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สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๒
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
สถานการณปญหาและผลกระทบ
๑. มูลคาของการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว การโฆษณายาสูผูบริโภค
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ มีมูลคาสูงกวา ๒.๕ พันลานบาทตอป สวนการโฆษณาอาหารมีมูลคาการโฆษณา
สูงถึง ๑.๗ หมื่นลานบาท และมีมูลคาการโฆษณาสูงกวาป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๑๒ เทา [๑] โดยเฉพาะมูลคาการ
โฆษณาผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอมูลจากบริษัทผลิตสื่อโฆษณาบริษัทเดียว ในป พ.ศ. ๒๕๔๕
พบวาการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีมูลคาสูงถึง ๘๒๑ ลานบาท [๒] และขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อใหเขาถึง
ผูบริโภคมากขึน้ ผานสือ่ หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิง่ วิทยุทอ งถิน่ เคเบิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม และอินเทอรเน็ต
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยุทองถิ่นทั่วประเทศไทยมีมากกวา ๗,๗๐๐ แหง และคาดการณวามีจำนวนครัวเรือน
มากกวา ๑๒ ลานครัวเรือน หรือประมาณเปนรอยละ ๖๐ ของจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่เขาถึงสื่อเคเบิลทีวี
โทรทัศนดาวเทียม ทัง้ นีป้ ระมาณการวามีเม็ดเงินโฆษณาผานเคเบิลทีวแี ละดาวเทียมราว ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ลานบาท
ตอป [๓, ๔]
๒. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในวิทยุทองถิ่นมากที่สุด [๓] โดยมีกลยุทธสราง
แรงจูงใจและตอกย้ำบอย ๆ จากขอมูลของศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน พบการ
โฆษณาผานวิทยุทองถิ่นและเคเบิลทีวีที่ฉายวนไปวนมาทั้งวันอยางนอย ๔ ครั้ง และสูงสุดถึง ๑๑ ครั้งตอวัน [๕]
และในจังหวัดเชียงใหม พบวามีคลื่นวิทยุทองถิ่นหลายแหงที่มีผูประกอบการรายเดียวเหมาโฆษณาทั้งวัน [๖] ซึ่ง
สอดคลองกับผลของการดำเนินคดีผลิตภัณฑอาหารยี่หอเจนิฟูด ซึ่งพบการโฆษณาผานเคเบิลทีวีและสื่อโทรทัศน
ดาวเทียม โดยแนะนำผลิตภัณฑเปนชวง ๆ ตลอดทั้งวัน และมีการโฆษณาในลักษณะเดียวกันมากถึง ๑๑ ชอง [๗]
นอกจากนั้นยังมีกลยุทธที่ทำใหผูบริโภคตกเปนเหยื่อผานรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เชน การพูดสดและ
รับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ การโฆษณาโดยภาษาถิ่น การสนทนาระหวาง
นักจัดรายการกับผูที่อางวามีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ การอานจดหมายจากผูฟงทางบานที่เขียนมาเลา
สรรพคุณของผลิตภัณฑ และการแฝงโฆษณาโดยใหบุคลากรดานสุขภาพเปนวิทยากรใหความรู ซึ่งทั้งหมดนั้น
เปนการใหขอมูลเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อใหผูบริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑนั้นมาใชในที่สุด [๖, ๘] ผูบริโภค
สวนใหญเชื่อวาผลิตภัณฑที่นำมาโฆษณาผานสื่อดังกลาวเปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและผานการรับรองจาก
ภาครัฐแลว [๖]
๓. จากการศึกษาการโฆษณายาและผลิ ตภั ณฑสุ ขภาพผ า นวิ ท ยุ ท อ งถิ่ นในจั งหวัดขอนแกน รอยเอ็ด
ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม และสงขลา [๖, ๙-๑๐] พบวามีการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายเขาขายฝาฝนพระราชบัญญัตยิ า
พ.ศ. ๒๕๑๐ สูงถึงรอยละ ๖๔.๐ และฝาฝนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สูงถึงรอยละ ๙๕.๒ และ
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของโฆษณาที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภค พบวาโฆษณายามีสูงถึงรอยละ ๕๕.๙
ในขณะที่โฆษณาอาหารมีสูงถึงรอยละ ๗๔.๕
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๖๕๑

๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในอินเทอรเน็ตมากที่สุดอีกสื่อหนึ่ง โดยรูปแบบ
ของการโฆษณาสวนใหญรอยละ ๕๒.๕ เปนการกลาวอางรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) [๑๓] และจากสถิติการเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทาง
อินเทอรเน็ต โดยศูนยเฝาระวังและรับเรือ่ งรองเรียนผลิตภัณฑสขุ ภาพ อย. ตัง้ แตตลุ าคม ๒๕๕๓ ถึงกันยายน ๒๕๕๔
พบวามีการเฝ า ระวั ง และรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพที่ มี ก ารโฆษณาผิ ด กฎหมายหรือไมถูกตองจำนวน
๑,๔๖๑ เรื่อง จำแนกเปนผลิตภัณฑอาหาร ๕๕๖ เรื่อง ยา ๓๓๕ เรื่อง เครื่องสำอาง ๓๑๙ เรื่อง เครื่องมือแพทย
๒๐๘ เรื่อง และวัตถุ อัน ตราย ๗๓ เรื่อง นอกจากนั้ น มีการตรวจจั บ คดีโ ฆษณาสรรพคุ ณผลิ ตภั ณฑ เ สริ มทาง
อินเทอรเน็ตเกินจริงจากเดิม ๑๖๐ คดี ในป ๒๕๕๑ เพิ่มเปน ๒๓๗ คดี ในป ๒๕๕๔ และตั้งแตเดือนมกราคม
๒๕๕๒ ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๓ อย. ปดเว็บไซตที่มีโฆษณาเกินจริง ๖๒ เว็บไซต รวม ๗๑๙ URL และปดเว็บบอรด
๑๕๕ เว็บไซต รวม ๓๔๙ URL [๔]
๕. แมวายังไมมีการศึกษาผลกระทบเชิ ง เศรษฐศาสตรจากป ญ หาการโฆษณาดังกลาว แตในรายงาน
สุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๔ ระบุวาธุรกิจประเภทนี้มีมูลคาไมต่ำกวาหมื่นลานบาท [๔] แสดงวาคนไทยตองเสียเงิน
เปนจำนวนมากสำหรับการใชยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพอยางไมเหมาะสมหรือเกินจำเปน เพิม่ ความเสีย่ งหรืออันตราย
ใหแกผูบริโภค เชน การใชน้ำหมักชีวภาพที่โฆษณาทางเคเบิลทีวีหยอดตาแลวทำใหผูบริโภคตาบอด [๑๑] การ
รับประทาน “เอนไซมบำบัด” จนไดรับอัน ตรายอย า งรุ นแรงจนต อ งเข า รับ การรักษาในโรงพยาบาล หรือกรณี
การรับประทานไวนสมุนไพรยี่หอหนึ่งแลวทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง มีการติดเชื้อจนตองสงเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล [๑๒] รวมถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของนักเรียน นักศึกษา ที่สั่งซื้อยาลดความอวนจากเว็บไซต
มารับประทาน [๔]
๖. จากสถานการณและผลกระทบดังกลาว และใหเปนไปตามหลักการแหงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๘ การคุมครองผูบริโภค มาตรการขอ ๗๑ (๘) ที่สนับสนุนใหมีการตรวจสอบการ
เผยแพรขอมูลดานสุขภาพตอสาธารณะใหถูกตองเที่ยงตรงและเนนการปลูกฝงจริยธรรมของการเปนสื่อมวลชนที่ดี
มีความรับผิดชอบตอการโฆษณาและสงเสริมการขายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไดมีมติการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุ
กระจายเสียง สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ต ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติ
ที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ไดมอบใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และภาค
ประชาสังคม รวมกันจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุ
กระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออื่น ๆ อยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่มีสวนรวมจากหนวยงาน
ทุกระดับ รวมถึงการดำเนินการอื่นตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติดังกลาว
แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
๑. ภายหลังจากมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ๕ การจัดการปญหาโฆษณาที่
ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ต สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และภาคีเครือขาย อันไดแก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนงานพัฒนากลไก
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เฝาระวังระบบยา (กพย.) และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จึงไดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปญหาโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ตขึ้น เพื่อ
บูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนการแกไขปญหาผานกลไกการดำเนินงาน
ภายในของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. คณะกรรมการฯ ไดกำหนดประเด็นหลักในการขับเคลือ่ นการจัดการปญหาโฆษณาดังกลาวในระยะ ๑ ป
โดยกำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อจัดการปญหาโฆษณาฯ ๔ ประเด็น ไดแก การพัฒนาเครือขายเฝาระวังและ
การจัดการปญหาโฆษณา การพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพดานสื่อ กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย และ
การสรางความตระหนักแกสาธารณะ
๓. ในระยะ ๒ ปที่ผานมา การจัดการปญหาโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย มีเปาหมายเพื่อระงับ
และปองกันการเผยแพรโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อใหเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเผยแพรทางสื่อ
โทรทัศนดาวเทียม เคเบิลทีวี ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดดำเนินการรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพือ่ พัฒนากลไกในการดำเนินการ
ทั้งการเฝาระวัง การบังคับใชกฎหมาย และการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย
ดวยดี ประกอบกับในป ๒๕๕๕ กสทช. ไดเริ่มขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม จึงทำใหการกำกับดูแลดานสื่อมีความชัดเจนมากขึ้น
๔. อยางไรก็ตาม ในระยะยาว เพื่อใหมีการแกไขปญหาโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายใหครอบคลุม
ทุกสื่อ โดยเฉพาะการโฆษณาทางอินเทอรเน็ตซึ่งนับวันจะมีปญหามากขึ้นเรื่อย ๆ ภายใตโลกยุคดิจิตอล จำเปนตอง
พัฒนากลไกเพื่อปองกันและแกปญหาอยางจริงจัง โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับ
ปฏิบัติการ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาสังคม จึงดำเนินการยกรางแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณา
ยาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ขึ้น ดวยกระบวนการที่มีสวนรวมจาก
หนวยงานทุกระดับ ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในเวทีสวนกลางและภูมิภาค ใน ๔ ภูมิภาค โดยผูเขารวม
ประชุม ไดแก เจาหนาที่ กสทช. เขต หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พนักงาน
เจาหนาที่ดานผลิตภัณฑสุขภาพในผูป ระกอบการดานวิทยุชมุ ชน เคเบิลทีวี และผูป ระกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมประมาณ ๗๐๐ คน
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๒ แผนยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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