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โฆษณาเกนิจริง
ระบาดเป็็นไฟลามทุ่้�ง

จ้ดป็ระกายการแก้ไข้ปั็ญหา

ในช่่วงหลายปีีทีี่�ผ่่านมา ป็ระเทุ่ศไทุ่ยมีการ 

นำา เสนอโฆษณาผู้ลิต้ภัณฑ์์อาหารเส ริม 

จำานวนมากบนส่� อโทุ่รทุ่ัศน์และทุ่ีวีดิจิทุ่ัล  

โดยมีการใช้้คุ้ำาโฆษณาทุ่ี� โอ้อวดสรรพื่คุ้้ณ 

เกินจริงอย� างแพื่ร� หลาย เช่่น ช่่วยรัักษาโรัค  

ลดอาการัเจ็็บป่ีวยต่่างๆ อาทิี่ ความดนั เบาหวาน 

ปี ว ด ต่ า ม ก รั ะ ดู ก แ ล ะ ข้้ อ  ที่ำา ใ ห้ ผู่้ บ ริั โ ภ ค 

บางส่่วนหลงเช่่�อ บริัโภคผ่ลิต่ภัณฑ์์เส่ริัมอาหารั 

โดยไม่ไปีพบแพที่ย์หร่ัอรัับปีรัะที่านยา ที่ำาให้ 

อาการัข้องโรัคทีี่�เป็ีนอยู่รุันแรังข้้ �น จ็นโรัคลกุลาม 

หร่ัอเป็ีนอนัต่รัายถึง้แก่ชี่วิต่ได้

คุ้วามหวังในการแก้ไข้ปั็ญหาการโฆษณาอาหารเสริม 

เกินจริงได้เกิดข้้ �น เม่�อมีการร้องเรียนเกี�ยวกับการโฆษณา

ผู้ลิต้ภณัฑ์์ถั่ั�งเช้�าทุ่ี�มีสรรพื่คุ้้ณทุ่างยา โดยมีศิิลปิีนทีี่�มีช่่�อเส่ียง

นำาเส่นอผ่ลิต่ภณัฑ์์ถึั�งเช่่าอย่างแพร่ัหลาย จ็นในทีี่�ส่ดุ ได้มีการั

ดำาเนินคดีกบัผ่ลิต่ภณัฑ์์ดงักลา่ว เน่�องจ็ากโฆษณาวา่ผ่ลิต่ภณัฑ์์

เส่ริัมอาหารัดังกล่าว ที่ำาหน้าทีี่�เหม่อน “ยา” รัวมที่ั �งเป็ีนการั

โฆษณาโดยไม่ผ่่านการัต่รัวจ็พิจ็ารัณาและไม่ได้รัับอนุญาต่ 

จ็ากส่ำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา หร่ัอ อย. ด้วย  

จ็้งมีโที่ษจ็ำาคกุ 2 ปีี และค่าปีรัับรัวม 50,000 บาที่  การลงโทุ่ษ 

ในคุ้ดีนี �สร้างแรงกระเพื่่�อมให้กับการโฆษณาอาหารเสริม 

เกินจริง และเป็็นคุ้ดีต้ัวอย� างให้กับการแก้ไข้ปั็ญหา 

คุ้ำาโฆษณาทุ่ี�โอ้อวดสรรพื่คุ้้ณเกนิจริง ทุ่ี�ส�งผู้ลเสียต้�อส้ข้ภาพื่

ข้องผู้้้บริโภคุ้ในปั็จจ้บนั

ประเทศไทยมีีการนำำาเสนำอโฆษณา

อาหารเสริมีที� มีีการใช้้ คำำ�โฆษณ�
โอ้้อ้วดสรรพคุำณเกิินจริง
อย่างแพร่หลายบนำส่� อ
โทรทัศน์และทีวีดิจิทัล

มีีโทษจำ�คุำกิ 2 ปีี 
และค่ำ�ปีรับรวมี 
50,000 บ�ท  



ทุ่ีวีดิจิทุ่ัลกับธุ้รกิจ
โฆษณาอาหารเสริม

เน่�องจ็ากปีรัะช่าช่นจ็ำานวนมากมีปัีญหาส่ขุ้ภาพ

ด้วยโรัคเร่ั �อรััง เม่�อมีการัปีรัะมูลช่่องทีี่วีดิจิ็ที่ัล

จ็ำานวนมาก การแข้�งขั้นและแสวงหารายได้

จากการโฆษณาข้องช้�องดิจิทุ่ัลทุ่ีวี ทุ่ำาให้ 

การโฆษณาอาหารเสริมบนส่�อโทุ่รทุ่ัศน์

ข้ยายต้ัวอย� างกว้างข้วาง  ต่ั �งแต่่ปีี 2557  

เป็ีนต้่นมา ช่่องทีี่วีดิจิ็ที่ัลต่่างๆ จ็้งมีรัายการั 

Home Shopping เพิ�มข้้ �นเป็ีนจ็ำานวนมาก  

ต่ั �งแต่่ 5-30 นาทีี่ โดยส่ว่นหน้�งเป็ีนการัโฆษณา

อาหารัเส่ริัมเกินจ็ริัง

หน�วยงานกำากับดแ้ล
การกำา กับด้แลโฆษณา

ผู้ลิต้ภัณฑ์์อาหารเสริม  

ทุ่ี� ผู้� า น ม า มี ข้้ อ จำา กั ด  

ใ น เ ร่� อ ง ก า ร บั ง คัุ้ บ ใ ช้้

กฎหมายอย�างจริงจังและ

ทุ่ั�วถั่ง้ รวมถั่ง้การป็ระสาน

ข้้อม้ลและการทุ่ำางานร� วมกันข้องหน� วยงาน

ภาคุ้รัฐหลายหน�วย เช่น่ ศินูย์จ็ดัการัเร่ั�องร้ัองเรีัยน

และปีรัาบปีรัามการักรัะที่ำาผิ่ดกฎหมายเกี�ยวกับ

ผ่ลติ่ภณัฑ์์ส่ขุ้ภาพ (ศิรัปี.) ส่ำานกังานคณะกรัรัมการั

อาหารัและยา (อย.) กองบงัคบัการัปีรัาบปีรัามการั 

กรัะที่ำาความผิ่ดเกี�ยวกับการัคุ้ มครัองผู่้ บริัโภค  

(บก.ปีคบ.) และ ส่ำานักรัับเร่ั� องร้ัองเรีัยนและ 

คุ้มครัองผู่้บริัโภคในกิจ็การักรัะจ็ายเส่ยีงและโที่รัที่ศัิน์ 

กส่ที่ช่. ที่ำาให้การัแก้ไข้ปัีญหาเกิดความลา่ช้่า 

ฐานข้้อม้ล
การอน้ญาต้โฆษณา

ปั็ญหาทุ่ี�การโฆษณาเกินจริงอาจเกิดจาก 

ผู้้้โฆษณาไม� ได้ข้ออน้ญาต้โฆษณา หร่อ

ข้้อคุ้วามในโฆษณาทุ่ี�เผู้ยแพื่ร� นั �น ไม�ต้รงกับ

ข้้อคุ้วามทุ่ี� ได้รับอน้ญาต้จาก อย. ปัีจ็จ็ุบัน 

ยังมีข้้อจ็ำากัดในเร่ั� องการัเปิีดเผ่ยฐานข้้อมูล

การัอนุญาต่โฆษณา และคำาโฆษณาทีี่�มีการั 

ข้ออนญุาต่ไว้ ที่ำาให้องค์กรัผู่้บริัโภคและปีรัะช่าช่น

มีข้้อจ็ำากดัในการัช่ว่ยต่รัวจ็ส่อบโฆษณา ที่ำาให้เกิด

ความลา่ช้่าในการัแก้ไข้ปัีญหาได้

มีีรายการ Home Shopping 
เพิ�มีข้ึ้�นเป็ีนจำ�นวนมี�กิ 

ตัั้�งแต่ั้ 5-30 น�ที โดยส่วนำหน่ำ�ง

เป็นำการโฆษณาอาหารเสริมีเกินำจริง



แนวทุ่างการแก้ไข้ปั็ญหา

เพื่่�อคุ้้้มคุ้รองผู้้้บริโภคุ้

 หน่วยงานกำากบัดแูลทีี่�รัับผิ่ดช่อบกฎหมายเกี�ยวกบัการั

โฆษณาผ่ลติ่ภณัฑ์์ส่ขุ้ภาพ เช่น่ อย. กรัะที่รัวงดีอี กส่ที่ช่. 

คุ้วรพื่ิจารณาป็รับป็ร้งกฎหมาย กฎระเบียบอย�าง 

ต้�อเน่�อง ให้เหมาะสมกับสถั่านการณ์ทุ่ี�เป็ลี�ยนแป็ลง

ไป็ และลดขั้ �นต้อนในการดำาเนินการ เพ่�อแก้ปัีญหา 

ได้อยา่งรัวดเร็ัวและมีปีรัะส่ทิี่ธิิภาพมากข้้ �น

 ในกรณีพื่บการโฆษณาทุ่ี�ผิู้ดกฎหมาย อย. คุ้วรป็ระกาศ 

ให้ผู้้้บริโภคุ้ได้รับทุ่ราบ และแจ้งการป็ระกาศนั�นๆ  

ไป็ยังส่�อต้� างๆ และนำาส่ินค้าออกจ็ากรัะบบการัข้าย

ภายใน 24 ช่ั�วโมง และให้ข้้อมูลทีี่�ถึูกต้่องเกี�ยวกับ

ผ่ลติ่ภณัฑ์์ และข้้อความโฆษณาทีี่�ได้รัับอนญุาต่จ็าก อย. 

ให้ผู่้บริัโภคเข้้าถึง้ได้งา่ย 

 หน�วยงานทุ่ี�เกี�ยวข้้องคุ้วรนำาเทุ่คุ้โนโลยีเข้้ามาใช้้ใน

กระบวนการคุ้้้มคุ้รองผู้้้บริโภคุ้ เช่่น กรัะที่รัวงดิจิ็ที่ลัฯ 

ควรัพฒันา applications เพ่�อช่ว่ยในการัรัับเร่ั�องร้ัองเรีัยน

ต่า่งๆ ยกรัะดบัปีรัะส่ิที่ธิิภาพการัดำาเนินงานภาครััฐ และ

เช่่�อมโยงส่ารัส่นเที่ศิจ็ากหลายหน่วยงานด้วยเที่คโนโลยี

ดิจิ็ที่ลั 

 องค์ุ้กรทุ่ี� รวบรวมบ้คุ้คุ้ลทุ่ี� มีช่้� อเสียงและ 

ศิ ล ปิ็น  คุ้วร มีการกำา กับด้ แลต้นเอง 

ด้านวิช้าชี้พื่ด้วย โดยมีการัออกกฎกติ่กา  

เช่น่ หากรัับโฆษณาและที่ำาให้ผู่้บริัโภคได้รัับผ่ล 

กรัะที่บด้านส่ขุ้ภาพ ก็จ็ะถึกูลงโที่ษ เป็ีนต้่น

 สร้างการต้ระหนักรับร้้ผู้�านส่�อต้�างๆ เพื่่�อให้ 

ผู้้้บริโภคุ้สามารถั่ต้รวจสอบข้้อม้ลเบ่ �องต้้น

ได้ด้วยต้นเอง เช่่น การัเปีรีัยบเทีี่ยบข้้อมูล

โฆษณากับฉลากผ่ลิต่ภณัฑ์์ ว่าผ่ลิต่ภณัฑ์์นั �น 

ค่อผ่ลิต่ภัณฑ์์อาหารั หร่ัอ เคร่ั� องส่ำาอาง  

หากพบโฆษณาส่รัรัพคณุผ่ลิต่ภณัฑ์์อาหารั ยา  

เคร่ั�องม่อแพที่ย์ ต้่องมี “เลขอนุญุาตโฆษณา” 

ด้วย หากไม่พบ ก็ให้แจ้็งข้้อมลูดงักลา่วให้ อย. 

รัับที่รัาบด้วย เป็ีนต้่น

อ้างอิง

1   ถึั�งเช่่าผ่ส่มมลัต่ิวิต่ามินบี ต่วัช่่วยส่ขุ้ภาพ “ไที่ด์ เอกพนั”. (2564, 31 

ธิันวาคม). Workpoint. https://www.youtube.com/watch?v=zi0b-

WOUY0ow&t=50s

2  ศิาลส่ั�งจ็ำาคกุ ‘ยิ�งยง ยอดบวังาม’ 1 ปีี ปีรัับ 2.5 หม่�น คดีโฆษณาถึั�งเช่า่. 

(2564, 30 ธินัวาคม). กรุังเที่พธิรุักิจ็.  https://www.bangkokbiznews.

com/news/detail/920985

ผู้้� สนใจสามารถอ่่านเน้�อ่หาโดยละเอี่ยดได� ในสถานการณ์์เด่นเร้�อ่ง  

โฆษณ์าอ่าหารเสริมเกินจริง: ควรแก� ปััญหาอ่ย่างไร? รายงาน 
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ผู้้้เขีียนำ
ผ่ศิ.ดรั. ส่กักริันที่ร์ั นิยมศิลิป์ี | กาญจ็นา เทีี่ยนลาย

รายงานำสุขีภาพคนำไทย

ดำาเนินการัโดยส่ถึาบันวิจ็ัย
ปี รั ะ ช่ า ก รั แ ล ะ ส่ั ง ค ม 
มหาวิที่ยาลยัมหิดล โดยการั
ส่นับส่นุนข้อง  ส่ำานักงาน
กองทีุ่นส่นบัส่นุนการัส่ร้ัางเส่ริัมส่ขุ้ภาพ (ส่ส่ส่.) ต่ั �งแต่่ปีี 2546 อย่างต่่อเน่�อง 
เป็ีนปีรัะจ็ำาที่กุปีี มีบที่บาที่ในการันำาเส่นอข้้อมลูส่ถึานการัณ์ และปีรัะเดน็ส่ำาคญั
ด้านสุ่ข้ภาพ โดยข้้อมูลและองค์ความรู้ัที่ำาหน้าทีี่�ในการัชี่ �ปีรัะเด็นปัีญหาที่าง
ส่ขุ้ภาพทีี่�ส่ำาคญัข้องปีรัะเที่ศิ ให้ข้้อเส่นอแนะและแนวที่างในการัแก้ไข้ปัีญหา 
เพ่�อเป็ีนแนวที่างในการักำาหนดทิี่ศิที่างนโยบายในอนาคต่

https://www.thaihealthreport.com

https://www.facebook.com/Thaihealthreport


