
FDA Korat System

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ภก.พิสิทธิ์  คงศักดิ์ตระกูล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



ผลิตภัณฑ์สุขภาพในความรับผิดชอบของ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ผลิตภณัฑส์มนุไพรยา

วตัถเุสพติด

วตัถอุนัตรายเครื่องมือแพทย์
เครื่องส าอาง

อาหาร



การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อประชาชน
ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาต ได้แก่

•อาหาร
•ยา
•เครื่องมือแพทย์
•ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อประชาชนที่กฎหมายไม่ก าหนด
ให้ต้องขออนุญาต แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย  ได้แก่

•เครื่องส าอาง 
•วัตถุอันตราย
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การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องขออนุญาต โดยกฎหมายให้โฆษณาได้เฉพาะผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตว์แพทย์ช้ัน ๑ 

•ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือ ประเภท ๓
•วัตถุออกฤทธิ์ฯ





ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ - fda.moph.go.th Aplication



สถานที่ติดต่อเพื่อขออนุญาตโฆษณา

อย.ส าหรับโฆษณาทั่วประเทศ             สสจ.อนุญาตเฉพาะในจังหวัด



การมอบอ านาจ ตามค าสัง่ท่ี มอบหมาย
1.การอนุญาตให้โฆษณาขายยา และสั่ง

ระงับการโฆษณาที่ฝ่าฝืน 
ค าสั่ง อย.ที่ 112/2547 ผู้ว่า

2. การอนุญาตให้โฆษณาอาหาร และ
การสั่งให้ระงับโฆษณาที่ฝ่าฝืน

ค าสั่ง อย.ที่ 495/2555 ผู้ว่า & สสจ.

3. การอนุญาตให้โฆษณา /ออกใบ
แทน/สั่งแก้ไข/ห้ามใช้ ข้อความหรือ
วิธีการโฆษณา / การสั่งให้ระงับโฆษณา
ท่ีฝ่าฝืน /การสั่งให้โฆษณาเผยแพร่
ข้อมูลเครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้อง

ค าสั่ง อย.ที่ 548/2551 ผู้ว่า & สสจ.

๔. การสั่งให้ระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (กรณีฝ่าฝืน ม.74)

ค าสั่ง อย.ที่ 559/2562 ผู้ว่า & สสจ.



การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
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เมื่อไรต้องขออนุญาตโฆษณาอาหาร

เมื่อต้องการโฆษณาหรอืสื่อให้เข้าใจว่า 

อาหารนั้นมี คุณประโยชน์  

คุณภาพ หรือ

สรรพคุณ
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การโฆษณาอาหารท่ีไม่ต้องขออนุญาต เช่น

๑. การให้ข้อมูลวิชาการ และไม่มีประโยชน์ทางการค้า
๒. การโฆษณาที่เป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร เช่น 

การจัดรายการส่งเสริมการขาย  ลด แลก แจก แถม ชิงโชค/
การเปรียบเทียบราคากับปริมาณสินค้า /การแสดง
เครื่องหมายรับรอง เช่นฮาลาล มอก. /ไม่ใส่วัตถุกันเสีย /
ใช้วัตถุแต่ง กลิ่น รส /อร่อย กลมกล่อม ฯลฯ
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ตัวอย่างโฆษณา” ตังถั่งซานวีต้ากล่องสีน้ าเงิน”

ตังถั่งซานวีต้ากล่องสีน้ าเงิน 

เป็นต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อลม ทานได้คับวีต้า

จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา โรคตาคอมพิวเตอร์ซินโดรม ทานได้ครับวีต้า
นะฮะ ตาบอดกลางคืน สายตาสั้น ตามัวและตาบอดสี ทานได้นะครับวีต้า

เคืองตา แสบตา ไม่สบายตา คันตา ตาแห้ง สายตายาวในผู้สูงอายุ ทานวีต้าได้ครับ
น้ าตาไหล ท่อน้ าตาตัน อาการเห็นแสงในตา จอประสาทตาหลุดลอก ทานวีต้าได้
ครับ ภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ พากินสัน ลมชัก ทานวีต้าได้นะครับ 

หลอดเลือดในสมอง ไมเกรน เนื้องอกในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง สมาธิสั้น ทาน
วีต้าได้ครับ



ตัวอย่างโฆษณา กาแฟเดอะโอที ทางสถานีวิทยุ

“ ท ำใหอ้วยัวะเพศแข็งตวัเต็มที่ มีกจิกรรมไดย้ำวนำน 

มีพละก ำลงัต่อเน่ือง ช่วยปรบัฮอรโ์มนเพศชำย 

แกอ้ำกำรสำยตำฝ้ำฟำง ชำตำมปลำยขำ ช่วยดีทอ๊กซเ์ลอืด

ลำ้งสำรพษิจำกเลอืด ตบั ไต แกป้ญัหำกลิน่ปำก ”



ชาสมุนไพรปัญจขันธ์ ตรา นพเก้า
เลขสารบบ 10-1-11652-1-0090

• “...ท่านก าลังให้เกียรติรับฟังรายการเพลงลูกทุ่งนพเก้า 
สนับสนุนรายการโดย ชาสมุนไพรปัญจขันธ์ ตรา นพเก้า 

มีปัญหาสุขภาพ เบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในหลอด
เลือด อัมพฤกษ์ โรคหัวใจ ปวดหัวไมเกรน เครียด นอนไม่
หลับ อ้วน น้ าหนักเยอะ อย่าลืมนึกถึงชาสมุนไพรปัญจขันธ์ 
ตรานพเก้า โทร 090-6959591”
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พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิด
ความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 

ฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ โทษตาม
มาตรา ๗๐  จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ
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ประกาศคณะกรรมการ กสทช.

เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์
พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๕ การด าเนินการในลกัษณะดังตอ่ไปนี ้ถือเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญ
(๑) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์สุขภาพนั้น 
ๆ มีค าสั่งหรือค าวินิจฉยัว่าเป็นการด าเนนิการโดยไมช่อบดว้ย
กฎหมาย
(๒) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาทีม่เีนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจใหผู้บ้ริโภคเลือกใชบ้ริการหรือสินค้า โดย
หลอกลวงหรือกระท าใหเ้กดิความเข้าใจผิดในสาระส าคญั
เกี่ยวกับบริการหรือสินคา้นัน้ หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เปน็ความจริงหรือเกินความ
จริง 

การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในก.pdf


การโฆษณายา
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ฝ่าฝืนข้อห้ามการโฆษณามีโทษปรับถึงหนึ่งแสนบาท

ฝ่าฝืนค าสั่งแจ้งให้ระงับการโฆษณามีโทษถึงจ าคุก





ป๊อก (POX) ทะเบียนยา 1A 270/39  
ประเภทการควบคุม:ยาอันตราย

• “...ยาป๊อกกล่องสีเขียว ตรามือรับ
เหรียญทอง ช่วยบรรเทาอาการปวด
เม่ือยตามกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก...”

ตัวอย่างข้อความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย



พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก
ผู้อนุญาตก่อน

มาตรา ๗๑ ใบอนุญาตโฆษณาตาม มาตรา ๗๐  ให้มีอายุสามปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต



พระราชบัญญัติผลติภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๗๔ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะ  ดังต่อไปนี้
(๑) โอ้อวดสรรพคุณหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

สมุนไพรว่าสามารถ บ าบัดรักษา บรรเทา หรือป้องกันโรค
หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือตามความเชื่อส่วนบุคคล 
หรือสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ หรือใช้ถ้อยค าอื่นใดที่มี
ความหมายในท านองเดียวกัน

(๒) แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินความจริง หรือท าให้เข้าใจผิด
ในสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒



พระราชบัญญัติผลติภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๗๔ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะ  ดังต่อไปนี้
(๓) ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นส่วนประกอบ ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุ

หรือส่วนประกอบนั้น ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  หรือมีแต่มีไม่เท่าที่
ท าให้เข้าใจตามที่โฆษณา

(๔) เป็นการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดย
บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันใด ๆ

(๕) กระท าโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
โฆษณาตามที่รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒



การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
( กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 29 มิย.62 )



ตัวอย่างข้อความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

- เสริมสร้างฮอร์โมน 
- เพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม
- กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
- ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
- มะเร็งปากมดลูก รังไข่ เต้านม 

ฯลฯ 



การโฆษณาตาม พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2558





ตัวอย่างค าที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาเครื่องส าอาง
• ค าท่ีแสดงสรรพคุณทางยา เช่น รักษาสิว ขจัดสิว ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย แก้แพ้ 

แก้คัน โรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ
• ค าอ้างว่าเกิดผลต่อสุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท าหน้าที่ใดๆของร่างกาย 

เช่น  เสริมทรวงอก ลดความอ้วน  สลายไขมัน ปลูกผม กระชับช่องคลอด  
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ฯลฯ 
• ค าท่ีท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับเครื่องส าอาง เช่น 

ต่อต้านอนุมูลอิสระ ลบร้ิวรอย เสริมสร้างคอลลาเจนข้ึนใหม่ ยับยั้งกระบวน
การสร้างเมลานินท่ีเป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ า บ ารุงยกกระชับผิวหน้า 
เห็นผลทันทีท่ีใช้  ฯลฯ 



หนุมาน ฟุตแพทช์
เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-6010034362

• แผ่นแปะหนุมานฟุตแพทช์ คือคุณมีอาการเหล่านี้ พักผ่อนน้อย นอนไม่หลับ เส้นยึด 
เส้นตึง มือเท้าชา นิ้วล็อค มีไข้ ปวดไมเกรน ภูมิแพ้ แก้หวัด ปวดประจ าเดือน ฟกช้ า 
ปรับสมดุลในร่างกาย หายเครียด ท าให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น แผ่นแปะหนุมานฟุตแพทช์



สถิติการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฏหมายทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ยา อาหาร เครื่องส าอาง
2559 163 164 25
2560 60 43 0
2561 111 153 4
2562 141 387 14
รวม 475 747 43

ที่มา:รายงานสภาพปญัหาโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพ (สสจ+กสทช.)

จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 : 
การตรวจเฝ้าระวังร่วมกับ กสทช. 66 ราย พบการกระท าผิด 55 ราย (ร้อยละ 83.33) 
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สสจ.อย.

มอบอ านาจให้สั่งระงับโฆษณา+ด าเนินคดี



ก ำหนดกลไกประสำนงำนแบบไม่เป็นทำงกำรเพื่อควำมรวดเร็วระหว่ำงส ำนักงำน กสทช.ภำค 
ส ำนักงำน กสทช.เขต และ สสจ.จำกนั้นจึงตำมด้วยหนังสือรำชกำร

การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง สสจ.และ กสทช.
เพ่ือให้การโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายยุติได้อย่างรวดเร็ว

อย.และ สสจ.พิจารณาโฆษณาและ
รายงานผลการปฎิบัติงานส่งให้ 

ส านักงาน กสทช.



กระบวนการ
ด าเนินงาน

เครือข่ายภาคประชาชน /กสทช เขต ภาค/ผู้บริโภคร้องเรียน

สสจ.

พบการกระท าผิดตามกฎหมาย และหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการได้

สสจ. ด าเนินการตามกฎหมาย กับ
ดีเจ นักจัดรายการ /เจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ผู้กระท าการโฆษณา 
(สั่งระงับโฆษณา+ด าเนินคดี)

กรณีเป็นผู้รับอนุญาต หรือเจ้าของสถานี  ให้ สสจ. 
รายงานผลการพิจารณาพร้อมพยานหลักฐาน ส่งให้ 

กสทช. เพื่อใช้อ านาจสั่งผู้รับอนุญาต หรือเจ้าของสถานีให้
ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ    

ส าเนาเร่ืองแจ้ง อย. 

กสทช.ส่วนกลาง สั่งระงับโฆษณา   กสทช. ภาค/เขต ติดตาม
ตรวจสอบการออกอากาศโฆษณาของสถานี หากฝ่าฝืน 

พิจารณาด าเนินการตามกระบวนการของ กสทช.

เฝ้าระวัง/ตรวจสอบ



แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อจดัการปัญหา

กสทช.
ส่วนกลาง ภาค 

เขต

อย. & สสจ.

มาตรฐาน
เดียวกันทั้ง
ประเทศ



แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและรายงานการโฆษณาให้ กสทช.

1.หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 
1006.4/ว.703 ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน  2561 
2.หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 
1006.4/ว.154 ลงวันที่ 1 มีนาคม  
2562 
3.หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ สธ 1006.4/
ว.12438 ลงวันที่ 24 กย. 62

ประชุมภาคกลาง/หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดการปัญหาโ.pdf


เราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไร??

1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  สืบค้นหาและแจ้งเบาะแส แหล่งที่อยู่และ
ตัวผู้กระท าการฝ่าฝืนการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายทั้งใน
พื้นที่และทางสื่ออินเตอร์เน็ต  
2. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ
3. ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภค

อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวด เกินจริง


