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การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 
ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต  

 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการปญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวทิยุทองถิ่น 
เคเบิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม และอินเทอรเน็ต๑  
         สำนึก ตอสถานการณที่เลวรายของการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ในปจจุบันที่อวดอาง
สรรพคุณทางสุขภาพเกินจริง ผานทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนการโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย มีอิทธิพลตอผูบริโภค และมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นมากอยางรวดเร็ว  
 หวงใย วาระบบและกลไกทางกฎหมายท่ีมีอยูไมทันสมัย ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชและการกำกับ
ดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ตระหนัก ถึงโทษภัยตอสุขภาพของผูบริโภค รวมถึงความสูญเปลาดานเศรษฐกิจที่เกิดจากอิทธิพลของ
การโฆษณาดังกลาว รวมทั้งความสำคัญของระบบและกลไกการควบคุมและเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ   
 ชื่นชม ตอความพยายามของทุกภาคสวนที่ตองการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมและเฝาระวังการ
โฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ใหปราศจากการโออวดสรรพคุณเกินจริง เปนเท็จและหลอกลวงผูบริโภค  
 เห็นวา การแกปญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดผล หนวยงานที่เกี่ยวของควรให
ความสำคัญในการบังคับใชและปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของผูบริโภคและสังคมใหรูเทาทัน
การโฆษณา  และมุงจัดการปญหาดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้  
 ๑. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักงาน
อัยการสูงสุด และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานหลัก
ดำเนินการโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน            
     ๑.๑  สนับสนุนการจัดทำฐานขอมูล พัฒนารูปแบบการส่ือสาร และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ทัน
ตอสถานการณ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายและผูบริโภคสามารถเขาถึง รวมทั้งมีสวนรวมในการ
รายงาน อันประกอบดวยขอมูลการอนุญาตการโฆษณา ขอมูลโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ขอมลูโฆษณาและกลยทุธหรอืรปูแบบการโฆษณาทีต่องเฝาระวงั และขอเท็จจรงิเชิงวิชาการ
ของผลิตภัณฑ และขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปน  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๕   
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๑ 
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     ๑.๒  ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา 
อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทลงโทษ สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสังคม การกำกับ
ดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน ตลอดจนการพิจารณาการออกคำส่ังทางปกครองในการพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
     ๑.๓  ใหมีการจัดทำกลไกหรือชองทางการรับเรื่องรองเรียนปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา 
อาหาร และผลิตภณัฑสขุภาพทีเ่ปนทางการ และประชาชนสามารถเขาถงึไดสะดวก ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่  
     ๑.๔  เฝาระวัง จัดการ ดำเนินคดีกับโฆษณาท่ีผิดกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ โดย
กำหนดเปนเปาหมายของหนวยงาน มีแนวทางมาตรฐานท่ีใชปฏิบัติรวมกัน รายงานผลการดำเนินคดีและวิธีการ
จัดการปญหาสูสาธารณะอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภคและสังคมไทยรูเทาทัน 
      ๑.๕  พัฒนาระบบใหคำปรกึษาการดำเนนิคดแีกพนกังานเจาหนาทีอ่ยางรวดเรว็และทนัตอการแกปญหา  
 ๒. ขอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กสทช.) 
ดำเนินการ  
     ๒.๑ ประกาศและบังคับใชหลักเกณฑการประกอบกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมที่เกี่ยวของกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังกำหนดกลไกการกำกับดูแลและ
บทลงโทษแกผูประกอบการอยางชัดเจนและรวดเร็ว ทั้งนี้ใหมีการนำขอมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับการโฆษณายา 
อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ มาประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตใหดำเนินกิจการการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและโทรคมนาคม 
     ๒.๒  กำหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จัดสรรเวลาอยางชัดเจนและเพียงพอในชวงเวลาที่
เหมาะสมแกหนวยงานหรือองคกรคุมครองผูบริโภค ไดนำเสนอขอมูลใหเทาทันการโฆษณายา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 
     ๒.๓ ใหมีการจดัสรรงบประมาณอยางเพยีงพอและตอเนือ่งจากกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อวัตถุประสงคในการสนับสนุน สงเสริมและคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๔)) 
ใหหมายรวมถึง 
  ๒.๓.๑ การสนับสนุนชุมชนที่มีความพรอมหรือผูประกอบการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ประเภทบริการชุมชนที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณของการสื่อสาร 
  ๒.๓.๒  การสนับสนุนใหภาคประชาชนทำหนาที่เฝาระวังการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ฝาฝนกฎหมาย รวมทั้งการจัดการปญหาในพื้นที่ 
  ๒.๓.๓  การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน ภาคประชาชน องคกรวิจัย 
และหนวยงานสนับสนุนการวิจัย (เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 
สุขภาพ เปนตน) ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบกลไกในการเฝาระวังและจัดการกับปญหาการ
โฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ การประเมินผลกระทบจากการโฆษณา รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อทดลอง
ระบบและกลไกที่ไดพัฒนาขึ้น 
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     ๒.๔ พัฒนามาตรการและกลไกในการเฝาระวงัและกำกับดแูลดานจรยิธรรมของผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ 
 ๓. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ภาคประชาสังคม  
     ๓.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุ
กระจายเสียง ส่ือโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออื่น ๆ อยางรอบดาน ดวยกระบวนการท่ีมีสวนรวมจากหนวยงาน
ทุกระดับ ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป และนำเสนอเพื่อรับรองในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕  
     ๓.๒  เรงดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายการโฆษณา และ
ตระหนักในเรื่องการใชสิทธิผูบริโภค รวมทั้งพัฒนากระบวนการรูเทาทันเพื่อสรางมาตรการปองกันปญหาอิทธิพล
โฆษณาและการจัดการความรูเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมและรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี รวมท้ังใหรูเทาทันการ
โฆษณา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและหนวยงานอื่น ๆ  
 ๔. ขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการการเฝาระวังโฆษณายา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเอกภาพ และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอรใหสามารถ
จัดการกับชองทางการสื่อสารที่อยูในบังคับของกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 ๕. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทุกระดับจัดตั้งกลไกการควบคุมและเฝาระวงัการโฆษณาแบบมีสวนรวม 
สนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานขององคกรภาคีเครือขายในพื้นที่ 
 ๖. ขอใหองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน โฆษณาและการตลาด เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการรวมกับ
ผูประกอบธุรกิจ องคกรทางสังคม และวิชาชีพอื่น ๆ เชน วิชาชีพดานสุขภาพ ครู ทนายความ กำหนดมาตรการ 
และแนวทางการกำกับดูแลจริยธรรม จรรยาบรรณในการสื่อสารเรื่องยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ สูผูบริโภค 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสำคัญ 
 ๗. ใหมีองคการอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภค และขอใหรัฐสนับสนุนการทำหนาที่เฝาระวังและตรวจสอบ
การดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 
 ๘. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนผูรวมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร และเปนเครือขาย
ควบคุม ศึกษา ตรวจสอบ เฝาระวังวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออื่น ๆ ทุกประเภทในพื้นที่  
 ๙. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่ ๕ 


