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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 

เร่ือง  ส่ือโฆษณากบัสุขภาพ 
 
ความหมายของส่ือโฆษณาเกี่ยวกบัสุขภาพ 
            ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพ หมายถึง ส่ือท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสินคา้หรือบริการต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพโดยผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสาร นิตยสาร แผน่พบั รวมทั้งการโฆษณา
ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร วิทยุ และโทรทศัน์ เป็นตน้ รวมทั้งส่ือในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรูขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อกระตุน้จูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใช้
สินคา้หรือบริการนั้น 
 
ความส าคัญของส่ือโฆษณา 

ส่ือโฆษณานบัว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็น
อย่างมาก กล่าวคือ ในการท่ีจะพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ์ หรือใช้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ ผูบ้ริโภค
มกัจะเสาะหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากส่ือโฆษณา ดงันั้นขอ้ความเชิญชวนตามส่ือ
โฆษณารูปแบบท่ีหลากหลาย จึงมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ และใช้บริการสุขภาพนั้นๆ ดงันั้นจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพิจารณาส่ือโฆษณาให้ละเอียด
รอบคอบวา่มีการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงหรือมีโฆษณาชวนเช่ือเกินจริงหรือไม่ เน่ืองจากหากขาดการพิจารณา
อย่างรอบคอบ เช่ือถือขอ้ความบนส่ือโฆษณาโดยปราศจากการไตร่ตรอง ประกอบกับใช้ความตอ้งการ 
ความอยากไดแ้ละความปรารถนาของจิตใจเป็นตวัน าทางในการเลือกสินคา้มากกว่าความสมเหตุสมผลจะ
ท าใหไ้ดรั้บสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการสุขภาพท่ีไม่สมประโยชน์ และอาจเกิดผลเสียหาย มีอนัตรายต่อราง
กายและจิตใจของผูบ้ริโภคได ้
 
 ประเภทของส่ือโฆษณา 
            ในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑสุ์ขภาพใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในรูปแบบท่ีหลากหลายในการ
จูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการของตน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จดัเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ี
ผูป้ระกอบการน ามาใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอโดยผา่นส่ือหลายประเภท ดงัน้ี 
            1. ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสาร นิตยสาร แผน่พบั และโปสเตอร์ 
            2. ส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ 
            3. ส่ือบุคคล เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วทิยากร ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัร นกัเรียน 
นกัศึกษา ดารา และผูมี้ช่ือเสียงในสังคม 
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            4. ส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น เกมส์ออนไลน์ และเวบ็ไซต ์
            5. ส่ือกิจกรรม เช่น การจดัแถลงข่าว การพาส่ือมวลชนเยีย่มชมโรงงาน เป็นตน้ 
            6. ส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือวีดิทศัน์ ส่ือซีดี แนะน าสินคา้ ส่ือป้ายโฆษณากลางแจง้ ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี 
 
องค์ประกอบของการส่ือสาร 
            ในโฆษณาสินคา้ในส่ือต่างๆ ผูป้ระกอบการไดใ้ชก้ระบวนการส่ือสารเพื่อส่งสารไปยงัผูบ้ริโภค โดย
ใชอ้งคข์องการส่ือสาร ดงัน้ี 
            1. ผูส่้งสาร (Sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในการเสนอข่าวสารโดย การพดู การเขียน 
การแสดงท่าทางแก่ผูรั้บสาร ซ้ึงผูส่้งสารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือสารเป็นอยา่งดี 
            2. ข่าวสาร (Massage) คือ ขอ้มูลหรือสารท่ีถูกส่งผา่นช่องทางส่ือ โดยการพดู การเขียน และรูปภาพ 
ข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่งไปยงัผูรั้บข่าวสาร 
            3. ช่องทางส่ือ (Channel) คือ ช่องทางท่ีน าขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสาร เช่น หนงัส่ือพิมพ ์วารสาร 
โทรทศัน์ วทิย ุรวมทั้งส่ือบุคคล เป็นตน้ 
            4. ผูรั้บข่าวสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บข่าวสารจากผูส่้งสารโดยการฟัง ดู และ
อ่าน ผูรั้บข่าวสารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่งมาให ้
 
ลกัษณะของการส่ือสาร 
การรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ 
            ตวัอยา่ง การรับขอ้มูลข่าวสารโฆษณาตามองคป์ระกอบของการส่ือสาร 
ผู้ส่งสาร                              บริษทัโฆษณายารักษาสิว 
ข่าวสาร                              ยาน้ีสามารถรักษาสิวใหห้าย ช่วยใหห้นา้ขาวใสไร้สิว 
ช่องทางส่ือ                         วารสาร 
ผู้รับข่าวสาร                       วนัรุ่นท่ีมีปัญหาหาเร่ืองสิว 
            จากตวัอยา่งน้ี วยัรุ่นคนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองสิว ท าให้เขามีความตอ้งการท่ีจะรักษาให้หาย เม่ืออ่านใน
วารสารพบว่า มีการโฆษณาถึงสรรพคุณในยารักษาสิวตวัน้ี จึงท าให้เขาตดัสินใจซ้ือยาเพื่อรักษาสิว โดยท่ี
เขาไม่มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อเลือกบริโภคท่ีถูกตอ้ง ถา้เด็กวยัรุ่นผูน้ี้บริโภคดี สิวบนใบหนา้หาย แต่
ถา้รักษาไม่หายจะท าใหเ้กิดอนัตราย 
  
 
 



3 

 

ผลติภัณฑ์สุขภาพ 
            ผลิตภณัฑ์สุขภาพเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของบุคคลทัว่ไป ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข เป็นหน่วยงานซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการก ากบัดูแลและ
ส่งเสริมการผลิต การจ าหน่าย การสั่งน าเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัร และการโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพต่างๆ ท่ี
อยู่ในความควบคุม ได้แก่ อาหาร เคร่ืองส าอาง วตัถุอนัตราย ยา เคร่ืองมือแพทย ์สารเสพติดให้โทษ ให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความปลอดภยั ความเหมาะสม ประโยชน์จาก
การใชแ้ละการบริโภคผลิตภณัฑด์งักล่าว 
ส าหรับผลติภัณฑ์สุขภาพชนิดต่างๆ น้ันมีดังนี้ 
            1. อาหาร หมายถึง วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเขา้สู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท หรือสารเสพติด นอกจากน้ีอาหารยงัรวมถึงวตัถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร 
วตัถุเจือปนอาหาร สี เคร่ืองปรุงแต่งกล่ิน รสดว้ย 
            2. เคร่ืองส าอาง หมายถึง วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรือกระท าดว้ย
วิธีอ่ืนใดต่อส่วยหน่ึงส่วนใดของร่างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม 
และรวมไปถึงเคร่ืองประทินผิวต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดบัหรือเคร่ืองแต่งตวัซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภายนอก
ร่างกาย 
            3. ยา หมายถึง วตัถุท่ีมุ่งหมายใช้ส าหรับการพิเคราะห์ บ าบดั บรรเทา รักษาหรือป้องกนัโรค หรือ
ความเจบ็ป่วยของมนุษย ์หรือสัตว ์
            แหล่งก าเนิดของยาไดม้าจาก 2 แหล่ง ดว้ยกนั คือ 
             3.1 ยาสมุนไพร เป็นยาท่ีไดม้าจากส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนประกอบของสัตวแ์ละ แร่ธาตุ 
             3.2 ยาสังเคราะห์ เป็นยาท่ีไดโ้ดอาศยัปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบติัการซ่ึงปัจจุบนัยาส่วนใหญ่ท่ีใช้
กนัเป็นยาสังเคราะห์ 
            4. เคร่ืองมือแพทย ์การพิจารณาตีความว่าผลิตภณัฑ์ใดจดัว่าเป็นเคร่ืองมือแพทยพ์ิจารณาจาก 2 
ประเด็นหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 
             4.1 พิจารณาจากตวัผลิตภณัฑน์ั้นโดยตรง โดยพิจารณาจากสภาพของตวัผลิตภณัฑ์วา่โดยตวัของมนั
เองเป็นเคร่ืองมือแพทย์อยู่แล้ว เช่น หูฟังเพื่อตรวจคนไข้ ปากคีบ มีดผ่าตัด กรรไกรผ่าตัด เข็มฉีดยา 
เคร่ืองเอกซเรย ์เคร่ืองอลัตราซาวนด ์ถุงมือยางส าหรับตรวจโรค ถุงยางอนามยั เป็นตน้ 
             4.2 พิจารณาจาการอา้งหรือระบุสรรพคุณ คุณประโยชน์ การพิจารณาใน ประเด็นน้ี ตวัผลิตภณัฑ์
โดยสภาพอาจไม่แน่ชดั หรือมีรูปแบบท่ีไม่ชดัเป็นเคร่ืองมือแพทยโ์ดยตวัสภาพของมนั แต่ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี
จะมีการอา้งสรรพคุณ คุณประโยชน์ในการบ าบดั บรรเทา หรือรักษา เช่น เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีนอน
แม่เหล็ก ก าไลสุขภาพ เป็นตน้ 
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            5. วตัถุอนัตราย มีหลายชนิด เช่น วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุ
กมัมนัตรังสี เป็นตน้ 
            6. สารเสพติดให้โทษ ส่ิงท่ีจดัเป็นสารเสพติดตามกฎหมายมี 3 ประเภท คือ สารเสพติดใหโ้ทษ วตัถุ
ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และสารระเหย 
  
อทิธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกบัสุขภาพ 
การเลือกรับส่ือโฆษณามีผลต่อสุขภาพดงัน้ี 
            1. ด้านสุขภาพร่างกาย 
            ผลของการเลือกรับส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพทางกาย จากการท่ีผูผ้ลิตไดผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนั
จ านวนมาก ท าใหเ้กิดการแข่งขนัโดยมีการท าให้สินคา้ของตนท่ีผลิตออกมามีคุณภาพและราคาถูก ยอ่มเป็น
ผลดีต่อผูบ้ริโภคในการเลือกพิจารณาได้หลากหลาย และสามารถเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเช่ือ ซ้ือสินคา้และบริการเก่ียวกบัสุขภาพต่างๆ เม่ือมีการบริโภคแลว้โอกาสท่ีจะเกิดความพอใจมีสูง 
เน่ืองจากไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ แต่ถา้สินคา้บางชนิดมีให้เลือกนอ้ย ในขณะท่ีผูบ้ริโภคมีความจ าเป็นตอ้งกิน
และใชม้าก จะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตสามารถเอารัดเอาเปรียบไดง่้าย โดยการผลิตสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ
มาขาย ท าใหส่้งผลต่อสุขภาพทางการ เช่น ด่ืมนมแลว้เกิดอาการทอ้งเสีย ผงซกัฟอกบางยี่ห้อ ซกัแลว้เกิดการ
แพอ้ยา่งรุนแรง ดงันั้นส่ือโฆษณาจึงมีอิทธิพลให้คนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือใชบ้ริการต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายของผูบ้ริโภคโดยตรง 
            2. ด้านสุขภาพจิต 
            ผลของการเลือกรับส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพจิต คือ ความรู้สึกพึงพอใจและความไม่พึงพอใจใน
การบริโภคสินคา้และบริการเก่ียวกบัสุขภาพต่างๆ มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตของผูบ้ริโภค เช่น มีการใช้
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบติัเป็นจริงตามค าโฆษณายอ่มส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ส่วนสินคา้และบริการ
ต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชมี้คุณภาพไม่เป็นจริงตามท่ีผูผ้ลิตโฆษณา ส่งผลเสียหายและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ยอ่มท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้และบริการต่างๆ นอกจากน้ี การซ้ือสินคา้หรือบริการสุขภาพบาง
ชนิดอาจมีราคาสูง เม่ือไดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ก็จะก่อให้เกิดความเครียด 
วิตกกงัวลหรือเสียใจกบัการตดัสินใจท่ีผ่านมาได้ ดงันั้นส่ือโฆษณาจึงส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูบ้ริโภค
โดยตรง 

3. ด้านสุขภาพสังคม 
ส่ือท่ีมีความสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีพึงประสงค ์

ในขณะท่ีส่ือท่ีน าเสนอพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม แต่พยายามน าเสนอว่าเป็นค่านิยมของสังคมท่ีจะ
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น การโฆษณาอาหารประเภทจาน
ด่วน ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีการแข่งขนัในการโฆษณาท่ีสูงมากทั้งท่ีอาหารเหล่าน้ีมีปริมาณแคลอรีสูงและมี
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สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายในปริมาณต ่า เด็กหรือเยาวชนท่ีรับประทานอาหารเหล่าน้ีมากๆ จึงเส่ียงต่อการ
เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดในช่วงชีวิตต่อไป ท าให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของ
บุคคลในสังคมต่อไป 

4. ด้านสุขภาพปัญญา 
ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อสุขภาพทางปัญญา เพราะมีส่ือโฆษณาจ านวนมากท่ีใช้กลวิธีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์จูงใจผูบ้ริโภคให้มีความตอ้งการสินคา้ ส่งเสริมคา้นิยมหรือแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีเป็น
วตัถุนิยมแทนท่ีจะเป็นการใชชี้วติแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่ีเน้นการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง ด้วนความมีเหตุผล ความรู้จกัพอประมาณ และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี เช่น การท่ีเราจะซ้ือสินคา้ช้ินหน่ึงเราจะตอ้งตดัสินใจอยา่งมีเหตุมีผลท่ีเหมะสมวา่สมควร
ซ้ือหรือไม่ ดงับทกลอนของสุนทรภู่ท่ีว่า ”ไม่ควรซ้ือก็อย่าไปพิไรซ้ือ ให้เป็นม้ือเป็นคราวทงัคาวหวาน” 
ความรู้จักพอประมาณคือซ้ือในจ านวนเท่าท่ีจ  าเป็น ในราคาท่ีเหมาะสม การมี๓มิคุ้มกันคือ การมี
สติสัมปชัญญะก่อนการตดัสินใจซ้ือ ไม่หลงใหลหรือตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณา หรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีผู ้
จ  าหน่ายน ามาส่งเริมการขาย เช่น ของแถม การใชช้ิ้นส่วนชิงรางวลั เป็นตน้ เพราะจะท าให้เราตดัสินใจซ้ือ
สินคา้นั้นดว้ยความตอ้งการทางจิตวทิยามากกวา่เป็นการตดัสินใจซ้ือโดยใชเ้หตุผลและปัญญา 

 
หลกัการพจิารณาส่ือโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ 

เน่ืองจากการโฆษณาผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพามส่ือต่างๆ มีผลอยา่งมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
นกัเรียนจึงควรทราบหลกัการพิจารณาเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสุขภาพดงัน้ี 

1. ฝึกแยกแยะส่ือทางบวกและทางลบ 
ส่ือทางบวก คือ ส่ือท่ีมีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พฒันาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การ

ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง การมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั การท างานดว้นความสามคัคี เป็นตน้ ส่ือทาง
ลบ คือส่ือท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระตุน้ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งนกัเรียนจึงตอ้งใชค้วามคิดวิเคราะห์ 
และใชเ้หตุผลวา่ส่ือเหล่านั้นเป็นส่ือทางบวกหรือทางลบ และเราควรเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอโดยส่ือ
นั้นหรือไม ่

2. ค านึงถึงความเป็นจริง 
ผูบ้ริโภคส่ือควรมีทกัษะในการเลือกส่ือโฆษณาโดยการพิจารณาด้วยความเป็นเหตุ เป็นผล และ

ความเป็นไปไดโ้ดยอู่บนพื้นฐานของความจริงและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่หลงเช่ือโฆษณาชวนเช่ือท่ีใช้
ขอ้ความเกินความเป็นจริง ตวัอยา่งเช่น โรลออนน้ีใชแ้ลว้สวาๆ กร๊ีดเพราะความหอมของกล่ินกาย ใช้ครีบ
ยีห่อ้น้ีผวิขาวสวยภายใน 7 วนั เป็นตน้ เพราะขอ้ความดงักล่าวมีความเป็นไปไดต้ ่า 

3. มีความไวในการรับส่ือ 
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ผูบ้ริโภคควรมีพฤติกรรมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทนัเหตุการณ์ทั้งในและนอกประเทศ และมีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในการโฆษณาโดยไม่ไปเช่ือส่ือโฆษณา หลงใหลไปกบัส่ือทางลบซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นการบัน่ทอนสุขภาพ 

 
 
4. ไม่หลงเช่ือง่าย 
ข่าวสารบางเร่ืองมีผลต่อสุขภาพโดยตรง ควรมีการพิจารณาให้ดีก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกันจึงตดัสินใจเช่ือ 
นกัเรียนควรฝึกทกัษะโดยการฝึกวเิคราะห์แยกแยะส่ือทางบวกและทางลบการค านึงถึงความเป็นจริง มีความ
ไวในการรับส่ือและไม่หลงเช่ือง่ายๆ ทกัษะต่างๆ น้ีจะช่วยให้นกัเรียนปลอดภยัจากการถูกหลอกลวงและ
เป็นเหยือ่ของส่ือโฆษณาท่ีไม่สร้างสรรคไ์ด ้
 
บทบาทของผู้ที่เกีย่วข้องกบัส่ือโฆษณา 

การป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริโภคตกเป็นเหยื่อของส่ือโฆษณาท่ีหลอกลวงเกินจริง โดยเฉพาะผูบ้ริโภคใน
วยัเด็กและเยาวชน ควรไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลและสถาบนัต่างๆ ดงัน้ี 

เด็กและเยาวชน  ควรแยกแยะและมีวิจารณญาณในการเลือกรับส่ือโฆษณา เรียนรู้ดว้ยความสมเหตุ
และผล และการเลือกบริโภคส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง  ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย ให้ค  าแนะน า สร้าง
แนวคิดในการเลือกส่ือโฆษณาท่ีถูกตอ้ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่บุตรหลาน 

 โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ  ควรมีการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความรู้เท่าทนัส่ือ 
มีการจดัประสบการณ์ทกัษะชีวติในดา้นการเลือกส่ือโฆษณาเพื่อการบริโภคเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเหมาะสมและ
มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ช่องทางส่ือ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการกลัน่กรองและควบคุมโฆษณาท่ีผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิยุ หนงัสือพิมพ ์ให้เป็นจริงเพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภคถา้ส่ือเผยแพร่ออกมา
ไม่ดีจะท าใหเ้กิดการหลงเช่ือและเลียนแบบได ้

ผู้ผลิตส่ือโฆษณา   ควรมีการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรค์และหยุดโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง มี
จรรยาบรรณในการเป็นผูผ้ลิตท่ีดี คือ การค านึงถึงความปลอดภยั จริงใจ และการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงแก่
ผูบ้ริโภค 

หน่วยงานภาครัฐ  มีการคุ้มครองเด็กท่ีได้รับผลกระทบจาดส่ือโฆษณา มีการสนับสนุนให้
หน่วยงานมีส่วยช่วยในการเฝ้าระวงัส่ือและใหข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค 
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การควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับความคุม้ครองโดยได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง 

ปลอดภยั และให้ความเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภค รัฐจึงตอ้งเขา้มาวางมาตรการควบคุมการโฆษณาให้อยู่ใน
ขอบเขตของความถูกตอ้ง ให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคให้สามารถตดัสินใจเลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 

 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเลือกใช้

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
1. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร จะตอ้งไมโ้ฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณ

ของอาหารท่ีไม่เป็นความจริง หรือเป็นการหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 
2. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยา  จะตอ้งไม่โฆษณาโออ้วดสรรพคุณยาหรือวตัถุอนัอนัเป็น

ส่วนประกอบของยาวา่สามารถบ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค หรือความเจ็บป่วยไดอ้ยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ 
หรือหายขาด หรือใช้ถอ้ยค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายท านองเดียวกนั ไม่แสดงสรรพคุณยาอนัเป็นเท็จหรือเกิน
จริง ตอ้งไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณโดยบุคคลอ่ืนมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออก
สลากรางวลั 

3.การโฆษณาตามพระราชบัญญตัิเคร่ืองมือแพทย์ จะตอ้งไม่โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ 
มาตรฐาน หรือแหล่งก าเนิดของเคร่ืองมือแพทยอ์นัเป็นจริง หรือเป็นการหลอกลวง 

4. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือส าอาง จะตอ้งไม่ใชข้อ้ความโฆษณาโดยไม่เป็นธรรม
ต่อผูบ้ริโภค ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคญัประการอ่ืนอนั
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง ไม่ใช้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แลว้ว่าอาจก่อให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ 

5. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายจะตอ้งไม่ใช้ขอ้ความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค
หรือใช้ขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผิดกฎหมาย ศีลธรรมท าให้เกิดความ
แตกแยก หรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน เป็นตน้ 

6. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเพื่อการคา้
ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ยกเวน้เป็นการโฆษณาโดยตรงต่อแพทย ์ทนัตแพทยส์ัตวแ์พทย ์หรือเป็น
ฉลาก หรือเอกสารก ากบัท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวตัถุนั้น 

7. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสารเสพติด  ห้ามท าการโฆษณาเพื่อขายแต่ให้โฆษณาไดเ้ฉพาะ
การโฆษณาสารเสพติดให้โทษประเภท 3 โดยตอ้งโฆษณาโดยตรงต่อแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร หรือสัตว์
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แพทยเ์ท่านั้น หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารก ากบัท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสารเสพติดให้โทษประเภท 3 หรือ 
ประเภท 4 เท่านั้น 

......................................................................................................... 
 

 


