
งานสวัสดิการพยาบาล 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

 
 ค าว่า “ ผู้บริโภค”  หมายความถึง  บุคคลทุกคนที่ซื้อสินค้าทั้งสินค้าที่รับประทาน  
ใช้กับร่างกาย  หรือน ามาใช้สอยอื่น ๆ รวมทั้งการใช้บริการต่าง ๆ เช่น  การให้แพทย์ตรวจรักษา  
การโดยสารรถเรือ เคร่ืองบิน การตัดผม ตัดเสื้อ เป็นต้น  ซึ่งตรงกับค าภาษอังกฤษว่า “consumer” 

 ในที่นี้ “ ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข”    (HEALTH CVONSUMER)  มีความเหมาย
เฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้ามารับประทาน  หรือใช้กับร่างกาย  เพื่อการยังชีพ การรักษา  การป้องกัน และ
ความสะอาด รวมถึงเพื่อความสวยงาม สินค้าที่จะกล่าวถึงเจาะจงเฉพาะสินค้า 7 ประเภทเท่านั้น  
ได้แก่  อาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เคร่ืองมือแพทย์  
เคร่ืองส าอาง  และวัตถุมีพิษที่ใช้ทางสาธารณสุข 
 

 สิทธิท่ีผู้บริโภคพึงทราบ  ที  4  ประการ  คือ 
 ( 1 )   สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
 ( 2 )   สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าหรือบริการ 
 ( 3 )   สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
 ( 4 )   สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 เหตุใดจึงต้องคุ้มครองผู้บริโภค  การคุ้มครองผู้บริโภคมีสาเหตุมาจากปัญหาเร่ือง
ปากท้องมากที่สุด  ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึงเศรษฐกิจการค้าและการผลิต  ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของระบบ
การตลาด  ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบการจ าหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังนั้น  การดูแลให้ความ
เปน็ธรรมในระบบตลาดและความปลอดภัยแก่ปากท้องของประชาชน  จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องดูแล 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าแบ่งออกได้เป็น  3  ฝ่าย  คือ 

- ผู้บริโภค     ซึ่งเป็นผู้ซื้อ  ผู้ใช้สินค้าและบริการ 
- ผู้ผลิตหรือผู้ขาย   ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า  พ่อค้า 
- รัฐ  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจทางกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการค้า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น  การค้ายิ่งเจริญกว้างขวางออกไปมากเพียงใด
พ่อค้ายิ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมการค้าแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อแข่งขันกันมากขึ้น  ท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในภาวะ
จ ายอมถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า  เนื่องจากขาดความรู้ในเร่ืองภาวะการตลาดและคุณภาพของ
สินค้าและบริการ  ยิ่งผู้บริโภคที่อ่อนแอ  หรือผู้ที่มีความรู้น้อย  ผู้ไม่รู้หนังสือที่อยู่ในชนบทห่างไกล



ความเจริญก็ยิ่งตกเป็นเหยื่อของเล่ห์เหลี่ยมการค้าที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้เน่ืองจากไม่สามารถป้องกัน
ผลประโยชน์ของตนได้          เมื่อเป็นดังนี้  จึงจ าเป็นรัฐจะต้องยื่นมือเข้ามาให้ความคุ้มครองโดยใช้
อ านาจทางกฎหมายและการให้ความรู้แก่ประชาชน  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม  
 รัฐมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอยู่หลายฉบับ  เช่น  กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายควบคุมโภคภัณฑ์  กฎหมายควบคุมการค้าก าไรเกินควร  
กฎหมายเคร่ืองชั่งตวงวัด กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ซึ่งต่างก็เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งสิ้น  
 ส าหรับในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ขณะนี้ได้มีกฎหมายควบคุมโดยตรงอยู่  7  ฉบับ  ได้แก่
กฎหมายอาหาร กฎหมายยา  กฎหมายเคร่ืองส าอาง กฎหมายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   
กฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายวัตถุมีพิษ   และกฎหมายเคร่ืองมือแพทย์ 
 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค 
  

 การคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วไป  มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน  เช่น  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตร และกระทรวงพาณิชย์  ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  เหล่านี้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน  จึงจะท าให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร ? 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

1. ตรวจสอบ  พิจารณาเกี่ยวกับการให้
อนุญาต 

ผลิตน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  ขาย  
ส่งออก  การมีไว้เพื่อขายและใช้รับจ้าง  โดย
อนุญาตเกี่ยวกับ 

-   การประกอบกิจการ 
              -  คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
              -  การแสดงฉลาก 

1. รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  ที่
ได้รับ     

ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก  
การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค              ส่ง
เร่ืองให้หน่วยงานที่มีกฎหมายรับผิดชอบ
โดยตรงด าเนินการ ( เช่นส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ตามกฎหมาย  7  



แก่สถานที่ประกอบธุรกิจตาม     พระราชบัญญัติ  
7  ฉบับ  คือ  อาหาร  ยา   วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เคร่ืองมือแพทย์ 
เคร่ืองส าอาง  และ  วัตถุมีพิษ  ทั้งนี้เพื่อควบคุม
มาตรฐานของ  สินค้าก่อนออกจ าหน่ายแก่
ประชาชน 

กระทรวงสาธารณสุข 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

 2.     ตรวจสอบสถานที่ที่ประกอบธุรกิจ  การ  
แสดงฉลากของผลิตภัณฑ์  การเก็บตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์ตรวจ วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
เฝ้าระวังสินค้าที่ออกจ าหน่ายแก่  ประชาชน  ให้
มีคุณภาพตามที่ก าหนด  และมี ความปลอดภัย 
      3.  ควมคุมและตรวจสอบ  ข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่สู่ประชาชน  เช่นการโฆษณาสินค้า  มิ
ให้ใฆษณาสินค้าที่กฎหมายสั่งห้าม  การโฆษณา
เกินความเป็นจริงและการหลอกลวงประชาชน 
      4.  ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่
ประชาชนผู้บริโภคในการพิจารณาเลือกซื้อ  
เลือกใช้สินค้าที่ได้คุณภาพ  มาตรฐาน  และมี
ความปลอดภัย 
      5.   ด าเนินการค้นคว้า  ศึกษาวิจัยทั้งในแง่
วิชาการ  เพื่อปรับปรุงคุณภาพ  มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์  การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคในการกินและใช้สินค้าที่อาจจะไม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ตลอดจนการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและจัดระบบการควบคุม  การ
บริหารจัดการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ 
      6.  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ  
เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานที่ประกอบการ
ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเป็นที่

ฉบับ ) 
 
 
 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

2.    ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้  
ประกอบธุรกิจ  ซึ่งกระท าการอันเป็น ลักษณะ
ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  และจัดให้มีการ
ทดสอบ  หรือพิสูจน์สินค้าหรือ บริการใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็น 
       3.    ศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันศึกษาและ
หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรง 
 

        4.   เผยแพร่ให้ความรู้แก้ผู้บริโภค  เพื่อให้
รู้จักวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจได้รับ
จากสินค้าหรือบริการ 
        5.  ประสานงานกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ  เกี่ยวกับการ
ควบคุมส่งเสริม  หรือก าหนดมาตรฐานสินค้า
หรือบริการ 
 
 
 
 
 
        6.   แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค 



เชื่อถือของประชาชนและส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศได้ 
      7.  ติดตาม  สอดส่อง  สืบสวน สอบสวน  
และด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

        7.   เร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่  ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐให้ปฏิบัติการตาม
อ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  ท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของผู้บริโภคประสานงาน  และ
เร่งรัดเพื่อให้มีการด าเนินงานคุ้มครอง
ประโยชน์สุขของผู้บริโภค 
 

 ที่มา    .   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา     กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

เรียบเรียงโดย  อ.กอบกุล   พิไลพันธ์พฤกษ์ 
งานสวัสดิการพยาบาล 


