
 

 

 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 23-29 กันยายน 2560 

  

 กลุ่มการให้บริการทางด้านสุขภาพในประเทศสิงคโปร์ซึ่งในปัจจุบัน
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และจะส่งผลให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นกว่า 9,000 อัตรา 
ในอนาคตข้างหน้า โดยต าแหน่งงานรวมถึงผู้ที่มีอายุกลางคนและมีความ
ต้องการจะเปลี่ยนสายการท างาน หรือกลุ่มที่ ไม่มีความรู้ พ้ืนฐาน และ
ประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพแต่อย่างใด แต่ประสงค์จะท างานใน
กลุ่มบริการสุขภาพ 

 Dr. Amy Khor รัฐมนตรีอาวุโสว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงอัตราการเติบโตของกลุ่ม
การให้บริการสุขภาพในสิงคโปร์ว่า โดยภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก และส่งผลให้มี
แนวโน้มการว่าจ้างงานในอนาคตกว่า 9,000 อัตรา เป็นไปตามแผนการภาครัฐในการเปิด 
Sengkang General Hospital แ ล ะ  Sengkang Community Hospital ใ น เ ข ต 
Sengkang ในปี 2561 และการเปิด Polyclinic จ านวนอีก 5 แห่ง ภายใน 3 ปีข้างหน้า 
ซึ่งท าให้มีความต้องการบุคคลากรจ านวนมาก ครึ่งหนึ่งของ 9,000 อัตราเป็นบุคคลากร
ประเภท PMETs  คือ ผู้ เชี่ ยวชาญวิชาชีพ (Professionals)  ผู้จัดการ (Managers)  
ผู้บริหารระดับสูง (Executives)  และเจ้าหน้าที่เทคนิค (Technicians)  โดย Dr. Khor  
เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดหางานด้านบริการสุขภาพให้ชาวสิงคโปร์  

การจ้างงานในกลุ่มบริการสุขภาพของสิงคโปร์ จะเพิ่มขึ้นกว่า 9,000 อัตรา  
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 กลุ่มบริการสุขภาพเป็น  1 ใน 5 กลุ่มที่บ่งชี้โดยรัฐบาล ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตแต่ได้รับผลกระทบจาก
การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในระยะแรก  ส าหรับกลุ่มอ่ืนๆ ที่รัฐบาล
มุ่งเน้นอีก 4 กลุ่ม  ได้แก่ การสื่อสารและสารสนเทศ  การค้าส่ง  การให้บริการมือ
อาชีพ  และการบริการด้านการเงิน ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริมเพ่ือช่วยให้ประชาชน
สามารถเปลี่ยนงานได้ในกลุ่มเหล่านี้  ให้เป็นไปตามความสามารถและความ
ช านาญของแต่ละบุคคล 

 Dr. Khor ได้ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์  The Straits Times โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้มองเห็นถึง 
ประโยชน์ของกลุ่มให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถลดอัตราการว่างงานในระยะยาวได้ โดยเฉพาะลดอัตราการ
ว่างงานในประชากรสูงวัยและกลุ่ม PMETs ซ่ึงได้รับผลกระทบจากตลาดงานที่อยู่ในสภาวะชะลอตัว โดยประชากร 
2 ใน 3 ของกลุ่ม PMETs ไม่สามารถหางานได้ภายใน 6 เดือน และกลายมาเป็นปัญหาของการว่างงาน  

 ขณะนี้ ประชากรในประเทศสิงคโปร์ก าลังเผชิญปัญหาการว่างงานระยะยาว ซึ่งข้อมูลทางสถิติของ
สิงคโปร์ เผยว่า ในปี 2558  มีประชากรว่างงาน 12,700 คน และในปี 2559 จ านวนบุคคลว่างงานในสิงคโปร์ได้
เพ่ิมขึ้นเป็น 17,000 คน  โดย 2 ใน 3 ของประชากรที่ว่างงาน คือ กลุ่มประชากรผู้สูงวัย  โดยในปี 2559 อัตรา
การว่างงานเป็นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.2 ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560  

 
 ในปัจจุบัน ประชากรผู้สูงวัยในสิงคโปร์ ก าลังเผชิญกับปัญหาการว่างงานในระยะยาว เนื่องจากอุปสรรค
ในการหาต าแหน่งงานที่เหมาะสม  รวมถึงประชากรกลุ่ม PMETs ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปเผชิญปัญหาการ
ว่างงานด้วยเช่นกัน  Dr. Khor กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรให้ความสนใจและสนับสนุนงานในกลุ่มคนท างานที่มีอายุตั้งแต่ 
40 ปีขึ้นไปเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องเผชิญปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสายงาน ส่วนบุคคลากรที่จบใหม่นั้น มี
ความสามารถทางเทคโนโลยี จึงสามารถหางานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงกลุ่มอายุกลางคนจะมาแย่งต าแหน่งงาน 

 ต าแหน่ งงานในการบริการสุขภาพซึ่ งมีต าแหน่งหน้าที่ เฉพาะด้าน อาทิ             
นักกายภาพบ าบัด  ผู้ประสานงาน- การดูแล และผู้จัดการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่
เกี่ยวกับการพยาบาลที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี กลุ่มที่ประสงค์จะเปลี่ยนสายงานมาสู่การบริการสุขภาพจะมีข้อเสียเปรียบใน
ด้านการฝึกอบรมในระยะยาว โดยต้องใช้เวลา 2 ปีในชั้นเรียน และอีก 2 ปี ในการ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานจริงได้  ดังนั้น รัฐบาลจึงมีโปรแกรม
ช่วยเหลือ คือ Professional Conversion  เป็นโปรแกรมหรือหลักสูตรส าหรับบุคคลที่ก าลังหางานและต้องการ
เปลี่ยนสายอาชีพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  ผู้จัดการ  ผู้บริหาร และ
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เจ้าหน้าที่เทคนิค (PMETs) รวมถึงบุคคลากรวัยกลางคน หรือวัยสูงอายุ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทักษะและย้ายสาย
อาชีพมาท างานในการให้บริการด้านสุขภาพ  โดยรัฐบาลจะมอบเงินเบี้ยเลี้ยงให้ถึง 2,420 เหรียญต่อเดือน ขึ้นอยู่
กับงานและประสบการณ์การท างานของแต่ละบุคคล อีกท้ังสนับสนุนค่าหลักสูตร ซึ่งรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนมูลค่า
สูงสุดถึง 40,000 เหรียญสิงคโปร์  ทั้งนี้  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจากรัฐบาล แม้ว่าจะเป็นเงินที่ได้รับน้อยกว่าเงินเดือน
ปกติก็ตาม แต่หากคิดถึงความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งจะมีต าแหน่งงานเป็นที่ต้องการและมีความมั่นคง อีกทั้งจะ
ได้รับเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย   
 ข้อมูลสถิติของจ านวนประชากรที่ได้เปลี่ยนสายงานมาสู่งานด้านการพยาบาล ได้เพ่ิมขึ้นจาก 21 อัตรา/ปี 
เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เป็น 34 อัตรา/ปี (เดือนเมษายน 2560) และนอกเหนือจากการช่วยให้ผู้หางานได้เรียนรู้ทักษะ
และบทบาทของการพยาบาลแล้ว  Dr. Khor ยังประสานงานกับนายจ้างในการสนับสนุนเงินช่วยพิเศษแก่นายจ้าง
ที่ให้ลูกจ้างไปฝึกอบรม โดยจะให้เงินสูงสุดถึง 4,000 เหรียญสิงคโปร์/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่วนลูกจ้างที่
ลงทะเบียนเรียนการพยาบาลเป็นระยะเวลา 2 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนถึง 16,000 เหรียญสิงคโปร์ 
 
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 
 ประชากรสิงคโปร์ที่พ านักในสิงคโปร์จ านวน 3.9 ล้านคน (ปี 2559) ซึ่งเป็นเชื้อชาติจีนร้อยละ 74.3 เชื้อ
ชาติมาเลย์ร้อยละ 13.4 เชื้อชาติอินเดียร้อยละ 9.1  และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.2   โดยมีอัตราส่วนของแพทย์ 1 คน ต่อ
คนไข้ 430 คน (ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์) และมีผู้ให้บริการด้านสุขภาพในปี 2559 รวมจ านวน 
67,126 อัตรา แบ่งออกเป็นผู้ดูแลในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

ที่มา : Singapore in figures 2017 
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 ส าหรับปัญหาการว่างงานในสิงคโปร์ คงจะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป ในปี 2559 สิงคโปร์มีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 2.1 ซึ่งนอกจากชาวสิงคโปร์จะเลือกงานแล้ว ยังมีการปลดออกจากงานอีกด้วย จากสถิติของกระทรวง
แรงงานสิงคโปร์ ในปี 2559 มีการปลดออกจากงาน ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติรวม 19,170 คน ซึ่งแสดงใน
กราฟข้างล่างนี้  

 

 ทั้งนี้ ความต้องการจ้างงานในตลาดสิงคโปร์ที่จะเพ่ิมขึ้นอยู่ ในกลุ่มการบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมและ
การบิน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สัดส่วนอัตราว่างงานลดลงได้ อย่างไรก็ดี สิงคโปร์คงต้องพึงระวังอัตราการว่างงานใน
ระยะยาว ทั้งนี้ ในปี 2559 เศรษฐกิจสิงคโปร์การขยายตัวเพียงร้อยละ 2 และรัฐบาลได้คาดการณ์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจป ี2560 จะเติบโตเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 2-3 เท่านั้น 

  ส าหรับปัญหาการว่างงานที่ เกิดขึ้น ในประเทศไทยนั้น 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ  

สภาพัฒน์ รายงานในไตรมาสที่  1 ปี 2560 มีจ านวนผู้ว่างงาน 
460,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 เพ่ิมขึ้นจาก   
ร้อยละ 1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นการลดลงในภาค
เกษตรกรรมร้อยละ 1.4 และในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.3 
ประกอบกับแรงงานสูงอายุเพ่ิมข้ึนและการทดแทนแรงงานใหม่ลดลง 
เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังฟ้ืนตัวได้ไม่เต็มที่  
อย่างไรก็ตาม สาขาค้าส่ง/ค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และการ
ขนส่ง ยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ตามการบริโภคครัวเรือนและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี  

ในส่วนกลุ่มบริการสุขภาพของไทย ซึ่งมีประเด็นด้านการจัดระบบบริการที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างชนบทกับเมือง นอกจากนี้ คุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการด้าน
สาธารณสุข นับเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตประชาชน ถึงแม้ว่าระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ต้อง
พัฒนาด้านความครอบคลุมและคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ซึ่งจะท าให้การ
บริการด้านสุขภาพในไทยมีความสามารถในการแข่งขันเท่าเทียมกับในสิงคโปร์ได้ 

ที่มา  : Ministry of Health, Ministry of Manpower, The Straits Times 
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HSA ได้จับกุมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกว่า 39,000 รายการ 

 
 หน่วยงานสิงคโปร์ HSA (Health Sciences Authority : www.hsa.gov.sg) ในระหว่างวันที่ 12 - 19 
กันยายน 2560 ไดจ้ับกุมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ผิดกฎหมายกว่า 39,000 รายการ มีมูลค่ากว่า 133,000 เหรียญ
สิงคโปร์ ซึ่งราคาสินค้าแต่ละชิ้นอยู่ระหว่าง 12 ถึง 70 เหรียญสิงคโปร์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก  ยาเพ่ิมพูน
ทางเพศและสินค้าเสริมความงามที่ขายออนไลน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ปลอดภัยและท าให้เกิดปัญหา
สุขภาพที่รุนแรงได ้

 ผู้ที่ด าเนินการในการตรวจจับกุม คือ 
Operation Pangea เป็นหนึ่งใน Interpol ซ่ึง
ในปี 2560 นับเป็นปีที่ 10 ที่ได้แสดงผลงาน
ระดับโลก ประสานงานโดยองค์การต ารวจสากล 
เพ่ือค้นหาและท าลายการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางออนไลน์ โดยการ
ด าเนินงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทีม่ีเป้าหมายหลัก 
3 ส่วน คือ โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดส่งสินค้า 

 จากสถิติ แสดงจ านวนหน่วยที่ยึดได้เพ่ิมขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 จับกุมได้มากกว่า 
11,000 หน่วย มูลค่ารวมกว่า 20,000 เหรียญสิงคโปร์ และในปี 2559 เพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 25,000 หน่วย รวมมูลค่า
ประมาณ 21,000 เหรียญสิงคโปร์ 

       หนึ่งในรายการสินค้าที่ HSA ได้จับกุม คือ ครีมทา
หน้า Tati Skincare ประกอบด้วยปรอท (Mercury) ในระดับสูง
และส่วนผสมต้องห้าม เช่น ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) และทรีติ
โนอิน (Tritinoin) ซ่ึง HSA ได้แจ้งเตือนสาธารณชนให้ทราบแล้วใน
เดือนมิถุนายน 2560  และแบรนด์นี้ได้กลับมาขายอีกครั้งในเดือน
กันยายน 2560 ด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือหลอกผู้ซื้อ โฆษณาว่าเป็น 
"ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Tati ที่ปรับปรุงใหม่" ซึ่ง HSA แจ้งให้ผู้ดูแลระบบ

เว็บไซต์น าโฆษณาออนไลน์เหล่านี้ออกจากเว็ปไซต์ 

 HSA กล่าวว่าการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพด้านไลฟ์สไตล์ 
เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก เครื่องส าอางและคอนแทคเลนส์ออนไลน์เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า โดยที่ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักที่
ถูกยึดและทดสอบมีสารที่ต้องห้ามซึ่งเรียกว่า “Sibutramine” และใน
บางตัวสินค้ามีส่วนผสมของยาอ่ืนๆ เช่น ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) และ
ยาแก้อักเสบ (Antihistamines) ส่วนยาเพิ่มพูนทางเพศปลอมปนด้วย 
DZ Garcinia Herbal Plus, Gorgeousleem Advanced Capsule ยา

http://www.hsa.gov.sg/
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ลดความอ้วนรูปและ XXS Advance ซ่ึงผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักเหล่านี้ มีตั้งแต่ยาเม็ดจนถึงเครื่องดื่มและมีข้อความ
บนฉลากสินค้าว่า "ธรรมชาติ 100%"   "ส่วนผสมสมุนไพร" และ "ไดผ้ลดีอย่างรวดเร็ว" 

  

 ระหว่างปี 2555 - 2559 ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 35 รายการที่จ าหน่ายเพ่ือการลดน้ าหนักและ
พบว่า สินค้าเจือปนด้วย sibutramine ซึ่งเป็นยาลดน้ าหนักที่ต้องใช้ใบสั่ง
แพทย์เท่านั้นและได้ถูกถอนออกจากสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายและอัมพาต รวมทั้งท าให้เกิดผลข้างเคียงที่
ร้ายแรงอื่นๆ ทั้งนี้ จากปี 2555 จนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ HSA ได้รับ
รายงานเกี่ยวกับอาการร้ายแรงจ านวน 5 ครั้งที่เก่ียวข้องกับการใช้ 
sibutramine ที่แสดงอาการรวมถึงประสาทหลอน การได้ยินเสียงหลอก
หลอน อาการหืดหอบและหายใจติดขัด แม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตก็ตาม 

 รองศาสตราจารย์ Chan Cheng Leng, Group Director ของ HSA’s Health Products 
Regulation Group กล่าวว่า ขณะที่ HSA พยายามขัดขวางการขายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ผิดกฎหมายออนไลน์ 
ผู้บริโภคก็มีบทบาทส าคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการตระหนักถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต พึงระวังผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่า เป็นการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะอาจมี
การปลอมปนด้วยส่วนผสมที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค  
 นอกเหนือจากการเฝ้าระวังที่แข็งขันของ Operation Pangea แล้ว HSA ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ตรวจดูเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซท้องถิ่นและฟอรัมออนไลน์ เพ่ือตรวจจับและลบบทความที่ขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่
ผิดกฎหมาย โดย HSA ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า  การขายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบอนุญาต เป็นการกระท าท่ี
ผิดกฎหมาย ผู้ขายควรระมัดระวังในการจัดหาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และให้มคีวามรับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อีกท้ัง ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะแนะน าสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
 HSA ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเข้มงวดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการขายและจัดหาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยต้องถูกฟ้องศาล หากมีความผิดจริง จะมีโทษจ าคุกเป็น
เวลาถึงสามปี และ/หรือปรับเป็นเงิน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้ HSA แนะน า
ให้ประชาชนผู้พบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอม
แปลงน่าสงสัยอื่นๆ แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายของ HSA ที่

โทรศัพทห์มายเลข 6866-3485 หรือทางอีเมล์  hsa_is@hsa.gov.sg  
 นอกจากนี ้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพผิดกฎหมายที่พบในสิงคโปร์ได้ที่   
เว็ปไซต์ http://www.hsa.gov.sg/pub/IllegalDrug/ProductListing.aspx 

mailto:hsa_is@hsa.gov.sg
http://www.hsa.gov.sg/pub/IllegalDrug/ProductListing.aspx
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 ทั้งนี้ HSA ให้ค าแนะน าแก่สาธารณชนเพ่ือใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ 
 - ยาลดน้ าหนักท่ีได้รับการรับรองจาก HSA จะต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้น เนื่องจากยาเหล่านี้ควรใช้ภายใต้
การดูแลของแพทย์ 
 - เพ่ิมความระมัดระวังเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพออนไลน์ ควรทราบว่า ใครเป็นผู้ขายสินค้า แหล่ง
ผลิตจากที่ใดและมีส่วนผสมอะไรบ้าง เพ่ือที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่แทจ้ริง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ปลอมปนจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงไม่ควรที่จะพนันด้วยสุขภาพของตนเอง 
 - ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและน่าอัศจรรย์ 
หรือมีการประชาสัมพันธ์ที่เกินจริง เช่น "ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์"  
"ไม่มีผลข้างเคียง"  หรือ  "พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์" 
 - ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อทางออนไลน์อาจมีราคาถูกกว่าและดูเหมือนจะมีมูลค่าที่ดีกว่า แต่ในความเป็นจริง  
ราคาที่ต่ ากว่าอาจเป็นเพราะมีส่วนผสมที่ไม่ปลอดภัยหรือด้อยคุณภาพ วิธีการผลิตที่ไม่ดีและสภาพการเก็บรักษา
ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งผู้บริโภคต้องระวังอย่างมาก 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 สืบเนื่องจากความต้องการเรื่องความสวยความงามในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ท าให้ผู้บริโภคต้องสรรหาสินค้าต่างๆ ที่ท าให้มีหุ่นดีและเพ่ิมความสวยด้วยราคาที่ไม่สูงนัก จึงส่งผลให้ผู้ค้าเข้าถึง
จุดอ่อนของผู้บริโภคและน าสินค้าปลอมจ าหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งขายสินค้าในราคาถูกโดยไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน
เพ่ือให้ทดลองสินค้าก่อนซื้อ และให้สัญญาว่า ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ผู้ค้าออนไลน์
เหล่านั้น จะปิดกิจการไปหลังจากขายสินค้าปลอมได้ในระยะเวลาหนึ่ง  

 การค้าขายด้านธุรกิจความงาม ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางหน้าร้าน จ าเป็นต้องขายสินค้าท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุม เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายได้อย่างมีศักยภาพ 
หากจ าหน่ายสินค้าปลอม ซึ่งแน่นอนว่า หน่วยงานที่ควบคุมจะต้องจับกุมและให้ได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งหน่วย 
งานสิงคโปร์มีความเคร่งครัดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และเพ่ือไม่ให้เกิดผลร้ายต่อ
สุขภาพที่จะสร้างปัญหาด้านสุขภาพต่อไปในอนาคต ผู้ผลิตที่มาจากแหล่งผลิตทั่วโลกและไทย ควรให้ความใส่ใจ
และระมัดระวังการผลิตสินค้าฯ เพ่ือจ าหน่ายในตลาดสิงคโปร์ เพราะถ้าสินค้าฯ ดีมีคุณภาพ ผู้ซื้อจะติดใจและเลือก
ซื้อต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงในสิงคโปร์  

       ธุรกิจความงามในไทย นับเป็นดาวรุ่งในปี 2560 ซึ่งมูลค่าของตลาดสูงถึง 250,000 
ล้านบาท แต่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ดังนั้น จึงต้องมองหาโอกาสในตลาดใหม่ๆ ซึ่ง
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพียงแต่ตลาดสิงคโปร์เป็นตลาด
เล็กและผู้ซื้อนิยมสินค้าความงามจากธรรมชาติและออร์แกนิกส์ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนม
ชั้นเยี่ยม อย่างไรก็ดี สินค้าจากสมุนไพรของไทยนับเป็นที่น่าสนใจของตลาดสิงคโปร์ ซ่ึง
สามารถมองหาคู่ค้าท่ีเป็นร้านออนไลน์เพ่ือสร้างยอดขายให้เพ่ิมข้ึน 

 
      ที่มา : Health Sciences Authority, The Straits Times, money.sanook.com  

-------------------------------------------- 


