การเผยแพร่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณายา
แผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
เอกสารวันที่ 10 ตุลาคม 2558
ระบบฐานข้อมูลที่เผยแพร่สําหรับการสืบ ค้น มีประโยชน์ ต่อประชาชนในการตรวจสอบการ
อนุ ญ าต เพื่อ คุ้ม ครองความปลอดภัย ในการเลือ กหาสิน ค้า หรือ บริก าร และแสดงถึง ความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ในการพิจารณาอนุ ญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึง่ เป็ นประเด็นด้านธรรมาภิบาลอีกด้วย
1. ประเด็นพิ จารณาในการเปิ ดเผยฐานข้อมูล
ประเด็นสนับสนุนในการเปิดเผยข้อมูล
1. กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 2540 ซึง่ มีหลักการ “เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น” โดยมาตรา 9 สนับสนุ นให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยทีม่ ผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแย้งและ
คําสังที
่ เ่ กีย่ วข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
มาตรา 9(1)) แต่ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ กี ฎหมายเฉพาะกําหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือ
เปิดเผย ด้วยวิธกี ารอย่างอื่น(พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 10)
2. กฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องพิจารณาว่ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ กําหนดให้มกี าร
เผยแพร่ข้อมูลอย่างไรไว้เป็ นพิเศษหรือแตกต่างจากพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการพ.ศ.
2540ถ้าไม่มแี ล้ว ตามหลักการก็ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการพ.ศ.
2540
ประเด็นคัดค้านในการเปิดเผยข้อมูล
1. ความลับทางการค้า ผูป้ ระกอบการอาจถือว่าข้อมูลทีห่ น่ วยงานของรัฐนัน้ เป็ นความลับทาง
การค้า เนื่ องจากข้อมูลที่มปี ระโยชน์ ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็ นความลับ โดยเฉพาะกรณีท่ขี อ
อนุ ญาตแล้วแต่ผปู้ ระกอบการยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการขออนุ ญาตนัน้ ตามพระราชบัญญัตคิ วามลับ
ทางการค้า พ.ศ.2545 อย่างไรก็ตามมีขอ้ พึงพิจารณาว่า การเปิ ดเผยหรือใช้ซง่ึ ความลับทางการค้าโดย
หน่ วยงานของรัฐซึง่ ดูแลรักษาความลับทางการค้านัน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้คอื ในกรณีจําเป็ นเพื่อคุม้ ครอง
สุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือในกรณีจําเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
ซึง่ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การค้า และในกรณีดงั กล่าว หน่วยงานของรัฐซึง่ ดูแลรักษาความลับทางการค้า
นัน้ หรือหน่ ว ยงานของรัฐ หรือบุ คคลที่เ กี่ยวข้องซึ่งได้ความลับทางการค้านัน้ ไป ได้ดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนเพื่อคุม้ ครองความลับทางการค้าดังกล่าวจากการนํ าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทไ่ี ม่เป็ นธรรมไม่ถอื ว่า
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เป็ นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามพระราชบัญญัตคิ วามลับทางการค้า พ.ศ.2545 มาตรา
7(2)
2. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หากข้อมูลทีจ่ ะเผยแพร่นนั ้ มีลกั ษณะเข้าข่าย ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
สิง่ เฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตอิ าชญากรรม หรือประวัติ
การทํางาน บรรดาทีม่ ชี ่อื ของผูน้ นั ้ หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิง่ บอกลักษณะอื่นทีท่ าํ ให้รตู้ วั ผูน้ นั ้ ได้ เช่น
ลายพิมพ์น้ิวมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิง่ เฉพาะตัวของผูท้ ่ถี งึ แก่กรรมแล้วด้วย ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540มาตรา 24
กรณีศกึ ษาจากต่างประเทศ
เว็บไซต์ซ่งึ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารกํากับยา ตลอดจนรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่งึ ได้รบั อนุ ญาต
1
จากสํานัก งานอาหารและยาแล้ว เช่น เว็บ ไซต์ DailyMedสหรัฐ อเมริก า ถือ ว่า เป็ น การบริก ารข้อมูล
สาธารณะ (public service)

รูปที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับเว็บไซต์ DailyMedสหรัฐอเมริกา
2. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตโฆษณายา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุ ญาตโฆษณายามีประโยชน์ สําหรับใช้ในการตรวจสอบว่าโฆษณาที่
เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ นัน้ ได้รบั อนุ ญาตหรือไม่ มีขอบเขตการอนุ ญาตอย่างไร ประเด็นใดไม่ได้รบั
อนุ ญาตให้โฆษณา หรือหากโฆษณานัน้ ตามกฎหมายไม่ตอ้ งได้รบั อนุ ญาตก่อนการโฆษณาแล้ว จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอย่างไรบ้าง
1

U.S. National Library of Medicine. About DailyMed. http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/aboutdailymed.cfm(10 October 2015)
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ก่อนอ้างว่าในต่างประเทศไม่มฐี านข้อมูลซึ่งแสดงข้อมูลการอนุ ญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา พึง
ต้องทําความเข้าใจก่อนทีใ่ นประเทศเหล่านัน้ ไม่มฐี านข้อมูลเพราะเหตุใด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สหรัฐอเมริกาไม่มปี ระเด็นต้องขออนุ ญาตก่อนการโฆษณา ไม่สามารถห้ามการโฆษณา
ยาโดยตรงต่อประชาชนทัวไปได้
่
แม้วา่ ยานัน้ จะเป็ นยาทีต่ อ้ งใช้ใบสังยาก็
่ ตาม เนื่องจากหลัก freedom of
speech หากต้องมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหลักการนี้ จะต้องมีการแก้ไข Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้กไ็ ด้มมี าตรการอื่นแทน เช่น การโฆษณายาทีต่ อ้ งใช้ใบสังยา
่
จะต้องมีความถูกต้อง ไม่ชกั จูงให้เกิดความเข้าใจผิด มีการให้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ มีการให้ขอ้ มูลอย่าง
สมดุลระหว่างประโยชน์ของยากับข้อเสียของยา2
สหราชอาณาจักรสามารถโฆษณายาประเภท General Sale List และ Pharmacy
Medicine โดยตรงต่อประชาชนทัวไปได้
่
แต่ไม่สามารถโฆษณายาทีใ่ ช้ใบสังยาโดยตรงต่
่
อประชาชน
ทัวไป
่ และไม่สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาซึง่ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากองค์การควบคุมยาและ
ผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพ (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency,MHRA)หรือ
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission)3และ Human Medicines Regulations2012
(SI 2012/1916)ไม่ได้กําหนดเรื่องต้องขออนุ ญาตก่อนการโฆษณาแต่มแี นวทางในการกํากับดูแลกันเอง
หรือการประเมินตนเอง โดยมี The Blue Guide: Advertising and Promotion of Medicine in the UK
และมีชอ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนเมือ่ พบปญั หาเกีย่ วกับการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา
สิงคโปร์ ตาม Medicine Act 1975 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาต้องได้รบั อนุ ญาต และใน
มาตรา 52 ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจในการควบคุมการโฆษณาและการ
นํ าเสนอโดยให้มอี ํานาจในการออกระเบียบเพิม่ เติม ซึ่งก็ได้กําหนดชนิดของการอนุ ญาตโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย4 ประเภท4 คือ ใบอนุ ญาตโฆษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์ สื่อเสียง (ไม่ว่าจะเป็ นการกระจายเสียง
หรือสือ่ บันทึกเสียง) สือ่ แสงและเสียง (เช่น โทรทัศน์ วีดโี อ โรงภาพยนตร์) การส่งเสริมการขาย (ไม่วา่ จะ
เป็ นกิจกรรมแนะนํ ายา การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การส่งเสริมการขายยา เช่น การลดราคา การเสนอ
ผลิตภัณฑ์) และในมาตรา 53 ก็ได้ให้อํานาจในการเรียกสําเนาของการโฆษณาอีกด้วย แต่ในเรื่อง
ฐานข้อมูลเรื่องการได้รบั อนุ ญาตเกี่ยวกับโฆษณานัน้ ปจั จุบนั ยังมีเพียงฐานข้อมูลใบอนุ ญาตโฆษณา
เฉพาะผูข้ ออนุ ญาตเท่านัน้ (สิงคโปร์มฐี านข้อมูลซึ่งสามารถค้นหาทางออนไลน์ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาที่
ขึน้ ทะเบียน ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทข่ี น้ึ ทะเบียน ผลิตภัณฑ์ยาแผนจีน เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทาง
ทัน ตกรรม บริษัท ที่ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตนํ า เข้า ผลิต หรือขายส่ง ผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพ ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าต
2

U.S. Food and Drug Administration. Can FDA ban direct-to-consumer drug advertising?Available
onhttp://www.fda.gov/aboutfda/transparency/basics/ucm194991.htm (Last Updated 4 September 2015)
3
UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Advertise your medicines. Available
onhttps://www.gov.uk/guidance/advertise-your-medicines(First published 18December 2014)
4
Singapore Health Sciences Authority. Types of Medical Advertisements and Sales Promotion Permit.
Available
onhttp://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Medical_Advertisements_Sales_Promoti
on/Overview/Types_of_Permit.html(10 October 2015)

-3-

วัตถุมพี ษิ ฐานข้อมูลร้านยา ผูข้ ายปลีกบุหรี่ ผูน้ ําเข้าหรือขายส่งบุหรี่ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทีผ่ ดิ
กฎหมายซึง่ พบในสิงคโปร์5)

รูปที่ 2การสืบค้นประวัตใิ บอนุญาตโฆษณายาในสิงคโปร์
3. การบังคับใช้กฎหมาย
เมื่อพบปญั หาการฝ่าฝื นกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หน่ วยงานของรัฐ มี
รูปแบบในการแจ้งเตือนประชาชนหรือแสดงข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน เช่น จดหมายแจ้งเตือนการ
กระทําผิด หรือข้อมูลข่าวสารของหน่ วยงานในการดําเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับโฆษณายาหรือการส่งเสริม
การขายยา
ตัวอย่างประเทศทีม่ รี ะบบนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา6สหราชอาณาจักร7

5

Singapore Health Sciences Authority. Info-search for Health Products and Services. Available
onhttp://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Info_search_for_Health_Products_and_S
ervices.html(10 October 2015)
6
U.S. Food and Drug Administration. Warning Letters and Notice of Violation Letters to Pharmaceutical
Companies. Available on
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLet
tersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/default.htm (10 October 2015)
7
UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Advertising investigations by MHRA. Available
on https://www.gov.uk/government/collections/advertising-investigations-by-mhra (Last updated 11 September
2015)
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รูปที่ 3 Warning Letters ของ USFDA สหรัฐอเมริกา

รูปที่ 4Advertising investigations by MHRAของสหราชอาณาจักร
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