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สถานการณ์ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพผิดกฎหมาย 

ทางสื่อวิทยุ จังหวัดขอนแก่น 
 

ผลการเฝ้าระวังโฆษณา 
สถานีวิทยุโฆษณาผิดกฎหมาย  

ร้อยละ 40 

เรื่องร้องเรียน 2557-2559 

141 spot 

รายงาน APR : ผู้ป่วยติดเชื้อ ไตวายจากการ
บริโภคอาหารเสริมผสมสารสเตียรอยด์  

2 ราย 

ที่มาและความส าคัญ 



ที่มาและความส าคัญ (ต่อ) 

มาตรการการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของภาครฐั 

  การบังคับใช้กฎหมาย 

ปี 2558 สั่งระงับการโฆษณา 6 แห่ง 
ปี 2559 เปรียบเทียบปรับ   22 แห่ง 

  การใช้มาตรการทางสังคม 

บันทึกข้อตกลง (MOU) 
แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัด/เขต/ภาค 

     สร้างเครือข่ายการท างานระหว่าง 
ภาครัฐ ประชาชน เอกชน 

เกิดแรงต้านและ 
พบการกระท าความผิดต่อเนื่อง 



  - เกิดการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเกิดความยั่งยืน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   - เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 
ผิดกฎหมาย จังหวัดขอนแก่นที่มีประสิทธิภาพ 
    

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

     - การวิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง Stakeholder Analysis  
    - การท างานร่วมกันของผู้เก่ียวข้องเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม Collective Impact 

รูปแบบการด าเนินการ 



กรอบแนวคิดการจัดการปัญหาโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

Stakeholder Analysis 

A Stakeholder Approach to Strategic Management , Freeman (1984)  



vvvv 

Collective Impact : CI – การท างานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม 

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

ก าหนดดัชนีชี้วัดเพื่อสร้างทิศทาง 
ด าเนินไปแนวทางเด่ียวกัน 

มีกิจกรรมต่างกันแต่ละกลุ่มแต่เสริมพลังกัน 

ประชุมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

มีองค์กรแกนกลาง ที่มาท าหน้าที่เฉพาะ 

Collective Impact : CI , John Kania & Mark Kramer, Standford Social Innovation Review, 2011   



น าเสนอปัญหา &

รวมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการปัญหา & 

หารือ MOU 

ขับเคลื่อนปัญหา
โฆษณาฯผิด
กฎหมายเป็น
นโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับจังหวัด 

จัดท าพิธีลง
นามข้อตกลง
จังหวัด
ขอนแก่นในวัน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
ประเทศไทย 

พัฒนาเครือข่าย
เฝ้าระวัง และ
ชุมชนต้นแบบ
จัดการปัญหา
โฆษณา 

การพัฒนา
มาตรการสู่การ
จัดการโฆษณา
ผิดกฎหมายของ
สถานีวิทยุ
ภาครัฐ 

ร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหา
โฆษณาด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพผิด
กฎหมายระดับ
จังหวัดและ
ระดับภาค
ตะวันออก เฉียง
เหนือ 

2560 2560 2558 - 2560 

การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุ 
 จังหวัดขอนแก่น 

 2558 



การร่วมกันก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนโดยผู้มีส่วนได้เสีย…Common Agenda 
“จังหวัดขอนแก่นปลอดโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพผิดกฎหมาย” 
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• แผนท่ีผูมี้สว่น 

     ไดเ้สีย (Stakeholder       

     Mapping)/  

• ตารางการจดัล าดบัผูมี้สว่น

ไดส้ว่นเสียและพ้ืนท่ีอ านาจ 

(Force field stakeholder 

prioritization matrix)  
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• แผนท่ีผูมี้สว่น 

• ไดเ้สีย (Stakeholder Mapping)/  

• ตารางการจดัล าดบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียและพ้ืนท่ีอ านาจ (Force field stakeholder prioritization matrix)  

• แผนท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Mapping)/  

ตารางการจดัล าดบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและพื้ นท่ีอ านาจ  

(Force field stakeholder prioritization matrix)  

 *กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ  
*กลยุทธ์สนับสนุนผู้ประกอบการท่ี

ท าถูกต้อง 
ควรติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อผลักดันให้ขับเคลื่อน

นโยบาย 

ควรให้ความรู้  
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ขาดตอน  
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การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง และชุมชนต้นแบบจัดการปัญหาโฆษณา แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น 
Common Progress Measures 



Sha กิจกรรมของแต่ละเครือข่ายด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
Mutually Reinforcing Activities 



 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือในการแก้ไขปญัหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บรโิภค จังหวัดขอนแก่น จ านวน 104  สถานี  

การสื่อสาร ก าหนดกติการ่วมกันให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ร่วมกัน  Communication 



ผลลัพธ์หลังจากลงนามข้อตกลงแก้ไขปัญหาโฆษณา 
ข้อร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพผิดกฎหมายลดลง 
• เรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 61.54                         

ก่อนท า MOU ปี 2557 มีจ านวน 65 รายการ และปี 2558  มีจ านวน 25 รายการ 

ผลการเฝ้าฟังการโฆษณาผิดกฎหมาย ของสถานีวิทยุที่ร่วมลงนาม MOU มีการ
โฆษณาผิดกฎหมายลดลง 
โครงการส ารวจสถานการณ์การโฆษณาผิดกฎหมายที่เข้าร่วม MOU 104 สถานี ของ สสจ.ขก.
ระยะเวลาหลัง MOU พ.ค.-มิ.ย.58 พบว่าคลื่นวิทยุที่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จ านวน 12 
คลื่น (ร้อยละ 11.54) ไม่พบ 92 คลื่น  (ร้อยละ 88.46) 

ผลการศึกษาประเมินความรู้ ความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงหลัง MOU ความรู้ด้านกฎหมายโฆษณาเพิ่มข้ึน  80.17 % มีการรับรู้และ
ความพร้อมปฏิบัติตาม 86.08 % 

 



การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง และชุมชนต้นแบบจัดการปัญหาโฆษณา การพัฒนาต าบลต้นแบบแก้ไขปัญหาโฆษณา  

“ ต าบลกุดขอนแก่น  อาสาพัฒนาชุมชน  ไม่หลงกลโฆษณา “ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มจิตอาสาระดับประเทศ  
จาก อย.เป็นคณะท างานในระดับต าบลและเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าโมเดล แนวทางการจัดการปัญหาของชุมชน 



การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง และชุมชนต้นแบบจัดการปัญหาโฆษณา     การขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมาย 
จากจังหวัดสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Backbone Organization : มีคณะกรรมการ
จัดการปัญหาโฆษณาระดับจังหวัดระดับ
เขต/ภาค เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน 



 

 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมคณะท างานพัฒนาความร่วมมือเพ่ือจัดการปัญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายกับสถานีวิทยุในสังกัดกระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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น าเสนอปัญหาในพื้นที…่ไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย 

น ารูปแบบการพัฒนาความร่วมมือไปจัดการปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุภาครัฐ 
 



น ารูปแบบการพัฒนาความร่วมมือไปจัดการปัญหาการโฆษณาผิด
กฎหมายทางสื่อวิทยุภาครัฐ 

กองทัพบก 

กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 

          ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โครงการการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย  
:  ศึกษากรณีสถานีวิทยุในสังกัดกองทัพและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สถานีวิทยุภูมิภาค 

กสทช       

ส านักคณะกรรมการ
อาหารและยา       

สสจ. 60 จังหวัด 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

คคส.     



การจัดการปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุสังกัดกองทัพและ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือ 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการจัดการปัญหาร่วมกับผู้บังคับบัญชาสถานีวิทยุ 

1. ศึกษาสถานการณ ์

3. ด าเนินการตามมติคณะท างานฯ 
  3.1 ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นายสถานีวิทยุ และท าการประเมินเพ่ือวัดความรู้, การรับรู้
นโยบาย และความพร้อมในการจัดการปัญหาดังกล่าว 
  3.2 สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานีวิทยุ 



การจัดการปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุสังกัดกองทัพและ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือ (ต่อ) 

5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลลพัธ์ของมาตรการ 
สังเคราะหข์้อมูลเพือ่จัดท าข้อเสนอแนะในการน ามาตรการ
ความร่วมมือมาใช้ในการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ติดตามผลการเฝ้าฟังครั้งที่ 1 และ 2 และรายงานผลไปยังคณะท างานฯ เพื่อจัดการปัญหา
ดังกล่าว และติดตามผลการพัฒนาการสรา้งเครอืข่าย 



การจัดการปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุสังกัดกองทัพและ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือ (ต่อ) 

5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลลพัธ์ของมาตรการ 
สังเคราะหข์้อมูลเพือ่จัดท าข้อเสนอแนะในการน ามาตรการ
ความร่วมมือมาใช้ในการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ติดตามผลการเฝ้าฟังครั้งที่ 1 และ 2 และรายงานผลไปยังคณะท างานฯ เพื่อจัดการปัญหา
ดังกล่าว และติดตามผลการพัฒนาการสรา้งเครอืข่าย 



เชื่อมโยงเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้านควบคุมก ากับโฆษณา/สถานีวิทยุ 

1. ช่องทางประสานงานเชื่อมโยง
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ 
• พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้

ค าปรึกษาระหว่าง จนท.อย. 
จนท.สสจ. กสทช. 

• สื่อสารนโยบาย แนวทาง
ด าเนินงานจากส่วนกลาง 

• ความรู้ข้อมูลการบังคับใช้
กฎหมาย  สร้างความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงาน 

• แจ้งเตือนการกระจายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาผิด
กฎหมาย ในพ้ืนที่ต่างๆ  

2.ช่องทางประสานงานเชื่อมโยง
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ สสจ.และ
นายสถานีวิทยุในแต่ละจังหวัด 
• พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้

ค าปรึกษาระหว่าง จนท.อย. นาย
สถานีวิทยุสังกัดต่างๆ 

• สื่อสารนโยบาย แนวทาง
ด าเนินงานจากส่วนกลาง 

• ความรู้ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย  
ตรวจสอบการโฆษณา 

• แจ้งเตือนการกระจายของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาผิด
กฎหมาย ในพ้ืนที่ต่างๆ  



การจัดการปัญหาการโฆษณาผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุสังกัดกองทัพและ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผลการติดตามการเฝ้าฟังโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 60 จังหวัด 
ผลการเฝา้ฟัง ครั้งที1่ (3-9 เม.ย. 60) จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนจังหวัดที่มีสถานีวิทยุสังกัดกองทัพและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 60 100 

- จ านวนจังหวัดที่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย 15 25 

- จ านวนสถานีวิทยุที่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย 26 - 

ผลการเฝา้ฟัง ครั้งที่2 (1-7 พ.ค. 60) จ านวน ร้อยละ 

- จ านวนจังหวัดที่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย 6 10 

- จ านวนสถานีวิทยุที่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย 8 - 

ผลการเฝา้ฟัง ครั้งที่3 (4-17 ก.ค. 60) * เฉพาะในจังหวัดขอนแก่น จ านวน ร้อยละ 

 จ านวนวิทยุสังกัดภาครัฐ ( วิทยุหลัก สังกัด กองทัพ สนง.ตร.แห่งชาติ อสมท. กรม
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) 14 100 

ไม่พบการโฆษณาผิดกฎหมาย - 



สรุปกระบวนการขับเคลือ่นเพื่อจัดการปญัหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผดิกฎหมายทางสถานีวิทยุ 
จังหวัดขอนแก่น 

การกระท าผิดซ้ าซาก 

น าเสนอผู้บริหาร 

น าเสนอปัญหา 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้ความรู้สถานีวิทย ุ

ท าพิธีลงนามข้อตกลง 

ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณา 

ขยายผลครอบคลุมทุกสถานี 
สู่ระดับเขต/ภาค 

ส ารวจสถานการณ์การโฆษณาผิดกฎหมาย 

น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

- การโฆษณาที่ถูกต้อง-ผิดกฎหมาย 
- ข้อมูลเรื่องร้องเรียน และข้อมูลผู้ได้รับความเสียหาย 

ตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาโฆษณา 
ภาครัฐ : สสจ กสทช สคบ 
ภาคประชาชน : สมาคม
ผู้บริโภค อสม อย.น้อย 

เฝ้าฟังซ้ าและจัดท าฐานข้อมูล 

รายงานผลแก่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่นปลอดโฆษณาผิดกฎหมาย 

รางวัล ชุมชนต้นแบบ 

จังหวัดขอนแก่นปลอด
โฆษณาผิดกฎหมายด้วย

พลังเครือขาย 

เช่ือมโยงข้อมูล 
สถานการณ์โฆษณาผิดกฎหมาย 

เสนอหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด 

ขับเคลื่อน
นโยบายระดับ

จังหวัด รายงานผลรายไตรมาส 

เกิดเครือข่าย คกก.ขับเคลื่อน
นโยบาย ระดับจังหวัด/ต าบล 

กติการ่วมกันกับสถานีวิทยุ 
ตั้งทีมติดตามและตรวจสอบผล 

ภาคประชาชน
ผู้ประกอบการ
เป็นแกนน า

ภาครัฐสนับสนุน 



บทสรุป 

การบริหารการจัดการปัญหาด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก   

จ าเป็นต้องใช้กลไกการจัดการปัญหา 

ด้วยกระบวนการภาคีเครือข่าย   

 โดยวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ภาคีเครือข่ายร่วมก าหนดนโยบาย และวางแผนการ
ขับเคลื่อน การแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูล 

อย่างต่อเนื่อง การจัดระบบก ากับการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การพัฒนางานสามารถ

บรรลุผลส าเร็จได้   โดยลดความขัดแย้ง 

และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  
26 


