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บทคัดย่อ

  รายการโทรทศัน์เพือ่สขุภาพถอืเป็นสือ่มวลชนทีไ่ด้มส่ีวนในการรณรงค์เพือ่การป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพของประชาชนมาอย่าง
ต่อเนือ่ง  แต่ด้วยข้อจ�ากดับางอย่างท�าให้การท�าหน้าทีน่ีย้งัไม่เตม็ประสทิธภิาพเท่าทีค่วรจะเป็น แม้ภาพรวมส่วนใหญ่จะมรีายการสขุภาพ
แท้มากกว่ารายการกึง่สขุภาพ แต่เนือ้หาสขุภาพทีจ่�าเป็นส�าหรบัประชาชน อนัได้แก่ เนือ้หาเกีย่วกบัโรคทีพ่บบ่อยและโรคทีเ่กดิสถานการณ์
แพร่ระบาด เนื้อหาเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาแพทย์ เนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก และเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย 
กลับน�าเสนอน้อยมากหรือแทบไม่มี ขณะที่รูปแบบรายการก็ไม่สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ได้มากนักเนื่องจากข้อจ�ากัดของเนื้อหาที่จริงจัง
จ�าต้องน�าเสนอในรปูแบบพดูคยุหรอืสนทนาเพือ่ไม่ให้ขาดความน่าเชือ่ถอืของตวัรายการ นอกจากนีอ้ปุสรรคส�าคญัคอืผูส้นบัสนนุรายการ
ของรายการโทรทศัน์เพือ่สขุภาพส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชนซึง่มส่ีวนในการก�าหนดเนือ้หารายการด้วย จงึยากทีจ่ะหลกีเลีย่งการโฆษณา
แฝงในรายการได้ ผลเสยีทีเ่กดิขึน้นอกจากผูช้มจะต้องทนดโูฆษณาแฝงทีไ่ม่ได้ให้ข้อมลูด้านสขุภาพทีเ่ป็นประโยชน์แล้วยงัอาจถกูโน้มน้าว
ให้เข้าใจว่าสินค้านั้นช่วยรักษาโรคได้และหลงเชื่อไปซื้อมาใช้จนอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ในที่สุด 

Abstract

  Television programs for health are always accredited as media promoting health campaign for public. Somehow, 
with some constrains, television programs for health are not fully functional. Although most of them are purely health concepts, 
some are not. Especially, the essential health concepts such as most occurrence diseases, outbreaks, basic treatments, 
alternative medicine, and patient rights are not easily available on air. Also, the ways to present for this kind of programs 
are not fully creative due to the constrains of creditability as a result of that most of theme are expressed in the straight 
talk and conversations. Moreover, most of sponsors of the television programs for health are private sectors. Thus, these 
programs are usually embedded with surreptitious advertisings which are useless for audience who may be persuaded into 
buying harmful products.

บทน�า 

   ทุกวันนี้คนไทยต้องด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยกระแสบริโภคนิยมและการแข่งขันจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการ
ด�าเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบในการรับประทานอาหาร ความเร่งรีบในการเดินทาง หรือความเร่งรีบในการท�างาน 
สิง่ต่างๆ เหล่านี ้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพ  เพราะความเร่งรบีท�าให้เราจ�าต้องเลอืกรบัประทานอาหารจานด่วนทีใ่ห้คณุค่าทาง
โภชนาการน้อยหรือแทบไม่มี  ท�าให้เราต้องเดินทางไปท�างานบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยมลพิษ  และท�าให้เราต้องเผชิญกับความเครียดใน
ที่ท�างาน  ส่งผลให้คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ คุณภาพชีวิตจึงไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ      
         จากรายงานผลการศึกษาภาระทางสุขภาพจากโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547 พบว่าประชากรไทยมี
ความสูญเสียทางสุขภาพจากภาระโรคและการบาดเจ็บประมาณ 9.8 ล้านปีสุขภาพดี (DALYs) โดยเพศชายมีความสูญเสียมากกว่าเพศ
หญิงประมาณ 1.4 เท่า และเมื่อจ�าแนกกลุ่มโรคเป็น 3 กลุ่ม จะมีสัดส่วนการสูญเสียปีสุขภาวะคือ กลุ่มโรคติดต่อ ร้อยละ 21 กลุ่มโรค
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ไม่ติดต่อ ร้อยละ 65 และกลุ่มการบาดเจ็บ ร้อยละ 14  โดยโรคที่
เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะของเพศชายและหญิง 
ได้แก่ โรคเอชไอวี / เอดส์ และโรคหลอดเลือดสมอง ตามล�าดับ  
(ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข, 2552, 30) 
 จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยก�าลังเผชิญอยู่กับ
ปัญหาสุขภาพและอาจกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหาก 
ไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้การจะควบคุมป้องกันปัญหาโรคภัยต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพดีนั้นส่วนหนึ่งต้องเกิดจากการให้การศึกษา 
การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว รวมถึงการสร้างทัศนคติและความ้
เข้าใจทีถ่กูต้องให้แก่ประชาชนโดยต้องมกีารรณรงค์อย่างต่อเนือ่ง
และจริงจังซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นก็
คือ สื่อมวลชน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า “โทรทัศน์” เป็นสื่อมวลชน
ที่มีศักยภาพสูงที่เอื้อต่อการส่งเสริมภาวะสุขภาพของประชาชน
เนื่องด้วยลักษณะพื้นฐานเฉพาะตัวที่สามารถสื่อสารได้กว้างไกล
และเข้าถึงคนเป็นจ�านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ท�าให้คนทุกเพศ
ทุกวัยแม้แต่คนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ต่างก็สามารถเข้าถึง
ข่าวสารผ่านทางโทรทศัน์ได้โดยง่าย  แต่กบับทบาทเพือ่การรณงค์
ด้านสุขภาพนี้ “โทรทัศน์” ได้ท�าหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพของ
ตัวมันเองหรือไม่ 

ส�ารวจบทบาทเพื่อการรณรงค์ด้านสุขภาพของรายการ

โทรทัศน์เพื่อสุขภาพ 

 นับจากอดีตถึงปัจจุบัน รายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพ
ได้มีส่วนในการสร้างกระแสและรณรงค์เพื่อการป้องกันและส่ง
เสริมสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในยุคก่อนมักน�า
เสนอในรูปแบบรายการที่เน้นสาระความรู้เป็นหลัก โดยมักจะเป็น
รายการพูดคนเดียวหรือรายการสนทนา เช่น รายการปัญหาชีวิต
และสุขภาพ รายการรักลูกให้ถูกทาง เป็นต้น แต่ปัจจุบันเมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนไปรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพก็มีการพัฒนารูปแบบ
รายการให้มคีวามน่าสนใจมากขึน้ โดยน�าเสนอในรปูแบบรายการที่
หลากหลาย เช่น น�าเสนอด้วยรูปแบบรายการวาไรตี้ หรือรายการ
เกมโชว์ เช่น รายการปาร์ตี้วิทยาศาสตร์ รายการชิดหมอ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทการรณรงค์เพื่อสุขภาพของ
รายการโทรทศัน์เพือ่สขุภาพจงึต้องพจิารณาจากเนือ้หาและรปูแบบ
รายการก่อนเป็นอันดับแรก
 ในรายงานผลการศกึษาเรือ่งสือ่วทิยแุละสือ่โทรทศัน์เพือ่
ข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน  (สุภิญญา  กลางณรงค์, โสวรรณ 
คงสวัสดิ์ และพวงพนา คุณวัฒน์, 2548, 57) ในการสนับสนุนของ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า เนื้อหาของรายการโทรทัศน์
เพื่อสุขภาพโดยภาพรวมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  1. รายการสุขภาพแท้ หมายถึง รายการที่มุ่งประเด็น
สุขภาพเป็นหลัก โดยน�าเสนอเนื้อหาสุขภาพตลอดทั้งรายการ ซึ่ง
เป็นได้ทั้งรายการขนาดสั้น 1-5 นาที หรือรายการขนาดยาว 1 
ชัว่โมง  จากผลการส�ารวจพบว่า รายการโทรทศัน์เพือ่สขุภาพส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบรายการสุขภาพแท้ถึงร้อยละ 61 
  2. รายการกึ่งสุขภาพ หมายถึง รายการที่ไม่ได้มุ่ง
ประเด็นสุขภาพเป็นหลัก แต่มีเนื้อหาด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งใน
รายการเท่านั้น โดยอาจก�าหนดเป็น “ช่วงสุขภาพ” โดยเฉพาะ 
หรือบางรายการอาจไม่ก�าหนดเป็นช่วงสุขภาพที่ชัดเจน แต่มีแนว
โน้มว่าจะน�าประเดน็เรือ่งสขุภาพมาน�าเสนอบ่อยครัง้ หรอือาจเป็น
เพียงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอย่างผิวเผิน ซึ่งจากการส�ารวจพบ
รายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพแบบนี้ร้อยละ 39 
 จากรายงานผลการศึกษาข้างต้นนี้เป็นเพียงการบ่งบอก
เชิงปริมาณว่า ภาพรวมของรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่
มีรายการสุขภาพแท้มากกว่ารายการกึ่งสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลส�ารวจรายการสขุภาพในฟรทีวี ี (โครงการศกึษาและเฝ้าระวงัสือ่
เพือ่สขุภาวะของสงัคม, 2551, 5-6) ในการสนบัสนนุของส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท�าให้เห็นภาพชัด
ขึน้ว่า มเีนือ้หาอะไรบ้างในรายการโทรทศัน์เพือ่สขุภาพ โดยพบว่า
เนื้อหารายการเรียงล�าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดมีดังนี้
 1. ขอ้มลูขา่วสารด้านสุขภาพและข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับ
โรค ได้แก่ อาการของโรค  สถิติโรค  การติดต่อ และอันตราย
 2. การจดัการสขุภาพหลงัจากเกดิโรคหรอือาการผดิปกติ 
ได้แก่ การรักษาและการควบคุม 
 3. การจัดการสุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรืออาการผิด
ปกติ ได้แก่ การดูแล การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ 
 เนือ้หารายการทัง้ 3 ลกัษณะมกัน�าเสนอโรคไม่ตดิต่อและ
เป็นโรคที่ต้องอาศัยการพึ่งพาแพทย์ในการรักษา เช่น  โรคมะเร็ง 
โรคต่อมลูกหมากโต โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 
โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคเกาต์ เป็นต้น 
 ส่วนเนือ้หาเกีย่วกบัโรคทีพ่บบ่อยและโรคทีเ่กดิสถานการณ์ 
แพร่ระบาด เช่น โรคไข้หวัด โรคท้องร่วง โรคกระเพาะอาหาร  
โรคเครียด กลับพบว่ามีการน�าเสนอค่อนข้างน้อย 

 สิ่งที่น่าสนใจคือ ในรายงานผลส�ารวจรายการสุขภาพ
ในฟรีทีวี ได้กล่าวถึงเนื้อหารายการที่ไม่ถูกน�าเสนอในรายการ
โทรทศัน์เพือ่สขุภาพ ซึง่เป็นข้อมลูจ�าเป็นทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการดแูล
สุขภาพของประชาชน ซึ่งได้แก่
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  1. เนื้อหาเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพา
แพทย์ ได้แก่ เนื้อหาที่ช่วยให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ไปสู่การ
ป้องกันและการดูแลตัวเองเมื่อเกิดอาการป่วย เช่น วิธีรักษาเบื้อง
ต้นหรือวิธีการป้องกันดูแลตัวเองเมื่อป่วยเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงหรือ
โรคที่สามารถดูแลตัวเองได้ อย่างเช่น โรคไข้หวัด โรคท้องร่วง 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนลดการพึ่งพาแพทย์และลดค่า
ใช้จ่ายในการรักษา
 2. เนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ เนื้อหา
เกีย่วกบัการรกัษาด้วยศาสตร์อืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากศาสตร์ทางการ
แพทย์แผนปัจจุบัน เช่น ภูมิปัญญาไทยที่มีการรักษาโรคด้วย
สมุนไพรต่างๆ การนวดแผนไทย และศาสตร์การรักษาแบบจีน 
เช่น การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม เป็นต้น 
 3. เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย ได้แก่ เนื้อหาที่ท�าให้ทราบ
และเข้าใจถงึความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีกบัผูป่้วยทีต่ัง้
อยูบ่นพืน้ฐานของความเข้าใจอนัดแีละไว้วางใจซึง่กนัและกนั  เช่น 
สิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยทุกคนที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตาม
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับทราบข้อมูล
อย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
เป็นต้น 
  ข้อมูลจากผลการส�ารวจเนื้อหารายการนี้ได้สะท้อนให้
เห็นว่า รายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพแม้จะท�าหน้าที่รณรงค์เพื่อ
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้ว แต่อาจยังไม่มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอเนื่องจากยังไม่สามารถให้ข่าวสารสุขภาพที่
ครอบคลมุประเดน็ส�าคญัทัง้หมดทีป่ระชาชนจ�าเป็นต้องได้รบั โดย
เฉพาะอย่างยิง่คอืเนือ้หาทีไ่ม่ถกูน�าเสนอทัง้ 3 ประเดน็ข้างต้น ภาพ
รวมของรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพในทุกวันนี้จึงยังท�าหน้าที่เพื่อ
สาธารณประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ดังที่วีรพงษ์  เกรียงสินยศ ผู้จัดการ
มูลนิธิสุขภาพไทย ได้กล่าวว่า 

  “การรักษาโรคที่ผ่านแพทย์ยอมรับว่า มีโรคถึงร้อยละ 
70 ทีส่ามารถรกัษาโดยการพึง่ตนเองได้ ไม่ต้องพบแพทย์ รายการ
สขุภาพควรน�าเสนอเนือ้หาส่วนนี ้เพราะคนส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะ
ในเรื่องนี้ กระทั่งท้องเสียก็ไม่รู้ว่าท้องเสียแค่ไหนจึงต้องพบแพทย์ 
เช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องปรับพฤติกรรมและดูแลตนเอง
เป็นหลัก จึงควรมีกระบวนการให้ความรู้ แต่รายการทีวีส่วนใหญ่
เสนอเนื้อหาเฉพาะโรคคนเมืองที่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคผิวหนัง ขณะที่โรคเบาหวานที่มีผู้ป่วย
ถึง 10 ล้านคนกลับไม่น�าเสนอ” (ตอนหนึ่งจากเวทีเสวนาเรื่อง  
เฝ้าระวัง...รายการสุขภาพในฟรีทีวี, 24 เมษายน 2552)  

 เมื่อพิจารณาด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพ 
ก็พบว่า ภาพรวมของรูปแบบรายการไม่ได้พัฒนาไปจากในยุค
อดีตมากเท่าไร ทั้งนี้เพราะในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ รูป
แบบรายการถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการจะน�ามาใช้
เพื่อพัฒนารายการโดยสร้างความแปลกใหม่น่าสนใจและดึงดูดผู้
ชมได้ แต่จากรายงานผลการศึกษาเรื่องสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์
เพื่อข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน (สุภิญญา กลางณรงค์ และคน
อื่นๆ, 2548, 68) พบว่า รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพที่ผู้
ผลติรายการนยิมใช้มากทีส่ดุคอืรปูแบบรายการพดูคนเดยีว รองลง
มาคือรูปแบบรายการสนทนาและสัมภาษณ์  และรูปแบบสารคดี 
ตามล�าดับ ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปที่เคยใช้มา ทั้งนี้เหตุผลส่วนหนึ่ง
เนือ่งจากข้อจ�ากดัของเนือ้หารายการทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิด้านสขุภาพ 
จ�าเป็นต้องน�าเสนอบนความน่าเชื่อถือไปพร้อมกัน หากน�าเสนอ
ด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่มากเกินไปอาจไปลดทอนความน่าเชื่อ
ถือของตัวรายการได้ ส่งผลให้ภาพรวมของรายการโทรทัศน์เพื่อ
สุขภาพไม่ได้มีการสร้างสรรค์รายการมากเท่าไรนัก ดังที่ สิรวิชญ์ 
อัครวุฑฒิยาภรณ์ ผู้ผลิตรายการคลีนิกช่อง 5 ได้กล่าวว่า
 “ปัญหาการผลติมแีน่นอน คอืเรือ่งราวของสขุภาพนี ่เป็น
ข้อมูลที่จริงจังและซีเรียส เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือรูปแบบ
ในการน�าเสนอ ไม่สามารถทีจ่ะแปลกหรอืว่าให้ทนัสมยัมากนกั คอื
โทนจะถูกคุมโดยเนื้อหา ถ้าเราเล่นมาก ข้อมูลเราก็ไม่น่าเชื่อถือ” 
(4 สิงหาคม 2547 อ้างใน สุภิญญา  กลางณรงค์ และคนอื่นๆ, 
2548, 101) 
 ส�าหรับรูปแบบรายการพูดคนเดียว หมายถึง การพูด
ให้ความรู้หรือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพียงคนเดียว อาจ
มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อเสริมความเข้าใจให้มาก
ขึ้น สาเหตุที่รูปแบบรายการพูดคนเดียวนิยมใช้มากที่สุดเนื่องจาก
รูปแบบเหมาะสมกับการน�าเสนอความรู้ในช่วงเวลาสั้นๆ กระชับ 
เช่น รายการพบหมอศิริราช (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 รายการพบหมอศิริราช ออกอากาศทางช่อง 7
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 รปูแบบรายการสนทนาและสมัภาษณ์ หมายถงึ รายการ
ที่มีผู ้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือวิทยากรมาสนทนากัน 
ในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ โดยพิธีกรหรือผู ้ด�าเนินรายการ 
จะเป็นผู้ตั้งค�าถาม และผู้ร่วมรายการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์
และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะเป็นผู้ตอบค�าถาม เช่น รายการ
ชีวิตชีวา (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 2 รายการชีวิตชีวา ออกอากาศทางช่อง 3 

 รปูแบบสารคด ีหมายถงึ รายการทีม่ลีกัษณะบรรยายหรอื
เล่าเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบัสขุภาพ โดยใช้ภาพและดนตรปีระกอบหรอื
ใช้การแสดงคล้ายละคร เช่น รายการเพชฌฆาตเงียบ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 รายการเพชฌฆาตเงียบ ออกอากาศทางช่องทีวีไทย 
(ปัจจุบันเลิกออกอากาศแล้ว) 

 

ผู้สนับสนุนรายการ: อุปสรรคของการรณรงค์เพื่อสุขภาพ 

 ผู้สนับสนุนรายการหรือสปอนเซอร์ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
อย่างหนึ่งของการผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะเป็นผู้สนับสนุน
ด้านงบประมาณการผลิต จุดนี้จึงท�าให้ผู้สนับสนุนรายการมีส่วน
ร่วมในการก�าหนดเนือ้หารายการด้วย ส�าหรบัรายการโทรทศัน์เพือ่
สุขภาพนั้น การมีส่วนร่วมก�าหนดเนื้อหารายการของผู้สนับสนุน
รายการอาจท�าให้เนื้อหารายการไม่เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการข่าวสารด้านสุขภาพของประชาชนอย่าง
แท้จริง เพราะเนื้อหารายการมีการโฆษณาแฝงจ�านวนมากควบคู่
ไปกับการน�าเสนอสาระด้านสุขภาพ  
 ในรายงานผลการศกึษาเรือ่งสือ่วทิยแุละสือ่โทรทศัน์เพือ่
ข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน (สุภิญญา  กลางณรงค์ และคน
อืน่ๆ, 2548, 67) พบว่า ภาพรวมของผูส้นบัสนนุรายการในรายการ
โทรทศัน์เพือ่สขุภาพมหีน่วยงานภาคเอกชนมากทีส่ดุถงึร้อยละ 82  
รองลงมาคือหน่วยงานภาครัฐ มีเพียงร้อยละ 16 และกลุ่มมูลนิธิที่
ท�างานด้านสาธารณสุข มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น 
  ภาพรวมนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่ารายการสุขภาพ
ทางโทรทศัน์ส่วนใหญ่ตกอยูภ่ายใต้กลไกตลาดของสือ่โฆษณาแล้ว 
ยังสะท้อนให้เห็นว่า เนื้อหารายการสุขภาพทางโทรทัศน์คงไม่อาจ
ให้สาระด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง  
เพราะเมื่อผู้สนับสนุนรายการภาคเอกชนจ่ายเงินงบประมาณการ
ผลิตแล้วย่อมต้องใช้สิทธิโฆษณาสินค้าของตนเองอย่างเต็มที่
 การใช้สิทธิโฆษณาของผู้สนับสนุนรายการนั้น โดยปกติ
ท�าได้ 2 ลักษณะ อย่างแรกคือ การโฆษณาโดยตรง เป็นการ
โฆษณาออกอากาศในช่วงเบรกของรายการ ประมาณช่วงละ 3-6 
นาที  อย่างที่สองคือ การโฆษณาแฝง  เป็นลักษณะการโฆษณาที่
ปรากฏอยู่ในรายการซึง่ไม่ไดบ้อกชดัแจ้งว่าเป็นการโฆษณา ท�าได้
หลายวิธี  เช่น การจัดวางสินค้าให้ปรากฏในฉาก การท�าแผ่นป้าย
สินค้า การให้พิธีกรกล่าวขอบคุณสินค้า เป็นต้น 

 ผลส�ารวจรายการสขุภาพในฟรทีวี ี (โครงการศกึษาและ
เฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, 2551, 9-11) พบว่า รายการ
สุขภาพทางโทรทัศน์มีการใช้โฆษณาแฝงหลายลักษณะ เรียงจาก
มากไปน้อย ดังนี้
 1. การแฝงกราฟิก คือ ใช้ภาพกราฟิกโลโก้สินค้าขนาด
ใหญ่ปรากฏก่อนเข้าเนื้อหาในเบรกแรกของรายการ และใช้ภาพ
กราฟิกโลโก้สนิค้าขนาดเลก็ปรากฏระหว่างรายการและในช่วงท้าย
รายการ 
 2. การแฝงสปอตสั้น คือ การใช้ภาพลักษณะภาพ
เคลือ่นไหวและมเีสยีงบรรยายประกอบเพือ่แสดงรายชือ่ผูส้นบัสนนุ
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รายการ มักปรากฏในช่วงต้นเบรกก่อนเข้าเนื้อหารายการ 
 3. การแฝงบุคคล คือ การให้บุคคลหยิบจับ สวมเสื้อ  
รบัประทาน หรอืถอืสนิค้าทีม่ตีราสญัลกัษณ์ของผูส้นบัสนนุรายการ 
 4. การแฝงวัตถุ คือ การวางสินค้าและแผ่นป้ายสินค้า
ประกอบฉาก เช่น ฉากข้างหลังของพิธีกร ฉากสนทนาหรือ
สัมภาษณ์แขกรับเชิญ 
 5. การแฝงเนื้อหา คือ การที่พิธีกรกล่าวขอบคุณ 
ผู้สนับสนุนรายการพร้อมกล่าวสโลแกนของสินค้า

 จรงิๆ แล้วการโฆษณาแฝงเป็นปัญหาถกเถยีงในเรือ่งข้อ
กฎหมายมานานแล้ว ทัง้นีต้ามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 23 ก�าหนด
ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ โฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 
12.30 นาท ีโดยเมือ่รวมเวลาการโฆษณาตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้อง
ไม่เกนิชัว่โมงละ 10 นาท ีแต่ในทางปฏบิตัจิรงิกลบัพบว่าตวัเลขของ
การโฆษณาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้ เนื่องจาก
รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการโฆษณาแฝงในรายการนั่นเอง 
ผลเสียของการมีโฆษณาแฝงคือการที่รายการโทรทัศน์เอาเปรียบ
ผู้บริโภคด้วยการยัดเยียดให้ดูโฆษณามากเกินไป แต่ส�าหรับกรณี
ของรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพ ผลเสียที่เกิดขึ้นอาจมีมากกว่า
นั้น เพราะนอกจากผู้ชมจะต้องทนดูโฆษณาแฝงที่ไม่ได้ให้ข้อมูล
ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังอาจถูกโน้มน้าวให้เข้าใจว่า
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ช่วยรักษาโรคได้และหลงเชื่อไปซื้อมาใช้จน
อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังที่ ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า 
 “ภาคธุรกิจต้องมีจริยธรรมในการน�าเสนอ ไม่ใช่น�าการ
สร้างภาพลักษณ์มาใช้ ทั้งที่เป็นธุรกิจท�าลายสุขภาพแต่กลับเกาะ
กระแสสุขภาพโดยใช้รายการเหล่านี้ซักฟอกตัวเอง สิ่งที่น่าเป็น
ห่วงคือการสอดแทรกสินค้าและบริการทางสุขภาพผ่านรายการ
เหล่านี้ ที่มีลักษณะรายการแบบผ่อนคลายสมอง ท�าให้เกิดการ
โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
สขุภาพทีฟุ่ม่เฟือย นอกจากนีส้นิค้าและบรกิารบางอย่างกค้็าก�าไร
เกินควร หรือยังมีข้อกังขาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย” 
(ตอนหนึง่จากเวทเีสวนาเรือ่ง เฝ้าระวงั...รายการสขุภาพในฟรทีวี,ี 
24 เมษายน 2552) 

บทส่งท้าย

 แม้บทบาทการรณรงค์เพื่อสุขภาพของรายการโทรทัศน์
เพือ่สขุภาพอาจยงัไม่สามารถท�าได้เตม็ประสทิธภิาพนกัอนัเนือ่งมา
จากข้อจ�ากัดบางประการ แต่เชื่อว่าอนาคตอันใกล้ด้วยความร่วม
แรงร่วมใจของสถาบันสังคมต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย
การยดึหลกัเรือ่งประโยชน์เพือ่สาธารณชนแล้ว เชือ่ว่าเป้าหมายการ
มสีขุภาพดถ้ีวนหน้าซึง่จะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ไปสู่ระดับที่น่าพอใจนั้นคงจะเป็นจริงได้ในไม่ช้า 
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