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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารูปแบบเน้ือหาขอ้มูลค าเตือนท่ีเหมาะสมในโฆษณาขาย

ยา โดยอาศยักรณีศึกษาจากการโฆษณาขายยาพาราเซตามอลทางส่ือส่ิงพิมพ์ การศึกษาน้ีแบ่ง

ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้มูลค าเตือน

ท่ีน าเสนอในโฆษณาขายยาของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ขอนแก่น และนนทบุรี โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์และแบบจ าลองโฆษณาขายยาพาราเซตามอลทางส่ือส่ิงพิมพจ์  านวน 3 แบบท่ีมีขอ้มูลค า

เตือนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ขอ้มูลค าเตือนแบบทัว่ไป แบบก่ึงเฉพาะเจาะจง และแบบเฉพาะเจาะจง เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเม่ือมีการวดัซ ้ า (Repeated Measure ANOVA) ท าการเปรียบเทียบความเหมาะสม

เพียงพอของการน าเสนอขอ้มูลค าเตือนของแบบจ าลองโฆษณาขายยาทั้ง 3 แบบ แลว้น าขอ้มูลท่ี

ไดม้าใชใ้นการก าหนดเป็นประเด็นและสร้างแนวค าถามในการศึกษาระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาขายยา ได้แก่ ผูผ้ลิตส่ือ
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โฆษณา ผูค้วบคุมการโฆษณาขายยา และนกัวิชาการ ในประเด็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการ

น าเสนอขอ้มูลค าเตือนท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัและรูปแบบของการน าเสนอขอ้มูลค าเตือนท่ีเหมาะสม 

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษา พบว่า จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 480 ราย เม่ือให้กลุ่มตวัอย่างประเมิน

ความเหมาะสมเพียงพอของแบบจ าลองโฆษณาทีละแบบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การ

น าเสนอขอ้มูลค าเตือนแบบเฉพาะเจาะจงมีความเหมาะสมเพียงพอ (ร้อยละ 91.0) และเม่ือให้กลุ่ม

ตวัอยา่งท าการเปรียบเทียบการน าเสนอขอ้มูลค าเตือนในโฆษณายาทั้ง 3 แบบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.6) เห็นว่าการน าเสนอขอ้มูลค าเตือนควรเป็นแบบเฉพาะเจาะจง และมีความ

เหมาะสมเพียงพอมากกว่าการน าเสนอขอ้มูลค าเตือนแบบก่ึงเฉพาะเจาะจงและแบบทัว่ไปอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติในทุกๆดา้น (p-value < 0.05) ไดแ้ก่ ดา้นการให้ขอ้มูลประโยชน์และความเส่ียง

จากการใชย้า ดา้นการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม ดา้นการเพิ่มความระมดัระวงัในการใชย้า 

เป็นตน้ ขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นพบว่า การ

น าเสนอข้อมูลค าเตือนแบบทั่วไปซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายก าหนดในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสม

เพียงพอ การน าเสนอขอ้มูลค าเตือนในโฆษณาขายยาควรเป็นแบบเฉพาะเจาะจง  ท่ีมีค  าส าคญัท่ี

ชดัเจน และเป็นค าเตือนท่ีเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละกลุ่มยา เพื่อเตือนให้ผูบ้ริโภคไดป้ระโยชน์มาก

ท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to find out the appropriate warning information content in drug 

advertising, a case study of paracetamol printed advertising. The study was divided into 2 phases. 

The first was a descriptive study to survey consumer’s opinions about warning information 

content and needs in drug advertising in Chiangmai, Khonkaen and Nonthaburi provinces, 

focused on a comparison between a general warning information content and a specific warning 

information content. Accidental sampling technique was used for sample selection. Structural 

interview was used for collecting consumer’s opinions. The paracetamol printed advertisings 

were designed in 3 formats with different in warning information content as a general warning, a 

brief specific warning, and specific warning information content. All formats of warning 

information content were presented to studied participants. Data were analyzed by descriptive 
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statistics, and repeated measure ANOVA was used for testing consistency in consumer’s 

opinions. The second phase was a focus group of stakeholders in drug advertising as adverting 
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media productions, drug advertising regulators and academicians. The issues in focus group were 

about an appropriate of present warning information content and an appropriate format of 

warning information content in drug advertising. The data were analyzed by content analysis. 

The results showed that when consumers considered each warning information content 

one by one, they mentioned that specific warning information content with complete statement of 

warning was the most appropriate (91.0%). When consumers compared all formats of warning 

information content altogether, 73.6% of consumers mentioned that warning information content 

in drug advertising should be in specific format with complete statements. Moreover, the repeated 

measured ANOVA showed that specific warning information content with complete warning 

statements was significantly more appropriated in terms of advantage, benefit, disadvantage, 

harmful, adverse effect, rational drug used, and awareness, comparing with other formats (p-value 

< 0.05). The opinions from the focus group and consumers showed that general warning 

information content was inappropriate. Warning information content in drug advertising should 

be in specific format with explicit important statement and specific for each drug for the most 

usefulness of consumers. 


