
 ๑

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เสริมสร�างภูมิคุ�มกันจากการใช�ผลิตภัณฑ สุขภาพอย$างไม$ถูกต�อง 

๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เสริมสร�างภูมิคุ�มกันจากการใช�ผลิตภัณฑ สุขภาพอย$างไม$ถูกต�อง 
ในวันท่ี ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร  ปทุมวัน กรุงเทพฯ มี
วัตถุประสงค เพ่ือให�คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป7งบประมาณ ๒๕๕๘ และเครือข$ายของ
คณะทํางานภาคประชาชน มีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับการใช�สเตียรอยด ได�อย$างถูกต�อง เพ่ือ
ร$วมรณรงค เผยแพร$ความรู�ให�ผู�บริโภครู�จักเลือกบริโภคอย$างเหมาะสม ตระหนักถึงอันตรายของส
เตียรอยด ท่ีมีการนํามาใช�อย$างไม$ถูกต�อง หรือท่ีปลอมปนมาในผลิตภัณฑ สุขภาพต$าง ๆ ตลอดจนให�
รู�เท$าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล$าวอ�างเกินจริง ไม$หลงเช่ือง$าย เพ่ือลดความเส่ียงจาก
อันตรายท่ีอาจได�รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ น้ัน ๆ ช$วยลดป<ญหาการได�รับผลิตภัณฑ ท่ีไม$คุ�มค$า 
และให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับฉลากผลิตภัณฑ สุขภาพ เพ่ือช$วยในการ
ตัดสินใจ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีปลอดภัย สมประโยชน  การอบรมสรุปผลเป@น ๓ ส$วน 
ดังน้ี 

ส$วนที่ ๑ ผู�เข�าร$วมอบรม 
 ผู�เข�าร$วมอบรม ประกอบด�วย คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งประกอบด�วย ผู�ประกอบการ องค กร ภาคประชาชน องค กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ/
การศึกษา และหน$วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง เครือข$ายของคณะทํางานภาคประชาชน และ
บุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๙๐ คน แยกเป@น 

- คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๘ คน 
- เครือข$ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๓๗ คน จาก ๑๖ หน$วยงาน/องค กร 

เครือข$ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมคุ�มครองผู�บริโภคไทย สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค ชมรมสาธารณสุขแห$ง
ประเทศไทย เขตท่ี ๔ สมาคมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทางอาหารแห$งประเทศไทย 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ  สหพันธ วิทยุชุมชนแห$งชาติ สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน แห$งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โรงเรียนสตรีนนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค สํานัก
อนามัย กรุงเพทมหานคร กรมประชาสัมพันธ  และกรมส$งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  

- บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒๕ คน 
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ส$วนที ่๒ เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
 เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด�วย การบรรยาย ๑ เร่ือง อภิปราย ๒ เร่ือง และ
การอภิปรายกลุ$ม ๑ เร่ือง สรุปได� ดังน้ี  

    ๒.๑ การบรรยาย เร่ือง นโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช�ยาสเตียรอยด และ
ทางเลือกในการใช�ยาสเตียรอยด  โดย 
 ภก.ประพนธ  อางตระกูล   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 
 จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเห็นถึงป<ญหาสุขภาพท่ีสําคัญของคนไทย คือ 
ป<ญหาการใช�ผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีลักลอบผสมสารสเตียรอยด  ซึ่งป<จจุบันพบว$า มีผู�ปOวยจํานวนมาก
ท่ีได�รับผลกระทบจากการใช�สเตียรอยด อย$างไม$เหมาะสม ส$งผลให�เกิดป<ญหาต$อสุขภาพตามมา
อย$างมากมาย สภาพป<ญหาของยาสเตียรอยด ในป<จจุบัน พบว$าโรคท่ีเกิดจากการใช�ยาสเตียรอยด  
โดยไม$มีข�อบ$งช้ีทางการแพทย เป@นป<ญหาเร้ือรังท่ีมีมานานกว$าสามสิบป7 และดูเหมือนจะย่ิงทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ ในภาพรวมประชาชน ๑,๐๐๐ คน มีป<ญหาทางคลินิกจากการใช�สเตียรอยด 
ท่ีไม$เหมาะสมประมาณ ๙๓ คน และมีอัตราการตายจากการใช�สเตียรอยด ท่ีไม$เหมาะสมร�อยละ 
๖.๔ ซึ่งป<ญหาน้ีกระจายในทุกภาคของประเทศ ซึ่งผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร  พบว$าผู�ปOวยใช�ยาส
เตียรอยด โดยไม$มีข�อบ$งใช� จะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต$อคร้ัง ๗.๖๗ วัน และนานกว$าผู�ปOวยกลุ$ม
อ่ืนประมาณ ๒.๑๙ วัน คิดเป@นค$าใช�จ$ายเพ่ิม ๔,๔๕๕ บาท หรือ ๑,๙๐๐ ล�านบาทต$อป7  
 สําหรับกฎระเบียบในการกํากับดูแลยาสเตียรอยด  ตามกฎหมายสเตียรอยด จัดเป@น         
ยาควบคุมพิเศษ ต�องจําหน$ายในคลินิกเวชกรรม และร�านขายยาแผนป<จจุบัน (ขย.๑) ท่ีมีเภสัชกร
ควบคุมดูแล และจะจําหน$ายได�ต�องมีใบส่ังยาจากแพทย เท$าน้ัน รวมท้ังเภสัชกรต�องทําบัญชีซื้อขาย 
ขายส$งกับผู�ประกอบการวิชาชีพ ต�องแยกเก็บยา และควบคุมการส$งมอบ 

ท้ังน้ีมาตรการในการจัดการป<ญหาเก่ียวกับสเตียรอยด  ดําเนินการโดยการพัฒนาโครงสร�าง
กฎหมายเพ่ือควบคุมการกระจายยา ซึ่งกําหนดช$องทางการจําหน$าย รายงานการขาย จํากัดช$องทางการ
จําหน$าย สัญลักษณ บนเม็ดยา ควบคุมปริมาณการซื้อ-ขาย และกําหนดหลักเกณฑ  เง่ือนไข การขาย 
ปฏิรูประบบสารสนเทศด�านการกระจายยา มีการเช่ือมโยงระบบกับภูมิภาค การบังคับใช�กฎหมาย 
จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานสําหรับเจ�าหน�าท่ี การรณรงค ประชาสัมพันธ  การจัดทํา
ฐานข�อมูลเฝUาระวัง และการร$วมพัฒนากลไกระดับปฐมภูมิ โดยกระทรวงสาธารณสุขได�จัดทําแผน
บูรณาการงานคุ�มครองผู�บริโภค ด�านการใช�ยาปลอดภัยในชุมชน เพ่ือไม$ให�มีการใช�ยาสเตียรอยด 
หรือผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีอาจมีการปนเปVWอนสเตียรอยด โดยไม$มีใบส่ังแพทย  โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป@นหน$วยงานรับผิดชอบหลัก ในป7 
๒๕๕๘ ได�กําหนดเปUาหมายให�แต$ละจังหวัดดําเนินการอย$างน�อย ๑ ตําบล 
 อย$างไรก็ตาม ป<ญหาอุปสรรค พบว$า การวิเคราะห และบูรณาการแก�ป<ญหา เป@นการ
แก�ป<ญหาท่ีปลายทางซึ่งกระจายในวงกว�างแล�ว รวมท้ังการบูรณาการของหน$วยงานและองค กรต$าง 
ๆ ยังไม$ชัดเจนเท$าท่ีควร ต�องการกฎหมายท่ีเข�มงวดมากขึ้น ประสิทธิภาพในการบังคับใช� พบว$า
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กลไกการเฝUาระวัง และเช่ือมโยงข�อมูลยังไม$ชัดเจน มาตรการทางปกครองไม$นํามาใช� ความร$วมมือ
จากภาคีเครือข$าย ท้ังจากภาคประชาสังคม และชุมชน สภาวิชาชีพ และส่ือมวลชน รวมท้ัง
จรรยาบรรณท่ีดีของผู�ประกอบการ ดังน้ัน แนวทางในการแก�ป<ญหา ควรปUองกัน ตรวจสอบเฝUา
ระวัง ปราบปราม คัดกรองและรักษาผู�ท่ีได�รับอันตราย การมีส$วนร$วมของภาคีเครือข$ายทุกภาค
ส$วน ใช�เทคโนโลยีเป@นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบเฝUาระวังป<ญหา ปรับเปล่ียนทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช�ยาของประชาชน และเพ่ิมความเข�มแข็งของชุมชน ควรให�ชุมชนหรือตําบลจัดการ
ตนเอง โดยพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข ในการคัดกรอง และส$งต$อผู�ท่ีมีความ
เส่ียงอันตรายจากยาสเตียรอยด  มีการสืบสวน/รายงานสาเหตุและสถานการณ การระบาดในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังจัดการแหล$งกระจายยา โดยใช�มาตรการทางสังคม 

 ๒.๒ การอภิปราย เร่ือง มฤตยูสเตียรอยด ...ภัยร�ายใกล�ตัวคุณ โดย 
ภญ.จันทร จรี ดอกบัว กลุ$มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
 จังหวัดอํานาจเจริญ 
ภญ.สุภาวดี เปล$งชัย กลุ$มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสลภูมิ 
 จังหวัดร�อยเอ็ด 

ผู�ดําเนินการและร$วมอภิปราย คือ 
 ภก.ภาณุโชติ ทองยัง   กลุ$มงานคุ�มครองผู�บริโภค 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 
 สภาพป<ญหาของยาสเตียรอยด  พบว$ามีการปลอมปนโดยลักลอบใส$สารสเตียรอยด   ในยาแผน
โบราณ ท่ีมีวิธีการท่ีแยบยลมากขึ้น และพัฒนาเป@นรูปแบบใหม$ ๆ ท่ีไม$ใช$เป@น “ยาชุด” แบบเดิม แต$
มีการลักลอบนําไปบดผสมกับยาแผนโบราณท่ีไม$ขึ้นทะเบียนตํารับยา ท้ังยาลูกกลอน ยาแคปซูล
สมุนไพร ซึ่งชนิดท่ีกําลังเป@นป<ญหาอย$างมาก คือ ยานํ้าแผนโบราณ ยาผงสมุนไพร และนํ้าสมุนไพร 
ท่ีลักลอบใส$สารสเตียรอยด  ท่ีประชาชนหาซื้อรับประทานเองจากรถเร$ ร�านชํา ร�านยา วัด หรือตาม
ตลาดนัด ผลิตภัณฑ เหล$าน้ีใช�แล�วจะทําให�อาการดีขึ้นอย$างรวดเร็ว แต$หากใช�อย$างต$อเน่ือง ไม$เพียง
จะต�องเสียเงินจํานวนมาก ท�ายท่ีสุดอาจต�องเข�ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่ง
เป@นส่ิงท่ีไม$อาจประเมินค$าได� 
 มีการตรวจพบสเตียรอยด ในเคร่ืองดื่มหลายชนิดท่ีแพร$กระจายไปในหลายจังหวัดในประเทศ
ไทย เช$น เคร่ืองดื่มโสมสกัดสมุนไพร ผู�ผลิต/จําหน$ายเคร่ืองดื่มสมุนไพรเหล$าน้ีมักจะโฆษณา
สรรพคุณว$า สามารถรักษาอาการปวดเม่ือยและรักษาโรคต$าง ๆ ได�สารพัดโรค ผู�บริโภคไม$รู�เท$าทันก็
จะเป@นเหย่ือซื้อผลิตภัณฑ เหล$าน้ีมารับประทาน ส$งผลให�เกิดอันตรายต$อสุขภาพอย$างมากมาย เช$น 
ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงในผู�ปOวยเบาหวาน มีแผลติดเช้ือ ผิวบาง บวมตามร$างกาย แผลในทางเดิน
อาหาร  
 การขึ้นทะเบียนเป@นเคร่ืองดื่มสมุนไพร ซึ่งเป@นผลิตภัณฑ อาหาร จึงง$ายต$อการจําหน$ายโดย
ไม$ต�องมีใบอนุญาตใด ๆ น่ันเท$ากับเป@นช$องว$างให�ผู�ประกอบการท่ีเห็นแก$ตัวนํายาสเตียรอยด ลง
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ปลอมปนในเคร่ืองดื่มสมุนไพร และนําไปเร$ขายในชนบทหลายแห$งท่ัวท้ังประเทศไทย โดยใช�รถเร$ 
รถเร$เหล$าน้ีจะนําผลิตภัณฑ เคร่ืองดื่มสมุนไพรจากร�านค�าส$งในตัวเมืองไปเร$ขายให�ร�านชําในหมู$บ�าน
และชาวบ�านท่ีสนใจอยากทดลองชิม 
  ป<ญหาการแพร$กระจายของยาเม็ดสเตียรอยด ในรูปแบบยาชุด หรือการปลอมปนสเตียรอยด 
ในผลิตภัณฑ ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ เป@นป<ญหาท่ีพบมายาวนานหลายสิบป7 และในป<จจุบันเพ่ิม
ป<ญหาโดยการกลายร$างแฝงกายในเคร่ืองดื่มสมุนไพรท่ีขึ้นทะเบียนเป@นอาหาร ป<ญหาเหล$าน้ีนับวัน
จะทวีคูณเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน จึงต�องมีการประชาสัมพันธ ให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ได�ทราบและ
รู�อย$างเท$าทันในการตรวจสอบและเฝUาระวังผลิตภัณฑ ในพ้ืนท่ีของตน ประชาชนต�องมีศักยภาพใน
การตรวจสอบเลขสารบบอาหาร เลขทะเบียนยา จากการสืบค�นแหล$งข�อมูลได�เอง ผลิตภัณฑ ท่ี
ตรวจสอบพบสเตียรอยด ซ้ํา ๆ ควรมีบทลงโทษในการยกเลิกทะเบียน ถอนใบอนุญาตการผลิต และ
ควรสนับสนุนชุดตรวจสเตียรอยด ให�เพียงพอในทุกระดับ 

๒.๓ อภิปรายกลุ$ม เร่ือง รู�เท$าทัน ร$วมกันสร�างภูมคุิ�มกันจากผลิตภัณฑ สุขภาพอันตราย 
โดย 
 ๑. เป@นการฝZกการใช�ชุดทดสอบสารสเตียรอยด   

๒. ฝZกตรวจโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีไม$ถูกต�อง  
๓. วิเคราะห แนวทางการดําเนินงานของเครือข$ายเม่ือพบผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีไม$ถูกต�อง   

ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินงาน ได�ดังน้ี 
กลุ$ม ๑ ผู�ประกอบการ 
๑. ประชุมสมาชิกเครือข$าย เพ่ือแจ�งเร่ืองผลิตภัณฑ ไม$ปลอดภัยอย$างเร$งด$วน 
๒. ประสานเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ/วิทยากร มาให�ความรู�กับสมาชิกในเครือข$าย 
๓. เฝUาระวังและติดตามบุคคลท่ีสงสัยว$าใช�ผลิตภัณฑ ท่ีไม$ปลอดภัย หากพบอาการผิดปกติ

ควรปรึกษาและตรวจสุขภาพโดยแพทย  
๔. ติดตามแหล$งท่ีมา/แหล$งผลิต ของผลิตภัณฑ  หากพบแจ�ง 
o สมาชิก 
o หน$วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน�าท่ี 
o สายด$วน อย. 1556 

๕. จัดตั้งกองทุนเพ่ือรณรงค สนับสนุนกิจกรรมต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ ท่ีไม$
ปลอดภัย 

กลุ$ม ๒ องค กรภาคประชาชน 
๑. ส่ือสาร 
o ประชาชนในพ้ืนท่ี โรงเรียน วัด โดยใช�เสียงตามสาย พูดหน�าเสาธง แผ$นพับ 

โปสเตอร  เป@นต�น 
o ประชุม อสม. แจ�งข�อมูล กระจายข$าวในหลังคาเรือน ๑ คร้ัง/เดือน 
o วารสารของหมู$บ�าน 
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๒. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู�บริโภค โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม มีหน$วยงานภาครัฐ เป@น
แกนหลัก 
o โครงการ/กิจกรรม ปรับพฤติกรรมผู�บริโภค/แก�ไขป<ญหา 

� ส่ือสาร ทาง Social Media แผ$นพับ โปสเตอร  
� จัดเวทีให�ความรู�กับคนในชุมชน (จัดตั้งกลุ$ม/องค กรท่ีเข�มแข็ง ภาคีเครือข$าย) 
� ช$องทางร�องเรียน ท่ีจัดการป<ญหาได�อย$างเร$งด$วน 
� ระดับส$วนกลางต�องมีนโยบายท่ีชัดเจน 

กลุ$ม ๓ องค กรวิชาชีพ  
๑. กรณีคนในวิชาชีพผลิต/จําหน$าย ผลิตภัณฑ ท่ีไม$ถูกต�อง 
o กําหนดเกณฑ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
o การกํากับดูแลกันเอง 
o กําหนดบทลงโทษ 

๒. บทบาท/หน�าท่ีขององค กรวิชาชีพ 
o ให�ความรู� และมีช$องทางส่ือสารถึงประชาชน เช$น สภาทนายความ ให�ความรู�ผ$าน

ส่ือวิทยุ และการพบปะกับประชาชน รวมท้ัง สสอ. ให�ความรู�กับ อสม. เพ่ือ
เผยแพร$ไปยังชุมชน 

o ร$วมมือแก�ไขป<ญหา ระหว$างวิชาชีพ และดําเนินการอย$างต$อเน่ือง 
o สภาเภสัชกรรมร$วมมือกับ อย. โดยแลกเปล่ียนข�อมูลท่ีทันสมัยระหว$างกัน 
o เสนอให� อย. ควบคุมการขายสเตียรอยด  เฉพาะในสถานพยาบาล 

กลุ$ม ๔ ส่ือมวลชน 
๑. แจ�งสายด$วน อย. อย$างรีบด$วน เพ่ือให� อย. พิจารณาเร$งดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข�อง 
๒. สร�างความรู�เข�าใจให�แก$ผู�ฟ<ง ผู�บริโภค ประชาชนท่ัวไป 
๓. เป@นศูนย กลางในการรับเร่ืองร�องเรียน จากผู�ท่ีได�รับผลกระทบในพ้ืนท่ี จากการโฆษณา

เกินจริง 
๔. ให�ความร$วมมือกับทางราชการในการรวบรวมชุมชน ให�มาประชุมร$วมกัน 
๕. ประสานและสร�างเครือข$ายด�านส่ือมวลชนทุกแขนง 
๖. จัดประชุม สัมมนา เสวนา อย$างต$อเน่ือง เพ่ือติดตามสถานการณ ให�ทันเหตุการณ  
๗. ควรมีการติดตามและประเมินผลอย$างต$อเน่ือง เพ่ือหาจุดด�อย จุดเด$น และเสริมจุด

ด�อย ปรับจุดเด$น 
๘. ส่ือทุกส่ือควรมีการกําหนด เป@นผังรายการหลัก ก$อนเข�าสู$รายการทุก ๆ รายการ 
กลุ$ม ๕ ภาควิชาการ/การศึกษา  
๑. ตรวจสอบอีกคร้ัง โดย ชุมนุม อย.น�อย  
o พบสารสเตียรอยด และสารท่ีไม$ถูกต�อง แจ�งชุมนุม อย.น�อย ทางโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย เพ่ือแจ�งต$อไปยัง สายด$วน อย. 1556 และสํานักงานคุ�มครอง
ผู�บริโภค และประชาสัมพันธ ให�ความรู� โดยอาศัยชุมนุม อย.น�อย ผ$านช$องทาง  



 ๖

ต$าง ๆ เช$น รณรงค  จัดเสียงตามสาย/วิทยุ ผ$าน Social Network แผ$นพับ 
วารสาร นิทรรศการ อาจารย ผู�สอนประชาสัมพันธ  หนังส้ัน และ แฟลชม็อบ 

o ไม$พบสารสเตียรอยด  และสารไม$ถูกต�อง ควรให�ความรู�ท่ีถูกต�องแก$ผู�บริโภค 
กลุ$ม ๖ หน$วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง 
๑. ให�ความรู�กับคนในครอบครัว เพ่ือนร$วมงาน และชุมชน 
๒. สํารวจการใช�ผลิตภัณฑ สุ$มเส่ียงจากสเตียรอยด ของคนในครอบครัว เพ่ือนร$วมงาน และ

ชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมรณรงค การลด ละ เลิก การใช�สารสเตียรอยด ภายในชุมชน 
๔. สร�างเครือข$าย Social Media ในการให�ความรู�และแนวทางการปUองกันสเตียรอยด  

รวมท้ังแจ�งเบาะแสการผลิตและจําหน$ายสารสเตียรอยด  
๕. สร�างเครือข$ายในชุมชนในการช$วยคัดกรองสารสเตียรอยด ในผลิตภัณฑ สุขภาพเวช

สําอาง 

 ๒.๔ การอภิปราย เร่ือง สถานการณ และป:ญหาป:จจุบันในการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพ
ที่กล$าวอ�างเกินจริง โดย 

นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแห$งชาติ 
นายธนิต ประภาตนันท  สํานักปUองกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นายมานพ โตการค�า สมาคมโทรทัศน ดาวเทียม (ประเทศไทย) 
นายพชร แกล�วกล�า มูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค  

ผู�ดําเนินการและร$วมอภิปราย คือ  
 ภก.วีระชัย นลวชัย   กองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 

การกํากับดูแลโฆษณาของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแห$งชาติ (กสทช.) ซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินการของผู�
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  มิให�มีการดําเนินการใดๆ ท่ีจะเป@นการเอา
เปรียบผู�บริโภค หากปรากฏว$ามีการใช�เครือข$ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป@นการค�ากําไรเกิน
ควร หรือก$อให�เกิดการเดือดร�อนรําคาญ ไม$ว$าวิธีการใด กสทช. มีอํานาจส่ังระงับการดําเนินการ
ดังกล$าวได� ท้ังน้ี กสทช. มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการโฆษณา เน้ือหาการโฆษณาตามท่ีกําหนด
ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ. ๒๕๕๑ และ การโฆษณาท่ีไม$
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เป@นการเอาเปรียบผู�บริโภค ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.องค กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผลกระทบของการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล$าวอ�างเกินจริงต$อผู�บริโภค นอกจากน้ียังได�มีการ
สร�างการรับรู�ให�แก$ผู�บริโภค รวมท้ังยังได�ประสานความร$วมมือในการกํากับดูแลการโฆษณา
ผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีฝOาฝVนกฎหมายทางส่ือวิทยุและส่ือโทรทัศน เพ่ือประโยชน สูงสุดในการคุ�มครอง
ผู�บริโภค ร$วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและอย$างต$อเน่ือง  

จากสภาพป<ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล$าวอ�างเกินจริงในป<จจุบัน โดยเฉพาะใน
เว็บไซต ท่ีมีอย$างแพร$หลาย หากพบการกระทําความผิด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ได�มีการกําหนดกระบวนงานการระงับการทําให�แพร$หลายเว็บไซต ท่ีโฆษณากล$าวอ�างเกิน
จริง ลักษณะการกระทําความผิดตามฐานความผิด พ.ร.บ. ว$าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑)  

บทบาทของส่ือโทรทัศน ดาวเทียมในการจัดระเบียบโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล$าวอ�าง
เกินจริง ซึ่งป<จจุบันมีช$องโทรทัศน ท่ีขออนุญาต ๗๓๔ ช$อง ได�รับใบอนุญาตแล�ว ๕๐๖ ช$อง โดยได�มี
การขอความร$วมมือในการกํากับดูแลเน้ือหา โดยเฉพาะเน�นประเด็นการคุ�มครองผู�บริโภค โดยการ
ตระหนักถึงจริยธรรม พร�อมกับต�องดําเนินรายการและการโฆษณาเป@นไปตามข�อกําหนดของ
สมาคมฯ อย$างเคร$งครัด ซึ่งป<ญหาท่ีพบประจํา ได�แก$ เอกสารปลอมหรือโฆษณาไม$ตรงกับเน้ือหาท่ี
ได�รับอนุญาต แหล$งท่ีมาของสินค�า การแจ�งแหล$งกําเนิดปลอมเพ่ือให�สินค�ามีมูลค$าเพ่ิม ผลิตภัณฑ 
ประกอบฉากเป@นผลิตภัณฑ จากแหล$งเดียวกันท่ียังไม$ได�รับอนุญาต ท้ังน้ี กรณีท่ีสมาชิกไม$ปฏิบัติตาม
ระเบียบสมาคมฯ จะออกหนังสือตักเตือน หากไม$ปฏิบัติตามให�พิจารณาคุณสมบัติการเป@นสมาชิก
ต$อไป 

ในส$วนของผู�บริโภค ได�มีการดําเนินโครงการสร�างเครือข$ายผู�บริโภค ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน  เพ่ือพัฒนากลไกการคุ�มครองผู�บริโภคภาคประชาชนในการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  โดยพัฒนากลไกการคุ�มครองผู�บริโภคส่ือใน
พ้ืนท่ีดําเนินงานโดยใช�ป<ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพผิดกฎหมายเป@นประเด็นเคล่ือน/เฝUา
ระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพผิดกฎหมาย สร�างกลไกความร$วมมือในการขับเคล่ือนงานด�าน
การคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ท้ังระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 
และ เผยแพร$ข�อมูล สร�างความตื่นตัวให�ผู�บริโภคมีความรู� และเท$าทันโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพ 
ท้ังน้ี จากการดําเนินการเห็นควรปรับปรุงบทกําหนดโทษ ให�เพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับผู�กระทํา
ความผิด ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พรบ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ให�มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น

เหมาะสมกับสถานการณ ป<จจุบัน เน่ืองจากการโฆษณามีการใช�ส่ือสาธารณะท่ีเข�าถึงประชาชนได�
อย$างรวดเร็ว ทําให�หลงเช่ือและก$อให�เกิดความเสียหายในวงกว�าง รวมถึง ควรมีข�อกําหนดให�มี
บทลงโทษเจ�าของส่ือและเจ�าของผลิตภัณฑ ด�วย เร$งรัดการจัดทําระบบฐานข�อมูลการอนุญาต
โฆษณาอาหาร และเปmดให�สาธารณะสามารถเข�าถึงได� เพ่ือใช�ในการตรวจสอบว$าโฆษณาน้ัน ๆ 
ได�รับการอนุญาตหรือไม$ รวมถึงการแสดงข�อมูลโฆษณาต$าง ๆ ท่ีผิดกฎหมายและการดําเนินคดี
ส้ินสุดแล�ว เพ่ือประโยชน ในการให�ความรู�แก$ผู�บริโภค กสทช. ควรจะได�ดําเนินการคือการส$งเสริม
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ให�เกิดการกับดูแลกันเองท่ีมีประสิทธิภาพโดยผู�ประกอบการส่ือโทรทัศน  ท้ัง ทีวีดาวเทียม เคเบ้ิล
ทีวี และดิจิตอลทีวี แบบเดียวกันในการกํากับดูแลกันเองของผู�ประกอบการกลุ$มฟรีทีวีเดิม  

ส$วนที่ ๓ ผลประเมินการจัดอบรม มีผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๙ ราย คิดเป@นร�อยละ 
๓๘.๘๘ ประกอบด�วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง มฤตยูสเตียรอยด ...ภัยร�ายใกล�ตัวคุณ 
โดยวิทยากร ประกอบด�วย ภญ.จันทร จรี ดอกบัว โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
ภญ.สุภาวดี เปล$งชัย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด และผู�ดําเนินการและร$วมอภิปราย             
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู�ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู�ความสามารถของวิทยากร เน้ือหาสาระมีความครบถ�วน 
และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย และแสดงความเห็นระดับปานกลาง ในประเด็น
ระยะเวลาท่ีใช�  

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง สถานการณ และป<ญหาป<จจุบันใน
การโฆษณาผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีกล$าวอ�างเกินจริง โดยวิทยากร ประกอบด�วย นางสาวมณีรัตน  
กําจรกิจการ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมแห$งชาติ นายธนิต ประภาตนันท  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นายมานพ โตการค�า สมาคมโทรทัศน ดาวเทียม(ประเทศไทย) นายพชร แกล�วกล�า และ
ผู�ดําเนินการอภิปราย ภก.วีระชัย นลวชัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู�ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู�ความสามารถของวิทยากร และ
แสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นเน้ือหาสาระมีความครบถ�วน และแสดงความเห็นระดับปานกลาง 
ในประเด็นระยะเวลาท่ีใช� และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการบรรยาย  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต$อการจัดอบรม 
ผู�ตอบแบบสอบถาม ก$อนอบรมมีความรู�ในหัวข�อน้ีในระดับปานกลาง หลังอบรมมีความรู�

ในหัวข�อน้ีในระดับมาก และผู�ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต$อการจัดอบรมในระดับมาก 
เช$นเดียวกับ ประโยชน ท่ีได�รับจากกิจกรรมกลุ$ม สามารถนําเน้ือหาการอบรมฯ ไปประยุกต ใช�ใน
การทํางานได� ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน การติดต$อประสานงาน/การบริการของ
เจ�าหน�าท่ี ความเหมาะสมของสถานท่ี/บรรยากาศ ความพร�อมของอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ  
อาหาร/เคร่ืองดื่ม และรูปแบบการจัดงานโดยรวม  

ตอนที่ ๔ การร$วมงานหากมีการจัดกิจกรรมคร้ังต$อไป 
ผู�ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ (ร�อยละ ๘๙.๗) ตัดสินใจท่ีจะร$วมงานในคร้ังต$อไป โดยให�

ความเห็นว$า การอบรมคร้ังน้ีน$าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง และถ�ามีโอกาส อย$างไรก็ตาม 
ร�อยละ ๗.๗ ไม$แน$ใจว$าจะมาร$วมงานในคร้ังต$อไป โดยให�เหตุผลว$าเน่ืองจากภาระงาน การได�รับ
มอบหมาย 
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ตอนที่ ๕ ข�อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมคร้ังต$อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 

- ควรเชิญกลุ$มเปUาหมายท่ีได�รับผลกระทบจากการโฆษณาเกินจริง หรือผู�ท่ีรับผลกระทบจาก
ผู�ใช�ผลิตภัณฑ มาจากการโฆษณา 

- การอภิปราย ควรควบคุมเวลาให�ดีกว$าน้ี 
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย สําหรับผู�เข�าร$วมอบรม เช$น ความรู�เบ้ืองต�น กฎหมายท่ี

เก่ียวข�อง เป@นต�น 
- จํานวนวิทยากรมากเกินไป ควรลดจํานวนวิทยากรท่ีไม$ค$อยเก่ียวข�อง 
- ควรมีเน้ือหาท่ีให�ความรู�มากกว$าน้ี เช$น ความรู�เร่ืองอันตรายจากการใช�ผลิตภัณฑ สุขภาพท่ี

ไม$ถูกต�อง เน่ืองจากเน้ือหาส$วนมากจะเป@นหน$วยงานต$าง ๆ มาพูดถึงวิธีการดําเนินงาน 
ป<ญหาการดําเนินงานของแต$ละหน$วยงาน ว$าการแก�ป<ญหาท่ีล$าช�าหรือข�อจํากัดการทํางาน
ทําให�แก�ป<ญหาต$าง ๆ ได�ไม$รวดเร็ว 

- ควรเน�นเน้ือหาเก่ียวกับภัยของสเตียรอยด ให�มากกว$าน้ี  
ประเด็นระยะเวลาการอบรม 

- ควรเพ่ิมเวลาวิทยากร อย$างน�อยท$านละ ๑ ช่ัวโมง 
- ระยะเวลาในการอบรม ควรจัดเพียง ๑ วัน  

อ่ืนๆ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดเวทีให�กับวิทยุชุมชน โดยเฉพาะเพ่ือจะได�

ทํางานร$วมกันอย$างดีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ แก�ป<ญหาได�จริง 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรมีการเผยแพร$ข�อมูลเก่ียวกับข�อความโฆษณา

สําหรับผลิตภัณฑ ท่ี อย.อนุญาต นําเสนอในเว็บไซต ของ อย. และ Application เพ่ือให�
ประชาชน ตรวจสอบในเบ้ืองต�น เช$น นํา Story Board มาเผยแพร$ หรือ Spot ข�อความท่ี
อนุญาต 

- ควรต�องดําเนินการจัดหากระบวนการเพ่ือให�ประชาชนไม$ตกเป@นเหย่ือโฆษณาหลอกลวง 
เพราะว$ากระบวนการภาครัฐ ยังมีกระบวนการท่ีติดขัดด�านกฎหมายหลากหลาย 
ผู�เก่ียวข�องในการจัดการแก�ป<ญหา 

- อยากให�กระจายการอบรมไปถึงต$างจังหวัด โดยเม่ืออบรมแล�วให�ตั้งเครือข$ายระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ ระดับท�องถิ่น ตําบล หมู$บ�าน โดย อสม.แต$ละหมู$บ�านเขามีการจัดอบรมให�
ทุกครัวเรือน ป7 1 ประมาณ 2 คร้ัง โดยงบประมาณของ สปสช. เขาจะเชิญวิทยากรจาก 
รพ.อําเภอ มาให�ความรู�แก$ประชาชน 

- ควรมีการทํางานกับส่ือวิทยุอย$างต$อเน่ือง เพราะว$าเข�าถึงพ่ีน�องประชาชนทุกเพศทุกวัย 
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