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จากสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สมชัชาสุขภาพ ๔ มติ ๕ เร่ือง การจดัการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหารและผลิตภณัฑ์

สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทศัน ์อินเตอรเ์นต็ 

 

การดาํเนนิงานในภาพรวม 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเหน็ชอบมติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง การจัดการปัญหาโฆษณาที่ ผิดกฎหมายของยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และให้นาํเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบต่อไป 

คณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุม เม่ือวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ คร้ังที่  ๔ เร่ือง การจัดการปัญหาโฆษณาที่ ผิดกฎหมายของยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง

วิทยุกระจายเสียง สื่ อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องต่อไปตามมติ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  

 

การดาํเนนิงานตามมติรายขอ้ 

ข้อ ๑ ขอให้สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สาํนักงานอัยการสงูสดุ 

และกองบังคับการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานหลักดาํเนินการ โดยเน้น

การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 

         ๑.๑ สนับสนุนการจัดทาํฐานข้อมูล พัฒนารูปแบบการสื่ อสาร และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ ยวกับโฆษณาที่ ทันต่อ

สถานการณ์ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย และผู้บริโภคสามารถเข้าถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรายงานอัน

ประกอบด้วย ข้อมูลการอนุญาตการโฆษณา ข้อมูลโฆษณาที่ ผิดกฎหมาย ข้อมูลผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสื่ อโฆษณาที่ ผิด

กฎหมาย ข้อมูลโฆษณาและกลยุทธห์รือรูปแบบการโฆษณาที่ ต้องเฝ้าระวัง ข้อเทจ็จริงเชิงวิชาการของผลิตภัณฑ ์และข้อมูล

อื่ นๆ ที่ จาํเป็น 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

 อย. ได้มีการจัดทาํฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ดังน้ี 

๑) ฐานข้อมูลโฆษณาที่ ขออนุญาต ได้จัดเกบ็ ข้อมูลการอนุญาตโฆษณายา เคร่ืองมือแพทย์ ใน

รูปแบบ Electronic file  พร้อมที่ จะสร้างระบบสบืค้น คาดว่าจะให้เข้าถงึได้ในปี ๒๕๕๖ ระหว่างน้ีได้จัดส่ง

ข้อมูลการอนุญาตโฆษณายาทางวิทยุ ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนภมิูภาคประจาํทุกเดือน 

๒) ได้พัฒนา “โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโฆษณาที่ ผิดกฎหมาย [Violation Ad 2012]” ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ ์ยา อาหาร เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองมือแพทย์ : คาดว่าจะแล้วเสรจ็ทั้งระบบ กันยายน ๒๕๕๖ ใน

พัฒนาเช่ือมเข้าสู่ระบบ Post marketing - E logistic ในอนาคต 

๓) ข้อมูลโฆษณาและกลยุทธห์รือรูปแบบการโฆษณาที่ ต้องเฝ้าระวัง นาํเสนอในรูปแบบของ คู่มือ

ให้ดาวน์โหลด 

๔) ข้อเทจ็จริงเชิงวิชาการของผลิตภัณฑ ์จัดทาํในรูป “ข่าวประชาสมัพันธ”์ อยู่ในเวป็ไซด์   

ปัญหาและอุปสรรค 
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ยังมีปัญหาในข้อกฎหมาย ทั้งในเร่ืองข้อมูลการขออนุญาตที่ ยังไม่ได้เผยแพร่ จะสามารถเปิดเผย

ได้หรือไม่ ลาํดับช้ันทางความลับในการเข้าถงึข้อมูล และสาํหรับผลิตภัณฑส์ขุภาพอื่ นๆ เช่น เคร่ืองสาํอาง 

กฎหมายไม่บังคับให้ขออนุญาตก่อนโฆษณา การมีปริมาณฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณาอาหาร มีจาํนวน

มาก (๕,๐๐๐ คาํขอต่อปี) และข้อมูลผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสื่ อโฆษณาที่ ผดิกฎหมายจาก สคบ. 

ขอ้เสนอแนะ 

มีการกาํหนดเง่ือนไขการอนุญาต ว่า จะเปิดเผยสู่สาธารณะภายหลัง ๓๐ วันหลังจากอนุญาตให้ผู้

ขอ รับเง่ือนไขก่อนได้ใบอนุญาต แต่ไม่ตัดสทิธกิารคัดค้าน 

 

    ๑.๒ ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการปัญหาโฆษณาที่ ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑส์ขุภาพให้มีประสทิธภิาพ เพิ่มบทลงโทษ สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสงัคม การกาํกับดูแลให้ปฏบัิติตาม

กฎหมายทุกขั้นตอน ตลอดจนการพิจารณาออกคาํสัง่ทางปกครองในการพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างแก้ไข พรบ. ยา อาหาร เคร่ืองสาํอาง โดยมีการปรับเพ่ิมโทษ และได้กาํหนดแนว

ทางการจัดการปัญหาโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายซํา้ซาก ให้สามารถเช่ือมโยงในการพักใช้ใบอนุญาตผลิต เพิก

ถอนทะเบียนตาํรับและเลขสารบบ รวมทั้งให้มีการลงโทษดาํเนินดคีต่างกรรมต่างวาระได้  

ปัญหาและอุปสรรค 

 กระบวนการแก้ไขกฎหมายต้องใช้เวลานาน 

ขอ้เสนอแนะ 

 ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการแก้ไขกฎหมาย 

 

      ๑.๓ ให้มีการจัดทาํกลไกหรือช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนปัญหาการโฆษณาที่ ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภณัฑส์ขุภาพที่ เป็นทางการ และประชาชนสามารถเข้าถงึได้สะดวก ทั้งในส่วนกลางและระดบัพื้ นท่ี 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

อย. ได้มีการปรับระบบสายด่วน ๑๕๕๖ ให้เป็นระบบดิจิตัล และเพ่ิมบทบาทของเครือข่าย อย. 

น้อย ให้เป็น ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนในระดับพ้ืนที่  

 

      ๑.๔ เฝ้าระวัง จัดการ ดาํเนินคดีกับโฆษณาที่ ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสทิธภิาพ โดยกําหนดเป้าหมาย

ของหน่วยงาน มีแนวทางมาตรฐานท่ีใชป้ฏิบติัร่วมกนั รายงานผลการดําเนินคดีและวิธีการจัดการปัญหาสู่สาธารณะ

อย่างต่อเนื่ อง เพ่ือให้ผู้บริโภคและสงัคมไทยรู้ เท่าทนั 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

อย. มีการกาํหนดตัวช้ีวัดในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ ให้ตอบสนองเร่ืองร้องเรียนด้าน

การโฆษณาภายในเวลาที่ กาํหนด มีการสนับสนุนให้มีโครงการจัดการปัญหาโฆษณาในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่ น อย่างน้อย ๔ โครงการ และมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏบัิติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  

ปัญหาและอุปสรรค 

มาตรฐานการปฏบัิติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความหลากหลาย แตกต่างกนัในแต่ละผลิตภัณฑ ์
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ขอ้เสนอแนะ 

จัดทาํหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนและปรับตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการ

ดาํเนินการด้านโฆษณาในแต่ละผลิตภัณฑใ์ห้ใกล้เคียงกนั 

 

      ๑.๕ พัฒนาระบบให้คาํปรึกษาการดาํเนินคดีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างรวดเรว็และทนัต่อการแก้ปัญหา 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

จัดให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยา เป็น Focal point ในการให้คาํปรึกษาในการดาํเนินคดีและจัด

ให้มี Focal point ในการให้คาํปรึกษาในแต่ละผลิตภัณฑ ์

 

ข้อ ๒ ขอให้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดาํเนินการ 

       ๒.๑ ประกาศและบังคับใช้หลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมที่

เกี่ ยวข้องกับการโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งกําหนดกลไกการกํากับดูแลและบทลงโทษแก่

ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนและรวดเรว็ ทั้งนี้ ให้มีการนาํข้อมูลการกระทาํผิดเกี่ ยวกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์

สขุภาพ มาประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ดาํเนินกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และโทรคมนาคม 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

กสทช. ได้จัดทาํหลักเกณฑฯ์ทั้งหมดประมาณ ๒๐ หลักเกณฑ ์ซ่ึงในปัจจุบันหลักเกณฑด์ังกล่าวได้

ดาํเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้วในบางส่วน บางหลักเกณฑท์ี่ อยู่ในระหว่างการจัดทาํประชาพิจารณ์ และบาง

หลักเกณฑ์อยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงคาดว่าปลายปีนี้ ถึงต้นปีหน้า จะสามารถ

บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

      ๒.๒ กาํหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จัดสรรเวลาอย่างชัดเจน และเพียงพอในช่วงเวลาที่ เหมาะสมแก่

หน่วยงานหรือองค์กรหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ได้นําเสนอข้อมูลให้เท่าทันการโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์

สขุภาพ 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

กสทช. ได้จัดทาํ (ร่าง) ประกาศเพ่ือกาํหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการฯ จัดสรรเวลาอย่าง

ชัดเจน และเพียงพอในช่วงเวลาที่ เหมาะสมแก่หน่วยงานหรือองค์กรหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้

แบ่งประเภทของใบอนุญาตประกอบกจิการฯ เป็นกจิการสาธารณะ ธุรกจิ ชุมชน ซ่ึงเน้ือหาในส่วนของภาค

ธุรกจิ ระบุให้มีการบริการสาธารณะไว้ด้วย อย่างไรกต็ามในส่วนของการนาํเสนอน้ัน กสทช.ไม่มีสทิธบัิงคับ

ให้สื่ อเสนอเร่ืองอะไรบ้าง  เน่ืองจากจะเป็นการแทรกแซงเสรีภาพของสื่ อ 

 

        ๒.๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และกาํกับการประกอบ

กจิการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒(๔)) ให้หมายรวมถงึ 

              ๒.๓.๑ การสนับสนุนชุมชนที่ มีความพร้อมหรือผู้ประกอบการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภท

บริการชุมชนที่ มคุีณภาพและปฏบิติัตามจริยธรรม จรรยาบรรณของการสื่ อสาร 
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              ๒.๓.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนทาํหน้าที่ เฝ้าระวังการโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สขุภาพที่ ฝ่าฝืน

กฎหมายรวมทั้งการจดัการปัญหาในพ้ืนที่  

              ๒.๓.๓ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์กรชุมชน ภาคประชาชน องค์กรวิจัยและหน่วยงาน

สนับสนุนการวิจัย (เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ เป็นต้น) ในการ

ดาํเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบกลไกในการเฝ้าระวังและจัดการกับปัญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์

สขุภาพ การประเมนิผลกระทบจากการโฆษณา รวมทั้งการศึกษาวิจยัเพ่ือทดลองระบบและกลไกที่ ได้พัฒนาขึ้น 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงภายใต้ กสทช. ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาท

หน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดทาํนโยบายที่ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุในมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

แต่เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีงบประมาณในกองทุนดังกล่าว ทั้งน้ี กสทช.จะเร่ิมได้รับเงินเข้ากองทุน

ดังกล่าวจากการประมูลคล่ืนดิจิตอลวิทยุโทรทศัน์ในปี ๒๕๕๖ ซ่ึงเงินจากกองทุนนี้ จะใช้สนับสนุนทั้งวิทยุ

ชุมชน สื่ อสาธารณะ สื่ อเพ่ือเดก็และเยาวชน การวิจัยต่างๆ รวมทั้งกจิการโทรคมนาคมด้วย ซ่ึงในส่วนของ

โทรคมนาคม จะนาํไปใช้ในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง เช่น free wifi และโทรศัพทพ้ื์นฐานในต่างจังหวัด   

จากการประมูลคล่ืนดิจิตอลวิทยุโทรทศัน์ในปี ๒๕๕๖ จะทาํให้มีสถานีฟรีทวีีระบบดิจิตอล อกี ๔๘

ช่อง เป็นบริการสาธารณะ ๑๒ ช่อง บริการชุมชน ๑๒ ช่อง ที่ เหลือเป็นบริการธุรกจิที่ เอกชนต้องมาประมูล 

ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนต้องเปล่ียนระบบวิทยุโทรทศัน์ใหม่ทั้งประเทศ ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่ สามารถรับ

ช่องทางสื่ อได้มากขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีแผนการดาํเนินงานที่ จะ switch off ระบบอา

นาลอ็กทั้งประเทศซึ่ งเป็นพันธกจิร่วมกบัอาเซียน 

กสทช.ได้สนับสนุนชุมชน/ภาคประชาชนให้ทาํหน้าที่ เฝ้าระวังการโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์

สขุภาพที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย  รวมทั้งสนับสนุนชุมชน หรือผู้ประกอบการที่ ปฏบิัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ

ของการสื่ อสาร โดยการสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคระดับภูมิภาค ซ่ึงที่ ผ่านมา กสทช. ร่วมกับเครือข่าย 

สสย. เภสชักร กพย. มูลนิธิผู้บริโภค  และ NGO ได้จัดเวทขีองเครือข่ายผู้บริโภคไปแล้ว ๙ เวท ี และ

ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะจัดสมัชชาผู้บริโภคสื่ อ กสทช. ในระดับชาติ เพ่ือเฝ้าระวังการโฆษณา 

ดังกล่าว และสร้างความเข้มแขง็ให้กับเครือข่ายผู้บริโภค ที่ จะสามารถเสนอเร่ืองราวเข้ามาที่  กสทช.ได้

อย่างมีประสทิธภิาพ เพราะหากไม่มีผู้แจ้งเร่ืองราวแล้ว กสทช. ไม่สามารถดาํเนินการทางกฎหมายได้ 

     นอกจากน้ี กสทช. ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมทาํ MOU กับเครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการใน

ท้องถิ่ น ให้ควบคุมกาํกบัการโฆษณาในทวีี โดยจะนาํผลที่ ได้จากเครือข่ายผู้บริโภคในระดับภมิูภาคมาเป็น

ฐานข้อมูลในการผลักเร่ืองร้องเรียน เพ่ือเรียกผู้ประกอบการมาช้ีแจง โดยในการดาํเนินการส่วนน้ีมีสถาบัน

ราชภัฏเป็นแกนประสานเครือข่ายผู้บริโภคในท้องถิ่ น นอกจากน้ีเครือข่ายผู้บริโภคในระดับภูมิภาคจะมี

การขยายเครือข่ายโดยจะมีกระบวนการของการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจ (training of trainer) เพ่ือให้รู้เท่าทนั

สื่ อ 

 

     ๒.๔ พัฒนามาตรการและกลไกในการเฝ้าระวังและกาํกบัดูแลด้านจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการฯ  

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  
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กสทช. สนับสนุนและพัฒนามาตรการการเฝ้าระวังและกาํกับดูแลด้านจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการฯ โดยที่ ผ่านมามีการจัดเวทีส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพทุกเดือน ซ่ึงเวทีดังกล่าว เป็น

ลักษณะของมีไตรภาคี ซ่ึงเป็นการพบกันระหว่าง กสทช. ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เพ่ือการเจราไกล่

เกล่ียและสร้างความเข้าใจ โดยใช้มาตรการทางสังคมเป็นหลัก เน่ืองจากการไม่สามารถใช้มาตรการทาง

กฎหมายได้ครอบคลุม 

ปัญหาและอุปสรรค 

ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายได้ทั้งหมด เน่ืองจากการแทรกแซงในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ

ผลประโยชน์และการเมือง 

ขอ้เสนอแนะ 

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือร่วมสร้างความเข้มแขง็ของมาตรการทางสงัคม 

 

ข้อ ๓ ขอให้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกบัหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และภาคประชาสงัคม 

        ๓.๑ จัดทาํแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑส์ุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่ อ

โทรทศัน์ อินเตอร์เนต็ และสื่ ออื่ นๆ ด้วยกระบวนการที่ มีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี และ

นาํเสนอเพ่ือรับรองในสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๕   

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

อย. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และภาคประชาสังคมได้เร่ิมกระบวนการ

จัดทาํแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ ผ่านมา 

ปัญหาและอุปสรรค 

 การที่ ไม่สามารถนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๕ ได้ 

เน่ืองจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ฯ และมีเนื้ อหาสาระที่ ยังต้องใช้เวลาในการ

ปรึกษาหารือร่วมกนัอกี 

ขอ้เสนอแนะ 

 อย.ควรนาํเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ที่ ประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๖ รับรองต่อไป 

 

        ๓.๒ เร่งดาํเนินการสื่ อสารประชาสมัพันธเ์พ่ือให้ประชาชน มีความรู้ เกี่ ยวกับกฎหมายการโฆษณาและตระหนักใน

เร่ืองการใช้สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนากระบวนการรู้ เท่าทันเพ่ือสร้างมาตรการป้องกันปัญหาอิทธิพลโฆษณาและการ

จัดการความรู้ เพ่ือปรับเปลี่ ยนค่านิยมและรูปแบบพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพดี รวมทั้งให้รู้ เท่าทันการโฆษณา โดยการ

สนับสนุนของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพและหน่วยงานอื่ นๆ  

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน 

อย. ได้มีการปรับปรุงเวป็ไซด์ของ อย. เฉพาะหน้าโฆษณา เพ่ือให้ประชาชนเข้าถงึได้ง่าย จุดเดียว 

ที่ มีข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกบัการโฆษณาโดยเฉพาะ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นอกจากน้ัน

ได้มีการจัดทาํมาตรฐานการปฏบัิติงาน (SOP) ในการดาํเนินคดี และ การดาํเนินการทางปกครองเกี่ ยวกบั

การโฆษณาของ อย. เพ่ือเป็นแนวปฏบัิติสาํหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนภมิูภาค รวมทั้งการสรุปผลการ
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ดาํเนินดคีเกี่ ยวกับการโฆษณา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ และเตรียมข้อมูลผลการ

ดาํเนินคดีเกี่ ยวกบัการโฆษณาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือนาํเข้าข้อมูลลงในโปรแกรมที่  

จะพัฒนาขึ้น 

ขอ้เสนอแนะ 

 อย. ควรมีการเผยแพร่การจัดทาํเวป็ไซด์คร้ังน้ีให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกนั 

 

ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร บูรณาการเฝ้าระวังโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑส์ขุภาพ 

ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและเอกภาพ 

และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 

ข้อ ๕ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกระดับจัดต้ังกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังการโฆษณาแบบมีส่วนร่วม 

สนับสนุนงบประมาณและการดาํเนินงานขององค์กรภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  

ข้อ ๖ ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่ อสารมวลชน โฆษณาและการตลาด เป็นหน่วยงานหลัก ดาํเนินการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ 

องค์กรทางสงัคม และวิชาชีพอื่ นๆ เช่น วิชาชีพด้านสขุภาพ ครู ทนายความ กาํหนดมาตรการและแนวทางการกาํกบัดูแล 

จริยธรรม จรรยาบรรณในการสื่ อสารเร่ืองยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ผู้บริโภค โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้บริโภคเป็นสาํคัญ 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน 

 ไม่มีข้อมูลในเร่ืองน้ี 

 

ข้อ ๗ ให้มีองค์กรอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและขอให้รัฐสนับสนุนการทาํหน้าที่ เฝ้าระวังและตรวจสอบการดาํเนินการ

ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัการโฆษณายา อาหาร และผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน 

 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค อยู่ในวาระการพิจารณาของรัฐสภา  

 

ข้อ ๘ ขอให้สมาชิกสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมในกระบวนการจัดทาํยุทธศาสตร์และเป็นเครือข่ายควบคุม ศึกษา 

ตรวจสอบ เฝ้าระวังวิทยุกระจายเสยีง สื่ อโทรทศัน์ และสื่ ออื่ นๆ ทุกประเดน็ในพ้ืนที่  

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน  

 อย.อยู่ระหว่างการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์

สขุภาพ ทางวิทยุกระจายเสยีง สื่ อโทรทศัน์ อนิเตอร์เนต็ และสื่ ออื่ นๆ  

ขอ้เสนอแนะ 

 อย. ควรให้ความสาํคัญกบักระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ และการ

ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติโดยการสร้างเครือข่ายของกลไกเฝ้าระวังตามข้อเสนอของมติ

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติน้ี 

ข้อ ๙ ขอให้เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิรายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๕  

ผลการปฏิบติั  

       ได้มีการผลการดําเนินงานตามมติน้ีต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง

ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๕ แล้ว 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 ยังไม่สามารถติดตามผลการดําเนินงานที่ เช่ือมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติน้ีได้อย่าง

ครอบคลุมและครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลจากระดับพ้ืนที่  

ขอ้เสนอแนะ 

 พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลที่ เช่ือมโยงระหว่างส่วนกลางกบัระดับพ้ืนที่  


