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โอ้พระเจ้า จอร์จ! มันยอดมาก

คำาอุทานต่อความเลอเลิศจากรายการขายสินค้า
ยามดกึ ซึง่สว่นใหญม่กัสรา้งความอศัจรรยใ์จแกผู่ท้ีอ่ยาก
ผอมด้วยการใช้เวลาเพียง 3 นาทีต่อวัน ถูกนำามาใช้เป็น
คำาแสลงตดิปาก ...อยา่งนอ้ยคงแสดงใหเ้หน็ไดว้า่สือ่โฆษณา 
แผ่รัศมีไกลแค่ไหน

กระแสความใสใ่จในสขุภาพกอปรกบัโรคภยัตา่งๆ 
ที่ดู เหมือนจะถึงเนื้อถึงตัวผู้คนตามข้อมูลสุขภาพ 
จำานวนมากที่ถูกเผยแพร่ เปิดช่องทางให้ธุรกิจนำาเสนอ 
‘สขุภาพด’ี ผา่นผลติภณัฑแ์ละบรกิารหลากรปูแบบ ไมว่า่
จะอาหารเสริม ยาลดความอ้วน กาแฟลดน้ำาหนัก ครีม
เสรมิทรวงอก ยาสมนุไพรรกัษาสารพดัโรค ยาปลกุเซก็ส ์
เครื่องสำาอางชะลอวัย เครื่องกรองน้ำามหัศจรรย์ น้ำาแร่
นาโน อุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตลดความอ้วน หรือสินค้าบรรจุ
พลังแม่เหล็กที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้สุขภาพดี แต่ยังแถม 
ความโชคดีให้เป็นโปรโมชั่น ฯลฯ

เป็นเรื่องยาก ถ้าจะให้เคาะตัวเลขกลมๆ ว่าธุรกิจ
ประเภทนี้มีมูลค่าตลาดเท่าไหร่ แต่น่าจะประมาณการ 
ไดว้า่หลายหมืน่ลา้นหรอือาจจะมากกวา่ ตวัเลขการจบักมุ

ดำาเนินคดีอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำาอาง และ
วตัถอุอกฤทธิต์อ่จติประสาท ของสำานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ระบุว่ามีการ
ดำาเนินคดีไปแล้ว 1,145 ราย จำานวนของกลาง 3,248 
รายการ มีการจับกุมที่มีมูลค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท 15 
ครั้ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ขณะเดียวกันประชาชน
ได้ให้ความร่วมมือโดยโทรศัพท์แจ้งและร้องเรียนผ่าน 
สายด่วน อย. 1556 จำานวน 1,124 เรื่อง แบ่งเป็น 
เกี่ยวกับอาหารร้อยละ 55.5 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องโฆษณา
ไมไ่ดร้บัอนญุาต หลอกลวง อาหารไมไ่ดม้าตรฐาน ฉลาก
ไมถ่กูตอ้ง และอาหารปลอม ยารอ้ยละ 23 เครือ่งสำาอาง
ร้อยละ 10.7 เครื่องมือแพทย์ร้อยละ 4.5 วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทร้อยละ 1 และอื่นๆ ร้อยละ 5.3” 1

โดยเฉพาะการกระทำาผิดในกลุ่มธุรกิจขายตรงนับ
ว่าสูงจนน่าหวั่นใจ นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ 
อย. กล่าวว่า กว่าร้อยละ 80 ของการจับกุมการกระทำา
ผิดธุรกิจขายตรงในปัจจุบัน สาเหตุมาจากการโฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณเกินความจริง โดยแต่ละบริษัทที่ถูก

โฆษณาสุขภาพเกินจริง  

ไร้การควบคุม

ใ
นช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ กระแสรักสุขภาพก�าลังมาแรง 

พร้อมๆ กับกระแสโฆษณาสุขภาพเกินจริงก�าลังเบ่งบาน

บนส่ือนานาชนิด โดยการน�าเสนอ ‘สินค้าสร้างสุขภาพดี’ 

ผ่านผลติภณัฑ์และบรกิารหลากรปูแบบทีม่มีลูค่าการตลาดหลาย

หมืน่ล้านบาท ผูผ้ลติสนิค้าพร้อมจะสุม่เสีย่งต่อโทษทณัฑ์ เพราะ

เมื่อหักกลบแล้ว ก�าไรหอมหวนกว่าต้นทุนความผิด เห็นได้จาก

อตุสาหกรรมอาหารเสรมิทีอ่วดอ้างสรรพคณุเกนิจรงิ ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้ขอรบัอนญุาต

การโฆษณาจากทาง อย. ที่ทวีจ�านวนสูงขึ้น โดยมีผู้บริโภคเป็นผู้รับเคราะห์ ดังตัวอย่าง 

ข่าว “มหันตภัยยาลดอ้วน น.ร.สาว ม.6 สังเวยชีวิต ตะลึงซื้อ – ขายว่อนเน็ต”
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ดำาเนินคดีไม่จำากัดว่าเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่เพียงใด  
เพราะก็ยังมีการกระทำาความผิดอย่างต่อเนื่อง2

ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเกินจริง การ
บรกิารทางการแพทยก์พ็บวา่มปีญัหาการโฆษณาเกนิจรงิ
เชน่กนั แพทยสภาโชวต์วัเลขการกระทำาความผดิทีค่า้งอยู่
ที่แพทยสภาประมาณ 400 คดี โดยในปี 2552 มี 198 
คด ีโดยสว่นใหญไ่มใ่ชค่ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี
เวชกรรมของแพทยโ์รงพยาบาล คลนิกิ หรอืสถานพยาบาล 
แตเ่ปน็การโฆษณาเกนิจรงิเปน็สว่นใหญ ่โดยเฉพาะคลนิกิ
ที่ให้บริการเกี่ยวกับความสวยความงาม3

อะไรคือเมล็ดพันธุ์แห่งความเบ่งบานของโฆษณา
สุขภาพเกินจริง...

เพราะทุกคนอยากสุขภาพดี?

เปน็ธรรมชาตปิกตขิองสงัคมทีเ่มือ่สิง่ใดหรอืระบบ
ความเชือ่ – ความคดิใดดำารงอยูม่าสกัระยะหนึง่ แนวทาง
ใหม่ๆ มักจะปรากฏขึ้นเพื่อต่อรอง คัดง้าง และปะทะ
สังสรรค์กับสิ่งเดิม ก่อนปี 2540 ทุนนิยมเบ่งบานและ
พองโตอันเป็นผลสะสมจากแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่1 ทวา่วกิฤต
ต้มยำากุ้งปี 2540 ได้กระชากผู้คนทั้งสังคมลงจากวิมาน
เพอ้ฝนั และตัง้คำาถามอยา่งถอนรากถอนโคนตอ่แนวทาง
การพฒันาประเทศ กระแสทางเลอืกตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็การ
พัฒนา การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกฟูมฟักจน
อิ่มตัวได้เสนอตัวเองสู่การรับรู้จำากัดกรอบเฉพาะกระแส
กรีนๆ ความเขียวค่อยๆ เขย่าความคิด – ความเชื่อเรื่อง
สุขภาพของชนชั้นกลางอย่างมีนัยสำาคัญ 

กระแสการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกเริ่ ม  
ปรากฏกายและได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง  
แตเ่มือ่วกิฤตป ี2540 ผา่นพน้ ระบบเศรษฐกจิแบบตลาด
เริ่มตั้งตัวติด พลังอำานาจของมันสามารถดึงกระแส 
ทางเลือกมาใช้สร้างกำาร้ีกำาไร บนกระแส ‘ความมีสุขภาพดี’  
กลายเป็นสินค้าหลักประเภทหนึ่งในท้องตลาด

ขณะเดยีวกนั ขอ้มลูความรูด้า้นสขุภาพกท็วจีำานวน
และเข้าถึงได้ง่ายดาย ความผอม ความขาว การมีกล้ามเน้ือ  
และอีกหลายๆ อย่าง ด้วยตรรกะอันชวนงุนงง สิ่งที่ว่า 
มานี้ ถูกลากจูงคลุกเคล้าให้เป็นสัญลักษณ์ของการ 
มีสุขภาพดี ความมีวินัยในร่างกาย และความมีรสนิยม 
ในการใช้ชีวิต แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามหลักพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์คลาสสิก เมื่อมีความต้องการและกำาลังซื้อ

ย่อมต้องมีผู้ตอบสนอง แต่ผู้ประกอบธุรกิจใช่ว่าจะมี 
จรรยาบรรณทุกราย ขณะที่ผู้บริโภคจำานวนไม่น้อยก็ 
ใจร้อนเกินไป

ข้อมูลน่าสนใจจากปากคำา นายแพทย์พิพัฒน์  
ยิ่งเสรี ที่ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสำาคัญกับการ
ควบคมุน้ำาหนกัเพิม่ขึน้ เนือ่งจากภาวะอว้นเปน็ปจัจยัเสีย่ง
ที่สำาคัญของการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน และโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ทำาให้มีการโฆษณาเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรืออาหาร
เสริมเพื่อลดน้ำาหนักอย่างมาก แม้ทาง อย. จะควบคุมใน
ส่วนยาประเภทวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 
ให้มีการบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 40 ล้านเม็ด  
ในปี 2545 เหลือ 9.9 ล้านเม็ด ในปี 2552 และมีมูลค่า
การใช้ยาลดลงจาก 33,420,523 ล้านบาท ในปี 2550 
เหลอื 26,372,892 ลา้นบาท ในป ี2552 แตก่ลบักลาย
เป็นว่า อุตสาหกรรมอาหารเสริมที่อวดอ้างสรรพคุณเกิน
จริง ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้ขอรับอนุญาตการโฆษณา
จากทาง อย. กลับมีจำานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการ
จำาหนา่ยอาหารเสรมิผา่นทางไปรษณยีแ์ละทางอนิเทอรเ์นต็ 
ซึ่งพบว่ามีการตรวจจับคดีโฆษณาสรรพคุณเกินจริงจาก
เดมิ 160 คด ีในป ี2551 เพิม่เปน็ 237 คด ีในป ี25524

แน่นอนว่าคำาโฆษณาเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้เลย หากไม่มีสื่อกลาง ‘สื่อ’ คือตัวต่อสำาคัญ
ของสมการ ไม่นับสื่อหลักๆ ที่รู้จักกันมาแต่โบราณกาล
แล้ว การเติบโตของอินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม 
และวทิยชุมุชน คือ พลังทะลุทะลวงอันน่าทึง่และนา่กลวั 
ทุกวันนี้ไม่ต้องมีเงินมากก็สามารถเปิดเว็บไซต์ สถานี
โทรทศัน ์หรอืสถานวีทิยเุพือ่ขายของได ้นีจ่งึเปน็ชอ่งทาง
หนึ่งที่ทำาให้การโฆษณาสินค้าและบริการสุขภาพเกินจริง
แพร่ระบาดง่ายดายและรวดเร็ว

อีกมุมหนึ่งที่จำาเป็นต้องพูดถึง โดยเฉพาะการ 
แพรร่ะบาดของสนิคา้ประเภทยามหศัจรรยท์ีร่กัษาไดต้ัง้แต ่
ยุงกัด ถึง มะเร็งต่อมลูกหมาก ดังกรณีน้ำาหมักมหัศจรรย์
ของ ‘ปา้เชง็’ หรอื นางสาวศรวรรณ ศริสินุทรนิท ์แนน่อน
ว่าการหากินบนความเจ็บไข้ควรรับโทษ แต่สืบสาวรากเหง้า 
กันดีๆ ใช่หรือไม่ว่า มันกำาลังสะท้อนความล้มเหลว 
บางประการของระบบการศึกษาที่ทำาให้คนเชื่อง่ายและ
ขาดวจิารณญาณ รวมถงึวชิาการแพทยส์มยัใหมท่ีผ่กูขาด
ความรู้ ไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้การรักษาเชิงวัฒนธรรมที่ 
ชาวบ้านอีกไม่น้อยยังให้การยอมรับ และวิชาการแพทย์
สมัยใหม่เองท่ียังมีข้อจำากัดในเร่ืองการรักษาโรคเร้ือรังต่างๆ 
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พลังของสื่อใหม่ ไร้การควบคุม

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ นางสาวโชติมา 
จนิตนาผล วยั 18 ป ีนกัเรยีนชัน้ ม.6 ทีส่ัง่ซือ้ยาลดความ
อ้วนจากเว็บไซต์มารับประทาน เมื่อกลางปี 2553 ถือ
เปน็อทุาหรณเ์ตอืนใจถงึอนัตรายจากการหลงเชือ่โฆษณา
เกินจริงและความหย่อนยานของระบบ ทั้งที่ผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวถูกทางการจับไปแล้ว แต่กลับยังมีการขายตาม
อนิเทอรเ์นต็ จากการตรวจสอบของ อย. พบวา่ ผลติภณัฑ์
ดงักลา่วใสย่าอนัตรายนาม ไซบทูามนี ซึง่ออกฤทธิเ์รง่การ
เผาผลาญของรา่งกาย กอ่ผลขา้งเคยีงคอื ปากแหง้ คอแหง้ 
ใจสั่น นอนไม่หลับ ทำาให้ความดันโลหิตสูง เป็นต้น  
ซกัถามผูป้กครองของ นางสาวโชตมิา พบวา่ เธอมอีาการ
เบือ่อาหารและน้ำาหนกัลดถงึ 10 กโิลกรมัภายใน 1 เดอืน5

กรณขีองนางสาวโชตมิาไมใ่ชก่รณแีรกและแนน่อน
ว่าจะไม่ใช่กรณีสุดท้าย น่าแปลกที่ผู้บริโภคยังคงหลงเชื่อ
สรรพคุณอวดอ้าง แม้ทาง อย. จะกล่าวเตือนอย่างสม่ำาเสมอ  
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟลดความอ้วนหลายยี่ห้อที่มักโฆษณา
ประสิทธิผลการลดน้ำาหนักอันน่าท่ึง ซ่ึงก็พบสารไซบูทามีน 
เชน่กนั ไลเ่รยีงถงึน้ำาหมกัมหศัจรรยข์องปา้เชง็ทีม่ผีูน้ำาไป
หยอดตาและสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด

ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีนับเป็นตัวเร่งสำาคัญ  
มหินำาซ้ำายงัควบคมุไดย้าก จากสถติกิารจบักมุยาทีโ่ฆษณา
เกินจริงทาง อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 
ถึงกรกฎาคม 2553 อย. ได้ปิดเว็บไซต์ท่ีมีโฆษณาเกินจริง  
62 เว็บไซต์ รวม 719 URL และปิดเว็บบอร์ด ฟรีเว็บ 
155 เว็บไซต์ รวม 349 URL แต่จำานวนที่กล่าวมานี้ 
ก็เป็นเพียงส่วนน้อยของส่วนมากที่มีการเปิดใหม่ทุกวัน 
ขณะที่กระบวนการติดตามจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย
กลบัใชเ้วลาเนิน่นาน เนือ่งจาก อย. ไมม่อีำานาจปดิเวบ็ไซต ์
ขณะที่ใครก็ได้สามารถใช้เวลาแค่ 10 นาที ในการเปิด
เว็บไซต์ใหม่6

ในฟากฝั่งของ เคเบิลทีวี ซึ่งเป็นช่องทางสำาคัญ
อีกช่องทางหนึ่งที่มีการโฆษณาเกินจริงอย่างกว้างขวาง 
แต่กลับตรวจสอบได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากยังไม่มีการ
จำากัดเวลาในการโฆษณา ทั้งยังเกี่ยวโยงกับการที่ยังไม่
สามารถจดัตัง้ คณะกรรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ขึ้นมาเพื่อดูแลควบคุม

นายเกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่ง
ประเทศไทย กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่เป็น

สมาชิกของสมาคมมีอยู่ทั้งสิ้น 250 บริษัท ครอบคลุม
เครอืขา่ยทัว่ประเทศรวม 500 สถาน ีและยอมรบัดว้ยวา่
สมาชิกยังไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา
มากพอ7

ส่วน ธุรกิจทีวีดาวเทียม ก็เติบโตพรวดพราดไม่
นอ้ยหนา้ มยีอดขายจานดาวเทยีมเพิม่ขึน้ 10 เปอรเ์ซน็ต์
ต่อเดือน ขณะที่งบโฆษณาที่เทผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม 
ก็สูงขึ้นต่อเนื่อง จากปี 2551 อยู่ที่ 100 ล้านบาท  
เป็น 500 – 800 ล้านบาท ในปี 2552 และเพิ่มขึ้นเป็น 
2,500 ล้านบาท ในปี 25538

ทีก่ลา่วมานีย้งัไมน่บัรวมชอ่งทาง โซเชยีล เนต็เวริค์ 
สือ่ใหมท่ีไ่ดร้บัความนยิมสงูมากในชว่ง 2 – 3 ปทีีผ่า่นมา 
ทั้งเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ ที่ปัจจุบันเริ่มเห็นการโฆษณา
เกินจริงบ้างแล้ว พูดกันตามข้อเท็จริงแล้ว โฆษณาสินค้า
และบริการสุขภาพที่เผยแพร่อย่างถูกต้องตาม ฟรีทีวี 
ก็ใช่ว่าจะไม่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง แต่จะด้วย
เหตใุดกต็าม ดเูหมอืนจะไมม่ใีครสนใจนกั หรอืเพราะเรา
อยู่กับความเกินจริง – เหนือจริง กันจนเคยชิน...ไปแล้ว

ออกจากโลกเหนือจริง

การจับกุมสินค้าโฆษณาเกินจริงปรากฏเป็นข่าว
เสมอและมทีทีา่วา่จะไมม่วีนัจบสิน้ ซึง่เอาเขา้จรงิๆ กเ็ปน็
เพียงการแก้ปมที่ปลายเหตุ แรงบีบรัดแห่งกฎหมาย 
ก็ไม่พอจะบีบคั้นให้พ่อค้าเจ้าเล่ห์ยำาเกรง โดยในปัจจุบัน  
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา และ 
เครื่องมือแพทย์ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก อย. ก่อน
ทำาการเผยแพร่ โดยโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนมีดังนี้9

1. โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท กรณีโฆษณาอาหารเป็น
เท็จหรือเกินความจริง มีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำา ทั้งปรับ

2. โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาต  
และโฆษณาเป็นเท็จหรือหลอกลวง มีโทษปรับไม่เกิน  
1 แสนบาท

3. โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
5 หมื่นบาท หรือทั้งจำา ทั้งปรับ กรณีโฆษณาเครื่องมือ
แพทย์เป็นเท็จหรือเกินความจริง มีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำา ทั้งปรับ
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4. โฆษณาเครื่องสำาอาง แม้ไม่ต้องขออนุญาต 
แตต่อ้งโฆษณาใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ไมโ่ออ้วดสรรพคณุ
ทางยาหรอืโฆษณาเกนิจรงิ หากฝา่ฝนื มโีทษจำาคกุไมเ่กนิ 
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำา ทั้งปรับ

นายแพทย์พิพัฒน์ ย่ิงเสรี ยอมรับว่ากฎหมายยัง 
ไม่หนักพอจะกำาราบ อย. จึงมีความพยายามผลักดันให้
มกีารปรบัเปลีย่นบทลงโทษใหร้นุแรงมากขึน้ อยา่งไรกต็าม 
การปรบัเปลีย่นกฎหมายตอ้งผา่นความเหน็จากหลายฝา่ย
และตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขมากพอสมควร10 แตน่อกจาก
การเพิม่โทษแลว้ เนือ้หาสาระของกฎหมายกค็วรอยา่งยิง่
ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุใหเ้ทา่ทนัตอ่กระแสโลกทีเ่ปลีย่นไปดว้ย

สิง่ทีท่ำาไดด้ทีีส่ดุขณะนีจ้งึเปน็กวดขนัจบักมุ การใช้
มาตรการเชิงรุก โดยสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) วางแนวทางดำาเนินการในปี 2554 ได้
จัดตั้งสายลับตรวจจับโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภค โดย
รว่มมอืกบัเครอืขา่ยผูบ้รโิภค นกัเรยีน นกัศกึษา และอาสา
สมัครทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่
ไมป่ลอดภยั เพือ่ตรวจสอบสนิคา้ทีไ่มไ่ดค้ณุภาพมาตรฐาน 
และจดัตัง้ชดุปอ้งปรามการละเมดิสทิธผิูบ้รโิภคขึน้ทำางาน
ร่วมกับตำารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำาผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) เพื่อให้เรื่องที่ 
ถูกร้องเรียนมายัง สคบ. ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว11

อยา่งไรกต็าม ตอ่ให ้สคบ. และ อย. สนธกิำาลงัและ
ขยันขันแข็งเพียงใดก็ยังเหลือกำาลัง เพราะปริมณฑลของ
ปัญหาใหญ่โตและยุ่งขิงกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
กระทรวงไอซทีทีีต่อ้งคอยสอดสอ่งเวบ็ไซตห์ลอกลวงตา่งๆ 
การแต่งตั้ง กสทช. ที่หมักดองมานานเกินไป ควรจะต้อง
ทำาคลอดเสียที เพื่อเป็นผู้กำากับดูแลการโฆษณาของช่อง
ทวีดีาวเทยีมและวทิยชุมุชนตา่งๆ งานทัง้หมดนีจ้งึจำาเปน็
ต้องมีเจ้าภาพหลักประสานงาน เป็นต้น

สิง่ทีต่อ้งทำาไปพรอ้มๆ กนั คอื การจดักจิกรรมและ
เผยแพร่ความรู้ – ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคให้มีภูมิคุ้มกัน 
ซึ่งส่วนที่ยากที่สุดก็คือ การรื้อถอนความเชื่อผิดๆ และ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง 
โดยต้องเท่าทันถึงผลกระทบที่ซ่อนเร้นด้วย เช่น การ
รณรงค์เรื่องโรคอ้วนที่สร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของ
ความอ้วนได้ดี แต่มันก็เพาะความเกลียดกลัวความอ้วน 
ชว่ยผลติซ้ำาความงาม – รา่งกายในอดุมคต ิผลกัไสใหผู้ค้น
กระเสือกกระสนดัดแปลงตัวเองเพื่อให้มีที่ยืนในสังคม 
สุดท้ายแล้ว สังคมเองก็น่าจะสร้างสรรค์กระบวนการ 
ในการแย่งชิงพื้นที่การนิยามความหมายของคำาว่า  
“สุขภาพดี” จากมือนักการตลาดเสียบ้าง

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ อย.ระบุว่าโฆษณาเกินจริง มีความผิดตามกฎหมาย

โฆษณาผ่านเคเบิลทีวี : ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงฝ่าฝืนลักลอบโฆษณาทางสื่อเคเบิลทีวีอยู่ หลังถูก อย.สั่งระงับโฆษณาทุกสื่อแล้ว 
ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” อวดอ้างสรรพคุณฟื้นฟูตับไต ลดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อย ฯลฯ 
(2) ผลิตภัณฑ์ “ชาขาว White Nature” อวดอ้างสรรพคุณเหมือนอินซูลินธรรมชาติ ทำาให้ผนังหลอดเลือดไม่ตีบ ระบบการไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น ฯลฯ (3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Magic Iris” อวดอ้างสรรพคุณฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย ขับนิ่ว บำารุงไต 
ลดภาวะต่อมลูกหมากโต ฯลฯ (4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอโดซี่ (ADOXY)” อวดอ้างสรรพคุณเหมาะกับผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ  
ไม่ว่าจะเป็นแผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลที่เกิดจากโรคมะเร็ง ฯลฯ และ (5) ยาน้ำาสมุนไพร “หลง หลง” อวดอ้างสรรพคุณ 
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดประจำาเดือน ไมเกรน เกาต์ ฯลฯ (ผู้จัดการออนไลน์ 6 มิถุนายน 2553)

โฆษณาผา่นอนิเทอรเ์นต็ : ผลติภณัฑแ์ผน่แปะเทา้ อวดอา้งสรรพคณุวา่สามารถขจดัของเสยีในเสยีรา่งกาย กระตุน้จดุตา่งๆ 
ใตฝ้า่เทา้กวา่ 60 จดุ และสง่เสรมิใหร้ะบบการไหลเวยีนของโลหติดขีึน้ โดยอาศยัพลงังานธรรมชาตขิองสาร wood vinegar (กรงุเทพ
ธุรกิจ 26 กุมภาพันธ์ 2552)

โฆษณาผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ป้ายโฆษณาบนถนน ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด : 
เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตราคาราบาวแดง โฆษณาว่ามีวิตามิน บี 12 ช่วยในการทำางานของระบบประสาทและสมอง ดังข้อความที่ 
แสดงป้ายว่า “คาราบาวแดง มีวิตามิน บี 12 เพิ่มความคิด เพิ่มคุณค่าชีวิต” (กรุงเทพธุรกิจ 2 กันยายน 2553)

ผู้บริโภคสามารถแจ้งเรื่องการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงได้ที่ สายด่วน อย.1556  

หรือ E – mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11000 
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