


 สือ่โฆษณาเกี่ยวกบัสขุภาพ  หมายถงึ  

       สือ่โฆษณาที่ใชก้บัผลติภณัฑส์ขุภาพ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สนิคา้หรอืบรกิาร ไดแ้ก ่ยา เครื่องส าอาง อาหาร วตัถเุสพตดิให ้

โทษ วตัถอุอกฤทธิ์ต่อจติและประสาท สารเคมี รงัส ีตลอดจน

บรกิารทางการแพทย ์โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่สิง่พมิพ ์

สือ่มวลชนต่างๆ รวมทัง้สือ่ในลกัษณะอืน่ๆ ท ัง้น้ีเพื่อใหผู้บ้รโิภค

รบัรูข้อ้มูลข่าวสารดา้นสขุภาพ เพื่อกระตุน้จูงใจใหผู้บ้รโิภคซ้ือ

หรอืใชส้นิคา้หรอืบรกิารนั้น 



ผลติภณัฑส์ขุภาพ  

 เป็นผลติภณัฑท์ี่มีความเกี่ยวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของบคุคลทัว่ไป 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสขุ เป็น

หน่วยงานซ่ึงมีหนา้ที่หลกัในการก ากบัดูแลและสง่เสรมิการผลติ การ

จ าหน่าย การส ัง่น าเขา้มาใชใ้นราชอาณาจกัร และการโฆษณาผลติภณัฑ์

สขุภาพต่างๆ ที่อยู่ในความควบคมุ ไดแ้ก ่อาหาร เครื่องส าอาง วตัถุ

อนัตราย ยา เครื่องมือแพทย ์สารเสพติดใหโ้ทษ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความปลอดภยั ความเหมาะสม 

ไดร้บัประโยชนจ์ากการใชแ้ละการบรโิภคผลติภณัฑด์งักลา่ว 

 



1. ส่ือทางตรง 

 

 

 

การโฆษณาโดยตรงผ่านทางสือ่ต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์

โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร เป็นตน้ จะมีค าอธิบายถงึ

ประโยชนห์รอืคณุค่าของสนิคา้อย่างชดัเจน 



ส่ือทางตรง 

 

 

 



2. ส่ือแอบแฝง 

 

 

 

เป็นวิธีการสง่ขอ้มูลอย่างแนบเนียนของสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภค 

โดยโฆษณาไปพรอ้มๆ กบัรายการโทรทศัน์ 

• ส านกังานสง่เสรมิสุขภาพ (สสส.) เหน็ถงึความจ าเป็นใหม้ีการ

ควบคมุการโฆษณาแฝงในสือ่ 

• คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) มีอ านาจในการส ัง่

ปรบัสถานี หากพบว่ามีการโฆษณาแฝงในรายการที่หา้ม 



ส่ือแอบแฝง 

 

 



วธิกีารโฆษณาแฝงในละคร เช่น 

• การแฝงผ่านสปอตส ัน้ หรอื VTR ทัง้กอ่นและหลงัละครจบ  

• การแฝงผ่านกราฟฟิกที่เป็นภาพคตัเอา้ทส์ลบัระหว่างฉาก  

• การแฝงวตัถ ุเช่น การน าสนิคา้มาวางประกอบฉาก  

• การแฝงบคุคล โดยก าหนดใหน้กัแสดงมกีารหยบิ จบั และใชส้นิคา้  



1. สือ่โฆษณามีผลต่อการเลอืกซ้ือสนิคา้อย่างไร 

 

2. ความตอ้งการหรอือยากรูอ้ยากลองผลติภณัฑท์ี่เหน็

จากสือ่โฆษณา ถอืเป็นอทิธิพลของสือ่โฆษณาหรอืไม่ 

3. นกัเรยีนมีความคดิเหน็อย่างไรกบัโฆษณาดงัต่อไปน้ี 

• โฆษณาการใสค่อนแทคเลนสต์าโต หรอืบิ๊กอาย 

• โฆษณากลูตาไธโอนเพือ่ผิวขาวกระจา่งใส 

• โฆษณายาลดความอว้น เหน็ผลภายใน 7 วนั 

 



1. แนะน าสินค้า  หรือบริการ ให้เป็นทีรู้่จักเผยแพร่ และส่งเสริม
การขายสินค้าน้ัน  

2. เพือ่ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการน้ันว่าการ
พฒันาไปอย่างไร 

3. เพือ่สร้างแรงจูงใจให้เกดิความต้องการใช้สินค้าน้ันๆ 

4. เพือ่แสวงหาการจ าหน่าย หรือคงรักษา และเพิม่ยอดในการ
จ าหน่ายและบริการ 



• ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ให้ความรู้กบัผู้บริโภค
ส่ือวทิยุ-โทรทศัน์ ว่าเราจะต้องมี "สติและปัญญา" ในการเลอืกรับ
ข่าวสารเพือ่ใช้ข้อมูลเหล่าน้ันให้เกดิประโยชน์ 

• มีทางเลอืกมากขึน้ในการบริโภคและการใช้ชีวติประจ าวนั 

• ช่วยควบคุมความเช่ือและพฤตกิารณ์ส่วนตัวของเราได้ เช่น ไม่เช่ือ
ตามโฆษณาผวิขาวหรือผมสวย แต่พจิารณาจากคุณภาพสินค้า 

• นอกจากนีย้งัการรู้เท่าทนัส่ือยงัน าไปสู่การตระหนักในสิทธิการ
ส่ือสารของประชาชน 

 



• การเลอืกซ้ือสนิคา้จากสือ่โฆษณาต่างๆ 

ควรมีหลกัในการพจิารณาอย่างไร 

 



หลกัการประเมินส่ือโฆษณาเกีย่วกบัสุขภาพ 
1) เพิม่พูนความรู้ในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์สุขภาพ 

2) ไม่รับฟังเฉพาะข้อมูลทีไ่ด้จากการโฆษณาแต่เพยีงอย่างเดียว 

3) สนใจที่จะอ่านหรือหรือฟังข่าวต่างๆ เกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิกบัการใช้
ผลติภัณฑ์สุขภาพทีมี่ผู้ร้องเรียนผ่านส่ือมวลชนหรือเวบ็ไซต์ต่างๆ 

4) พงึระลกึไว้ว่าของทีมี่ราคาแพงอาจไม่ใช่ของทีมี่คุณภาพดเีสมอไป 

5) พจิารณาข้อมูลให้ละเอยีดและถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจซ้ือ 

 



การเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์สุขภาพ 
1) ตรวจดูฉลากของผลติภัณฑ์ 

2) สอบถามข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัคุณภาพของผลติภัณฑ์จากผู้ทีเ่คยใช้แล้ว 

3) อย่าหลงเช่ือค าโฆษณา ควรศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจ ากดัของผลติภัณฑ์
ให้เข้าใจก่อน 

4) หากพบว่าโฆษณาเกนิจริง หรือสงสัยว่าอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ควรขอร้องให้หน่วยงานมาตรวจสอบ 

 



 หากสงสยั ไม่ชดัเจน หรอืสอบถามไดท้ี่ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัหรอื

โรงพยาบาลทกุที่ หรอื รอ้งเรยีนที่ 

• ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนยเ์ฝ้าระวงัและรบัเรื่องรอ้งเรยีน

ผลติภณัฑส์ขุภาพ สายด่วน 1556 

 จดหมาย/หนงัสอืรอ้งเรยีนที่ ตู ้ปณ.52 ปณจ.นนทบรุ ี11000  

 หรอื E-mail : complain@fda.moph.go.th 

• ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งสุขภาพ (สสส.) โทรศพัท ์02-343-1500  

    โทรสาร 02-343-1551 

• คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (กพย.) โทรศพัท ์02-218-8452 

โทรสาร 02-254-5191 

 



คอนแทคเลนส ์(Contact Lenses) 

• เลนส์สัมผสั (Contact Lens) หมายความว่า ผลติภัณฑ์ทีผ่ลติจากโพลีเมอร์ หรือวสัดุ
อืน่มลีกัษณะเป็นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา (Cornea) เพือ่แก้ไขความผดิปกตของ
สายตา รักษาโรคทีเ่กีย่วข้องกบัตา ความสวยงาม หรือวตัถุประสงค์อืน่ 

• บิ๊กอายคอืคอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่ง ใช้ในทางการแพทย์มานานแล้ว บิ๊กอายไม่ได้
หมายความว่าใส่แล้วตาด าจะโตขึน้ เพยีงแต่ใส่แล้วจะท าให้ดูตาด าใหญ่ขึน้ วสัดุทีท่ า
สีทีท่ าให้ตาด าใหญ่ขึน้จะเป็นสีลกัษณะพเิศษทีม่ีลกัษณะทีส่ว่างเห็นภาพมันวาว 

• วตัถุประสงค์หลกัใหญ่ๆ ในการใช้คอนแทคเลนส์จะมอียู่ 3 อย่าง 

1. การใช้เพือ่การแก้ไขภาวะสายตาผดิปกติ เช่น สายตาส้ัน สายตาเอยีง 

2. การใช้เพือ่การรักษาโรคทางกระจกตาบางอย่าง เช่น กระจกตาบาง กระจกตาเอยีง 

3. การใช้เพือ่การสวยงาม สมยัก่อนเร่ิมแค่การมีคอนแทคเลนส์สี เช่น สีน า้ตาล สีฟ้า 



อุทาหรณ์! อยากสวยแบ๊วด้วย "บิ๊กอายส์" ท าสาว 26 ปีตาบอด เหตุใส่ข้ามวนัข้ามคืน 

           นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จกัษุแพทยโ์รงพยาบาลพระนัง่เกลา้ กล่าววา่ มีคนไขห้ญิง อาย ุ26 ปี เขา้มารับการ
รักษาดว้ยอาการปวดตาอยา่งรุนแรงจนตอ้งหลบัตาตลอดเวลา เน่ืองจากการใส่บ๊ิกอายส์แฟชัน่ ทั้งน้ี จากการตรวจสอบ
อาการพบวา่ ตาขวามีลกัษณะบวมช ้าและแดงกล ่า มีข้ีตาสีเขียวปนขาวออกมาตลอด โดยเยือ่บุตาขาวมีอาการบวม กระจก
ตาด ามีรอยแผลเป็นจุดสีขาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ตรงกลางตาด าพอดี แมจ้ะยงัเห็นแกว้ตาด าบางส่วนแต่กมี็ลกัษณะขุ่น 
ทั้งยงัมองเห็นช่องหนา้ม่านตามีหนองอยูป่ระมาณ 1 ใน 5 ของตาด านอนกน้อยู ่
           "ชดัเจนวา่อาการเหล่าน้ีคือการเกิด แผลท่ีกระจกตาด าและช่องม่านตา ร่วมกบัการอกัเสบของลูกตา โดยจากการ
วินิจฉยัเบ้ืองตน้ร้อยละ 90 น่าจะเป็นการติดเช้ือซูโดโมแนสออโรจิโนซา ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีด้ือต่อยาง่าย และเป็นเช้ือท่ีสามารถ
อยูใ่นทุกส่วนของร่างกาย มกัพบตามท่ีช้ืนโคนตม สามารถอยูใ่นร่างกายของมนุษยไ์ดท่ี้อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส โดย
เช้ือดงักล่าวจะชอบอยูใ่นข้ีมูก ข้ีตา ข้ีหู รักแร้ และขาหนีบ ซ่ึงพร้อมโจมตีร่างกายถา้มีแผล และยิง่เป็นเน้ือเยือ่อ่อนแกว้ตา
ด ากจ็ะยิง่เขา้ไดง่้าย ทั้งน้ีในกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้น เร่ิมจากพบขนาดแผลเพียงปลายเขม็ แต่เม่ือปล่อยท้ิงไวเ้พียง 24 ชัว่โมงเช้ือก็
สามารถกินทะลุเขา้ไปในดวงตาถึง 5 มิลลิเมตรแลว้ อยา่งไรกต็าม ตอ้งรอผลการเพาะเช้ืออีกคร้ังวา่จะใช่เช้ือดงักล่าวจริง
หรือไม่" จกัษุแพทย ์รพ.พระนัง่เกลา้ กล่าว 
           ตามหลกัการถือวา่ขณะ น้ีดวงตาดา้นขวาของคนไขบ้อดแลว้ แต่ตอ้งรีบฆ่าเช้ือใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือรักษาลูกตาไม่ให้
ตอ้งควกัออก โดยการรักษาตอ้งใหย้าปฏิชีวนะร่วมกบัฉีดยาเขา้เสน้เพ่ือป้องกนัลูกตาเน่า และท าการหยอดยาทุก 1 ชัว่โมง 
รวมถึงฉีดยาแกอ้กัเสบใตเ้ยือ่บุตาขาว ซ่ึงฉีดไปแลว้คนไขมี้อาการปวดระบม ทั้งน้ี คิดวา่ยาน่าจะจดัการเช้ืออยู ่เพราะได้
ใหย้าแรงท่ีสุด มิเช่นนั้นถา้เช้ือรุนแรงมากและด้ือยาอาจกินทะลุเขา้ไปในดวงตาได ้รวมถึงอาจเขา้สู่กระแสเลือดจนท าให้
ผูป่้วยเสียชีวิต 

ท่ีมา : ผูจ้ดัการออนไลน์ 2 สิงหาคม 2557 
 



 



 



 ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางทุกชนิดจะไม่มีเคร่ือง หมาย อย.
แสดงบนฉลาก แต่จะต้องแสดงเลขทีใ่บรับแจ้ง เป็นตัวเลข 10 หลกั 
เช่น 10-1-5512345 พร้อมทั้งฉลากภาษาไทยมรีายละเอยีดดังนี ้
ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส าอาง ช่ือการค้าและช่ือเคร่ืองส าอาง 
(ต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอืน่) ช่ือสารทุกชนิดทีใ่ช้เป็นส่วนผสม 
เรียงล าดับจากสารที่มีปริมาณมากไปสารทีม่ีปริมาณน้อย วธีิใช้ ค า
เตือน ช่ือ-ทีต่ั้งของผู้ผลติ ปริมาณสุทธิ เลขทีแ่สดงคร้ังทีผ่ลติ
เคร่ืองส าอาง เดือน/ปีที่ผลติ เดือน/ปีทีห่มดอายุ (กรณมีีอายุการใช้
งานน้อยกว่า 30 เดือน) และเลขที่ใบรับแจ้ง 

ฉลากเคร่ืองส าอาง 





สญัลกัษณ์ต่างๆ บอกอะไร 

สญัลกัษณ์รไีซเคลิ หมายถงึ บรรจภุณัฑช์ิ้นนี้สามารถน าไปรีไซเคลิได ้ 

ช่วยลดโลกรอ้นไดอ้กีทางหน่ึง  

สญัลกัษณ์หนงัสอื หรอืหนงัสอืพรอ้มมมีอืชี้ หมายถงึ ผูใ้ชค้วรอ่านฉลาก 

ใหล้ะเอยีดก่อนใช ้เพราะอาจมคี าเตอืนหรอืขอ้ควรระวงัในการใช ้

ผลติภณัฑร์ะบอุยู่ทีฉ่ลาก  

สญัลกัษณ์กระป๋องเปิด แลว้มตีวัเลขก ากบัไว ้ตามดว้ย M (Month)  

หมายถงึ ผลติภณัฑน์ี้มอีายุเท่าไร (ระบเุป็นจ านวนเดอืน) นบัตัง้แต่ 

เปิดใหเ้น้ือผลติภณัฑส์มัผสัอากาศ 



ค าศพัทท์ี่พบบ่อยในผลติภณัฑเ์สรมิความงาม  

Antioxidant = สารต้านอนุมูลอสิระ ทีช่่วยปกป้องและลบเลอืนร้ิวรอย  

Non - Comedogenic = ไม่มีส่วนผสมทีท่ าให้รูขุมขนอุดตนัอนัเป็นสาเหตุของสิว  

Clinically Proven = ผ่านการทดสอบจากคลนิิกของเคร่ืองส าอางยีห้่อน้ันๆ แล้ว 

Dermatologist - Tested = ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผวิหนังแล้ว  

Hypo - Allergenic = มคีวามเส่ียงที่จะเกดิอาการแพ้ได้น้อย จงึเหมาะส าหรับผู้ที่มผีวิแพ้ง่าย  

Retinol A = ส่วนผสมทีช่่วยลบเลอืนร้ิวรอย ร่องลกึ 
Broad spectrum = ช่วยปกป้องผวิจากรังสียูวีบี ( UVB ท าให้ผวิไหม้ )  

Oil free = ปราศจากน า้มนัทุกชนิด  

 

 



สถานเสริมความงาม 
• การโฆษณา เช่น มีข้อความว่า “มีเคร่ืองเลเวอร์ เคร่ืองอลัตราซาวด์ ไออนโต 

อนิฟราเรด IPL เทอร์มาจ ลดน า้หนัก โดยใช้คลืน่วทิยุทีม่คีวามถีสู่งในการ
เสริมความงาม” ข้อความนีจ้ัดเป็นการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ทีต้่องขอ
อนุญาตจาก อย. ก่อน จึงจะน ามาใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิ 6 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• การประกอบวชิาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึน้ทะเบยีนและรับอนุญาต ต้องมีโทษ
จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือปรับไม่เกนิ 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• การประกอบกจิการและด าเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ
จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือปรับไม่เกนิ 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ตวัอย่างข้อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 



เคร่ืองส าอาง 
• เคร่ืองส าอางทีม่ีส่วนผสมของ สารห้ามใช้ 

เช่น  - สารไฮโดรควโินน มีคุณสมบติัในการฟอกสีผิว  
        - กรดเรติโนอิก เป็นสารท่ีช่วยใหเ้กิดการแบ่งตวัการหลุดลอกของเซลลผ์วิหนงั 
        - ปรอทและแอมโมเนีย ช่วยลดการสร้างเมด็สีผวิเมลานิน ท าใหผ้วิขาวข้ึน 
มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เคร่ืองส าอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จ าคุกไม่เกนิ 3 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ                
20,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เคร่ืองส าอางที่โอ้อวดสรรพคุณเกนิจริง จ าคุกไม่เกนิ 6 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 
30,000 บาท   หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างข้อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 



ข้อความในลกัษณะที่โฆษณาไม่ได้ เช่น 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ที่ใช้ข้อความว่า  

“ฆ่าเช่ือโรค เช้ือรา ไวรัส แบคทีเรีย” 

ผลติภัณฑ์ผงซักฟอก ที่ข้อความว่า “ขาวสะอาดทันใจ” 

• ข้อความเช่นนีผู้้บริโภคอาจเข้าใจผดิและตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจไม่ได้เป็น
จริงตามที่โฆษณา 

• พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จึงเห็นสมควรว่าห้ามใช้
ข้อความเช่นนี ้



• เมือ่วนัที่ 18 พฤษภาคม 2557 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้ข้อมูลว่า อย. ได้
มีการปรับแก้บทลงโทษต่างๆ ทั้งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 โดยเฉพาะ 
พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522  

• ได้มกีารเพิม่โทษกรณีการโฆษณาผลติภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต เดมิมโีทษปรับไม่
เกนิ 5,000 บาท เพิม่เป็นโทษปรับไม่เกนิ 100,000 บาท  

• กรณีโฆษณาอาหารเป็นเทจ็ หรือเกนิความจริง เดมิมโีทษจ าคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 
30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ได้มีการเพิม่โทษปรับเป็น 300,000 บาท ส่วนโทษจ าคุกยงั
เหมือนเดมิ คอื ไม่เกนิ 3 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

• เพิม่โทษปรับผู้ประกอบการทีโ่ฆษณาเกนิจริงและไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จาก 5,000 
บาท เป็น 500,000 บาท ไปจนถึงโทษจ าคุกและปรับรายวัน เพือ่สะท้อนให้ผู้ประกอบการ
เห็นความจริงในการบังคบัใช้กฎหมาย จะมีการปรับรายวันไม่เกนิ 1,000 บาท  

กรณศึีกษาเกีย่วกบักฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 



 
เพิม่เงื่อนไข โดยใส่ค าว่า if…?  
เป็นการฝึกให้ตั้งค าถามบวกกบัความสงสัย แล้วค่อยๆ หาค าตอบไปเร่ือยๆ  
 



ข้อใดแสดงถึงอทิธิพลของส่ือโฆษณาทีม่ต่ีอการเลอืกบริโภค  

1. ใจดีเลือกใชย้าสระผมท่ีมีส่วนช่วยลดปัญหาผมร่วงตามค าแนะน าของแพทย ์ 
2. สมใจเลือกใชค้รีมบ ารุงผวิหนา้ท่ีดารายอดนิยมเล่นภาพยนตร์โฆษณา  
3. พอใจซ้ือโลชัน่ลดราคาท่ีเห็นจากประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ 
4. ยนิดีแต่งกายเลียนแบบดารนกัร้องท่ีตนเองชอบ  
5. สุขใจใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรุ่นใหม่ล ่าสุดอยูเ่สมอ  
 

ตอบข้อ 2  

 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ เพราะรับชมจากภาพยนตร์
โฆษณา และคิดวา่ดารายอดนิยมใช ้หรือใชแ้ลว้จะมีผวิหนา้ท่ีสวยใสเหมือนดารา   
 



เมือ่นักเรียนไปใช้บริการรักษาสิวในร้านเสริมสวย ในฐานะทีเ่ป็น
ผู้บริโภค นักเรียนมวีธีิการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไร 

1. เลือกร้านท่ีส านกังานคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคใหก้ารรับรอง 
2. เลือกร้านท่ีมีช่ือเสียง และมีสาขาเปิดบริการมาก 
3. เลือกร้านท่ีมีแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีใบอนุญาตท าการ                                                             
4. เลือกร้านท่ีมีแพทยท่ี์มีใบประกอบโรค และใบอนุญาตท าการ 
5. เลือกร้านท่ีเพื่อนไปใชบ้ริการสิวหายใบหนา้สวย 
 

ตอบข้อ 4  เลือกร้านท่ีมีแพทยท่ี์มีใบประกอบโรค และใบอนุญาตท าการ 
 


