
              

        ส่ือโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ หมายถึง ส่ือท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสินคา้หรือบริการต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัสุขภาพโดยผา่น

ช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ์  เช่น  วารสาร  นิตยสาร  แผน่พบั  รวมทั้งการ ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ เช่น หนงัสือ

พิมพ ์วารสาร วทิยุ และโทรทศัน์ เป็นตน้ รวมทั้งส่ือในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ป้ายโฆษณา ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรูขอ้มูลข่าวสารดา้น
สุขภาพเพ่ือกระตุน้จูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น

        ส่ือโฆษณานบัวา่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด   และ ของผูบ้ริโภคเป็น

อยา่งมาก กล่าวคือ ในการท่ีจะพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ์ หรือใชบ้ริการเกีย่วกบัสุขภาพ ผูบ้ริโภคมกัจะเสาะหาขอ้มูลเกีย่ว
กบัสินคา้จากแหล่งต่างๆ  รวมทั้งจากส่ือโฆษณา  ดงันั้นขอ้ความเชิญชวนตามส่ือโฆษณารูปแบบท่ีหลากหลาย  จึงมีส่วนสาํคญัใน
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้  ผลิตภณัฑ์  และใชบ้ริการสุขภาพนั้นๆ  ดงันั้นจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการ
พิจารณาส่ือโฆษณาให้ละเอียดรอบคอบ  วา่มีการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงหรือมีโฆษณาชวนเช่ือเกนิจริงหรือไม่  เน่ืองจากหากขาดการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบ เช่ือถือขอ้ความบนส่ือโฆษณาโดยปราศจากการไตร่ตรอง ประกอบกบัใชค้วามตอ้งการ ความอยากไดแ้ละ
ความปรารถนาของจิตใจ  เป็นตวันาํทางในการเลือกสินคา้มากกวา่ความสมเหตุสมผลจะทาํให้ไดรั้บสินคา้  ผลิตภณัฑ์  และบริการ
สุขภาพท่ีไม่สมประโยชน ์และอาจเกดิผลเสียหาย มีอนัตรายต่อรางกายและจิตใจของผูบ้ริโภคได้

     ในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑสุ์ขภาพใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด ในรูปแบบท่ีหลากหลายในการจูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้
และบริการของตน  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จดัเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีผูป้ระกอบการนาํมาใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ
โดยผ่านส่ือหลายประเภท ดงัน้ี

             เช่น วารสาร นิตยสาร แผ่นพบั และโปสเตอร์

            เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์

             เช่น ครู แพทย ์พยาบาล วทิยากร ผูท้รงคุณวฒิุ ผูน้าํชุมชน อาสาสมคัร นกัเรียน นกัศึกษา ดารา

              และผูมี้ช่ือเสียงในสังคม
            4. ส่ืออนิเตอร์เน็ต เช่น เกมส์ออนไลน์ และเวบ็ไซต์
            5. ส่ือกจิกรรม เช่น การจดัแถลงข่าว การพาส่ือมวลชนเยีย่มชมโรงงาน เป็นตน้
            6. ส่ืออืน่ๆ เช่น ส่ือวดิีทศัน ์ส่ือซีดี แนะนาํสินคา้ ส่ือป้ายโฆษณากลางแจง้ ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี
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        ในโฆษณาสินคา้ในส่ือต่างๆ ผูป้ระกอบการไดใ้ชก้ระบวนการส่ือสารเพื่อส่งสารไปยงัผูบ้ริโภค โดยใชอ้งคข์องการส่ือสาร
ดงัน้ี

            คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีในการเสนอข่าวสารโดย การพูด การเขียน การ

แสดง
                 ท่าทางแกผู่รั้บสาร ซ้ึงผูส่้งสารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือสารเป็นอยา่งดี

             คือ ขอ้มูลหรือสารท่ีถูกส่งผ่านช่องทางส่ือ โดยการพูด การเขียน และรูปภาพ ข่าวสาร

                 เป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่งไปยงัผูรั้บข่าวสาร

             คือ ช่องทางท่ีนาํขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสาร เช่น หนงัส่ือพิมพ ์วารสาร โทรทศัน์

                 วทิย ุรวมทั้งส่ือบุคคล เป็นตน้
            4. ผู้รับข่าวสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บข่าวสารจากผูส่้งสารโดยการฟัง ดู และอ่าน ผูรั้บข่าวสารตอ้ง
               เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่งมาให้

การรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ
            ตวัอยา่ง การรับขอ้มูลข่าวสารโฆษณาตามองคป์ระกอบของการส่ือสาร
ผู้ส่งสาร                              บริษทัโฆษณายารักษาสิว
ข่าวสาร                              ยาน้ีสามารถรักษาสิวให้หาย ช่วยใหห้นา้ขาวใสไร้สิว
ช่องทางส่ือ                         วารสาร
ผู้รับข่าวสาร                       วนัรุ่นท่ีมีปัญหาหาเร่ืองสิว
        จากตวัอยา่งน้ี  วยัรุ่นคนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองสิว  ทาํให้เขามีความตอ้งการท่ีจะรักษาให้หาย  เม่ืออ่านในวารสารพบวา่  มีการ
โฆษณาถึงสรรพคุณในยารักษาสิวตวัน้ี  จึงทาํให้เขาตดัสินใจซ้ือยาเพ่ือรักษาสิว  โดยท่ีเขาไม่มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเลือก
บริโภคท่ีถูกตอ้ง ถา้เดก็วยัรุ่นผูน้ี้บริโภคดี สิวบนใบหนา้หาย แต่ถา้รักษาไม่หายจะทาํให้เกดิอนัตราย

           ผลิตภณัฑสุ์ขภาพเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความเกีย่วขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของบุคคลทัว่ไป 

 กระทรวงสาธารณะสุข  เป็นหน่วยงานซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการผลิต  การจาํหน่าย  การสั่ง

นาํเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัร  และการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพต่างๆ  ท่ีอยูใ่นความควบคุม  ไดแ้ก่  อาหาร  เคร่ืองสาํอาง  วตัถุ
อนัตราย  ยา  เคร่ืองมือแพทย์ สารเสพติดให้โทษ  ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความปลอดภยั
ความเหมาะสม ประโยชนจ์ากการใชแ้ละการบริโภคผลิตภณัฑด์งักล่าว
สําหรับผลติภณัฑ์สุขภาพชนิดต่างๆ น้ันมดีงันี้
      1. อาหาร หมายถึง วตัถุทุกชนิดท่ีคนกนิ ด่ืม อม หรือนาํเขา้สู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือ

สารเสพติด  นอกจากน้ีอาหารยงัรวมถึงวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร   สี  เคร่ืองปรุง

แต่งกล่ิน รสดว้ย
      2. เคร่ืองสําอาง หมายถึง วตัถุท่ีมุ่งหมายสาํหรับใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรือกระทาํดว้ยวธีิอ่ืนใดต่อส่วยหน่ึงส่วน
ใดของร่างกาย  เพ่ือความสะอาด  ความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกดิความสวยงาม  และรวมไปถึงเคร่ืองประทินผิวต่างๆ  แต่ไม่รวม
ถึงเคร่ืองประดบัหรือเคร่ืองแต่งตวัซ่ึงเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
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      3.  ยา หมายถึง  วตัถุท่ีมุ่งหมายใชส้าํหรับการพิเคราะห์  บาํบดั  บรรเทา รักษาหรือป้องกนัโรค  หรือความเจบ็ป่วยของมนุษย์
หรือสัตว์
     แหล่งกาํเนิดของยาได้มาจาก 2 แหล่ง ด้วยกนั คอื

            3.1  เป็นยาท่ีไดม้าจากส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนประกอบของสัตวแ์ละ แร่ธาตุ

            3.2 ยาสังเคราะห์ เป็นยาท่ีไดโ้ดอาศยัปฏิกริิยาทางเคมีในห้องปฏิบติัการซ่ึงปัจจุบนัยาส่วนใหญ่ท่ีใชก้นั
                  เป็นยาสังเคราะห์
      4. เคร่ืองมอืแพทย์ การพิจารณาตีความวา่ผลิตภณัฑใ์ดจดัวา่เป็นเคร่ืองมือแพทยพิ์จารณาจาก 2 ประเดน็หลกัท่ีสาํคญัดงัน้ี
            4.1 พิจารณาจากตวัผลิตภณัฑน์ั้นโดยตรง  โดยพิจารณาจากสภาพของตวัผลิตภณัฑ์ วา่โดยตวัของมนัเองเป็นเคร่ืองมือ
แพทยอ์ยูแ่ลว้ เช่น หูฟังเพ่ือตรวจคนไข ้ปากคีบ มีดผา่ตดั กรรไกรผา่ตดั เขม็ฉีดยา เคร่ืองเอกซเรย  ์เคร่ืองอลัตราซาวนด์ ถุงมือยาง
สาํหรับตรวจโรค ถุงยางอนามยั เป็นตน้
            4.2 พิจารณาจาการอา้งหรือระบุสรรพคุณ คุณประโยชน์ การพิจารณาในประเดน็น้ี ตวัผลิตภณัฑโ์ดยสภาพอาจไม่แน่ชดั
หรือมีรูปแบบท่ีไม่ชดัเป็นเคร่ืองมือแพทยโ์ดยตวัสภาพของมนั  แต่ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจะมีการอา้งสรรพคุณ  คุณประโยชนใ์นการ
บาํบดั บรรเทา หรือรักษา เช่น เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีนอนแม่เหลก็ กาํไลสุขภาพ เป็นตน้

      5.   มีหลายชนิด เช่น วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟ  วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีทาํใหเ้กดิโรค วตัถุกมัมนัตรังสี

เป็นตน้
      6.  สารเสพติดให้โทษ  ส่ิงท่ีจดัเป็นสารเสพติดตามกฎหมายมี  3 ประเภท  คือ  สารเสพติดให้โทษ  วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท และสารระเหย

การเลือกรับส่ือโฆษณามีผลต่อสุขภาพดงัน้ี
     1. ด้านสุขภาพร่างกาย
            ผลของการเลือกรับส่ือโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพทางกาย จากการท่ีผูผ้ลิตไดผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัจาํนวนมาก ทาํให้เกดิ
การแข่งขนัโดยมีการทาํให้สินคา้ของตนท่ีผลิตออกมามีคุณภาพและราคาถูก ยอ่มเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคในการเลือกพิจารณาได้
หลากหลาย  และสามารถเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียกอ่นท่ีจะตดัสินใจเช่ือ  ซ้ือสินคา้และบริการเกีย่วกบัสุขภาพต่างๆ  เม่ือมีการ
บริโภคแลว้โอกาสท่ีจะเกดิความพอใจมีสูง  เน่ืองจากไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ  แต่ถา้สินคา้บางชนิดมีให้เลือกนอ้ย  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคมี
ความจาํเป็นตอ้งกนิและใชม้าก  จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตสามารถเอารัดเอาเปรียบไดง่้าย  โดยการผลิตสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพมา
ขาย  ทาํให้ส่งผลต่อสุขภาพทางการ  เช่น ด่ืมนมแลว้เกดิอาการทอ้งเสีย  ผงซกัฟอกบางยี่หอ้  ซกัแลว้เกดิการแพอ้ยา่งรุนแรง  ดงันั้น
ส่ือโฆษณาจึงมีอิทธิพลให้คนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผูบ้ริโภคโดยตรง
   2. ด้านสุขภาพจติ
            ผลของการเลือกรับส่ือโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพจิต คือ ความรู้สึกพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการบริโภคสินคา้และ
บริการเกีย่วกบัสุขภาพต่างๆ  มีผลอยา่งยิง่ต่อสุขภาพจิตของผูบ้ริโภค  เช่น  มีการใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ  มีคุณสมบติัเป็นจริงตามคาํ
โฆษณายอ่มส่งผลให้เกดิความพึงพอใจ  ส่วนสินคา้และบริการต่างๆ  ท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชมี้คุณภาพไม่เป็นจริงตามท่ีผูผ้ลิตโฆษณา
ส่งผลเสียหายและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ยอ่มทาํให้เกดิความไม่พึงพอใจในสินคา้และบริการต่างๆ  นอกจากน้ี  การซ้ือสินคา้หรือ
บริการสุขภาพบางชนิดอาจมีราคาสูง  เม่ือไดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั  กจ็ะกอ่ให้เกดิความเครียด  วติก
กงัวลหรือเสียใจกบัการตดัสินใจท่ีผ่านมาได ้ดงันั้นส่ือโฆษณาจึงส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูบ้ริโภคโดยตรง
     3. ด้านสุขภาพสังคม
            ส่ือท่ีมีความสร้างสรรคจ์ะส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีพึงประสงค์ ในขณะท่ีส่ือท่ีนาํเสนอ
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พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม แต่พยายามนาํเสนอวา่เป็นค่านิยมของสังคม ท่ีจะส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ในทางท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การโฆษณาอาหารประเภทจานด่วน ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีการแข่งขนัในการโฆษณาท่ีสูงมาก ทั้งท่ีอาหาร
เหล่าน้ีมีปริมาณแคลอรีสูงและมีสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อร่างกายในปริมาณตํ่า  เดก็หรือเยาวชนท่ีรับประทานอาหารเหล่าน้ีมากๆ  จึง
เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหวัใจและโรคมะเร็งบางชนิดในช่วงชีวติต่อไป  ทาํให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของบุคคลในสังคม
ต่อไป
     4. ด้านสุขภาพปัญญา
            ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อสุขภาพทางปัญญา เพราะมีส่ือโฆษณาจาํนวนมากท่ีใชก้ลวธีิการโฆษณาประชาสัมพนัธ์จูงใจผู ้
บริโภคให้มีความตอ้งการสินคา้  ส่งเสริมคา้นิยมหรือแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีเป็นวตัถุนิยม  แทนท่ีจะเป็นการใชชี้วติแบบพอ
เพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีเนน้การดาํเนินชีวติตามทางสายกลาง ดว้นความ
มีเหตุผล ความรู้จกัพอประมาณ และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี เช่น การท่ีเราจะซ้ือสินคา้ช้ินหน่ึงเราจะตอ้งตดัสินใจอยา่งมีเหตุมีผลท่ีเห
มะสมวา่สมควรซ้ือหรือไม่ ดงับทกลอนของสุนทรภู่ท่ีวา่ ”ไม่ควรซ้ือกอ็ยา่ไปพิไรซ้ือ ให้เป็นม้ือเป็นคราวทั้งคาวหวาน” ความรู้จกั
พอประมาณคือซ้ือในจาํนวนเท่าท่ีจาํเป็น  ในราคาท่ีเหมาะสม  การมีภูมิคุม้กนัคือ  การมีสติสัมปชญัญะกอ่นการตดัสินใจซ้ือ  ไม่
หลงใหลหรือตกเป็นเหยือ่ของคาํโฆษณา หรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีผูจ้าํหน่ายนาํมาส่งเริมการขาย เช่น ของแถม การใชช้ิ้นส่วนชิงรางวลั
เป็นตน้  เพราะจะทาํให้เราตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นดว้ยความตอ้งการทางจิตวทิยา  มากกวา่เป็นการตดัสินใจซ้ือโดยใชเ้หตุผลและ
ปัญญา

             เน่ืองจากการโฆษณาผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพตามส่ือต่างๆ มีผลอยา่งมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  นกัเรียนจึงควร
ทราบหลกัการพิจารณาเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพดงัน้ี
     1. ฝึกแยกแยะส่ือทางบวกและทางลบ
            ส่ือทางบวก คือ ส่ือท่ีมีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พฒันาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กนั การทาํงานดว้นความสามคัคี เป็นตน้ ส่ือทางลบ คือส่ือท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระตุน้
ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งนกัเรียนจึงตอ้งใชค้วามคิดวเิคราะห์  และใชเ้หตุผลวา่ส่ือเหล่านั้นเป็นส่ือทางบวกหรือทางลบ  และเรา
ควรเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารท่ีนาํเสนอโดยส่ือนั้นหรือไม่
     2. คาํนึงถึงความเป็นจริง
            ผูบ้ริโภคส่ือควรมีทกัษะในการเลือกส่ือโฆษณาโดยการพิจารณาดว้ยความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นไปได ้โดยอยูบ่น
พ้ืนฐานของความจริงและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ไม่หลงเช่ือโฆษณาชวนเช่ือท่ีใชข้อ้ความเกนิความเป็นจริง  ตวัอยา่งเช่น  โรลออ
นน้ีใชแ้ลว้สาวๆ  กร๊ีดเพราะความหอมของกล่ินกาย  ใชค้รีมยี่ห้อน้ีผิวขาวสวยภายใน 7 วนั เป็นตน้ เพราะขอ้ความดงักล่าวมีความ
เป็นไปไดต้ํ่า
     3. มคีวามไวในการรับส่ือ
            ผูบ้ริโภคควรมีพฤติกรรมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทนัเหตุการณ์ทั้งในและนอกประเทศ และมีการวเิคราะห์ขอ้มูลในการ
โฆษณาโดยไม่ไปเช่ือส่ือโฆษณา หลงใหลไปกบัส่ือทางลบซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นการบัน่
ทอนสุขภาพ
     4. ไม่หลงเช่ือง่าย
            ข่าวสารบางเร่ืองมีผลต่อสุขภาพโดยตรง ควรมีการพิจารณาให้ดีกอ่นท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ควรมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกนัจึงตดัสินใจเช่ือ นกัเรียนควรฝึกทกัษะโดยการฝึกวเิคราะห์แยกแยะส่ือ
ทางบวกและทางลบการคาํนึงถึงความเป็นจริง  มีความไวในการรับส่ือและไม่หลงเช่ือง่ายๆ  ทกัษะต่างๆ  น้ีจะช่วยให้นกัเรียน
ปลอดภยัจากการถูกหลอกลวงและเป็นเหยื่อของส่ือโฆษณาท่ีไม่สร้างสรรคไ์ด้
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            การป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริโภคตกเป็นเหยื่อของส่ือโฆษณาท่ีหลอกลวงเกนิจริง โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในวยัเดก็และเยาวชน ควร
ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลและสถาบนัต่างๆ ดงัน้ี
เดก็และเยาวชน  ควรแยกแยะและมีวจิารณญาณในการเลือกรับส่ือโฆษณา เรียนรู้ดว้ยความสมเหตุและผล และการเลือกบริโภคส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์
พ่อแม่ ผู้ปกครอง  ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย ใหค้าํแนะนาํ สร้างแนวคิดในการเลือกส่ือโฆษณาท่ี
ถูกตอ้ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แกบุ่ตรหลาน
 โรงเรียน  และสถาบันการศึกษาต่างๆ   ควรมีการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความรู้เท่าทนัส่ือ  มีการจดัประสบการณ์ทกัษะ
ชีวติในดา้นการเลือกส่ือโฆษณา เพ่ือการบริโภคเกีย่วกบัสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประโยชนต่์อร่างกาย
ช่องทางส่ือ  หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งควรมีการกลัน่กรองและควบคุมโฆษณาท่ีผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วทิยุ หนงัสือพิมพ ์ให้เป็น
จริงเพ่ือทาํให้เกดิความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแกผู่บ้ริโภค ถา้ส่ือเผยแพร่ออกมาไม่ดีจะทาํใหเ้กดิการหลงเช่ือและเลียนแบบได้
ผู้ผลติส่ือโฆษณา  ควรมีการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรคแ์ละหยดุโฆษณาท่ีเกนิความเป็นจริง มีจรรยาบรรณในการเป็นผูผ้ลิตท่ีดี คือ การ
คาํนึงถึงความปลอดภยั จริงใจ และการใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงแกผู่บ้ริโภค
หน่วยงานภาครัฐ   มีการคุม้ครองเดก็ท่ีไดรั้บผลกระทบจากส่ือโฆษณา มีการสนบัสนุนให้หน่วยงานมีส่วยช่วยในการเฝ้าระวงัส่ือ
และให้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแกผู่บ้ริโภค
การควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ  เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองโดยไดรั้บขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง
ปลอดภยั  และให้ความเป็นธรรมแกผู่บ้ริโภค  รัฐจึงตอ้งเขา้มาวางมาตรการควบคุมการโฆษณาให้อยูใ่นขอบเขตของความถูกตอ้ง
ให้ความรู้แกผู่บ้ริโภคให้สามารถตดัสินใจเลือกซ้ือเลือกใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเลือกใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ
            1. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร จะตอ้งไม่โฆษณาคุณประโยชน ์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารท่ีไม่เป็น
                ความจริง หรือเป็นการหลอกลวงให้เกดิความหลงเช่ือโดยไม่สมควร
            2. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยาจะตอ้งไม่โฆษณาโออ้วดสรรพคุณยาหรือวตัถุอนัอนัเป็นส่วนประกอบของยาวา่
                สามารถบาํบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรคหรือความเจบ็ป่วยไดอ้ยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ หรือหายขาด หรือใชถ้อ้ยคาํอ่ืนใด
                ท่ีมีความหมายทาํนองเดียวกนั ไม่แสดงสรรพคุณยาอนัเป็นเทจ็หรือเกนิจริง ตอ้งไม่มีการรับรองหรือยกยอ่งสรรพคุณ
                โดยบุคคลอ่ืนมิให้โฆษณาขายยาโดยวธีิแถมพก หรือออกสลากรางวลั 

             3.การโฆษณาตามพระราชบัญญัติ  จะตอ้งไม่โฆษณาคุณประโยชน ์คุณภาพ ปริมาณ

               มาตรฐาน หรือแหล่งกาํเนิดของเคร่ืองมือแพทยอ์นัเป็นจริง หรือเป็นการหลอกลวง
            4. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมอืสําอาง จะตอ้งไม่ใชข้อ้ความโฆษณาโดยไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ตอ้งไม่กอ่
               ให้เกดิความเขา้ใจผิดในแหล่งกาํเนิด สภาพ ปริมาณ หรือสาระสาํคญัประการอ่ืนอนัเกีย่วกบัเคร่ืองสาํอาง ไม่ใชข้อ้ความ
                อนัเป็นเทจ็ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่อาจกอ่ให้เกดิความเขา้ใจผิด
            5. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวตัถุอนัตรายจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือใชข้อ้ความท่ีอาจกอ่
                ให้เกดิผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น ผิดกฎหมาย ศีลธรรมทาํใหเ้กดิความแตกแยก หรือเส่ือมเสียความสามคัคีใน
                หมู่ประชาชน เป็นตน้
            6. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวตัถุที่ออกฤทธ์ิต่อจติประสาท ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเพื่อการคา้ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต
                ประสาท ยกเวน้เป็นการโฆษณาโดยตรงต่อแพทย ์ทนัตแพทยส์ัตวแ์พทย ์หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารกาํกบัท่ีภาชนะ
                หรือหีบห่อบรรจุวตัถุนั้น
             7. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสารเสพติด หา้มทาํการโฆษณาเพื่อขายแต่ให้โฆษณาไดเ้ฉพาะการโฆษณาสารเสพติด
                ให้โทษประเภท 3 โดยตอ้งโฆษณาโดยตรงต่อแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร หรือสัตวแ์พทยเ์ท่านั้น หรือเป็นฉลาก หรือ
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                 เอกสารกาํกบัท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสารเสพติดให้โทษประเภท 3 หรือ ประเภท 4 เท่านั้น

        [1]   ยาสมุนไพร    http://www.youtube.com/watch?v=lwfDpOKtu6g
        [2]   วตัถุอนัตราย    http://www.youtube.com/watch?v=BiVfQrLhirQ
        [3]   เคร่ืองมือแพทย ์   http://www.youtube.com/watch?v=vNE2aTIQqLw
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