สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔. ผนวก ๑
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
วิสัยทัศน (Vision)
“มุงสูสังคมแหงจิตสำนึกรวมรับผิดชอบในการเฝาระวัง รองเรียน และจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
ของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ดวยภาคีเครือขายระดับชาติและระดับพื้นที่เชิงบูรณาการอยางเขมแข็ง”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเปนภารกิจที่ภาคีทุกภาคสวนตองสรางพันธสัญญาในการกระทำรวมกันเพือ่ การพัฒนาไปสูวิสัยทัศน
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการดำเนินงานของประเทศและพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการเชิงรุก เพื่อจัดการปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายใหเกิดความทันสมัยคลองตัว
และมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สรางและพัฒนาภาคีเครือขายระดับชาติและระดับพื้นที่ในการจัดการโฆษณาที่ผิดกฎหมายใหเขมแข็ง
อยางบูรณาการ ทั้งการสงเสริม การควบคุม การกำกับ และการบังคับใชกฎหมาย ภายใตโครงสรางการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ
๓. พัฒนาระบบสนั บสนุน การขับเคลื่ อ นยุท ธศาสตรการจัดการปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุ ดโดยเฉพาะระบบฐานขอมู ล ขี ดความสามารถ ความมั่ น คงของผูปฏิบัติงานรวม และการ
ประสานงานเชิงรุกในการจัดการโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่รวดเร็ว ทันทวงทีและทั่วถึง
๔. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสือ่ สารมวลชนของประเทศ ทั้งผูประกอบการดานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม สื่อสิ่งพิมพ และผูประกอบวิชาชีพสื่อทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ใหเปน
สื่อสีขาว มีจริยธรรม ที่ไมโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
๕. สงเสริม สนับสนุน สรางความตระหนัก ความรับผิดชอบ และองคความรูแ กประชาชน ใหเทาทันการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ และมีสวนรวมเฝาระวัง รองเรียน และจัดการปญหา
อยางมีจิตสำนึกพลเมือง
เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร
เปาประสงคของแผนยุทธศาสตรภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวยเปาประสงคดังนี้
๑. ประเทศไทยสามารถลดปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ใหลด
นอยลงภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดไมนอยกวารอยละ ๕๐
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๒. ประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวนมีความตระหนัก มีความรูอ ยางเทาทันและรวมรับผิดชอบตอปญหา
การโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่กระทำผิดกฎหมาย มี “พื้นที่ตนแบบ” ในการจัดการปญหาการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ อยางนอยจังหวัดละ ๑ พื้นที่
๓. สัดสวนเรื่องรองเรียนจากประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวนในพื้นที่ที่นำไปสูการจัดการกับโฆษณาที่
ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ผานการรองทุกข กลาวโทษ เปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย และ
มีกระบวนการติดตามอยางสมบูรณ ไมนอยกวารอยละ ๙๐ จากเรื่องรองเรียนทั้งหมด
๔. ผูบริโภคมีความเชือ่ มั่นไววางใจในประสิทธิภาพการบริการและการจัดการขอรองเรียนการโฆษณาที่
ผิดกฎหมายของยา อาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีระดับความเชื่อมั่นไมนอยกวารอยละ ๘๕
๕. สื่อสารมวลชนของประเทศทั้งผูประกอบการด า นกิ จ การกระจายเสียง กิ จ การโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคม สื่อสิ่งพิมพ และผูประกอบวิชาชีพสื่อทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ในระบบฐานขอมูลของประเทศ
เปนสื่อสีขาว มีจริยธรรม โดยไมโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๖. ประเทศไทยมีระบบฐานขอมูลการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบฐานขอมูลเฝาระวังโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบฐานขอมูลโฆษณาที่ผิดกฎหมาย และระบบฐานขอมูลเชิงวิชาการดานยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ เสร็จสมบูรณ มีคุณภาพสูง ครบถวน ทันสมัย เขาถึงดวยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
เชื่อมโยงการใชประโยชนรวมกันของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้ง ๔ ฐานขอมูล
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
๑. การกำหนดนโยบาย มาตรการระดั บ ชาติ และโครงสร า งการบริ หารจั ดการป ญหาการโฆษณาที่
ผิ ดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง
๒. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และการบั งคั บ ใช แบบบู ร ณาการของภาคีที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ
๓. การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม
กิจการสื่อสิ่งพิมพ ผูประกอบวิชาชีพสื่อ และผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ใหตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักจริยธรรม หลักสิทธิชุมชน และหลักสิทธิมนุษยชน
๔. การสรางและพัฒนาเครือขาย กลไกการเฝาระวังการจัดการปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา
อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ในระดับประเทศและพื้นที่ใหเขมแข็ง ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศ วัย
ชาติพันธุ วิชาชีพ สังคม วัฒนธรรม โดยบูรณาการกับตนทุนทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น
๕. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและขีดความสามารถของบุคลากรทัง้ ระบบใหสามารถรองรับการเฝาระวัง
ปองกันและแกไขปญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย ทั้งในระดับชาติและพื้นที่
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การป ญ หาโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา อาหาร และผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรดังตอไปนี้
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๕ ประเด็นยุทธศาสตร

๑๙ กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
การกำหนดนโยบาย มาตรการระดับชาติ
และโครงสรางการบริหารจัดการปญหาการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ที่ เป น รูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพสูง

กลยุทธที่ ๑ สรางกลไก นโยบายระดับชาติและพื้นที่ เพื่อขับ
เคลื่อนการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการปญหาการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหครอบคลุมทุกระดับ ทั้งในระดับสวนกลาง ภูมิภาค เขต
จังหวัด และอำเภอ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และการบังคับใชแบบบูรณาการของภาคีที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและการเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ใหมี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการมีสวนรวมของหุนสวนยุทธศาสตรเพื่อ
การบังคับใชกฎหมายอยางบูรณาการ โดยกำหนดใหมีผูรับผิด
ชอบหลักและแผนการดำเนินงานอยางชัดเจน
กลยุทธที่ ๓ บูรณาการความร ว มมื อ กั บ ประชาคมอาเซี ย น
ในการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่อสิ่งพิมพ ผูประกอบ
วิชาชีพสือ่ และผูป ระกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ใหต ระหนักถึงจรรยาบรรณวิ ชาชี พ หลัก
จริยธรรม หลักสิทธิชุมชน และหลักสิทธิ
มนุษยชน

กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหผูประกอบกิจการฯ ผูประกอบวิชาชีพ
สื่อ และผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ มีความรู ความเขาใจ
กฎหมายที่ควบคุมโฆษณาอยางถูกตอง
กลยุทธที่ ๒ ยกยองผูประกอบกิจการฯ ผูประกอบวิชาชีพสื่อ
ที่ดี และลงโทษผูโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
กลยุทธที่ ๓ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อสราง
การเรียนรูใหตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรม
หลักสิทธิชุมชน และหลักสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา
กลยุทธที่ ๔ สราง พัฒนาเกณฑจริยธรรม จรรยาบรรณ รวมถึง
หลักสิทธิมนุษยชน และแนวทางปฏิบัติในการเผยแพรขอมูล
ดานยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งสรางกลไกการ
ตรวจสอบกันเอง
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๕ ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การสรา งและพัฒ นาเครือข า ย กลไกการ
เฝาระวัง จัดการป ญ หาการโฆษณาที่ผิด
กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ
สุขภาพ ในระดั บ ประเทศและพื้ น ที่ ใ ห
เข ม แข็ง ครอบคลุมความหลากหลายทาง
เพศ วัย ชาติพนั ธุ วิชาชีพ สังคม วัฒนธรรม
โดยบู ร ณาการกั บ ต น ทุ น ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

๑๙ กลยุทธ

กลยุทธที่ ๑ สรางมาตรการเชิงรุก มุงสรางความรูความเขาใจ
ปรับทัศนคติผูบริโภคให “รูเทาทันสื่อ” และลดการบริโภคที่
เกินความจำเปน
กลยุทธที่ ๒ สงเสริม พัฒนาศักยภาพ และขยายเครือขาย
เฝาระวังการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ระดับ
พื้นที่ใหเขมแข็ง ทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่ โดยรวมกับเครือขายหมออนามัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน และ
ผูนำชุมชนทั่วประเทศ และเชื่ อ มโยงกั น เป น เครื อ ข า ยระดับ
ประเทศ
กลยุทธที่ ๓ พัฒนากลไกการเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนใน
ระดับชุมชนที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงระหว า งข อ มู ล ระดั บ ชาติ กั บ
ระดับพื้นที่
กลยุทธที่ ๔ เสริมสรางศักยภาพและความรับผิดชอบรวมของ
ชุมชนในการจัดการกับปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา
อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
กลยุทธที่ ๕ สงเสริม สนับสนุนเครือขายใหมีความสามารถ
เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการรับและจัดการเรื่องรองเรียนใหมี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และขี ด ความ เอกภาพ ประสิทธิภาพ และเปนหนวยงานบริการที่มีความเปน
สามารถของบุคลากรทั้งระบบใหสามารถ เลิศดานการจัดการ (Excellent Call Center: ECC)
รองรับการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหา กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบฐานขอ มู ล และออกแบบระบบ
การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย สารสนเทศที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งใน
ทั้งในระดับชาติและพื้นที่
ทุกระดับ รวมทั้งสื่อสารและสงเสริมใหเครือขายเฝาระวังการ
โฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายสามารถเขาใชฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางสมรรถนะผูปฏิบัตงิ านในการขับเคลื่อน
ภารกิ จ การจั ด การป ญ หาการโฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของยา
อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการเยียวยา ฟนฟูผูบริโภคที่ไดรับผล
กระทบจากการใชยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่โฆษณา
โออวดเกินจริง และคุมครองผูรองเรียนใหมีความปลอดภัย
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการกำกั บ ติ ดตามและประเมินผล
โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถบงชี้ความสำเร็จในการปองกัน
และแกไขปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
* หมายเหตุ : ผูประกอบวิชาชีพสื่อ ใหหมายรวมถึงผูผลิตสื่อโฆษณาดวย
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