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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ี ๔ 

                                                                                                                      ๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ 
 

การจดัการปัญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
ทางวิทยกุระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ อินเทอรเ์น็ต  

 
  สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ทีส่ ี ่
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง การจดัการปญัหาโฆษณายา และผลติภณัฑส์ุขภาพทีผ่ดิกฎหมายทางวทิยุ

ทอ้งถิน่ เคเบิล้ทวี ีโทรทศัน์ดาวเทยีม และอนิเทอรเ์น็ต๑  
         ส านึก   ต่อสถานการณ์ที่เลวรา้ยของการโฆษณายา อาหาร และผลติภณัฑส์ุขภาพ ในปจัจุบนัที่
อวดอา้งสรรพคุณทางสุขภาพเกนิจรงิ ผ่านทางวทิยุกระจายเสยีง สื่อโทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ตเนื่องจากเป็นการ
โฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย มอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค และมแีนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้มากอยา่งรวดเรว็  

ห่วงใย  ว่าระบบและกลไกทางกฎหมายทีม่อียู่ไม่ทนัสมยั ขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใช้และการ
ก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ตระหนัก ถงึโทษภยัต่อสุขภาพของผูบ้รโิภค รวมถงึความสูญเปล่าดา้นเศรษฐกจิทีเ่กดิจากอทิธพิล 
ของการโฆษณาดงักล่าว รวมทัง้ความส าคญัของระบบและกลไกการควบคุมและเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพ   

ชืน่ชม ต่อความพยายามของทุกภาคส่วนทีต่้องการพฒันาระบบและกลไกการควบคุมและเฝ้าระวงั
การโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปราศจากการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เป็นเท็จและ
หลอกลวงผูบ้รโิภค   

เหน็ว่า การแกป้ญัหาการโฆษณายา อาหารและผลติภณัฑส์ุขภาพทีไ่ดผ้ล หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควร
ให้ความส าคญัในการบงัคบัใช้และปรบัปรุงกฎหมาย    รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของผู้บรโิภคและสงัคมให้
รูเ้ท่าทนัการโฆษณา  และมุง่จดัการปญัหาดว้ยการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

 
 จงึมมีตดิงัต่อไปนี้  

๑. ขอใหส้ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักงาน
อยัการสงูสุด และกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นหน่วยงาน
หลกัด าเนินการ โดยเน้นการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน            
  ๑.๑ สนบัสนุนการจดัท าฐานขอ้มลู พฒันารปูแบบการสื่อสาร และเผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกบัโฆษณา
ทีท่นัต่อสถานการณ์ เพื่อใหพ้นักงานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมาย และผู้บรโิภคสามารถเขา้ถงึ รวมทัง้มสี่วนร่วม
ในการรายงาน อนัประกอบดว้ย ขอ้มลูการอนุญาตการโฆษณา ขอ้มลูโฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย ขอ้มลูผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากสื่อโฆษณาที่ผดิกฎหมาย ขอ้มูลโฆษณาและกลยุทธ์หรอืรูปแบบการโฆษณาที่ต้องเฝ้าระวงั
และขอ้เทจ็จรงิเชงิวชิาการของผลติภณัฑ ์และขอ้มลูอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๔/ หลกั ๑ 

สมชัชาสขุภาพ ๔. มติ ๕   
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๑.๒ ปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการปญัหาโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายของยา 
อาหาร และผลติภณัฑส์ุขภาพให้มปีระสทิธภิาพ เพิม่บทลงโทษ  สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสงัคม การ
ก ากบัดูแลใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทุกขัน้ตอน ตลอดจนการพจิารณาการออกค าสัง่ทางปกครองในการพกัใช้
หรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

๑.๓ ใหม้กีารจดัท ากลไกหรอืช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนปญัหาการโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายของยา 
อาหารและผลติภณัฑ์สุขภาพที่เป็นทางการ  และประชาชนสามารถเขา้ถึงได้สะดวก ทัง้ในส่วนกลางและ
ระดบัพืน้ที ่ 

๑.๔ เฝ้าระวงั จดัการ ด าเนินคดกีบัโฆษณาที่ผดิกฎหมายอย่างเคร่งครดัและมปีระสทิธภิาพ โดย
ก าหนดเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน มแีนวทางมาตรฐานทีใ่ชป้ฏบิตัริ่วมกนั รายงานผลการด าเนินคดแีละ
วธิกีารจดัการปญัหาสู่สาธารณะอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหผู้บ้รโิภคและสงัคมไทยรูเ้ท่าทนั 

 ๑.๕ พฒันาระบบให้ค าปรกึษาการด าเนินคดแีก่พนักงานเจา้หน้าที่ อย่างรวดเรว็และทนัต่อการ
แกป้ญัหา  

๒. ขอใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ด าเนินการ  

๒.๑ ประกาศและบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กจิการโทรคมนาคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการโฆษณายา อาหาร และผลติภณัฑส์ุขภาพ รวมทัง้ก าหนดกลไกการ
ก ากบัดูแลและบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการอย่างชดัเจน และรวดเรว็ ทัง้นี้ให้มกีารน าขอ้มูลการกระท าผดิ
เกีย่วกบัการโฆษณายา อาหาร และผลติภณัฑส์ุขภาพ มาประกอบการพจิารณาเพกิถอนใบอนุญาตใหด้ าเนิน
กจิการการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และโทรคมนาคม 

๒.๒ ก าหนดให้ผู้ร ับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จดัสรรเวลาอย่างชัดเจน และเพียงพอใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม แก่หน่วยงานหรอืองคก์รคุ้มครองผูบ้รโิภค ไดน้ าเสนอขอ้มลูให้เท่าทนัการโฆษณายา 
อาหาร และผลติภณัฑส์ุขภาพ 

๒.๓ ให้มกีารจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากกองทุนวจิยัและพฒันากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อวตัถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสรมิและ
คุ้มครองผู้บรโิภคด้านกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ตามพระราชบญัญตัิ
องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา๕๒(๔)) ใหห้มายรวมถงึ 

๒.๓.๑ การสนับสนุนชุมชนทีม่คีวามพรอ้มหรอืผูป้ระกอบการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์
ประเภทบรกิารชุมชนทีม่คีุณภาพและปฏบิตัติามจรยิธรรม จรรยาบรรณของการสื่อสาร 
 ๒.๓.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัการโฆษณายา อาหาร และผลติภณัฑ์
สุขภาพทีฝ่า่ฝืนกฎหมายรวมทัง้การจดัการปญัหาในพืน้ที ่
 ๒.๓.๓ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์กรชุมชน ภาคประชาชน องคก์รวจิยั 
และหน่วยงานสนับสนุนการวจิยั (เช่น สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ เป็นต้น) ในการด าเนินการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาระบบกลไกในการเฝ้าระวงัและจดัการกับ
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ปญัหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประเมินผลกระทบจากการโฆษณา รวมทัง้
การศกึษาวจิยัเพื่อทดลองระบบและกลไกทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 

๒.๔ พฒันามาตรการและกลไกในการเฝ้าระวงัและก ากบัดูแลด้านจรยิธรรมของผู้รบัใบอนุญาต
ประกอบกจิการฯ 
 ๓. ขอใหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
ภาคประชาสงัคม  

๓.๑ จดัท าแผนยุทธศาสตร์การจดัการปญัหาโฆษณายา อาหาร และผลติภณัฑ์สุขภาพ ทาง
วทิยุกระจายเสยีง สื่อโทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต และสื่ออื่นๆ อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่มสี่วนร่วมจาก
หน่วยงานทุกระดบั ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑ ปี และน าเสนอเพื่อรบัรองในสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๕  

๓.๒ เร่งด าเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธเ์พื่อใหป้ระชาชน มคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายการโฆษณา 
และตระหนกัในเรือ่งการใชส้ทิธผิูบ้รโิภค รวมทัง้พฒันากระบวนการรูเ้ท่าทนัเพื่อสรา้งมาตรการป้องกนัปญัหา
อทิธพิลโฆษณาและการจดัการความรู้เพื่อปรบัเปลีย่นค่านิยมและรปูแบบพฤตกิรรมเพื่อสุขภาพด ีรวมทัง้ให้
รูเ้ท่าทนัการโฆษณา โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ และหน่วยงาน
อื่นๆ  

๔. ขอใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการการเฝ้าระวงัโฆษณายา อาหารและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ ภายใตพ้ระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพและเอกภาพ และพจิารณาปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการกระท าผดิทางคอมพวิเตอร ์ให้
สามารถจดัการกบัช่องทางการสื่อสารทีอ่ยูใ่นบงัคบัของกฎหมาย ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 

๕. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดบัจดัตัง้กลไกการควบคุมและเฝ้าระวงัการโฆษณาแบบมี
ส่วนรว่ม สนบัสนุนงบประมาณและการด าเนินงานขององคก์รภาคเีครอืขา่ยในพืน้ที ่

๖. ขอใหอ้งคก์รวชิาชพีสื่อสารมวลชน โฆษณาและการตลาด เป็นหน่วยงานหลกั ด าเนินการร่วมกบัผู้
ประกอบธุรกิจ องค์กรทางสังคม และวิชาชีพอื่นๆ เช่น วิชาชีพด้านสุขภาพ ครู ทนายความ ก าหนด
มาตรการ และแนวทางการก ากบัดูแล จรยิธรรม จรรยาบรรณในการสื่อสารเรื่องยา อาหาร และผลติภณัฑ์
สุขภาพสู่ผูบ้รโิภค โดยค านึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคเป็นส าคญั 

๗. ใหม้อีงคก์ารอสิระเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค และขอใหร้ฐัสนับสนุนการท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและตรวจสอบ
การด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโฆษณายา อาหาร และผลติภณัฑส์ุขภาพ 

๘. ขอใหส้มาชกิสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิเป็นผูร้ว่มในกระบวนการจดัท ายุทธศาสตร ์และเป็นเครอืข่าย
ควบคุม ศกึษา ตรวจสอบ เฝ้าระวงัวทิยุกระจายเสยีง สื่อโทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต และสื่ออื่นๆ ทุกประเภทใน
พืน้ที ่ 
          ๙. ขอให้เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิ
ครัง้ที ่๕ 


