร” “ปกติ” กบั “เหลอื”) จ านวน 31 ชิ้น (รอ้ยละ 13.90)  
ขอ้ 14 (ใชค้ าว่า “เหนือกว่า / สงูกว่า”) จ านวน 14 ชิน้ (รอ้ย
ละ 6.27)  
 ตวัอย่างของการใชข้อ้ความทีฝ่่าฝืนประกาศแพทย
สภาแสดงอยู่ในตารางที ่6   

 
ตารางท่ี 4. ตวัอย่างขอ้ความทีฝ่่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่11 (2546) เรื่อง เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
การโฆษณาสถานพยาบาล 
ประเดน็ทีห่า้มตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ลกัษณะขอ้ความทีพ่บในการวจิยั 

4.1 การใช้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืขอ้ความที่ไม่มมีูล
ความจรงิทัง้หมด หรอืเพยีงบางสว่นหรอืมลีกัษณะเป็น
การหลอกลวงหรอืปกปิดความจรงิหรอืท าให้เขา้ใจผดิ
ว่าเป็นจรงิ 

“เน้นใบหน้าขาวใสออร่ามากทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา เหน็ผลตัง้แต่ครัง้แรก”  
“ยิง่ท ามากผวิยิง่สวย” “หน้าเดก็ เดง้ขาว ล๊อคอายุ”  
“สวยครบจบทีเ่ดยีว....”    “ไม่มผีลขา้งเคยีง ท าไดบ้่อยตลอดชวีติ”  
“ตอ้งการความเยาวต์ลอดกาลควรย ้าทุกๆ 3-6 เดอืน” 
“สวยเหมอืนดารา เซเลป”  “สวยหวานสไตลเ์จา้หญงิ” 
“หน้าเรยีวกระชบัท าใหผู้ห้ญงิดสูวยขึน้” 
“ไม่ตอ้งผ่าตดั ไม่มแีผล ไม่เจบ็ ดธูรรมชาต ิไม่ตอ้งพกัฟ้ืนเหน็ผลทนัที
หลงัการรกัษาท าใหด้สูวยขึน้ ดเูดก็ลง”  

4.3 การใชส้ถาบนั หน่วยงาน องคก์รหรอืบุคคลทีม่ไิด้
ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐเพื่ อรับรอง
มาตรฐานสถานพยาบาลของตนเว้นแต่ได้รบัอนุญาต
จากผูอ้นุญาต 

“ท าเลเซอรโ์ดยแพทยผ์่านมาตรฐานการรบัรองจากอเมรกิาและ ยุโรป”  
“โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาและดูงานจากโรงพยาบาลที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ… และผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลชัน้น ากว่าทัว่
โลก”  “ปลอดภยัผ่าน kfda และ thaifda” 

4.4 การโฆษณาแจ้งบริการโรคที่ไม่มีอยู่ในสาขาที่ผู้
ประกอบวชิาชพีมหีนงัสอือนุมตัหิรอืวุฒบิตัร 
(หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นโฆษณาจากคลินิก
เวชกรรม ไม่ใช่คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านตจ
วทิยา จงึไม่สามารถโฆษณาเน้นการรกัษาสวิ ฝ้า กระ 
จุดด่างด า รอยแดง ริ้วรอย นอกจากนี้  ผู้ประกอบ
วิชาชีพในคลินิกเวชกรรมที่ศึกษา ไม่ได้เป็นแพทย์
เฉพาะทางด้านตจวทิยาหรอืศลัยกรรมตกแต่ง จึงไม่
สามารถใชค้ าว่าผูเ้ชีย่วชาญหรอืแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญได้) 

“ไม่ว่าจะเป็น สวิ ฝ้า กระ จุดด่างด า รอยแดง ริ้วรอย มาใช้บรกิารที ่
(ชื่อคลนิิกฯ)” 
“ท าโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ” 
“ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความงามจาก (ชื่อคลนิิกฯ)” 
“รอ้ยไหมโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ผลลพัธด์ทีีส่ดุทีคุ่ณสมัผสัได”้ 
“ดูแลความงาม ครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและ
ความงาม” 
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ตารางท่ี 4. ตวัอย่างขอ้ความทีฝ่่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่11 (2546) เรื่อง เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
การโฆษณาสถานพยาบาล (ต่อ) 

ประเดน็ทีห่า้มตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ลกัษณะขอ้ความทีพ่บในการวจิยั 
4.5 การอา้งองิรายงานวชิาการ ผลงานวจิยั สถติ ิหรอืยนืยนัหรอืรบัรอง
ข้อเท็จจริงอันใดอนัหนึ่งในการโฆษณา เพื่อแสดงหรือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการให้บริการหรือการรักษาพยาบาลโดยข้อมูลที่
อา้งองินัน้ มใิช่ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจาก
ผูอ้นุญาต 

“ยอดฉีดสงูสดุจรงิ มาพสิจูน์คุณภาพ” 
“คลนิิกทีค่นมาท า….มากทีส่ดุในภาคใต”้ 

4.6 การใชข้อ้ความหรอืรูปภาพโออ้วดเกนิจรงิหรอืขอ้ความทีก่ล่าวอา้ง
หรือบ่งบอกว่าของตนดีกว่า , เหนือกว่า ดีที่สุด รายแรก แห่งแรก 
รบัรองผล 100% หรอืการเปรียบเทียบหรอืการใช้ข้อความอื่นใดที่มี
ความหมายในท านองเดยีวกนัมาใชป้ระกอบขอ้ความโฆษณาดว้ยความ
ประสงค์ที่จะท าให้ผู้รบับริการหรือผู้บริโภคเข้าใจว่าการบริการของ
สถานพยาบาลแห่งนัน้มคีุณภาพมาตรฐานทีด่กีว่าเหนือกว่าหรอืสงูกว่า
สถานพยาบาลอื่นหรอืเกดิความคาดหวงัว่าจะไดร้บับรกิารที่ดกีว่าหรอื
ไดผ้ลสงูสดุ 

“นวตักรรมสดุ hot!!! โดยใชเ้ทคนิค ……….ทีเ่ดยีวใน
ภาคใต”้ 
“ทนัสมยัครบครนัทีส่ดุในภาคใต”้ 
“ฟิลเลอร ์เกรดดทีีส่ดุ” 
“ให้ผลดีที่สุด ย ้ าครัง้ที่  2 จะเห็นผลดีมากอย่าง
อศัจรรย”์ 
“เหนือกว่าดว้ย……….…” 
“เครื่องมอืใหม่ๆ มาตรฐานระดบัโลก…เพื่อให้คนไข้
ไดร้บัการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ” 
“Maximize outcome with 1 filler” 

4.7 การโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือการโฆษณาความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือสรรพคุณของ
เครื่องมอืเครื่องใช้ของสถานพยาบาลหรอืกรรมวธิกีารรกัษาหรอืโรคที่
ใหก้ารรกัษาหรอืเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการรกัษาไปในท านองให้
เขา้ใจผดิโดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทีเ่ป็นมาตรฐานวชิาชพีหรอืท า
ใหป้ระชาชนเกดิความคาดหวงัในสรรพคุณเกนิความจรงิ 

“’งานคุณภาพ โดย (ชื่อคลนิิกฯ) ” 
“ผลก่อน-หลงัฉีด botox ลดกราม ของ (ชื่อคลินิกฯ) 
สวยเป๊ะทีส่ดุ” 
“ไหมรุ่นใหม่น าเขา้จากเกาหลแีรงยกดกีว่าชนิดอื่น ๆ 
หลายเท่า” 
“ด้วยเทคนิคกรีดแบบใหม่เอกลกัษณ์เฉพาะที่ (ชื่อ
คลนิิกฯ)” 

4.16 การโฆษณาการให้บริการ "ฟร"ี โดยไม่เรียกเก็บค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้นุญาต ทัง้นี้ จะตอ้งก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ให้บริการและจะต้องแสดงรายละเอียดว่าจะ
ใหบ้รกิารฟรใีนเรื่องใดใหช้ดัเจน 

“ปรกึษาฟรไีม่มคี่าใชจ้่าย” 
“จองภายใน....รบั botox ฟร ีมลูค่า 15,000 บาท” 

4.17 การโฆษณาที่จดัให้มกีารแถมพก แลกเปลี่ยน ให้สทิธปิระโยชน์ 
รางวลัหรอืการเสีย่งโชคจากการเลอืกรบับรกิารทางการแพทยอ์ย่างใด
อย่างหนึ่งจากสถานพยาบาลนัน้เว้นแต่การให้สทิธปิระโยชน์เหล่านัน้
ผูร้บับรกิารเป็นผูร้บัประโยชน์โดยตรงและมาตรฐานการรบับรกิารทาง
การแพทยจ์ะตอ้งไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทัว่ไปของสถานพยาบาล 
         การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆดังกล่าวในวรรคแรก จะต้องระบุ
เงื่อนไขและรายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ใหช้ดัเจนและจะต้อง
ก าหนดวนัเริม่ตน้และสิน้สดุของระยะเวลาทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์นัน้ๆ 

“ช่วงแนะน า ซือ้ 1 แถม 1” 
“จองภายใน....รบั botox ฟร ีมลูค่า 15000 บาท” 
“คอรส์ 3 ครัง้ แถมฟร ี1 ครัง้” 
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ตารางท่ี 4. ตวัอย่างขอ้ความทีฝ่่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่11 (2546) เรื่อง เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
การโฆษณาสถานพยาบาล (ต่อ) 

ประเดน็ทีห่า้มตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ลกัษณะขอ้ความทีพ่บในการวจิยั 
4.18 การใหส้ว่นลดค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 
(ก) เป็นการให้ส่วนลดเพื่อการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาสหรือตาม
แผนงานของกระทรวงสาธารณสขุหรอืทีก่ระทรวงสาธารณสขุรบัรอง 
(ข) เป็นการใหส้ว่นลดต่อสมาชกิกลุ่มบุคคลหรอืสถาบนัหรอืองคก์รโดยเป็น
การประกาศหรอืแจง้ใหท้ราบเฉพาะกลุ่มนัน้ๆเท่านัน้ 
         การให้ส่วนลดดงักล่าวขา้งต้นจะต้องก าหนดประเภทของบรกิารให้
ชดัเจนและก าหนดวนัเริม่ต้นและสิน้สดุของระยะเวลาทีใ่หส้่วนลดใหช้ดัเจน
ทัง้นี้การใหส้ว่นลดตอ้งไม่เกนิ 1 ปี 

“รบัสว่นลดเพิม่ทนัท ี10%”  
“จบัคู่มาท า รบัสว่นลดทนัท ี8000 บาท” 
“จบัคู่มาในราคาเพยีง 6000” 
“พเิศษทุกคอรส์ลด 20%” 

          
โฆษณาที่ ฝ่ าฝืนมติที่ประชุมคณะกรรมการ

สถานพยาบาลเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลแสดงอยู่ใน
ตารางที่ 7 จากตารางที่ 7 พบว่าโฆษณาของคลนิิกฯ ที่ผดิ
กฎหมายทัง้หมด  223 ชิน้ ฝ่าฝืนมตคิรัง้ที ่1/ 2559 5 พ.ย.
2558 (ขอ้ 1) ในเรื่องการโฆษณา botox มากที่สุด คือ 76 
ชิ้น (ร้อยละ 34.08) รองลงมาได้แก่ การฝ่าฝืนมติครัง้ที่
1/2559 5 พ.ย. 2558 (ขอ้ 2) เรื่องการโฆษณา รอ้ยไหม คอื 
55  ชิ้น (รอ้ยละ 24.66) และ ครัง้ที ่8/2546 28 พ.ย. 2546 
เรื่องการโฆษณาเครื่องมอืแพทย ์(เลเซอร)์ จ านวน 51 ชิ้น 
(รอ้ยละ 22.86) 
 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
คลนิิกฯ ความงามทุกแห่งในพืน้ทีท่ีศ่กึษาทุกแห่ง

ใช้ facebook เป็นช่องทางในการโฆษณา รองลงมาคือ
เวบ็ไซต ์และ line (7 แห่ง จาก 10 แห่ง) และ instagram (4 
แห่ง จาก10 แห่ง) youtube และ twitter ถูกใชน้้อยและสว่น
ใหญ่พบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของการโฆษณาทาง 
youtube และ twitter  ในช่วงเวลาที่วิจ ัย โฆษณาทาง 
facebook ถูกน าไปลงใน line หรอื instagram ดว้ย ในช่วง
เวลาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 

โฆษณาทัง้หมด 275 ชิ้น ฝ่าฝืนกฎหมายจ านวน 
223 ชิน้ (รอ้ยละ 81.09) อกีทัง้คลนิิกฯ ทุกแห่งมโีฆษณาที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย  คลนิิก 4 แห่ง จาก 10 แห่งโฆษณาทุกชิน้
ฝ่าฝืนกฎหมาย ผลส ารวจคลินิกเสริมความงามของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ในช่วงเดอืน
ตุลาคม-ธนัวาคม 2553 จ านวน 50 แห่ง พบว่า กระท าผิด
กฎหมายเกอืบทุกแห่งเช่นกนั โดยมกีารโฆษณาเครื่องมอื
แพทย์ในรูปแบบของแผ่นแบนเนอร์ แผ่นพับ ตัวหนังสือ

โฆษณาทีก่ระจกหน้ารา้น รวมทัง้โฆษณาทางเวบ็ไซต ์ส่วน
ใหญ่จะระบุว่า มเีครื่องเลเซอรเ์สรมิความงาม เครื่องอลัตรา้
ซาวด ์ไอออนโต อนิฟราเรด เทอรม์าจ และคลื่นวทิยุความถี่
สูงในการเสริมความงามเป็นต้น ซึ่งจัดเป็นการโฆษณา
เครื่องมอืแพทยท์ีต่อ้งไดร้บัอนุญาตก่อน อย. จงึสัง่ระงบัการ
โฆษณา 10 แห่ง (คดิเป็นร้อยละ 20) (5) การวจิยันี้พบว่า 
โฆษณา 51 จาก 275 ชิ้นฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณาเครื่องมอืแพทย ์(คดิเป็นรอ้ยละ 18.55)  

ในการตรวจสอบขอ้ความและรูปภาพโฆษณาของ
สถานพยาบาลนัน้ ผูว้จิยัไดพ้จิารณาตามประกาศกระทรวง 
 
ตารางท่ี 5. จ านวนและรอ้ยละของโฆษณาใน facebook ที่
ฝ่าฝืนประกาศแพทยสภาที ่50/2549 เรื่อง ค าทีห่า้มในการ
โฆษณา (N=223) 
ฝ่าฝืนประกาศขอ้ จ านวนชิน้โฆษณา  รอ้ยละ 

 1 39 17.48 
2 5 2.24 
3 7 3.13 
4 4 1.79 
5 6 2.69 
8 31 13.90 
9 39 17.48 
11 7 3.13 
13 5 2.24 
14 14 6.27 

หมายเหตุ: ไม่พบการฝ่าฝืนประกาศ ขอ้ 6, 7, 10 และ 12 
ขอ้ความทีห่า้มใชต้ามประกาศแพทยสภาแสดงอยู่ในตาราง
ที ่6   
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ตารางท่ี 6. ตวัอย่างขอ้ความทีฝ่่าฝืนประกาศแพทยสภาที ่59/2549 เรื่องค าทีห่า้มใชใ้นการโฆษณา 
 ค าทีห่า้มตามประกาศแพทยสภาฯ ลกัษณะค าหรอืขอ้ความทีพ่บในการวจิยั 

1. ค าว่า “เพยีง” เช่น เพยีง 4,000 บาท / ครัง้.. “เพยีง 4,999 บาท”  
“เพยีง 17,000 (ปกต ิ30,000)” 

2. ค าว่า “เท่านัน้” เช่น รกัษาครัง้ละ 500 บาทเท่านัน้ “ราคา 8,000 เท่านัน้” 
8. ค าว่า “ครบวงจร” เช่น โดยทางศูนยใ์หบ้รกิารแบบครบวงจร    การ
แสดงราคาเปรยีบเทียบ เช่น จากเดิม 6,000 บาท เหลอื 4,000 บาท 
หรอื การแสดงราคา เปรยีบเทยีบกบัโรงพยาบาลอื่น เช่น โรงพยาบาล 
น. ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 3,000 บาท แต่โรงพยาบาล ร. 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 2,000 บาท  การใช้ค าว่า “ปกติ” กับ 
“เหลอื” เช่น ปกต ิราคา 500 บาท จองวนันี้ เหลอื 300 บาท โดยสทิธนิี้ 
ใชไ้ดจ้นถงึสิน้เดอืนแถมฟร ีตรวจความดนั ปัสสาวะ ฯลฯ  

 “ศนูยด์แูลความงามแบบครบวงจร”  
“จากราคาปกต ิ18,000 ลดเหลอื 6,000” 

9. ค าว่า ”ฟร”ี เช่น จองวนัน้ีแถมฟร ีตรวจความดนั ปัสสาวะ ฯลฯ  “จองภายใน....รบั botox ฟร ีมลูค่า 15,000 บาท” 
 
สาธารณสุข ฉบับที่  11 (2546) เป็นหลักก่อน โดยน า
ประกาศแพทยสภา ที่ 50/2549 และการพิจารณาตาม
แนวทาง/มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลฯ มา
ประกอบท าให้พิจารณาได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น เมื่อ
พจิารณามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลจะเหน็วา่ 
คณะกรรมการฯ ได้ใหค้วามเหน็โดยน ากฎหมายเฉพาะอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดเป็นแนวทางในการพิจารณาไว้
ด้วย เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบญัญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 จากการวจิยัพบว่า มีการโฆษณาผิดไป

จากแนวทางที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดมากที่สุดใน
ประเด็นการฉีดโบท๊อก ฟิลเลอร์ และการกล่าวถึงตัว
ผลติภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นโฆษณายา และจะต้องได้รบัอนุญาต
ก่อน รองลงมาเป็นเรื่องการรอ้ยไหม ซึ่งนิยมโฆษณามาก
ทัง้ที่เป็นกรรมวิธีการรักษาที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก
แพทยสภา อกีทัง้มกีารโฆษณาว่ามเีครื่องมือแพทย์ต่างๆ 
ในการเสริมความงาม ซึ่งจัดเป็นการโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาตก่อน ส่วนเรื่องการโฆษณา
เกี่ยวกบัคุณวุฒิ ความสามารถในการประกอบวิชาชพีนัน้ 
แพทยสภาอนุญาตใหท้ าไดเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรหรอื 

 
ตารางท่ี 7.  จ านวนและรอ้ยละของโฆษณาใน facebook ที่ฝ่าฝืนมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลเรื่องการโฆษณา
สถานพยาบาล  (N=223) 

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสถานพยาบาล จ านวนโฆษณาทีฝ่่าฝืน (ชิน้) รอ้ยละ 
ค าว่า botox, filler เป็นการโฆษณายาควบคมุพเิศษ ตอ้งไดร้บัอนุญาตตาม พ.ร.บ. 
ยา 25101 

76 (การโฆษณา botox) 
43 (การโฆษณา filler) 

34.08 
19.28 

Laser…………….. ตอ้งไดร้บัอนุญาต ตาม พ.ร.บ. เครื่องมอืแพทย2์  51 22.86 
การโฆษณาเกีย่วกบัวฒุบิตัร หรอือนุมตับิตัร ปัจจุบนัแพทยสภาอนุญาตเฉพาะ
วุฒบิตัร หรอือนุมตับิตัรทีแ่พทยสภารบัรอง สว่นกรณีการผ่านการอบรมจากสถาบนั
ภายในหรอืต่างประเทศ แพทยสภาไม่อนุญาตใหโ้ฆษณา3 

42 18.83 

ห้ามใช้ค าว่า ร้อยไหม เพราะเป็นโฆษณากรรมวธิกีารรกัษาที่แพทยสภายงัไม่ได้
รบัรองเป็นมาตรฐานการประกอบวชิาชพีเวชกรรม4 

55 24.66 

1: มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่1/2559 5 พ.ย. 2558 (ขอ้ 1) 
2: มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่8/2546 
3: มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่1/2559 5 พ.ย. 2558 (ขอ้ 3) 
4: มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครัง้ที ่1/2559 5 พ.ย. 2558 (ขอ้ 2) 
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หนังสอือนุมัติที่แพทยสภารบัรอง ส่วนกรณีการผ่านการ
อบรมจากสถาบนัภายในหรอืต่างประเทศนัน้ แพทยสภาไม่
อนุญาตใหโ้ฆษณา 
 การศึกษานี้ศึกษาเฉพาะโฆษณาใน facebook 
เท่านัน้ และตัวอย่างที่ใช้เป็นโฆษณาของคลินิกฯ ในเขต
อ าเภอเมอืง ไม่ใช่ของทัง้จงัหวดั อกีทัง้ยงัเป็นเพยีงจงัหวดั
เดยีวในประเทศไทย ขอ้มูลทีไ่ดจ้งึไม่อาจจะขยายผลใชก้บั
ทัง้ประเทศได้ แต่ผลการวจิยัท าใหเ้หน็ว่า คลนิิกฯ ทัง้หมด
ในการศกึษาฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องการโฆษณา อกีทัง้การ
พจิารณาการโฆษณาของคลนิิกฯ มกีฎหมายเฉพาะที่ต้อง
น ามาพจิารณาหลายฉบบั ปัจจุบนัยงัไม่มคีู่มอืการพจิารณา
ขอ้ความ แต่ต้องใช้แนวทางที่กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ
ไดพ้จิารณาไว ้ การวจิยันี้เป็นการเริม่ต้นศกึษาการโฆษณา
ทางสื่อออนไลน์ของคลินิกฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ยังมีการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัน้อย อกีทัง้การตรวจสอบโฆษณาทางสื่อ
ออนไลน์ท าไดย้ากกว่าการโฆษณาทัว่ไปอื่น ๆ เนื่องจากมี
ความเคลื่อนไหวค่อนขา้งรวดเรว็ เผยแพร่ไปยงักลุ่มคนได้
ไม่จ ากดั และสามารถโฆษณาในกลุ่มปิดหรอืกลุ่มเฉพาะได ้
การพฒันารูปแบบในการน าเสนอของสื่อออนไลน์มีความ
ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ และหากเมื่อเกิดการกระท าผิดแล้ว 
สามารถระงบัไดย้าก ดงันัน้มาตรการในการก ากบัโฆษณา
ทางสือ่ออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 
 ในระหว่างการวิจัย วันที่  21 ธันวาคม 2559 
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที4่) พ.ศ. 2559 มผีล
บั ง คับ ใช้ แ ล ะได้ ย ก เลิก ค ว าม ใน ม าต รา  3 8  แ ห่ ง
พระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เดมิ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน“มาตรา 38 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรอื
ประกาศดว้ยประการใด ๆ เกีย่วกบัการประกอบกจิการของ
สถานพยาบาลนอกจาก ชื่อและที่ตัง้ของสถานพยาบาล
ตามทีป่รากฏในใบอนุญาต ต้องไดร้บัอนุมตั ิขอ้ความ เสยีง 
หรอืภาพทีใ่ชใ้นการโฆษณาหรอืประกาศจากผูอ้นุญาต…..” 
สาระส าคัญคือ การโฆษณาสถานพยาบาลจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะท าการโฆษณาได้ ซึ่งเป็น
มาตรการที่น ามาใช้ควบคุมการโฆษณาสถานพยาบาลให้
เป็นไปตามกฎหมายมากขึน้ 
 จากผลการศึกษาผู้วิจ ัยขอเสนอแนะดังนี้  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพควรจัดท าคู่มือ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่นการอนุมตัโิฆษณาของคลนิิกฯ ความงาม เพื่อ
ลดการใชดุ้ลยพนิิจเนื่องจากอ านาจในการอนุมตัิเป็นของผู้
อนุญาตในแต่ละจงัหวดัหากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชดัเจนและ

อา้งองิได้ อาจก่อผลเสยีจากการใช้ดุลยพนิิจที่แตกต่างกนั
ในแต่ละจงัหวดัซี่งกระทบสทิธิข์องผู้รบัอนุญาต ประเดน็ที่
ควรพจิารณาน ามาจดัท าคู่มอืก่อน ไดแ้ก่ ประเดน็ทีม่กีารฝ่า
ฝืนกฎหมายมาก เช่น ประเด็นตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข
การโฆษณาสถานพยาบาล ขอ้ 4.1, 4.6 และ 4.7  
 นอกจากนี้ควรมกีารบรูณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก ากบัการโฆษณาของคลนิิกฯ ความงาม 
เช่ น  กรมสนับ ส นุนบ ริก ารสุขภ าพ  อย . ส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคและแพทยสภา ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 
หน่วยงานภาครฐัควรเจรจากบับรษิทั facebook, instagram 
หรอื line เพื่อหาทางออกร่วมกนัในการก ากบัโฆษณาที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายและมผีลกระทบกบัสงัคมในวงกวา้ง  
 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพควรชี้แจงส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัใหเ้ขา้ใจ และบงัคบัใชก้ฎหมายพรอ้มกนั
ทัว่ประเทศ อกีทัง้ควรมีการน าพระราชบญัญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์มาใช้บังคบั ภาครฐั
ควรสร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถร่วมกันคุ้มครอง
ตน เอ ง  เช่ น  ก าร ใช้ เค รือ ข่ า ย ดิ จิทั ล  ต่ า ง  ๆ  เพื่ อ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบว่า โฆษณาของคลินิกฯ 
ถูกต้องตามกฎหมายหรอืไม่ หากผิดกฎหมายประชาชน
ควรระมดัระวงัในการใชบ้รกิารและแจง้การกระท าผดิมายงั
ภาครฐั นอกจากนี้ควรมกีารจดัการความรูเ้รื่องปัญหาและ
อุปสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวกบัการกระท าผิด
เรื่องการโฆษณาของคลินิกฯ ทางสื่อออนไลน์เพราะการ
บงัคบัใช้กฎหมายเป็นจุดส าคญัอนัหนึ่งในการแกไ้ขปัญหา 
พนักงานเจ้าหน้าควรมคีวามพร้อมหรอืความมัน่ใจในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจยัครัง้นี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยการ
คุม้ครองผู้บรโิภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วค
บท .) ที่ให้โอกาสผู้วิจ ัยได้ศึกษาพัฒนาทักษะด้านการ
คุม้ครองผู้บรโิภค ขอขอบพระคุณ รศ.ดร สงวน ลอืเกยีรติ
บณัฑติทีใ่หค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อย่าง
ยิง่ 
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