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สนับสนุนการจัดพิมพ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น โดยกำหนดให้หมวด ๘ มี

สาระเกี่ยวกับหลักการ เป้าหมาย และมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้เลขานุการ

คณะอนุกรรมการยกร่างธรรมนูญฯ แต่ละชุดทำหน้าที่จัดทำบันทึก  

เจตนารมณ์ธรรมนูญฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ

อธิบายและเหตุผลประกอบการร่างสาระสำคัญในธรรมนูญฯ  

 บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย

สาระ คำอธิบาย เหตุผล ข้อเสนอประกอบการยกร่างธรรมนูญฯ และ

สรุปบทเรียนจากการทำงาน 

 หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

สมดังเจตนารมณ์ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

 

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาฯ 



สารบัญ 

นิยามศัพท์ ๗ 

หลักการ  ๑๑ 

เป้าหมาย ๑๒ 

มาตรการ ๑๗ 

เอกสารอ้างอิง ๒๙ 

ภาคผนวก ๓๐ 

 ๑. การบริหารจัดการ  ๓๓ 

 ๒. ข้อเสนอเพื่อประกอบการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ ๔๑ 

  แห่งชาติด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

 ๓. สรุปบทเรียนจากการทำงาน ๔๙ 

  ร่าง ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๔๗(๘)  

  การคุ้มครองผู้บริโภค 



7 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

เจตนารมณ์ เพื่อกำหนดความหมายของผู้บริโภคให้ชัดเจนและ

ครอบคลมุยิง่ขึน้

กำหนดให้ “ผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลหน่ึงบุคคลใดต่อไปน้ี 

๑. ผูซ้ื้อ  

๒. ผู้ได้รับบริการ 

๓. ผูซ่ึ้งได้รับการเสนอ 

๔. ผู้ซ่ึงได้รับการชักชวน 

เพ่ือให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการจากผู้จัดให้มีซ่ึงสินค้าหรือบริการหรือ

ข้อมลูข่าวสาร อันนำไปสู่การบริโภค และรวมถึง 

บันทึกเจตนารมณ์ 
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ 

หมวด ๘ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการหรือผู้ซึ่งได้รับ

การเสนอหรือการชักชวน เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้จัดให้มี

ซึ่งสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลข่าวสาร อันนำไปสู่การบริโภค และ

หมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการโดยชอบ แม้มิได้เป็น

ผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

นิยามศัพท์



8 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  9 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

๕. ผูใ้ช้สินค้า 

๖. ผูไ้ด้รับบริการ 

โดยชอบ แม้มิได้เป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม 

 

หมายเหตุ

๑. คำว่า “ผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

๒๕๒๒ หมายถึง ผูซ้ื้อหรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซ่ึ้งได้รับ

การเสนอหรือการชักชวนจากผู ้ประกอบธุรกิจเพื ่อให้ซื ้อสินค้าหรือ  

รับบริการ และหมายความรวมถึงผู ้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจาก  

ผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม 

๒. นิยามศัพท์ดังกล่าวไม่สามารถครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ตาม

เจตนารมณ์ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาต ิ จึงได้ปรับปรุง  

คำว่า “ผูบ้ริโภค” โดยแก้ไขและเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู ้บริโภคที่ได้รับการบริการจากรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีองค์กร/หน่วยงานของรัฐในรูปแบบที่หลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นองค์กร/หน่วยงานสังกัดภาครัฐ องค์กร/หน่วยงานในกำกับของรัฐ 

องค์กร/หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และองค์กร/หน่วยงานรูปแบบอื่นที่

เช่ือมโยงกับรัฐท่ีมีบทบาทในการจัดบริการสำหรับผู้บริโภคและมีกำไรจาก

การให้บริการท่ีเข้าข่ายการประกอบธุรกิจ  

(๒) ผูบ้ริโภคท่ีได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้จัดให้มีซ่ึงข้อมลู

ข่าวสาร เช่น เจ้าของสินค้าและบริการ ผูจั้ดทำโฆษณา ผู้จัดรายการหรือ

พิธีกร เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์หรือสถานีโทรทัศน์วิทย ุซึ่งเป็นแหล่งกระจาย

ข้อมลูข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคอาจเช่ือถือหรือไว้วางใจและส่งผลต่อการตัดสินใจ

บริโภคสินค้าหรือบริการ 

เจตนารมณ์ เพื่อกำหนดความหมายของการบริโภคที่ยั่งยืนให้

ชดัเจน

การบริโภคท่ีย่ังยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกและองค์กร

ทุกภาคส่วนในสังคม ได้แก่ ผูบ้ริโภค องค์กรผูบ้ริโภค รัฐบาล ภาคธุรกิจ 

และส่ือมวลชน โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

(๑) ผู้บริโภคต้องส่งเสริมการบริโภคที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมผ่านทางการเลือกผู้ผลิต  

(๒) รัฐบาลต้องส่งเสริมการพัฒนาและการบังคับใช้นโยบายและ

กฎหมายที่ส่งผลให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืน และบูรณาการนโยบายเหล่านี้  

กับนโยบายสาธารณะอ่ืนๆ  

(๓) ภาคธุรกิจต้องส่งเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืนผ่านการออกแบบ การ

ผลิต และการกระจายของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  

(๔) สื่อมวลชนต้องส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคที่ยั่งยืนผ่าน  

ช่องทางการส่ือสารต่างๆ  

(๕) องค์กรผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมและโต้แย้งในประเด็นการบริโภคท่ีย่ังยืน

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคและเพื่อการทำงานร่วมกับภาครัฐบาล 

ภาคธุรกิจและส่ือมวลชนในการทำให้เกิดการบริโภคท่ีย่ังยืน 

“การบริโภคที่ยั่งยืน” หมายความว่า การสนองตอบต่อความ

จำเป็นของผลิตภัณฑ์และการให้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ใน

วิถีทางที่ทำให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 



10 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  11 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

หมายเหตุ

๑. นิยามคำว่า “การบริโภคท่ีย่ังยืน” มาจากแนวทางการคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภคของสหประชาชาติ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๒) ซ่ึงได้แก้ไข

เพ่ิมเติมจากแนวทางการคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุม

ใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๒๘ เพ่ือเป็นหลักการ

สำหรับใช้ในการจัดทำนโยบายและออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที ่ 

เข้มงวด 

๒. แบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ย่ังยืน เป็นสาเหตุหลักของ

การเส่ือมลงอย่างต่อเน่ืองของส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงของแบบแผน

การผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนโดยการพัฒนาและการใช้ผลิตภัณฑ์

และการให้บริการใหม่ท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึง

เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของ  

ผูบ้ริโภคในขณะเดียวกันสามารถลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากรได้ 

เจตนารมณ์เพือ่วางหลกัการของระบบคุม้ครองผูบ้รโิภคในการที่

จะปกปอ้งและคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค

หลักการของระบบคุ้มครองผู ้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ คือต้อง

คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการแทรกแซงใดๆ ทุกภาคส่วน

สามารถมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผูบ้ริโภคได้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ

การสร้างศักยภาพผู้บริโภคให้เข้มแข็งสามารถพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเอง 

และรัฐมีหน้าที ่ปกป้องและคุ ้มครองสิทธิของผู ้บริโภค โดยมุ ่งเน้น

กระบวนการ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๖๘ ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ

การปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้น 

(๑) การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื ่อสร้างเสริมศักยภาพของ  

ผู้บริโภค 

(๒) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน 

(๓) การจัดให้มีกลไกในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ

สินค้าและบริการในแต่ละระดับ 

(๔) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภค 

และเครือข่าย เพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ปลอดภัย เป็นธรรม อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนมีระบบการ

ชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เมื่อได้รับความเสียหาย 

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยปลอดจากการแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง 

ราชการ ธุรกิจ หรือการแทรกแซงอื่นใด 

หลักการ



12 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  13 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

๑. การสร้างกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริโภค  

๒. การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจได้อย่างรูเ้ท่าทัน  

๓. การจัดให้มีกลไกในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสินค้า

และบริการในแต่ละระดับ  

๔. การสนับสนุนการรวมตัวและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค องค์กร  

ผูบ้ริโภค และเครือข่าย  

ผลลัพธ์ของการคุ้มครองผูบ้ริโภคคือผูบ้ริโภคได้รับสินค้าและบริการ  

ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย เป็นธรรม อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เม่ือ

ได้รับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม  

เจตนารมณ์เพือ่กำหนดเปา้หมายในการคุม้ครองผูบ้รโิภค

๑. ผูบ้ริโภคต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามสิทธิผูบ้ริโภคและ

สิทธิอ่ืนๆ ตามกลไกและกระบวนการตามท่ีบัญญัติในกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. ผูบ้ริโภคต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งสามารถ

ปกป้องคุ้มครองตนเองและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

๓. ผู้บริโภคต้องได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน  

สมประโยชน์ และทราบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภค เพ่ือประกอบ

การตัดสินใจในการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผูบ้ริโภคสามารถนำความรูแ้ละข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับมาใช้ตัดสินใจ

ได้อย่างเหมาะสมและเท่าทัน โดยมีความสามารถในการเลือกและการ

ประยุกต์ใช้ความรูแ้ละข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้เท่าทันการประกอบธุรกิจและ

การตลาด 

๕. ผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือการบริการ

ต้องได้รับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

และต้องได้รับการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

หมายเหตุ

๑. สิทธิผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔ มีดังน้ี 

(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกต้อง

และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 

(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

ข้อ ๖๙ ผู้บริโภคต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามที่

กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ

ปกป้องคุ้มครองตนเองและสังคม รวมถึงได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารที่ครบถ้วน สมประโยชน์ และทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการบริโภค ตลอดจนสามารถนำความรู้และข้อมูลข่าวสารที ่ 

ได้รับมาใช้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและเท่าทัน 

ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือการ

บริการต้องได้รับการชดเชยและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

และรวดเร็ว 

เป้าหมาย



14 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  15 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

(๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา 

(๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

๒. สิทธิ กลไก และกระบวนการตามกฎหมายอ่ืนๆ เช่น รัฐธรรมนญู 

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

สภาพของบุคคล สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

๔. กลุ่มผู้บริโภคที่มีความอ่อนแอดังกล่าวต้องได้รับสินค้า บริการ 

และข้อมลูข่าวสารท่ีเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เข้าใจง่าย 

ทั่วถึง มีความปลอดภัย และเป็นธรรม เช่น มีสื่อสำหรับคนตาบอด/  

คนหหูนวก/คนไม่รูห้นังสือ มีบริการสาธารณะท่ีเฉพาะ เช่น ช่องทางพิเศษ

สำหรับผู้พิการ บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอาย ุ และมีสินค้าหรือบริการ

เฉพาะกลุ่ม เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ป้องกัน

สินค้าต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาส 

 

หมายเหตุ

๑. บทบัญญัติตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๕๑-๕๕ ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และผูด้้อยโอกาสในสังคม เป็นพิเศษ

ย่ิงกว่าบุคคลท่ัวไป ดังน้ัน เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิในฐานะผู้บริโภค

เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป จึงแยกเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. หลักการรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนดังกล่าว

สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาต ิ ค.ศ.๑๙๘๙ 

ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในภาคยานุวัติสาร เมื่อวันที ่ ๑๒ กุมภาพันธ ์

พุทธศักราช ๒๕๓๕ และมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที ่ ๒๖ 

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม 

๓. คำว่า “เด็ก” ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.๑๙๘๙ มาตรา 

๑ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นแต่บรรลุนิติภาวะก่อนหน้า

นั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

ข้อ ๗๐ เด็ก เยาวชน สตร ี ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตามสิทธิ  

ที่กฎหมายบัญญัต ิ และต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต  

รูเ้ท่าทันส่ือ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผูบ้ริโภค ท้ังน้ีการส่ือสารให้ข้อมลู 

ต้องมีความเหมาะสมตามวัยและสภาพของบุคคล เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจ

ง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

เจตนารมณ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาสในฐานะผู้บริโภค

๑. กำหนดให้เด็ก เยาวชน สตร ี ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความอ่อนแอ ควรได้รับ

การคุ้มครองสิทธิเป็นพิเศษย่ิงกว่าบุคคลท่ัวไป 

๒. เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้งูอายุ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อย

โอกาสในสังคม ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาให้รู้  

เท่าทันส่ือ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

๓. การส่ือสารให้ข้อมลูแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ และผูด้้อยโอกาสในสังคม ต้องมีความเหมาะสมตามวัยและ



16 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  17 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต่ำ

กว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  

๔. คำว่า “เยาวชน” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 

๔ นิยามคำว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกินกว่าสิบส่ีปีบริบรูณ์แต่

ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบรูณ์ 

๕. คำว่า “ผู้สูงอายุ” นั้น ประเทศไทยกำหนดว่า ผู้สูงอายุคือผู้ที่

มีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 

๖. คำว่า “ผู้พิการ” ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ.๒๕๓๔ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทาง

ร่างกาย สติปัญญา หรือทางจิตใจ และคำว่า “ผูทุ้พพลภาพ” หมายถึง  

ผู้ที่หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยง

บุคคลท่ัวไป อันเน่ืองมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพ หรือความเจ็บป่วย

ท่ีเป็นต่อเน่ืองมาต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปหรือมีความพิการ 

๗. คำว่า “ผูด้้อยโอกาสในสังคม” หมายถึง บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยูอ่าศัย 

ไม่มีรายไดเ้พยีงพอแก่การยังชีพ ไม่รูห้นังสือ ผูอ้พยพ ผูข้าดโอกาสหรือ  

มีอุปสรรคในการเข้าถึง  

ข้อ ๗๑ ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้รัฐดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(๑) เร่งรัดการจัดต้ังองค์การเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การชดเชยเยียวยาผู้เสียหายจากสินค้าและบริการ กฎหมายที่ทันต่อ

สถานการณ์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสินค้าและบริการ 

ตลอดจนบังค ับใช ้กฎหมายในการค ุ ้มครองผู ้บร ิ โภคอย ่างม ี

ประสิทธิภาพ และให้มีกองทุนที่เป็นอิสระในการทำงานคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภคโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐอย่างเพียงพอ  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในรปูแบบของ

กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ เครือข่าย และอ่ืนๆ ในการดำเนินงานเพ่ือ  

ผู้บริโภค และเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่  

ผูบ้ริโภค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกการคุ้มครองผูบ้ริโภค

ภาคประชาชนในทุกจังหวัด และต้องสนับสนุนให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ

สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมดำเนินงานคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภค 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

กำหนดนโยบาย วางแผน ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อ  

ผูบ้ริโภคท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน 

(๔) ควบคุมการจัดบริการสาธารณะให้เด็ก เยาวชน ผูพิ้การหรือ

ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ใน

การดำรงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคมภายนอกอย่างทั่วถึงและ  

เป็นธรรม 

มาตรการ



18 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  19 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

๒. บังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจำนวน

หลายฉบับ แต่พบว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่มี

ประสิทธิภาพ  

๓. สนับสนุนให้มีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในทุก

จังหวัด โดยส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกันเองของผู้บริโภคเพื่อ

พิทักษ์สิทธิของตนเองและชุมชน และกระจายการดำเนินการคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภคภาคประชาชนให้ครอบคลุมไปท่ัวประเทศ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภคท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน โดยท่ีปัญหาของผู้บริโภคมีท้ังระดับ

ประเทศและในระดับชุมชน การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุดคือการให ้ 

ผู้บริโภคคุ้มครองตนเองจึงควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภค 

๕. สนับสนุนให้ผูป้ระกอบธุรกิจและส่ือมวลชนมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและร่วมดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ประกอบธุรกิจและ

ส่ือมวลชนเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการคุ้มครองผูบ้ริโภค หากผูป้ระกอบ

ธุรกิจและสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจและส่ือสารสังคมแล้ว ปัญหาของผู้บริโภคจะลดน้อยลง 

๖. ควบคุมการจัดบริการสาธารณะให้เด็ก เยาวชน ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ ผูด้้อยโอกาส และผูส้งูอายุได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ในการ

ดำรงชีวิต โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีความอ่อนแอดังกล่าวมีความสามารถใน

การเข้าถึงต่ำและใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะได้ยากกว่าผูบ้ริโภคใน

กลุ่มอ่ืนๆ จึงสมควรได้รับการบริการสาธารณะเป็นพิเศษ 

เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการบริโภคให้ได้

รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน

บทบัญญัติมาตราน้ีจึงกำหนดให้รัฐดำเนินการคุ้มครองผูบ้ริโภคโดย 

๑. เร่งออกกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค ได้แก่ ร่าง 

พระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายนี ้  

แต่มีการกำหนดให้จัดตั้งองค์การอิสระผู้บริโภคขึ้นตามรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย และร่างกฎหมายที่เกี ่ยวกับการชดเชยเยียวยา  

ผู้เสียหายจากสินค้าและบริการ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายนี ้ แต่คณะ

รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย จึงอยูร่ะหว่างการดำเนินการร่าง เพ่ือ

ให้ผูบ้ริโภคได้รับการชดเชยตามสิทธิผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่ 

(๕) สนับสนุนให้มีระบบการทดสอบมาตรฐานสินค้าและบริการท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความ

ปลอดภัย และผลกระทบ รวมท้ังเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างท่ัวถึง 

(๖) ส่งเสริมนโยบายและบูรณาการแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืน

เข้าไปในนโยบายสาธารณะอื่น ตลอดจนมีมาตรการที่ส่งเสริมการ

บริโภคท่ีย่ังยืน 

(๗) สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ  

เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสินค้าและการให้บริการ 

(๘) สนับสนุนให้มีการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพต่อสาธารณะ เพื่อให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และจัดให้มี

สัดส่วนของพ้ืนท่ีในการให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม รวมท้ังเน้น

การปลกูฝังจริยธรรมของการเป็นส่ือมวลชนท่ีดี และมีความรับผิดชอบ

ต่อการโฆษณาและ การส่งเสริมการขายท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 



20 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  21 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

๗. สนับสนุนให้มีระบบการทดสอบมาตรฐานสินค้าและบริการที่

ประชาชนมีส่วนร่วม โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยหรือระบบทดสอบ

มาตรฐานสินค้าและบริการกลางเพ่ือการคุ้มครองผูบ้ริโภค ประกอบกับใน

ระยะท่ีผ่านมา สินค้านำเข้าจากต่างประเทศซ่ึงเป็นผลจากการเปิดการค้า

เสรีระหว่างประเทศนั้น ได้สร้างปัญหาต่อผู้บริโภคในประเทศไทยเป็น

อย่างมาก จึงควรจัดให้มีหน่วยหรือระบบทดสอบมาตรฐานสินค้าและบริการ

กลางข้ึนเพ่ือให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาของผูบ้ริโภค และระบบการทดสอบ

มาตรฐานสินค้าและบริการจำเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือร่วม

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับผูบ้ริโภคด้วย 

๘. ส่งเสริมนโยบายและบรูณาการแนวคิดการบริโภคท่ีย่ังยืนเข้าไป

ในนโยบายสาธารณะอ่ืน ตลอดจนมีมาตรการท่ีส่งเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน 

เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดทรัพยากรมี

มากข้ึน รัฐบาลจึงควรกำหนดนโยบายซ่ึงมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคในขณะเดียวกันสามารถลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากรได้ 

๙. สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการเฝ้าระวัง 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายกระจายอำนาจการคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที ่ ได้แก ่

การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสินค้าและการให้บริการ 

๑๐. สนับสนุนให้มีการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพต่อสาธารณะ ซึ่งข้อมูลข่าวสารในสังคมโลกาภิวัตน์มีสาระและ

ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายส่งผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค ข้อมลู

ข่าวสารด้านสุขภาพท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ 

๑๑. จัดให้มีสัดส่วนของพื้นที่ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่าง

เหมาะสม โดยท่ียังไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีข้อมูลข่าวสาร

จึงถูกใช้เพื่อการส่งเสริมการขายและการโฆษณาสินค้าหรือบริการของ  

ผู้ประกอบธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดสัดส่วนของพื้นที่ในการให้

ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่  

ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

๑๒. ปลกูฝังจริยธรรมของการเป็นส่ือมวลชนท่ีดีและมีความรับผิดชอบ

ต่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยท่ี

ส่ือมวลชนเป็นผูส่้งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆจากผูป้ระกอบธุรกิจไปยังผูบ้ริโภค 

ส่ือมวลชนจึงจำเป็นต้องมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ

๑. บทบัญญัติตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ มาตรา ๕๗ กำหนดให้มีองค์การอิสระเพ่ือผู้บริโภค เพ่ือทำหน้าท่ี

คุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภค และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑ ได้เพิ่มบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภค  

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและกำหนดให้จัดตั้งองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคภายใน  

หน่ึงปีนับจากวันท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

๒. บทบัญญัติตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถ่ิน ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ สนับสนุนการดำเนินการของ

กลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ

ต้องการของชุมชนในพ้ืนท่ี 



22 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  23 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

๓. คณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบต่อขอ้เสนอเชิงนโยบายเร่ืองการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูป่้วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ซ่ึง

กำหนดให้มีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับการชดเชยเยียวยาผูเ้สียหายจาก

บริการทางการแพทย ์ (ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ

บุคลากรทางการแพทย์) ซ่ึงคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ ได้กำหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิและมี  

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ด้วย 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ใกล้ชิดย่ิงข้ึน และการบริหารงานเป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  ข้อ ๗๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดนโยบาย และจัดให้

มีแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกลไกในการคุ้มครอง  

ผู้บริโภค โดยบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปเป็นภารกิจหลัก  

ของแผน โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค 

ข้อ ๗๓ ให้สถาบันวิชาการ สภาวิชาชีพและคณะกรรมการวิชาชีพ

ด้านสาธารณสุข ร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคที ่ 

เข้มแข็งและเป็นธรรม ร่วมตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนากลไกการ

คุ้มครองผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้มีตัวแทนผู้บริโภคจำนวนพอเพียง  

ร่วมเป็นกรรมการในองค์กร 

เจตนารมณ์ เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ

ท้องถิ่นเกิดความชัดเจนและมีการปฏิบัติได้จริง

หลักการนี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้

งานคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นภารกิจหลัก มีการกำหนดนโยบาย ข้อบัญญัติ 

และจัดให้มีแผนงาน กลไก และงบประมาณในการดำเนินงานคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภคในระดับท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการกระจายอำนาจ

การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนสามารถนำ

ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสามารถตรวจสอบได้ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 

เจตนารมณ์ เพื่อให้สถาบันวิชาการ สภาวิชาชีพและคณะ

กรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขร่วมดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. สร้างและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและเป็นธรรม 

ร่วมตรวจสอบประเมิน และพัฒนากลไกการคุ้มครองผูบ้ริโภค โดยท่ีหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขมีเจตจำนงให้  

ผูป้ระกอบวิชาชีพและผูป้ระกอบโรคศิลปะทำหน้าท่ีในการคุ้มครองผูบ้ริโภค

ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพและมีสภาวิชาชีพเป็นกลไกในการ

คุ้มครองผู้บริโภค ในทำนองเดียวกันพันธกิจของสถาบันวิชาการคือการ

บริการวิชาการแก่สาธารณชน และเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าและ  



24 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  25 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

การบริการมีความก้าวหน้าไปมากและมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน จนยาก

ที่ผู้บริโภคจะเท่าทันความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยนักวิชาการจากสถาบัน

วิชาการและสภาวิชาชีพร่วมใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อการคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภค 

๒. ส่งเสริมให้มีตัวแทนผู้บริโภคร่วมเป็นกรรมการ ปัจจุบันองค์

ประกอบของคณะกรรมการในสภาวิชาชีพยังไม่มีการกำหนดให้มีผู้แทน

องค์กรผู ้บริโภคร่วมเป็นกรรมการ ในขณะที่องค์ประกอบของคณะ

กรรมการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆ มีการ

กำหนดให้มีผู ้แทนองค์กรผู ้บริโภคร่วมเป็นกรรมการ ประกอบกับ

สถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน มีการกล่าวโทษและกล่าวหา  

ผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และพบความไม่โปร่งใสของการควบคุม

ดูแลกันเองตามกฎหมายวิชาชีพ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสภาวิชาชีพ  

หรือคณะกรรมการวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีคณะกรรมการจากตัวแทน  

ผู้บริโภคเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความ

โปร่งใสในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
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๑. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้คณะ

กรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายมีองค์ประกอบส่วนหน่ึงเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิท่ีมาจากผูแ้ทนองค์กรคุ้มครองผูบ้ริโภค  

๒. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดให้คณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการต่างๆตามกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ทุกฉบับมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้แทนองค์กร

คุ้มครองผูบ้ริโภค 

เจตนารมณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนตระหนักถึง

บทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ประกอบธุรกิจและสื่อมวลชนสามารถร่วมคุ้มครองผู้บริโภคโดย  

ทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ออกแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ ควบคุมกันเองให้มีจริยธรรมและ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯท่ีกำหนดร่วมกัน ให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจ

และการส่ือสารเพ่ือสังคมและการบริโภคท่ีย่ังยืน และเม่ือมีความเสียหาย

เกิดข้ึน ต้องออกมารับผิดชอบเยียวยาความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

การประกอบธุรกิจและการสื่อสารของตนเอง เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการบริโภคสินค้าและบริการท่ีกระทบต่อระบบสุขภาพ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจต้องเป็นความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่แท้จริง ไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์บริษัท  

แต่เป็นความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักระบวนการผลิต ขาย/นำเข้า สินค้า 

และการให้บริการในการประกอบธุรกิจน้ัน 

ข้อ ๗๔ ให้ผู้ประกอบธุรกิจและส่ือมวลชนต่างๆ ดำเนินงานโดย

ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมเป็นสำคัญ มุ่งสนับสนุนการบริโภคที่ยั่งยืนโดยร่วมกันกำหนด

และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 

หลักเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการประกอบธุรกิจและการส่งเสริมการขาย 

และควบคุมกันเองให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมท้ังป้องกันและเยียวยา

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจโดยเร็ว 



26 : บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  27 ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ (หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค) : 

ข้อ ๗๕ ในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมาย

ที่เกี่ยวพันมาจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาผลกระทบต่อผู้บริโภคด้านสุขภาพและสุขภาวะ  

อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วนตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญู ท้ังน้ี 

ต้องดำเนินการขอความเห็นจากองค์กรผู้บริโภค และภาคประชาสังคม 

อย่างกว้างขวาง  

(๒) สร้างหลักประกันเพ่ือปกปอ้งผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

ทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกลไก

รองรับผลกระทบที่เอื้ออำนวยและไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ

พัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ 

(๓) เปิดโอกาสให้มีการพิจารณาผลกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ

ด้านสุขภาพท่ีเก่ียวเน่ืองจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายหลังท่ี

มีการบังคับใช้ เพ่ือหาแนวทางและกลไกในการชดเชย ความเสียหาย

จากข้อตกลง ตลอดจนมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลง

ในกรณีท่ีมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง 

เจตนารมณ์เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการทำหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศไทยกับนานาชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวพันกับหนังสือสัญญา

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไทย

๑. สนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่คณะรัฐมนตรี

จะลงนามต้องขอความเห็นจากองค์กรผู้บริโภคและภาคประชาสังคม

อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการท่ี

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงรัฐธรรมนญูให้ความคุ้มครอง 

และควรมีกฎหมายกำหนดข้ันตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาท่ีมีผล

ต่อกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการติดตามและควบคุมผลกระทบต่อ

สุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจัดทำหนังสือสัญญาฯ 

๒. กำหนดให้มีหลักประกันเพื่อปกป้องผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก

การทำหนังสือสัญญา โดยในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รัฐจะ

ต้องป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน หรือหากมีผลกระทบด้าน

สุขภาพของประชาชนต้องให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และต้องหาแนวทาง

ป้องกัน แก้ไข และเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได ้

เม่ือประเมินแล้วว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้สามารถ

บอกเลิกข้อตกลงน้ันโดยเร็ว 

๓. กรณีการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ  

ผูบ้ริโภคอย่างชัดเจนให้มีการทบทวน เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงได้ 

๔. กำหนดให้มีกลไกรองรับผลกระทบที่เอื ้ออำนวยและไม่เป็น

อุปสรรคต่อกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุข

ของประเทศ โดยการเจรจาทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องกำหนด

ให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับในความเป็นกลางทำการ  

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (Health & Social Impact 

Assessment, H&SIA) อย่างกว้างขวางและรอบด้าน โดยรับฟังความเห็น

จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและจากประชาชนท่ัวไป  
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หมายเหตุ

๑. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หมายถึง หนังสือสัญญาใดมีบท

เปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม

หนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผกูพันด้านการค้า การลงทุน หรือ

งบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของ

รัฐสภา ในการนี้รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ

แต่วันท่ีได้รับเร่ืองดังกล่าว 

๒. บทบัญญัติตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๕๘ คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมรับรู ้

แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติราชการท่ี

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

เอกสารอ้างอิง
๑.	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับที่	๑)	พ.ศ.๒๕๕๒	

๒.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ	

มาตรา	๔๗(๘)	การคุ้มครองผู้บริโภค	

๓.	 รายงานการประชุมคณะทำงานเฉพาะประเด็นเพื่อยกร่างธรรมนูญ

สุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	๔๗(๘)	การคุ้มครองผู้บริโภค	

๔.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

๕.	 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

๖.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	

๗.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	

๘.	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ	ค.ศ.๑๙๘๙	

๙.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.๒๕๔๖	

๑๐.	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.๒๕๓๔	

๑๑.	พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	พ.ศ.๒๕๓๔	

๑๒.	พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

๑๓.	คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์	 จดหมายเหตุ	 และตรวจ

รายงานการประชุม	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ.	 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐.	สำนักกรรมาธิการ	๓,	สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร,	กรุงเทพฯ	

๑๔.	วิทยา	 กุลสมบูรณ์	 และวรรณา	 ศรีวิริยานุภาพ.	 รายงานเรื่อง	 การ

สังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ	 “การ

คุ้มครองผู้บริโภคตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”.	 แผนงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๑	

๑๕.	ธงชัย	 สุขเศวต,	 วิทยา	 กุลสมบูรณ์	 และวรรณา	 ศรีวิริยานุภาพ.	

เอกสารแปล	 แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติ	 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	

พ.ศ.๒๕๔๒).	 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

๒๕๕๐	
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๑๖.	 วรรณา	 ศรีวิริยานุภาพ	 และคณะ.	 กระจายอำนาจคุ้มครองผู้บริโภค	

ใน	การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย,	หน้า	๑๗๗-๒๑๖,	

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	 ครั้งที่	 ๓,	 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	

กรุงเทพมหานคร,	๒๕๔๕	



ภาคผนวก : 33 

(๑)กฎหมายองค์กรและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค

๑. รัฐ สื่อ และประชาสังคมร่วมสร้างภูมิคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  

๒. รัฐต้องออกกฎหมายและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์และความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๓. ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั ้ง

องค์การเพื ่อการคุ ้มครองผู ้บร ิโภคที ่ เป ็นอ ิสระตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๑ โดยเร็ว และกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับ

ความเสียหายจากบริการสาธารณสุข 

๔. ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมให้มีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

คุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งในทุกระดับทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น 

จังหวัด และระดับชาติ 

๕. ภาคธุรกิจต้องควบคุมกันเอง (self-regulation) และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

๖. สภาวิชาชีพและคณะกรรมการวิชาชีพด้านสุขภาพต้องสร้าง

ระบบผู้บริโภคให้เข้มแข็ง และควรเพิ่มองค์ประกอบของ

คณะกรรมการให้มีบุคคลนอกวิชาชีพและภาคประชาชน

เป็นองค์คณะ 

ภาคผนวก ๑ 
การบริหารจัดการ 

(ความเห็นของคณะทำงานเฉพาะประเด็น) 
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๗. รัฐจัดให้มีระบบประกันคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สุขภาพและบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบสินค้าและบริการสุขภาพ

ของภาคประชาชน 

๘. รัฐต้องสร้างกลไกควบคุมราคาสินค้าและบริการสุขภาพ 

เพื ่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ และกระตุ ้นให้ประชาชนมี  

ส่วนร่วมในการตรวจสอบและร้องเรียน เมื่อมีการละเมิดสิทธิ

ผู้บริโภค และให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

๙. รัฐต้องสนับสนุนให้มีกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัย และ

เรียกเก็บสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ทัน

สถานการณ์ (early warning system)  

 

(๒) การสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคธุรกิจเพื่อสังคมและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สคบ. อย. สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการ

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ และ

กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายผู้ป่วย สปสช. สช. องค์กร  

ผู ้บริโภคร่วมขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข 

๒.  รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการ

ดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อผู้บริโภคร้อยละ 

๑ ของมูลค่าของงบการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนที่เป็นอิสระ 

 ๓. หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน

และส่งเสริมองค์กรผู้บริโภคและเครือข่าย และร่วมกับ

องค์กรภาคธุรกิจ วางระบบในการติดตามและประเมินผล

ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

๔. องค์กรภาคธุรกิจกำหนดหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจ เช่น การเปิดเผยข้อมูล การทำ CSR ใน

ประเด็นสินค้าและบริการของตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้

ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการประกอบการที่

ส่งผลต่อสุขภาวะ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย

บูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค และมีเจ้าหน้าที่ในการ

ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 



(๓)สิทธิเด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

๑. ภาครัฐออกนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็น

เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ 

๒. ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องป้องกันและเยียวยาความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นโดยเร็ว 

๓. ครอบครัว ชุมชน สถาบันสื่อมวลชน สนับสนุนให้เด็กมี

โอกาสพัฒนาทักษะชีวิตและรู้เท่าทันสื่อ ผ่านสื่อมวลชน

ศึกษา เพื่อให้มีพัฒนาการรอบด้านเหมาะสมตามวัย 

๔. สถาบันการศึกษา (ทั้งในระบบและนอกระบบ) จัดหลักสูตร

ให้เด็กมีการพัฒนาทักษะชีวิตและรู้เท่าทันสื่อ ผ่านสื่อมวลชน

ศึกษาเพื่อให้มีพัฒนาการรอบด้านเหมาะสมตามวัย 
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๕. ทุกภาคส่วนของสังคมควรสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมี

ส่วนร่วมในโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๖. รัฐควรสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังสินค้าหรือ

บริการที่ไม่ปลอดภัยของภาคประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

ต่างๆ และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจออกแนวปฏิบัติที่ดี (best 

practice) ในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ 

๗. รัฐสนับสนุนผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

ผู ้สูงอายุ ผู ้ด้อยโอกาสให้ได้รับข้อมูลที ่เหมาะสมตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย

เพื่อความปลอดภัย เช่น สื่อสำหรับคนตาบอด คนหูหนวก 

คนไม่รู้หนังสือ เป็นต้น 

๘. รัฐเร่งรัดให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 

พ.ศ.๒๕๔๖ ให้เป็นรูปธรรมจริงในการปฏิบัติตามมาตรา 

๑๑ ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม

อย่างพอเพียง 

 

(๔)การสื่อสารสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. องค์กร/หน่วยงานภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

และกำลังคนในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

๒. องค์กร/หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจัดให้

มีระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ/ ติดตามผลิตภัณฑ์ และ

จัดทำฐานข้อมูลสำหรับผู้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม

การใช้ผลิตภัณฑ์ และสามารถสื่อสารกลับสู่ผู้บริโภคหรือ

เครือข่ายกรณีเกิดปัญหาสู่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง 

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหรือปรับปรุงกฎหมายให้อำนาจ

รัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างเสริมให้ผู้บริโภคเท่าทัน

กับกลยุทธ์ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย และ

สร้างกลไกในการตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยว

ก ับการคุ ้มครองผู ้บร ิโภคให้ท ันสมัยและเท่าท ันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น สามารถปกป้องผู้บริโภค

ที ่เกิดจากสินค้าที ่อาจก่อให้เกิดอันตราย มีระบบการ

ควบคุมก่อนสินค้าออกสู่ตลาดในสินค้าที่อาจก่อให้เกิด

อันตราย  

๔. กระทรวงศึกษาธิการและภาครัฐจัดทำและบรรจุในหลักสูตร

การศ ึกษาในเร ื ่องส ิทธ ิของผู ้บร ิโภคและการปกป้อง 

คุ้มครองตนเองและสังคม ทั้งในและนอกระบบที่เหมาะสม 

๕. ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู ้บริโภคในด้านการ

สื่อสารสุขภาพ (Media & Health literacy) และสนับสนุน

การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของผู้บริโภค เช่น จัดเวที

ให้ผู ้บริโภคได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการสื่อสาร   

การเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านสื่อสารมวลชน 

๖. รัฐสนับสนุนให้ผู้บริโภคและเครือข่ายผลิตสื่อสาธารณะ 

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเฝ้าระวังให้เท่าทัน 

๗. รัฐดำเนินการตรวจสอบข้อมูล คำเตือน ข้อควรระวัง ที่

เหมาะสมกับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือน

ผู้ละเลย/ผู้ที่ฝ่าฝืน  

๘. รัฐสนับสนุนให้สื่อมวลชนมีความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อ

การตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที ่ถูกต้อง เพียงพอ
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ก่อนเผยแพร่สู ่สาธารณะ และจัดพื้นที่ของสื่อให้มีการ  

นำเสนอข้อมูลข่าวสาร (องค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ ข้อมูล

ปัญหาผู้บริโภค ฯลฯ) ไม่น้อยกว่าพื้นที่ที่ใช้ในการโฆษณา 

๙. ทุกภาคส่วนสร้างกระบวนการ/วิธีการให้รางวัลสื่อที่ดี และ

ลงโทษสื ่อที ่ไม่ดีออกจากระบบอย่างเข้มงวด ตลอดจน

สนับสนุนให้สื ่อมวลชนควบคุมและเฝ้าระวังกันตาม  

หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 

(๕)เทคโนโลยีกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. สถาบันการศึกษาควรเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ผลดีและ  

ผลเสียของเทคโนโลยีด้านสุขภาพต่อสาธารณชน 

๒. หน่วยงานของรัฐต้องทำงานประสานกันในการบังคับใช้

กฎหมาย และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ขาดความชัดเจน

หรือมีประเด็นปัญหา 

๓. หน่วยงานของรัฐ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย. สมอ.) 

ต้องสนับสนุนให้ม ีการจัดตั ้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน  

สินค้าบริการ (standard lab) เพื่อประเมินความปลอดภัย 

ประสิทธิภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  

๔. ภาคธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ  

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการก่อนวางจำหน่ายแก่

ประชาชน 

๕. รัฐต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความรู้ทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๖. รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  

ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เช่น อย. สคบ. 

สำนักงานอัยการสูงสุด และองค์กรวิชาชีพต่างๆ ฯลฯ  

๗. องค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 

จะต้องมีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเข้มงวด 

จริงจัง  



(๖)หนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. ให้ สช.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามธรรมนูญ 

ดังนี้ 

- ภารกิจการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่

อาจเกิดจากการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  

- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาผลกระทบด้าน

สุขภาพต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาชน 

- หลังจากที่หนังสือสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว ให้มีการ

ประเมินผลกระทบที ่เกิดจากการทำหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศนั้น และนำเสนอแนวทางแก้ไขเยียวยา 

หากพบว่า ผลกระทบกว้างขวางให้เสนอแนวทางยกเลิก  
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๒. กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการ

ทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นๆ จะต้องพิจารณา

ผลกระทบต ่อส ุขภาพของผู ้บร ิ โภคและดำเน ินการ  

ขอความเห็นจากองค์กรผู้บริโภคและประชาคมสุขภาพ

อย่างกว้างขวาง  

๓. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสร้างหลักประกันเพื่อปกป้อง

ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกลไกรองรับผล

กระทบที่เอื้ออำนวยและไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ

พัฒนาด้านสุขภาพ  

๔. รัฐบาลต้องเก็บภาษีโอกาสทางนโยบายจากกิจการต่างๆ 

ที่ได้ประโยชน์จากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น เพื่อ

จัดตั้งเป็นกองทุนชดเชยด้านสุขภาพและสุขภาวะที่จะได้

รับผลกระทบ 

๑. ข้อเสนอเกี่ยวกับสาระการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประกอบ

การยกร่างธรรมนูญ

จากการทบทวนสถานการณ์และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ได้มีการกำหนดสาระการคุ้มครองผู้บริโภคในธรรมนูญสุขภาพ

แห่งชาติเพื่อเป็นเอกสารนำเข้าสำหรับการพิจารณายกร่างธรรมนูญ

สุขภาพแห่งชาติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการยกร่าง

ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาต ิ มาตรา ๔๗(๘) การคุ้มครองผู้บริโภค โดย

กำหนดเป็น ๓ กลุ่มสาระ ดังน้ี 



๑.๑สาระด้านกฎหมาย

สาระที่ควรนำมาพิจารณาในกลุ่มนี้คือสิทธิที่ได้รับการรับรองใน

ฐานะผู้บริโภคตามท่ีกฎหมายต่างๆบัญญัติไว้ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และข้อ

เสนอเพ่ือการร่างธรรมนญูว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคในพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ เช่น มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน

ธรรมนญูฯ โดยมีหน้าท่ีในการตราและบังคับใช้กฎหมาย การให้ความเห็น

ในการกำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบและ

รายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี ้ อาจมีการเพิ่มเติม

สาระท่ีเก่ียวกับระบบกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

ภาคผนวก ๒ 
ข้อเสนอเพื่อประกอบการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
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๑.๒สาระด้านองค์กร

สาระท่ีควรนำมาพิจารณาในกลุ่มน้ีแบ่งเป็น ๓ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เกิดจากการรวมตัวของ

ประชาชนเป็นหลักตามรัฐธรรมนญูฯ หรือการรวมตัวกันเองของประชาชน

ในรปูแบบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสภาผูบ้ริโภค 

ประการท่ี ๒ มีระบบปกป้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจาก

สินค้าและบริการ ได้แก่ (๑) การจัดให้มีศนูย์หรือองค์กรภาคประชาชนใน

การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ ให้ขอ้มลูขา่วสาร ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ

บริการ และการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสินค้าและบริการ ตลอดจนเกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย และ (๒) การส่งเสริมให้องค์กรบังคับใช้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค เช่น สำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง บังคับใช้กฎหมายท่ีหน่วยงานกำกับดแูล

อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประการที่ ๓ มีระบบประกันความเสียหายโดยคำนึงถึงสิทธิของ  

ผู้บริโภค ความมั่นคงด้านสุขภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์  

มีการจัดตั้งกองทุนที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ทางสุขภาพโดยงบประมาณมาจากเงินได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สุขภาพร้อยละ ๑ ของมลูค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพท้ังหมด ส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากกองทุนชดเชยในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด  

๑.๓สาระด้านนโยบายและการสนับสนุน

สาระท่ีควรนำมาพิจารณาในกลุ่มน้ีแบ่งเป็น ๓ ประการ คือ 

ประการท่ี๑ มีระบบสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างจริงจัง มี

การจัดทำหรือพัฒนาระบบการเงินการคลังเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประการท่ี๒ มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดย 

(๑) มีระบบสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อการจัดทำนโยบายและ

มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค (๒) มีการใช้ระบบภาษีที่เอื้อต่อการ

คุ้มครองผู้บริโภค เช่น การเพิ่มภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย และการลดภาษี

สำหรับผูป้ระกอบการท่ีรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม และ (๓) มีระบบ

ส่ือสารสังคมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประการท่ี๓ มีกลไกประสานงานระหว่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคใน

ระดับชาติ ท้ังองค์กรท่ีให้ความเห็นเชิงนโยบายและการตรากฎหมาย เช่น 

องค์การอิสระผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนญูฯ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และองค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย 

เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานอ่ืน 

สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๑ 
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๒.ข้อเสนอประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

จากการวิเคราะห์แนวโน้มด้านต่างๆเพ่ือบรรจุกลไกในธรรมนญูท่ีจะ

สร้างสมดุลกับพลวัตรความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคภายใต้

วัฒนธรรมการบริโภคนิยม ท่ีมาจากการตลาด การค้าเสรี และเทคโนโลยี 

อันสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการบริโภคสินค้าและบริการ

ที่อาจไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง ไม่เป็นไปตาม

โฆษณาไม่คุ้มค่าหรือสมราคา ผลกระทบเหล่าน้ีมีผลต่อความเช่ือม่ันต่อ

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีท้ังภาครัฐและภาคเอกชนผู้ผลิตเข้าไปเก่ียวข้อง 

 

แผนภาพที่๒กลไกทีส่รา้งสมดลุกบัพลวตัรของปจัจยัแวดลอ้มในการคุม้ครองผูบ้รโิภค
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จากที่มีการกำหนดระบบคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้บทบัญญัติใน

ธรรมนูญสุขภาพ ทุกภาคส่วนควรเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมนำข้อบัญญัติใน

ธรรมนญูไปสูก่ารปฏิบัติ มีบทบาทสนับสนุนภาคีต่างๆต่อกลุ่มเป้าหมาย

ในประเด็นนโยบาย องค์กร กฎหมาย การส่ือสาร เทคโนโลยี มาตรการ 

และวิธีการจัดการ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน

ธรรมนญูสุขภาพด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค (แผนภาพท่ี ๒) การออกแบบ

สาระท่ีระบุในกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าระบบจะสามารถถ่วงดุลย์จาก

พฤติกรรมการบริโภคภายใต้วัฒนธรรมบริโภคนิยม ระบบคุ้มครอง  

ผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าและบริการ ควรครอบคลุม 

อำนาจ หน้าท่ีและบทบาทของภาคีต่างๆ ท้ังราชการ วิชาการ วิชาชีพ ธุรกิจ 

องค์กรท้องถ่ิน ประชาสังคม และเครือข่ายผู้บริโภคท่ัวประเทศ (แผนภาพ

ท่ี ๓) ขณะเดียวกันต้องสามารถปกป้องผู้บริโภคโดยท่ัวไปและกลุ่มเฉพาะ 

ได้แก ่ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุ โดยครอบคลุมนโยบาย 

องค์กรระดับชาติ/ท้องถ่ิน กฎหมาย การส่ือสาร เทคโนโลยี มาตรการ และ

วิธีจัดการ ทั้งนี ้ สาระของธรรมนูญด้านผู้บริโภคจะต้องแสดงทิศทาง 

แนวทางหลักและกรอบกติกาที่จะสามารถขับเคลื่อนระบบคุ้มครอง  

ผูบ้ริโภคให้บรรลุเป้าหมายตามช่วงเวลาท่ีกำหนด เช่น ใน ๑๐ ปีข้างหน้า 
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๓.ขั้นตอนการจัดทำสาระในการร่างธรรมนูญสุขภาพ

แสดงการทำงานของคณะอนุกรรมการฯในการจัดทำสาระในการร่าง

ธรรมนญูสขุภาพ ประกอบด้วย การกำหนดประเด็นท่ีสำคัญโดยการคัด

เลือกประเด็นร่วมกัน ท้ังน้ีได้มีการจัดต้ังคณะทำงาน ๖ คณะ เพ่ือจัดทำ

สาระสำคัญตามประเด็นท่ีได้มีการคัดเลือก โดยคณะทำงานท้ัง ๖ คณะ

สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม 

ประกอบด้วย การจัดประชุมสัมมนา จัดเวทีสาธารณะ ศึกษาข้อมูล

เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ การจัดเวทีประชาเสวนา (Citizen 

Dialogue) ฯลฯ ท้ังน้ี เม่ือได้สาระสำคัญจึงนำมาคัดเลือกเน้ือหาเพ่ือท่ีจะนำ

เข้าสู่กระบวนการยกร่างธรรมนูญในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคโดย

คณะอนุกรรมการ แผนภาพท่ี ๔ 

แผนภาพที่๔กระบวนการพฒันาสาระของธรรมนญูสขุภาพแหง่ชาติมาตรา๔๗(๘)

ภาคผนวก ๓ 
สรุปบทเรียนจากการทำงาน 
ร่าง ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ  

มาตรา ๔๗(๘) การคุ้มครองผู้บริโภค 

๑.กระบวนการทำงานในการร่างธรรมนูญ

ในการร่างธรรมนูญฯ คร้ังน้ี มีการวางระบบการทำงานท่ีสำคัญและ

น่าสนใจในการนำไปเป็นบทเรียนการดำเนินงานในเร่ืองอ่ืนๆ เร่ิมต้ังแต่การ

จัดต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ เพ่ือเช่ือม

ประสานงานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการยกร่าง

ธรรมนญูฯ เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา โดยมีคณะอนุกรรมการ

ยกร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๔๗(๑) (๒) (๓) เป็นแกนหลักใน

วางแนวทางการร่างธรรมนูญฯ และการรวบรวม/ปรับปรุงร่าง ธรรมนูญฯ 

ในภาพรวม และมีคณะอนุกรรมการยกร่างฯ ในแต่ละเร่ือง โดยมีการแต่งต้ัง

คณะทำงานวิชาการช่วยในการประมวลวิชาการ และมีคณะอนุกรรมการ

ส่ือสารสังคมดำเนินการประมวลความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ นำมาให้

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณานำมาใช้ประโยชน์ในการร่างธรรมนูญฯ 

 

๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระวิธีการและประสบการณ์

การจัดทำร่างธรรมนูญฯ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรูส้าระ 

วิธีการ และประสบการณ์ในการทำงานโดยการให้ผู้ทำงานมีโอกาสร่วมใน

เวทีต่างๆ เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะเร่ือง สาน

เสวนา การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลต่าง เวทีสาธารณะเฉพาะ

เร่ือง และการจัดการความรูส้ำหรับผู้ทำงาน และให้โอกาสผู้ทำงานมีอิสระ
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ในการคิดวิธีการทำงานและนำความรูแ้ละประสบการณ์ของตนเองมาร่วม

แลกเปล่ียนและใช้ประโยชน์เพ่ือนำไปสูก่ารร่างธรรมนญูฯให้บรรลุผล 

 

๓.การมีส่วนร่วมในการร่างธรรมนูญฯจากทุกภาคส่วน

การจดัทำร่างธรรมนญูฯ มีจุดเน้นสำคัญคือการมส่ีวนร่วมของภาค

ส่วนต่างๆ ท้ังจากภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคการเมือง ที่ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งร่วมกันร่าง

ธรรมนญูฯ โดยการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

เรื ่อง จัดสานเสวนา สัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลต่าง จัดเวที

สาธารณะ และการสร้างกระแสเพ่ือส่ือสารกับสังคม การดำเนินการต่างๆ 

ทำให้ผูท่ี้ทำงานกับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติได้มีโอกาสเรียนรู้และมีส่วน

ร่วมกันเป็นเจ้าของธรรมนูญฯ ท่ีร่วมกันร่างข้ึน ซ่ึงจะนำไปสูก่ารใช้ประโยชน์

จากธรรมนญูฯฉบับน้ี 

 

๔. เวทีการเชื่อมโยงการทำงานและการใช้ศักยภาพของภาคส่วน

ต่างๆ

การจัดทำร่างธรรมนูญฯ เป็นเวทีเชื่อมโยงการทำงานและการใช้

ศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และ

องค์กรพัฒนาเอกชน เฉพาะเร่ือง/เฉพาะประเด็น ในการร่างธรรมนญูฯ ว่า

ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประสานการทำงานและร่วมมือกัน

ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งจาก

คณะเภสัชศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และนิติศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงาน

 คุ้มครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีต่างๆ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

ชมรมผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันให้ข้อมูล/ข้อคิดเห็นและร่วมกัน  

ร่างธรรมนญูฯ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 




