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การเผยแพร่ฐานข้อมลูเก่ียวกบัการโฆษณายา 
 

แผนงานศนูยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 
เอกสารวนัที ่10 ตุลาคม 2558 

 
 ระบบฐานข้อมูลที่เผยแพร่สําหรบัการสบืค้น มปีระโยชน์ต่อประชาชนในการตรวจสอบการ
อนุญาต เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ และแสดงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดใ้นการพจิารณาอนุญาตจากหน่วยงานภาครฐัซึง่เป็นประเดน็ดา้นธรรมาภบิาลอกีดว้ย 

1. ประเดน็พิจารณาในการเปิดเผยฐานข้อมลู  
 ประเดน็สนบัสนุนในการเปิดเผยขอ้มลู 
 1. กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ประเทศไทยมพีระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 2540 ซึง่มหีลกัการ “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” โดยมาตรา 9 สนับสนุนให้
หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผลการพจิารณาหรอืคําวนิิจฉยัทีม่ผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ความเหน็แยง้และ
คาํสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาวนิิจฉยัดงักล่าว (พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 
มาตรา 9(1)) แต่ไมก่ระทบถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการทีม่กีฎหมายเฉพาะกําหนดใหม้กีารเผยแพรห่รอื
เปิดเผย ดว้ยวธิกีารอยา่งอื่น(พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 10) 
 2. กฎหมายเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งพจิารณาว่ากฎหมายผลติภณัฑส์ุขภาพนัน้กําหนดใหม้กีาร
เผยแพร่ข้อมูลอย่างไรไว้เป็นพเิศษหรอืแตกต่างจากพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
2540ถ้าไม่มแีลว้ ตามหลกัการกต็้องเปิดเผยขอ้มูลตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
2540 
 
 ประเดน็คดัคา้นในการเปิดเผยขอ้มลู 
 1. ความลบัทางการคา้ ผูป้ระกอบการอาจถอืว่าขอ้มลูทีห่น่วยงานของรฐันัน้เป็นความลบัทาง
การค้า เน่ืองจากขอ้มูลที่มปีระโยชน์ในเชิงพาณิชย์เน่ืองจากการเป็นความลบั โดยเฉพาะกรณีที่ขอ
อนุญาตแลว้แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการขออนุญาตนัน้ ตามพระราชบญัญตัคิวามลบั
ทางการคา้ พ.ศ.2545 อย่างไรกต็ามมขีอ้พงึพจิารณาว่า การเปิดเผยหรอืใชซ้ึง่ความลบัทางการคา้โดย
หน่วยงานของรฐัซึง่ดูแลรกัษาความลบัทางการคา้นัน้ในกรณีดงัต่อไปน้ีคอื  ในกรณีจําเป็นเพื่อคุม้ครอง
สุขภาพอนามยัหรอืความปลอดภยัของสาธารณชน หรอืในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น
ซึง่มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การคา้ และในกรณดีงักล่าว หน่วยงานของรฐัซึง่ดแูลรกัษาความลบัทางการคา้
นัน้ หรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ความลบัทางการค้านัน้ไป ได้ดําเนินการตาม
ขัน้ตอนเพื่อคุม้ครองความลบัทางการคา้ดงักล่าวจากการนําไปใชใ้นเชงิพาณิชยท์ีไ่ม่เป็นธรรมไม่ถอืว่า
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เป็นการละเมดิสทิธใินความลบัทางการคา้ ตามพระราชบญัญตัคิวามลบัทางการคา้ พ.ศ.2545 มาตรา 
7(2)  
 2. ขอ้มลูขา่วสารสว่นบุคคล หากขอ้มลูทีจ่ะเผยแพรน่ัน้มลีกัษณะเขา้ขา่ย ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
สิง่เฉพาะตวัของบุคคล เช่น การศกึษา ฐานะการเงนิ ประวตัสิุขภาพ ประวตัอิาชญากรรม หรอืประวตัิ
การทํางาน บรรดาทีม่ชีื่อของผูน้ัน้หรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิง่บอกลกัษณะอื่นทีท่าํใหรู้ต้วัผูน้ัน้ได ้เช่น 
ลายพมิพ์น้ิวมอื แผ่นบนัทกึลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่กรรมแล้วดว้ย ตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540มาตรา 24 
 
 กรณศีกึษาจากต่างประเทศ 
 เวบ็ไซต์ซึ่งแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัเอกสารกํากบัยา ตลอดจนรูปแบบบรรจุภณัฑซ์ึ่งไดร้บัอนุญาต
จากสํานักงานอาหารและยาแล้วเช่น เว็บไซต์ DailyMedสหรฐัอเมริกา1ถือว่าเป็นการบริการข้อมูล
สาธารณะ (public service)  

 
รปูที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัเวบ็ไซต ์DailyMedสหรฐัอเมรกิา 

 

2. ฐานข้อมลูเก่ียวกบัการอนุญาตโฆษณายา 
 ฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัการอนุญาตโฆษณายามปีระโยชน์สําหรบัใชใ้นการตรวจสอบว่าโฆษณาที่
เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ นัน้ได้รบัอนุญาตหรอืไม่ มขีอบเขตการอนุญาตอย่างไร ประเด็นใดไม่ได้รบั
อนุญาตใหโ้ฆษณา หรอืหากโฆษณานัน้ตามกฎหมายไม่ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนการโฆษณาแลว้ จะตอ้ง
ปฏบิตัติามเงือ่นไขอยา่งไรบา้ง 

                                                            
1 U.S. National Library of Medicine. About DailyMed. http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about-
dailymed.cfm(10 October 2015) 
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 ก่อนอา้งว่าในต่างประเทศไม่มฐีานขอ้มูลซึ่งแสดงขอ้มูลการอนุญาตโฆษณาผลติภณัฑ์ยา พงึ
ตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนทีใ่นประเทศเหล่านัน้ไมม่ฐีานขอ้มลูเพราะเหตุใด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
  สหรฐัอเมรกิาไม่มปีระเดน็ตอ้งขออนุญาตก่อนการโฆษณา ไมส่ามารถหา้มการโฆษณา
ยาโดยตรงต่อประชาชนทัว่ไปได ้แมว้า่ยานัน้จะเป็นยาทีต่อ้งใชใ้บสัง่ยากต็าม เน่ืองจากหลกั freedom of 
speech หากตอ้งมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหลกัการน้ี จะตอ้งมกีารแกไ้ข  Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act  อยา่งไรกต็ามกฎหมายน้ีกไ็ดม้มีาตรการอื่นแทน เช่น การโฆษณายาทีต่อ้งใชใ้บสัง่ยา
จะต้องมคีวามถูกต้อง ไม่ชกัจูงใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ มกีารให้ขอ้มูลที่เชื่อถือได้ มกีารใหข้อ้มูลอย่าง
สมดุลระหวา่งประโยชน์ของยากบัขอ้เสยีของยา2 
  สหราชอาณาจกัรสามารถโฆษณายาประเภท General Sale List และ Pharmacy 
Medicine โดยตรงต่อประชาชนทัว่ไปได ้แต่ไม่สามารถโฆษณายาทีใ่ชใ้บสัง่ยาโดยตรงต่อประชาชน
ทัว่ไป และไมส่ามารถโฆษณาผลติภณัฑย์าซึง่ผลติภณัฑน์ัน้ไมไ่ดร้บัอนุญาตจากองคก์ารควบคุมยาและ
ผลติภณัฑด์แูลสุขภาพ (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency,MHRA)หรอื 
คณะกรรมาธกิารสหภาพยุโรป (European Commission)3และ Human Medicines Regulations2012 
(SI 2012/1916)ไมไ่ดก้ําหนดเรื่องตอ้งขออนุญาตก่อนการโฆษณาแต่มแีนวทางในการกํากบัดแูลกนัเอง
หรอืการประเมนิตนเอง โดยม ีThe Blue Guide: Advertising and Promotion of Medicine in the UK
และมชีอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเมือ่พบปญัหาเกีย่วกบัการโฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายยา 
  สงิคโปร ์ตาม Medicine Act 1975 การโฆษณาผลติภณัฑย์าตอ้งไดร้บัอนุญาต และใน
มาตรา 52 ใหอ้ํานาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขมอีํานาจในการควบคุมการโฆษณาและการ
นําเสนอโดยใหม้อีํานาจในการออกระเบยีบเพิม่เติม ซึ่งก็ได้กําหนดชนิดของการอนุญาตโฆษณาและ
สง่เสรมิการขาย4 ประเภท4 คอื ใบอนุญาตโฆษณาในสือ่สิง่พมิพ ์สื่อเสยีง (ไมว่่าจะเป็นการกระจายเสยีง
หรอืสือ่บนัทกึเสยีง) สือ่แสงและเสยีง (เชน่ โทรทศัน์ วดีโีอ โรงภาพยนตร)์ การสง่เสรมิการขาย (ไมว่า่จะ
เป็นกจิกรรมแนะนํายา การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การส่งเสรมิการขายยา เช่น การลดราคา การเสนอ
ผลติภณัฑ)์ และในมาตรา 53 กไ็ด้ใหอ้ํานาจในการเรยีกสําเนาของการโฆษณาอกีดว้ย แต่ในเรื่อง
ฐานขอ้มูลเรื่องการได้รบัอนุญาตเกี่ยวกบัโฆษณานัน้ ปจัจุบนัยงัมเีพยีงฐานขอ้มูลใบอนุญาตโฆษณา
เฉพาะผูข้ออนุญาตเท่านัน้ (สงิคโปรม์ฐีานขอ้มูลซึ่งสามารถคน้หาทางออนไลน์ได ้เช่น ผลติภณัฑย์าที่
ขึน้ทะเบยีน ผลติภณัฑเ์ครื่องมอืแพทยท์ีข่ ึน้ทะเบยีน ผลติภณัฑย์าแผนจนี เครื่องสาํอาง ผลติภณัฑท์าง
ทนัตกรรม บริษัทที่ได้รบัใบอนุญาตนําเข้า ผลิต หรือขายส่งผลิตภณัฑ์สุขภาพ ผู้ได้รบัใบอนุญาต
                                                            
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) 
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วตัถุมพีษิ ฐานขอ้มลูรา้นยา ผูข้ายปลกีบุหรี ่ผูนํ้าเขา้หรอืขายส่งบุหรี ่ฐานขอ้มลูผลติภณัฑส์ุขภาพทีผ่ดิ
กฎหมายซึง่พบในสงิคโปร์5) 
 

 
รปูที ่2การสบืคน้ประวตัใิบอนุญาตโฆษณายาในสงิคโปร ์

 

3. การบงัคบัใช้กฎหมาย 
 เมื่อพบปญัหาการฝ่าฝืนกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการโฆษณา หน่วยงานของรฐัมี
รปูแบบในการแจง้เตอืนประชาชนหรอืแสดงขอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน เช่น จดหมายแจง้เตอืนการ
กระทําผดิ หรอืขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานในการดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโฆษณายาหรอืการสง่เสรมิ
การขายยา 
 ตวัอยา่งประเทศทีม่รีะบบน้ี เชน่ สหรฐัอเมรกิา6สหราชอาณาจกัร7 
 

                                                            
5Singapore 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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รปูที ่3 Warning Letters ของ USFDA สหรฐัอเมรกิา 

 

 
รปูที ่4Advertising investigations by MHRAของสหราชอาณาจกัร 


