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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื อ
วิทยุกระจายเสี ย งชุ มชน และศึ กษาผลกระทบของการโฆษณายาและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพที มี ปัญหาตาม
กฎหมายต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาโดยการสุ่ มบันทึกการออกอากาศวิทยุกระจายเสี ยงชุมชน 10
แห่งทีมีการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตังแต่เปิ ดจนปิ ดสถานี เป็ นเวลา 3 วัน ได้แก่ วันธรรมดา 1 วัน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หลังจากนันให้เภสัชกรผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพประเมิน
ความถูกต้องของโฆษณา จากนันคัดเลือกโฆษณายา อาหาร และเครื องสําอางทีมีปัญหาตามกฎหมายและ
อาจก่ อ ให้เกิ ด ความเข้า ใจผิ ด ต่ อผูบ้ ริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ล ะ 1 โฆษณา มาศึ ก ษาผลกระทบของโฆษณาต่ อ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 19 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยกลุ่มตัวอย่าง
รับฟังโฆษณาก่อนและทําการให้สมั ภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร่ วมกับวิธีวิเคราะห์เชิงเนือหา
ผลการวิจยั พบโฆษณาจํานวน 198 ชินเป็ นโฆษณาอาหารมากทีสุ ดร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ
โฆษณายา และเครื องสําอางร้อยละ 32.3 และ16.2 ตามลําดับ ส่ วนใหญ่พบโฆษณาในรายการประเภท
ดนตรี และเพลงร้อยละ 80.3 โดยใช้สปอตโฆษณาร้ อยละ 47.0 และการพูดสดโดยนักจัดรายการร้ อยละ
40.4 จากการประเมินความถูกต้องของโฆษณาพบโฆษณาทีไม่ถูกต้องตามกฎหมายคิดเป็ นร้อยละ 53.0
เป็ นโฆษณาอาหารมากทีสุ ด รองลงมาคือโฆษณายา และเครื องสําอาง นอกจากนี ยังพบการโฆษณาอาหาร
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และเครื องสําอางทีแสดงสรรพคุณเป็ นยา ร้ อยละ 74.5 และร้ อยละ 93.8 ตามลําดับ ผลการวิจยั พบการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น มีการแสดงสรรพคุณยา อาหารและเครื องสําอาง
เป็ นเท็จหรื อเกินความจริ ง การแสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรื อป้ องกันโรค หรื อ
อาการของโรคที รั ฐมนตรี ประกาศห้าม การโฆษณาขายยาโดยวิ ธีแถมพก หรื อออกฉลากรางวัล การ
ชักชวนให้ผบู ้ ริ โภคใช้ยาอย่างพรําเพรื อเกินความจําเป็ น เป็ นต้น
ผลการวิจยั ผลกระทบของโฆษณาทีอาจก่อเกิดความเข้าใจผิดต่อผูบ้ ริ โภคนัน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
รั บรู ้ คุณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ทีสัมพันธ์กบั ปั ญหาสุ ขภาพของตน บางรายไม่ สามารถแยกประเภท
ผลิตภัณฑ์จากการฟั งโฆษณา เนื องจากโฆษณาอาหารแสดงสรรพคุณในการรักษาโรคเช่นเดี ยวกับยาได้
สร้ างความสับสนแก่ ผูบ้ ริ โภค ทังนี ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เชื อในประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์ตามโฆษณา
ต้องการทีจะลองใช้เพือทดสอบประสิ ทธิ ภาพผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง หากผูบ้ ริ โภคทดลองด้วยตนเองแล้วดี
จริ ง ก็คิดว่าจะทําการบอกต่อแก่ผอู้ ืนด้วย และเชือว่าผลิตภัณฑ์ทีนํามาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงชุมชน
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความปลอดภัยและผ่านการดูแลจากภาครัฐ
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ABSTRACT

This study aimed to find out the situations of drug and health product advertisements on
community radio broadcasts and the impacts of the advertisements with legal problems toward
consumers. The study design was descriptive research. The content of drug and health product
advertisements was randomly recorded from ten satellite community radio stations. It was recorded
since the station was opened until closed for 3 days; one of working days, Saturday and Sunday. Then,
collected advertisements were evaluated for legal problems by three pharmacists who are health product
advertisement specialists. After that, one illegal advertisement of each class was chosen for examing the
impact of drug and health product advertisements toward consumer behavior. Nineteen consumers in
Amphur Hangdong Chiangmai Province were selected for an indept interview. They were asked to listen
to the selected illegal advertisement. An unstructured interview was used. The data were analyzed by
descriptive method and content analysis.
The results showed that amounts 198 health product advertisements, 49.5 % were food
advertisements, 32.3 % and 16.2 % were drug and cosmetic advertisement, respectively. The majority of
the advertisements was found in music programs (80.3 %). The ads were presented by using previously
recorded spot (47.0 %), and by having a DJ live-talking (40.4 %). By evaluating for the appropriateness,
53.0 % of the ads has illegal problem. The program was found majority in food, drug, and cosmetic
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advertisements, respectively. In addition, many of food and cosmetic claimed for their therapeutic
properties (74.5 % and 93.8 %, respectively). The results found other illegitimate health products
advertisements such as displaying false or over claim properties of the products; displaying drug
properties to relief, cure or prevent symptoms/disease which were banded by the Ministry of Public
Health; using methods for giving as a present or off label award; and persuading consumers to use drug
unnecessarily.
For the results regarding impact of misleading advertisements on consumers’ perceptions, the
majority of the consumers believed that the products would benefit for their health problems. Some
consumers could not correctly identify whether the product was food, cosmetic, or drug. This was
because several food advertisements were claimed for therapeutic properties. In addition, the majority of
the consumers believed in efficiency as the advertisements claimed. They believed that they needed to
try out for the product’s efficiency. They stated that they would recommend the products to their family
and friends if they were benefit by the products. Additionally, they believed that only safe products
which undergo preliminary review by government regulators could be advertised on the community radio
station.

