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ผู้จัดการ กพย. แถลง

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

การแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมทั้งต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา
บทเรียนจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาโดยมี
ช่องทางการร้องเรียนและจัดกระบวนการทำ � งานที่ชัดเจน ตอบโจทย์การแก้ปัญหาผู้บริโภคที่เจอ
โฆษณาหลอกลวงได้ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนและรู้ผลการดำ�เนินการจัดการข้อร้องเรียนในกรอบเวลา
การทำ�งานที่ชัดเจน เป็นต้น
สำ�หรับประเทศไทย หากจะพูดว่าในทุกวันนี้ ระบบการเฝ้าระวังปัญหาโฆษณาอย่างผิดกฎหมายนัน้
ค่อนข้างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังโดยภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแล้ว แต่ความยากอยูท่ ่ี ทำ�อย่างไรข้อ
ร้องเรียนจะนำ�ไปสูก่ ารจัดการให้หมดสิน้ ไปได้ ข้อจำ�กัดมีอยูม่ ากมาย ตัง้ แต่การขาดบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ
ข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ประชาชนขาดภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น
เรื่อยๆ
แผนงาน กพย. ยังคงต้องดำ�เนินกลยุทธทั้งสามด้าน คือทั้งปลุกประชาชนให้รู้เท่าทัน เสริม
องค์ ก รผู ้ บ ริ โ ภคให้มีพ ลังเข้มแข็งมากขึ้น และกดดั นหน่ วยงานผู ้ ม ี ห น้ า ที ่ ร ั บผิ ดชอบต่ อ ไป แบบ
“กั ด ไม่ ปล่อย”

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายต่างๆ
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการประจำ�ฉบับ - สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค / สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ
กองบรรณาธิการ - อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / สรณันท์ จิวะสุรัตน์ / ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ / กลุ่มนิสิตเภสัชศาสตร์ / เขมวดี ขนาบแก้ว / กนกพร ธัญมณีสิน /
นัทธินี วัฒนวราสันติ์
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จำ�กัด
ติดต่อ ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทบู : www.youtube.com/
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เรื่องจากปก

บทสัมภาษณ์พิเศษ
พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค

กสทช. กับนโยบายการจัดการ
โฆษณาหลอกลวงเกี่ยวกับอาหาร
และยาทางวิทยุและโทรทัศน์
สัมภาษณ์พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บทสัมภาษณ์พิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคของพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในฐานะที่ท่านได้เข้ามารับผิดชอบเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคของกสทช.ในปี 2560 โดยท่านมีผลงานเชิงรุกในการดำ�เนินงานจัดการปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายที่ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ และต่อมาในปี 2561 ท่านได้มีบทบาท
สำ�คัญในการบูรณาการความร่วมมือเฉพาะกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขยายมา
สู่การสร้างกลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกสทช.ภาคและกสทช.เขตกั บ สำ � นั ก งานสาธารณสุขจังหวัด
(สนง.สสจ.) ที่อยู่ภายใต้สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลการกระจายเสียงทางสถานี
วิทยุ โดยนโยบายสำ�คัญของท่านคือ “หน้าจอโทรทัศน์และวิทยุต้องไม่มีโฆษณาผิดกฎหมาย”

คำ�ถาม : ขอทราบประวัติส่วนตัว
ผมจบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยจปร. ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
จากนิดา้ และปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยา เน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง จากมหาวิทยาลัย
บีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมนี เมื่อ พ.ศ. 2535
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พอจบมาแล้ว ผมได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษแบบประจำ�ให้กับนิด้า สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง
2550 แล้วยังเคยทำ�งานทั้งทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ ผมทำ�รายการวิทยุ ใจถึงใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2542 ถึง 2544 รายการวิทยุรักเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2553 และรายการวิทยุบ้านเมือง
ของเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2553 และเป็นหัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ.5 พ.ศ. 2547
นอกจากนั้นในฐานะที่เป็นทหาร ผมทำ�งานในฐานะรองผู้อ�ำ นวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ต.ค. 2548 – ธ.ค. 2549) เคย
เป็นเลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา 1 ต.ค. 2543 ถึง 2548 และตุลาการ
ศาลทหารกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ต.ค. 2548

คำ�ถาม : เหตุใด ท่านพีระพงษ์ถึงให้ความสนใจกับงาน กสทช.
เพราะผมทำ�งานในสายสื่อมาก่อน เมื่อตอนที่มาสมัครเป็น กสทช. กรรมการคัดสรรประหลาดใจ
ผมเคยทำ�งานทั้งเป็นอาจารย์ เป็นทหาร เป็นสื่อมาก่อน เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติครบที่ไม่เคยมีใคร
เป็นมาก่อน

คำ�ถาม : ท่านต้องการเห็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์เป็นอย่างไร ประสบการณ์
ในต่างประเทศมีส่วนปรับวิธีคิดและมุมมองการทำ�งานของ กสทช. อย่างไร

ผมสนใจโมเดลของเยอรมัน เพราะต้องเข้าใจว่าสือ่ จะมีคณ
ุ ภาพ รายการดีๆ มันต้องมีเงินทุนสนับสนุน
ให้เขา ไม่ใช่ปล่อยให้สื่อไปหากินเอง ในระบบทุนนิยม ถ้าปล่อยให้สื่อ เจ้าของช่องต้องไปหากินกับ
การโฆษณา มันเลยไปเข้ากับระบบการตลาดของทุนนิยม เราจะไม่ได้ชมรายการทางประวัติศาสตร์
รายการปรัชญา หรือรายการทางศิลปะหรือดนตรีคลาสสิกดีๆ เพราะจะไม่มีเรตติ้ง เราถูกบังคับให้
ดูเฉพาะรายการที่ขายได้ในระบบทุนนิยม เช่น รายการละครตบตี หรือ เกมส์โชว์ อะไรที่ไร้สาระ
สำ�หรับเยอรมัน ผู้ชมต้องมีส่วนร่วมในการจ่าย แม้แต่ระบบทีวีพื้นฐาน ก็ต้องจ่ายค่าชม แต่จ่ายใน
ราคาถูกมาก จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้รัฐบาลนำ�ไปเป็นกองกลางแล้วจัดสรรมาให้สื่อ เพื่อให้สื่อ
ผลิตรายการดีๆ มีสาระ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ชม มันต้องแก้ในระบบโครงสร้าง ทำ�ให้เนื้อหา
ไม่ขึ้นกับการตลาด หรือระบบวัดเรตติ้ง หรือระบบโฆษณา กสทช.ของเยอรมันจึงสามารถทำ�ทีวีให้
มีคุณภาพได้ ซึ่งแตกต่างจากบ้านเรา
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คำ�ถาม : อะไรเป็นงานที่ท่านทำ�ไปแล้ว และถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำ�เร็จ
มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ� และต้องการสร้างในปีนี้

ถ้าถามถึงเป้าทีเ่ ป็น ultimate goal อยากให้เป็นแบบเยอรมัน แต่ทท่ี �ำ ได้ แค่จดั ระบบการตรวจสอบ
เนื้อหา และจัดระบบเครือข่ายตรวจสอบเนือ้ หา รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือกับอย. ผมว่าทำ�งาน
มาถูกทางแล้ว เหลือแต่การทำ�ความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการฯ ทำ�ให้เข้าใจว่าใช้แต่อำ�นาจ
ในการจับปรับอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสร้างสมดุล
สำ�หรับความร่วมมือกับอย. จะเห็นได้ว่าเมื่อมาร่วมทำ�งานกัน มาเฝ้าระวังหน้าจอโทรทัศน์ด้วยกัน
มันรวดเร็วมาก เมื่ออย.วินิจฉัยว่าผิดกฎหมาย มันสามารถสั่งระงับการดำ�เนินการได้ในวันรุ่งขึ้น
ส่วนการทำ�งานกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด มันเพิ่งเริ่มต้น แล้วมันมีตั้งเจ็ดสิบจังหวัด มันมี
นโยบายและวัฒนธรรมวิธีคิดที่แตกต่างกัน และการที่สสจ.ต้องพึ่งสื่อ ต้องการเป็นพันธมิตรกับสื่อ
ก็เป็นอุปสรรคสำ�คัญ ทำ�ให้การทำ�งานยาก ซึ่งจะเห็นว่าหลายจังหวัดเลือกใช้การเตือนมากกว่า
การดำ�เนินคดี แต่ต้องดำ�เนินงานต่อไป ซึ่งผมจะเน้นการไปเยี่ยมติดตามงานเพิ่มมากขึ้น

คำ�ถาม : เจ้าหน้าทีข่ องกสทช.จะรักษาสิง่ ทีท่ า่ นสร้างไว้ได้อย่างไร บางเรือ่ งเป็นเทคนิคเฉพาะตัว
ต้องเข้าใจว่าเค้าให้อ�ำ นาจมาก เราต้องบริหารอำ�นาจให้สมดุล ใช้ทง้ั ไม้แข็งและไม้นวม ดูในภาพรวม
ให้ได้ อย่างกรณีนี้ เค้าร้องมาว่าพอเราห้ามโฆษณาทางทีวี มันไปโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เงินเลย
ไปอยู่กับต่างประเทศ ออกไปกว่าสองหมื่นล้านบาท ไปอยู่กับต่างชาติหมด
การทำ�งานกับภาคีเครือข่าย ต้องสร้างสัมพันธ์ร่วมกันด้วย เป็นเพื่อนกัน ไปตีกอล์ฟ ไปกินเหล้า
มันทำ�งานกันง่ายขึ้น หรือต้องไปเยี่ยมกันบ่อยๆ
ส่วนการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ เราทำ�ให้เห็นว่ามันสำ�คัญทีต่ อ้ งทำ�  ทำ�ให้เป็นตัวชีว้ ดั ต้องหาเครือ่ งมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ ต้องไปกำ�กับให้มีแผนปฏิบัติการ ทำ�ให้เป็นระบบ เมื่อระบบมันเกิดแล้ว มัน
จะกลายเป็นงานประจำ�ที่ต้องทำ�
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
นักวิชาการอิสระ

การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่เหมาะสมในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในต่างประเทศก็มีปัญหาการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมเช่นกัน ปัญหาภายใน
อุตสาหกรรม ซึง่ ช่วยส่งเสริมการขายอาหารทีเ่ ข้าข่ายฉ้อฉล รวมถึงการไม่บงั คับใช้กฎหมายและข้อบังคับ
ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตติดฉลากและขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ค�ำ ว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” บุคคลที่ระบุว่า
ตนเองเป็นนักโภชนาการ แต่มาจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง นักวิจัยที่ออกสื่อสาธารณะเกี่ยว
กับผลการค้นพบของตนก่อนทีก่ ารศึกษาจะตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ซึง่ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความสับสน
นอกจากยาและอาหารแล้ว ยังมีการโฆษณาเครือ่ งสำ�อาง ผลิตภัณฑ์โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy)
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย
บทความนี้จะดูการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในบางประเทศที่
น่าสนใจ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration, FDA) มีการออกจดหมายเตื อ น
ไปยั ง บริ ษ ั ท ผลิ ตภัณ ฑ์สุขภาพที่ดำ� เนินการโฆษณาที ่ ท ำ�ให้ เข้ า ใจผิด เจือปนผลิตภัณฑ์หรือปลอม
เครื่องหมายการค้า ให้ดำ�เนินการแก้ไข หากไม่ปฏิบัติตาม อาจมีมาตรการอื่นตามมา เช่น การยึด การสั่ง
ห้ามโดยศาล การยึดหน่วงผลิตภัณฑ์เมื่อเข้าสู่ประเทศจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น การแนะนำ�หน่วยงาน
ของรัฐบาลกลางให้ทราบถึงจดหมายเตือนเพื่อให้นำ�ข้อมูลไปพิจารณาเมื่อพิจารณาทำ�สัญญากับบริษัท
กรรมาธิการการค้าสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission, FTC) มีอำ�นาจหน้าที่
ควบคุมการโฆษณาที่หลอกลวงหรือไม่เป็นธรรมด้วย โดยมักกระทำ�การเมื่อมีคำ�ร้องทุกข์จากพลเมืองต่อ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทนายความและผู้อื่นสามารถยื่นคำ�ร้องทุกข์ต่อบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วน
ในการปฏิบัติดังกล่าวได้
ที่นา่ สนใจคือ เมือ่ พิจารณาบทบาทอันสำ�คัญของการเก็บรวมข้อมูลและการกำ�หนดเป้าหมายผูบ้ ริโภค
ตามพฤติกรรมในการตลาดแล้ว จะเห็นได้ว่า ควรใส่ใจกับประเด็นความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากเทคนิค
การตลาดดิจิทัลใหม่บางเทคนิคเป็นพิเศษ องค์กรหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ดิจิทัล (Center for Digital Democracy, CDD) ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรคุ้มครอง
การบริโภคและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคชั้นนำ�ในสหรัฐอเมริกา องค์กรนี้ได้อยู่ในแนวหน้ า ของ
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การวิจัย การให้ความรู้แก่สาธารณชนและการเป็นตัวแทนในการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมาตั้งแต่
การก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ขณะที่เราพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรนี้
ช่วยประชาชนในการเลือกสิ่งต่างๆเพื่อสุขภาพให้ดีขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ
ตลาดทางการแพทย์ออนไลน์กำ�ลังวิวัฒน์ไปโดยมีการป้องกันน้อย คำ�ถามก็คือ ทำ�อย่างไรจึงจะดีที่สุด
ที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา ทำ�ให้เราได้รบั ข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือและไม่ตกอยูใ่ ต้วธิ ปี ฏิบตั ทิ างการตลาด
ที่ไม่เป็นธรรม องค์กรนี้ก�ำ ลังทำ�งานให้แน่ใจว่าสาขาสุขภาพดิจิทัลนั้นสามารถเอาผิดได้ เคารพความ
เป็นส่วนตัวของผู้บริโภค และมีการป้องกันอยู่สำ�หรับการตลาดออนไลน์ ตัวอย่างเช่น องค์กรนี้ได้ออก
รายงานเรื่อง “การตลาดดิจิทัลของอาหารต่อเด็กและวัยรุ่น: วิธีปฏิบัติอันเป็นปัญหาและการแทรกแซง
นโยบาย” รายงานฉบับนี้ตรวจสอบแนวโน้มการตลาดดิจิทัลต่อเยาวชนที่ใช้เทคนิค “นํ้าเซาะทราย”  
สื่อสังคม   การระบุโพรไฟล์พฤติกรรม   การมุง่ เป้าตามสถานทีแ่ ละการตลาดทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และ
วิธีทางประสาทวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ รายงานนี้ยังได้แนะนำ�หลักการสำ�หรับควบคุมการโฆษณาที่
ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนด้วย โดยระบุว่าควรสร้างกรอบควบคุมใหม่สำ�หรับการตลาดดิจิทัลต่อเยาวชน
กรอบใหม่จำ�เป็นจะต้องนำ�วิธีปฏิบัติทางการโฆษณาและการตลาดทั้งหลายในทุกสื่อมาพิจารณา และใช้
กับเด็กทุกคนรวมถึงวัยรุ่นด้วย กลยุทธ์แทรกแซงจำ�เป็นต้องครอบคลุมและหลากหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในรัฐบาล สาธารณะและอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลายทัง้ ในระดับมลรัฐและรัฐบาลกลาง
ใจกลางของกรอบใหม่นี้ควรเป็นชุดหลักการและวิธีปฏิบัติทางการตลาดที่เป็นธรรม เป้าหมายควร
เป็นการถ่วงดุ ล ความสามารถของเยาวชนที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในวั ฒ นธรรมสื ่ อ ดิ จิ ท ั ล อย่ า งเต็ ม ที ่ ใ นฐานะ
ผู้ผลิต ผู้บริโภคและพลเมือง กับพันธกรณีของรัฐบาลและอุตสาหกรรม เพือ่ ให้แน่ใจว่าเยาวชนไม่ได้ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลแห่งการตลาดที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวงโดยเฉพาะสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
หลักการเหล่านี้ จะทำ�ให้มั่นใจได้ว่า เยาวชนจะเข้าสู่สังคมในฐานะผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบในตลาด
ดิจิทัลที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเข้าใจสิทธิของตนได้

ประเทศออสเตรเลีย

หน่วยควบคุมกำ�กับยาของประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration,
TGA) เป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบจัดการคำ�ร้องทุกข์เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าทางการรักษาต่อ
สาธารณชน มีการนำ�เว็บไซต์ใหม่เข้ามาให้ประชาชนใช้ยื่นคำ�ร้องทุกข์ได้ง่ายแบบออนไลน์ หน่วยงานนี้
มุ่งมั่นที่จะจัดการคำ�ร้องทุกข์เหล่านี้ภายในกรอบเวลาที่แน่นอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดผลสําเร็จ
(key performance indicator, KPI) เมื่อประชาชนส่งคำ�ร้องทุกข์การโฆษณาเข้าไปแล้วจะได้รับอีเมล
ว่าหน่วยนี้ได้รับแล้ว อีเมลนี้จะมีหมายเลขอ้างอิงซึ่งสามารถใช้ติดตามคำ�ร้องทุกข์ได้ คำ�ร้องทุกข์จะได้รับ
การจัดการตามนโยบายจัดการคำ�ร้องทุกข์เกี่ยวกับการโฆษณาของหน่วย ทันทีที่กิจกรรมเกี่ยวกับคำ�ร้อง
ทุกข์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว หน่วยนี้จะแจ้งผลลัพธ์ให้ผู้ยื่นทราบ หากเกี่ยวข้องกับผู้โฆษณาหลายรายที่ผู้ยื่น
หรือหน่วยนี้ระบุพบ ผู้ยื่นก็จะได้รับแจ้งถึงการจัดหมวดหมู่ การประเมินและผลลัพธ์สำ�หรับผู้โฆษณา
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แต่ละราย ผลลัพธ์ของคำ�ร้องทุกข์จะหาได้แบบออนไลน์ ข้อมูลที่จัดพิมพ์สำ�หรับแต่ละคำ�ร้องทุกข์จะขึ้น
อยู่กับการจัดหมวดหมู่ของเรื่อง (ตํ่า ปานกลาง สูง หรือวิกฤต) การปฏิบัติอย่างเช่นคำ�สั่ง การแจ้งการ
ละเมิดหรือการดำ�เนินการที่บังคับใช้ต่อผู้โฆษณา จะมีการบันทึกไว้ในผลลัพธ์และจัดพิมพ์ไว้ในเว็บไซต์ด้วย

ประเทศแคนาดา

ในความพยายามแก้ปัญหาคำ�ร้องทุกข์เกี่ยวกับการโฆษณา ความสำ�คัญอันดับแรกของกระทรวง
สาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) คือ การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของชาวแคนาดา
กระทรวงฯใช้การแทรกแซงในระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีไ่ ด้สดั ส่วนกับความเสีย่ งต่อสุขภาพ วิธกี าร/มาตรการ
จากเบาไปหาหนักได้แก่ การขอความร่วมมือซึ่งมักใช้จดหมายที่อาจขอให้ดำ�เนินการแก้ไขหรือหยุด
การโฆษณา การติดตามผลเพื่อทวนสอบว่าการดำ�เนินการที่ขอไปนั้นเสร็จสิ้นในลักษณะที่กระทรวงฯ
พอใจหรือไม่ การยึดวัสดุโฆษณา การเยี่ยมสถานที่ การออกประกาศสาธารณะ การเริ่มกระบวนการ
บังคับ (เช่น คำ�สั่งห้ามของศาล ค่าปรับ) ส่วนคำ�ร้องทุกข์เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้
รับอนุญาตนั้น กระทรวงฯจะกระทำ�การให้แน่ใจได้ว่า บริษัทได้หยุดแล้วทั้งการโฆษณาและการขาย
ผลิตภัณฑ์

ประเทศอิสราเอล

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและการ
จ้างงาน (Ministry of Industry, Trade and Employment) มีคณะกรรมการสืบสวนเชิงที่ปรึกษาเกี่ยว
กับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ท�ำ ให้เข้าใจผิด (Advisory Investigative Committee on Misleading Advertising of Health Products) คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ทำ�งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันไม่ให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษา
และสนับสนุนคณะกรรมการควบคุมที่มีอำ�นาจป้องกันไม่ให้สาธารณชนเข้าใจผิดและเชื่อในอำ�นาจการ
รักษาที่ไม่ได้รับการยืนยัน ควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้วิสาหกิจการค้าเกี่ยวกับสารที่วิสาหกิจ
เหล่านัน้ ต้องการให้เชือ่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ จัดพิมพ์ผลและสรุปผลการสืบสวน และนำ�เสนอต่อสาธารณชน
ประชาชนสามารถยื่นคำ�ร้องทุกข์กับคณะกรรมการนี้ได้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำ�ให้
เข้าใจผิดโดยใช้จดหมายอธิบาย (ผลิตภัณฑ์ใด โฆษณาประกอบด้วยอะไรบ้าง เหตุใดจึงคิดว่าโฆษณา
ทำ�ให้เข้าใจผิด สถานที่ที่พบโฆษณา ฯลฯ) และสำ�เนาโฆษณาซึ่งรวมถึงการบันทึกภาพหรือเสียง และ/
หรือเส้นทางเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บเพจซึ่งมีโฆษณาอยู่
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สรุป

ต่างประเทศจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมคล้ายกัน คือ เริ่มจาก
วิธีการ/มาตรการขอความร่วมมือและให้โอกาสแก้ไข ไปจนถึงมาตรการรุนแรงที่อาจมีผลถึงการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท สิ่งที่แตกต่างกันคงเป็นช่องทางในการแจ้งปัญหา ในยุคปัจจุบันหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ควรคำ�นึงถึงการโฆษณาแบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆที่แยบยล และควรมีหน่วยงานอื่นๆ นอกจากของ
ราชการที่ช่วยสอดส่องดูแลด้วย
เอกสารอ้างอิง
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3.
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5.
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7.
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ใกล้ตัว

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ETDA กับการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตทำ�ให้ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “ธุรกรรม
ออนไลน์” เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิ จยุ คใหม่ แ ละการเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม นำ�มาสู่การจัดตั้ง สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
การทำ�ธุรกรรมออนไลน์ อันรวมถึงอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ของประเทศ ให้สอดรับกับความ
ต้องการของภาคส่วนต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ อย่าง
มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และมั่นคงปลอดภัย
ด้วยการดำ�เนินงานของ ETDA ที่รับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับการ
ปฏิบัติ ทั้งในเชิงส่งเสริมและร่วมดูแลแก้ไขปัญหา จะช่วยให้คนไทยได้ทำ�ธุรกรรมออนไลน์ เพื่อ
โอกาสและชีวิตที่ดีกว่า ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
“สำ�รวจเพื่อกำ�หนดนโยบาย-วิจัยเพื่อเสริมให้ตรงจุด”
แต่ละปี ETDA ทำ�การสำ�รวจตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ในหลายๆเรื่อง ทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับบริษัท หรือระดับหน่วยงาน เพื่อนำ�ผลสำ�รวจนั้นมากำ�หนดเป็นนโยบายส่งเสริม
ให้คนไทยทำ�ธุรกรรมออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสและชีวิตที่ดีกว่าตามเป้าหมาย
หนึ่งในผลการสำ�รวจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์ ทั้งต่อภาครัฐในการ
กำ�หนดนโยบายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และภาคเอกชนในการนำ�ไป
ใช้เพื่อวางแผนการตลาดคือ รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Profile) ที่ทำ�การสำ�รวจมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้นำ�มาสู่โครงการ
ของ ETDA ดังนี้
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ETDA School Camp ในปี 2560 เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อม
ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยม เพราะผลสำ�รวจพบว่า เด็กในวัยนี้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเด็กๆหลายคนใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส�ำ คัญลงไป เช่น เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล โดยไม่ทันคิดว่า อาจจะมีผู้ไม่หวังดี นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการคาดเดาพาสเวิร์ด
ปลอมแปลงตัวตน กลั่นแกล้ง หรือโพสต์ขายบริการทางเพศ
Internet for Better Life ในปี 2561 เนื่องจากผลสำ�รวจในเวลาต่อมาพบว่า กลุ่มเด็ก
เยาวชน และผู้สูงอายุหันมาใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น เป็นกลุ่มที่เผชิญกับความเสี่ยงและ
อันตรายจากการใช้สูง ด้วยการจัดทำ�หลักสูตรและสื่อเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยได้จดั ทำ�  2 หลักสูตร
ที่เหมาะกับกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมลงพื้นที่อบรมให้กลุ่มเป้าหมายไปทั่วประเทศ
และสานต่อในปี 2562 ด้วยการสร้าง The Trainer ในระดับครูอาจารย์หรือผู้น�ำ ชุมชนใน
การถ่ายทอดความรู้ และจัดทำ�บทเรียน e-Learning ที่คนทุกวัยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทางออนไลน์   
อีกผลการวิจัยที่มีการนำ�ไปต่อยอดอย่างชัดเจนคือ การสำ�รวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) หรือ มูลค่าอีคอมเมิร์ซของไทย
ซึ่ง ETDA มีการเก็บตัวเลขต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นนำ�ไปใช้ต่อยอด นอกจาก
การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและมือใหม่อยากขายอย่างต่อเนื่องแล้ว ล่าสุดยังเริ่มสร้าง
Young Talent Platform ซึ่งเป็นที่ที่รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ ไปจนถึงการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�อีคอมเมิร์ซ โดยตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางที่ทั้งกำ�ลังคนด้านต่างๆในระบบ
อีคอมเมิร์ซ และผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำ�ไปใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้
“เฝ้าระวังเพื่อป้องกันภัย-ร่วมแก้ไขเมื่อพบปัญหา”
ตัวเลขทั้งอีคอมเมิร์ซและการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ในอีกด้าน
หนึ่งก็คือปัญหาที่ต้องตามขึ้นมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกลวง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การ
ขาดความมั่นใจและความเชื่อถือจากข้อมูลที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาที่สำ�คัญจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นไวรัส มัลแวร์ ฟิชชิง แรนซัมแวร์ ฯลฯ
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ในการตั้งรับกับปัญหาเหล่านี้ ETDA จึงมี “ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย” หรือ ไทยเซิร์ต ในการทำ�หน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมทั้งตอบสนองและ
จัดการกับเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์ที่ได้รับแจ้ง ตลอดจนเตรียมความ
พร้อมให้คนในสังคมด้วยองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์
ส่วนในเรื่องการซื้อขายออนไลน์ ETDA นั้น ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ออนไลน์ (1212 Online Complaint Center) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาอันเกิดจากการทำ�ธุรกรรมออนไลน์ และให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหรือการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่มีการลงนามใน MOU ร่วมกัน คือ สำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บก.ปอท.) ปัญหาที่พบจากการรับเรื่องร้องเรียนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปัญหาจากการซื้อขาย
ออนไลน์ และปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามลำ�ดับ
ศูนย์แห่งนี้ยังเตรียมการที่จะยกระดับในการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer
Protection) อย่างครบวงจร อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) ในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ นับได้ว่า เป็นอีกที่
พึ่งหนึ่งของสังคม โดยเฉพาะผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำ�ธุรกรรมออนไลน์ให้มากขึ้นอีกด้วย
นอกจากการส่งเสริม การเฝ้าระวัง และการช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น ETDA ยังได้
สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการเติมองค์ความรู้ต่างๆที่จำ�เป็นแก่คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้อมูลที่ส่ง
เสริมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมรายได้ และแนวทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
ซื้อขายออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย ผ่านบทความและสื่อเอกสารดาวน์โหลดในเว็บไซต์ www.etda.
or.th และโซเชียลมีเดียยอดนิยมทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เพียงค้นคำ�ว่า ETDA Thailand
ในอนาคตอันใกล้นี้ ETDA จะได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาด้วยการ
เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาชี้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย
อาหารและยาผ่านทางเว็บไซต์ของ ETDA ทีร่ ว่ มกันจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ตรวจสอบ
ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ทันสถานการณ์

ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภก.ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์

สำ�นักควบคุมเครื่องสำ�อางและวัตถุอันตรายสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ถอดบทเรียนจากเมจิกสกิน
1 ปีที่ผ่านไปกับปัญหาเครื่องสำ�อาง
ดูเหมือนยังก้าวไปได้ไม่ไกล
แม้ว่า เครือข่ายเมจิกสกินจะถูกบุกทลายโดยอย.ร่วมกับตำ�รวจบก.ปคบ.และถูกกวาดล้าง
ดำ�เนินคดีผ่านมาถึง 1 ปีแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าปัญหาเครื่องสำ�อางผิดกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน ก็ยังไม่มีแนวโน้มจะหมดไป แต่ต้องยอมรับว่าการดำ�เนินการอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาดังกล่าว ทำ�ให้สถานการณ์เครื่องสำ�อางในประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
เมื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ ทำ�ให้ทราบว่าปัญหาเครื่องสำ�อางผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องสำ�อางผสมสารอันตราย หลอกลวงเกินจริง หรือด้อยคุณภาพ  เกิดจากทุกภาคส่วน ทั้งการกำ�กับ
ดูแลของภาครัฐ จริยธรรมของผู้ประกอบการ รวมถึงความตระหนักรู้ของผู้บริโภค โดยเมื่อวิเคราะห์ใน
มุมมองของภาครัฐพบว่ามีหลายสาเหตุ ทั้งจากปัญหาการรับจดแจ้งเครื่องสำ�อางโดยไม่มีการประเมิน
สถานที่ผลิตก่อน การจดแจ้งผ่านตัวแทนนายหน้า การขาดการตรวจสอบติดตามที่เข้มงวด ปัญหาด้าน
ข้อกฎหมายที่ใช้ในการจัดการผู้กระทำ�ผิด การตรวจสอบและจัดการโฆษณาผิดกฎหมาย รวมถึงการ
ควบคุมการค้าผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่าย
แม้ว่าที่ผ่านมา หลังข่าวการบุกทลายเครือข่ายเมจิกสกิน จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ในการดำ�เนินการของภาครัฐ เช่น การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องสำ�อาง
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตก่อนการรับจดแจ้ง แต่ยังพบว่า หลายสาเหตุยังคงมีข้อจำ�กัดในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำ�หนดมาตรการจัดการนายหน้ารับจดแจ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
เครื่องสำ�อางที่ผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้ง คนกลุ่มนี้ใช้วิธีการต่างๆ เพียงเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับเลขจดแจ้งโดย
ไม่สนใจว่าผูว้ า่ จ้างจะใช้วัตถุดิบใดเป็นส่วนผสมหรือจะทำ�การผลิตทีใ่ ด ผนวกกับข้อกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
จัดการผู้กระทำ�ผิดก็มีจำ�นวนมาก ทั้งกฎหมายเฉพาะด้านเครื่องสำ�อาง กฎหมายอาญา และกฎหมาย
ทางปกครอง แต่ผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซึ่งขาดความรู้ ทักษะ
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ในการตีความและการปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเกิดความไม่มั่นใจในการบังคับใช้ และเกรงกลัวว่าจะถูก
ฟ้องร้องจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการขาดการตรวจสอบติดตามที่เข้มงวด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
นโยบายการควบคุมอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทำ�ให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ก�ำ กับ ดูแลภาครัฐต่อ
ผู้ประกอบการเครื่องสำ�อางเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เป็นที่ทราบกันดีว่า ในภูมิภาคอาเซียนนิยมใช้เครื่องสำ�อาง
ที่ผลิตในประเทศไทย ทำ�ให้ปริมาณจดแจ้งเครื่องสำ�อางในประเทศไทยมีจำ�นวนสูงสุดในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ดังนั้นปัญหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางในท้องตลาดจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาก็มี
แนวโน้มที่จะซับซ้อนมากขึ้น จากผลประโยชน์ที่ล่อใจ และการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องสำ�อางนั้นง่าย ลงทุนตํ่า
จึงทำ�ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่มากขึ้นแบบทวีคูณ โดยไม่มีหน่วยงานใดที่มีฐานข้อมูลผู้จำ�หน่าย
ตลอดจนถึงผู้ลักลอบผลิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวจึงสร้างภาระที่หนักต่อกำ�ลังคนที่
มีอยู่อย่างจำ�กัด จนอาจแบกรับภาระดังกล่าวไว้ไม่ไหวในอนาคตอันใกล้   ทั้งนี้ เมื่อมองย้อนไปถึงกรณี
เมจิกสกินที่ถูกกวาดล้างนั้น พบว่าเริ่มต้นจากโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง สร้างความเสียหายต่อประชาชน
ทั้งเครือข่ายผู้จำ�หน่ายและผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายจำ�นวนมาก อย.จึงเข้าตรวจสอบและ
ชี้บ่งความเสี่ยง โดยพบการใช้บรรจุภัณฑ์ลักษณะคล้ายกระบอกฉีดยา และการโฆษณาเกินจริงซึ่งอาจ
ทำ�ให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดถึงคุณภาพ และประสิทธิผลที่เทียบเท่าการทำ�หัตถการ แต่หากมอง
สถานการณ์ในปัจจุบันยังคงพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทแอมพูล (ampoule)
ไวอัล (vial) หรือกระบอกฉีดยา (syringe) โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับจดแจ้งว่าเป็นเครื่องสำ�อาง ใช้ทา
บำ�รุงผิว แต่หลังจดแจ้งแล้วกลับทำ�การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ มีการนำ�ดารา ศิลปินมาโฆษณา
ส่งเสริมการขาย และลักลอบจำ�หน่ายให้คลินิกเสริมความงาม เพื่อนำ�ไปใช้ฉีดหรือใช้เครื่องมืออื่น
ผลักดันสารนั้นเข้าสู่ร่างกายผู้บริโภค
กรณีเครือข่ายเมจิกสกินนั้น พบว่า มีการว่าจ้างโรงงานผลิตเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารหลายรายทำ�การผลิตให้ในต้นทุนที่ตํ่าและด้อยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างหรือ
โฆษณาสรรพคุณ และพบการกระทำ�ผิดทีม่ ลี กั ษณะเป็นเครือข่าย มีความซับซ้อน และยากทีจ่ ะจัดการ
ด้วยหน่วยงานใดเพียงลำ�พัง แม้ว่าอย.และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจะได้ดำ�เนินคดีอาญา แต่ใน
ทางปฏิบัตินั้น บทลงโทษตํ่ามากเมื่อเทียบกับผลประโยชน์จากการกระทำ�ผิดกฎหมายที่จะได้รับ ส่งผล
ให้ผู้กระทำ�ผิดไม่เกรงกลัว ดังนั้น จึงมีการนำ � มาตรการทางปกครองและการดำ � เนิ น คดีอาญามา
ใช้ร่วมกันเพื่อเพิกถอนใบรับแจ้งและให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ หนึ่งปีที่ผ่านมากับกรณีของเมจิกสกิน
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พบว่า ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายประการที่ทำ�ให้การดำ�เนินการจัดการปัญหาไม่บรรลุผลตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น ความซับซ้อนในการกระทำ�ความผิดที่มีเครือข่ายโยงใยจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้องใช้
เวลาในการเก็บรวบรวมหลักฐาน ส่งผลให้กระบวนการสืบสวน สอบสวนและดำ�เนินคดีนั้นล่าช้าเป็น
อย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากบทเรียนนี้ จะทำ�ให้มิจฉาชีพในวงการธุรกิจเกิดความเกรงกลัวและ
ไม่กล้ากระทำ�ผิดซํ้ารอยแบบเดิมอีก เหล่าบรรดาดาราพรี เซนเตอร์ คงจะระมั ด ระวั ง ตั วรอบคอบกัน
มากขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคก็คงจะใส่ใจพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองคิดจะซื้อมาใช้ให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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รู้เขา-รู้เรา

กลุ่มนิสิตเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเตือนภัย
เร่งด่วนเกี่ยวกับเครื่องสำ�อางอันตราย
ระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปและ
ประชาคมอาเซียน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระบบการเตือนภัยเร่งด่วนเกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง
อันตรายระหว่างของสหภาพยุโรป (EU) หรือที่มีชื่อเรียกว่า RAPEX กับของ ASEAN หรือที่มีชื่อว่า
PMAS

RAPEX : The rapid alert system for dangerous non-food products
RAPEX เป็นระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่ง
มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ระบบนี้ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็วระหว่างกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 31 ประเทศ (ประกอบด้วยประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป 28 ประเทศ กับประเทศทีม่ ใิ ช่สมาชิกฯอีก 3 ประเทศ คือ Iceland, Liechtenstein และ Norway)
วัตถุประสงค์ของระบบ RAPEX
1. เพื่อป้องกันและยับยั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความสอดคล้อง ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในตลาด และการ
จัดการของประเทศสมาชิก
3. เพื่อให้สามารถระบุความต้องการ และเป็นพื้นฐานในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยใน
ระดับ EU
4. เพื่อให้มีการบังคับใช้ที่สอดคล้องกัน ของข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ใน EU
ขั้นตอนการแจ้งเตือนของระบบ RAPEX
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. การระบุผลิตภัณฑ์ที่มีความอันตรายภายในประเทศ ทำ�การเรียกคืน ถอนทะเบียน หรือหยุด
การนำ�เข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

16

2. การส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการจัดการไปยัง European commission ซึ่งจะ
ทำ�การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่มีอ�ำ นาจในการจัดการของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก ผ่าน
rapid alert system นอกจากนี้ ยังมีการส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำ�เนิดจากประเทศจีน ไปยังหน่วย
งานที่มีอำ�นาจในการกำ�กับดูแลในประเทศจีน เพื่อทำ�การตรวจสอบต่อไป ในส่วนของภาคประชาชน มี
การเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยไปยังผู้บริโภค ส่วนธุรกิจ และเผยแพร่ข้อมูลทาง online ผ่าน
ระบบ Safety Gate เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ASEAN Post-marketing Alert System (ASEAN PMAS)

ระบบเตือนภัยเร่งด่วนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภายหลังออกสู่ท้อง
ตลาดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ
ประกอบด้วยการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4 กลุ่ม คือ
- ผลิตภัณฑ์ยา: ยาแผนปัจจุบัน, ยาแผนโบราณ, ชีววัตถุ
- ผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
สาเหตุในการแจ้งเตือน
1. พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events)
2. พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความบกพร่องด้านคุณภาพ (Quality defect)
3. พบการปนปลอมในผลิตภัณฑ์ (Adulteration)
4. พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียน (Unregistered / unlicensed)
5. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ (Falsified Product)
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การเตือนภัยในกลุ่มประเทศสมาชิก
- กรณีได้รับการแจ้งเตือนจากกลุ่มประเทศสมาชิก
กองงานแผนงานและวิชาการ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นผู้ได้รับข้อมูล
และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย สำ�นัก/กองผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
สำ�นักด่านฯ เพื่อดำ�เนินการจัดการด้านทะเบียน เรียกคืน ระงับการนำ�เข้า หรือเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตามความรุนแรงของปัญหา
- กรณีการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก
หลังจากการดำ�เนินการจัดการผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทีพ่ บเหตุการณ์ทเ่ี ข้าข่ายในการรายงานไปยังกลุม่ ประเทศสมาชิก จะประสานงานและ
ส่งข้อมูลให้กองงานแผนงานและวิชาการ เพื่อบันทึกใน ASEAN PMAS form และส่งข้อมูล
ให้กลุ่มประเทศสมาชิก

ความแตกต่างของระบบการเตือนภัยเร่งด่วนเกี่ยวกับเครื่องสำ�อาง
อันตรายระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน
ระบบการเตือนภัยฯทั้งสองมีการดำ�เนินงานที่คล้ายคลึงกัน โดยแต่ละประเทศจะแจ้งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยไปที่ส่วนกลางเพื่อแจ้งไปยังประเทศสมาชิก และรับข้อมูลการแจ้งเตือนจาก
ประเทศสมาชิกอืน่ ๆผ่านทางส่วนกลาง จากนัน้ ผูท้ ม่ี อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการจัดการในแต่ละประเทศจะทำ�การ
ประกาศแจ้งเตือนภายในประเทศตนเอง ส่วนความแตกต่าง คือ ระบบ RAPEX จะมีการแจ้งเตือนจาก
ส่วนกลาง ไปยังผูบ้ ริโภคโดยตรง และมีการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ ทำ�ให้มกี ารเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้
มากกว่า ระบบ PMAS ที่ใช้วิธีการส่งต่อข้อมูลผ่านหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว
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ไฮไลท์

ภญ.เขมวดี ขนาบแก้ว

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

รายงานพิเศษ เส้นทางความร่วมมือระหว่างสนง.สสจ.ทัว่ ประเทศ
กับกสทช.ในการจัดการปัญหาโฆษณาทางสือ่ วิทยุ
ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา กระแสข่าวสินค้าเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Lyn ซึ่ง
มีการลักลอบผสมสารอันตราย และมีโฆษณาผิดกฎหมาย กระตุกให้สังคมหันมาตั้งคำ�ถามกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครือ่ งสำ�อาง และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพต่างๆ   ไม่เพียงเท่านั้น หน่วยงาน
ของรัฐที่ทำ�หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยังตั้งคำ�ถาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกำ�กับดูแลด้วย ตลอดจนความร่วมมือในการทำ�งานร่วมกันของหน่วยงานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งในที่นี้ หมายถึงหน่วยงานอย่างน้อย 5 แห่ง ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ซึ่งรวมถึงสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด (สนง.สสจ.) ที่มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพ ความ
ปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนการโฆษณาให้เป็นไปตามกฎหมายอาหารและยา สำ�นักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ดูแลการออก
อากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ มิให้มีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) ที่มีหน้าที่ดูแลการขายตรงและตลาดแบบตรง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตร.) และ กระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่มีหน้าที่ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการทำ�ข้อตกลงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ดังจะเห็นได้จากเอกสารท้ายบทความนี้
สำ�หรับบทความนี้ เน้นเฉพาะ
เส้นทางความร่วมมือระหว่างสนง.สสจ.
ทั่วประเทศกับกสทช.ในการจัดการปัญหา
โฆษณาทางสื่อวิทยุ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
สู่ภูมิภาคที่เริ่มต้นในช่วงกลางปี 2561 ที่
เรียกได้ว่าเป็น “กระบวนการใหม่”

19

กระบวนการทำ�งานเดิม “ต่างคนต่างทำ�”

การกำ�กับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นภารกิจที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ต่างก็มีอำ�นาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายของตนเอง โดยที่ กสทช. มีอำ�นาจหน้าที่โดยตรงในการ
กำ�กับดูแลการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
ซึ่งเดิม กสทช. และ อย. ทำ�งานอย่าง “แยกส่วน” บังคับใช้กฎหมายภายใต้อำ�นาจหน้าที่ของตน มี
กระบวนการทำ�งานที่แยกกันระหว่างหน่วยงาน โดยเมื่อสำ�นักงาน กสทช. ตรวจพบการโฆษณาที่อาจ
เข้าข่ายเป็นการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมี
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทำ�ให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า จะต้องรวมรวบข้อมูล ข้อเท็จจริงส่งให้คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ)
ที่มีพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธาน ซึ่งหากพบว่าเป็นการโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือ
โฆษณาเกินจริง สำ�นักงาน กสทช. จะสอบถามไปยังอย. จากนั้น อย.จะทำ�การตรวจสอบ และส่งเรื่อง
กลับมายังสำ�นักงาน กสทช. ซึ่งแต่ละเรื่องกว่าจะได้ข้อยุติและสิ้นสุดกระบวนการ ก็ต้องใช้เวลาค่อน
ข้างนานอย่างน้อย 6 เดือน หรือบางกรณีอาจใช้เวลานานถึง 1 ปี การจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ จึงยังไม่ทันกาล และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้บริโภคฯ ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงจากการ
โฆษณาที่หลอกลวง
3 พฤษภาคม 2561 กสทช. และ อย. พร้อมทั้งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ได้ร่วมประชุมเพื่อ
หาแนวทางระงับการออกอากาศการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และมีการ
แถลงข่าวร่วมกัน โดยสำ�นักงาน กสทช. และ อย. จะร่วมมือกันเร่งรัดการยุติการออกอากาศโฆษณาด้วย
การ “ลดขั้นตอน”  ในกระบวนการทำ�งานและการบังคับใช้กฎหมายลง

กระบวนการทำ�งานใหม่ “ร่วมกันเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ”

4 พฤษภาคม 2561 สำ�นักงาน กสทช. และ อย. เริ่มปฏิบัติการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย “มานั่งทำ�งานด้วยกัน” อย.ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
และการวิเคราะห์ วินิจฉัยการโฆษณา มาประจำ�การ ณ ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย สำ�นักงานกสทช. เพื่อร่วมกันตรวจสอบ เฝ้าระวังการโฆษณาอาหาร ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เมื่อตรวจพบการกระทำ�ความผิดหรือมีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่สามารถ
วิเคราะห์ วินิจฉัยการโฆษณานั้นได้ทันที และสามารถดำ�เนินการให้มี “คำ�สั่งระงับโฆษณาเป็นการ
ชั่วคราว” ได้ภายใน 3 วัน
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คำ�สั่งระงับชั่วคราว คุ้มครองผู้บริโภครวดเร็ว ทันควัน

กสทช.มีอ�ำ นาจโดยตรงต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ประเภทบริการชุมชน
บริการสาธารณะและบริการทางธุรกิจ) และกิจการโทรทัศน์ (ดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม) โดยมี
อำ�นาจตักเตือน สั่งให้ระงับการกระทำ� พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตได้ ในขณะที่ อย. มีอำ�นาจโดยตรง
ในการพิจารณาวินิจฉัยว่า การโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของอย.หรือไม่ อย่างไร และดำ �เนินการกั บเจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละผู ้ ดำ� เนิ นรายการที ่ โ ฆษณา
ผิ ด กฎหมายได้
เมื่อ “มานั่งทำ�งานด้วยกัน” อย.จะวินิจฉัยเนื้อหาการโฆษณาว่าผิดกฎหมายหรือไม่ เช่น
เป็นการโฆษณาที่หลอกลวงหรือใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่ และจัดทำ�  “รายงานการ
ปฏิบัติงาน” หรือ “ใบขวาง” เพื่อส่งผลการวินิจฉัยนั้นให้แก่สำ�นักงานกสทช.
อำ�นาจในการกำ�กับดูแลการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ของกสทช.นั้น เป็นการดำ�เนินการโดยอาศัยอำ�นาจทางการปกครอง ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับประกาศกสทช.เรื่องการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำ�ที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2555)  เมื่อเป็นอำ�นาจทางการปกครอง หากตรวจพบการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
และเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ จะต้องมีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
เปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตฯได้ชี้แจง โต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนในชั้นอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ ก่อนเสนอต่อกสทช.เพื่อพิจารณาการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ และกำ�หนด
มาตรการทางการปกครองต่อผู้รับใบอนุญาตต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการ แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคฯจากการโฆษณาที่ “สงสัย” ว่า อาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ กสทช.จึงต้องสั่งระงับการโฆษณานั้นไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว โดยอาศัย
อำ�นาจตามข้อ 14(30) และข้อ 19 ของประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 (กรณีโทรทัศน์) และ ข้อ 26 วรรคสองของประกาศกสทช.เรื่อง
หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 (กรณีวิทยุกระจาย
เสียง) และอัตราค่าปรับกรณีฝ่าฝืนคำ�สั่งระงับการโฆษณาเป็นการชั่วคราว เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ในอัตราวันละไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน ตลอดระยะ
เวลาที่ฝ่าฝืน
ดังนั้น เมื่ออย.ส่ง “ใบขวาง” ที่ยืนยันว่าเป็นการกระทำ�ผิดตามกฎหมายมายังสำ�นักงานกสทช.
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แล้ว สำ�นักงานฯสามารถออกคำ�สั่งให้ระงับการโฆษณาเป็นการชั่วคราวได้ทันที มีระยะเวลาดำ�เนินการ
นับตั้งแต่ตรวจพบการโฆษณาผิดกฎหมาย จัดทำ�  “ใบขวาง” และ ออกคำ�สั่งระงับการโฆษณาเป็นการ
ชั่วคราว โดยเฉลี่ยราว 3 วัน ทำ�ให้สามารถปิดกั้นการโฆษณาอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนได้

การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ มีค่าปรับสูง และต้องบันทึกความผิด
ไว้เป็นประวัติ

ประกาศกสทช.เรื่องการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 กำ�หนด “ลักษณะการกระทำ�” ทีถ่ อื เป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคฯไว้รวม 12 ประการ
มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ในข้อ 5 (1) และข้อ 5(2) โดยมีเนื้อหาที่สำ�คัญคือ
ข้อ 5 (1) “การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆมีคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยว่าเป็นการดำ�เนินการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” และ
ข้อ 5 (2) “การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะที่เป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง”
โฆษณาที่กลาดเกลื่อนอยู่ตามหน้าจอโทรทัศน์เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวด
สรรพคุณเป็นยารักษาได้สารพัดโรค แม้โรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งรับการรักษาต่อเนือ่ ง หรือโรคทีร่ ฐั มนตรีประกาศว่า
ห้ามโฆษณา ทั้งโรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการของโรคทางสมอง หัวใจ
ปอด ตับ ม้าม ไต โดยโอ้อวดว่าสามารถทำ�ให้กลับดีขึ้นได้ ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ใช้ยาแผนปัจจุบันน้อย
ลง หรือหายได้ เพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารตามที่โฆษณา ส่วนการโฆษณายา ซึ่งโดยมากเป็นยาแผน
โบราณ ก็โอ้อวดว่าสามารถบำ�บัด บรรเทา รักษาโรคได้มากมายเกินกว่าสรรพคุณยาที่ได้รับอนุญาต
ให้ขึ้นทะเบียนตำ�รับยาไว้ เช่น สรรพคุณ “บำ�รุงร่างกาย” แต่โฆษณาว่ารักษามะเร็งได้ การโฆษณา
เครื่องสำ�อาง ที่อวดอ้างสรรพคุณมหัศจรรย์ ปรับรูปหน้า ฟื้นฟูเซลล์ ขับสารพิษ ลดไขมันหน้าท้อง เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ ซึ ่ ง เป็ น การเปลี ่ ย นแปลงโครงสร้ า งของร่า งกาย ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคฯ ล้วนเข้าลักษณะการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบตามข้อ 5(2) ของประกาศกสทช.เรื่อง
การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯจึงเลือกที่จะดำ�เนินการ
กำ�กับดูแลและพิจารณาข้อร้องเรียนและดำ�เนินการทางปกครองภายใต้ประกาศกสทช.เรื่องการกระทำ�
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ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 (2) เนื่องจากเห็นว่าเป็นอำ�นาจหน้าที่โดยตรงของ
สำ�นักงานกสทช. และจะสามารถดำ�เนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
การออกคำ�สัง่ ให้ระงับการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคฯนั้น เป็นอำ�นาจตามมาตรา 31
และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับอำ�นาจตามข้อ 8
และข้อ 9 ของประกาศกสทช.เรื่องการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2555 ซึ่งหากผู้รับใบ
อนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งดังกล่าว จะมีโทษปรับทางการปกครองเป็นเงินสูงถึงไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำ�สั่ง และหากผู้ประกอบ
การได้รับโทษปรับทางปกครองไปแล้ว ยังคงฝ่าฝืน กสทช.มีอำ�นาจในการพิจารณาลงโทษทางการ
ปกครองที่สูงขึ้น เช่น การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ ประวัติการกระทำ�
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯดังกล่าว ยังนำ�มาประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ “ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ” คือมีผลต่อการต่ออายุใบอนุญาตฯอีกด้วย

กระบวนการทำ�งานใหม่ มีข้อดี มีประสิทธิผล

ภายหลังการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ�งานพบว่า เมื่อพบการกระทำ�ความผิด หรือมีเรื่อง
ร้องเรียน สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยและชี้มูลได้ทันที จึงช่วยย่นระยะเวลาการดำ�เนินการจากเดิมราว
6 เดือน – 1 ปี เป็นภายในระยะเวลา 3 วัน ส่งผลให้สามารถพิจารณากรณีการโฆษณาผิดกฎหมายที่
ตรวจพบ หรือวินิจฉัยข้อร้องเรียนได้เป็นจำ�นวนมาก
นับตั้งแต่การดำ�เนินการตามกระบวนการใหม่จนถึงปัจจุบัน ตรวจพบผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
กระทำ�ความผิด และดำ�เนินการไปแล้วกว่า 70 ราย สัง่ ระงับการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายไปแล้วกว่า 160 กรณี
จึงถื อ ได้ ว ่ า การปฏิบัติงานร่วมกันประสบความสำ�เร็จอย่างสูง ก่อ ให้ เ กิ ด การตื ่ นตั วและปรั บตั วของ
ผูป้ ระกอบการอย่างมาก เนือ่ งจากโทษทางการปกครองสำ�หรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำ�ความผิดตามกฎหมาย
ยกสทช.นั้นสูง ทำ�ให้ปัญหาการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ลดลงอย่างเห็นได้ชดั จึงเห็นว่าโมเดลการทำ�งานและการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
เป็นโมเดลที่น่าสนใจ เป็นกลไกที่แก้ปัญหาได้
19 กรกฎาคม 2561 กสทช. โดยพลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ อย. พร้อมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ร่วมประชุมหารือการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อ
สังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาระกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
กสทช.ได้เสนอให้ใช้โมเดลการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ในการจัดการปัญหาการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
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ด้วย

นอกจากนี้ กสทช.ยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการขยายผลการดำ�เนินงานไปยังส่วน
ภูมิภาค โดยพัฒนากลไกการทำ�งานร่วมกันกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด (สนง.สสจ.) เพื่อจัดการ
ปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย
10 ตุลาคม 2561 กสทช. โดยพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และผู้บริหารของอย.ได้เข้าพบ
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารสุขในขณะนั้น เพื่อหารือกลไกการทำ�งานร่วมกัน จากนั้น มี
การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำ�นักงานกสทช.ส่วนภูมิภาค และของสนง.สสจ. รวม 3 ครั้ง (31
สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  18 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา และ 26-27 พฤศจิกายน 2561
ณ กรุงเทพมหานคร ) ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำ�ความเข้าใจกระบวนการทำ�งานร่วมกัน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณา และบังคับใช้กฎหมายต่อไป ซึ่งผลการดำ�เนินการปรากฏว่า ตรวจ
พบผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงทางวิทยุที่กระทำ�ความผิดสูงถึงกว่า 360 สถานี โดยพบ
การโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาหารและยาถึงเกือบ 700 กรณี

ติดตามต่อเนื่อง ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา การปฏิบัติงานในพื้นที่

ภายหลังการขยายผลความร่วมมือและการจัดอบรมแล้ว กสทช.โดยพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
ได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามการดำ�เนินการ รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ขอ้ เสนอแนะในการดำ�เนินการจัดการ
ปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกันในระดับพื้นที่ ระหว่างสำ�นักงานกสทช.ส่วน
ภูมภิ าค สำ�นักงานกสทช.เขต และสนง.สสจ. เช่น จ.พิษณุโลก (6-7 กุมภาพันธ์ 2562)  จ.เพชรบุรี (13-14
กุมภาพันธ์ 2562)  จ.ราชบุรี (7 มีนาคม 2562)  จ.สงขลา (16-17 มีนาคม 2562)  จ.ชุมพรและจ.ระนอง
(4-5 เมษายน 2562)
เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำ�เนินการ กสทช.โดยพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ จะ
ประชุมทางไกล (Tele-Conference) กับสำ � นั ก งานกสทช.ส่ วนภู ม ิ ภาคและสำ� นั ก งานกสทช.เขต
ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งหารือกับอย.และ
กระทรวงสาธารณสุขหากมีประเด็นเชิงนโยบายเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯด้วย

จับมือลงนาม ผนึกกำ�ลังกำ�กับดูแลโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผิดกฎหมาย

26 กุมภาพันธ์ 2562 มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องการกำ�กับดูแลการโฆษณาอาหาร
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือการดำ�เนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
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กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานกำ�กับดูแลและบังคับใช้
กฎหมาย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำ�นักงานกสทช.  สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  สำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาระสำ�คัญคือ
1) การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปรับลดขั้นตอนการสื่อสารส่งต่อข้อมูล
ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
2) การใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
3) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริโภคในการเลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รวมถึงการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภค มีการแถลงข่าวเพื่อให้สาธารณะได้รับทราบความ
คืบหน้าในการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวัง
ให้การจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน
ครอบคลุมทุกมิติ

ความท้าทาย

แม้ว่าปัญหาการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงตัวประชาชน
ผู้บริโภคโดยตรง จะทวีความรุนแรงมากขึ้น และปัญหาการเชื่อมสัญญาณการโฆษณาจากอินเทอร์เน็ต
ไปออกอากาศผ่ านสถานีวิทยุทั่วประเทศ ยังไม่สามารถจัดการปัญหาที่ต้นตอในการปล่อยสัญญาณได้
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลโดยตรง กสทช.ทำ�ได้เพียงการ
จัดการกับสถานีต่างๆที่เชื่อมสัญญาณนำ�โฆษณามาออกอากาศเท่านั้น แต่จะเห็นได้ชัดเจนว่า ตลอด
ระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา การจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความ
คืบหน้าไปมาก มีกลไกการทำ�งานร่วมกันและเห็นผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรม ดังนั้น ความจริงจังของฝ่าย
นโยบายของหน่วยงานกำ�กับดูแล การประสานความร่วมมือ การสร้างกลไกการกำ�กับดูแลที่เข้มแข็ง
การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่ช่วยลดขั้นตอนต่างๆ และโมเดลการดำ�เนินการที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้ดำ�เนินการไว้จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้ในที่สุด และอาจคาดหวัง
ได้ว่าปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งคุกคามผู้บริโภคมาหลายทศวรรษ จะถูก
ทลายลงในระยะเวลาอันใกล้นี้
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

แนวทางการจัดการปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ไม่เหมาะสมในสือ่ ต่างๆ
“หุ่นดี ทันใจ ลดไว ผอมจริง ลด 12 กิโล ดีท็อกซ์ลำ�ไส้ กินแค่ไหนก็ ไม่อ้วน
บล็อกแป้ง ไขมัน นํ้าตาล ขยี้ไขมันที่เกาะแน่นให้ออกไป
ขจัดส่วนเกินทุกอย่างในร่างกาย โยโย่ยินดีคืนเงิน
“กล่องเดียวก็เพรียวได้ ระเบิดไขมัน ลดจริง 7-14 กิโล ปลอดภัยมาตรฐาน อย.”
ส่วนหนึ่งของข้อความโฆษณาที่พวกเราเห็นจนคุ้นชินตามสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยมีภาพและ
ข้อความที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าไปคลิกเพื่อสั่งซื้อและชำ�ระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในสังคม
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) นั้น ชุมชนไม่ได้ถูกจำ�กัดด้วยสถานที่อีกต่อไปแล้ว แต่ชุมชน
อยู่ทุกหนทุกแห่งที่ข้อมูลและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดินทางไปถึง ผู้ประกอบการสามารถโฆษณาและ
ขายสินค้าโดยสื่อสารข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ใน
ขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคสามารถซือ้ ขายสินค้าได้อย่างง่ายดายตามไปด้วย เมือ่ พิจารณาอีกนัยหนึ่ง หากผลิต
ภัณฑ์นั้นๆมีสารปลอมปนอันตรายก็สามารถทำ�ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและ
รวดเร็วตามไปด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ปรากฎข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆว่ามีผู้เสียชีวิต 4 ราย จากการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุ “ลีน
เอฟเอส-ทรี” (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) Lyn FS-Three (Dietary supplement product by Pim)
เลขสารบบอาหาร 13-1-05459-5-0017 ผลิตโดย Food Science Supply Service Co.Ltd. 99/29
หมู่ 2 ตำ�บลสามโคก อำ�เภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 จัดจำ�หน่ายโดย Lyn by Pim วันที่
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ผลิต 10/12/2017 วันหมดอายุ 10/12/2019 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบยาแผน
ปัจจุบัน บิซาโคดิล (Bisacodyl) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบาย และเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “ลีน
บล้อค เบิร์น เบรก บิวด์” Lyn Block Burn Break Build (Dietary supplement product) by Pim
ฉลากระบุ เลขสารบบอาหาร 13-1-05459-5-0006 ผลิตโดย บริษัท ฟู้ด ซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส
จำ�กัด 99/29 หมู่ 2 ต. สามโคก อ. สามโคก จ. ปทุมธานี จัดจำ�หน่ายโดย บริษัท เอกอัครินทร์ จำ�กัด
109/8 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Lot.1801 MFG 05-01-18 EXP.
05-01-20 ผลการตรวจวิเคราะห์พบ ไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งยาตัวนี้ทำ�ให้เกิดภาวะไตวาย
โรคหลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจขาดเลือด และทำ�ให้เสียชีวิตได้ นอกจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม 2561
กรมศุลกากรของประเทศไทยตรวจพบยาที่ถูกลักลอบนำ�เข้ามาอย่างผิดกฎหมายได้เป็นจำ�นวนมาก
เช่น ยาทำ�แท้งชนิดเม็ด ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และยานอนหลับชนิดออกฤทธิ์รุนแรงซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “ยาเสียหนุ่ม” หรือ “ยาเสียสาว” โดยสามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็นในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เพจเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือเว็บไซต์เถื่อน (Dark web) ตามมาด้วย
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เกิดเหตุการณ์นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิตด้วย
อาการหัวใจล้มเหลวในห้องนํ้าที่หอพัก โดยตรวจพบยาชุดลดความอ้วนในที่เกิดเหตุ ซึ่งผลการตรวจ
วิเคราะห์พบยาระบายที่ถูกจัดประเภทของยาแผนปัจจุบันเป็นยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุม
พิเศษหรือยาสามัญประจำ�บ้าน และพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ที่มีฤทธิ์ในการ
ลดความอยากอาหาร ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 2 นี้ กฎหมายกำ�หนดให้มีไว้ใช้ได้
ในเฉพาะโรงพยาบาลหรือคลินิกเวชกรรมเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมแล้ว
เท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงอาจทำ�ให้เสียชีวิตได้ แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงกลับพบมีการโฆษณา
และซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายออนไลน์ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
ดำ�เนินมาตรการต่างๆทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกาศแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์อันตราย หรือ
การดำ�เนินคดีกรณีที่พบผู้กระทำ�ความผิด แต่ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาให้หมดไปได้ ยังคงมีผู้ที่ได้รับ
อันตรายหรือเสียชีวิตจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอมปนสารอันตรายอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าเป็นการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระบวนการจัดการปัญหายิ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ไปอีก
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ระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลังยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)

ระบบการตลาดสมัยก่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ จะมีแหล่ง
ซื้อขายที่มีสถานที่ตั้งชัดเจน โดยสินค้าจะถูกกระจายจากแหล่งนำ�เข้าหรือแหล่งผลิตสู่สถานที่จ�ำ หน่าย
เช่น ตลาดกลาง ตลาดค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีตัวตนผู้เผยแพร่อย่างชัดเจน  แต่ภายหลังที่สังคมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว ระบบการตลาดมีความซับซ้อนขึ้น เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของสูตรหรือยี่ห้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงงานผลิตรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆตามความต้องการของลูกค้า เกิดธุรกิจ
นายหน้าหรือผู้แทนที่รับติดต่อประสานงานกับโรงงานผลิตหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ เกิดระบบธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-Level Marketing) ทำ�ให้
มีนักธุรกิจหน้าใหม่หรือผูข้ ายเพิม่ ขึน้ และกระจายเข้าถึงทุกพืน้ ทีอ่ ย่างรวดเร็วในเวลาอันสัน้ รวมถึงช่องทาง
ทีใ่ ช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมีหลากหลายเพิ่มขึน้ ตามไปด้วย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการกำ�กับควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพยังมีเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มลดลงตามนโยบายปรับขนาด
กำ�ลังคนภาครัฐ  ดังนั้น ในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน จึงไม่
สามารถใช้มาตรการใดมาตรการหนึง่ หรือองค์กรใดองค์กรหนึง่ เพือ่ ขับเคลือ่ นหรือจัดการปัญหา แต่จ�ำ เป็น
ต้องขับเคลือ่ นโดยผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย (stakeholders) ทัง้ ระบบไปพร้อมๆกัน    
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การพัฒนาเครือข่ายจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
พื้นที่สู่นโยบายสาธารณะภาคอีสาน
จังหวัดขอนแก่นได้ดำ�เนินโครงการเพื่อพัฒนากลไกในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งระบบโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยามา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนเกิดภาคีเครือข่ายร่วมดำ�เนินงานครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาค
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการสื่อ แต่จากสถานการณ์ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความซับซ้อน
ขึ้น สื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วโดยไม่มี
ข้อจำ�กัด ในขณะที่มาตรการในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของแต่ละพื้นที่มีข้อจำ�กัด
และมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในปี พ.ศ.2560 เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน โดยสมาคมผู้บริโภค
จังหวัดร้อยเอ็ด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจากจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองบัวลำ�ภู บุรีรัมย์ ได้ร่วมกันพัฒนากลไก
ในการดำ�เนินงานและขยายเครือข่ายความร่วมมือจากระดับพื้นที่สู่การผลักดันนโยบายสาธารณะใน
การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า เพื่อพัฒนารูปแบบ
กลไกการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิที่เน้นการมีส่วนร่วม การจัดตั้งคณะทำ�งานกลไกความร่วมมือในการ
จัดการปัญหาโฆษณาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค การจัดทำ�ข้อเสนอ
ระดับนโยบาย และการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการสื่อในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งผลการดำ�เนินกิจกรรม
โครงการมีเรื่องร้องเรียนด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการจัดการปัญหาจำ�นวน 384 เรื่อง
จำ�แนกเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 192 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ยา 129 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 63 เรื่อง เรื่องร้อง
เรียนจากการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุจำ�นวน 81 สถานี รวมทั้งสิ้น 112
รายการ จำ�แนกเป็นอาหาร 55 รายการ ยา 50 รายการ เครื่องสำ�อาง 7 รายการ วัตถุอันตราย 1
รายการ โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด
หนองบัวลำ�ภูและบุรีรัมย์ได้ร่วมกันจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดับภาค ในประเด็นความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ระหว่างสำ�นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ผู้แทนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมาคมเครือข่าย
หนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ภาคอีสาน ซึ่งตามมาด้วยการดำ�เนินคดีแหล่งผลิตสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยารายใหญ่ที่มีการแพร่กระจายสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆไปทั่วประเทศ
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การโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารใดที่ เ ป็ น เท็ จ หรื อ หลอกลวงให้ เ กิ ด ความ
หลงเชื่อโดยไม่สมควร

ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 มีบทบัญญัติ ห้ามมิให้ผใู้ ดโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
ซึ่งมีคำ�ถามมาโดยตลอดว่า ข้อความใดที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเท็จหรือเป็นการหลอก
ลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร  
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ “อาหาร” ว่า ของกิน
หรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ได้แก่ วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำ�เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใด แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.
2561 ข้อ 4 ได้อธิบายความหมายของการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารที่เป็น
เท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ซึ่งอาจเข้าข่ายตามมาตรา 40 ได้แก่ ข้อความที่สื่อ
หรือแสดงให้เข้าใจว่าสามารถบำ�บัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค ความเจ็บป่วย หรืออาการของโรค
ข้อความที่สื่อหรือแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่ การทำ�งาน
ของอวัยวะ หรือระบบการทำ�งานของร่างกาย   ข้อความที่สื่อหรือแสดงให้เข้าใจว่าบำ�รุงกาม บำ�รุงเพศ
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หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ข้อความทีส่ อ่ื หรือแสดงให้เข้าใจว่าเพือ่ บำ�รุงผิวพรรณหรือเพือ่ ความสวยงาม
ข้อความที่สื่อหรือแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการลดนํ้าหนักหรือลดความอ้วน ข้อความที่สื่อหรือแสดงให้
เข้าใจว่ามีผลต่อการกระชับสัดส่วน ดักจับไขมัน หรือข้อความอื่นใดในทำ�นองเดียวกัน ฯลฯ
ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารใดๆก็ตามที่มีการโฆษณาช่วยลดความอ้วน เพิ่มความผอม เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ เพิ่มภูมิต้านทานแก่ร่างกาย ล้างพิษ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมและขจัดสาร
พิษในร่างกาย ลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันโรคหัวใจ มะเร็ง
เบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว และอื่นใดที่เข้าข่ายในการวินิจฉัย บำ�บัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน
โรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือมุ่งหมายสำ�หรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือ
การกระทำ�หน้าที่ใดๆของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ จะถือเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเท็จ
หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
มาตรา 40 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 70 จำ�คุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ

ข้ อ เสนอต่ อ ระบบการควบคุ ม กำ � กั บ ความปลอดภั ย ด้ า นโฆษณาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากสถานการณ์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและรูปแบบการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดโดยมีรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และการจำ�หน่ายที่ซับซ้อนขึ้น จึงมีข้อเสนอต่อระบบการควบคุมกำ�กับความปลอดภัยด้านโฆษณาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคดังนี้
1. การนำ�เข้า สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ควรบูรณาการข้อมูลเพือ่ เฝ้าระวังสารเคมีและผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุม่ เสีย่ งทีน่ �ำ เข้ามาในราชอาณาจักร และวางแผนควบคุมกำ�กับร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. การผลิต สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรับปรุงระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยยกเลิกการอนุญาตผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ E-Submission ของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ทำ�
อันตรายผู้บริโภค การใช้มาตรการยกเลิกเลขสารบบอาหาร เลขจดแจ้งเครื่องสำ�อาง หรือเลขทะเบียน
ตำ�รับยาที่มีการโฆษณาหรือมีการนำ�ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหรือทำ�อันตราย
ต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค การเพิกถอนหรือทบทวนทะเบียนตำ�รับผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี อ้ มูลความเสีย่ งทำ�อันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน
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3. การจำ�หน่าย ในระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั การไหลของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค
มีความซับซ้อนกว่าระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม   โดยมีเจ้าของยี่ห้อ นายหน้า ผู้แทนจำ�หน่าย เครือข่าย
แม่ทีม- ลูกทีม เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าของตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าแบบเดิม โดยผ่านช่องทางการ
โฆษณาที่หลากหลายทั้งขายตรงและผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงผู้โฆษณาที่เป็นผู้จำ�หน่ายตรงผ่านช่องทาง
สื่อของตนเอง ทำ�ให้สื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว  
ดังนั้น ในการจัดการปัญหาควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ได้แก่  
3.1 สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสำ�นักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ หรือสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดให้มีระบบการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการตามประเภทของการประกอบการ เพื่อควบคุมกำ�กับผู้จ�ำ หน่าย
ประเภทต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบ
3.2 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ควรจัดระบบและเพิ่มมาตรการจัดเก็บภาษีการค้า
ผู้จำ�หน่ายให้ครอบคลุมทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าออนไลน์หรือผู้ประกอบการ
ขายตรง
3.3 สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมสอบสวน
คดีพิเศษ สำ�นักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและอันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้งา่ ย แจ้งเตือนภัยกรณีที่พบผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือ
มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ และบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ควบคุมกำ�กับ สืบสวนสอบสวน และดำ�เนินคดีผู้กระทำ�ผิดกฎหมายให้ถึงต้นตอหรือ
แหล่งที่มา
3.4 สมาคม องค์กร ชมรม สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและผู้ให้บริการสื่อ
ควรพัฒนาความรู้และขอความร่วมมือสมาชิกในองค์กรให้เผยแพร่สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกกฎหมาย ถูกศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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4. การบริโภค องค์กรหรือเครือข่ายผู้บริโภคควรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยประสานความร่วมมือและศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้
กระจายครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการปกป้องสิทธิของตนเองโดยประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายนักกฎหมาย ในขณะเดียวกันเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนผู้บริโภค
ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหรือสถาน
ประกอบการในพื้นที่ เช่น ร้านขายยา ควรจัดให้มีระบบในการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของประชาชนในชุมชน โดยพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง สือ่ สารส่งต่อข้อมูล
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่พบในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดการปัญหาและนำ�ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจัดการปัญหาในระดับมหภาคต่อไป
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แนะนำ�เว็บไซต์

ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันติ์

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และ
สื่ออื่นๆจำ�นวนมาก ซึ่งมีการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ผิดกฎหมาย ทำ�ให้ประชาชนหลงเชื่อ
นำ�มาบริโภค หรือเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเถื่อนหรือสถานเสริมความงาม แต่ผลกลับไม่ได้เป็นไป
ตามที่อวดอ้าง ทำ�ให้เกิดกรณีร้องเรียน สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและสุขภาพ  ในการทำ�งานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อดำ�เนินคดีกรณีพบโฆษณาที่ไม่ถูกต้องใน
แต่ละคลื่น ใช้เวลาในการดำ�เนินคดีจนแล้วเสร็จประมาณ 2 เดือน เนื่องจากขั้นตอนด้านเอกสาร การ
ถอดเทป การเรียกผูป้ ระกอบการชีแ้ จง ตลอดจนการเปรียบเทียบปรับ มีกระบวนการขัน้ ตอนทีต่ อ้ งใช้เวลา
ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำ�ผิดซํ้าซาก การตรวจสอบเฝ้าระวังสื่ออื่นๆ เช่น เว็บไซต์ โทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งนับวันมีปริมาณมากขึ้น แต่ระบบการจัดการด้านข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ทำ�ให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูล การสรุปผลการดำ�เนินงานและการมองภาพรวมทั้งประเทศ
ไม่สามารถตอบได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่มีการฝ่าฝืนโฆษณาที่จังหวัดใดบ้าง  เว็บไซต์ใดที่มีการโฆษณา
ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วถูกดำ�เนินคดี เป็นต้น  
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบโปรแกรมการจัดการด้าน
เอกสารและข้อมูลการเฝ้าระวังโฆษณาขึ้น เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดภาระงาน
และเวลาของพนักงานเจ้าหน้าที่ลงได้   นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยังอำ�นวยความสะดวกในการแจ้งเบาะแส
และการส่งข้อมูลช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังโฆษณา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมาย
ให้กับผู้ผลิตสื่อและประชาชนได้ตามชั้นความลับของข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ หลังจากการประชุม
หารือแต่ละภาคส่วนแล้ว จึงได้เสนอแนวคิดนี้ต่อ ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค ซึ่งได้แนะนำ�ให้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ�โปรแกรมจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) ในปีพ.ศ. 2561 โดยออกแบบโปรแกรมร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจังหวัดสาธารณสุขเขต
สุขภาพที่ 1 ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำ�พูน ลำ�ปาง หลังจากได้นำ�
เสนอในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตรวจสอบสถาน
ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 แล้ว ได้มีการนำ�
ร่อง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย บุรีรัมย์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ สงขลา
และสุราษฎร์ธานี เพื่อทดลองใช้โปรแกรม www.fdawatchads.com และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทำ�งานของแต่ละจังหวัด  และต่อมา ได้ขยายผลทดลองใช้ระบบนี้ในปี พ.ศ. 2562
โปรแกรมนี้ได้ถูกนำ�มาใช้บันทึกข้อมูลการดำ�เนินคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงภายใต้ความร่วมระหว่างหน่วยงานสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประโยชน์ของโปรแกรม

1. การเก็บข้อมูลรายคดี
1.1 เก็บข้อมูลโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ เว็บไซต์  ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินงาน
1.2 ค้นข้อมูลเดิมเพื่อประกอบการพิจารณาดำ�เนินการ เช่น ค้นชื่อสถานี ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่
พบโฆษณา
38

1.3 จัดเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาทีด่ �ำ เนินการจนปิดคดี และข้อมูลระหว่างปฏิบัติงานที่ยังไม่แล้ว
เสร็จ เช่น หนังสือเชิญผู้ประกอบการให้มาพบเพื่อตักเตือน การนัดหมาย การติดตามงาน
1.4 แจ้งได้ว่าแต่ละกรณีดำ�เนินการถึงขั้นตอนใด
1.5 ลดเวลาการค้นข้อมูลแต่ละกรณีว่ามีการพบการทำ�ผิดซํ้าหรือไม่
1.6 รายงานเฉพาะจังหวัดเพื่อประกอบการนำ�เสนอการทำ�งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2. การรายงานภาพรวม
2.1 ภาพรวมการดำ�เนินคดีของทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโปรแกรม
2.2 สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พบโฆษณาผิดกฎหมายว่ากระจายอยู่ ณ สถานีวิทยุใด จังหวัดใด
หรือสื่อโฆษณาผ่านช่องทางอื่นๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำ�เนินการ
2.3 สืบค้นข้อมูลตามวัน-เวลาต่างๆได้
2.4 เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ในรายงานได้
2.5 สามารถนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทได้

ข้อจำ�กัดของโปรแกรม

1. ไม่สามารถออกแบบให้รายงานเป็นกราฟหรือเรียงลำ�ดับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่พบมากที่สุดได้
2. การเก็บข้อมูลไฟล์ รูปภาพ หรือเสียง โหลดได้ไม่เกิน 60 M ต่อข้อมูล
3. การลงข้อมูลสมัครจะต้องรอผูด้ แู ลให้เปิดสิทธิก์ ารใช้ เมือ่ มีการสมัครแล้วไม่สามารถลบข้อมูลที่
สมัครแล้ว หากลืมรหัสไม่สามารถกู้ได้ ต้องสมัครใหม่
4. ไม่สามารถดูข้อมูลการบันทึกของจังหวัดอื่นได้
5. ในการเก็บข้อมูล ใช้การเช่า server เอกชน ซึ่งเก็บได้ไม่เกิน 20 G ทำ�ให้ไม่สามารถรองรับ
ข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าด้วย

การต่อยอดโปรแกรม

1. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พัฒนาระบบต่อยอดโปรแกรมเพื่อการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การกำ�กับดูแลโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรม www.fdawatchads.com ยัง
มีหลายส่วนทีจ่ ะต้องปรับแก้ จึงเสนอให้อย. จัดทำ�
ใหม่โดยโครงเนือ้ หาการทำ�โปรแกรมใช้ fdawatchads เป็นต้นแบบ และเพิ่มเติมในส่วนของการ
ทำ�งานระหว่างหน่วยงาน กสทช. - อย - สสจ. และ
การรายงานผลทีใ่ ห้ผใู้ ช้โปรแกรมสะดวก สามารถ
เลือกข้อมูลมานำ�เสนอได้ เพือ่ สะดวกต่อการปฏิบตั ิ
งานในอนาคต โดยใช้ฐาน server ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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2. เสนอให้หน่วยงาน กสทช.พิจารณาจัดทำ�โปรแกรมร่วมกับอย. ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการ
เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งต่อข้อความโฆษณาเพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขพิจารณา
เพิ่มเติมในระบบโปรแกรมที่จะดำ�เนินการจัดทำ�ใหม่โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้
ควรมีการหารือการจัดทำ�โปรแกรมร่วมกัน เพื่อความรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้การเก็บเอกสารและการ
รายงานผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ตัวอย่างโปรแกรม fdawatchads.com

40

