สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔
๑๘ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๗

แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิ ตภัณฑ์สขุ ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีห่ ก
ได้พจิ ารณารายงานเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาโฆษณาที่ผดิ กฎหมายของ ยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑๑
รับทราบ ถึงธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ หมวด ๘ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มาตรการ ๗๑
(๘) และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๔ มติ ๕ การจัดการปญั หาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางวิทยุกระจายเสียง สือ่ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
ห่ วงใย ว่าการดําเนินการจัดการปญั หาการโฆษณาที่ผดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
ั หาได้ร อบด้า น มี
สุ ข ภาพนั น้ มีท รัพ ยากรอย่ า งจํ า กัด ในขณะที่ต้อ งบรรลุ เ ป้ าหมายในการจัด การป ญ
ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ยังยื
่ นและเท่าทันช่องทางการสื่อสารใหม่ๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต จึงต้องดําเนินการ
อย่างมียทุ ธศาสตร์ ด้วยการมีสว่ นร่วมจากภาคีเครือข่ายอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
ตระหนั ก ถึงประโยชน์ ในกระบวนการยกร่าง รับรอง และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปญั หาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ อย่างมีสว่ นร่วม
ในหมูก่ ลั ยาณมิตร
ชืน่ ชม ต่อความพยายามของทุกภาคส่วน ในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาโฆษณาที่
ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพื่อขจัดโฆษณาที่โอ้อวด
สรรพคุณเกินจริง เป็ นเท็จและหลอกลวงผูบ้ ริโภค
เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาโฆษณาที่ผดิ กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จะเป็ นกรอบแนวทางทีส่ ามารถระดมพลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
ก่อให้เกิดเครือข่ายระดับชาติ เพื่อจัดการปญั หาโฆษณาผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้อย่างยังยื
่ น
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. รับรองแผนยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ตามผนวกแนบท้ายมติ๒ นี้
ั หาโฆษณาที่ผิด
๒. ขอให้ค ณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเ สนอแผนยุ ทธศาสตร์การจัด การปญ
กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศเป็ นวาระแห่งชาติ
๑
๒

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๒
เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖.มติ๔.ผนวก๑
ั
สมัชชาสุขภาพ ๖.มติ ๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปญหาโฆษณาที
ผ่ ดิ กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑ / ๒

๓. ขอชื่นชมทีท่ ราบว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับเป็ นแกน
ดําเนินการให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการร่วม ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผู้บริโภค กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์กรหรือ
ตัว แทนจากผู้ป ระกอบการ อาสาสมัค รสาธารณสุ ขหมู่บ้า น กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภาคประชาสังคม และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ฯ จากนโยบายระดับชาติ สูก่ ารปฏิบตั ใิ นท้องถิน่ แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ
ปญั หาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และ
อินเตอร์เน็ต ชุดเดิมทีย่ กเลิกไป
๔. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพทัง้ ระดับชาติและระดับจังหวัด มีหน้ าที่ส่งเสริมให้เครือข่ายภาค
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการเฝ้าระวังการโฆษณาที่ผดิ กฎหมาย และร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์น้ีอย่างเข้มแข็ง
๕. ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเผยแพร่ให้ความรู้ก าร
บริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
๖. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๙ และครัง้ ที่ ๑๑

ั
สมัชชาสุขภาพ ๖.มติ ๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปญหาโฆษณาที
ผ่ ดิ กฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ / ๒

