ดัชนีชี้วัด

การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับชาติ
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ปจจุบัน ระบบ การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ใน ประเทศไทย มี การ
พัฒนา อยาง ตอ เนื่อง มา เปน ลำดับ อัน เนื่อง มา จาก การ ผลัก ดัน ของ ทั้ง องคกร
ภาคประชาชน ภาคนักวิชาการ และภาคสวนอื่นๆที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในหลายดานโดยเฉพาะในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภค
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 61 ไดมีการ
ระบุสิทธิของผูบริโภคใหไดรับการคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง มี
สิทธิรองเรียนเพือ่ ใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทัง้ มีสิทธิรวมตัวกัน
เพือ่ พิทกั ษสิทธิผูบริ
 โภคโดยใหมีองคการเพือ่ การคุม ครองผูบริ
 โภคทีเป
่ นอิสระจาก
หนวยงานของรัฐ ในขณะที่ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2552 ไดมีการวางกรอบการคุมครองผูบริโภคไวในหมวดที่ 8 ซึ่งมีหลักการวา
ระบบคุมครองผูบริโภคตองเปนไปเพื่อใหผูบริโภคไดรับการปกปองและคุมครอง
สิทธิของผูบริ
 โภค การสรางกระบวนการเรียนรูเพื
 อ่ เสริมสรางศักยภาพของผูบริ
 โภค
การใหขอมูลขาวสารทีเป
่ นจริงและครบถวนเพือ่ ใหผูบริ
 โภคตัดสินใจไดอยางรูเท
 าทัน
การจัดใหมีกลไกในการเฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบสินคาและบริการใน
แตละระดับ รวมถึงการสนับสนุนการ มีสวนรวมของผูบริโภค องคกรผูบริโภค

และเครือขาย เพื่อใหไดรับสินคาและบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย
เปนธรรม อยางเทาเทียมและทัว่ ถึง การมีระบบการชดเชยเยียวยาทีมี่ ประสิทธิภาพ
และเหมาะสมเมื่อไดรับความเสียหาย
ในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค มีการตราพระ
ราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.
2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งปจจัยเหลานี้
ยอม กอ ให เกิด ความ เปลี่ยนแปลง ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น ของ การ คุมครอง ผู บริโภค ดาน
สุขภาพของไทย
ระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพของไทยมีองคประกอบหลายสวน
รวมถึงมีหนวยงานทั้งในสวนภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำหนาที่ที่อาจเหมือนหรือ
แตกตางกันไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรนั้นๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนที่จะตองมี
การ กำหนดเปาหมายของระบบที่ชัดเจน มีการประเมิน ผลระบบการคุมครอง
ผู บริโภค ดาน สุขภาพ ใน ระดับ ชาติ เพื่อวิเคราะห สถานการณ และ วาง แนวทาง
ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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เปน ความ ริเริ่ม ของ สำนักงาน แผน งาน คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ (คคส.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการมีดัชนีชี้วัดเพื่อประเมิน
สถานการณการคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ โดยไดกำหนดใหเปนหนึง่ ในตัวชีวั้ ด
การปฏิบตั งาน
ิ ของแผนงานในยุทธศาสตรที่ 2 สรางฐานความรูผู บริ
 โภคใหเทาทัน
ดัชนีชีวั้ ดทีจั่ ดทำขึน้ นี้ มีวัตถุประสงคเพือ่ ใชในการวัดความเปลีย่ นแปลงและความ
กาวหนาของระบบคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ ระบุปญหา ครอบคลุมทัง้ ลักษณะ
การดำเนินงาน ผลจากการดำเนินงาน ความสำเร็จในการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายในการพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภค

ในระดับชาติ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ
ของประเทศตอไป
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ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับชาติ มีการ
ดำเนินการใน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1
ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Ñé§ã¹»ÃÐà·È
áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È
สำนักงาน แผน งาน คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ได มี การ ดำเนิน การ ทบทวน เอกสาร ที่ เกี่ยวของ กับ ดัชนี ชี้ วัด การ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อกำหนด
เปาหมายและกรอบเนือ้ หาของการพัฒนาดัชนีชีวั้ ด แตพบวา ยังไมมการ
ี กำหนดดัชนี
ชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในระดับชาติ จึงไดมีการทบทวนนโยบาย
แนวทาง และกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดเปาหมายและพัฒนาดัชนี
ชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในระดับชาติขึ้น
นโยบาย แนวทาง และกฎหมาย ทีดำเนิ
่ นการทบทวนประกอบดวยเอกสาร
ดังตอไปนี้
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
3) พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู บริโภค พ.ศ. 2522 และ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.
2541
4) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551

5) พระราชบัญญัตความ
ิ รับผิดตอความเสียหายทีเกิ
่ ดขึน้ จากสินคาทีไม
่ ปลอดภัย
พ.ศ. 2551
6) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 8 การ
คุมครองผูบริโภค)
7) กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ
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สำนักงาน แผน งาน คุมครอง ผู บริโภค ดาน สุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรางกรอบเปาหมายและพัฒนาดัชนีชี้วัดการคุมครองผูบริโภค
ระดับชาติ และจัดประชุมผูเชี
 ย่ วชาญจากภาคสวนทีเกี
่ ย่ วของ เพือ่ รวมกันพิจารณา
ความเหมาะสมของดัชนีชี้วัดและใหขอเสนอแนะ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจาก
สำนักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบริ
 โภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตรการแพทย สภาทีปรึ
่ กษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงาน
สถิตแห
ิ งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การ สราง เสริมสุข ภาพ สำนักงาน คณะ กรรมการ สุขภาพ แหง ชาติ มูลนิธิ เพื่อ
ผูบริ
 โภค ผูเชี
 ย่ วชาญดานสือ่ สารมวลชน โดยมีการประชุมผูเชี
 ย่ วชาญจำนวน 3 ครัง้
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ใหมีดัชนีชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในระดับชาติ และไดกำหนดการ
พัฒนาตัวชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพออกเปน 5 องคประกอบคือ (1)
สถานะผูบริโภค (2) นโยบาย กฎหมาย และองคกรคุมครองผูบริโภค (3) กลไก
การคุมครองผูบริโภค (4) คุณภาพของสินคา/บริการ และความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการ และ (5) ขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริโภค โดยในแตละองค
ประกอบจะประกอบดวยกลุมตัวชี้วัดและตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1
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Í§¤»ÃÐ¡Íº

ÅÓ´Ñº

1
2
3
นโยบาย กฎหมาย และ 4
องคกรคุมครองผูบริโภค 5
6
กลไกการคุมครอง
7
ผูบริโภค
8
คุณภาพของสินคา/บริการ 9
และความรับผิดชอบ
10
ของผูประกอบการ
ขอมูลขาวสารในการ
11
คุมครองผูบริโภค
12

สถานะผูบริโภค

¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´
สิทธิผูบริโภคและศักยภาพของผูบริโภค
ผลกระทบจากการบริโภค
พฤติกรรมการบริโภค
นโยบายและกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค
การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
องคกรดานการคุมครองผูบริโภค
การเฝาระวังและจัดการอันตรายของสินคา/บริการ
การรองเรียนและการชดเชยเยียวยาความเสียหาย
คุณภาพของสินคาและบริการ
ความรับผิดชอบของผูประกอบการ

¨Ó¹Ç¹μÑÇªÕéÇÑ´
3
2
3
2
1
3
2
4
4
1

ขอมูลขาวสารสูผูบริโภค
3
สื่อสารมวลชนกับการคุมครองผูบริโภคและการโฆษณา 2

จากองคประกอบ 5 ดาน และกลุมตัวชี้วัด 12 กลุม ไดมีการพัฒนาดัชนี
ชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับชาติขึ้นจำนวน 30 ตัวชี้วัด ประกอบ
ดวยตัวชี้วัดที่มีอยูเดิมของหนวยงานหลักที่ทำหนาที่ดานการคุมครองผูบริโภค
และพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาใหม โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด
คือ (1) ตองเปนตัวชี้วัดที่สะทอนเปาหมายที่กำหนด (2) ตองเปนตัวชี้วัดที่มีอยู
เดิมของหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ หรือมีความเปนไปไดในการเก็บขอมูล (3)
ตองเปนตัวชี้วัดที่มีลักษณะที่ตองติดตามเปนระยะ และ (4) ตองเปนตัวชี้วัดที่
คาดหวังใหมีการพัฒนา

6
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¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 1: สิทธิผูบริโภคและศักยภาพผูบริโภค
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) รัฐตองกำหนดสิทธิผูบริโภคในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภค โดยสิทธิผูบริโภคไทยตองเทาเทียมสิทธิผูบริโภคสากล
2) ผูบริโภครับรูสิทธิผูบริโภค และไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสามารถ
ปกปองคุมครองตนเองและสังคม
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

1.1

มีการรับรองสิทธิของผูบริโภคไทยในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคโดยมีมาตรฐานเดียวกับสิทธิผูบริโภคสากล

1.2

รอยละของผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค

1.3

รอยละของผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
3) พระราชบัญญัตคุิ ม ครองผูบริ
 โภค พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิม่ เติม
4) ธรรมนูญ วา ดวย ระบบ สุขภาพ แหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2552
(หมวด 8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 1.1

7

มีการรับรองสิทธิของผูบริโภคไทยในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภค โดยมีมาตรฐานเดียวกับสิทธิผูบริโภคสากล
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
ประเทศไทยมีการกำหนดและรับรองสิทธิของผูบริ
 โภคในกฎหมายที่
เกีย่ วของกับการคุม ครองผูบริ
 โภคเทาเทียมกับสิทธิของผูบริ
 โภคทีสหพั
่ นธ
 โภคไดรับสิทธิดังกลาว
ผูบริ
 โภคสากลกำหนด และมีการดำเนินการใหผูบริ
เชนเดียวกับมาตรฐานสากล
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา มีหรือไมมีการรับรองสิทธิผูบริโภคตามกฎหมาย
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
ศึกษาและรวบรวมสิทธิผูบริโภคจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุม ครองผูบริ
 โภคทัง้ กฎหมายทีกำหนด
่
สิทธิผูบริ
 โภคในสาระของกฎหมาย
โดยตรง และไมไดกำหนดสิทธิผูบริโภคในสาระของกฎหมายโดยตรง แต
มีการกำหนดสิทธิบางประการที่เกี่ยวของกับการบริโภคหรือผูบริโภคไว
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) พระราชบัญญัตคุิ ม ครองผูบริ
 โภค พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิม่ เติม
2) สิทธิผูบริโภคของสหพันธผูบริโภคสากล
(Consumers International, CI)
3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคอื่นๆ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค
พ.ศ. 2551 ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2552 (หมวด 8 การคุมครองผูบริโภค) และ พ.ร.บ.ความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 1.2

รอยละของผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคเปรียบเทียบกับ
จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค x 100
จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู
พฤติกรรมการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของ
ประชาชน’ โดย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งทำการสัมภาษณประชาชนไทยที่มีอายุ 12- 60 ป กลุม
ตัวอยางจำนวน 3,000 คน โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 1.3

รอยละของผูบริ
 โภคทีมี่ ความรูเกี
 ย่ วกับผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตอง
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน ผู บริโภค ที่ มี ความ รู เกี่ยว กับ ผลิตภัณฑ สุขภาพ ที่ ถูก ตอง
เปรียบเทียบกับจำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง
x 100
จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู
พฤติกรรมการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของ
ประชาชน’ โดย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งทำการสัมภาษณประชาชนไทยที่มีอายุ 12- 60 ป กลุม
ตัวอยางจำนวน 3,000 คน โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 2: ผลกระทบจากการบริโภค
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ผูบริ
 โภคตองไดรับการปกปองและคุม ครองสิทธิตามทีกฎหมาย
่
บัญญัติ
2) ผู บริ โ ภค ต อ ง ได รั บ ความ รู และ เข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร ที่ ครบ ถ ว น
สมประโยชน และทราบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภค
3) ผูบริโภคตระหนักในสิทธิที่จะเขาถึงผลิตภัณฑที่ไมมีอันตราย
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

2.1

จำนวนรายการสินคาและบริการที่ไมปลอดภัยที่เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ

2.2

จำนวนผูบริโภคที่เสียหาย (เสียชีวิตหรือเจ็บปวย) จากการบริโภคสินคา
และบริการที่ไมปลอดภัย

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 2.1

จำนวนรายการสินคาและบริการทีไม
่ ปลอดภัยทีเผย
่ แพรในสือ่ สิง่ พิมพ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนรายการสินคาและบริการทีไม
่ ปลอดภัยทีหน
่ วยงานราชการ
หนวยงานวิชาการ และองคกร/หนวยงานอื่นๆ เผยแพรสูสาธารณะผาน
หนังสือพิมพในรอบป
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณในรอบปในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สำรวจรายการสินคาและบริการทีไม
่ ปลอดภัยทีเผย
่ แพรสูสาธารณะ

จากฐานขอมูลสื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 2.2

จำนวน ผูบริโภคที่เสียหายจากการบริโภคสินคาและบริการที่ไม
ปลอดภัย
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนผูบริ
 โภคทีเสี
่ ยหาย (ไดแก เสียชีวติ เจ็บปวย) จากการบริโภค
สินคาที่ไมปลอดภัย และจากการบริการที่ไมปลอดภัย
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณในรอบปในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สำรวจจำนวนผูบริ
 โภคทีเสี
่ ยชีวติ และเจ็บปวยจากการบริโภคสินคา
และบริการทีไม
่ ปลอดภัยทีเผย
่ แพรสูสาธารณะ

จากฐานขอมูลสือ่ สิง่ พิมพ
ประเภทหนังสือพิมพ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 3: พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ผูบริโภคตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความสามารถ
ในการเลือกซื้อ และเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัย
2) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพและพอเพียง
3) ผูบริโภคมีการปกปองสิทธิในฐานะผูบริโภค
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

3.1

รอยละของประชากรที่รับประทานอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ

3.2

รอยละของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ
สุขภาพอยางถูกตอง

3.3

รอยละของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการปกปองสิทธิผูบริโภค เมื่อพบปญหา
จากการใชผลิตภัณฑ

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) พระราชบัญญัตคุิ ม ครองผูบริ
 โภค พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิม่ เติม
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 3.1

รอยละของประชากรที่รับประทานอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน ประชากร ที่ รับ ประทาน อาหาร ที่ เสี่ยง ตอ สุขภาพ (ไดแก
กลุมอาหารไขมันสูง กลุมขนมสำหรับทานเลน/ขนมกรุบกรอบ อาหาร
ประเภทจานดวน เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน)
ที่มีความถี่ในการบริโภคตั้งแต 3 วันตอสัปดาหขึ้นไป เปรียบเทียบกับ
จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนประชากรฯ ที่รับประทานอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพฯ
x 100
จำนวนประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บขอมูลจากรายงานการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติซึ่ง
สำรวจประชากรอายุ 6 ป ขึ้นไป ที่รับประทานอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ
ทุก 4 ป
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานสถิติแหงชาติ
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 3.2

รอยละของผูบริ
 โภคทีมี่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพอยางถูกตอง
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพอยางถูกตองเปรียบเทียบกับจำนวน ผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยาง คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพอยางถูกตอง
x 100
จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู
พฤติกรรมการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของ
ประชาชน’ โดย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งทำการสัมภาษณประชาชนไทยที่มีอายุ 12- 60 ป กลุม
ตัวอยางจำนวน 3,000 คน โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 3.3

รอยละของผูบริ
 โภคทีมี่ พฤติกรรมการปกปองสิทธิผูบริ
 โภค เมือ่ พบ
ปญหาจากการใชผลิตภัณฑ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการปกปองสิทธิผูบริโภค เมื่อพบ
ปญหาจากการใชผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับจำนวน ผูบริโภคที่เปนกลุม
ตัวอยาง คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการปกปองสิทธิผูบริโภคฯ
x 100
จำนวนผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บ ขอมูล จาก รายงาน การ วิจัย เรื่อง ‘การ ศึกษา ระดับ ความ รู
พฤติกรรมการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของ
ประชาชน’ โดย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งทำการสัมภาษณประชาชนไทยที่มีอายุ 12- 60 ป กลุม
ตัวอยางจำนวน 3,000 คน โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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4

¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 4: นโยบายและกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) รัฐบาลกำหนดนโยบายดานคุมครองผูบริโภค และมีการดำเนินงาน
ตามนโยบายที่กำหนดไว
2) รัฐแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพใหทันตอสถานการณและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

4.1

รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค

4.2

มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ
สุขภาพ ในรอบ 10 ปที่ผานมา

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 4.1

รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภค
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
รัฐบาลใหความสำคัญกับการคุมครองผูบริโภคโดยประกาศเปน
นโยบายของรัฐบาล หรือเห็นชอบตอขอเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่หนวยงานหรือองคกรเสนอ
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณา วา มี หรือ ไมมี การ กำหนด นโยบาย ดาน การ คุมครอง
ผูบริโภค
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวมและสรุปเอกสารคำแถลงนโยบายของรัฐบาล และรายงาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติในประเด็นทีมี่ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบายดาน
การคุมครองผูบริโภคที่ผานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 4.2

มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ ในรอบ 10 ปที่ผานมา
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
ในชวง 10 ที่ผานมา กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ
และ บริการ สุขภาพ เชน พระ ราช บัญญัติ ยา พระ ราช บัญญัติ อาหาร
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฯลฯ ไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับภาวการณปจจุบัน
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา มีหรือไมมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สำรวจการแกไขปรับปรุงกฎหมายทีเกี
่ ย่ วของกับผลิตภัณฑสุขภาพ
และบริการสุขภาพ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 5: การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
à»‡ÒËÁÒÂ:
ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบในการสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนผาน
การออกแบบ การผลิต การกระจายผลิตภัณฑ และการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

5.1

รอยละของสถานประกอบการที่จัดการทรัพยากร สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และผลิตภาพสูงขึ้น

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 5.1

รอยละของสถานประกอบการทีจั่ ดการทรัพยากร สิง่ แวดลอม และ
ความปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางคุม คา มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึน้
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนสถานประกอบการที่จัดการทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และผลิตภาพ
สูงขึ้น เปรียบเทียบกับจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนสถานประกอบการที่จัดการทรัพยากรฯ
x 100
จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวมขอมูลจากรายงานประจำปผลการปฏิบตั งาน
ิ ของสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

6

22 Í§¤»ÃÐ¡Íº´ŒÒ¹ ‘¹âÂºÒÂ ¡®ËÁÒÂ áÅÐÍ§¤¡Ã¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’

¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 6: องคกรดานการคุมครองผูบริโภค
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) หนวยงานภาครัฐสนับสนุนและมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค
2) รัฐจัดตัง้ องคกรเพือ่ การคุม ครองผูบริ
 โภคทีเป
่ นอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
3) ผูบริโภคมีสิทธิเสรีภาพที่จะจัดตั้งกลุมหรือองคกรผูบริโภค

μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

6.1

หนวยงานภาครัฐทำหนาที่ดานการคุมครองผูบริโภคครอบคลุมทุกมิติ

6.2

มีการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค

6.3

รอยละของจังหวัดทีมี่ องคกรผูบริ
 โภคซึง่ ดำเนินการโดยประชาชนมีสวนรวม
เปนแกนหลัก

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 6.1

หนวยงานภาครัฐทำหนาที่คุมครองผูบริโภคครอบคลุมทุกมิติ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
ประเทศไทย มี หนวย งาน คุมครอง ผู บริโภค ที่ ทำ หนาที่ คุมครอง
ผูบริโภคครอบคลุมทั้งดานบริหาร ดานนิติบัญญัติ และดานตุลาการ
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณา วา มี หนวย งาน คุมครอง ผู บริโภค ที่ ทำ หนาที่ คุมครอง
ผูบริ
 โภคครอบคลุมทัง้ ดานบริหาร ดานนิตบิ ญ
ั ญัติ และดานตุลาการ หรือไม
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สอบถามขอมูลจากหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่คุมครองผูบริโภค
เชน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข รัฐสภา กระทรวงยุตธิ รรมฯ
หรือ ศึกษา กฎหมาย ที่ เกี่ยว กับ การ จัดตั้ง หนวย งาน หรือ แบง สวน งาน ที่
ทำหนาที่ในการคุมครองผูบริโภค
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 6.2

มีการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
มีการออกพระราชบัญญัติองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
ที่กำหนดใหมีการจัดตั้งองคกรที่มีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่คุมครอง
ผูบริโภค
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา มีหรือไมมีองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สำรวจกฎหมายทีเกี
่ ย่ วของกับองคกรอิสระเพือ่ การคุม ครองผูบริ
 โภค
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
2) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 6.3

รอยละของจังหวัดที่มีองคกรคุมครองผูบริโภคซึ่งดำเนินการโดย
ประชาชนมีสวนรวมเปนแกนหลัก
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน จั ง หวั ด ที่ มี องค ก ร คุ ม ครอง ผู บริ โ ภค ซึ่ ง ดำเนิ น การ โดย
ประชาชนมีสวนรวมเปนแกนหลักเปรียบเทียบกับจำนวนจังหวัดที่มีใน
ประเทศไทย คูณดวย 100 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการกระจายและความ
ครอบคลุมขององคกรคุมครองผูบริโภคทั่วประเทศ
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จังหวัดที่มีองคกรคุมครองผูบริโภคซึ่ง
ดำเนินการโดยประชาชนมีสวนรวมเปนแกนหลัก
x 100
จำนวนจังหวัดที่มีในประเทศไทย

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวในรอบป
นั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บขอมูลจากรายงานการศึกษาขอมูลองคกรผูบริ
 โภคทัว่ ประเทศที่
แสดงตนวาเปนองคกรทีมี่ สถานทีตั่ ง้ ในจังหวัด และมีภารกิจการดำเนินงาน
คุมครองผูบริโภคโดยมีภาคประชาชนเปนแกนหลักขององคกร
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
2) สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3) สำนักงานคณะกรรมการองคกรอิสระเพื่อผูบริโภค (ถามี)
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7

¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 7: การเฝาระวังและจัดการอันตรายของสินคา/บริการ
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ภาคประชาชนมีกลไกในการเฝาระวัง และตรวจสอบสินคา/บริการ
2) รั ฐ ส ง เสริ ม องค ก าร ปกครอง ส ว น ท อ ง ถิ่ น ใน การ เฝ า ระวั ง และ
ตรวจสอบสินคาและการใหบริการ
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

7.1

รอยละขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการงานคุมครอง
ผูบริโภคไวในแผนปฏิบัติการ

7.2

รอยละขององคกรภาคประชาชนที่มีภารกิจเฝาระวังและตรวจสอบสินคา/
บริการ

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 7.1

รอย ละ ของ องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ที่ มี กา รบู รณา การ งาน
คุมครองผูบริโภคไวในแผนปฏิบัติการ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน ของ องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น ที่ มี กา รบู รณา การ งาน
คุมครอง ผู บริโภค ใน แผน ปฏิบัติ การ เปรียบ เทียบ กับ จำนวน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
องคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บูรณาการงานคุมครองผูบริโภคในแผนปฏิบัติการ
จำนวนองคการปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด

X 100

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สอบถามขอมูลไปยังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ กระทรวง
มหาดไทยหรือสำนักงานจังหวัด เพื่อสอบถามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
งานคุมครองผูบริโภคขององคการปกครองสวนทองถิ่น
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 7.2

รอยละขององคกรภาคประชาชนทีมี่ ภารกิจเฝาระวังและตรวจสอบ
สินคา/บริการ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนองคกรภาคประชาชนทีแสดง
่
ภารกิจการเฝาระวังและตรวจ
สอบสินคา/บริการเปรียบเทียบกับจำนวนองคกรภาคประชาชนทัง้ หมดที่
ทำงานคุมครองผูบริโภค คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
องคกรภาคประชาชนที่มีภารกิจ
ในการเฝาระวังและตรวจสอบสินคา/บริการ
X 100
จำนวนองคกรภาคประชาชนทั้งหมด

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บขอมูลจากรายงานการศึกษาขอมูลองคกรผูบริ
 โภคทัว่ ประเทศที่
แสดงตนวามีภารกิจการดำเนินงานคุม ครองผูบริ
 โภค โดยมีภาคประชาชน
เปนแกนหลักขององคกร และมีภารกิจในการเฝาระวังและตรวจสอบ
สินคา/บริการ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
2) สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3) สำนักงานคณะกรรมการองคกรอิสระเพื่อผูบริโภค (ถามี)
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8

¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 8: การรองเรียนและการชดเชยเยียวยาความเสียหาย
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการตอง
ไดรับการชดเชยและเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
รวดเร็ว
2) รัฐบาล ควร สง เสริม มาตรการ ทาง กฎหมาย หรือ มาตรการ ทางการ
บริหาร ในการทำใหผูบริโภคไดรับการชดเชยทั้งจากกระบวนการที่
เปนทางการและไมเปนทางการ
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

8.1

รอยละของเรื่องรองเรียนของผูบริโภคที่หนวยงานภาครัฐมีการแกปญหา
ภายในเวลาที่กำหนด

8.2

จำนวนคดีผูบริโภคที่ใชกลไกของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค

8.3

จำนวนคดีที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนตัวแทนผูบริโภคในการ
ดำเนินการฟองและดำเนินคดีแทนตามกฎหมาย

8.4

มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายแกผูบริโภค

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 8.1

รอย ละ ของ เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ที่ หนวย งาน ภาค รัฐ มี การ
แกปญหาภายในเวลาที่กำหนด
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน เรื่อง รอง เรียน ของ ผู บริโภค ที่ หนวย งาน ภาค รัฐ (ไดแก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภค) ที่มีการแกปญหาภายในเวลาที่หนวยงานเหลานั้นกำหนดไว
เปรียบเทียบกับจำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
เรื่องรองเรียนของผูบริโภคที่หนวยงาน
ภาครัฐมีการแกปญหาภายในเวลาที่กำหนด

X 100

เรื่องรองเรียนของผูบริโภคทั้งหมด

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวม จาก รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ประจำ ป ของ หนวย งาน
ภาครัฐที่ทำหนาที่รับเรื่องรองเรียนของผูบริโภค ไดแก สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

Í§¤»ÃÐ¡Íº´ŒÒ¹ ‘¡Åä¡¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤’ 31

μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 8.2

จำนวนคดีผูบริโภคที่ใชกลไกของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนคดีผูบริ
 โภคทีเกี
่ ย่ วของกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการดาน
สุขภาพที่มีการดำเนินการในชั้นศาลตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา ในรอบ 1 ป มีจำนวนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
วิธพิี จารณาคดีผูบริ
 โภคอยูมาก
 นอยเพียงใด และเปรียบเทียบในชวงเวลา
ที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สอบถามขอมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรม
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานศาลยุติธรรม
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´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´·Õè 8.3

จำนวนคดีที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนตัวแทนผูบริโภค
ในการดำเนินการฟองและดำเนินคดีแทนตามกฎหมาย
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนคดีผูบริโภคที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนตัวแทน
ผูบริโภคในการดำเนินการฟองและดำเนินคดีแทนตามกฎหมายในรอบ
1 ป
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา ในรอบ 1 ป มีจำนวนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
วิธพิี จารณาคดีผูบริ
 โภคอยูมาก
 นอยเพียงใด และเปรียบเทียบในชวงเวลา
ที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวมจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เปนตัวแทน ผูบริโภคในการดำเนินการฟองและดำเนิน
คดีแทนตามกฎหมาย
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
2) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค และเครือขาย
3) สำนักงานคณะกรรมการองคกรอิสระเพื่อผูบริโภค (ถามี)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 8.4

มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายแกผูบริโภค
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
รัฐบาล มี การ จัด ตั้ง กองทุน ชดเชย ความ เสีย หาย แก ผู บริโภค ที่
เสียหายจากการบริโภคสินคาและบริการ
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา มีหรือไมมีกองทุนชดเชยความเสียหายแกผูบริโภค
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
ศึกษาและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค
ทั้งกฎหมายจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายแกผูบริโภค และกฎหมาย
ซึ่งมีในสาระมีการบัญญัติใหมีการชดเชยความเสียหายแกผูบริโภค
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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9

¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 9: คุณภาพของสินคาและบริการ
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ
2) ผูบริโภคไดรับสินคาและบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย
3) รั ฐ บาล ส ง เสริ ม การ บั ง คั บ ใช มาตรฐาน ใน ระดั บ ชาติ และ ระดั บ
นานาชาติ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑและการ
ใหบริการ
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

9.1

รอยละของผูป ระกอบการทีม่ กี ารดำเนินการไดถกู ตองตามมาตรฐานทีก่ ำหนด

9.2

ร อ ยละของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพและบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ก ารบั ง คั บใช
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบริการดานสุขภาพ

9.3

รอยละของสารปนเปอนในอาหารสด

9.4

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดมาตรฐานในฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for consumer protection
2) พระราชบัญญัตคุิ ม ครองผูบริ
 โภค พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิม่ เติม
3) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 9.1

ร อ ย ละ ของ ผู ประกอบ การ ที่ มี การ ดำเนิ น การ ได ถู ก ต อ ง ตาม
มาตรฐานที่กำหนด
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนผูประกอบ

การดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการดานสุขภาพ
ทีดำเนิ
่ นการไดถูกตองตามมาตรฐานตางๆทีหน
่ วยงานภาครัฐทีทำ
่ หนาที่

การดานผลิตภัณฑ
กำกับดูแลกำหนดไว เปรียบเทียบกับจำนวนผูประกอบ
สุขภาพและบริการดานสุขภาพทั้งหมด คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนผูประกอบการฯ
ที่ดำเนินการถูกตองตามมาตรฐาน
X 100
จำนวนผูประกอบการฯ ทั้งหมด

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวมขอมูลจากรายงานประจำปผลการปฏิบตั งาน
ิ ของหนวยงาน
ที่ทำหนาที่ตรวจสอบผูประกอบการดาน ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ
ดานสุขภาพ ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมสนับสนุน
บริการดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) กรมสนับสนุนบริการดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 9.2

รอยละของกลุม ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพทีมี่ การบังคับ
ใชมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบริการดานสุขภาพ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนกลุม ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการดานสุขภาพทีมี่ การบังคับใช
มาตรฐานการ ผลิตและมาตรฐานบริการดานสุขภาพ เปรียบเทียบกับ
จำนวนกลุมผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพทั้งหมด คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
กลุมผลิตภัณฑสุขภาพ/
บริการสุขภาพที่มีการบังคับใชมาตรฐานฯ
จำนวนกลุมผลิตภัณฑสุขภาพ/
บริการสุขภาพทั้งหมด

X 100

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บรวบรวมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการบังคับใช
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพและบริการดานสุขภาพ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 9.3

รอยละของสารปนเปอนในอาหารสด
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนตัวอยางอาหารสดที่ตรวจวิเคราะหพบสารปนเปอนเกิน
มาตรฐานทีกำหนด
่
เปรียบเทียบกับตัวอยางอาหารทีท่ ำการตรวจวิเคราะห
ทั้งหมด คูณดวย 100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนตัวอยางอาหารสดที่พบ
สารปนเปอนเกินมาตรฐานฯ
X 100
จำนวนตัวอยางอาหารที่ทำการ
ตรวจวิเคราะหทั้งหมด

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บ ขอมูล จาก รายงาน ผล การ ตรวจ วิเคราะห สาร ปน เปอน ใน
อาหารในแตละปของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข และรายงานผลการตรวจวิเคราะหอาหารของโครงการพัฒนา
กลไก การ เฝา ระวัง ความ ปลอดภัย ดาน อาหาร ของ ผู บริโภค กระทรวง
สาธารณสุข
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2) กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

38 Í§¤»ÃÐ¡Íº´ŒÒ¹ ‘¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ’

μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 9.4

รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพทีผิ่ ดมาตรฐานในฐานขอมูลทีเกี
่ ย่ วของ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนตัวอยางของผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ยา เครื่องสำอาง ที่มี
ผลตรวจวิเคราะหแลวพบวาผิดมาตรฐานทีกำหนด
่
เปรียบเทียบกับจำนวน
ตัวอยางของผลิตภัณฑสุขภาพที่ทำการตรวจวิเคราะหทั้งหมด คูณดวย
100
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³:
จำนวนตัวอยางของผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดมาตรฐาน
X 100
จำนวนตัวอยางที่ทำการตรวจวิเคราะหทั้งหมด

¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาผลลัพธการคำนวณเปรียบเทียบกับคาเปาหมายทีตั่ ง้ ไวใน
รอบปนั้น และเปรียบเทียบผลลัพธในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บขอมูลจากรายงาน ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพใน
แตละปของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขภาพซึ่ง
รวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูล Single Window หรือฐานขอมูลอื่นๆ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

10
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¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 10: ความรับผิดชอบของผูประกอบการ
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ผูประกอบธุรกิจดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) ผูประกอบ

ธุรกิจมีการควบคุมกันเองใหเปนไปตามขอกำหนด รวมทัง้
ปองกันและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
โดยเร็ว
μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´
10.1

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

จำนวนผูป ระกอบการทีม่ กี ารกำหนดระบบปองกันและเยียวยาความเสียหาย
ทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจโดยเร็ว

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 10.1

จำนวน ผู ประกอบการ ที่ มี การ กำหนด ระบบ ปองกัน และ เยียวยา
ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยเร็ว
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวน ผู ประกอบการ ที่ มี การ กำหนด ระบบ ปองกัน และ เยียวยา
ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยเร็วไว เชน ระบบการเรียก
คืนสินคาที่ไมปลอดภัย
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวมขอมูลจากรายงานประจำปผลการปฏิบตั งาน
ิ ของสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

41

>> Í§¤»ÃÐ¡Íº´ŒÒ¹ ‘¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
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¡ÅØ‹ÁμÑÇªÕéÇÑ´·Õè 11: ขอมูลขาวสารสูผูบริโภค
à»‡ÒËÁÒÂ:
1) ผูบริโภคตองไดรับความรูและเขาถึงขอมูลขาวสารที่ครบถวน และ
สมประโยชน
2) รัฐควรควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายยาและอาหาร

μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

11.1

มีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาและบริการโดยองคกรที่
ไมมีสวนไดสวนเสีย

11.2

จำนวนรายการคุมครองผูบริโภคที่นำเสนอทางสถานีโทรทัศน

11.3

มีกฎหมายและมาตรการที่ใชในการควบคุมการสงเสริมการขายและการ
โฆษณายาและอาหาร

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
1) UN Guideline for Consumer Protection
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด
8 การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 11.1

มีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาและบริการโดย
องคกรที่ไมมีสวนไดสวนเสีย
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
มี ร ายงานข อ มู ล เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของสิ น ค า และบริ ก ารที่
นำเสนอโดยองค ก รที่ ไ ม มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในสิ น ค า และบริ ก าร เช น
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจของผูบริโภค
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวามีหรือไมมีมีรายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของ
สินคาและบริการโดยองคกรที่ไมมีสวนไดสวนเสีย
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
เก็บขอมูลจากวารสารฉลาดซื้อของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคหรือองคกร
พัฒนาเอกชนอื่นๆ เพื่อศึกษารายงานขอมูลเปรียบเทียบคุณภาพของ
สินคาและบริการตางๆ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 11.2

จำนวนรายการคุมครองผูบริโภคที่นำเสนอทางสถานีโทรทัศน
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่นำเสนอ
เปนประจำ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง
5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 และทีวีไทย
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณในชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สอบถามหรือสำรวจรายการโทรทัศนทีมี่ เนือ้ หาเกีย่ วกับการคุม ครอง
ผูบริโภคที่นำเสนอทางสถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9
ชอง 11 และทีวีไทย
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 11.3

มีกฎหมายและมาตรการทีใช
่ ในการควบคุมการสงเสริมการขายและ
การโฆษณายาและอาหาร
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
ประเทศไทยมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติในการ
ควบคุ ม การ ส ง เสริ ม การ ขาย และ การ โฆษณา ยา และ อาหาร หรื อ มี
หลักเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายและการโฆษณายาและ
อาหาร
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาวา มีหรือไมมี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบตั ิ
ในการควบคุมการสงเสริมการขายและการโฆษณายาและอาหาร หรือมี
หลักเกณฑจริยธรรมฯ
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สำรวจ และ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ แนว ปฏิบัติ
ในการควบคุมการสงเสริมการขายและการโฆษณายาและอาหาร หรือ
หลักเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายและการโฆษณายาและ
อาหารที่ประกาศใชในประเทศไทย
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

12
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¡ÅØÁ‹ μÑÇªÕÇÑé ´·Õè 12: สือ่ สารมวลชนกับการคุม ครองผูบริ
 โภคและการโฆษณา
à»‡ÒËÁÒÂ:
สือ่ มวลชนเผยแพรขาวสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริ
 โภค
และมีสวนรับผิดชอบตอสังคม

μÑÇªÕéÇÑ´:
μÑÇªÕéÇÑ´
12.1
12.2

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

จำนวนบทความที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในหนังสือพิมพ
จำนวนเรื่องที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดโฆษณา

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§:
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 (หมวด 8
การคุมครองผูบริโภค)
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 12.1

จำนวนบทความที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในหนังสือพิมพ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนบทความทีมี่ เนือ้ หาเกีย่ วกับการคุม ครองผูบริ
 โภคทีนำ
่ เสนอ
ในหนังสือพิมพทั่วไปที่เผยแพรในระดับประเทศ เปนประจำอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาปริมาณและเปรียบเทียบปริมาณในชวงเวลาทีเปลี
่ ย่ นแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
สำรวจ/สอบถาม และ วิเคราะห บทความ ที่ มี เนื้อหา เกี่ยว กับ การ
คุมครองผูบริโภคที่นำเสนอในสื่อหนังสือพิมพ
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
สำนักงานแผนงานคุม ครองผูบริ
 โภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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μÑÇªÕéÇÑ´·Õè 12.2

จำนวนเรื่องที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดโฆษณา
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ:
จำนวนเรื่องที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความ ผิดโฆษณา
ในรอบ 1 ป ของหนวยงานที่ทำหนาที่คุมครองผูบริโภค เชน สำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
¡ÒÃÇÑ´:
พิจารณาปริมาณและเปรียบเทียบปริมาณในชวงเวลาทีเปลี
่ ย่ นแปลง
¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ:
รวบรวม จาก รายงาน สรุป ผล งาน ประจำ ป ของ สำนักงาน คณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกี่ยวกับคดีที่มีการกระทำผิดดานการโฆษณาในรอบ 1 ป
áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅÍŒÒ§ÍÔ§:
1) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

