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ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น



คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น
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 ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นว่าสถานการณ์ 
ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง ท้ังที่เป็นการโฆษณาคุณภาพ 
สรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนญุาตหรือโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ตรงตามที่อนญุาต ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่
ไม่คุ้มค่าและอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ ดังจะเห็นได้จากปริมาณ
การรับแจ้งข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภค เร่ืองพบการโฆษณา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง เป็นเท็จ ท�าให้หลงเช่ือ เมื่อซื้อและ 
น�าไปบริโภค นอกจากใช้แล้วไม่ได้ผลตามค�าโฆษณาแล้ว บางครั้งก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย
 อย. ได้ด�าเนินงานเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์- 
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย กลยุทธ์ 
ที่ส�าคัญประการหน่ึง คือ มุ่งเน้นพัฒนากลไกการท�างานร่วมกัน ดังน้ัน 
“เครือข่ายด�าเนินงาน” จึงเป็นกลไกส�าคัญในการช่วย อย. เฝ้าระวัง 
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และบอกต่อความรู้ ให้แก่สมาชิก
เครือข่าย เพื่อให้รู้เท่าทันการโฆษณาเหล่านั้น อันจะช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริงได้ 

ค�าน�า



 “คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น” 
ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยหวังว่าเนื้อหาในคู่มือจะช่วยให้เครือข่าย
ด�าเนนิงานของ อย. ประกอบด้วย คณะท�างานภาคประชาชน เครือข่ายของ
คณะท�างานภาคประชาชน และประชาชนผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์
ในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ช่วย 
ลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ตลอดจน 
ช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคมากยิ่งขึ้น

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 ผลติภัณฑ์สขุภาพ เป็นผลติภัณฑ์ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และ สาธารณสุข  ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีดังนี้ 

 ยา หมายถึง ยาที่ ใช้ป้องกัน บ�าบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการ
ของโรคต่าง ๆ ทั้งที่เป็นยาแผนโบราณ และยาแผนปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออก
เป็น ยาสามัญประจ�าบ้าน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาบรรจุเสร็จ 
ที่ ไม่ ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยามีทั้งยาส�าหรับ
มนษุย์และยาส�าหรับสัตว์

ทำ ความรู้จักผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เตรียมพร้อม 
นับหนึ่ง ก่อนเฝ้าระวัง
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 อาหาร หมายถึง ของกินหรือเครื่องค�้าจุนชีวิต เช่น อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ป ิดสนิท น�้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป ิดสนิท นมพร้อมดื่ม 
กาแฟปรุงส�าเร็จ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น

 เครื่องส�าอาง อาทิ ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิวหน้า ครีมหรือโลชั่น
บ�ารุงผิว ครีมรองพื้น แป้งทาหน้า ลิปสติก ที่ทาตา/แก้ม ครีมกันแดด 
น�้าหอม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม เจลแต่งผม ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ ยาสีฟัน ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

ยาสีฟัน

ยาสีฟัน

ผลิตภัณฑ์
ย้อมผม

ปลากระป๋อง ปลากระป๋องปลากระป๋อง

ปลากระป๋อง ปลากระป๋อง
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 วัตถุอันตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือน อาทิ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�าจัด
แมลงในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
ห้องน�้า ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด ฯลฯ 

 เครื่องมือแพทย์ อาท ิถุงยางอนามยั เก้าอี้ ไฟฟ้าสถิต คอนแทคเลนส์
รวมถึงคอนแทคเลนส์แฟชั่น เครื่องนวด เครื่องสั่นสะเทือน ฯลฯ



4

 วัตถุเสพติด อาทิ ยาเสพติดที่มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
เช่น มอร์ฟีน โคเดอีน หรือ วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เช่น  
ยานอนหลับ ยาลดความอ้วนบางชนดิ แม้แต่สารระเหยจ�าพวก ทินเนอร์ 
แลกเกอร์ กาวยาง ฯลฯ ก็จัดเป็นวัตถุเสพติดเช่นกัน 

 ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มักจะพบการโฆษณากล่าวอ้างเกินจริง  
คือ ยา อาหาร เคร่ืองส�าอาง เคร่ืองมอืแพทย์ และวตัถุอนัตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือน 
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและสง่เสริมให้มคีวามรู้ ในการดูแลตวัเอง ไม่ ให้ตกเป็น
เหย่ือของโฆษณากล่าวอ้างเกินจริง เราจึงต้องรู้จักการเฝ้าระวังโฆษณา 
เบื้องต้น
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ยา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อคาดหวังว่ารักษาโรคได้แน่นอน จึงมีผู้อาศัย
ความคิดดังกล่าวโฆษณายาเกินกว่าสรรพคุณที่ ได ้รับอนุญาต เช ่น  
เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ฟ้ืนฟูตบั ไต รักษาเบาหวาน ฯลฯ โดยรูปแบบการ
โฆษณายาที่ อย. พบปัญหาการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย มีดังนี้

 
ลักษณะการโฆษณา

ที่ต้องเฝ้าระวัง
การโฆษณาโดยมีการรับรอง ยกย่อง 
สรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น

ตัวอย่าง

• แพทย์...(ชื่อ)..รับรองยาว่า 
 “ใช้แล้วหายปวดหลังเลย” 
• “โฆษณายาโดยมีการระบุชื่อผู้ ใช้ยา”

การเฝ้าระวังโฆษณายา
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ตัวอย่าง

โฆษณาว่า ให้ส่งชิ้นส่วนมาชิงโชค/
ส่งฉลากยาแลกรางวัล/
ซื้อยา 1 ขวด แถม 1 ขวด/
ซื้อยา 1 ขวด แถมกระติกน้ำ  1 ใบ เป็นต้น

ตัวอย่าง

โฆษณาที่มีการใช้คำ ดังต่อไปน้ี เช่น 
ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษยิ่ง ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ฯลฯ

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาขายยาที่มีการแถม 
หรือออกสลากรางวัล

การโฆษณาสรรพคุณยา ว่าสามารถรักษา 
หรือ ป้องกันโรค ได้หายขาด 

ซื้อ 
ฟรี ยาเทพ
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ตัวอย่าง

• โฆษณายาระบายบรรเทาอาการท้องผูก 
ว่าสามารถลดน้ำ หนัก ละลายไขมัน/ 
ลดไขมัน
• โฆษณายา ว่ารักษาเอดส์ มะเร็ง 
• แจกแจงสรรพคุณส่วนประกอบของ

สมุนไพรแต่ละชนิดที่มีอยู่ ในยา เช่น 
 โด่ไม่รู้ล้ม บำ รุงความกำ หนัด แก้

ปัสสาวะพิการ หรือ โสมจีน แก้เสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ เสริมภูมิต้านทาน 
เป็นต้น เสมือนกินแล้วจะได้ผลตามที่
กล่าวอ้าง ซึ่งที่จริงแล้วการออกฤทธิ์
ของยาจะเป็นการออกฤทธิ์โดยรวม 
และมีสรรพคุณตามที่ ได้รับอนุญาต

 ขึ้นทะเบียน คือ บำ รุงร่างกาย เท่านั้น

ตัวอย่าง

โฆษณาว่าเป็น ยาบำรุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาสรรพคุณยาเกินความจริง

การโฆษณายาหรือทำ ให้เข้าใจว่า 
เปน ยาบำรุงกาม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

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

การโฆษณาทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวยา
เปนส่วนประกอบ หรือมีแต่ปริมาณน้อย
กว่าที่ โฆษณา

ตัวอย่าง

โฆษณาว่าสามารถบรรเทา/บำบัด/รักษา/
ป้องกันโรคมะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน 
โรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ 
ปอด ตับ ม้าม และไต

ตัวอย่าง

ทำ ให้เข้าใจว่ามีตัวยาปริมาณ 1,000 มิลลิกรัม แต่มีปริมาณยาจริง
เพียง 500 มิลลิกรัม หรือไม่มีเลย
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาสรรพคุณยาอันตราย 
ยาควบคุมพิเศษ ต่อประชาชนทั่วไป

การโฆษณายาหรือทำ ให้เข้าใจว่า
• เปนยาทำให้แท้งลูกหรือขับระดูอย่างแรง 
• เปนยาคุมกำเนิด

ตัวอย่าง

• โฆษณาอวดอ้างว่า เป็นยาขับประจำเดือน  
 ยาทำ แท้ง ช่วยยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
• โฆษณาว่าเป็นยาคุมกำเนิด

ตัวอย่าง

• โฆษณาว่าเป็น “ยารกัษาสวิ” “ยารกัษาฝ้า” 
“ยาคุมกำ เนิด” “ยาลดความดันโลหิต” 
• การโฆษณายาฉีดทุกประเภท
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อาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีสรรพคุณในการบ�าบัด รักษา 
ป้องกัน บรรเทาโรคหรืออาการของโรค และไม่มผีลกับโครงสร้างของร่างกาย 
โดยผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มผสมสารสกัด
หรือผสมวิตามินต่าง ๆ กาแฟปรุงส�าเร็จชนดิผง ฯลฯ มักพบการโฆษณาที่
ไม่ถูกต้อง ในหลากหลายลักษณะ เช่น ลดความอ้วน ช่วยผิวขาว ใส กระจ่าง 
รักษาโรค ก�าจัด/ขับสารพิษ เป็นต้น ซึง่หากพบการอวดอ้างลกัษณะดงักล่าว 
รู้ได้ทันทีว่าเป็นการโฆษณาที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจเป็นการโฆษณาที่
หลอกลวง โดยลกัษณะ/ตวัอย่างข้อความในโฆษณาทีต้่องเฝ้าระวงั สรุปโดย
สังเขปได้ ดังนี้ 

¹éÓËÁÑ¡
ÊÁØ¹ä¾Ã

การเฝ้าระวังโฆษณาอาหาร
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอย่าง

ทำ ให้ผมมีน้ำ หนัก เงางาม ดกดำ  ป้องกันผมร่วง ผมขาว

ตัวอย่าง

• ผิวขาว เนียน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส 
ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ลดสิว ฝ้า กระ 

 จุดด่างดำ  
• ลดน้ำ หนักส่วนเกินได้รวดเร็วและ

ปลอดภัย สามารถลดน้ำ หนัก
ได้อาทิตย์ละอย่างต่ำ  5 กิโลกรัม 

 โดยร่างกายไม่อ่อนเพลีย
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¹éÓËÁÑ¡
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอย่าง

• ช่วยซ่อมแซมและขจัดสารพิษของร่างกาย...ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขึ้น...
• ...ลดสารพิษที่มาจากอาหารและมลพิษทางอากาศ ช่วยป้องกัน 

ไม่ ให้เซลล์ ในร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง...
• ช่วยเพิ่มความสูง

ตัวอย่าง
• เครื่องดื่มสมุนไพรจีน สูตรน้ีเป็นสุดยอดของ 

เครื่องดื่มสมุนไพร... โสมอเมริกา...  
ป้องกันโรคหัวใจ สมองฝ่อ สมองเสื่อม...

 โสมเกาหลี... ป้องกันโลหิตจาง... 
 ปักคี้ผิวดำ... ป้องกันเบาหวาน...
 เจี่ยเต็กย้ง... ป้องกันไตวาย...
• บำ รุงร่างกาย บำ รุงสมอง หัวใจ ประสาท สายตา 
• ช่วยระงับกลิ่นกาย กลิ่นปาก 
• ทำ ให้ฟันขาว 
• ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 
• สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาคุณประโยชน์ของอาหาร 
ที่ ไม่ได้รับอนุญาต และอาจหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตัวอย่าง

• ช่วยแก้ปัญหาวัยทอง เช่น ลดอาการร้อน
วูบวาบ ป้องกันโรคกระดูกพรุน เป็นต้น 
• ช่วยบำรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ทางเพศ เช่น เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ  
เพิ่มน้ำ รัก เพิ่มความอึด 
• ยืนยันว่ามีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

แต่ไม่ได้ระบุเอกสารอ้างอิงใด ๆ หรือมี
เอกสารวิจัยที่จ้างทำ ขึ้น 
• แสดงบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยท่ี ใช้ผลิตภัณฑ์

อาหาร แล้วโรค/อาการของโรคต่าง ๆ 
หายหรือดีขึ้น 
• แสดงภาพก่อนและหลัง (Before and 

After) ของผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสื่อให้เข้าใจ
ว่าเมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์แล้วทำ ให้ได้
ผลดีขึ้น เช่น น้ำ หนักลดลง 

 โรคหรืออาการของโรคดีขึ้น เป็นต้น

before

after
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ตัวอย่างคํำาหรือข้อความที่ไม่อนุญาต
ให้ใช้ในการโฆษณา 

คุณภาพ คุณประโยชน์ และสรรพคุณของอาหาร

 ยอด ดีเลิศ เด็ดขาด ศักดิ์สิทธิ์

 มหัศจรรย์ ที่สุด สุดยอด เยี่ยม

 เยี่ยมยอด ยอดเยี่ยม ดีที่สุด  เลิศที่สุด

 ชนะเลิศ เลิศเลอ ดีเด็ด วิเศษ

 ฮโีร่ บริสุทธิ์ ล�้าเลิศ ชั้นเลิศ

 เลิศล�้า หนึ่งเดียว พิเศษ ยอดไปเลย

 เยี่ยมไปเลย ที่หนึ่งเลย โดดเด่น ปาฏิหาริย์
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เครื่องส�าอาง เป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ภายนอก เพ่ือความ
สะอาด ความสวยงาม และมีผลต่อร่างกายเพียงแค่ผิวภายนอกเท่าน้ัน  
ไม่สามารถลงลึกถึงผิวช้ันในได้ และไม่มีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
หรือการท�างานของร่างกาย แต่ปัจจุบันยังพบเห็นข้อความโฆษณา 
เคร่ืองส�าอางที่อวดอ้างเกินจริงหลากหลายลักษณะ โดยลักษณะการโฆษณา 
เครื่องส�าอางที่ต้องเฝ้าระวัง มีดังนี้ 

การเฝ้าระวัง
โฆษณาเครื่องสำ�อาง

ตัวอย่าง

...กรณีที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง หนังศีรษะล้าน 
หรือชะลอการเกิดผมขาวและต้องการ 
เร่งเส้นผมใหม่เกิดขึ้น... 

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

แช
มพ

ูสำ
 ห

รับ
ผม

ร่ว
ง 

ผม
บา

ง 
หน

ังศ
ีรษ

ะล
้าน

ครีมบำ รุงสำ หรับผมร่วง 
ผมบาง หนังศีรษะล้าน
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ตัวอย่าง

• …สบู่... เพื่อผิวหน้าขาวใส
• ...ครีมทาง่ามขา รักแร้ขาว เป็นครีมที่ ใช้ 
 ทารักแร้ ง่ามขา... 
• ...ครีมหน้าขาวใสถาวร… 
• ...ช่วยให้ ใบหน้าขาวขึ้นเพียงข้ามคืน... 
• ...เห็นนะว่าผิวเปลี่ยน...เรียบขึ้น...ขาวขึ้น... 
• ...พร้อมเผยผิวใหม่ที่ขาวใสได้ทันที... 
• …ยับยั้งกระบวนการสร้างสีผิวที่ผิดปกติ… 
• ...สูตรผสมพิเศษ...ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้ง 
 การทำ งานของ Tyrosinase ซึ่งเป็นตัว 
 สร้างเม็ดสีเมลานิน... 
• ...เพื่อช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน  
 ที่เป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำ  
• ...รักษาปัญหา ฝ้า กระ... 
• ...ช่วยลดสิวฝ้า....สบู่ลดฝ้า... 
• ...สิวอักเสบยุบไปเยอะมาก...สิวน้ียุบเกือบหมด
 หน้าก็เรียบ... 
• ...ยังปกป้องผิวจากโรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน 
 ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กลาก เกลื้อน... 
 ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

before

after
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ตัวอย่าง

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

เกี่ยวกับเซลลูไลท์ ไขมันส่วนเกินตามร่างกาย ผิวหนัง 
ห้อยหย่อนคล้อยหลังคลอดบุตร หลังลดน้ำ หนัก  
ช่วยผิวแตกลายให้จางลง และเรียบเนียนขึ้น หรือรักษารูปร่าง 
ให้คงเดิม เหมาะสำ หรับผู้ที่ ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง เพียงทาและ
นวดเจลและครีมบริเวณที่ต้องการ จะได้รูปร่างและสัดส่วน 
ที่สวยงามขึ้น 
• ...หลังผ่าตัดคลอด น้ำ หนักลดแต่มปีัญหาของเซลลูไลท์  

หน้าท้องหย่อนคล้อย ผิวแตกลาย ได้ทดลองใช้... 
เซลลูไลท์และหน้าท้องเป็นชั้น ๆ หายไป ผิวและหน้าท้องเรียบเนียน 
รูปร่างกระชับ ผิวแตกลายจางลงและเรียบเนียนขึ้น  
เนียนนุ่มยามสัมผัส สามารถกลับไปใส่เสื้อผ้าก่อนผ่าตัดได้
• ...ชุดกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม...ขนาดแก้ม
 ลดลง 0.3-1.5 ซม. ...วัดความกระชับของผิวคุณได้ด้วย
 ไม้บรรทัดน้ี ใน 10 นาที...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ
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ตัวอย่าง

• ...ส่วนผสมของน้ำ มันนั้นต้องครบและ
ถูกต้องตามสูตร โดยแต่ละชนิดต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น  
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และ
ช่วยให้ไขมันขาว และของเหลวใต้ผิว
กระจายออกไปสู่ระบบการขจัดของเสีย... 
• ...ลดปัญหาโรคเหงือก... 
• …คุณประโยชน์ 
 1. ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวมีชีวิตชีวา 
 2. เพิ่มระยะเวลาในการแข็งตัว ช่วยให้
  สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น 
  ในแต่ละครั้ง 
 3. สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยมากขึ้น 
 4. ช่วยให้กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ
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ตัวอย่าง

• ...ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ... 
• ...ลบริ้วรอย...เสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่
 ...เพิ่มการไหลเวียนเลือด... 
• ...ซ่อมแซมเซลล์ผิวหน้าให้มีความสมบูรณ์...
 ซ่อมแซมและปกป้องเซลล์ผิว 
 กระตุ้นการทำ งานของเซลล์ผิว 
 ช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าเต่งตึง... 
• ...ท้าทายแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติด้วย 
 เทคโนโลยี Biolifting ยกกระชับผิว... 
• ...บำ รุงยกกระชับผิวหน้า เห็นผลทันทีที่ ใช้...
• ...ปฏิบัติตรงเข้ากระตุ้นการทำ งานของ 
 ระบบไหลเวียน น้ำ หล่อเลี้ยงตามธรรมชาต ิ 
 คืนความอิ่มเอิบ สู่แหล่งกักเก็บน้ำ ใต้ผิว 
 ธรรมชาติ กระตุ้นและเพิ่มระดับ
 การหมุนเวียนของน้ำ หล่อเลี้ยงในชั้นผิว
 ...หล่อเลี้ยงผิวธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 จากภายใน...

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

สร้างคอลลาเจน
ให้หน้าเต่งตึง
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำคัญ

ตัวอย่าง

• ...ช่วยปรับสภาพทรวงอกคุณให้เต่งตึงขึ้น และยังช่วยเพิ่มขนาดอก
ให้ ใหญ่ขึ้นจนคนใกล้ชิดคุณสามารถสังเกตได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ 
จะเพิ่มขึ้น 1-2 น้ิว และจะอยู่ตัวอย่างถาวร โดยไม่ยุบ เมื่อคุณใช้ 
3 กระปุก รับรองผลถาวร... 
• ...ขยายเสน่ห์ อกสวย ...ช่วยกระชับทรวงอกและขยายทรวงอกให้ดู

อวบอิ่ม เต่งตึงได้รูป ...เปล่งปลั่ง และมีน้ำ มีนวลมากขึ้น... 
• ...อกสวยแน่! เพียงแค่ ใช้ 2-3 ครั้ง ก็รู้สึกได้ทันทีถึงการ

เปลี่ยนแปลง  
 1. อกแฟบ หย่อนยานหลังคลอดบุตร 
 2. อายุเริ่มเป็นสาวเต็มตัว แต่อกยังเล็กอยู ่...ปัญหาอกไม่สมบูรณ์ 

 หลังคลอดบุตรนั้น…ช่วยฟื้นฟูพลังผิว “ดันทรงเข้ารูป” 
  ให้ความอิ่มเอิบกับเนินทรวงอก เหมาะสำ หรับผู้ที่ต้องการ  
 มีหน้าอกที่สวยงามเปล่งปลั่งมีน้ำ มีนวล บุคคลทีไ่ม่พอใจ 
 กับอกตัวเอง...
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เครื่องมือแพทย์ เป็นหน่ึงในผลติภัณฑ์สขุภาพทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
ซึ่งมักจะพบปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยส่วนใหญ่จะพบปัญหา 
ในเคร่ืองใช้หรือเครื่องมือที่ ใช้เพ่ือกายภาพบ�าบัด เช่น เก้าอี้ ไฟฟ้าสถิต  
เตยีงนวดอนิฟราเรด เป็นต้น โดยมกีารโฆษณาในลกัษณะทีส่ามารถ บรรเทา 
และรักษาโรคต่าง ๆ  ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หรือสามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ ทั้งน้ีหาก
ประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงในลักษณะโอ้อวดดังกล่าว ควรแจ้ง อย. 
เพ่ือด�าเนินการ นอกจากน้ียังมลีกัษณะการโฆษณาเคร่ืองมอืแพทย์/ตวัอย่าง
ข้อความในโฆษณาที่ต้องเฝ้าระวังอื่น ๆ อีก ดังนี้ 

การเฝ้าระวังโฆษณา 
เครื่องมือแพทย์
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

โฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต 
นำ เข้า ขาย

จัดให้มีรางวัลโดยการเสี่ยงโชค

แสดงการรับรอง ยกย่องคุณประโยชน์ของ
เครื่องมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่มีการระบุชื่อ ที่อยู่ผู้จัดจำ หน่าย

ตัวอย่าง
มีการชิงโชค ชิงรางวัล โดยวิธีการจับฉลาก หรือสุ่ม

ตัวอย่าง

• ยกน้ิวโป้ง (บ่งบอกถึงความเยี่ยมยอด)  
• ชูน้ิว ๒ น้ิว (วิคตอรี/ชัยชนะ) 
• ถือ จับ โชว์ (ยกเว้นแสดงลักษณะของการใช้เครื่อง)
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

โฆษณาสรรพคุณว่าสามารถป้องกัน  
บำ บัด บรรเทา รักษาโรคที่ห้ามโฆษณา 
ต่อประชาชนทั่วไป

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ คัญ

ตัวอย่าง

โฆษณาว่าสามารถป้องกัน บำ บัด บรรเทา รักษาโรคมะเร็ง  
/เบาหวาน/อัมพฤกษ์/อัมพาต/โรคทางจิตเวช/โรคความดันโลหิต 
/โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด ปอด ม้าม 
ตับ ไต/เอดส์

ตัวอย่าง

•  ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการลดน้ำ หนัก 
กระชับสัดส่วน
• ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเสริมความงาม 

เช่น ทำ ให้ผิวเนียน เรียบ 
• ระบุสรรพคุณในทางยา เช่น ฆ่าหรือ

ทำ ลาย หรือกำ จัดเชื้อแบคทีเรีย  
เชื้อรา ไวรัส 
• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ทับถมเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น

ตัวอย่าง

• ดีกว่า • เบากว่า • หนาหนุ่มกว่า 
• เย็นกว่า • เล็กกว่า

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ขัดต่อวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดี
ของประเทศไทย

ชักนำ ให้รับบริการหรือใช้พร่ำ เพรื่อ
เกินความจำ เปน

ตัวอย่าง

การแสดงให้เห็นร่องอกผู้หญิง ภาพโป๊ เปลือย ลามก อนาจาร

ตัวอย่าง

• แจกบัตรให้ไปใช้บริการทุกวัน ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
• การแสดงข้อดี ในการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น ๆ บ่อย ๆ
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ตัวอย่างคํำาหรือข้อความที่ไม่อนุญาต

ให้ใช้ในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

 ยอด ยอดเยี่ยม พิเศษ ดีเลิศ วิเศษ

 เด็ดขาด หายขาด หายห่วง ทันใจ ฉับพลัน

ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ที่หนึ่ง เหนือกว่า เป็นที่หนึ่ง

 ปลอดภัยที่สุด เหมาะสมที่สุด ปลอดภัย ที่สุด แน่นอน

 มั่นใจ ไม่มีผลข้างเคียง หมดกังวล

  

คำ  หรือข้อความภาพ หรือเสียงอันใด ที่มีความหมายทำ นองเดียวกัน

โอกาสอย่างน้ี
มีไม่บ่อยนัก

ไม่ทำ ให้
เกิดอาการแพ้
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วตัถุอนัตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�าจัดแมลง 
ไล่แมลง ยาจุดกันยุง และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด/ฆ่าเชื้อ พื้น ฝาผนัง 
สุขภัณฑ์ พบว่าค�าหรือข้อความซึ่งอวดอ้างเกินจริง และ อย. ไม่อนุญาต
ให้ ใช้ ในการโฆษณาวัตถุอันตราย ดังนี้   

การเฝ้าระวังโฆษณา
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ จัดแมลง

ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนังไล่ยุง/ไล่แมลง

ตัวอย่าง

• ใช้ภาพเด็ก / นำ เด็กมาเป็นนักแสดงในโฆษณา
• ใช้ภาพผลไม้ประกอบการโฆษณา
• ใช้ภาพชวนให้สูดดม
• ใช้ข้อความชวนให้สูดดม เช่น คำ ว่า “หอม” “กลิ่นหอม” 
 เพื่อสื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณานั้นปลอดภัย

ตัวอย่าง

• ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
• ไม่ระคายเคืองผิว
• โลชั่นธรรมชาติ
• ถนอมผิว
• บำ รุงผิว
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำ จัดแมลง

ตัวอย่าง

• กำ จัดแมลงได้ทุกชนิด • พลังแรง
• พิฆาตยุงแรงสูง • เพิ่มพลังกำ จัด
• สูตรฆ่าแมลง…เรียบ…เร็ว • สูตรมือปราบแมลง

ตัวอย่าง

• ปลอดยุง • ทำ จากธรรมชาติ 99% 

ตัวอย่าง

• ฆ่ายุง • กำ จัดยุง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ยาจุดกันยุง

ยากันยุงที่ ใช้กับเครื่องไฟฟ้า
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

เหยื่อกำ จัดมด แมลง

ตัวอย่าง

• ตายยกรัง • ฆ่าได้ทั้งรัง
• ไม่ทิ้งสารตกค้าง • สูตรยาพิเศษ
• ไม่มีผลต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร

ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

แชมพู กำ จัดเห็บ หมัด  เหา ไร 
หมัดในสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง

• ประสิทธิภาพสูง
• ปลอดภัยต่อสุนัข สัตว์เลี้ยง
• กำ จัดตัวเบียนทุกชนิด
• ทำ ให้ผิวหนังสุขภาพดี
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ลักษณะการโฆษณา
ที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์ทำ ความสะอาด 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคพื้นและเครื่องสุขภัณฑ์

ตัวอย่าง

• ขจัดคราบเหนือกว่า
• คราบสกปรกทุกชนิด
• ถนอมมือ
• ที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ
• น้ำ หอมปรับอากาศ
• ประสิทธิภาพสูง
• ประสิทธิภาพเยี่ยม
• หมดจดอย่างมีอนามัย
• ไร้สารตกค้าง
• ยังสามารถเป็นน้ำ หอมปรับอากาศ ที่ ให้กลิ่นหอม 
 ของดอกไม้ที่สดชื่น
• ระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภัณฑ์ ท่อน้ำ  หรือระบบบำ บัด 
 น้ำ เสีย (สำ หรับผลิตภัณฑ์ประเภท กรด-ด่าง)
• สูตรใหม่ลดกลิ่นฉุน ลดควัน (สำ หรับผลิตภัณฑ์ 
 ประเภท กรด-ด่าง)
• ใช้น้ำ ยาทำ ความสะอาดพื้นทุกวันช่วยป้องกันคุณจาก 
 โรคภัยที่มองไม่เห็น
• ฆ่าเชื้อโรค 100 %
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ได้ผลเด็ดขาด ได้ผล 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์)

ปลอดภัย  ไม่เป็นอันตราย 

ออกฤทธิ์แรง ไม่เป็นพิษ

ตัวอย่างคํำาหรือข้อความที่ไม่อนุญาต

ให้ใช้ในการโฆษณาวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
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 พบผลติภัณฑ์อาหาร เคร่ืองส�าอาง ยาแผนโบราณ อปุกรณ์การแพทย์
หรือเคร่ืองมือกายภาพบ�าบัด ที่ โฆษณาว่าสามารถรักษาโรคร้ายแรง/ 
เร้ือรัง หรือช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย นอกจากน้ียังอ้างว่า  
อย. รับรอง หรือปลอดภัยเพราะผ่าน อย. แล้ว  ทั้ง ๆ ที่  อย. ไม่เคย
อนุญาตให้โฆษณาในลกัษณะรักษาโรค ลดความอ้วน เพ่ือหุน่เพรียว ผิวสวย 
หรือรับรองสรรพคุณดังกล่าวเลย    

คุณเคยไหม?

อย. บอกต่อ …. 
ข้อความโฆษณา ที่ อย. ไม่อนุญาต
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง
ยา

ยาบำ รุงร่างกาย
ยาลูกกลอน

• ช่วยให้มีเรี่ยว มีแรง ปึ๋งปั๋ง 
เสริมสมรรถภาพทางเพศ

		 รักษาโรคเบาหวาน อัลไซเมอร์

ยาระบายมะขามแขก •		ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล 
 ลดความอ้วน

ยาแผนโบราณ •		รักษาไต ตับ แก้เบาหวาน
 ลดความดัน เพิ่มสมรรถภาพ

ทางเพศ

(ปัญหาที่มักพบ คือ ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยา แต่โฆษณาสรรพคุณ
เกินกว่าที่ ได้รับอนุญาตจาก อย.)

ตัวอย่าง ข้อความโฆษณาเกินจริง มีหลากหลายรูปแบบ 
โปรดจดจำ ไว้ โฆษณาอ้างเกินจริง  
ตามที่ปรากฏในตาราง 

 …อย่าเชื่อ ….อย่าซื้อ ….อย่าใช ้

อย. บอกต่อ …. 
ข้อความโฆษณา ที่ อย. ไม่อนุญาต
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง
อาหาร

กาแฟปรุงสำ เร็จ • ช่วยลดน้ำ หนัก ลดความอ้วน
• เผาผลาญไขมัน กระชับสัดส่วน
•	 ดักจับไขมัน สลายไขมัน
• ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ผิวขาว
• ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก และ

ความเต่งตึง
• ปรับระดับน้ำ ตาลในเลือด
• ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ  

สำ หรับผู้ชาย

ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 
ทั้งในรูปแบบเม็ด 
แคปซูล ของเหลว 
ฯลฯ

• อ้าง อย.รับรองว่ารักษาโรค
 ลดไขมัน ได้ 
• ช่วยให้ความจำ ดี
• ขับสารพิษและไขมัน 

ในร่างกาย
• อวดอ้างรักษาโรคมะเร็ง  

เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ้ 
 ความดันโลหิตสูง 
 เสริมสมรรถภาพทางเพศ  

ลดโคเลสเตอรอล  
เพิ่มออกซิเจนให้เซลล์ร่างกาย 
เพิ่มภูมิต้านทานโรค

• ช่วยให้ผิวขาว ผิวพรรณดี 
ลดริ้วรอยจุดด่างดำ 

• เพิ่มคอลลาเจนให้ผิว  
ช่วยให้ผิวเต่งตึง

• ช่วยเพิ่มความสูง
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง
เครื่องดื่ม อาทิ 
เครื่องดื่มสมุนไพร 
น้ำ ผลไม้ผสมสมุนไพร

• กินแล้วบำ รุงผิวพรรณ 
ให้สดใส

• รักษาโรคเบาหวาน มะเร็ง 
อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน 

 โรคหรืออาการของโรคสมอง 
หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต 

• ลดอ้วน ทำ ให้น้ำ หนักร่างกาย 
รอบเอว รอบสะโพก รอบแขน
ลดลง

• ช่วยการกำ จัด และขับสารพิษ
ออกจากร่างกาย

• สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
ทำ ลายอนุมูลอิสระ

• ลดโคเลสเตอรอล
• ช่วยกระชับช่องคลอด อกเต่งตึง
• เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
• ป้องกันข้อเสื่อม รักษาโรคข้อ
• บำ รุงตับ บำ รุงไต บำ รุงหัวใจ 

บำ รุงปอด

 

น้ำ คลอโรฟิลล์ • ล้างสารพิษออกจากร่างกาย
• ผิวพรรณดีขึ้น ดูเนียน กระชับ 

ริ้วรอยจางลง
• บำ รุงโลหิต ให้เลือดไหลเวียนดี
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เครื่องสำ อาง
ครีมทาผิวกาย/ 
ทาผิวหน้า

•	 ทาแล้วสามารถสลายไขมัน 
 ลดเซลลูไลท์
• ช่วยให้ทรวงอกกระชับได้รูปทรง 
• สร้างคอลลาเจนให้หน้าเต่งตึง 

ยกผิวส่วนที่หย่อนคล้อย
• เสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่
 ปรบัสภาพผวิให้ดขีึน้จากภายใน

เจลทาผิวหน้า • ทาแล้วช่วยให้รูปหน้าเรียว
 เล็กลง

ครีมทาสิว-ฝ้า • ในตลับเดียว มีสารหยุดยั้ง 
ไม่ ให้เกิดสิวหรือฝ้าขึ้นมาใหม่ 

• รักษา ฝ้า กระ จุดด่างดำ 
• ครีมทาสิว มีตัวยาช่วยลด 

การอักเสบของสิว
• ใช้แล้วกระ ฝ้า หาย

ไวท์เทนน่ิงครีม • ฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง ขาวใส 
ในทันที
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เครื่องมือแพทย์
เข็มขัดสั่นสะเทือน 
(ผู้ขายมักเรียกว่า 
เข็มขัดลดอ้วน/
เข็มขัดลดสัดส่วน/ 
เข็มขัดกระชับ
สัดส่วน/ 
เข็มขัดรัดหุ่น)

• ควบคุมการสะสมของไขมัน
ส่วนเกิน รูปร่างสมส่วน

• ลดความอ้วนได้โดยไม่ต้องพึ่ง
ยาลดความอ้วน หรือ 
การออกกำ ลังกาย

• กระชับเอว ต้นแขน ต้นขา 
• ใช้แล้วเสมือนได้ออกกำ ลังกาย
• ช่วยลดหรือกระชับทุกสัดส่วน 

โดยเสียเวลาไม่กี่นาที

เตียงนวดอินฟราเรด • บรรเทาและรักษาโรคต่าง ๆ
• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

ในร่างกายมนุษย์ โดยขจัด
เซลล์เก่าและสร้างเซลล์ ใหม่
ขึ้นมาทดแทน

• ขจัดของเสีย  
ทำ ลายแบคทีเรีย
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ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างข้อความโฆษณาเกินจริง

เก้าอี้ ไฟฟ้าสถิต • บรรเทาและรักษาโรคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่
เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ฯลฯ

คอนแทคเลนส์
แฟชั่น

• ทำ ให้ดวงตาดูกลมโต
• ดวงตาเป็นประกาย ดูโดดเด่น
• ดวงตาโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

จนใคร ๆ ต้องมอง
• ดวงตาดูเข้มขึ้น 
• คอนแทคเลนส์ รุ่นตาหวาน 

สวยใส
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ช่องทางการแจ้งข้อมูล / 
แจ้งเบาะแสำผลิตภัณฑ์สำุขภาพ
และประเด็นอื่น ๆ

ประเด็นที่แจ้งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ** ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น 
ไม่แสดงฉลากภาษาไทย แสดงฉลาก
ไม่ครบถ้วน เป็นต้น

1. สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 (อย.) แจ้งร้องเรียนได้ที่
 •  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
  และปราบปรามการกระทำ ผิด
  กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
  อาคาร 1 ชั้น 1
 •  สายด่วน อย. 1556
 •  โทรศัพท์ 0 2590 1556
 •  อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th
 •  ตู้ ปณ. 1556  
  ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข  
  จังหวัดนนทบุรี 11004
2. สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 
 แจ้งที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

พบโฆษณาโอ้อวด หลอกลวง หรือ
ทำ ให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

พบการผลิต นำ เข้า หรือขายยา และ
วัตถุเสพติด โดยไม่ได้รับอนุญาต

พบการผลิต นำ เข้า หรือขาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอม
พบการผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่ห้าม หรือมีสารห้ามใช้ เช่น ยาชุด 
ครีมทาฝ้าที่มีสารปรอทแอมโมเนีย 
หรือไฮโดรควิโนน หรือกรดวิตามินเอ  
อาหารที่ผสมสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว 
เป็นต้น
ได้รับอันตรายจากการบริโภค หรือใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง ๆ ที่ ได้ปฏิบัติ
ตามวิธี ใช้ คำ แนะนำ  หรือข้อควร
ระวังตามที่ระบุบนฉลากแล้ว
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ประเด็นที่แจ้งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พบเห็นสถานที่ผลิตอาหารที่ดูแล้ว 
น่าจะไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

พบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายใน อย.
สถานที่ปรุงหรือจำ หน่ายอาหารสด 
อาหารพร้อมบริโภค เช่น ร้านค้า  
ซูเปอร์มาร์เก็ต ปั๊มน้ำ มัน จำ หน่าย
อาหารไม่มีคุณภาพ สกปรก เป็นต้น

1. กทม. แจ้งที่กรุงเทพมหานคร  
 หมายเลขโทรศัพท์ 1555 หรือ  
 สำ นักงานเขตทุกเขต
2. ต่างจังหวัด แจ้งที่สำ นักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้าน/ 

สิ่งแวดล้อม เช่น เพื่อนบ้านส่งเสียง
ดัง หรือ โรงงานผลิตอาหารส่งกลิ่น
รบกวน เป็นต้น
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้า
หรือบริการ เช่น ถูกหลอกให้ซื้อ
เครื่องกรองน้ำ  เครื่องทำ น้ำ แข็ง 
ตู้เย็น โทรทัศน์ หรือบ้านจัดสรร
ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น

สำ นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) หมายเลขโทรศัพท์ 1166

พบเห็นการขายตรงหรือการตลาด
แบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การขายสินค้าราคาแพง 
(รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย)

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 1569

ซื้ออาหารแล้วถูกโกงตาชั่ง กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 1569

พบแพทย์ไม่มจีรรยาบรรณหลอกลวง
ทำ ให้ได้รับอันตรายหรือเสียหาย

แพทยสภา หมายเลขโทรศัพท์ 
0 2590 1881 และ 0 2590 1886



45

ประเด็นที่แจ้งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คลินิกหรือสถานพยาบาล
ไม่ได้รับอนุญาต/ไม่ได้มาตรฐาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 7999

เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม สำ นักงานประกันสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 1506

เกี่ยวกับการให้บริการบัตรทอง สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 1330

สูบบุหรี่ ในที่ห้ามสูบ/จำ หน่ายสุรา 
ให้แก่เด็กอายุน้อยกว่าที่กฎหมาย
กำ หนด

กรมควบคุมโรค
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3342

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ** ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำ อาง  
  เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติด

กรณีแจ้งข้อมูล / แจ้งเบาะแส ทางโทรศัพท์ผ่านระบบฝากข้อความ 
(ร้องเรียนนอกเวลาราชการ) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) 

ควรแจ้งชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งข้อมูล /
 แจ้งเบาะแสไว้ด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้ 

กรณีข้อมูลที่แจ้งไม่เพียงพอต่อการดำ เนินการ



ที่ปรึกษา

นพ.บุญชัย  สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คณะผู้จัดทำ 

ภก.วีระชัย  นลวชัย สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.สุมาลี  พรกิจประสาน สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภญ.กุลชนา  ศรวณีย์ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.น้ำ หนึ่ง  ศรีประเสริฐยิ่ง สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.กาญจนา  ลิ้มถาวรกิจ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.วนิดา  ภิญโญวิวัฒน์ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.วรพร  นาคบรรพต สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราคี สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.พนิตนาฏ  คำ นุ้ย สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.มธุรส  ยอดพรหม สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายวิมล  ลิ้มสมวงษ์ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางณัฏฐา  ณ รังษี สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.สิธยา  สุมนานนท์ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.ศิริกุล  อำ พนธ ์ สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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