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เชื้ อ ดื้ อ ยา เป็ น ประเด็ น ที่ มี
การพู ด ถึ ง ในระดั บ สาธารณะมา              
ช้ า น า น แ ต่ ก ลั บ ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร              
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้ ย า            
มากนัก เช่นเดียวกับความเชื่อที่ว่า
ทะเลฝัง่ ทะเลอันดามันจะไม่มท
ี างเกิด
“สึ น ามิ ” แต่ เ มื่ อ คลื่ น ยั ก ษ์ ถ าโถม           
เข้ามา เกินที่จะต้านทานแรงทำ�ลาย
อั น มหาศาลได้ สุ ด ท้ า ยธรรมชาติ             
ก็เรียกคืนทุกอย่างไปจากเรา
Antimicrobial resistance is a
public issue that has been talked
for ages but it causes a little effect
on drugs consumption habit of
people. This goes the same way as
a belief that it is impossible to have
Tsunami along the Andaman coast,
but when gigantic waves comes and
sweeps everything down, we
cannot resist such a humongous
destructive forces. Finally, the
nature recalls everything from us.
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แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ยาวิพากษ์ฉบับนี้กลับมาสู่เรื่องโฆษณาอีกครั้งหลังจากที่ กพย. ร่วมกับภาคีหลายหน่วยงานเสนอวาระจนผ่าน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 เมือ่ ปี 2554 เรือ่ งการจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และผ่านคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นำ�รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีไปแล้ว
หลังจากนั้นมีการจัดทำ�ยุทธศาสตร์จนผ่านเข้ารับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้ง ในครั้งที่ 6 ปี 2556
(ได้เลื่อนมาจัดกลางปี 2557 เนื่องด้วยเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง) ที่ประชุมมีมติรับรองแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปั ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพพ.ศ.2557-2561 เพื่ อ ให้ มี ก ารบู ร ณาการ
การทำ�งานแก้ปัญหาสื่อที่ถูกใช้เป็นช่องทางโฆษณาเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่สื่อรูปแบบใหม่ๆ
เกิดขึ้นซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว
เรามาดูกันว่าความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ 3 ประสาน จะเป็นจริงเพียงใด กลไกที่เสนอทางการจัดการนั้นไป
ถึงไหน ยังมีอะไรที่ต้องทำ�เพิ่มเติม เพราะคงไม่สามารถจัดการได้ในช่วงระยะสั้นๆ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้หมักหมม
มานาน และประกอบไปด้วยผู้เล่นที่หลากหลาย ทั้งในแง่ผู้ก่อให้เกิดโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (รวมบางเรื่องที่สุ่มเสี่ยงในเรื่อง
จริยธรรมหรือไม่ชัดเจนในการจัดการ) ทั้งผู้ผลิตและ/หรือนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ ผู้กระจายต่อ ผู้ขาย ผู้จัดทำ�โฆษณา
ช่องทางการกระจายโฆษณา ผู้ประกาศ นักจัดรายการ สถานีต่างๆ ไล่มาจากวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม
และที่รุนแรงมาก แต่รูปแบบการจัดการยังไม่ชัดคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ) ในส่วนหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบก็มีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กสทช. อย. กระทรวง ICT สำ�นักงานตำ�รวจและสคบ. จนก่อให้เกิดช่องว่าง
การทำ�งานได้ เช่นกัน
ในส่วนของ กพย. ได้ร่วมในขบวนการจัดการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
ต้นแบบ และขยายจัดทำ�โครงการนักร้องเรียน ขยายการพัฒนาเครือข่ายการติดตามและร้องเรียนไปอีก 11 จังหวัด
แม้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ก็เป็นเพียงงบอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับปัญหาที่มีขนาดใหญ่มาก
กพย. เห็นว่า ระบบการจัดการที่มียังไปไม่ถึงการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนได้เต็มที่และครบถ้วน
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติและอาจจะหาเจ้าภาพได้ยาก แต่รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
การให้ความรู้ ทั้งการป้องกันและดูแลตนเอง การสนับสนุนบทบาทที่ชัดเจนของประชาชนและการให้ข้อเท็จจริง
แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการจัดการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง
ในขณะที่ประชาชนกำ�ลังรอคำ�ตอบอยู่ กพย. ก็จะเป็นสื่อกลางในการติดตามการทำ�งานตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการสำ�รวจสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
กองบรรณาธิการ - อาทิตย์ พันเดช / ดุริพัธ แจ้งใจ / สงวน ลือเกียรติบัณฑิต / เขมวดี ขนามแก้ว / มยุเรศ แลวงค์นิล / กนกพร ธัญมณีสิน / วสันต์ มีคุณ / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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เป็นที่รู้ๆกันว่าในปัจจุบันมีการโฆษณาสินค้าด้านสุขภาพกันมากมายในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางวิทยุ
และโทรทัศน์ (เคเบิ้ล) และส่วนใหญ่ก็มักจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ในฟากประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้-ข้อมูลด้านสุขภาพไม่มากนัก ทำ�ให้ตกเป็นเหยื่อ เสียทั้งเงิน
เสียทั้งสุขภาพ จะมีเพียงส่วนน้อยที่รู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ แล้วก็หงุดหงิดอยากให้มีการยุติโฆษณา
เหล่านั้นเสีย จึงพากันไปร้องเรียนยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ก็มักจะผิดหวังกลับมาเพราะมีแต่ลมปากไปฟ้อง
ไม่มีหลักฐานเป็นมั่นเป็นเหมาะ
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้และอยากให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและร้องเรียนปัญหาด้านการโฆษณาสินค้าสุขภาพ เพราะลำ�พังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและ
เอ็นจีโอไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง จึงได้จัดทำ�คู่มือประชาชนที่ต้องการร้องเรียนปัญหาการโฆษณาดังกล่าว
(คู่มือประชาชนนักร้องเรียน) ทั้งนี้เพื่อให้การร้องเรียนนั้นๆเป็นมรรคเป็นผลเกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
เนื้อหาในคู่มือนี้บอกหลักการเก็บข้อมูลที่สำ�คัญที่ต้องใช้ในการยื่นร้องเรียน เช่น

1
2
3

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ โดยให้ระบุประเภทของสื่อที่พบการโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ
เกี่ยวกับสื่อดังกล่าวให้ชัดเจนที่สุด เช่น วัน เวลาที่พบการโฆษณา พื้นที่ที่พบโฆษณา
คลื่นความถี่/ช่องรายการ ชื่อสถานี ชื่อรายการ หรือชื่อผู้จัดรายการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น เป็นยา/อาหาร/เครื่องสำ�อาง ฯลฯ นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ให้
ตรวจสอบด้วยว่าโฆษณานั้นมี เลขที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการโฆษณา เช่น มีผู้เล่าประสบการณ์ สปอตโฆษณา ฯลฯ

นอกจากนี้ ในคูม่ อื ยังบอกเคล็ดลับต่างๆ มากมายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพือ่ ทีป่ ระชาชน
ทั่วไปจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องการ
สนใจขอรับคู่มือฯ นี้ ได้ที่ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังรบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218 8452 Email: spr.chula@gmail.com หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯได้จาก
ส่วนสื่อเผยแพร่ที่ www.thaidrugwatch.org

เรื่องจากปก

ภญ. เขมวดี ขนามแก้ว

สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

สำ�นักงานกสทช.
กับการจัดการปัญหา
การโฆษณาทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
ในยุค คสช.

ในช่วงค่ำ�ของวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 เพลงปลุกใจย้อนยุคเข้ายึดครอง
หน้าจอโทรทัศน์ทุกช่อง วิทยุทุกคลื่น
แทรกด้วย “ประกาศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)” เป็นระยะๆ
ชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ค้นหาติดตาม
ข่ า วสารบ้ า นเมื อ งจากสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ไปพร้อมๆกับ “ฟังโทรทัศน์”
และตอบคำ�ถามเด็กๆว่าช่องการ์ตูน
ของพวกเขาหายไปไหน ในขณะที่ผู้คนอีกนับล้านเสพข่าวลือ รออ่านหนังสือพิมพ์ หรือไม่เช่นนั้นก็ปิดรับข่าวสาร
ชั่วคราวและเข้านอน
เพลงปลุกใจย้อนยุค การแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยวิธีย้อนยุคและการปิดกั้นสื่อย้อนกลับไปสู่ยุค
“อนาล็อก” เป็นคำ�ค่อนขอดของใครหลายคนต่อการเข้ามาของ คสช. ทว่าประกาศิต “จอดำ�” นี้ก่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงการสื่อวิทยุและโทรทัศน์อย่างคาดไม่ถึง เพราะส่งผลต่อการโฆษณาอาหารและยา การโฆษณา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งกลายมาเป็นเงื่อนไขสำ�คัญในการ “เปิดช่อง” และส่งผลมาถึง “อายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ”
ความเปลี่ยนแปลงระลอกแรกเริ่มจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557 เรื่อง                      
การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบดิจติ อลและสถานีโทรทัศน์ทไี่ ด้รบั อนุญาตสัญญา
หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐระบุให้ “ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกที่ได้รับอนุญาตออกอากาศรายการได้ตามปกติ ผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียมและเคเบิ้ล
แบบบอกรับสมาชิกเท่านัน้ ” ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลจึงต้องมาแจ้งยืนยันการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำ�หรับกิจการทีไ่ ม่ใช้คลืน่ ความถีแ่ บบบอกรับ
สมาชิกกับสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
สำ�นักงาน กสทช. นับเป็นก้าวแรกของการต้อง “รูห้ น้า และรูใ้ จ” กันระหว่าง “เจ้าของโครงข่าย” และ “ช่องรายการ”
สำ�นักงานกสทช.มีบทบาทสำ�คัญในการ “กำ�กับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์” โดยมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และมีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
พ.ศ. 2555 เป็นเครื่องมือ
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มาตรา 31 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินการของผูป้ ระกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้ดำ�เนินการใดๆ ในประการ ที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค และข้อ 5 ในประกาศฯ ระบุว่า การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยว่าเป็นการดำ�เนินการ          
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่มาของเงื่อนไขการพิจารณารับรอง/ยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์            
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก
“การพิจารณาเกีย่ วกับการละเมิดผูบ้ ริโภคในด้านต่างๆ ซึง่ จะพิจารณาประวัตกิ ารกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมีประวัติการร้องเรียนจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการทีไ่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่ โดยคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์” และ
“หากผูร้ บั ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มกี าร
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านเนือ้ หา หรือกฎหมายด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ต้องมีการบันทึกเป็นประวัตกิ ารประกอบกิจการ
ไว้เพื่อประโยชน์ในการกำ�กับดูแลต่อไป” (มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(กสท.) ในคราวประชุมครั้งที่ 27/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557)
สำ�นักงาน กสทช. โดย สำ�นักคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จึงมีหนังสือ
ถึงผูป้ ระกอบกิจการให้สง่ เทปบันทึกรายการทีอ่ อกอากาศตลอด 24 ชัว่ โมงในระหว่างวันที1่ 4-21 พฤษภาคม 2557  
โดยไม่มกี ารตัดต่อดัดแปลง มาให้ส�ำ นักคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ฯ ตรวจสอบ มีผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งตรวจสอบทัง้ สิน้ ราว
170 ราย และจากการตรวจสอบ แบ่งกลุ่มผู้ประกอบกิจการตาม “ความประพฤติ” ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ คือ
• ระดับ 1 ไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค
• ระดับ 2 มีการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค แต่ไม่เจตนาหรือผลกระทบไม่รุนแรง
• ระดับ 3 มีการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มีเจตนาชัดเจนหรือผลกระทบรุนแรง
• ระดับ 4 เป็นกลุ่มที่ไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน หรืออยู่ระหว่างการขอยกเลิกช่องรายการ
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ส่วนมาตรการในการกำ�กับดูแลกำ�หนดให้แตกต่างกันตามความหนักเบา คือ
ผู้ประกอบกิจการ
มาตรการในการกำ�กับดูแล
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่                 ระดับ 1
สมควรได้รับอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการ - เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบ
บอกรับสมาชิก
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่            ระดับ 2
ตรวจสอบพบว่ า มี ก ารกระทำ � ที่ เ ข้ า ข่ า ยการ                      - มีหนังสือจากสำ�นักงาน กสทช. ให้รับทราบแนวปฏิบัติ เรื่อง  
เอาเปรียบผูบ้ ริโภคแต่สามารถพิจารณาได้วา่ ไม่ได้มี การกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
เจตนาเอาเปรี ย บ หรื อ มี ผ ลกระทบไม่ รุ น แรง                     กิจการโทรทัศน์
เห็นสมควรให้กำ�หนดเงื่อนไขโดยทั่วไป และเงื่อนไข - ส่งวัสดุบันทึกรายการ 1 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้           
เรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ เพิ่มเติมเมื่อได้รับ ออกอากาศ เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังต่อไป
อนุญาตให้ออกอากาศและมีกลไกติดตามตรวจสอบ - เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
การดำ�เนินการ
ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบกิจการที่พบว่า ระดับ 3
มีการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค - ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบ             
อย่างชัดเจน ที่เข้าสู่มาตรการหารือ ตักเตือนเพื่อ ผูบ้ ริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และรับทราบ
สร้างความเข้าใจและกำ�หนดแนวทางปรับตัวให้ แนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง การกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการ
ดำ�เนินการให้ถูกต้องแล้ว และสมควรได้รับอนุญาต กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เป็นผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ - ส่งวัสดุบันทึกรายการทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน ภายหลังจาก
โทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับ ได้รบั อนุญาตให้ออกอากาศ เมือ่ ครบ 1 เดือนแล้ว ให้สง่ วัสดุบนั ทึก
สมาชิก
รายการเป็นรายเดือน อีก อย่างน้อย 2 เดือน เพื่อเฝ้าระวังต่อไป
- เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ ระดับ 4
ระหว่างส่งเอกสารหลักฐาน ผู้ประกอบกิจการที่             - เมื่อ คสช. อนุญาตให้บางช่องรายการที่อยู่ในคำ�สั่ง คสช .ที่
ไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน โดยแจ้งว่า จะ/ได้ขอยกเลิก 15/2557 ออกอากาศได้นั้น สำ�นักงาน กสทช. ให้ช่องรายการ            
ช่องรายการ ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการ           เหล่านี้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกอบ
ปรั บ ผั ง รายการ เพื่ อ พิ จ ารณาภายหลั ง และ                       กิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต   และให้ใบอนุญาตมีอายุ                  
ผู้ประกอบกิจการตามคำ�สั่ง คสช. ที่ 15/2557        6 เดือน
- บส. มีหนังสือที่ อย.ขอให้เฝ้าระวังช่องรายการเหล่านี้เป็นพิเศษ
เนื่องจากก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้ ตรวจพบการ
โฆษณาอาหารและยาที่อาจเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
- เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
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มาตรา 31 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินการของผูป้ ระกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้ดำ�เนินการใดๆ ในประการ ที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค และข้อ 5 ในประกาศฯ ระบุว่า การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยว่าเป็นการดำ�เนินการ          
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่มาของเงื่อนไขการพิจารณารับรอง/ยืนยันการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์            
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก
“การพิจารณาเกีย่ วกับการละเมิดผูบ้ ริโภคในด้านต่างๆ ซึง่ จะพิจารณาประวัตกิ ารกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือมีประวัติการร้องเรียนจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการทีไ่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่ โดยคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์” และ
“หากผูร้ บั ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มกี าร
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านเนือ้ หา หรือกฎหมายด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ต้องมีการบันทึกเป็นประวัตกิ ารประกอบกิจการ
ไว้เพื่อประโยชน์ในการกำ�กับดูแลต่อไป” (มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(กสท.) ในคราวประชุมครั้งที่ 27/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557)
สำ�นักงาน กสทช. โดย สำ�นักคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จึงมีหนังสือ
ถึงผูป้ ระกอบกิจการให้สง่ เทปบันทึกรายการทีอ่ อกอากาศตลอด 24 ชัว่ โมงในระหว่างวันที1่ 4-21 พฤษภาคม 2557  
โดยไม่มกี ารตัดต่อดัดแปลง มาให้ส�ำ นักคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ฯ ตรวจสอบ มีผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งตรวจสอบทัง้ สิน้ ราว
170 ราย และจากการตรวจสอบ แบ่งกลุ่มผู้ประกอบกิจการตาม “ความประพฤติ” ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ คือ
• ระดับ 1 ไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภค
• ระดับ 2 มีการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค แต่ไม่เจตนาหรือผลกระทบไม่รุนแรง
• ระดับ 3 มีการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มีเจตนาชัดเจนหรือผลกระทบรุนแรง
• ระดับ 4 เป็นกลุ่มที่ไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน หรืออยู่ระหว่างการขอยกเลิกช่องรายการ
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ส่วนมาตรการในการกำ�กับดูแลกำ�หนดให้แตกต่างกันตามความหนักเบา คือ
ผู้ประกอบกิจการ
มาตรการในการกำ�กับดูแล
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกลุ่ ม ที่ 1 ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่                 ระดับ 1
สมควรได้รับอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการ - เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบ
บอกรับสมาชิก
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่            ระดับ 2
ตรวจสอบพบว่ า มี ก ารกระทำ � ที่ เ ข้ า ข่ า ยการ                      - มีหนังสือจากสำ�นักงาน กสทช. ให้รับทราบแนวปฏิบัติ เรื่อง  
เอาเปรียบผูบ้ ริโภคแต่สามารถพิจารณาได้วา่ ไม่ได้มี การกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
เจตนาเอาเปรี ย บ หรื อ มี ผ ลกระทบไม่ รุ น แรง                     กิจการโทรทัศน์
เห็นสมควรให้กำ�หนดเงื่อนไขโดยทั่วไป และเงื่อนไข - ส่งวัสดุบันทึกรายการ 1 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้           
เรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ เพิ่มเติมเมื่อได้รับ ออกอากาศ เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังต่อไป
อนุญาตให้ออกอากาศและมีกลไกติดตามตรวจสอบ - เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
การดำ�เนินการ
ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบกิจการที่พบว่า ระดับ 3
มีการกระทำ�ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค - ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบ             
อย่างชัดเจน ที่เข้าสู่มาตรการหารือ ตักเตือนเพื่อ ผูบ้ ริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และรับทราบ
สร้างความเข้าใจและกำ�หนดแนวทางปรับตัวให้ แนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง การกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการ
ดำ�เนินการให้ถูกต้องแล้ว และสมควรได้รับอนุญาต กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เป็นผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ - ส่งวัสดุบันทึกรายการทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน ภายหลังจาก
โทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับ ได้รบั อนุญาตให้ออกอากาศ เมือ่ ครบ 1 เดือนแล้ว ให้สง่ วัสดุบนั ทึก
สมาชิก
รายการเป็นรายเดือน อีก อย่างน้อย 2 เดือน เพื่อเฝ้าระวังต่อไป
- เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ ระดับ 4
ระหว่างส่งเอกสารหลักฐาน ผู้ประกอบกิจการที่             - เมื่อ คสช. อนุญาตให้บางช่องรายการที่อยู่ในคำ�สั่ง คสช .ที่
ไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน โดยแจ้งว่า จะ/ได้ขอยกเลิก 15/2557 ออกอากาศได้นั้น สำ�นักงาน กสทช. ให้ช่องรายการ            
ช่องรายการ ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการ           เหล่านี้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการประกอบ
ปรั บ ผั ง รายการ เพื่ อ พิ จ ารณาภายหลั ง และ                       กิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต   และให้ใบอนุญาตมีอายุ                  
ผู้ประกอบกิจการตามคำ�สั่ง คสช. ที่ 15/2557        6 เดือน
- บส. มีหนังสือที่ อย.ขอให้เฝ้าระวังช่องรายการเหล่านี้เป็นพิเศษ
เนื่องจากก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้ ตรวจพบการ
โฆษณาอาหารและยาที่อาจเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
- เฝ้าระวังผ่านระบบร้องเรียน
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สาระสำ�คัญในบันทึกข้อตกลงการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คือผู้ประกอบการต้องรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์อันถือว่าเป็นการกระทำ�ที่เอาเปรียบผู้บริโภค                 
ตามประกาศฯ และแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งมีสาระสำ�คัญคือ ไม่ออกอากาศการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษกำ�กับไว้
ตอนท้ายว่า “หากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงตามประกาศฯ และแนวทางปฏิบัติฯ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตฯ ยินยอมรับผิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กสทช. กำ�หนด”
ความเปลี่ยนแปลงระลอกถัดมา คือการออกแนวปฏิบัติและบังคับใช้ “แนวทางการกำ�กับดูแลการให้
บริการโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่ (โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย” ซึง่ นับเป็นเครือ่ งมืออีกชิน้ หนึง่ ในการทำ�งานกำ�กับดูแลทีส่ �ำ คัญ
เพราะแนวปฏิบัตินี้ ไล่เรียงกระบวนการทำ�งานตั้งแต่การสั่งระงับโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทันทีที่ได้รับแจ้ง   
จากอย. หากผู้ประกอบการยังฝ่าฝืน สามารถสั่งปรับ “รายวัน” ได้วันละสูงสุดถึง 20,000 บาท เมื่อคดีถึงที่สุดและ
มีผลว่าผูป้ ระกอบกิจการกระทำ�ความผิดจริง สำ�นักงาน กสทช. สามารถสัง่ ระงับโฆษณาดังกล่าวทันที หากฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง สามารถปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท หากยังฝ่าฝืนปรับรายวันได้อีกวันละไม่เกิน                 
1 แสนบาท และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ นอกจากนี้สำ�นักงาน กสทช. ยังสามารถพิจารณาได้ว่า เนื้อหา
การโฆษณานัน้ ๆ เป็นความผิดตามมาตรา 37 คือ ส่งผลกระทบต่อการให้เกิดความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเข้าข่ายอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้เช่นกัน  และประวัติการฝ่าฝืน
กฎหมายอาหารและยาเหล่านี้ ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาตโทรทัศน์ดาวเทียม และ
โทรทัศน์เคเบิล ซึ่งมีอายุสูงสุด 2 ปี มีแต่จะลดน้อยถอยลง หากมีประวัติการโฆษณาอาหารและยาฝ่าฝืนกฎหมาย
ซ้ำ�ซาก
ขณะนี้วัสดุบันทึกรายการจำ�นวนหนึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก สำ�นักงาน กสทช. โดย บส. และส่งให้
อย.พิจารณาแล้ว พบว่ายังคงมีการโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายอยู่เช่นเดิม คาดว่าการสั่งปรับในอัตราสูง
คงเกิดขึ้นในไม่ช้า นับเป็นอีกหนึ่งบทลงโทษที่ก่อความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบกิจการ
ความเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญอีกระลอก คือ การกระตุน้ และก่อเกิดความตืน่ ตัวในการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
3 ภาคส่วน ได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงาน กสทช. เขต และเครือข่ายภาคประชาชน ซึง่ มี “แนวทาง
การจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ของ   
3 ภาคส่วน” ซึ่งได้แจ้งให้สำ�นักงาน กสทช. เขต ทุกเขตรับทราบและพร้อมปฏิบัติแล้ว คาดว่าจะช่วยในการจัดการ
ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6

ในอนาคตอันใกล้นี้ สำ�นักงาน กสทช. จะออกแนวปฏิบัติสำ�หรับกำ�กับดูแลโครงข่าย ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ให้บริการโครงข่ายร่วมรับผิดชอบกับช่องรายการที่เป็นสมาชิกในโครงข่ายของตนด้วย เป็นการแก้ปัญหา
“รูห้ น้า ไม่รใู้ จ” อาทิ หากช่องรายการในโครงข่ายนัน้ ๆ มีการโฆษณาอาหารและยา หรือออกอากาศรายการ
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โครงข่ายต้องรับรู้และมีส่วนรับผิดชอบด้วย
นอกจากแนวปฏิบัติสำ�หรับการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในโทรทัศน์ดาวเทียม และ
โทรทัศน์เคเบิลแล้ว สำ�นักงาน กสทช. ยังมีแนวปฏิบัติเรื่อง “แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการกระจายเสียง กรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย” เพื่อจัดการปัญหา    
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงด้วย คาดว่าจะขยายผลในการจัดการปัญหาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2557 ต่อเนือ่ งถึง 2558 สำ�นักงาน กสทช. มีโครงการทีจ่ ะสนับสนุนให้ส�ำ นักงาน กสทช.
เขต สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชนทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น ในส่วนของ   
ผู้ประกอบกิจการที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อกำ�หนดต่างๆในการโฆษณาอาหารและยา
ก็จะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
คำ�กล่าวอ้างที่ว่าไม่รู้กฎหมายของผู้ประกอบกิจการรายเล็กๆที่รายได้น้อย เมื่อมีโฆษณาเข้ามาจึงต้อง
รับไว้เพือ่ พยุงกิจการ คงต้องทบทวนกันขนานใหญ่ เพราะรายได้เพียงน้อยนิด ไม่คมุ้ กับค่าปรับในอัตราสูง ชือ่ เสียง
ที่เสื่อมเสีย อายุใบอนุญาตที่จะลดน้อยถอยลง หากถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตก็ไม่อาจกลับมาประกอบกิจการ               
ได้อกี การรับโฆษณาต่างๆ จึงต้องรอบคอบมากขึน้ กว่าเดิมหลายเท่า เพราะนอกจากภาครัฐจะเอาจริงเอาจังแล้ว
เครือข่ายภาคประชาชนก็เข้มแข็ง เป็น “นักร้องเรียน” ที่ “เสียงดัง” มากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากทีวีดิจิตอล จะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ สำ�นักงาน กสทช. ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ด้านการสื่อสารของประเทศแล้ว “ประกาศิตจอดำ�” ของ คสช. และการดำ�เนินการของสำ�นักงาน
กสทช. อย. และเครือข่ายภาคประชาชน ยังก่ออีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิทยุและโทรทัศน์ไทย
ที่อาจจะส่งผลช้าๆ ทว่าออกฤทธิ์แรง และยาวนาน ส่วนผู้ได้รับอานิสงส์สูงสุดจากเหตุนี้ คือ “ผู้บริโภค”
ที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
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สาระสำ�คัญในบันทึกข้อตกลงการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คือผู้ประกอบการต้องรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์อันถือว่าเป็นการกระทำ�ที่เอาเปรียบผู้บริโภค                 
ตามประกาศฯ และแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งมีสาระสำ�คัญคือ ไม่ออกอากาศการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษกำ�กับไว้
ตอนท้ายว่า “หากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงตามประกาศฯ และแนวทางปฏิบัติฯ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตฯ ยินยอมรับผิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กสทช. กำ�หนด”
ความเปลี่ยนแปลงระลอกถัดมา คือการออกแนวปฏิบัติและบังคับใช้ “แนวทางการกำ�กับดูแลการให้
บริการโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่ (โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย” ซึง่ นับเป็นเครือ่ งมืออีกชิน้ หนึง่ ในการทำ�งานกำ�กับดูแลทีส่ �ำ คัญ
เพราะแนวปฏิบัตินี้ ไล่เรียงกระบวนการทำ�งานตั้งแต่การสั่งระงับโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทันทีที่ได้รับแจ้ง   
จากอย. หากผู้ประกอบการยังฝ่าฝืน สามารถสั่งปรับ “รายวัน” ได้วันละสูงสุดถึง 20,000 บาท เมื่อคดีถึงที่สุดและ
มีผลว่าผูป้ ระกอบกิจการกระทำ�ความผิดจริง สำ�นักงาน กสทช. สามารถสัง่ ระงับโฆษณาดังกล่าวทันที หากฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่ง สามารถปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท หากยังฝ่าฝืนปรับรายวันได้อีกวันละไม่เกิน                 
1 แสนบาท และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ นอกจากนี้สำ�นักงาน กสทช. ยังสามารถพิจารณาได้ว่า เนื้อหา
การโฆษณานัน้ ๆ เป็นความผิดตามมาตรา 37 คือ ส่งผลกระทบต่อการให้เกิดความเสือ่ มทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเข้าข่ายอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้เช่นกัน  และประวัติการฝ่าฝืน
กฎหมายอาหารและยาเหล่านี้ ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาตโทรทัศน์ดาวเทียม และ
โทรทัศน์เคเบิล ซึ่งมีอายุสูงสุด 2 ปี มีแต่จะลดน้อยถอยลง หากมีประวัติการโฆษณาอาหารและยาฝ่าฝืนกฎหมาย
ซ้ำ�ซาก
ขณะนี้วัสดุบันทึกรายการจำ�นวนหนึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก สำ�นักงาน กสทช. โดย บส. และส่งให้
อย.พิจารณาแล้ว พบว่ายังคงมีการโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายอยู่เช่นเดิม คาดว่าการสั่งปรับในอัตราสูง
คงเกิดขึ้นในไม่ช้า นับเป็นอีกหนึ่งบทลงโทษที่ก่อความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบกิจการ
ความเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญอีกระลอก คือ การกระตุน้ และก่อเกิดความตืน่ ตัวในการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
3 ภาคส่วน ได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงาน กสทช. เขต และเครือข่ายภาคประชาชน ซึง่ มี “แนวทาง
การจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ของ   
3 ภาคส่วน” ซึ่งได้แจ้งให้สำ�นักงาน กสทช. เขต ทุกเขตรับทราบและพร้อมปฏิบัติแล้ว คาดว่าจะช่วยในการจัดการ
ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ในอนาคตอันใกล้นี้ สำ�นักงาน กสทช. จะออกแนวปฏิบัติสำ�หรับกำ�กับดูแลโครงข่าย ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ให้บริการโครงข่ายร่วมรับผิดชอบกับช่องรายการที่เป็นสมาชิกในโครงข่ายของตนด้วย เป็นการแก้ปัญหา
“รูห้ น้า ไม่รใู้ จ” อาทิ หากช่องรายการในโครงข่ายนัน้ ๆ มีการโฆษณาอาหารและยา หรือออกอากาศรายการ
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โครงข่ายต้องรับรู้และมีส่วนรับผิดชอบด้วย
นอกจากแนวปฏิบัติสำ�หรับการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในโทรทัศน์ดาวเทียม และ
โทรทัศน์เคเบิลแล้ว สำ�นักงาน กสทช. ยังมีแนวปฏิบัติเรื่อง “แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการกระจายเสียง กรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย” เพื่อจัดการปัญหา    
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงด้วย คาดว่าจะขยายผลในการจัดการปัญหาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2557 ต่อเนือ่ งถึง 2558 สำ�นักงาน กสทช. มีโครงการทีจ่ ะสนับสนุนให้ส�ำ นักงาน กสทช.
เขต สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชนทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น ในส่วนของ   
ผู้ประกอบกิจการที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อกำ�หนดต่างๆในการโฆษณาอาหารและยา
ก็จะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
คำ�กล่าวอ้างที่ว่าไม่รู้กฎหมายของผู้ประกอบกิจการรายเล็กๆที่รายได้น้อย เมื่อมีโฆษณาเข้ามาจึงต้อง
รับไว้เพือ่ พยุงกิจการ คงต้องทบทวนกันขนานใหญ่ เพราะรายได้เพียงน้อยนิด ไม่คมุ้ กับค่าปรับในอัตราสูง ชือ่ เสียง
ที่เสื่อมเสีย อายุใบอนุญาตที่จะลดน้อยถอยลง หากถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตก็ไม่อาจกลับมาประกอบกิจการ               
ได้อกี การรับโฆษณาต่างๆ จึงต้องรอบคอบมากขึน้ กว่าเดิมหลายเท่า เพราะนอกจากภาครัฐจะเอาจริงเอาจังแล้ว
เครือข่ายภาคประชาชนก็เข้มแข็ง เป็น “นักร้องเรียน” ที่ “เสียงดัง” มากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากทีวีดิจิตอล จะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ สำ�นักงาน กสทช. ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ด้านการสื่อสารของประเทศแล้ว “ประกาศิตจอดำ�” ของ คสช. และการดำ�เนินการของสำ�นักงาน
กสทช. อย. และเครือข่ายภาคประชาชน ยังก่ออีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิทยุและโทรทัศน์ไทย
ที่อาจจะส่งผลช้าๆ ทว่าออกฤทธิ์แรง และยาวนาน ส่วนผู้ได้รับอานิสงส์สูงสุดจากเหตุนี้ คือ “ผู้บริโภค”
ที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
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จับกระแส

ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา

ข้อเสนอการจัดการโฆษณายาใน ร่าง พ.ร.บ. ยา
ฉบับล่าสุดเพื่อใคร?

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประเด็นที่เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมขับเคลื่อนสู่สาธารณะในประเด็นที่
ร้อนฉ่ามากที่สุด คงไม่มีประเด็นใดโดดเด่นเกินกว่าประเด็นการจัดแบ่งประเภทยา ใน ร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่             
ซึ่งต่อมาพบว่าทางผู้บริหารระดับสูงได้เห็นความสำ�คัญและปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระบบที่มีทำ�นองคลองธรรมแล้ว      
แต่ในประเด็นทีเ่ ครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมให้ความสนใจน้อย หรืออาจกล่าวได้วา่ ความเห็นมิได้ลงรอยไปในทิศทาง
เดียวกันนัก มีอีกหลายเรื่องทีเดียว ดังนั้นผู้เขียนในฐานะประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา ขอนำ�เสนอข้อคิดเห็นต่อ           
ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับล่าสุดในประเด็นการจัดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยา เนื่องจากยังเป็นประเด็น                  
ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อย สาธารณชนยังมิได้ให้ความสนใจ
ในร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับล่าสุด ผู้เขียนมีข้อเสนอต่อการควบคุมดูแลการโฆษณาและส่งเสริมการขายยา            
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค พอสรุปได้ดังนี้
ประการแรก ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ให้ค�ำ นิยามของการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายไว้ โดยนิยามโฆษณาว่าให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขายในนิยามการโฆษณา
เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ส่วนร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน เห็นว่าในหลักสากลแล้ว การส่งเสริมการ
ขายยามีความหมายกว้างกว่าการโฆษณาจึงควรนิยามให้ถูกต้อง และการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่มี
กระบวนการเฉพาะ จึงไม่ควรให้ความหมายผูกกับการโฆษณา เพราะย่อมจะทำ�ให้เกิดความสับสน  
ยิ่งไปกว่านั้น ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ในประกาศดังกล่าว ระบุนิยามของการส่งเสริมการขายไว้เป็นการเฉพาะ มิได้ผูกไปกับนิยามการโฆษณา
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ประการที่สอง ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน ได้ให้อำ�นาจรัฐมนตรีโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง มีอำ�นาจประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการโฆษณา                    
เพื่อทำ�ให้ปัญหาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาที่เป็นปัญหาระดับชาติได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง                         
แต่ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. มิได้ให้ความสำ�คัญกับประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายและ     
การโฆษณาที่ผ่านมา
ประการที่สาม ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. มิได้มีบทบัญญัติที่จะห้ามการโฆษณายากลุ่มใดๆ ทั้งๆที่เดิม
กฎหมายยามีบทบัญญัติห้ามโฆษณายาที่ต้องใช้ใบสั่งยาและยาที่เภสัชกรจ่ายได้ ทว่าการบังคับใช้ที่ผ่านมาไม่มี
ประสิทธิภาพ มีการโฆษณาสรรพคุณยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาและยาที่เภสัชกรจ่ายได้ และผู้บริโภคจำ�นวนมาก                    
ถูกหลอกลวงมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงควรปรับแก้ให้มีบทบัญญัติ “ห้ามมิให้ผู้ใด
กระทำ�การโฆษณา ยกเว้นการโฆษณายาสามัญประจำ�บ้าน และการโฆษณายาสามัญประจำ�บ้านจะกระทำ�ได้           
ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน” และควรกำ�หนดระยะเวลาที่อนุญาตโฆษณาให้ชัดเจน เช่น มีอายุไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เป็นต้น
ประกาศที่สี่ ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. ได้กำ�หนดลักษณะต้องห้ามการโฆษณายาไว้ไม่ครอบคลุม                  
โดยลักษณะที่ขาดหายไป ได้แก่ การโฆษณาสรรพคุณยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาและยาที่เภสัชกรจ่ายได้ ทั้งที่หมายถึง
การอนุญาตให้มกี ารโฆษณาสรรพคุณยารักษาโรคเรือ้ รัง ทัง้ ๆทีก่ ารโฆษณาเหล่านีห้ มายถึงการปล่อยให้ประชาชน
ตกอยู่ในความเสี่ยง ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพโดยไม่สามารถแยกได้ว่าโฆษณาใดถูก
หรือผิดกฎหมาย
เมือ่ พิจารณาในภาพรวม จะเห็นได้ชดั ว่าร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. มีบทบัญญัตหิ ลายส่วนทีม่ งุ่ เพือ่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภค มีการเพิ่มบทลงโทษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ทว่าเป็นที่น่าเสียดายที่
บทบัญญัติในส่วนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาในร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามใน
การแก้ปญ
ั หาการโฆษณาและส่งเสริมการขายยาทีด่ �ำ รงอยูใ่ นทุกวันนีก้ ลับเปิดช่องให้ผปู้ ระกอบการโฆษณาขายยา
ทุกกลุ่มสู่สาธารณะได้ แม้แต่กลุ่มยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษที่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ซึ่งกฎหมายปัจจุบัน
ไม่อนุญาต แต่ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. กลับอนุญาตให้โฆษณาได้ถ้าขออนุญาต
ดังนั้น การปรับแก้ไขตามข้อเสนอข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรดำ�เนินการอย่างยิ่ง เพื่อปรับให้มีบทบัญญัติที่
ทำ�หน้าที่ควบคุมโฆษณาและกำ�กับการส่งเสริมการขายที่เท่าทันและทัดเทียมและเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่า
ปัญหาความบกพร่องที่ขาดหายไปนั้นเกิดขึ้นเพราะความพลั้งเผลอ มิใช่เป็นเพราะว่า ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก.
ฉบับนี้ จะไร้ซึ่งหัวใจและขาดเจตนาที่จะคุ้มครองดูแลผู้บริโภค
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จับกระแส

ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา

ข้อเสนอการจัดการโฆษณายาใน ร่าง พ.ร.บ. ยา
ฉบับล่าสุดเพื่อใคร?

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประเด็นที่เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมขับเคลื่อนสู่สาธารณะในประเด็นที่
ร้อนฉ่ามากที่สุด คงไม่มีประเด็นใดโดดเด่นเกินกว่าประเด็นการจัดแบ่งประเภทยา ใน ร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่             
ซึ่งต่อมาพบว่าทางผู้บริหารระดับสูงได้เห็นความสำ�คัญและปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระบบที่มีทำ�นองคลองธรรมแล้ว      
แต่ในประเด็นทีเ่ ครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมให้ความสนใจน้อย หรืออาจกล่าวได้วา่ ความเห็นมิได้ลงรอยไปในทิศทาง
เดียวกันนัก มีอีกหลายเรื่องทีเดียว ดังนั้นผู้เขียนในฐานะประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา ขอนำ�เสนอข้อคิดเห็นต่อ           
ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับล่าสุดในประเด็นการจัดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยา เนื่องจากยังเป็นประเด็น                  
ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อย สาธารณชนยังมิได้ให้ความสนใจ
ในร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับล่าสุด ผู้เขียนมีข้อเสนอต่อการควบคุมดูแลการโฆษณาและส่งเสริมการขายยา            
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค พอสรุปได้ดังนี้
ประการแรก ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้ให้ค�ำ นิยามของการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายไว้ โดยนิยามโฆษณาว่าให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขายในนิยามการโฆษณา
เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ส่วนร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน เห็นว่าในหลักสากลแล้ว การส่งเสริมการ
ขายยามีความหมายกว้างกว่าการโฆษณาจึงควรนิยามให้ถูกต้อง และการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่มี
กระบวนการเฉพาะ จึงไม่ควรให้ความหมายผูกกับการโฆษณา เพราะย่อมจะทำ�ให้เกิดความสับสน  
ยิ่งไปกว่านั้น ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ในประกาศดังกล่าว ระบุนิยามของการส่งเสริมการขายไว้เป็นการเฉพาะ มิได้ผูกไปกับนิยามการโฆษณา
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กฎหมายยามีบทบัญญัติห้ามโฆษณายาที่ต้องใช้ใบสั่งยาและยาที่เภสัชกรจ่ายได้ ทว่าการบังคับใช้ที่ผ่านมาไม่มี
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ถูกหลอกลวงมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงควรปรับแก้ให้มีบทบัญญัติ “ห้ามมิให้ผู้ใด
กระทำ�การโฆษณา ยกเว้นการโฆษณายาสามัญประจำ�บ้าน และการโฆษณายาสามัญประจำ�บ้านจะกระทำ�ได้           
ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน” และควรกำ�หนดระยะเวลาที่อนุญาตโฆษณาให้ชัดเจน เช่น มีอายุไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เป็นต้น
ประกาศที่สี่ ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. ได้กำ�หนดลักษณะต้องห้ามการโฆษณายาไว้ไม่ครอบคลุม                  
โดยลักษณะที่ขาดหายไป ได้แก่ การโฆษณาสรรพคุณยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาและยาที่เภสัชกรจ่ายได้ ทั้งที่หมายถึง
การอนุญาตให้มกี ารโฆษณาสรรพคุณยารักษาโรคเรือ้ รัง ทัง้ ๆทีก่ ารโฆษณาเหล่านีห้ มายถึงการปล่อยให้ประชาชน
ตกอยู่ในความเสี่ยง ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพโดยไม่สามารถแยกได้ว่าโฆษณาใดถูก
หรือผิดกฎหมาย
เมือ่ พิจารณาในภาพรวม จะเห็นได้ชดั ว่าร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. มีบทบัญญัตหิ ลายส่วนทีม่ งุ่ เพือ่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภค มีการเพิ่มบทลงโทษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ทว่าเป็นที่น่าเสียดายที่
บทบัญญัติในส่วนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาในร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามใน
การแก้ปญ
ั หาการโฆษณาและส่งเสริมการขายยาทีด่ �ำ รงอยูใ่ นทุกวันนีก้ ลับเปิดช่องให้ผปู้ ระกอบการโฆษณาขายยา
ทุกกลุ่มสู่สาธารณะได้ แม้แต่กลุ่มยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษที่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ซึ่งกฎหมายปัจจุบัน
ไม่อนุญาต แต่ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก. กลับอนุญาตให้โฆษณาได้ถ้าขออนุญาต
ดังนั้น การปรับแก้ไขตามข้อเสนอข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรดำ�เนินการอย่างยิ่ง เพื่อปรับให้มีบทบัญญัติที่
ทำ�หน้าที่ควบคุมโฆษณาและกำ�กับการส่งเสริมการขายที่เท่าทันและทัดเทียมและเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่า
ปัญหาความบกพร่องที่ขาดหายไปนั้นเกิดขึ้นเพราะความพลั้งเผลอ มิใช่เป็นเพราะว่า ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับ สคก.
ฉบับนี้ จะไร้ซึ่งหัวใจและขาดเจตนาที่จะคุ้มครองดูแลผู้บริโภค
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ใกล้ตัว

ภก.อาทิตย์ พันเดช

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สานพลัง
หยุดยั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย กับ อย.
สืบเนือ่ งจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 ปี 2554 มีมติที่ 5 การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย
ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายให้หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำ�งานตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งประกอบด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำ�ไปสู่การจัดทำ�บันทึกข้อตกลง(MOU) เรื่องการกำ�กับดูแลโฆษณาอาหาร ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ระหว่าง 4 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ต่อมา อย. ได้ขบั เคลือ่ นการบูรณาการการจัดการปัญหาโฆษณา โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพิม่ เติมจาก 4 หน่วยงานทีม่ บี นั ทึกข้อตกลงแล้ว ประกอบด้วย สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) สำ�นักงานอัยการสูงสุด  และเครือข่าย
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือและการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันระหว่าง             
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปสูก่ ารจัดทำ� “แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561” ซึ่งมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ โดยผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับและได้รับการรับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

10

จากความร่วมมือ ร่วมใจอย่างแข็งขันของทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายดังกล่าว โดยมี 2 หน่วยงานหลัก
คือ สำ�นักงาน กสทช.ที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลสื่อต่างๆ และ อย.ที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ             
ได้ ร่ ว มกั นพั ฒ นาแนวทางบู รณาการเฝ้ า ระวั งและบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบแนวคิดดังนี้

ระดั
บประเทศ
ระดั
บประเ
ระดั
บจับงหวัด
ระดั

ทศ

พื้นที่

ในช่วงกรกฎาคม 2557 อย. ได้ก�ำ หนดนโยบายและมาตรการการแก้ปญ
ั หาร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดทัว่ ประเทศเพือ่ เฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย ดังราย ละเอียดทีป่ รากฏ
ในหนังสือ สธ 1001/ว 389 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (ท้ายคอลัมน์)
ในปีงบประมาณ 2557 อย. ได้กำ�หนดเป้าหมายในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่                     
ผิดกฎหมายในสื่อวิทยุ โดยกำ�หนดเป้าหมายการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในสื่อวิทยุ              
อย่างน้อย 1 อำ�เภอ 1 คลื่น ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน            
สื่อวิทยุแสดงไว้ในแผนผังในหน้าถัดไป
โดยสรุปแล้วการบูรณาการ สานพลัง หยุดยั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ของทุกภาคี
ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือ การมุ่งสู่สังคมแห่งจิตสำ�นึกร่วมรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง
ร้องเรียน และจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยภาคีเครือข่าย
ระดับชาติในทุกมิติและพื้นที่เชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย และไม่ถูกเอาเปรียบจาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

11

ใกล้ตัว

ภก.อาทิตย์ พันเดช

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สานพลัง
หยุดยั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย กับ อย.
สืบเนือ่ งจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 ปี 2554 มีมติที่ 5 การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย
ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายให้หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำ�งานตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งประกอบด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำ�ไปสู่การจัดทำ�บันทึกข้อตกลง(MOU) เรื่องการกำ�กับดูแลโฆษณาอาหาร ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ระหว่าง 4 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ต่อมา อย. ได้ขบั เคลือ่ นการบูรณาการการจัดการปัญหาโฆษณา โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพิม่ เติมจาก 4 หน่วยงานทีม่ บี นั ทึกข้อตกลงแล้ว ประกอบด้วย สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) สำ�นักงานอัยการสูงสุด  และเครือข่าย
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือและการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันระหว่าง             
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปสูก่ ารจัดทำ� “แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557 – 2561” ซึ่งมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ โดยผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับและได้รับการรับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป
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จากความร่วมมือ ร่วมใจอย่างแข็งขันของทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายดังกล่าว โดยมี 2 หน่วยงานหลัก
คือ สำ�นักงาน กสทช.ที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลสื่อต่างๆ และ อย.ที่เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ             
ได้ ร่ ว มกั นพั ฒ นาแนวทางบู รณาการเฝ้ า ระวั งและบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบแนวคิดดังนี้

ระดั
บประเทศ
ระดั
บประเ
ระดั
บจับงหวัด
ระดั

ทศ

พื้นที่

ในช่วงกรกฎาคม 2557 อย. ได้ก�ำ หนดนโยบายและมาตรการการแก้ปญ
ั หาร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดทัว่ ประเทศเพือ่ เฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมาย ดังราย ละเอียดทีป่ รากฏ
ในหนังสือ สธ 1001/ว 389 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (ท้ายคอลัมน์)
ในปีงบประมาณ 2557 อย. ได้กำ�หนดเป้าหมายในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่                     
ผิดกฎหมายในสื่อวิทยุ โดยกำ�หนดเป้าหมายการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในสื่อวิทยุ              
อย่างน้อย 1 อำ�เภอ 1 คลื่น ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน            
สื่อวิทยุแสดงไว้ในแผนผังในหน้าถัดไป
โดยสรุปแล้วการบูรณาการ สานพลัง หยุดยั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ของทุกภาคี
ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือ การมุ่งสู่สังคมแห่งจิตสำ�นึกร่วมรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง
ร้องเรียน และจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยภาคีเครือข่าย
ระดับชาติในทุกมิติและพื้นที่เชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย และไม่ถูกเอาเปรียบจาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
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แผนผังการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อวิทยุ
Input/output

ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เฝ้าระวังและเก็บรวบรวม
ข้อมูล

- องค์กรภาคประชาชน
- รพ.สต./รพช./สสอ./สสจ.

- แนวทางการเฝ้าระวังการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในคลื่นวิทยุ
- แบบฟอร์มเฝ้าระวัง/แบบรายงาน
- CD บันทึก file เสียง
- เอกสารประกอบต่างๆ

สรุปข้อมูลและตรวจสอบ
เบื้องต้นการอนุญาต
โฆษณา

สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด

1.การตรวจสอบการโฆษณา
การเฝ้าระวังคลื่นวิทยุที่มีการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีโ่ อ้อวด
เป็ น เท็ จ หรื อ เกิ น จริ ง รวมถึ ง
โฆษณาอาหารที่แสดงสรรพคุณ
ทางยา

สรุปข้อมูล
และทำ�การยุติเรื่อง

ได้รับอนุญาติ/

ใช่ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม
ไม่
1.ประมวลหลักฐาน ข้อมูล
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพนัน้ ๆ
เช่น ผู้ผลิต สถานที่ผลิต การ
อนุญาตต่างๆจากฐานข้อมูล
2.สรุปความผิดด้านกฎหมาย
2.1 โฆษณาโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
2.2 โฆษณาโอ้อวด เกินจริง

ดำ � เนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อวิเคราะห์
(กรณีสงสัยในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)

ดำ � เนิ น การตามกฎหมายที่
อย. มอบอำ�นาจให้แก่ สสจ.

ประสานกับ กสทช. เขต เพื่อขอ
ข้อมูลการอนุญาตการประกอบ
กิจการ, ที่อยู่,ชื่อผู้รับอนุญาต

2.การบังคับใช้กฏหมาย

สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด

สำ�นักงาน กสทช. เขต
(ถ้ า เป็ น สถานี วิ ท ยุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต ประสานให้ กสทช.
ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป)

สรุปข้อมูล
และประสานติดตาม
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ใช่

ดำ�เนินการตามระเบียบ
อย. ว่าด้วยการเปรียบเทียบ
ปรับหรือไม่
ไม่
ส่งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ดำ�เนินการต่อไป

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบต่างๆ
- Contact List ของ กสทช.
เขต
- แนวทางการประสานงาน
กับ สำ�นักงาน กสทช. เขต
-แบบฟอร์ ม การสั่ ง ระงั บ
โฆษณา, ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและ
เปรียบเทียบปรับ
- เอกสารประกอบต่างๆ

สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ดำ�เนินการตามกฎหมายที่ อย.
มอบอำ�นาจให้แก่ สสจ.
1.ออกคำ�สั่งระงับโฆษณา

ทำ�การเปรียบเทียบปรับ
และยุติเรื่อง

- แนวทางการตรวจสอบการ
โฆษณา
- ตัวอย่างคำ� ข้อความ ที่ อย.ไม่
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ใ นการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หมายถึง
         หมายถึง การดำ�เนินการ
         หมายถึงการประสานงาน

เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
(ดำ�เนินการสืบสวน/สอบสวน
เพิ่มเติม และดำ�เนินการตาม
กฎหมาย)
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แผนผังการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อวิทยุ
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพในคลื่นวิทยุ
- แบบฟอร์มเฝ้าระวัง/แบบรายงาน
- CD บันทึก file เสียง
- เอกสารประกอบต่างๆ

สรุปข้อมูลและตรวจสอบ
เบื้องต้นการอนุญาต
โฆษณา

สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด
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ไม่
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2.สรุปความผิดด้านกฎหมาย
2.1 โฆษณาโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
2.2 โฆษณาโอ้อวด เกินจริง

ดำ � เนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อวิเคราะห์
(กรณีสงสัยในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)

ดำ � เนิ น การตามกฎหมายที่
อย. มอบอำ�นาจให้แก่ สสจ.

ประสานกับ กสทช. เขต เพื่อขอ
ข้อมูลการอนุญาตการประกอบ
กิจการ, ที่อยู่,ชื่อผู้รับอนุญาต

2.การบังคับใช้กฏหมาย

สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด

สำ�นักงาน กสทช. เขต
(ถ้ า เป็ น สถานี วิ ท ยุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต ประสานให้ กสทช.
ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป)

สรุปข้อมูล
และประสานติดตาม
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- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบต่างๆ
- Contact List ของ กสทช.
เขต
- แนวทางการประสานงาน
กับ สำ�นักงาน กสทช. เขต
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โฆษณา, ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและ
เปรียบเทียบปรับ
- เอกสารประกอบต่างๆ

สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ดำ�เนินการตามกฎหมายที่ อย.
มอบอำ�นาจให้แก่ สสจ.
1.ออกคำ�สั่งระงับโฆษณา

ทำ�การเปรียบเทียบปรับ
และยุติเรื่อง

- แนวทางการตรวจสอบการ
โฆษณา
- ตัวอย่างคำ� ข้อความ ที่ อย.ไม่
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ใ นการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หมายถึง
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         หมายถึงการประสานงาน

เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
(ดำ�เนินการสืบสวน/สอบสวน
เพิ่มเติม และดำ�เนินการตาม
กฎหมาย)
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ทันสถานการณ์
ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รศ.ดร.ภก. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไปเยี่ยมสักที
น่าจะดีไม่น้อย

บทความ “ไปเยี่ยมสักที น่าจะดีไม่น้อย” เรื่องนี้             
ได้ ม าจากรายงานวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร             
แก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ทางสถานี วิ ท ยุ ท้ อ งถิ่ น และบทความชื่ อ เดี ย วกั น ของ                       
ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ และรศ.ดร.ภก. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต    
ที่ จั ด พิ ม พ์ ใ นวารสารเภสั ช กรรมไทย ปี ที่ 6 เล่ ม ที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า 22-40 ความน่าสนใจอยู่ทผี่ ลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติในการทำ�งานของ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด (รวมถึงสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ที่เน้นในเรื่องการฝึกอบรมกลับมี
ประสิทธิภาพน้อยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ส่วนที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น อยู่ที่การศึกษานี้
สามารถนำ�เสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย
บทนำ�
“ปัญหาร้อยแปดของผู้หญิง ตกขาวมีกลิ่น ติดลูกยาก กล้ามเนื้อหย่อนยาน เป็นกระเป็นฝ้า ผิวสากไม่ใส
ใช้ผลิตภัณฑ์…..   เพือ่ ผูห้ ญิงจากภายในสูภ่ ายนอก มีสารสกัดจากทับทิม คอลลาเจน เพือ่ ความเต่งตึงให้กบั ทรวงอก
ปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศ……….”   นี่เป็นหนึ่งในโฆษณาที่เราได้ยินทางสื่อวิทยุจนชินหู ฟังๆไป บางคนก็อาจรู้สึก
คล้อยตาม อ๊ะ โทรไปสั่งซื้อมาใช้สักกล่อง สองกล่องท่าจะดี
สื่อวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย พกพาสะดวก สามารถรับฟังขณะปฏิบัติภารกิจอื่นไปพร้อมๆ   
กันได้ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การโฆษณาทางสื่อวิทยุในปี 2555 และ 2556 มีมูลค่าถึง 6,358 และ                   
6,321 ล้านบาท ตามลำ�ดับ1  อย่างไรก็ตาม การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางวิทยุกอ่ ให้เกิดปัญหาตามมา โฆษณา
ที่ปรากฏในสถานีวิทยุมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การศึกษาล่าสุดในปี 2554 โดยอรอุษา สุวรรณมณีและ
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต   ในสถานีวิทยุ 25 แห่งของจังหวัดสงขลาที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพก็พบว่า                 
โฆษณายา อาหาร เครือ่ งสำ�อาง และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ (เช่น เหรียญรักษาโรค) ละเมิดกฎหมายร้อยละ 64.01, 46.84,
30.86 และ 68.29 ของจำ�นวนชิ้นโฆษณาตามลำ�ดับ2  โฆษณาที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีผลต่อความเชื่อของผู้บริโภค               
การตรวจสอบโฆษณาทางวิทยุทผี่ ดิ กฎหมายพบพฤติกรรม การแสดงข้อความแบบกำ�กวม การไม่แสดงรูปแบบยา
ที่ชัดเจน การแสดงสรรพคุณที่เป็นเท็จ การโฆษณาสรรพคุณโดยแฝงชื่อการค้า และการใช้บริบทของโฆษณาสื่อ
สรรพคุณที่ผิดกฎหมายแทนคำ�พูด ทำ�ให้ผู้บริโภครับรู้ในสรรพคุณที่ผิดมากขึ้นอย่างชัดเจน3 อันตรายจากการ          
หลงเชื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เช่น ผู้บริโภคหลายรายสูญเสียการมองเห็นหลังจากใช้ยาหยอดตาเจียรนัยเพชร
หรือการที่ผู้ป่วยหลายรายมีอาการทรุดลงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำ�สมุนไพร4
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สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้พยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุหลายแนวทาง5 ดังนี้
การอบรมผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการ
การจัดอบรมมีผู้เข้าร่วมการอบรม 96 คนจาก 57 สถานี คิดเป็นร้อยละ 36.54 ของสถานีทั้งหมด                
156 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุ 26 คน ผู้จัดรายการหรือผู้ดำ�เนินรายการ 55 คน และบุคลากรอื่นๆ
เช่น ผูจ้ ดั การสถานี เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทคนิคและผูค้ วบคุมรายการ อีก 15 คน หลังการอบรม พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรม
มี ค วามรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในประเด็ น กฎหมายการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพโดยรวมและการจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์                       
การโฆษณายา และการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
อย่างไรก็ตาม หลังการอบรม 1 เดือน ผู้วิจัยติดตามการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของสถานีที่เข้าอบรม             
7 แห่ง โดยเปรียบเทียบกับสถานีที่ไม่ได้เข้าอบรมอีก 7 แห่ง พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย                      
ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาทำ�ให้ทราบว่า การจัดอบรมช่วยเพิ่มความรู้ในผู้ประกอบการวิทยุชุมชนได้ แต่ไม่ช่วย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเลย
การไปพบผู้ประกอบการที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ผูว้ จิ ยั ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายได้ขอพบผูป้ ระกอบการวิทยุทอ้ งถิน่ 11 แห่งทีพ่ บว่ามีการ
โฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย เพือ่ ชีแ้ จงประเด็นทีผ่ ดิ กฎหมายและขอความร่วมมือในการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง การประเมินผล
ก่อนและหลังการเข้าพบ 1 เดือนแสดงอยู่ในตาราง โดยรวมแล้ว การให้ข้อมูลย้อนกลับและขอความร่วมมือจาก  
ผูป้ ระกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าทีท่ �ำ ให้การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายลดลง โดยจำ�นวนชิน้ การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย
(รวมทุกผลิตภัณฑ์) ลดลงร้อยละ 21.87 และจำ�นวนครั้งของการโฆษณาที่ผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 29.67
ตาราง แสดงร้อยละการโฆษณาที่ผิดกฎหมายก่อนและหลังการเข้าพบผู้ประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ (N=11)
ผลิตภัณฑ์
ยา

ชิ้น
ครั้ง
อาหาร
ชิ้น
ครั้ง
เครื่องสำ�อาง ชิ้น
ครั้ง
เครื่องมือแพทย์ ชิ้น
ครั้ง
2
รวม
ชิ้น
ครั้ง

ก่อนพบ
39.56+46.18
37.52+46.61
76.52+33.11
62.54+44.61
41.36+48.17
31.61+44.63
0
0
0
0
79.70+18.90
77.33+31.56

หลังพบ
26.60+34.05
28.86+36.20
34.20+30.28
40.66+48.75
50.86+46.03
31.25+44.91
57.83+29.13
47.66+43.00

ความแตกต่าง
-12.96+33.47
-8.66+37.05
-42.32+38.39
-21.88+62.25
+9.50+33.09
-0.36+57.96

-21.87+30.77
-29.67+37.41
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ทันสถานการณ์
ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รศ.ดร.ภก. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไปเยี่ยมสักที
น่าจะดีไม่น้อย

บทความ “ไปเยี่ยมสักที น่าจะดีไม่น้อย” เรื่องนี้             
ได้ ม าจากรายงานวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร             
แก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ทางสถานี วิ ท ยุ ท้ อ งถิ่ น และบทความชื่ อ เดี ย วกั น ของ                       
ภก.ดุริพัธ แจ้งใจ และรศ.ดร.ภก. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต    
ที่ จั ด พิ ม พ์ ใ นวารสารเภสั ช กรรมไทย ปี ที่ 6 เล่ ม ที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า 22-40 ความน่าสนใจอยู่ทผี่ ลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติในการทำ�งานของ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด (รวมถึงสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ที่เน้นในเรื่องการฝึกอบรมกลับมี
ประสิทธิภาพน้อยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ส่วนที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น อยู่ที่การศึกษานี้
สามารถนำ�เสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย
บทนำ�
“ปัญหาร้อยแปดของผู้หญิง ตกขาวมีกลิ่น ติดลูกยาก กล้ามเนื้อหย่อนยาน เป็นกระเป็นฝ้า ผิวสากไม่ใส
ใช้ผลิตภัณฑ์…..   เพือ่ ผูห้ ญิงจากภายในสูภ่ ายนอก มีสารสกัดจากทับทิม คอลลาเจน เพือ่ ความเต่งตึงให้กบั ทรวงอก
ปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศ……….”   นี่เป็นหนึ่งในโฆษณาที่เราได้ยินทางสื่อวิทยุจนชินหู ฟังๆไป บางคนก็อาจรู้สึก
คล้อยตาม อ๊ะ โทรไปสั่งซื้อมาใช้สักกล่อง สองกล่องท่าจะดี
สื่อวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย พกพาสะดวก สามารถรับฟังขณะปฏิบัติภารกิจอื่นไปพร้อมๆ   
กันได้ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การโฆษณาทางสื่อวิทยุในปี 2555 และ 2556 มีมูลค่าถึง 6,358 และ                   
6,321 ล้านบาท ตามลำ�ดับ1  อย่างไรก็ตาม การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางวิทยุกอ่ ให้เกิดปัญหาตามมา โฆษณา
ที่ปรากฏในสถานีวิทยุมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การศึกษาล่าสุดในปี 2554 โดยอรอุษา สุวรรณมณีและ
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต   ในสถานีวิทยุ 25 แห่งของจังหวัดสงขลาที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพก็พบว่า                 
โฆษณายา อาหาร เครือ่ งสำ�อาง และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ (เช่น เหรียญรักษาโรค) ละเมิดกฎหมายร้อยละ 64.01, 46.84,
30.86 และ 68.29 ของจำ�นวนชิ้นโฆษณาตามลำ�ดับ2  โฆษณาที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีผลต่อความเชื่อของผู้บริโภค               
การตรวจสอบโฆษณาทางวิทยุทผี่ ดิ กฎหมายพบพฤติกรรม การแสดงข้อความแบบกำ�กวม การไม่แสดงรูปแบบยา
ที่ชัดเจน การแสดงสรรพคุณที่เป็นเท็จ การโฆษณาสรรพคุณโดยแฝงชื่อการค้า และการใช้บริบทของโฆษณาสื่อ
สรรพคุณที่ผิดกฎหมายแทนคำ�พูด ทำ�ให้ผู้บริโภครับรู้ในสรรพคุณที่ผิดมากขึ้นอย่างชัดเจน3 อันตรายจากการ          
หลงเชื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เช่น ผู้บริโภคหลายรายสูญเสียการมองเห็นหลังจากใช้ยาหยอดตาเจียรนัยเพชร
หรือการที่ผู้ป่วยหลายรายมีอาการทรุดลงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำ�สมุนไพร4
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สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้พยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุหลายแนวทาง5 ดังนี้
การอบรมผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการ
การจัดอบรมมีผู้เข้าร่วมการอบรม 96 คนจาก 57 สถานี คิดเป็นร้อยละ 36.54 ของสถานีทั้งหมด                
156 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุ 26 คน ผู้จัดรายการหรือผู้ดำ�เนินรายการ 55 คน และบุคลากรอื่นๆ
เช่น ผูจ้ ดั การสถานี เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทคนิคและผูค้ วบคุมรายการ อีก 15 คน หลังการอบรม พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรม
มี ค วามรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในประเด็ น กฎหมายการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพโดยรวมและการจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์                       
การโฆษณายา และการโฆษณาเครื่องมือแพทย์
อย่างไรก็ตาม หลังการอบรม 1 เดือน ผู้วิจัยติดตามการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของสถานีที่เข้าอบรม             
7 แห่ง โดยเปรียบเทียบกับสถานีที่ไม่ได้เข้าอบรมอีก 7 แห่ง พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย                      
ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาทำ�ให้ทราบว่า การจัดอบรมช่วยเพิ่มความรู้ในผู้ประกอบการวิทยุชุมชนได้ แต่ไม่ช่วย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเลย
การไปพบผู้ประกอบการที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ผูว้ จิ ยั ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายได้ขอพบผูป้ ระกอบการวิทยุทอ้ งถิน่ 11 แห่งทีพ่ บว่ามีการ
โฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย เพือ่ ชีแ้ จงประเด็นทีผ่ ดิ กฎหมายและขอความร่วมมือในการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง การประเมินผล
ก่อนและหลังการเข้าพบ 1 เดือนแสดงอยู่ในตาราง โดยรวมแล้ว การให้ข้อมูลย้อนกลับและขอความร่วมมือจาก  
ผูป้ ระกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าทีท่ �ำ ให้การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายลดลง โดยจำ�นวนชิน้ การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย
(รวมทุกผลิตภัณฑ์) ลดลงร้อยละ 21.87 และจำ�นวนครั้งของการโฆษณาที่ผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 29.67
ตาราง แสดงร้อยละการโฆษณาที่ผิดกฎหมายก่อนและหลังการเข้าพบผู้ประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ (N=11)
ผลิตภัณฑ์
ยา

ชิ้น
ครั้ง
อาหาร
ชิ้น
ครั้ง
เครื่องสำ�อาง ชิ้น
ครั้ง
เครื่องมือแพทย์ ชิ้น
ครั้ง
2
รวม
ชิ้น
ครั้ง

ก่อนพบ
39.56+46.18
37.52+46.61
76.52+33.11
62.54+44.61
41.36+48.17
31.61+44.63
0
0
0
0
79.70+18.90
77.33+31.56

หลังพบ
26.60+34.05
28.86+36.20
34.20+30.28
40.66+48.75
50.86+46.03
31.25+44.91
57.83+29.13
47.66+43.00

ความแตกต่าง
-12.96+33.47
-8.66+37.05
-42.32+38.39
-21.88+62.25
+9.50+33.09
-0.36+57.96

-21.87+30.77
-29.67+37.41
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บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับ
การอบรมผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการทำ�ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น แต่พบว่า
หนึ่งเดือนหลังการอบรม สถานีวิทยุที่ผ่านการอบรมมีการโฆษณาผิดไม่ต่างจากสถานีที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเลย
แสดงให้เห็นว่า การอบรมไม่มีผลลดพฤติกรรมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในสถานีวิทยุ แต่การ          
เข้าพบผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงประเด็นที่พบว่าผิดกฎหมายและขอความร่วมมือในสถานีวิทยุที่พบการโฆษณา               
ที่ผิดกฎหมาย พบว่า หลังการเข้าพบ 1 เดือน จำ�นวนชิ้นและจำ�นวนครั้งของการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (รวมทุก
ผลิตภัณฑ์) ลดลงอย่างมาก
การขอความร่วมมือโดยตรงจากผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ได้ผลในการลดปัญหา ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า             
ภาครัฐได้ใช้กระบวนการนี้มากน้อยเพียงไร ภาครัฐควรสำ�รวจความถี่ในการใช้มาตรการนี้ หากพบว่ามีการ               
ใช้น้อยในพื้นที่ใด ก็ควรเร่งให้มีการใช้มาตรการนี้มากขึ้น ผลของการใช้มาตรการนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
เช่น สถานีวทิ ยุจะปรับตัวโดยสอบถามหรือขอคำ�ปรึกษาจากเจ้าหน้าทีก่ อ่ นเผยแพร่โฆษณา ข่าวสารการดำ�เนินคดี
กับสถานีที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย จะมีการเผยแพร่ในกลุ่มสถานีวิทยุด้วยกัน ทำ�ให้เกิดเปลี่ยนแปลงการ
โฆษณาหรือรูปแบบการโฆษณาในวงกว้างขึ้น
ภาครัฐควรปรับปรุงวิธีการอบรมให้ความรู้  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิทยุกระจายเสียงในเรื่องการโฆษณา
โดยไม่ควรใช้เป็นมาตรการเดียวในการแก้ปญ
ั หาเนือ่ งจากได้รบั การพิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิภาพน้อย แต่อย่างน้อย
ควรมีการติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยติดตามการกระทำ�ผิดที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างอาชีพนักเฝ้าระวังโดยมีค่าตอบแทนหรือสินบนนำ�จับอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการค้นหา
ปัญหาของเจ้าหน้าที่ ประการสุดท้ายภาครัฐควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบโฆษณาที่ได้รับ
อนุญาตทางอินเทอร์เน็ตได้
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ทางสถานีวิทยุท้องถิ่น.วารสารเภสัชกรรมไทย 2557; 1: 22-40.
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บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับ
การอบรมผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการทำ�ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น แต่พบว่า
หนึ่งเดือนหลังการอบรม สถานีวิทยุที่ผ่านการอบรมมีการโฆษณาผิดไม่ต่างจากสถานีที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมเลย
แสดงให้เห็นว่า การอบรมไม่มีผลลดพฤติกรรมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายในสถานีวิทยุ แต่การ          
เข้าพบผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงประเด็นที่พบว่าผิดกฎหมายและขอความร่วมมือในสถานีวิทยุที่พบการโฆษณา               
ที่ผิดกฎหมาย พบว่า หลังการเข้าพบ 1 เดือน จำ�นวนชิ้นและจำ�นวนครั้งของการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (รวมทุก
ผลิตภัณฑ์) ลดลงอย่างมาก
การขอความร่วมมือโดยตรงจากผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ได้ผลในการลดปัญหา ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า             
ภาครัฐได้ใช้กระบวนการนี้มากน้อยเพียงไร ภาครัฐควรสำ�รวจความถี่ในการใช้มาตรการนี้ หากพบว่ามีการ               
ใช้น้อยในพื้นที่ใด ก็ควรเร่งให้มีการใช้มาตรการนี้มากขึ้น ผลของการใช้มาตรการนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
เช่น สถานีวทิ ยุจะปรับตัวโดยสอบถามหรือขอคำ�ปรึกษาจากเจ้าหน้าทีก่ อ่ นเผยแพร่โฆษณา ข่าวสารการดำ�เนินคดี
กับสถานีที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย จะมีการเผยแพร่ในกลุ่มสถานีวิทยุด้วยกัน ทำ�ให้เกิดเปลี่ยนแปลงการ
โฆษณาหรือรูปแบบการโฆษณาในวงกว้างขึ้น
ภาครัฐควรปรับปรุงวิธีการอบรมให้ความรู้  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิทยุกระจายเสียงในเรื่องการโฆษณา
โดยไม่ควรใช้เป็นมาตรการเดียวในการแก้ปญ
ั หาเนือ่ งจากได้รบั การพิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิภาพน้อย แต่อย่างน้อย
ควรมีการติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยติดตามการกระทำ�ผิดที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างอาชีพนักเฝ้าระวังโดยมีค่าตอบแทนหรือสินบนนำ�จับอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการค้นหา
ปัญหาของเจ้าหน้าที่ ประการสุดท้ายภาครัฐควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบโฆษณาที่ได้รับ
อนุญาตทางอินเทอร์เน็ตได้
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ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมายเกิดขึน้ ต่อเนือ่ งตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบการโฆษณา
ส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบผ่านทางสือ่ สารมวลชน ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ แต่ละ
รูปแบบพบการโฆษณาหลอกลวง หรือทำ�ให้เข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโฆษณาโดยไม่ได้  
รับอนุญาต ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียหายและไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค เช่น การโฆษณาอาหารด้วยการกล่าวอ้างสรรพคุณ
ทางยา การใช้ถ้อยคำ�ที่แสดงถึงความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานของผู้ป่วย การใช้เสียงหรือบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เคยใช้
มายืนยันสรรพคุณ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์เลข อย. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทั้งที่บางผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นเลข อย. ที่ปลอมขึ้นเอง นอกจากนี้ยังพบการชักชวนให้ซื้อเพื่อมอบเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึง
ความกตัญญูในโอกาสต่างๆ ซึง่ มักใช้ค�ำ พูดและน้�ำ เสียงชวนให้หลงเชือ่ คล้อยตาม และอยากซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
คำ�บอกเล่าของเพื่อนบ้าน หรือความอยากรู้อยากลอง ทั้งๆที่เผื่อใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพ           
ตามคำ�โฆษณานั้นแต่ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออยู่ไม่น้อย
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผ่านทางสือ่ วิทยุกระจายเสียงมีแนวโน้มสูงขึน้ เพราะต้นทุนต่�ำ และสามารถ
กระจายเสียงไปได้ไกล สามารถรับฟังได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่มีข้อจำ�กัด แม้ในกลุ่มผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้           
สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มี
การกระทำ�ความผิดประเด็นการโฆษณามากที่สุด ได้แก่ ยา โดยเฉพาะยาแผนโบราณ อาหารและเครื่องสำ�อาง
ส่วนหนึ่งเกิดจากกฎหมายที่มีความล้าสมัย โดยเฉพาะบทลงโทษน้อยมาก ทำ�ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์กล้าที่จะ                  
เสี่ยงละเมิดกฎหมาย อันสอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านวิทยุ                
ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา ซึ่งพบว่ามีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.อาหาร
พ.ศ.2522 สูงกว่าร้อยละ 90 และพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 สูงกว่าร้อยละ 64 (กฤติยา โลมาศ, 2555; มัลลิกา                 
จันทรวงศ์, 2554; อรอุษา สุวรรณมณี, 2554)
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การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อวิทยุของพื้นที่อำ�เภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร
สถานการณ์ภายในประเทศทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ไม่แตกต่างจากสถานการณ์ทพี่ บในอำ�เภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งพบว่ามีคลื่นความถี่ที่กระจายในพื้นที่ มากกว่า 10 คลื่น แต่มีสถานีวิทยุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เพียง 2 แห่ง
เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จาก กสทช.  และเมือ่ เข้าไปตรวจสอบพูดคุยกับผูร้ บั อนุญาตจึงได้ทราบ
ว่าสถานีวิทยุทั้ง 2 แห่งนี้ เพิ่งได้กลับมาออกอากาศ หลังจากถูกงดออกอากาศตามคำ�สั่ง คสช. ซึ่งทำ�ให้ขาดราย
ได้ถึงหลักหมื่น สถานีวิทยุทั้งสองจึงรับการว่าจ้างออกอากาศโฆษณาสินค้าต่างๆ ตามที่มีการติดต่อเข้ามา                       
ซึ่งมีทั้งร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านปุ๋ยเคมี ร้านค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยส่วนใหญ่ประกอบกิจการอยู่ในอำ�เภอวาริชภูมิ
รวมทัง้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ยา อาหารและเครือ่ งดืม่ สมุนไพร ซึง่ มีทงั้ รายเก่าและรายใหม่ ค่าจ้างทีส่ ถาน
ที่จะได้รับอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (เวลาออกอากาศ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อเดือน) เมื่อจำ�นวนเงินค่าจ้างสูง
ได้มาง่ายๆ ไม่ต้องจัดรายการเอง เพียงแต่โหลดรายการจากเว็ปไซต์ที่เตรียมสื่อโฆษณาทุกอย่างไว้ล่วงหน้า                
แล้วให้สถานีวทิ ยุเปิดตามวันเวลาทีต่ กลงกันไว้ ยิง่ ถ้าเป็นการจัดรายการสด นักจัดรายการจะได้รบั ค่าจ้างเพิม่ ด้วย
ค่าจ้างถูกจ่ายให้ทุกสิ้นเดือนโดยไม่ต้องทำ�สัญญาว่าจ้างแต่อย่างใด นายสถานีวิทยุทั้งสองแห่งจึงพอใจกับค่าจ้าง
โฆษณาที่ได้   การบริหารจัดการไม่ยุ่งยาก นายสถานีวิทยุก็ไม่ต้องสนใจในข้อความที่ใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ             
ผู้ว่าจ้างยังให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีจำ�หน่ายในท้องตลาดทั่วไป มีการโฆษณาผ่านคลื่นของ อสมท. และ
สสวท. และพบว่ามีสื่อโฆษณาบางชิ้นที่มีการโฆษณามานานแล้ว

ตัวอย่าง หน้าเว็ปไซต์สำ�หรับดาวน์โหลด
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ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีผ่ ดิ กฎหมายเกิดขึน้ ต่อเนือ่ งตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบการโฆษณา
ส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบผ่านทางสือ่ สารมวลชน ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ แต่ละ
รูปแบบพบการโฆษณาหลอกลวง หรือทำ�ให้เข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโฆษณาโดยไม่ได้  
รับอนุญาต ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียหายและไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค เช่น การโฆษณาอาหารด้วยการกล่าวอ้างสรรพคุณ
ทางยา การใช้ถ้อยคำ�ที่แสดงถึงความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานของผู้ป่วย การใช้เสียงหรือบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เคยใช้
มายืนยันสรรพคุณ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์เลข อย. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทั้งที่บางผลิตภัณฑ์เมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นเลข อย. ที่ปลอมขึ้นเอง นอกจากนี้ยังพบการชักชวนให้ซื้อเพื่อมอบเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึง
ความกตัญญูในโอกาสต่างๆ ซึง่ มักใช้ค�ำ พูดและน้�ำ เสียงชวนให้หลงเชือ่ คล้อยตาม และอยากซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
คำ�บอกเล่าของเพื่อนบ้าน หรือความอยากรู้อยากลอง ทั้งๆที่เผื่อใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพ           
ตามคำ�โฆษณานั้นแต่ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออยู่ไม่น้อย
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผ่านทางสือ่ วิทยุกระจายเสียงมีแนวโน้มสูงขึน้ เพราะต้นทุนต่�ำ และสามารถ
กระจายเสียงไปได้ไกล สามารถรับฟังได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่มีข้อจำ�กัด แม้ในกลุ่มผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้           
สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มี
การกระทำ�ความผิดประเด็นการโฆษณามากที่สุด ได้แก่ ยา โดยเฉพาะยาแผนโบราณ อาหารและเครื่องสำ�อาง
ส่วนหนึ่งเกิดจากกฎหมายที่มีความล้าสมัย โดยเฉพาะบทลงโทษน้อยมาก ทำ�ให้ผู้ขายผลิตภัณฑ์กล้าที่จะ                  
เสี่ยงละเมิดกฎหมาย อันสอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านวิทยุ                
ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา ซึ่งพบว่ามีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.อาหาร
พ.ศ.2522 สูงกว่าร้อยละ 90 และพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 สูงกว่าร้อยละ 64 (กฤติยา โลมาศ, 2555; มัลลิกา                 
จันทรวงศ์, 2554; อรอุษา สุวรรณมณี, 2554)
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การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อวิทยุของพื้นที่อำ�เภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร
สถานการณ์ภายในประเทศทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ไม่แตกต่างจากสถานการณ์ทพี่ บในอำ�เภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งพบว่ามีคลื่นความถี่ที่กระจายในพื้นที่ มากกว่า 10 คลื่น แต่มีสถานีวิทยุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เพียง 2 แห่ง
เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จาก กสทช.  และเมือ่ เข้าไปตรวจสอบพูดคุยกับผูร้ บั อนุญาตจึงได้ทราบ
ว่าสถานีวิทยุทั้ง 2 แห่งนี้ เพิ่งได้กลับมาออกอากาศ หลังจากถูกงดออกอากาศตามคำ�สั่ง คสช. ซึ่งทำ�ให้ขาดราย
ได้ถึงหลักหมื่น สถานีวิทยุทั้งสองจึงรับการว่าจ้างออกอากาศโฆษณาสินค้าต่างๆ ตามที่มีการติดต่อเข้ามา                       
ซึ่งมีทั้งร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านปุ๋ยเคมี ร้านค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยส่วนใหญ่ประกอบกิจการอยู่ในอำ�เภอวาริชภูมิ
รวมทัง้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ยา อาหารและเครือ่ งดืม่ สมุนไพร ซึง่ มีทงั้ รายเก่าและรายใหม่ ค่าจ้างทีส่ ถาน
ที่จะได้รับอยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท (เวลาออกอากาศ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อเดือน) เมื่อจำ�นวนเงินค่าจ้างสูง
ได้มาง่ายๆ ไม่ต้องจัดรายการเอง เพียงแต่โหลดรายการจากเว็ปไซต์ที่เตรียมสื่อโฆษณาทุกอย่างไว้ล่วงหน้า                
แล้วให้สถานีวทิ ยุเปิดตามวันเวลาทีต่ กลงกันไว้ ยิง่ ถ้าเป็นการจัดรายการสด นักจัดรายการจะได้รบั ค่าจ้างเพิม่ ด้วย
ค่าจ้างถูกจ่ายให้ทุกสิ้นเดือนโดยไม่ต้องทำ�สัญญาว่าจ้างแต่อย่างใด นายสถานีวิทยุทั้งสองแห่งจึงพอใจกับค่าจ้าง
โฆษณาที่ได้   การบริหารจัดการไม่ยุ่งยาก นายสถานีวิทยุก็ไม่ต้องสนใจในข้อความที่ใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ             
ผู้ว่าจ้างยังให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีจำ�หน่ายในท้องตลาดทั่วไป มีการโฆษณาผ่านคลื่นของ อสมท. และ
สสวท. และพบว่ามีสื่อโฆษณาบางชิ้นที่มีการโฆษณามานานแล้ว

ตัวอย่าง หน้าเว็ปไซต์สำ�หรับดาวน์โหลด

21

จากการสำ�รวจพื้นที่ทำ�ให้พบสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาหารและยา ทั้งหมด 11 ตัวอย่าง จาก 5 สถานี
ที่ได้ทำ�การตรวจสอบ ทำ�การบันทึกเสียงโฆษณาแล้วถอดความเฉพาะสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่าง เช่น

“ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตรา........ เป็นยาสมุนไพรแผนโบราณ
แก้กษัยเส้น กษัยยึด เส้นตึง เก๊าต์   ปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อ ปวดกระดูก
บำ�รุงเส้นเอ็น บำ�รุงกล้ามเนื้อ บำ�รุงกระดูกและข้อให้แข็งแรง แก้อัมพฤกษ์
อัมพาต กล้ามเนือ้ อักเสบ กล้ามเนือ้ อ่อนแรง ชาตามมือ ชาตามเท้า บำ�รุงกำ�ลัง
ทำ�ให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า  บำ�รุงโลหิต บำ�รุงธาตุ บำ�รุงร่างกายให้แข็งแรง”

“ตั้งแต่กี้ไผกะเอิ้นว่ายายสีหมีควาย ไทบ้านกะบ่อยากเว่าอยาก          
จานำ�แล้ว พออิฉันมาพ้อยาระบายสมุนไพร.........แล้วรูปร่างกะเปลี่ยนไป            
ไปไสมาไสกะมั่นอกมั่นใจ กะมีแต่คนถามว่าแม่ใหญ่สีเปลี่ยนไป แม่ใหญ่                
สีเปลี่ยนไป หุ่นดีสีสันเลิศเลอเพอเฟ็กซ์ ผู้บ่าวกิ๊กกั๊กคอยสะนั่งแต่สิอยาก           
เว่านำ�  อยากสวยอยากหุ่นดี เซ็กส์น่าฮัก มาทำ�ความฮู้จักกับยาระบาย
สมุนไพร.........เด้อ ฟ่าวไปหาซื้อมากินเด้อค่า”     
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร............... ชนิดแคปซูลมีสว่ นผสมของถัง่ เช่า เห็ดหลินจือ โสม
และซิงค์ สำ�หรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและต่ำ� สมุนไพร..........สำ�หรับผู้ป่วยที่เป็น                 
โรคหัวใจอันมีสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูงและลิ่มเลือด สำ�หรับผู้ป่วยที่เป็นลมบ่อย
น้ำ�ตาลในเส้นเลือดสูง เส้นเลือดอุดตัน โรคตับอักเสบเรื้อรัง สมุนไพร..........สำ�หรับผู้ป่วยที่
ปัสสาวะลำ�บากปัสสาวะบ่อย สำ�หรับผู้ป่วยโรคกระเพาะโรคลำ�ไส้เป็นแผล สมุนไพร...........
สำ�หรับ   ผปู้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ เช่น แพ้อากาศ หวัดเรือ้ รัง สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง
โรคหอบหืด โรคนอนไม่หลับ ..........มีส่วนผสมของถั่งเช่า ซิงค์ โสม และเห็ดหลินจือ                  
สุขภาพดีในราคาไม่แพงคิดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ..........”
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ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เห็นได้ชัดเจนว่าโฆษณาเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎหมายด้านอาหาร            
และยา จึงได้มกี ารนัดประชุมร่วมกับผูด้ แู ลสถานีวทิ ยุทงั้ สองและผูด้ แู ลสถานีฯอืน่ ๆ จากอำ�เภอใกล้เคียงอีก 3 แห่ง
เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมกำ�กับดูแลของพนักงานเจ้าที่ระดับอำ�เภอตามบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้ ยังไม่เคยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเป็นทางการแก่                         
ผูป้ ระกอบการ พอมีบา้ งก็เป็นการสร้างเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาคประชาชนในการเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ
และมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่ม อย.น้อย, อสม. และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น จึงกลายเป็น
จุดอ่อนที่ทำ�ให้สถานีดังกล่าวออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอด
หลังจากผูป้ ระกอบการได้รบั ความรูท้ ถี่ กู ต้องในการโฆษณาและทราบแนวทางการควบคุมกำ�กับติดตาม
รวมถึงบทลงโทษทัง้ ทางแพ่งและทางปกครองกรณีมกี ารกระทำ�ผิดแล้วจึงได้เปิดโอกาสพูดคุยให้แสดงความคิดเห็น              
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองอย่างเป็นกันเอง พบว่าผู้ดูแลสถานีวิทยุทั้งหมดให้ความสนใจและพร้อมให้ความ  
ร่วมมือในการตัดข้อความที่ผิดกฎหมายออก แต่ขอออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่อไปเพื่อไม่ให้ขาดรายได้                 
ผมจึงขอให้ผู้ดูแลสถานีฯ แจ้งกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้นำ�เอกสารการโฆษณาที่ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงาน                  
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดง ซึ่งถ้าหากไม่มีต้องตัดเนื้อหาโฆษณาบางส่วนออก และให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์รีบดำ�เนินการขออนุญาตโฆษณากับ อย. ให้ถูกต้องต่อไปด้วย และหลังจากนี้ หากยังพบการกระทำ�ผิด
ซ้ำ�อีก ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ฯขอสงวนสิทธ์ในการดำ�เนินการตรวจสอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ดูแลสถานีฯได้ให้
ข้อมูลเพิม่ เติมอีกว่าในการกลับมาเปิดสถานีครัง้ นี้ มีการอบรมชีแ้ จงแนวทางดำ�เนินงานต่างๆแก่ผปู้ ระกอบการและ
ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ กสทช.เขต และ คสช. ในการปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมายของสื่อที่เกี่ยวข้องด้วย
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จากการสำ�รวจพื้นที่ทำ�ให้พบสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาหารและยา ทั้งหมด 11 ตัวอย่าง จาก 5 สถานี
ที่ได้ทำ�การตรวจสอบ ทำ�การบันทึกเสียงโฆษณาแล้วถอดความเฉพาะสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่าง เช่น

“ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตรา........ เป็นยาสมุนไพรแผนโบราณ
แก้กษัยเส้น กษัยยึด เส้นตึง เก๊าต์   ปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อ ปวดกระดูก
บำ�รุงเส้นเอ็น บำ�รุงกล้ามเนื้อ บำ�รุงกระดูกและข้อให้แข็งแรง แก้อัมพฤกษ์
อัมพาต กล้ามเนือ้ อักเสบ กล้ามเนือ้ อ่อนแรง ชาตามมือ ชาตามเท้า บำ�รุงกำ�ลัง
ทำ�ให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า  บำ�รุงโลหิต บำ�รุงธาตุ บำ�รุงร่างกายให้แข็งแรง”

“ตั้งแต่กี้ไผกะเอิ้นว่ายายสีหมีควาย ไทบ้านกะบ่อยากเว่าอยาก          
จานำ�แล้ว พออิฉันมาพ้อยาระบายสมุนไพร.........แล้วรูปร่างกะเปลี่ยนไป            
ไปไสมาไสกะมั่นอกมั่นใจ กะมีแต่คนถามว่าแม่ใหญ่สีเปลี่ยนไป แม่ใหญ่                
สีเปลี่ยนไป หุ่นดีสีสันเลิศเลอเพอเฟ็กซ์ ผู้บ่าวกิ๊กกั๊กคอยสะนั่งแต่สิอยาก           
เว่านำ�  อยากสวยอยากหุ่นดี เซ็กส์น่าฮัก มาทำ�ความฮู้จักกับยาระบาย
สมุนไพร.........เด้อ ฟ่าวไปหาซื้อมากินเด้อค่า”     
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร............... ชนิดแคปซูลมีสว่ นผสมของถัง่ เช่า เห็ดหลินจือ โสม
และซิงค์ สำ�หรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและต่ำ� สมุนไพร..........สำ�หรับผู้ป่วยที่เป็น                 
โรคหัวใจอันมีสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูงและลิ่มเลือด สำ�หรับผู้ป่วยที่เป็นลมบ่อย
น้ำ�ตาลในเส้นเลือดสูง เส้นเลือดอุดตัน โรคตับอักเสบเรื้อรัง สมุนไพร..........สำ�หรับผู้ป่วยที่
ปัสสาวะลำ�บากปัสสาวะบ่อย สำ�หรับผู้ป่วยโรคกระเพาะโรคลำ�ไส้เป็นแผล สมุนไพร...........
สำ�หรับ   ผปู้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้ เช่น แพ้อากาศ หวัดเรือ้ รัง สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง
โรคหอบหืด โรคนอนไม่หลับ ..........มีส่วนผสมของถั่งเช่า ซิงค์ โสม และเห็ดหลินจือ                  
สุขภาพดีในราคาไม่แพงคิดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ..........”
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ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เห็นได้ชัดเจนว่าโฆษณาเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎหมายด้านอาหาร            
และยา จึงได้มกี ารนัดประชุมร่วมกับผูด้ แู ลสถานีวทิ ยุทงั้ สองและผูด้ แู ลสถานีฯอืน่ ๆ จากอำ�เภอใกล้เคียงอีก 3 แห่ง
เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมกำ�กับดูแลของพนักงานเจ้าที่ระดับอำ�เภอตามบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้ ยังไม่เคยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเป็นทางการแก่                         
ผูป้ ระกอบการ พอมีบา้ งก็เป็นการสร้างเครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาคประชาชนในการเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ
และมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่ม อย.น้อย, อสม. และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น จึงกลายเป็น
จุดอ่อนที่ทำ�ให้สถานีดังกล่าวออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอด
หลังจากผูป้ ระกอบการได้รบั ความรูท้ ถี่ กู ต้องในการโฆษณาและทราบแนวทางการควบคุมกำ�กับติดตาม
รวมถึงบทลงโทษทัง้ ทางแพ่งและทางปกครองกรณีมกี ารกระทำ�ผิดแล้วจึงได้เปิดโอกาสพูดคุยให้แสดงความคิดเห็น              
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองอย่างเป็นกันเอง พบว่าผู้ดูแลสถานีวิทยุทั้งหมดให้ความสนใจและพร้อมให้ความ  
ร่วมมือในการตัดข้อความที่ผิดกฎหมายออก แต่ขอออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่อไปเพื่อไม่ให้ขาดรายได้                 
ผมจึงขอให้ผู้ดูแลสถานีฯ แจ้งกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้นำ�เอกสารการโฆษณาที่ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงาน                  
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดง ซึ่งถ้าหากไม่มีต้องตัดเนื้อหาโฆษณาบางส่วนออก และให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์รีบดำ�เนินการขออนุญาตโฆษณากับ อย. ให้ถูกต้องต่อไปด้วย และหลังจากนี้ หากยังพบการกระทำ�ผิด
ซ้ำ�อีก ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ฯขอสงวนสิทธ์ในการดำ�เนินการตรวจสอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ดูแลสถานีฯได้ให้
ข้อมูลเพิม่ เติมอีกว่าในการกลับมาเปิดสถานีครัง้ นี้ มีการอบรมชีแ้ จงแนวทางดำ�เนินงานต่างๆแก่ผปู้ ระกอบการและ
ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ กสทช.เขต และ คสช. ในการปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมายของสื่อที่เกี่ยวข้องด้วย
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บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
ในการจัดการสื่อโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย

และเมือ่ เร็วๆ นี้ เจ้าของสถานีวทิ ยุวาริชเรดิโอ ได้หารือร่วมกับผูป้ ระกอบการวิทยุในเขตจังหวัดสกลนคร
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้แล้ว จำ�นวน 36 สถานี เพื่อจัดตั้ง
สมาคมวิทยุบริการทางธุรกิจสกลนครขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ติดตามและควบคุมการ
ดำ�เนินกิจกรรมภายในต่างๆของสถานีสมาชิกให้ถูกต้องเหมาะสม ปัจจุบันสมาคมฯ อยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร          
ขอจัดตั้ง
เมื่อการกำ�กับดูแลการโฆษณาอาหารและยาในพื้นที่ห่างไกลยังจำ�กัด ส่งผลให้สื่อโฆษณาผิดกฎหมาย         
ยังคงมีอยู่ และส่งผลอย่างต่อเนือ่ งกับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของประชาชน นำ�ไปสูค่ วามเสีย่ ง
ในการเจ็บป่วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพโดยไม่จ�ำ เป็นและสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของผูบ้ ริโภค
ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
ต่อไป
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ปัญหาการโฆษณาเกินจริง มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผ่านสื่อทุกช่องทาง และเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคม            
รวมถึงเกิดขึ้นกับคนทุกเพศ ทุกวัย ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ถูกสื่อโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถรักษา               
โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เก๊าท์ ปวดเมื่อย ข้ออักเสบ ฯลฯ ได้สารพัด ส่วนวัยรุ่นและหญิงสาว
ก็ถกู ล่อหลอกว่ามีผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีท่ �ำ ให้ขาว อกโต ผอม สวย ส่วนหนุม่ น้อยหนุม่ ใหญ่มกั เข้าใจผิดว่ามีผลิตภัณฑ์
ที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ดังใจปรารถนา ทั้งๆที่ไม่จริง
จังหวัดลำ�ปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหาการโฆษณาเกินจริงที่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ
มากมายเหล่านี้ มีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการโฆษณาชวนเชื่อ ทำ�ให้ป่วยเรื้อรัง ต้องเสียเงินทองมากมาย            
ในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาบริโภค เช่น น้ำ�สมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาทุกโรค ที่มีราคาหลายพันบาท          
ต่อขวด  บางคนกินกาแฟลดความอ้วนจนเกิดภาวะมีกอ้ นเนือ้ กระจายตามจุดต่างๆ ของร่างกาย บางคนถูกหลอก
ให้ใช้เครื่องสำ�อางที่อวดอ้างสรรพคุณว่าทำ�ให้หน้าใส เด้ง รักษาสิวฝ้า และกระได้ด้วย เป็นต้น
เรื่องราวของการได้รับผลกระทบเหล่านี้ เป็นที่มาที่ทำ�ให้ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำ�ปาง             
ภายใต้หน่วยงานพัฒนาเอกชนที่มีชื่อว่า ‘สมาคมชีวิตดี’ ได้เริ่มต้นทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำ�ปาง ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การนำ�ของ ภก. ไพรรัตน์ หริณวรรณ เภสัชกรสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำ�ปาง และต่อมาได้มีการประสานความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 3 (ลำ�ปาง) (กสทช.เขต 3 ) เกิดเป็นความร่วมมือในการทำ�งาน
เพื่อจัดการสื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วยการสานพลังภาครัฐ คือ อย. กสทช. กับภาคประชาสังคม
ผลงานความสำ�เร็จที่เห็นได้ชัดเจนคือ การทำ�ให้พื้นที่ลำ�ปางปลอดจากการโฆษณาอาหารและยา
ที่ผิดกฎหมาย โดยสถานีวิทยุทั้ง 16 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่มีสื่อโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย ภารกิจ
ที่กำ�ลังดำ�เนินการต่อไปของจังหวัดลำ�ปางเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง เพราะมุ่งอยู่ที่การทำ�ให้จังหวัดลำ�ปาง
ปลอดจากการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายอย่างแท้จริง ผู้บริโภคจะต้องไม่ได้รับสื่อโฆษณาที่ผิด
กฎหมายที่กระจายเสียงมาจากสถานีวิทยุอื่นๆ ที่ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดลำ�ปางด้วย
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สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ย้อนรอยการก่อเกิดความร่วมมือในครั้งนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาของ                       
ภาคประชาชนเป็นตัวตั้งกับความตั้งใจในการแก้ปัญหาของบุคลากรจากทั้งสามฝ่าย คือ ศูนย์คุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำ�ปาง สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�ปาง และ กสทช.เขต 3 (ลำ�ปาง) เมื่อ                
สามฝ่ายได้ลงนั่งและเริ่มพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในลำ�ปาง ความเข้าใจก็เกิดขึ้น ผลจากการพูดคุยทำ�ให้
ทั้งสามฝ่ายเห็นควรที่จะจัดให้มีเวทีประชาคมร่วมกัน โดยครั้งแรกนั้น ขอเพียงให้มีเวทีเพื่อให้ความรู้แก่            
ผู้บริโภค นักจัดรายการวิทยุและนายสถานีวิทยุเป็นอย่างน้อย ปรากฏว่าเวทีดังกล่าว สามารถพัฒนา             
ต่อไปจนเกิดเป็นการจัดกลไกเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาและถูกหลอกลวง             
อีกด้วย
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำ�ปาง ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นแกนนำ�เครือ
ข่ายประชาชน และกลไกเฝ้าระวังในระดับพื้นที่และชี้ช่องทางหรือเบาะแสให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย                       
ทั้งสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�ปางและ กสทช.เขต 3 (ลำ�ปาง) ซึ่งส่วนที่น่าภาคภูมิใจที่สุดนั้นเกิด
จากความตั้งใจจริงของภาคประชาชนกลุ่มเล็กๆในจังหวัด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงทำ�ให้เกิดเวที
การพูดคุยและกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง แต่ยังทำ�ให้เกิดเวทีในลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นอีก
หลายจังหวัดที่ กสทช. เขต 3 ดูแล นอกจากนี้ ยังทำ�ให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสาม
ฝ่ายในการทำ�งานของกสทช.เขตทั้ง 14 เขต เภสัชกรจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ              
เครือข่ายภาคประชาชน เวทีระดับประเทศที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 จึงถือเป็นเวทีบูรณาการ
เพื่อสานฝัน รวมพลังสามฝ่ายในการจัดการปัญหาโฆษณาในระดับปฏิบัติการเป็นครั้งแรก โดยมีสำ�นัก
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และแผนพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ให้การ
สนับสนุนอย่างเข้มแข็ง
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ซึง่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จดั ทำ�โครงการเพือ่ ดูแลความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคมาอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่ว่าจะเป็น โครงการหูฟังโฆษณาตาอ่านฉลากปากร้องเรียน โครงการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาทางสถานีวิทยุ
โครงการอบรมพัฒนาความรูแ้ ก่สอื่ มวลชน  รวมถึงการดำ�เนินคดีผกู้ ระทำ�ความผิดด้านโฆษณา  แต่สถานการณ์
ปัญหาก็ยงั คงอยูแ่ ละลงลึกใกล้ชดิ ถึงประชาชนระดับรากหญ้า  ดังนัน้ ในปีงบประมาณ 2555 สำ�นักงานสาธารณสุข
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และแทรกซึมถึงระดับรากหญ้า เพื่อติดอาวุธและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์        
“ถ้าไม่มีคนซื้อย่อมไม่มีคนขาย” จนเกิดเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณา
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“ถ้าไม่มีคนซื้อย่อมไม่มีคนขาย” จนเกิดเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น
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ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น
เป็นกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในเขตอำ�เภอน้ำ�พองที่รวมตัวกันเป็น “ชมรมกลุ่มสตรีพัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรม
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม” เพือ่ เฝ้าระวังผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม พัฒนาความเป็นอยูข่ องประชากรและพืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ภูมิปัญญาของชุมชนที่รายล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ทำ�ให้ประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
ได้แก่ โรคปากเบี้ยว มือชา  ปวดขา ปวดเอว โรคภูมิแพ้ต่างๆที่หาสาเหตุไม่พบ  ซึ่งประชาชนในชุมชนได้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลจากการโฆษณาผ่านสือ่ ทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยและการโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะโน้มน้าว
จิตใจทำ�ให้น่าเชื่อถือ จากการที่ชมรมกลุ่มสตรีพัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ร่วมดำ�เนินงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโฆษณา จังหวัดขอนแก่น  เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สื่อโฆษณาผิดกฎหมาย การรณรงค์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่รอบชุมชน
การค้นหาและค้นพบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโฆษณาผิดกฎหมาย  
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    ทำ�ให้ทางกลุ่มได้เล็งเห็นถึง
ความรุนแรงของสถานการณ์
ปัญหาที่กำ�ลังเกิดขึ้นในสังคม      
จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงาน
เครือข่ายเฝ้าระวังและผูเ้ สียหาย
จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพผิดกฎหมาย  เฝ้าระวัง
ผู้ได้รับผลกระทบจากโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย  
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานภาคี
เครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น และจั ด การปั ญ หาการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพผิ ด กฎหมาย                                                     
โดยมี น.ส.ณัฐพร แสงโพธิ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานและนางจารุวรรณ จำ�ปาเทศ เป็นเลขานุการศูนย์                
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ประสานงาน สำ�นักงานอยู่ที่บ้านเลขที่188 หมู่ 9 บ้านคำ�ใหญ่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น                              
ซึ่งจากการดำ�เนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ทางศูนย์ประสานงานได้มีการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ                    
ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและได้ส่งต่อให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นดำ�เนินการตามกฎหมาย                    
ส่วนการเฝ้าระวังผูเ้ สียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายนัน้ พบว่ามีอปุ สรรคในการ
ดำ�เนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของศูนย์ฯ เพราะผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงตัวแม้จะเป็นบุคคลที่อยู่
ในชุมชนเดียวกันนัน้ เอง ซึง่ ทางศูนย์ประสานงานฯ หวังว่าเครือข่ายทีม่ กี จิ กรรม เช่นเดียวกันนีห้ ากสามารถประสาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและรวมพลังกันได้ก็จะเกิดพลังที่เข้มแข็งทำ�ให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อ ผู้เสียหายกล้าลุกขึ้นมา
เรียกร้องสิทธิ์ของตนเองมากกว่าการตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ยาวิพากษ์ฉบับนี้กลับมาสู่เรื่องโฆษณาอีกครั้งหลังจากที่ กพย. ร่วมกับภาคีหลายหน่วยงานเสนอวาระจนผ่าน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 เมือ่ ปี 2554 เรือ่ งการจัดการปัญหาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และผ่านคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นำ�รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีไปแล้ว
หลังจากนั้นมีการจัดทำ�ยุทธศาสตร์จนผ่านเข้ารับรองในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้ง ในครั้งที่ 6 ปี 2556
(ได้เลื่อนมาจัดกลางปี 2557 เนื่องด้วยเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง) ที่ประชุมมีมติรับรองแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปั ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพพ.ศ.2557-2561 เพื่ อ ให้ มี ก ารบู ร ณาการ
การทำ�งานแก้ปัญหาสื่อที่ถูกใช้เป็นช่องทางโฆษณาเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่สื่อรูปแบบใหม่ๆ
เกิดขึ้นซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว
เรามาดูกันว่าความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ 3 ประสาน จะเป็นจริงเพียงใด กลไกที่เสนอทางการจัดการนั้นไป
ถึงไหน ยังมีอะไรที่ต้องทำ�เพิ่มเติม เพราะคงไม่สามารถจัดการได้ในช่วงระยะสั้นๆ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้หมักหมม
มานาน และประกอบไปด้วยผู้เล่นที่หลากหลาย ทั้งในแง่ผู้ก่อให้เกิดโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (รวมบางเรื่องที่สุ่มเสี่ยงในเรื่อง
จริยธรรมหรือไม่ชัดเจนในการจัดการ) ทั้งผู้ผลิตและ/หรือนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ ผู้กระจายต่อ ผู้ขาย ผู้จัดทำ�โฆษณา
ช่องทางการกระจายโฆษณา ผู้ประกาศ นักจัดรายการ สถานีต่างๆ ไล่มาจากวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม
และที่รุนแรงมาก แต่รูปแบบการจัดการยังไม่ชัดคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ) ในส่วนหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบก็มีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กสทช. อย. กระทรวง ICT สำ�นักงานตำ�รวจและสคบ. จนก่อให้เกิดช่องว่าง
การทำ�งานได้ เช่นกัน
ในส่วนของ กพย. ได้ร่วมในขบวนการจัดการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
ต้นแบบ และขยายจัดทำ�โครงการนักร้องเรียน ขยายการพัฒนาเครือข่ายการติดตามและร้องเรียนไปอีก 11 จังหวัด
แม้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ก็เป็นเพียงงบอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับปัญหาที่มีขนาดใหญ่มาก
กพย. เห็นว่า ระบบการจัดการที่มียังไปไม่ถึงการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนได้เต็มที่และครบถ้วน
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติและอาจจะหาเจ้าภาพได้ยาก แต่รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
การให้ความรู้ ทั้งการป้องกันและดูแลตนเอง การสนับสนุนบทบาทที่ชัดเจนของประชาชนและการให้ข้อเท็จจริง
แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการจัดการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง
ในขณะที่ประชาชนกำ�ลังรอคำ�ตอบอยู่ กพย. ก็จะเป็นสื่อกลางในการติดตามการทำ�งานตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการสำ�รวจสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
กองบรรณาธิการ - อาทิตย์ พันเดช / ดุริพัธ แจ้งใจ / สงวน ลือเกียรติบัณฑิต / เขมวดี ขนามแก้ว / มยุเรศ แลวงค์นิล / กนกพร ธัญมณีสิน / วสันต์ มีคุณ / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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เป็นที่รู้ๆกันว่าในปัจจุบันมีการโฆษณาสินค้าด้านสุขภาพกันมากมายในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางวิทยุ
และโทรทัศน์ (เคเบิ้ล) และส่วนใหญ่ก็มักจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ในฟากประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้-ข้อมูลด้านสุขภาพไม่มากนัก ทำ�ให้ตกเป็นเหยื่อ เสียทั้งเงิน
เสียทั้งสุขภาพ จะมีเพียงส่วนน้อยที่รู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ แล้วก็หงุดหงิดอยากให้มีการยุติโฆษณา
เหล่านั้นเสีย จึงพากันไปร้องเรียนยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ก็มักจะผิดหวังกลับมาเพราะมีแต่ลมปากไปฟ้อง
ไม่มีหลักฐานเป็นมั่นเป็นเหมาะ
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้และอยากให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและร้องเรียนปัญหาด้านการโฆษณาสินค้าสุขภาพ เพราะลำ�พังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและ
เอ็นจีโอไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง จึงได้จัดทำ�คู่มือประชาชนที่ต้องการร้องเรียนปัญหาการโฆษณาดังกล่าว
(คู่มือประชาชนนักร้องเรียน) ทั้งนี้เพื่อให้การร้องเรียนนั้นๆเป็นมรรคเป็นผลเกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
เนื้อหาในคู่มือนี้บอกหลักการเก็บข้อมูลที่สำ�คัญที่ต้องใช้ในการยื่นร้องเรียน เช่น

1
2
3

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ โดยให้ระบุประเภทของสื่อที่พบการโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ
เกี่ยวกับสื่อดังกล่าวให้ชัดเจนที่สุด เช่น วัน เวลาที่พบการโฆษณา พื้นที่ที่พบโฆษณา
คลื่นความถี่/ช่องรายการ ชื่อสถานี ชื่อรายการ หรือชื่อผู้จัดรายการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น เป็นยา/อาหาร/เครื่องสำ�อาง ฯลฯ นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ให้
ตรวจสอบด้วยว่าโฆษณานั้นมี เลขที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการโฆษณา เช่น มีผู้เล่าประสบการณ์ สปอตโฆษณา ฯลฯ

นอกจากนี้ ในคูม่ อื ยังบอกเคล็ดลับต่างๆ มากมายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพือ่ ทีป่ ระชาชน
ทั่วไปจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องการ
สนใจขอรับคู่มือฯ นี้ ได้ที่ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังรบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218 8452 Email: spr.chula@gmail.com หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯได้จาก
ส่วนสื่อเผยแพร่ที่ www.thaidrugwatch.org

“สึนามิ”  โดย ภญ.สรีรโรจน์  สุกมลสันต์
“Tsunami” by Sareraroj Sukamolsan

เชื้ อ ดื้ อ ยา เป็ น ประเด็ น ที่ มี
การพู ด ถึ ง ในระดั บ สาธารณะมา              
ช้ า น า น แ ต่ ก ลั บ ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร              
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้ ย า            
มากนัก เช่นเดียวกับความเชื่อที่ว่า
ทะเลฝัง่ ทะเลอันดามันจะไม่มท
ี างเกิด
“สึ น ามิ ” แต่ เ มื่ อ คลื่ น ยั ก ษ์ ถ าโถม           
เข้ามา เกินที่จะต้านทานแรงทำ�ลาย
อั น มหาศาลได้ สุ ด ท้ า ยธรรมชาติ             
ก็เรียกคืนทุกอย่างไปจากเรา
Antimicrobial resistance is a
public issue that has been talked
for ages but it causes a little effect
on drugs consumption habit of
people. This goes the same way as
a belief that it is impossible to have
Tsunami along the Andaman coast,
but when gigantic waves comes and
sweeps everything down, we
cannot resist such a humongous
destructive forces. Finally, the
nature recalls everything from us.

ปีท่ี 6 / ฉบับที่ 23 / พฤศจิกายน 2557

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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