
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๕๐

การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 
ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต  

 

นิยาม 
 ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑทางยาและสุขภาพท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหนาที่ในการ

ควบคุมและกำกับตามกฎหมาย และรวมถึงผลิตภัณฑอื่นที่อวดอางสรรพคุณเปนยาหรือสงผลตอสุขภาพ 

 วิทยุทองถิ่น* คือ วิทยุขนาดเลก็ เพือ่ประกอบกจิการเชิงพาณชิยหรอืแสวงกำไรผานรายไดจากการโฆษณา 

 เคเบิ้ลทีวี คือ ระบบโทรทัศนที่สงสัญญาณผานสายเคเบิ้ล  

 โทรทัศนดาวเทียม คือ ระบบโทรทัศนที่สัญญาณจะถูกสงไปยังดาวเทียมโคจรแลวขยายสัญญาณสงกลับ

ไปยังโลก 

 อินเทอรเน็ต คือ เครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือ

ขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมโยง หมายรวมถึง เว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน จดหมายอิเลคทรอนิก และการใช

อินเทอรเนตผานโทรศัพทมือถือ 

 

สถานการณปญหา 
 ๑. มูลคาของการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว การโฆษณายาสูผูบริโภคใน

ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ มีมูลคาสูงกวา ๒.๕ พันลานบาทตอป สวนการโฆษณาอาหารมีมูลคาการโฆษณาสูง

ถึง ๑.๗ หมื่นลานบาท และมีมูลคาการโฆษณาสูงกวาปพ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๑๒ เทา๑ โดยเฉพาะมูลคาการโฆษณา

ผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอมูลจากบริษัทผลิตสื่อโฆษณาบริษัทเดียว ในป พ.ศ.๒๕๔๕ พบวาการ

โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีมูลคาสูงถึง ๘๒๑ ลานบาท๒ และขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมาก

ขึ้น ผานสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุทองถิ่น เคเบิ้ลทีวี โทรทัศนดาวเทียม และ อินเทอรเนต ในป 

พ.ศ.๒๕๕๓ วิทยุทองถิ่นทั่วประเทศไทยมีมากกวา ๗,๗๐๐ แหง และ คาดการณวามีจำนวนครัวเรือนมากกวา ๑๒ 

ลานครัวเรือนหรือประมาณเปน รอยละ ๖๐ ของจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่เขาถึงสื่อเคเบิ้ลทีวี โทรทัศน

ดาวเทียม ทั้งนี้ประมาณการวามีเม็ดเงินโฆษณาผานเคเบิ้ลทีวีและดาวเทียมราว ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ลานบาทตอป๓, ๔  

 ๒. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในวิทยุทองถิ่นมากที่สุด๓ โดยมีกลยุทธ สรางแรง

จูงใจและตอกย้ำบอย ๆ  จากขอมูลของศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน พบการโฆษณา

ผานวิทยุทองถ่ินและเคเบิ้ลทีวีที่ฉายวนไปวนมาท้ังวันอยางนอย ๔ ครั้ง และสูงสุดถึง ๑๑ ครั้งตอวัน๕ และใน

จังหวัดเชียงใหม พบวามีคลื่นวิทยุทองถิ่นหลายแหงที่มีผูประกอบการรายเดียวเหมาโฆษณาท้ังวัน๖  ซึ่งสอดคลอง

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๑ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 

* วิทยุทองถิ่น ตามนิยามขางตน ไมรวมถึง ส่ือวิทยุกระจายเสียงที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะหารายไดจากการโฆษณาไมได  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๕๑

กับผลของการดำเนินคดีผลิตภัณฑอาหารยี่หอเจนิฟูด ซึ่งพบการโฆษณาผานเคเบิ้ลทีวีและสื่อโทรทัศนดาวเทียม 

โดยแนะนำผลิตภัณฑเปนชวง ๆ ตลอดทั้งวันและมีการโฆษณาในลักษณะเดียวกันมากถึง ๑๑ ชอง๗  นอกจากนั้น

ยังมีกลยุทธที่ทำใหผูบริโภคตกเปนเหยื่อ ผานรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เชน การพูดสดและรับประกัน

คุณภาพโดยนกัจัดรายการท่ีมชีือ่เสยีงและเปนทีย่อมรบั การโฆษณาโดยภาษาถิน่ การสนทนาระหวางนักจัดรายการ

กับผูที่อางวามีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ การอานจดหมายจากผูฟงทางบานที่เขียนมาเลาสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑ และการแฝงโฆษณาโดยใหบุคคลากรดานสุขภาพเปนวิทยากรใหความรู ซึ่งทั้งหมดนั้นเปนการใหขอมูล

เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือใหผูบริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑนั้นมาใชในที่สุด๖,๘  ผูบริโภคสวนใหญเชื่อวาผลิตภัณฑ

ที่นำมาโฆษณาผานสื่อดังกลาว เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและผานการรับรองจากภาครัฐแลว๖ 

 ๓. จากการศึกษาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพผานวิทยุทองถิ่นในจังหวัด ขอนแกน รอยเอ็ด 

ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม และสงขลา ๖,๙-๑๐ พบวามีการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายเขาขายฝาฝนพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ สูงถึงรอยละ ๖๔.๐ และฝาฝนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สูงถึงรอยละ ๙๕.๒ และเมื่อ

พิจารณาเนื้อหาของโฆษณาที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภค พบวา โฆษณายามีสูงถึงรอยละ ๕๕.๙ ใน

ขณะที่โฆษณาอาหารมีสูงถึงรอยละ ๗๔.๕  

 ๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในอินเทอรเนตมากที่สุดอีกสื่อหนึ่ง โดยรูปแบบ

ของการโฆษณาสวนใหญรอยละ ๕๒.๕ เปนการกลาวอางรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)๑๓ และจากสถิติการเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอิน

เทอรเน็ต โดยศูนยเฝาระวังและรับรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ อย. ตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง กันยายน ๒๕๕๔ พบ

วามีการเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีการโฆษณาผิดกฎหมายหรือไมถูกตอง จำนวน ๑,๔๖๑ 

เรื่อง จำแนกเปนผลิตภัณฑอาหาร ๕๕๖ เร่ือง ยา ๓๓๕ เรื่อง เครื่องสำอาง ๓๑๙ เรื่อง เครื่องมือแพทย ๒๐๘ เรื่อง 

และวัตถุอันตราย ๗๓ เรื่อง นอกจากนั้น มีการตรวจจับคดีโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑเสริมทางอินเทอรเน็ตเกิน

จริงจากเดิม ๑๖๐ คดีในป ๒๕๕๑ เพ่ิมเปน ๒๓๗ คดีในป ๒๕๕๔ และ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ถึง กรกฎาคม 

๒๕๕๓ อย. ปดเว็บไซตที่มีโฆษณาเกินจริง ๖๒ เว็บไซต รวม ๗๑๙ URL และปดเว็บบอรด  ๑๕๕ เว็บไซต รวม 

๓๔๙ URL๔ 

 

ผลกระทบ  
 ๕. แมวายังไมมีการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร จากปญหาการโฆษณาดังกลาว แตในรายงาน

สุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๔ ระบุวาธุรกิจประเภทนี้มีมูลคาไมต่ำกวาหมื่นลานบาท ๔ แสดงวาคนไทยตองเสียเงินเปน

จำนวนมากสำหรับการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางไมเหมาะสมหรือเกินจำเปน 

 ๖. เพิ่มความเสี่ยงหรืออันตรายใหแกผูบริโภค เชน การใชน้ำหมักชีวภาพท่ีโฆษณาทางเคเบิ้ลทีวีหยอดตา

แลวทำใหผูบริโภคตาบอด๑๑ การรับประทาน “เอนไซมบำบัด” จนไดรับอันตรายอยางรุนแรงจนตองเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาล หรือ กรณีการรับประทานไวนสมุนไพรยี่หอหนึ่งแลวทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง มีการ

ติดเชื้อจนตองสงเขารับการรักษาในโรงพยาบาล๑๒ รวมถึง การเสียชีวิตกอนวัยอันควรของนักเรียน นักศึกษาที่

สั่งซื้อยาลดความอวนจากเว็บไซตมารับประทาน๔ 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 
 ๗. การควบคุมโฆษณาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๕๒

ปจจุบัน กำหนดใหตองขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากอนจึงโฆษณาได โดยตองไมโออวด

สรรพคุณเกินจริง ไมเปนเท็จ และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนด โดยเฉพาะในกรณีการโฆษณาอาหารตองไมแสดง

สรรพคุณในการปองกัน รักษาโรค  

 ๘. การกำกับดูแลสือ่ตามพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กำหนดใหผูประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศนตองมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จากคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศนแหงชาต ิ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑเกีย่วกบัสดัสวนเนือ้หารายการ ลกัษณะ

และระยะเวลาในการโฆษณา รวมทั้งหามมิใหออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชาชนอยางรายแรง และท่ีสำคัญคณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่งระงับการออกอากาศ พักใชหรือเพิกถอน ใบ

อนุญาตฯได 

 ๙. การกำกบัดูแลเวบ็ไซต ตามพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

มีบทลงโทษ ผูที่นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย

แกผูอื่นหรอืประชาชน และ สามารถระงบัการแพรหลายขอมลูทีก่ระทบกระเทือนตอความมัน่คงแหงราชอาณาจักร

หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีได  

 ๑๐. ผูบริโภคท่ีไดรบัความเสียหายจากการบริโภคผลติภณัฑทีอ่วดอางสรรพคุณเกนิจรงิ หลอกลวง สามารถ

ฟองเรียกรองคาเสียหาย ไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๑๑. การสรางพลังอำนาจผูบริโภค โดยการปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค สราง

จิตสำนึกใหผูบริโภครูจักปกปองและรักษาสิทธิของตนเอง เพื่อใหผูบริโภครูเทาทันสื่อ ชวยเฝาระวังปญหาและ

จัดการปญหาโฆษณาในระดบัพืน้ทีน่ัน้ เปนมาตรการทีห่ลายหนวยงานรวมดำเนนิการ เชน สำนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

องคกรพัฒนาเอกชนดานการคุมครองผูบริโภค เปนตน และ คาดหวังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามารวม

ดำเนินมาตรการนี้ดวย 

 ๑๒. ไดมีการรเิริม่พฒันาขอกำหนดทางจรรยาบรรณของผูประกอบธุรกจิสือ่สารมวลชน ผูจดัรายการ ผูผลิต

สื่อโฆษณา โดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน 

 

ปญหาการดำเนินการในปจจุบัน 
 ๑๓. แมวากฎหมายวาดวยยาและอาหาร จะกำหนดใหตองขอนุญาตโฆษณาจาก อย.กอนจึงโฆษณาได แต

กลับพบการลักลอบฝาฝนกฎหมายอยางกวางขวาง เนือ่งจากการดำเนนิคดทีางกฎหมายมหีลายขัน้ตอน ไมคลองตัว 

แนวปฏิบัติที่ไมชัดเจน ไมเทาทันเลหเหลี่ยมของผูขาย ขาดการเขาถึงฐานขอมูลผลิตภัณฑ รวมทั้งมีสื่อจำนวนมาก

และกระจายไดรวดเร็ว ทำใหไมสามารถจัดการปญหาไดทันเหตุการณ ประกอบกับบทลงโทษไมรุนแรงเมื่อเทียบ

กับรายไดจากธุรกิจ นอกจากนี้กฎหมายวาดวยยายังไมเทาทันการโฆษณาผานทางสื่ออินเทอรเน็ต 

 ๑๔. แมวาจะมีบทลงโทษ ผูที่นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตามมาตรา ๑๔ (๑)  พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ แตการตามหาเจาของเว็บไซตยาก (บางคร้ังอยูตางประเทศ) ในขณะที่การเปด

เว็บไซตนั้นงายมาก เนื่องจากไมมีกลไกการใหเจาของเว็บไซต มาขออนุญาตกอนเปด สวนกระบวนการระงับการ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๕๓

แพรหลายขอมลูทีไ่มเหมาะสมและผดิกฎหมายในเวบ็ไซต ตามมาตรา ๒๐ ตองใชเวลามาก ในการรวบรวมหลักฐาน

เพื่อพิสูจนตอศาลวาเว็บไซตดังกลาวกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือที่มีลักษณะขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 

 ๑๕. ระบบเฝาระวังการโฆษณายังไมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไมเทาทันเทคโนโลยี ตลอดจนขาดการมี

สวนรวมจากภาคสวนทีเ่กีย่วของและชมุชนในการเขามาแกไขปญหา และ ขาดเอกภาพในการทำงานของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

 ๑๖. ปจจุบันแมมีหนวยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลสื่อ คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) แตอยูระหวางการดำเนินการในระยะแรก และยังอยูในขั้น

ตอนการจัดทำประกาศระเบยีบหรอืหลกัเกณฑตาง ๆ ในการกำกบัดแูล ตลอดจนออกใบอนุญาตเพื่อกำกับดูแลการ

ประกอบกิจการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม จึงทำใหขาดเคร่ืองมือในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการ

โทรคมนาคม 

 ๑๗. ขาดกลไกในการสรางความเขมแข็งใหผูบริโภค ใหผูบริโภคเทาทันส่ือ มีคานิยมที่เหมาะสมในการ

บริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถเลือกบริโภคไดอยางมีเหตุผลและมีสติ ตระหนักถึงการใชสิทธิผูบริโภค 

รวมถึงสามารถเขาถึงฐานขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีจำเปนตอการตัดสินใจได 

 ๑๘. ขาดกลไกทีม่ปีระสทิธิภาพในการกำกบั ดแูลจรรยาบรรณของกลุมผูประกอบธุรกจิดานส่ือสารมวลชน 

รวมถึงผูประกอบวิชาชพีดานสขุภาพ เจาหนาท่ีสาธารณสขุ คร ูทนายความ ฯลฯ ทีแ่สดงตนเปนผูรบัรองสรรพคุณยา

และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

 ๑๙. ขาดแผนยุทธศาสตร ที่จะจัดการปญหาไดรอบดาน มีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง ยั่งยืนและเทาทัน

ชองทางการสื่อสารใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

แนวทางแกไขปญหา 
 ๒๐. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภณัฑสุขภาพ และการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใหทันสมัย 

เทาทันสถานการณปญหา และเพิ่มบทกำหนดโทษใหเหมาะสม รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑในการประกอบกิจการ

การะจายเสียง กิจการโทรทัศนและโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ๒๑. พัฒนากลไกการเฝาระวังการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยให

อยูในรูปคณะกรรมการ และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนบัสนนุงบประมาณและการดำเนินงานขององคกรชุมชน 

เครือขายภาคประชาชน องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ สื่อสารมวลชน สถาบันการศกึษา และภาคธุรกิจ  

 ๒๒. พัฒนาระบบการดำเนินคดี เพื่อใหบังคับใชกฎหมายไดอยางรวดเร็วและเขมงวด โดยกำหนดเปน

แนวทางมาตรฐานและใชปฏิบัติรวมกัน รวมทั้งจัดใหมีการเผยแพรฐานขอมูลผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมายอยางท่ัวถึง 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่และผูบริโภคสามารถเขาถึงไดและทันตอสถานการณ 

 ๒๓. ใหองคกรวิชาชีพตาง ๆ เชน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข ทนายความ ฯลฯ ควบคุมสมาชิกในองคกร

มิใหโฆษณาหรือรับรองสรรพคุณยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และใหองคกรวิชาชีพดานสื่อ ดูแลจรรยา

บรรณของกลุมผูประกอบธุรกิจดานสื่อสารมวลชน 

 ๒๔. สนับสนุนใหประชาชนรูเทาทันสื่อ มีคานิยมที่เหมาะสมในการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
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สามารถเลือกบริโภคไดอยางมีเหตุผลและมีสติ ตระหนักถึงการใชสิทธิผูบริโภค รวมถึงสามารถเขาถึงฐานขอมูล

ดานผลิตภณัฑสขุภาพท่ีจำเปนตอการตดัสินใจได โดยใหสถาบนัการศึกษา องคกรวชิาการ องคกรวิชาชีพ ใหความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ที่ถูกตอง รอบดาน ครบถวนและทันการณ และประชาชนเขาถึงโดยงาย 

 ๒๕. การจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมายทางวิทยุ

ทองถ่ิน เคเบ้ิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม อินเทอรเน็ต และใหครอบคลุมชองทางการสื่อสารใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

 ๒๖. ใหมีการประเมินผลกระทบจากการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีฝาฝนกฎหมายอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๑ 
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แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา. 

เนตรนภา รัตนพงษจินดา. (๒๕๕๔). การสำรวจขอมูลโฆษณาผลิตภัณฑลดน้ำหนักและผลิตภัณฑที่ทำให

เขาใจวาชวยลดน้ำหนักซึ่งเผยแพรบนอินเทอรเน็ต. เอกสารการศึกษาคนควาดวยตนเอง ภม. สาขาวิชา

เภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารย ดร.ภิญุภา เปล่ียนบางชาง). 
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