
 ประเด็นร้อนของสังคมไทยเรื่องหน่ึงในปี 2561 คือข่ำว 
กำรตรวจจับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมจิกสกิน จ�ำกัด และ
ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในชื่อ วรรณำ พวงสน เจ้ำของบริษัท
เมจิกสกิน กรณีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงประสิทธิภำพของกำรก�ำกับ 
ดแูลผลติภณัฑ์สขุภำพของไทย ภำยใต้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
อำหำรและยำ (อย.) โดยสะท้อนว่ำเครื่องหมำย อย. ที่แสดง 
บนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ไม่ได้หมำยถึงควำมปลอดภัยเสมอไป 
ผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำรผดิกฎหมำยทีล่กัลอบใส่สำรอนัตรำยต่ำงๆ  
เช่น ไซบทูรำมนีเพือ่ลดน�ำ้หนกั หรอืใส่สำรปรอทเพือ่ท�ำให้ผวิขำว  
ท�ำไมจงึเกดิขึน้อย่ำงเป็นล�ำ่เป็นสนั อกีทัง้เหล่ำดำรำ-เน็ตไอดอล 
ชือ่ดงั ยงัร่วมรวีวิสนิค้ำขำวใสภำยใน 7 วนั ผอมไวภำยใน 7 วนั  
อย ่ำงครึกโครม ป ัญหำของกำรก�ำกับดูแลอยู ่ตรงไหน  
แล้วจะแก้ปัญหำนี้อย่ำงไร อย. ควรท�ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภค
อย่ำงไร บทควำมนี้จะอภิปรำยในประเด็นปัญหำดังกล่ำว  
โดยถอดบทเรียนของกรณีเมจิกสกินที่เกิดขึ้น

7

กรณีการจับกุม “เจ้าของผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำ อางผิดกฎหมาย 
ไร้คุณภาพที่สวมเครื่องหมาย อย. โดยใช้ศิลปินดาราคนดังโฆษณาอวดอ้าง รีวิวสินค้าเกินจริง จนทำ ให้ผู้บริโภค
จำ นวนมากหลงเชื่อและซื้อสินค้าไปใช้โดยไม่รู้เท่าทันถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่1 เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่
สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในปี 2561 เนื่องจากสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพในการกำ กับดูแลของรัฐ  
และภัยอันตรายที่ผู้บริโภคประสบจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำ อางผิดกฎหมายจำ นวนมากในท้องตลาด   

ภำพ : www.freepik.com

ภำพ : https://mgronline.com/daily/detail/9610000041403

เครือข่าย ‘เมจิกสกิน’ 
: ถึงเวลายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

แล้วหรือยัง?

สุขภาพคนไทย 256266
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ร่วมด้วยช่วยกัน สังคมเคล่ือนไหวตรวจสอบ
เครือข่ายเมจิกสกิน
 เมื่อเกิดปัญหำผลิตภัณฑ์ด้อยมำตรฐำนและมีผู้ได้รับ 
ผลกระทบจำกกำรใช้สนิค้ำของเมจกิสกิน จงึมกีำรร้องเรียนไป
ทีส่ือ่มวลชนและมกีำรน�ำเสนอเรือ่งรำวผ่ำนสือ่จนน�ำไปสูก่ำร
จบักมุด�ำเนนิคดโีดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเมือ่ 20 กมุภำพนัธ์ 
2561 โดย อย. ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ สสจ.นครรำชสีมำ และ 
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้น�ำหมำยศำลเข้ำตรวจค้น 
โดยกระจำยก�ำลังเข้ำตรวจสอบสถำนที่หลำยแห่งในจังหวัด
นครรำชสมีำ หลังจำกได้รับเร่ืองร้องเรียนว่ำ ผลติภณัฑ์ดงักล่ำว 
โฆษณำเกนิจริง หลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงซือ้ ใช้เลข อย. ปลอม 
และสนิค้ำไม่ตรงกับฉลำก โดยผูเ้สยีหำยส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จัดจ�ำหน่ำยที่ถูกบริษัทชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์มำสต๊อกไว้  
แล้วหำลูกทีมเพ่ือบังคับให้รับซื้อต่อ หำกท�ำยอดได้ก็สัญญำ 
ว่ำจะให้ทองหรอืท่องเทีย่วต่ำงประเทศ แต่ถ้ำขำยไม่ได้แล้วไป
ร้องเรยีนก็จะถกูข่มขู่2 สองเดอืนต่อมำได้มกีำรขยำยพืน้ทีจั่บกมุ 
โดยเมือ่วนัท่ี 21 เมษำยน ต�ำรวจกว่ำ 100 นำย ได้ลงพืน้ทีต่รวจค้น 
สถำนทีเ่ป้ำหมำย 13 แห่งในกรุงเทพฯ นครรำชสมีำ และชลบรุี 
โดยศำลออกหมำยจับผู้ต้องหำ 8 รำยในควำมผิดฉ้อโกง 
ประชำชน3 ซึง่สำมำรถจบักมุได้เพยีง 1 คน คอื นำยไมยสทิธิ์ 
สว่ำงธรรมรัตน์ เม่ือตรวจค้นบ้ำนพกั และออฟฟิศ พบว่ำท�ำเป็น
ห้องสอน ห้องผสมผลติภณัฑ์ มส่ีวนประกอบของครมี น�ำ้หอม 
เครื่องผสมและบรรจุ4 จำกกำรตรวจสอบของ อย. พบว่ำมี
สนิค้ำของบรษิทัเมจิกสกนิ ไม่ขึน้ทะเบยีนหลำยรำยกำร และ
อกีกว่ำ 260 รำยกำรทีข่อขึน้ทะเบยีนในนำมของนำงวรรณภำ  
พวงสน และบริษัท แต่สถำนท่ีผลิตไม่ตรงตำมที่จดแจ้ง  

จึงสั่งระงับกำรผลิต 
และห้ำมขำย พร้อม
เพกิถอนใบรับจดแจ้ง 
เรียกเก็บสินค ้ำคืน 
เ พื่ อ ท� ำ ล ำ ย  อ ำ ทิ 
แอปเป้ิลสลมิ สโนว์มิลค์ 
เฟิร์นคลิโอ เมจกิสกนิ 
ชิโนบิ ตรีชฎำ เมโส 
เป็นต้น และด�ำเนนิกำร
เอำผิดทำงกฎหมำย 
 

ส� ำหรับกรณีกล ่ำวหำเครือข ่ ำยบริ ษัทเมจิกสกินนั้น 
มผีูเ้สยีหำยรวม 145 คน มูลค่ำควำมเสยีหำย 113 ล้ำนบำทเศษ 
ขณะทีต่ำมส�ำนวนกำรสอบสวน ของ กก. 4 บก.ป. นัน้ มคีวำม
เห็นควรฟ้องผู้ต้องหำรวม 6 คน ในข้อหำร่วมกนัฉ้อโกง ร่วมกนั
น�ำเข้ำข้อมลูทีบ่ดิเบอืน หรอืข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็สูร่ะบบคอมพิวเตอร์
ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน ผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย 
เครื่องส�ำอำงปลอม และรับจ้ำงผลิตเครื่องส�ำอำงปลอม  
โดยเห็นควรฟ้องข้อหำร่วมกันรับจ้ำงผลิตเครื่องส�ำอำง 
โดยไม่แจ้งรำยละเอยีดเครือ่งส�ำอำงตำมทีจ่ดแจ้ง เป็นผูร้บัจ้ำง 
ผลิตฉลำกทีมี่ข้อมูลซึง่อำจก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผดิในสำระส�ำคญั 
ทีเ่ก่ียวกบัเครือ่งส�ำอำง และรับจ้ำงผลติเครือ่งส�ำอำงปลอม

ใช้คนดังสร้างความน่าเชื่อ รีวิวสินค้ากว่า  
59 คน 
 กำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ทีผ่่ำนมำของเมจิกสกินคอืกำรใช้
กลยทุธ์ทำงกำรตลำด ใช้ Influencer/ KOL (Key Opinion 
Leader) เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเช่ือถอืให้กับแบรนด์ ด้วยกำรว่ำจ้ำง
ให้เหล่ำดำรำนกัแสดงและเนต็ไอดอลทีมี่ชือ่เสยีงรวีวิโฆษณำ
สินค้ำ หรือถือผลิตภัณฑ์ให้ผ่ำนหน้ำเพจของบริษัท และ 
ใช้อินสตำแกรมส่วนตัว เพื่อท�ำให้ผู ้บริโภคคล้อยตำมว่ำ 
ผลติภณัฑ์ตวันีม้คีวำมน่ำเชือ่ถอื โดยมกีำรจ่ำยค่ำจ้ำงในรำคำ
หลกัหมืน่ถงึหลกัแสนบำทให้กบั Influencer/ KOL5 ส่งผลให้ 
มีกำรออกหมำยเรียกดำรำนักแสดงที่รับรีวิวสินค้ำเมจิกสกิน 
จ�ำนวน 59 คน เข้ำให้กำรกับต�ำรวจ โดยทัง้หมดให้กำรว่ำ “ตรวจ
สอบเลข อย.แล้ว เห็นว่ำมีเลข อย. จึงคดิว่ำถกูต้อง มัน่ใจได้ จึงรบั
รวีวิ ไม่มเีจตนำหลอกลวงประชำชน” กรณนีีเ้ป็นทีช่ดัเจนว่ำ กำร
ใช้ Influencer แนะน�ำสนิค้ำไม่ได้แปลว่ำเป็นของทีถ่กูกฎหมำย
หรอืเป็นของทีไ่ด้มำตรฐำนแต่อย่ำงใด6 
 ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินคดีกับเหล่ำดำรำนักแสดง
และเน็ตไอดอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรีวิวสินค้ำ พบว่ำ 
มีเพียง 10 รำยที่ต้องถูกด�ำเนินคดีในฐำนควำมผิดโฆษณำ 
คณุประโยชน์ คณุภำพ หรอืสรรพคณุเพือ่ประโยชน์ทำงกำรค้ำ 
โดยไม่ได้รับอนุญำต อันเป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.อำหำรฯ 
มำตรำ 41 มโีทษปรบัไม่เกนิ 5 พนับำท ส่วนอีก 36 รำยนัน้ 
คดีขำดอำยุควำม ส่วนควำมคบืหน้ำกรณีกำรเรยีกเกบ็ภำษีจำก
กลุ่มดำรำ บุคคลที่มีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์ หรือเน็ตไอดอล  
ที่เข ้ำไปรับจ้ำงรีวิวผลิตภัณฑ์เมจิกสกินนั้น อธิบดีกรม
สรรพำกรยืนยันที่จะเดินหน้ำเรียกเก็บภำษีผู ้กระท�ำผิด  
คดี “เมจิกสกิน” จนถึงที่สุด7ภำพ : https://www.the101.world/celeb-society
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ปัญหาผู้บริโภค กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ถ้ำจะวิเครำะห์ถึงต้นเหตุของปัญหำจำกกรณีศึกษำ 
“เมจิกสกิน” ปัญหำผู้บริโภคก็เป็นปัญหำหลักที่ส�ำคัญ 
โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มปัญหำได้ดังนี้
 1. ค่านิยม ทัศนคติที่ชอบคนขำว ผอม สวย หล่อ สูง  
กระชับสัดส่วน ฟิต อึ๋ม ปึ๋ง ปั๋ง จึงท�ำให้ผู้บริโภคหำทำงลัด 
เพื่อไปสู่ควำมต้องกำร 
 2. โรคร้าย บำงกลุม่เป็นโรคร้ำยทีก่ำรแพทย์แผนปัจจบุนั 
บอกว่ำรักษำให้หำยขำดไม่ได้ จึงต้องหำทำงออกเพ่ือให้ตน
กลับมำมีสุขภำพที่ปกติ
 3. ความโลภ กลุม่ท่ีอยำกรวย โดยไม่คดิถึงควำมถกูต้อง 
ควำมปลอดภยัต่อชวีติและทรัพย์สินผู้อื่น กำรสร้ำงเครือข่ำย 
แม่ข่ำย ลกูข่ำยของเมจกิสกนิ สำมำรถชกัจงูคนมำร่วมลงทนุ
ได้จ�ำนวนมำก ตีมูลค่ำควำมเสียหำยกว่ำ 100 ล้ำน ไม่ต่ำง
อะไรกับธุรกิจ “แชร์ลูกโซ่” แต่งำนนี้ สคบ. ก็ไม่ได้ออกมำ 
ชธูงบงัคบัใช้กฎหมำยภำยใต้หวัโขนหน่วยกำรก�ำกบัดแูลหลกั
แม้แต่น้อย อีกทั้งยังไม่คุ้มครองกลุ่มผู้เสียหำย เพรำะกลุ่ม 
ผู ้เสียหำยเป็นผู้ร่วมขำยไม่ใช่ผู ้บริโภค น่ีคือค�ำกล่ำวอ้ำง 
ที่หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่ำวกับกลุ่ม
ผู้เสียหำย
 4. ไม่เท่าทันส่ือโฆษณา หลงเชื่อกำรโฆษณำอวดอ้ำง 
สรรพคุณเกินจริง โดยขำดกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง  
สื่ อ สังคมออนไลน ์ อัตรำส ่วนร ้อยละ 100 โฆษณำ 
เข้ำข่ำยผิดกฎหมำย เพรำะไม่แสดงเลขอนุญำตโฆษณำ  
แต่หน่วยงำนก�ำกบัดแูลกไ็ม่ได้บงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด 
ท�ำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อโฆษณำ

การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชน
 สงัคมไทยควรจะใช้เมจกิสกินเป็นกรณศีกึษำ เพือ่ให้เกดิ
กำรเปล่ียนแปลงในระดับนโยบำยในกำรดูแลผลประโยชน์
ของผู ้บริโภค เมจิกสกินอำศัยช่องโหว่ในกำรก�ำกับดูแล 
สื่อออนไลน์ของกฎหมำยไทย ใช้ทุกแพลตฟอร์มในกำรขำย
สินค้ำทั้งระบบออนไลน์ (E-Commerce) เช่น Facebook, 
Instagram, Line, Website, E-Market Place, E-Classified  
และส่ือต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวันทัง้ โทรทศัน์ วิทย ุป้ำยโฆษณำ 
บนถนน ป้ำยโฆษณำติดรถประจ�ำทำง ป้ำยโฆษณำบน
รถไฟฟ้ำ และป้ำยโฆษณำในรถไฟฟ้ำใต้ดิน โดยจ้ำงดำรำดัง  
กระพือกำรรับรู ้ของแบรนด์ เรียกศรัทธำควำมเชื่อจำก 
กลุ่มเป้ำหมำย ใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing ผ่ำนโลก
ออนไลน์ หรือดึงเหล่ำผู้น�ำทำงควำมคิด (Key Opinion 
Leader : KOL) ในแวดวงต่ำงๆ มำเป็นตัวแทนของแบรนด์ 
สร้ำงกำรรบัรู ้สร้ำง Engagement ตลอดจนกระตุน้ยอดขำย  
ผ่ำนวิธีกำรรีวิวสินค้ำจริงๆ ช่วยสร้ำงควำม “น่ำเชื่อถือ”  
หลอกลวงผูบ้รโิภค กล่ำวอ้ำงเครือ่งหมำย อย. และเลขจดแจ้ง 
ที่จดทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ (E-Submission) มำเป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทั้งๆ ที่
ผลิตภัณฑ์มีสำรประกอบอันตรำยเป็นภัยต่อผู้บริโภค
 แต่ในด้ำนบวก กรณี “เมจิกสกิน” ได้ก ่อให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์ท่ี ส่ือมวลชนทุกส�ำนักท้ังส่ือสิ่งพิมพ์และ 
สือ่ออนไลน์ต่ำงท�ำหน้ำทีร่ำยงำนสถำนกำรณ์รำยวนัได้อย่ำง
ฉบัไว ตดิตำมรำยงำนตำมเหตกุำรณ์ตลอดเวลำ สือ่ไม่ได้มีหน้ำท่ี 
เพียงรำยงำนข่ำวสด หรอื FB Live เพ่ือเพ่ิมยอดกำรขำยข่ำว 
กำรคลกิอ่ำนของส�ำนกัตนเท่ำนัน้ แต่มกีำรหำแหล่งข่ำวเพิม่เตมิ 
เชิงลึก น�ำข้อมูลเชิงลึกจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำย่อยเพื่อให ้
คนในสงัคมเข้ำใจมำกยิง่ขึน้ ซึง่ช่วยคุม้ครองผูบ้รโิภคในสงัคม
ให้รูเ้ท่ำทนั และไม่ตกเป็นเหยือ่ธรุกจิได้อกีทำงหนึง่

ต้นเหตุของปัญหาจากกรณีศึกษา “เมจิกสกิน”

ที่มำ : เสียงสะท้อนเวที เสวนำถอดบทเรียน เมจิกสกิน สื่อท�ำหน้ำที่อย่ำงไร-ผู้บริโภคได้อะไร?

1. โรคร้าย3. ความโลภ

4. หลงเชื่อโฆษณา 2. 
ค่านิยม
ทัศนคติ

1.1 อยากหาย3.1 อยากรวย

4.1 ไม่มีแหล่งตรวจสอบ
     ข้อความโฆษณา

4.2 เปิดใช้ “คลังข้อมูล
     ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

2.1
 ขาว สวย หล่อ
สูง ฟิต ปึ๋งปั๋ง

ปัญหา
ผู้บริโภค

สุขภาพคนไทย 256268
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หน่วยงานก�ากับดูแล ทางออก และการแก้ไข
ปัญหา
 ระบบ E-Submission คือระบบที่ อย. สร้ำงข้ึนเพ่ือ
อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรในกำรยื่นค�ำขอทำง
อินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียเวลำเดินทำง เจตนำรมณ์ของระบบนี ้
เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู ้ประกอบกำร  
แต่ก็มีช่องโหว่ให้ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่ไม่ได้คุณภำพ 
ด้วยเหตุนี้ อย. จึงพบว่ำหลำยๆ กรณีของผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ทัง้อำหำร ยำ เครือ่งส�ำอำง ไม่มแีหล่งผลติตำมทีจ่ดทะเบยีนไว้  
อกีทัง้บำงผลติภัณฑ์กมี็ส่วนประกอบของสำรอนัตรำย ทัง้ๆ ที่
มิได้จดทะเบียน อย. อย่ำงถูกต้อง แต่กลับมีทั้งเลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ และเลขจดแจ้งที่ออกโดย อย.
 “เมจกิสกนิ” เป็นบทเรยีนทีส่�ำคัญต่อหน่วยงำนก�ำกบัดแูล 
และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง นอกจำก อย. ทีเ่ป็นหน่วยงำนก�ำกับ
ดแูลหลักด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพแล้ว ยังมหีน่วยงำนอืน่ทีม่ส่ีวน
เกีย่วข้องในกำรแก้ปัญหำโฆษณำผลติภณัฑ์สุขภำพ งำนวิจยั
เรือ่ง “กำรจดักำรปัญหำโฆษณำผลติภณัฑ์สขุภำพผดิกฎหมำย
ของหน่วยงำนก�ำกบัดแูล  ปัญหำ อปุสรรค และข้อเสนอแนะ”8 

ได้น�ำเสนอว่ำปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรปัญหำมี 
หลำยด้ำน แม้ อย. จะจัดตั้งศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและ
ปรำบปรำมกำรกระท�ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์สขุภำพ 
(ศรป). ขึ้น เพ่ือจัดกำรและแก้ปัญหำเรื่องร้องเรียนโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ แต่ปัญหำกำรโฆษณำเกิดขึ้นตลอดเวลำ
เกนิกว่ำก�ำลงัของเจ้ำหน้ำทีเ่พียงหน่วยงำนเดยีวจะแก้ปัญหำได้  
ต้องร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆ ของรัฐ อีกทั้งต้อง
ประสำนควำมร่วมมือกับภำคประชำชนด้วย แต่โดยอ�ำนำจ
หน้ำทีต่ำมกฎหมำยนัน้ อย. เป็นผูม้อี�ำนำจวนิจิฉยัและบงัคบั
ใช้กฎหมำยเกีย่วกบัผลติภัณฑ์สขุภำพ จึงท�ำให้เกิดปัญหำกำร 
กระจกุตวัของกำรท�ำงำน

 แนวทำงในกำรแก้ปัญหำโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ผิดกฎหมำยนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรกระจำยอ�ำนำจไป 
ยังหน่วยงำนอื่นให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมำกย่ิงข้ึน อย. 
ควรจะกระจำยอ�ำนำจให้ สสจ. มีอ�ำนำจวินิจฉัยกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกทุกสื่อที่จังหวัดนั้นๆ สำมำรถรับ
สัญญำณได้ ควรมีกำรปรับปรุงบทลงโทษให้มีโทษหนักข้ึน 
เพือ่ให้ผูท้ีค่ดิจะกระท�ำผิด มีควำมเกรงกลวัและเลอืกทีจ่ะไม่
กระท�ำผิด จัดท�ำและเปิดใช้ “คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภำพ
สำธำรณะ”9 ซึง่จะเป็นคลังข้อมลูทีร่วบรวมเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
สุขภำพทั้งหมด ที่ได้จดทะเบียนกับ อย. รวมทั้งกำรอนุญำต
โฆษณำ ค�ำที่อนุญำตให้ใช้ในโฆษณำ เลขที่อนุญำตโฆษณำ  
ซึ่งจะแสดงรำยละเอียดในส่ือรูปแบบต่ำงๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
ภำพ เสียง วิดีโอ และเปิดสำธำรณะให้สืบค้นข้อมูลได้
อย่ำงสะดวก รวมไปถึงกำรสนับสนุนภำคประชำชน ในกำร
ก�ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ 
ผิดกฎหมำย เช่น กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ เพื่อ 
ขบัเคลือ่นกจิกรรม กำรสนบัสนนุข้อมลูเพือ่สือ่สำรสำธำรณะ 
 นอกจำกนี้ อย. อำจประกำศใช้ “แนวทำงปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ โฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพผิด
กฎหมำย” เพ่ือให้หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้บังคับ
ใช้ตำมแนวทำงที่ออกประกำศ และให้บังคับใช้กฎหมำย 
ในฐำนควำมผิดของหน่วยงำนด้วย ถือเป็น ควำมผิดเดียว 
ผิดหลำยกฎหมำย บังคับใช้กฎหมำยจริงจังและรุนแรง  
เพือ่ไม่ให้กระท�ำผดิซ�ำ้อกี และจัดตัง้ “คณะกรรมกำรจัดกำร
ปัญหำโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพออนไลน์ ไตรภำคี” โดย 
คณะกรรมกำรฯ ชดุนี ้ประกอบด้วย 3 ภำคส่วนคอื หน่วยงำน
ก�ำกบัดแูลภำครฐั ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในกำรก�ำกบัดแูลโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรคุ้มครองผู้บริโภค และกำรก�ำกับ 
ดูแลสื่อออนไลน์ โดยกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ  
ชุดน้ี จะต้องมีควำมเป็นกลำง โปร่งใส ท�ำงำนได้คล่องตัว 
สือ่สำรสำธำรณะได้ฉบัไว ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดแรงกระเพื่อมในสังคม 
 ถึงแม้ว่ำจะเคยมีกระบวนกำรเพื่อจัดกำรปัญหำโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผ่ำนมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ โดย
กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำโฆษณำที่ผิด
กฎหมำยของยำ อำหำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพ 2557-2561  
แต่ด้วยเทคโนโลยีทีก้่ำวไปสู่ยุคดิจิทลัอย่ำงรวดเรว็ กำรอำศยั 
แต่เพียงกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยวิธีกำรแบบบนลงล่ำง 
(Top down) นั้นไม่สำมำรถแก้ปัญหำโฆษณำ ได้อย่ำงมี

ภำพ : https://today.line.me/th/pc/article/อย+เลขที่จดแจ้ง+ 

 มีแล้วยังไง+ปลอดภัยจริงเหรอ+ดึงสติก่อนซื้อ-KWz0ma 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 69

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   69 3/4/2562 BE   22:07



ประสิทธิภำพ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จึงร่วมกับศูนย์
คุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคส่วนภมิูภำค 6 ภำค และภำคเีครอืข่ำย 
ผู้บริโภค ติดตำม เฝ้ำระวัง ศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และ
ประสบควำมส�ำเร็จในหลำยกรณี เช่น กดดันให้ อย.ส่ังปลด
โฆษณำ “รังนก” โดยห้ำมใช้ค�ำว่ำ “แท้ 100%” ในปี 2554 
เพรำะเป็นกำรใช้ค�ำโฆษณำเกินจริง โดยไม่ค�ำนึงถึงควำม 
เสียหำยของผู้บริโภค 
 นับแต่นั้นมำ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและภำคีเครือข่ำย 
ผู้บริโภค ก็ได้พัฒนำกลไก มำตรกำรเชิงป้องกันที่ต้นทำง 
โดยกำรท�ำควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมร่วมมอืกบัผูป้ระกอบกำร 
ในกำรพัฒนำกลไกกำรก�ำกับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภำพ 
ควบคู่กันกับกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง เตือนภัย ทั้งกำร
สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล อำทิ เฟสบุ๊ก เพจมูลนิธิเพื่อ 
ผู้บริโภค เพจซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) และเพจของ
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่ำงๆ กำรเฝ้ำระวังโฆษณำ
ทำงทีวีดำวเทียม ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงพิเศษ (ระบบไลน์) 
ซึ่งทำงผู้ประกอบกำรก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และ
ถอดโฆษณำออกภำยใน 24 ช่ัวโมงนับแต่มีกำรแจ้งว่ำพบ  
ท�ำให้ผู้ประกอบกิจกำรโครงข่ำยเกิดระบบกำรก�ำกับดูแล
กันเอง ต่อมำปี 2559 โครงกำรเฝ้ำระวังกำรกระท�ำที่มี 
ลักษณะเป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียง 
และโทรทศัน์ในส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค ได้ช่วยให้หน่วยงำน 
ภำครัฐ ทั้ง อย. สสจ. และ กสทช. ยอมรับกำรท�ำงำนของ

เครือข่ำยผู้บริโภคมำกขึ้น สร้ำงควำมตระหนักและควำมตื่น
ตัวในสิทธิของตนเองแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมี
ศักยภำพในกำรรับส่ืออย่ำงรู้เท่ำทัน มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
เบื้องต้น สำมำรถพิทักษ์สิทธ์ิตนเมื่อได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรหลงเชื่อโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย  
 
สรุป
 “เมจกิสกนิ” เป็นกรณศีกึษำกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคในยคุ
โลกไร้พรมแดนที่กำรสื่อสำรหลำยช่องทำงเข้ำมำมีบทบำท
ต่อชวีติผูค้นมำกมำย ซึง่ภำครัฐ ภำคสือ่ ภำคประชำชน และ 
ทุกภำคส่วนควรสรุปบทเรียน ปรับวิธีคิด กลยุทธ์ และ 
กำรจดักำรปัญหำเกีย่วกบักำรคุม้ครองผูบ้รโิภคให้เท่ำทนักำร
เปลีย่นแปลงของโลก และเท่ำทนักลยทุธ์ทำงธรุกจิ คดนีีช่้วย
ให้หน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐทั้ง อย. และหน่วยงำนอื่นๆ  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบูรณำกำรควำมร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหำ
อย่ำงจริงจัง อีกทั้งช่วยให้สังคมไทยมีมำตรฐำนใหม่ในกำร
รีวิวสินค้ำ และสื่อมวลชนส�ำนักต่ำงๆ ได้ทบทวนรำยงำน
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น บนพื้นฐำนของควำมเป็นจริงอย่ำง
ละเอียดรอบด้ำน กรณีนี้ให้บทเรยีนว่ำ อย. ไม่ใช่เครือ่งหมำย
ศกัด์ิสทิธิท่ี์กำรนัตคีณุภำพของผลติภัณฑ์ต่ำงๆ ได้ ควำมคำดหวงั 
ที่จะให้ อย. เป็นหน่วยงำนเดียวที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ 
คงเป็นไปได้ยำกในยุค 4.0 เช่นนี้ ผู ้บริโภคจึงต้องมีสติ  
มคีวำมตระหนกั รูจ้กัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำก่อนตัดสนิใจเลือกซือ้ 
ผลติภณัฑ์ใดๆ ในโลกออนไลน์ทีส่มัผสัตวัตนจรงิไม่ได้

ภำพ : https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/82532
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