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วตัถปุระสงค ์: เพื่อศกึษำถงึวธิกีำรของหน่วยงำนภำครฐัในกำรจดักำรกบักำรโฆษณำทำงอนิเทอร์เน็ตทีผ่ดิกฎหมำย
เพื่อขำยยำที่ทรำบแน่ชดัว่ำมคีวำมเสีย่งต่อผู้บริโภค และเพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนจดักำรกบักำร
โฆษณำขำยยำทำงอนิเทอร์เน็ต วิธีการ : ผูว้จิยัรวบรวมรำยกำรยำแผนโบรำณทีม่กีำรแจง้เตือนภยัระหว่ำงวนัที ่20 ม.ค.2555 ถงึ 
วนัที่ 20 ม.ิย. 2557 ว่ำมกีำรปลอมปนสำรต้องห้ำมจำก www.tumdee.org ของกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ หลงัจำกนัน้น ำชื่อยำ
ดงักล่ำวไปค้นหำด้วยกูเกิลเพื่อค้นหำกำรโฆษณำทำงอินเทอร์เน็ตของยำดงักล่ำว  ผู้วจิยัยงัได้สมัภำษณ์พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรบงัคบัใชก้ฎหมำยกบักำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอร์เน็ตทัง้ในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร กรมสอบสวนคดพีเิศษ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิและส ำนกังำนอยักำรจงัหวดั ผูว้จิยั
วเิครำะห์เนื้อหำจำกกำรสมัภำษณ์เพื่อสรุปถึงขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุงวธิกีำรจดักำรกบัปัญหำนี้   ผลการวิจยั: เวบ็ไซต์ 
www.tumdee.org แจง้เตอืนภยัยำแผนโบรำณจ ำนวน 35 รำยกำร กำรสบืคน้ชื่อยำดงักล่ำวดว้ยกเูกลิ พบมกีำรโฆษณำขำยยำแผน
โบรำณทีผ่ดิกฎหมำยจ ำนวน 19 รำยกำรใน 44 เวบ็ไซด ์ช่องทำงตดิต่อซือ้ขำยส่วนใหญ่เป็นสถำนที่เดยีวกบัสถำนทีผ่ลติ กำรวจิยัไม่
พบว่ำมีกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบักำรกระท ำผิดเหล่ำนี้  กำรสมัภำษณ์เจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้ง พบว่ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำควรปรบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนในเรื่องนี้ใหร้วดเรว็ขึน้ ประชำสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภคทรำบถงึผลติภณัฑท์ี่
มีอนัตรำย ชี้แจงให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพตระหนักต่อโทษที่จะได้รบัหำกกระท ำผดิ และแก้กฎหมำยให้ควบคุมกำร
โฆษณำขำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำงอินเทอร์เน็ตให้ชดัเจน สรุป:  ยำแผนโบรำณจ ำนวนมำกที่ทำงรำชกำรพบว่ำมคีวำมเสี่ยงต่อ
ผู้บริโภคยงัคงมกีำรโฆษณำทำงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำควรเร่ง
ปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งในเรื่องนี้  
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บทน า 
กำรโฆษณำผลติภณัฑส์ุขภำพทีผ่ดิกฎหมำยเป็น

ปัญหำที่ส ำคญัซึ่งพบได้ในทุกพื้นที่ทัว่ทัง้ประเทศและทุก
สื่อโฆษณำ เช่น กำรศึกษำกำรโฆษณำทำงวิทยุท้องถิ่น
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2558 จำกทุกภูมิภำคของไทย พบ
กำรโฆษณำยำ อำหำร เครื่องส ำอำง และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
(เช่น เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น) ที่ละเมิดกฎหมำยร้อยละ 
50-82, 46-84, 30-56 และ 68-100 ของจ ำนวนชิน้โฆษณำ 
ตำมล ำดบั (1-6) ศูนยจ์ดักำรเรื่องรอ้งเรยีนและปรำบปรำม
กำรกระท ำผดิกฎหมำยเกี่ยวกบัผลติภณัฑส์ุขภำพ (ศรป) 
รวบรวมผลกำรเฝ้ำระวงักำรโฆษณำผลติภณัฑส์ุขภำพใน
ปีงบประมำณ 2558 พบกำรโฆษณำที่ผิดกฎหมำยทำง
นิตยสำร อนิเทอรเ์น็ต โทรทศัน์ดำวเทยีม ฟรทีวีทีวีดีจิติอล 
หนงัสอืพมิพ ์และวทิยุ รอ้ยละ 11.37, 22.05, 62.13, 1.44, 
4.76, 27.88, และ ตำมล ำดบั (7)  

กำรศึกษำนี้ เ น้นศึกษำเฉพำะกำรโฆษณำ
ผลติภณัฑส์ขุภำพทีผ่ดิกฎหมำยทำงสือ่อนิเทอรเ์น็ต เพรำะ
เป็นสื่อที่ได้รบัควำมนิยมมำกขึน้เรื่อย ๆ ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำตริำยงำนว่ำ ในปี พ.ศ. 2556 ประชำกรไทยอำยุ 6 
ปีขึ้นไป 22.2 ล้ำนคนใช้คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 35.0) ใช้
อินเทอร์เน็ต  18 .3  ล้ำนคน (ร้อยละ 28 .9 )  และใช้
โทรศพัท์มอืถือ 46.4 ล้ำนคน (ร้อยละ 73.3) อตัรำกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพิม่สูงขึน้เมื่อเทยีบกบัในอดตี เช่น 
ในปี 2552 ขำวไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 20 
ครวัเรอืนทีม่กีำรเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตมสีดัส่วนเพิม่ขึน้จำก
ร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ 2552 เป็นร้อยละ 23.5 ในปี พ.ศ. 
2556  ประชำกรร้อยละ 5.3 จองสินค้ำและบริกำรทำง
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำเครื่องแต่งกำยและ
เครื่องประดับ (ร้อยละ 46.8) กำรซื้อ e-ticket (ร้อยละ 
17.1) และซือ้อำหำรหรอืเครื่องดื่มสนิคำ้ดำ้นสุขภำพ (รอ้ย
ละ 14.5) (8) กำรส ำรวจผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตจ ำนวน 
1 0 ,4 3 4  คน  โ ด ย ส ำ นั ก ง ำ นพัฒน ำ ธุ ร ก ร รมทำ ง
อเิลก็ทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) พบว่ำ ร้อยละ 45.3 ใช้
งำนอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 42 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ ร้อยละ 
64.9 เคยซื้อสนิค้ำ/บริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
24.4 ของผู้ที่ส ัง่ซื้อของทำงอินเทอร์เน็ตได้ซื้อสนิค้ำกลุ่ม
สุขภำพและควำมงำม (9) ข้อมูลเหล่ำนี้บ่งชี้ให้เห็นถึง
ควำมส ำคญัของอนิเทอรเ์น็ตในกำรเป็นแหล่งขอ้มลู แหล่ง
โฆษณำ และแหล่งเลือกหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ อย่ำงไรก็

ตำม ปัญหำกำรโฆษณำผลติภณัฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย
ทำงสื่ออนิเทอรเ์น็ตเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ไดง้่ำย กำรศกึษำในปี 
พ.ศ. 2553-2554 ใน 64 เวบ็ไซต์ทีม่ขีอ้ควำมโฆษณำขำย
ผลติภณัฑ์ลดน ้ำหนักทัง้หมด 390 ผลติภณัฑ์ พบว่ำ ร้อย
ละ 52.5 แอบอ้ำงกำรรบัรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) และพบกำรโฆษณำผิดหลักเกณฑ์
เรื่องกำรโฆษณำตำมกฎหมำยในอกีหลำยลกัษณะ (10) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  (อย.) 
ตระหนักถึงปัญหำขำ้งต้น จงึก ำหนดระบบกำรตรวจสอบ
และกำรเฝ้ำระวังกำรโฆษณำขำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำง
อนิเทอรเ์น็ต ดงัแสดงในภำคผนวกที ่1 หำกพบว่ำ โฆษณำมี
ผลเสยีต่อผูบ้รโิภคอย่ำงรำ้ยแรง ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีส่ง่เรื่อง
ใหก้รมสอบสวนคดพีเิศษ หรอืกองบงัคบักำรปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) หรือคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนผู้ได้รบัควำมเดือนร้อนจำกกำรสัง่ซื้อ
สนิค้ำรวมทัง้กำรกระท ำควำมผิดอำญำอื่นทำงอินเทอร์เน็ต
ด ำเนินกำร แต่หำกไม่เขำ้ข่ำย อย. จะแจง้ระงบัโฆษณำ แจง้
เปรยีบเทยีบปรบั และใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ระงบัโฆษณำหรอืชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิในกำรด ำเนินคด ีกรณีไม่สำมำรถแจง้ระงบัโฆษณำ
ได ้เช่น ไม่มขีอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ไม่มขีอ้มูลกำรไดร้บัอนุญำตจำก
ส ำนักงำนฯ ไม่ทรำบแหล่งผลิต หรือสถำนที่ ให้ท ำหนังสอื
แจ้ง กองบงัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกบั
กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.) สอบสวนขอ้เทจ็จรงิแห่งคดี
เพิม่เตมิและหำกพบกำรกระท ำผดิจรงิใหด้ ำเนินคดต่ีอไป เมื่อ
คดสีิน้สดุ อย. จะแจง้กระทรวงกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสือ่สำร (ICT) เพื่อปิดเวบ็ไซตท์ีก่ระท ำผดิ 

ในปีงบประมำณ 2557 ศูนย์กำรเรื่องร้องเรียน
และปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
สุขภำพ (ศรป.) ของ อย. พบกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่ผิดกฎหมำยทำงอินเทอร์เน็ตจ ำนวน 2,022 
รำยกำร อย. ไดด้ ำเนินงำนตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนดแลว้เสรจ็
จ ำนวน 472 รำยกำร (คิดเป็นร้อยละ 23.34)  และอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1,550 รำยกำร โฆษณำที่ผดิ
กฎหมำยทัง้หมดดงักล่ำวเป็นโฆษณำขำยยำโดยไม่ไดร้บั
อนุญำต จ ำนวน 304 รำยกำร ในจ ำนวนนี้ อย. ได้ส่งให้
กระทรวง ICT จ ำนวน 47 รำยกำรเพื่อด ำเนินคดีในศำล
และให้ศำลมคี ำสัง่ปิดเวบ็ไซต์ต่อไป อกี 257 รำยกำร อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดกำร
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ปัญหำนี้ยังด ำเนินกำรได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอำจเกิดจำก
ข้อจ ำกัดในเรื่องอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ โดย ศรป. มี
ข้ำรำชกำร 1 คน และลูกจ้ำงเหมำ 9 คน กำรรวบรวม
เอกสำรกำรโฆษณำทีไ่ม่ถูกกฎหมำยเพื่อสง่ไปใหเ้จำ้หน้ำที่
ต ำรวจจึงอำจล่ำช้ำ นอกจำกนี้ ข ัน้กำรหำตวัผู้กระท ำผดิ
โดยต ำรวจหรอืกำรประสำนงำนกบักระทรวง ICT เพื่อขอให้
ศำลสัง่ปิดเวบ็ไซตอ์ำจมคีวำมซบัซอ้นและล่ำชำ้ เป็นตน้ 

ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณำอย่ำงผิดกฎหมำยอำจเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคก็ได้  
อย.ยังมีระบบกำรแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.fda.moph 
.go.th/safetyalert/frontend/theme1/index.php?Submit=c
lear (11) สว่นกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทยจ์ดัใหม้รีะบบแจง้
เตือนภัยที่   www.tumdee.org/alert/drug_alert_show _ 
guest.php ( 12 )  ผลิตภัณฑ์ที่ ทรำบแน่ชัดแล้วว่ ำ ไม่
ปลอดภัย ต่ อผู้ บ ริ โภค แ ต่ยังค งมีก ำร โฆษณำทำง
อนิเทอรเ์น็ตอย่ำงต่อเนื่องเป็นสิง่ทีค่วรแกไ้ขอย่ำงยิง่ กลุ่ม
ย ำ ที่ มี ก ำ ร แ จ้ ง เ ตื อ น ภั ย ม ำ กที่ สุ ด ก ลุ่ ม หนึ่ ง โ ด ย
กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์คอื ยำแผนโบรำณทีม่สีำรอำจ
ที่เป็นอนัตรำย เช่น เพรดนิโซโลน เดก็ซำเมธำโซน เป็นต้น 
กำรศึกษำนี้มุ่งตอบค ำถำมว่ำ ยำแผนโบรำณที่ทรำบแน่ชดั
แล้วว่ำเป็นอันตรำยต่อสุขภำพนัน้ยงัคงมีกำรโฆษณำทำง
อินเทอร์เน็ตมำกน้อยเพียงไร และเจ้ำหน้ำที่มีแนวทำง
อย่ำงไรในกำรจดักำรปัญหำกำรโฆษณำผลติภณัฑส์ขุภำพ
อย่ำงผิดกฎหมำยทำงอินเทอร์เน็ต ทัง้นี้ เพื่อหำขอ
เสนอแนะในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนดงักล่ำว 
 
วิธีการวิจยั 

ผลิตภณัฑที์ศ่ึกษา 

ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษำ คือ ยำแผนโบรำณที่ปนเป้ือนสำร
อนัตรำย เช่น เด็กซำเมธำโซน เพรดนิโซโลน พำรำเซตำมอล 
เป็นต้น ซึง่มกีำรแจง้เตนืภยัแก่ประชำชนที่ www.tumdee. 
org ของกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ (12) ตัง้แต่วนัที่ 20 
ม.ค.2555 ถงึ วนัที ่20 ม.ิย.2557 ยำแผนโบรำณทีศ่กึษำอำจ
เป็นยำที่มีเลขทะเบียนยำตำมกฎหมำยหรือไม่มีเลข
ทะเบียนยำแต่ฉลำกระบุว่ำเป็นยำแผนโบรำณที่ใช้รกัษำ
โรคต่ำง ๆ  

 

การตรวจสอบการโฆษณา 
ผู้วจิยัน ำชื่อกำรค้ำของผลติภณัฑ์ที่เป็นตวัอย่ำงไป

สบืค้นจำกฐำนขอ้มูลผลิตภณัฑ์บนเว็บไซต์ของ อย.ว่ำ ยำ
ดงักล่ำวมเีลขทะเบยีนยำถูกต้องตำมกฎหมำยหรอืไม่และ
บนัทกึขอ้มลูสถำนทีผ่ลติยำทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 

หลงัจำกนัน้ น ำชื่อยำดงักล่ำวสบืคน้ในเวบ็ไซต์กู

เกลิ เพื่อตรวจหำเวบ็ไซตท์ีม่กีำรโฆษณำขำยยำดงักล่ำวโดย

ไม่ถูกต้องตำมพระรำชบญัญตัยิำ พ.ศ. 2510 อย่ำงไรกต็ำม 

ผลกำรค้นพบเว็บไซต์จ ำนวนมำก ท ำให้ต้องใช้เวลำเป็น

จ ำนวนมำกในกำรตรวจสอบ ผู้วิจ ัยจึงใช้เทคนิค Google 

Hack ช่วยกรองขอ้มลูในกำรคน้หำ ท ำใหข้จดั เวบ็ไซตท์ีไ่ม่มี

เน้ือหำเกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำขำยยำออกไป ท ำให้ได้

เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวขอ้งจ ำนวนไม่มำก และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

สำมำรถตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น ใช้

ค ำสัง่  filetype, allintext, allintitle, allinanchor หรือ  intitle 

พมิพใ์สห่น้ำค ำสบืคน้ทีต่อ้งกำร เช่น intitle : ค ำสบืคน้ เป็น

ตน้ อนึ่งกำรใชเ้ทคนิค Google Hack ดงักล่ำวตอ้งใชค้ ำสัง่หลำย 

 ๆแบบ เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรกรองขอ้มูลของค ำสัง่แต่

ละแบบมคีวำมแตกต่ำงกนั และใหจ้ ำนวนเวบ็ไซตต่์ำงกนั   

การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล 
ผู้วิจ ัยสัมภำษณ์ผู้ ให้ข้อมูลซึ่ง เ ป็นพนักงำน

เจำ้หน้ำทีซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยกบั
ผูโ้ฆษณำขำยยำทำงอนิเทอรเ์น็ตอย่ำงผดิกฎหมำยดงัทีแ่สดงใน
ภำคผนวก 1 ผู้ให้ขอ้มูลประกอบด้วย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ใน อย. จ ำนวน 2 ท่ำน และพนักงำนเจำ้หน้ำทีน่อก อย. 5 
ท่ำน ได้แก่ ผู้ก ำกับกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 กองบังคับกำร
อ ำนวยกำรต ำรวจภูธรภำค 1 (อดตี บก. ปอท.) ผู้บญัชำกำร
ส ำนักคดเีทคโนโลยแีละสำรสนเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อัยกำร
ประจ ำจงัหวดัจ ำนวน 1 คน ผูใ้หข้อ้มลูแต่ละรำยมปีระสบกำรณ์
ท ำงำนในเรื่องนี้เป็นอย่ำงด ีกำรสมัภำษณ์ใชเ้วลำประมำณ 1 
ชัว่โมง  

ประเดน็ในกำรสมัภำษณ์ คอื วธิกีำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูก
กฎหมำย ผลกำรด ำเนินงำนร่วมกบั อย. ในเรื่องนี้ ปัญหำ
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อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนและแนวทำงแก้ไข ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุงกำรท ำงำน 
          การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจ ัยน ำข้อมูลที่รวบรวมได้ทัง้หมดมำวิเครำะห์
เนื้อหำและหมวดหมู่ขอ้มูลเกี่ยวกบัประเดน็ส ำคญัในเรื่องกำร
ด ำเนินงำนจดักำรปัญหำกำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอรเ์น็ต
ทีไ่ม่ถูกกฎหมำย  
   
ผลการวิจยั 
ยาแผนโบราณท่ีผสมสารอนัตราย 

ฐำนข้อมูลคุณภำพและควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพโดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มีข้อมูล
ทัง้หมดจ ำนวน 96 รำยกำร ในช่วงเวลำทีศ่กึษำ โดยเป็นยำ
แผนโบรำณที่มเีลขทะเบยีนหรอืยำแผนโบรำณที่ฉลำกระบุ
สรรพคุณรักษำโรคต่ำง ๆ  จ ำนวน 35 รำยกำร กำร
ตรวจสอบพบว่ำ เป็นยำที่มีเลขทะเบียนตำมฐำนข้อมูล
ทะเบยีนยำของ อย. จ ำนวน 19 รำยกำร  ยำแผนโบรำณที่
ไม่มีเลขทะเบียน จ ำนวน 12 รำยกำร และเป็นยำแผน
โบรำณปลอม 4 รำยกำรโดยมีกำรใช้เลขทะเบียนยำแผน
โบรำณอื่น  

กำรตรวจสอบฉลำกยำแผนโบรำณทัง้ 35 รำยกำร 
พบว่ำ ฉลำกระบุที่อยู่ของผู้ผลติจ ำนวน 24 รำยกำร  อกี 11 
รำยกำร ไม่ระบุทีอ่ยู่ของผูผ้ลติบนฉลำก สถำนทีผ่ลติยำแผน
โบรำณซึ่งปรำกฎบนฉลำก ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น จ ำนวน 
15 รำยกำร  กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 4 รำยกำร จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จ ำนวน 2 รำยกำร จังหวัดบึงกำฬ จ ำนวน 1 
รำยกำร จงัหวดัพะเยำ จ ำนวน 1 รำยกำร และสำธำรณรัฐ
ประชำธปิไตยประชำชนลำว จ ำนวน 1 รำยกำร  

 
การโฆษณาทางอินเทอรเ์น็ต 

เมื่อสืบค้นชื่อยำแผนโบรำณทัง้ 35 รำยกำรใน
เว็บไซต์กูเกิล พบว่ำ มเีวบ็ไซต์ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด จ ำนวน 
218 เว็บไซต์ เมื่อตรวจสอบเนื้อหำในแต่ละเว็บไซต์ (url) 
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 1)  เวบ็ไซต์ประเภทที่
มเีน้ือหำเกีย่วกบักำรแจง้เตอืนอนัตรำยว่ำยำแผนโบรำณใส่
สำรทีเ่ป็นอนัตรำยจ ำนวน 22 เวบ็ไซต ์2) เวบ็ไซตป์ระเภท
ทีม่เีนื้อหำเกีย่วกบักำรโฆษณำขำยยำแผนโบรำณ จ ำนวน 
24 เว็บไซต์ 3)  เว็บไซต์ประเภทที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำร
โฆษณำขำยยำแผนโบรำณในบำงหน้ำ (20 หน้ำ) และในบำง

หน้ำมเีนื้อหำเกีย่วกบักำรแจง้เตอืนอนัตรำยว่ำยำแผนโบรำณ
ใส่สำรที่เป็นอนัตรำย (22 หน้ำ) รวม จ ำนวน 42 เว็บไซต์ 
และ 4) เวบ็ไซตท์ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง จ ำนวน 130 เวบ็ไซต ์

เมื่อศึกษำเฉพำะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
โฆษณำขำยยำแผนโบรำณอย่ำงเดยีว จ ำนวน 44 เวบ็ไซต์ 
(จำกเว็บไซต์ประเภทที่ 2 จ ำนวน 24 เว็บไซต์ และจำก
เวบ็ไซต์ประเภทที ่3 จ ำนวน 20 เวบ็ไซต์)  พบว่ำ เป็นกำร
โฆษณำขำยยำ 19 รำยกำร ซึ่งผลิตในจังหวัดขอนแก่น 
จ ำนวน 9 รำยกำร กรุงเทพฯ จ ำนวน 4 รำยกำร จงัหวดั
รอ้ยเอด็ จ ำนวน 2 รำยกำร พะเยำ จ ำนวน 1 รำยกำร แหล่ง
ผลติในประเทศลำว จ ำนวน 1 รำยกำร และไม่ระบุแหล่งผลติ
จ ำนวน  2 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นกำรโฆษณำขำยยำเพิม่
สมรรถภำพทำงเพศหรือยำกษัยเส้น  ทุกเว็บไซต์ระบุ
ช่องทำงตดิต่อในกำรซือ้ยำ คอื ทำงโทรศพัท ์ทัง้ 19 รำยกำร 
ตดิต่อซือ้ขำยหน้ำเวบ็ไซต์ จ ำนวน 14 รำยกำร  ตดิต่อซือ้
ขำยทำง e-mail จ ำนวน 8 รำยกำร และติดต่อซือ้ขำยทำง
ไลน์ จ ำนวน 6 รำยกำร  

กำรวเิครำะหก์ำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอร์เน็ต
ทัง้ 19 รำยกำร ม ี11 รำยกำรทีเ่ป็นกำรโฆษณำโดยผู้ผลติ
เอง ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถด ำเนินคดีกับผู้ผลิตได้  
นอกจำกในเวบ็ไซต์มกัมขีอ้ควำมเชญิชวนใหเ้ป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตยำแผนโบรำณ แสดงให้เห็นว่ำมกีำร
สร้ำงเครอืข่ำยกำรขำยยำให้เตบิโตขึน้ ขอ้ควำมทีใ่ชใ้นกำร
โฆษณำของยำทัง้ 19 รำยกำร มีรำยละเอียดดังแสดงใน
ภำคผนวกที ่2 

 
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา 

กำรตรวจสอบกำรโฆษณำขำยยำแผนโบรำณทัง้ 
19 รำยกำรพบว่ำประกอบด้วย 1)ยำแผนโบรำณที่ขึ้น
ทะเบยีนยำถูกตอ้งตำมกฎหมำย จ ำนวน 13 รำยกำร ซึง่ผู้
โฆษณำกระท ำกำรโฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รบัอนุญำตตำม
มำตรำ 88 ทว ิและโฆษณำในลกัษณะทีต่อ้งหำ้มตำม   มำตรำ 
88 ของกฎหมำยยำ ซึ่ งมีโทษตำม มำตรำ 124 ของ
พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 2) ยำแผนโบรำณปลอม 
จ ำนวน 3 รำยกำร ผดิมำตรำ 72(1) ซึง่มโีทษตำม มำตรำ 
117 หำกพสิจูน์ไดว้่ำผูโ้ฆษณำเป็นผูข้ำย ทัง้นี้ผูโ้ฆษณำยงั
ผดิฐำนโฆษณำขำยยำโดยไม่ไดร้บัอนุญำตำมมำตรำ 88 ทว ิ
และโฆษณำในลักษณะที่ต้องห้ำมตำมมำตรำ 88 ของ
กฎหมำยยำ ซึง่มโีทษตำม มำตรำ 124 ของพระรำชบญัญตัิ
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ยำ พ.ศ. 2510  และ 3) ยำแผนโบรำณที่ไม่มเีลขทะเบยีน 
จ ำนวน 3 รำยกำร โดยผดิฐำนขำยยำที่ไม่ได้ขึน้ทะเบยีน
ต ำรบัยำตำมมำตรำ 72(4) ซึง่มโีทษตำม มำตรำ 122 ของ
กฎหมำยยำ หำกพสิูจน์ได้ว่ำ ผู้โฆษณำเป็นผู้ขำย ทัง้นี้ผู้
โฆษณำยงัผดิฐำนโฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รบัอนุญำตำม
มำตรำ 88 ทว ิและโฆษณำในลกัษณะที่ต้องห้ำมตำมมำตรำ 
88 ของกฎหมำยยำ ซึ่งมีโทษตำม มำตรำ 124 ของ
พระรำชบญัญตัยิำ พ.ศ. 2510   

 
การจดัการโฆษณาขายยาทางอินเทอรเ์น็ต 

จำกกำรตรวจสอบขอ้มูลกำรด ำเนินคดขีอง อย. 
พบว่ำ ยงัไม่ได้รบักำรด ำเนินงำนกบักำรโฆษณำขำยยำ
แผนโบรำณทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 19 รำยกำรใน 44 
เว็บไซต์ จึงควรด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อก ำจัดกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเสี่ยงและเป็นกำรคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคต่อไป 

กำรพจิำรณำว่ำโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอร์เน็ต
ในเว็บไซต์ใดผิดกฎหมำยหรือไม่นั ้น ไม่ใช่ เรื่องยำก
เนื่องจำกใช้เพยีงกำรสงัเกตว่ำ โฆษณำดงักล่ำวมกีำรแสดง
เลขที่ใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรอืไม่ หำกไม่ม ีผู้
โฆษณำมคีวำมผดิตำม มำตรำ 88 ทว ิพระรำชบญัญตัิยำ 
พ.ศ. 2510 แล้วจึงพิจำรณำต่อไปว่ำ ข้อควำมโฆษณำมี
ลกัษณะตำมมำตรำ 88 หรอืไม่ ถำ้มลีกัษณะดงักล่ำว ถอืว่ำ
ผูก้ระท ำกำรโฆษณำมคีวำมผดิตำม มำตรำ 88 ต้องไดร้บั
โทษตำมมำตรำ 124 แห่งพระรำชบญัญตัิยำ พ.ศ. 2510  
แต่ปัญหำอยู่ที่ว่ ำ  หำกเป็นกำรโฆษณำขำยยำทำง
อนิเทอรเ์น็ต พนักงำนเจำ้หน้ำที่ (เภสชักรหรอืเจำ้หน้ำทีท่ี่
ได้รบักำรแต่งตัง้) มกัจะไม่สำมำรถหำตัวผู้กระท ำผดิมำ
ลงโทษได้อย่ำงรวดเร็ว แต่ต้องมีข ัน้ตอนที่เพิ่มขึ้นและ
ยุ่งยำก คอื ตอ้งรวบรวมพยำนเอกสำร เช่น หน้ำเวบ็ไซต์ที่
โฆษณำอย่ำงไม่ถูกกฎหมำย ขอ้ควำมโฆษณำในเวบ็ไซต์ 
ข้อกฎหมำยที่ก ำหนดควำมผิด เป็นต้น ส่งให้พนักงำน
สอบสวน (ต ำรวจ) เพื่อหำตวัผูก้ระท ำผดิโดยกำรล่อซือ้ ใน
กำรล่อซื้อพนักงำนสอบสวนต้องใชค้วำมรู้ทำงเทคโนโลยี
ข ัน้สูงในกำรติดตำมข้อมูลกำรใช้โทรศพัท์ ต้องขอข้อมูล
กำรใช้โทรศพัท์จำกผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศพัท์ กำรขอ
หมำยค้นหรือหมำยจับเพื่อติดตำมหำตัวผู้กระท ำผิดมำ
ลงโทษ เหล่ำนี้เป็นขัน้ตอนที่มีควำมสลับซับซ้อน ท ำให้
พนกังำนเจำ้หน้ำทีด่งักล่ำวกงัวลใจในกำรด ำเนินงำน จงึยงั

ไม่มีกำรแก้ปัญหำกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ต
อย่ ำ งจริงจัง  ประกอบกับกำรโฆษณำขำยยำทำง
อินเทอร์เน็ตมีเป็นจ ำนวนมำก แต่หำกช่องทำงที่ให้ผู้ซื้อ
ตดิต่อ คอื สถำนทีผ่ลติยำแผนโบรำณ พนักงำนเจำ้หน้ำที่
จะมชี่องทำงกำรจดักำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอรเ์น็ตได้
อีกช่องทำงหนึ่ ง  คือกำรด ำเนินกำรกับผู้ผลิตโดยไม่
จ ำเป็นต้องใช้วิธีล่อซื้อ โดยรวบรวมพยำนเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำไม่ถูกกฎหมำยส่งให้พนักงำน
สอบสวน เพื่อน ำตวัผูก้ระท ำควำมผดิมำลงโทษแทนต่อไป 

ผูใ้หข้อ้มูลนอก อย. มคีวำมเหน็ว่ำ อย. ควรปรบั
กำ รด ำ เนิ น ง ำน เกี่ ย วกับกำร โฆษณ ำขำยยำทำง
อนิเทอรเ์น็ต ดงันี้ 

1. ในด้ำนผู้บริโภค หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควร
ประชำสมัพันธ์ให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่โฆษณำทำงอินเทอร์เน็ต โดยไม่ถูกกฎหมำย 
กรณีศึกษำของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรำย และผลเสียต่อ
ผูบ้รโิภคทีจ่ะไดร้บั  

2. ในดำ้นผูผ้ลติ อย. และกรมสอบสวนคดพีเิศษ ควร
ร่วมกนัชี้แจงให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงโทษที่จะได้รบั 
หำกมกีำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ม่ถูกกฎหมำย 

3. ในด้ำนกำรท ำงำนของอย. ควรปรับกำร
ด ำเนินงำนดงันี้ 

 3.1 ควรแกก้ฎหมำยทีต่นรบัผดิชอบทุกฉบบัใน
เรื่องกำรโฆษณำขำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำงอินเทอร์เน็ต
โดยมขีอ้ก ำหนดขอ้หำ้มและบทลงโทษอย่ำงชดัเจน โดยมิ
ต้ององิพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบั
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 นอกจำกนี้ ควรปรบัแกน้ิยำมของ
ยำในพระรำชบัญญัติยำให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำรทีโ่ฆษณำสรรพคุณเป็นยำ  

 3.2  ควรเพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้
ค ว ำ ม ช ำ น ำญด้ ำ นก ำ ร สืบ ส วนสอบสวนอย่ ำ ง มี
ประสทิธภิำพ เพื่อใหร้วบรวมพยำนหลกัฐำนที่มคีุณภำพ
และรวดเรว็  

 3.3 ควรประสำนกำรด ำเนินงำนกบั บก.ปคบ. 
ส ำนักป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทัง้แบบเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กบัผูบ้รหิำรระดบัสงู นอกจำกนี้
ควรปรบัปรุงกำรส่งเอกสำรกำรกระท ำควำมผิดจำกกำร
โฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วขึ้น หลังกำร
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สัมภำษณ์  เ จ้ ำห น้ ำที่ ข องกระทรว ง  ICT ได้ส่ ง ผัง
กระบวนกำรระงบักำรท ำใหแ้พร่หลำย ให ้อย. ดงัแสดงใน
ภำคผนวกที ่3  

 3.4 ควรมหีน่วยงำนปรำบปรำมและด ำเนินกำร
อย่ำงจริงจังกับผู้กระท ำควำมผิดจำกกำรโฆษณำขำย
ผลติภณัฑส์ขุภำพทำงอนิเทอรเ์น็ต 

 

การอภิปรายผล 
ในช่วงเวลำสองปีครึ่งที่ศึกษำ ฐำนข้อมูลคุณภำพ

แ ล ะ ค ว ำมปลอดภั ย ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภ ำพ โดย
กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์แจ้งเตือนภยัยำแผนโบรำณ 35 
รำยกำร กำรสืบค้นในเว็บไซต์กูเกิล พบว่ำ มีเว็บไซต์ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรโฆษณำขำยยำเหล่ำนี้ 19 รำยกำร ใน 44 
เว็บไซต์  โดย 11 จำก 19 รำยกำรเป็นกำรโฆษณำโดย
ผูผ้ลติเอง ซึง่พนักงำนเจำ้หน้ำทีส่ำมำรถด ำเนินคดกีบัผู้ผลติ
ได ้ผลกำรวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่ำ แมม้รีะบบแจง้เตอืนภยัของ
ยำแผนโบรำณที่ปน เ ป้ือนสำรที่ เ ป็นอันตรำยทำง
อนิเทอรเ์น็ตของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย์แลว้กต็ำม ยำ
ที่เป็นอนัตรำยดงักล่ำวจ ำนวนมำก (19 จำก 35 รำยกำร) 
ยงัมีกำรโฆษณำขำยทำงอินเทอร์เน็ตอย่ำงผิดกฎหมำย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำแผนโบรำณปลอม (3 จำก 19 
รำยกำร)และยำแผนโบรำณทีไ่ม่มเีลขทะเบยีน (3 จำก 19 
รำยกำร) ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขอย่ำงยิ่ง ส่วนยำแผน
โบรำณทีข่ ึน้ทะเบยีนยำถูกตอ้งตำมกฎหมำยแต่มปีระวตัวิำ่
เคยลักลอบผสมยำต้องห้ำมในอดีตนั ้น (13 จำก 19 
รำยกำร) ผูผ้ลติอำจเลกิพฤตกิรรมดงักล่ำวแลว้ในปัจจุบนั 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยำเหล่ำนี้ยังควรอยู่ในรำยกำรยำที่
หน่วยงำนรำชกำรเฝ้ำระวงักำรโฆษณำทีผ่ดิกฎหมำยในทกุ
สือ่โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทำงอนิเทอรเ์น็ต ผลกำรวจิยัแสดงให้
เห็นว่ำ กำรโฆษณำขำยยำทัง้สำมประเภทที่กล่ำวมำยัง
ไม่ได้รบักำรจดักำรจำกเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัที่เกี่ยวขอ้งอย่ำง
เขม้งวด ท ำใหผู้บ้รโิภคอำจไดร้บัควำมเสีย่งจำกกำรเขำ้ถงึ
สือ่โฆษณำขำยยำแผนโบรำณทำงอนิเทอรเ์น็ตเหล่ำนัน้ 

กำรแก้ปัญหำนี้จะมีประสิทธิภำพมำกขึ้น หำก 
อย. ปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรเฝ้ำระวงัใหม่ จำกเดมิทีท่ ำที
ละเวบ็ไซต์ (ค้นหำเวบ็ไซต์ที่โฆษณำไม่ถูกกฎหมำยทีละ
เวบ็ไซต์มำพจิำรณำว่ำ ขอ้ควำมใดผดิกฎหมำยขอ้ใด แลว้
รวบรวมส่งใหก้ระทรวง ICT ปิดเวบ็ไซต์) มำเป็นกำรเฝ้ำระวงั
ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณำขำยยำ โดยอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

สำมำรถใชเ้ทคนิค Google Hack คอืน ำชื่อยำทีม่กีำรโฆษณำ
ขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูกกฎหมำยมำค้นหำ ใน
ฐำนขอ้มูลกำรขึน้ทะเบยีนยำ เพื่อหำสถำนที่ผลติพร้อมที่
อยู่ แล้วใช้ชื่อยำดงักล่ำวเป็นค ำค้น ในเวบ็ไซต์กูเกลิ โดย
ใช้เทคนิค Google Hack เพื่อกรองข้อมูลเว็บไซต์ที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบักำรโฆษณำออกไป เมื่อไดเ้วบ็ไซตท์ีเ่โฆษณำ
ขำยยำอย่ำงไม่ถูกกฎหมำย (ซึง่มไีม่มำก) แลว้ ใหพ้จิำรณำ
ว่ำ ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อซื้อสนิค้ำนัน้เป็นช่องทำงเดยีวกบั
ผูผ้ลติหรอืไม่ ถ้ำใช่ พนักงำนเจำ้หน้ำทีส่ำมำรถด ำเนินกำร
กบัผูผ้ลติไดต่้อไป  

ปัญหำกำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอร์เน็ตอย่ำง
ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยสำมำรถถือเป็นควำมเสี่ยงอย่ำง
หนึ่ง ในทีน่ี้ใชย้ำแผนโบรำณทีม่สีำรอนัตรำยปลอมปนเป็น
กรณีศึกษำ ดงันัน้จึงสำมำรถใช้หลกักำรวิเครำะห์ควำม
เสีย่งมำอภปิรำยปัญหำนี้ ดงันี้ 

1. กำรประเมนิควำมเสีย่ง  
1.1 กำรบ่งชีอ้นัตรำยจำกควำมเสีย่ง คอื กำรพบ

โฆษณำขำยยำแผนโบรำณโดยไม่ได้รับอนุญำตตำม
กฎหมำยทำงอนิเทอรเ์น็ตเป็นจ ำนวนมำก  

1.2 กำรส ำแดงควำมเสี่ยง คอืยำ แผนโบรำณที่มีกำร
แจง้เตอืนภยัจำกกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์จ ำนวน 35 รำยกำร 
พบกำรโฆษณำขำยยำแผนโบรำณดังกล่ำวโดยไม่ได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำยทำงอนิเทอร์เน็ต จ ำนวน 19 รำยกำร 
จ ำนวน 44 เวบ็ไซต ์ 

2. กำรจดักำรควำมเสีย่งในสว่นของ อย. มดีงันี้   
2.1 กำรลดปัจจยัเสีย่ง โดยกำรจดัใหม้รีะบบรบัเรื่อง

ร้องเรยีน ในเรื่องกำรเฝ้ำระวงัมกีระบวนงำนจดักำรโฆษณำ
ผลติภณัฑส์ขุภำพทำงอนิเทอรเ์น็ตทีช่ดัเจน โดยเป็นกำรเฝ้ำ
ระวงัว่ำมเีวบ็ไซตใ์ดทีโ่ฆษณำขำยยำ  

2.2 กำรก ำจดัควำมเสีย่ง โดย อย. วำงแนวทำง 
คือกรณีสำมำรถหำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษ จะ
ด ำเนินกำรเปรยีบเทยีบปรบัต่อผูก้ระท ำควำมผดิ พรอ้มทัง้
ส่งเรื่องให้กระทรวง ICT ด ำเนินกำรปิดเว็บไซต์ กรณีไม่
สำมำรถหำตวัผูก้ระท ำควำมผดิมำลงโทษ ใหส้่งขอ้มูลกำร
โฆษณำให ้ต ำรวจ บก.ปคบ. ด ำเนินกำรสบืหำผูก้ระท ำผดิ
และด ำเนินคดี กรณีกำรโฆษณำมีผลต่อผู้บริโภคอย่ำง
รำ้ยแรง ใหส้่งขอ้มูลไปยงัหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ ต ำรวจ 
บก.ปอท. และกรมสอบสวนคดพีเิศษเพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
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กำรตดิตำมผลหลงัจำกที ่อย. ส่งขอ้มูลใหต้ ำรวจ
บก.ปคบ. ต ำรวจบก.ปอท. หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด ำเนินกำรพบว่ำ ไม่มกีำรส่งขอ้มูลกลบัคนืมำยงั อย. จำก
หน่วยงำนดงักล่ำว 

2.3 ไม่มกีำรตดิตำมทบทวนว่ำ เวบ็ไซต์โฆษณำ
ขำยยำแผนโบรำณทำงอินเทอร์เน็ตที่ส่งให้กระทรวง ICT 
ด ำเนินกำรปิดนัน้ มกีำรปิดจรงิหรอืไม่ อย่ำงไร   

2.4 มกีำรประกำศใชก้ระบวนงำนกำรด ำเนินคดี
โฆษณำในขอ้หำโฆษณำโดยไม่ไดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำย 
ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ใน อย. ทรำบและถือปฏิบัติ แต่ขำด
ควำมเชื่อมโยงกบัหน่วยงำนอื่นทัง้ในรูปแบบเอกสำรและ
กำรประสำนงำนโดยตรง 

3. กำรสื่อสำรควำมเสีย่ง อย. ประชำสมัพนัธ์แก่
ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อแจ้งเตือนอันตรำยในกำร
บรโิภคยำแผนโบรำณทีใ่สส่ำรทีเ่ป็นอนัตรำย เพื่อใหค้วำมรู้
ผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ทัง้ทำง
เวบ็ไซตแ์ละเฟสบุ๊ค 

 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
อย. ควรด ำเนินคดีกับกำรโฆษณำขำยยำแผน

โบรำณทำงอินเทอร์เทอร์เน็ตจำกงำนวิจยันี้ จ ำนวน 19 
รำยกำร 44 เวบ็ไซต์ โดยเร่งด่วนเพื่อก ำจดัควำมเสีย่งและ
เ ป็นกำรคุ้มครองผู้บริ โภค  นอกจำกนี้ ยังควรเพิ่ม
กระบวนกำรเฝ้ำระวงักำรโฆษณำขำยยำทำงอนิเทอรเ์น็ตจำก
กำรเฝ้ำระวงัทีล่ะเวบ็ไซต์เป็นเฝ้ำระวงัจำกชื่อผลติภณัฑท์ีม่ ี
ควำมเสี่ยงต่อผู้บริโภคโดยใช้เทคนิคกำรสืบค้นที่มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ อย. และกรมสอบสวนคดพีเิศษ ควร
ร่วมกันชี้แจงให้ผู้ประกอบกำรตระหนักและรู้ถึงโทษที่
ผู้ประกอบกำรจะได้รบัหำกมีกำรโฆษณำขำยยำที่ไม่ถูก
กฎหมำย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

            งำนวจิยัฉบบันี้ส ำเรจ็ดว้ยด ีเนื่องจำกผูว้จิยัไดร้บั
ควำมอนุเครำะหอ์ย่ำงสงูจำก ผศ.ดร.ภญ.สุนทร ี    ท.ชยั
สมัฤทธิโ์ชค คณะเภสชัศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
และภก.ภำณุโชติ ทองยัง   หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคและเภสชัสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวดั
สมุทรสงครำม ทีใ่หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ท ำใหง้ำนวจิยัฉบบั

นี้มคีวำมถูกต้องสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอขอบคุณเจำ้หน้ำที่
ของกลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ ศนูยจ์ดักำรเรื่องรอ้งเรยีนและ
ปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ุขภำพ 
(ศรป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ทุกท่ำนที่ให้
ควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือในกำรรวบรวมข้อมูลใน
กำรท ำงำนวจิยัในครัง้นี้ 
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RESEARCH ARTICLE 

Objective: To study regulatory agencies’ handling of illegal internet advertising for selling of drugs with known hazard 
and to collect suggestion for improving the control of internet advertising for selling drugs. Methods: The researcher collected 
the lists of traditional medicines alerted in www.tumdee.org by Department of Medical Sciences during Jan 20, 2012-
Jun 20, 2014 as adulterated with prohibited substances. Subsequently, names of the products were searched for 
their internet advertising using the Google search engine. Additionally, the researcher also interviewed officials in 
charge on legal enforcement for internet advertising of drugs, working in Food and Drug Administration, Ministry of 
Information and Communication Technology, Department of Special investigation, Royal Thai Police and Provincial 
Public Prosecutor Office. The researcher analyzed information from the interview using content analysis to reach the 
conclusion on the suggestion for improving the handling of the problem. Results: The www.tumdee.org alerted 35 
items of traditional medicines as harmful products. Google search with these products’ names revealed internet 
advertising of 19 products in 44 websites. Most of the contacts for buying the products were the addresses of 
manufacturers. The study found no legal enforcement on these advertisings. The interview in related officials 
suggested that Food and Drug Administration should fasten the handling process for this problem, educate consumers 
on known harmful products, raise the awareness among entrepreneurs of health products on penalty for violation of 
law, and revise the law controlling internet advertising of health products to be more explicit. Conclusion: Many 
traditional medicines known to regulatory agencies as risky products remain advertised on internet with no legal enforcement 
taken. Food and Drug Administration should strengthen risk management on this issue. 
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ภาคผนวก 1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนกรณีโฆษณำผลติภณัฑส์ขุภำพทำงสือ่อนิเทอรเ์น็ตของ อย.  
             
             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตรวจสอบเฝ้ำระวงั/รบัเรือ่งรอ้งเรยีนกำรโฆษณำผลติภณัฑส์ุขภำพทำงสือ่
อนิเทอรเ์น็ต หรอื/รบัเรือ่งโฆษณำจำกหน่วยงำนอืน่  

กรณวี่ำเป็นผลติภณัฑอ์ำหำร ยำ 
และเครือ่งมอืแพทย ์

กรณเีป็นโฆษณำทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคอย่ำงรำ้ยแรง ใหส้่งเรือ่งให ้DSI 

หรอื บก.ปอท. หรอืคณะกรรมกำรเพือ่พจิำรณำแนวทำงกำรแกไ้ข
ปัญหำของประชำชนผูไ้ดร้บัควำมเดอืนรอ้นจำกกำรสัง่ซื้อสนิคำ้รวมทัง้

กำรกระท ำควำมผดิอำญำอื่นทำงอนิเทอรเ์น็ตด ำเนินกำร 

กำรกระท ำผดิโดย 
ไมข่ออนุญำตโฆษณำตำม พรบ.ยำ อำหำร  

และเครือ่งมอืแพทย?์ 
ยุตกิำรด ำเนินคด ี

ไม ่

ใช่ 

1.แจง้ระงบัโฆษณำ 
2.แจง้เปรยีบเทยีบปรบั 
3.ใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ระงบัโฆษณำหรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในกำรด ำเนินคดี 

กรณไีมม่ขีอ้มลูชือ่ ทีอ่ยู่ ท ำ
หนงัสอืแจง้ บก.ปคบ.สบืหำ
ผูก้ระท ำผดิและด ำเนินคด ี

เจำ้ของสือ่โฆษณำ 
เช่น เจำ้ของเวบ็ไซต์ หรอื 

ผูร้่วมกระท ำผดิอื่น 

เจำ้ของผลติภณัฑ*์ 
(ผูผ้ลติ/ผูน้ ำเขำ้/ผูจ้ ำหน่ำย) 

พธิกีร/ผูด้ ำเนินรำยกำร 
ตย. กรณโีฆษณำใน youtube 

กรณไีมม่ขีอ้มลูชือ่ ทีอ่ยู่ ท ำ
หนงัสอืแจง้ บก.ปคบ.สบืหำ
ผูก้ระท ำผดิและด ำเนินคด ี

มกีำรอุทธรณ์ค ำสัง่ระงบัโฆษณำ 

หรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ? 

กลุ่มกฎหมำยฯพจิำรณำว่ำ 
กำรอุทธรณ์หรอืกำรชีแ้จง 

ฟังขึน้? 

ม ี

ไมม่ ี
ฟังขึน้ 

ฟังไมข่ึน้ 
ด ำเนินกำรเปรยีบเทยีบ

ปรบั 
ยุตคิด ี

กรณยีนิยอมช ำระ
ค่ำปรบั 

กรณไีมย่นิยอมช ำระ
ค่ำปรบั 

เสนอส ำนกังำนฯ ยุตกิำรด ำเนินคด ี ส่งส ำนกั/กอง/กลุ่มผลติภณัฑ์
ด ำเนินกำรตรวจสอบพจิำรณำ

เพิม่เตมิ 
ศรป.แจง้ขอ้มลูใหก้ระทรวง ICT 

ทรำบและด ำเนินกำรแจง้ระงบัโฆษณำ 

กรณทีีเ่หน็ว่ำไมเ่ป็นควำมผดิ 

เสนอส ำนกังำนฯยุตกิำรด ำเนินคด ี

กรณยีนืยนักำรกระท ำควำมผดิ 

ส่งเรือ่งคนื ศรป. 
ท ำหนงัสอืแจง้ บก.ปคบ. สบืหำ

ผูก้ระท ำผดิและด ำเนินคด ี

หมำยเหตุ *กรณไีมส่ำมำรถแจง้ระงบัโฆษณำ
ได ้เช่น ไมม่ขีอ้มลูชือ่ ทีอ่ยู่ ไมม่ขีอ้มลูกำร
ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำนฯ ไมท่รำบแหล่ง
ผลติ หรอืสถำนที ่ท ำหนงัสอืแจง้ บก.ปคบ. 
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิแห่งคดเีพิม่เตมิและหำก
พบกำรกระท ำผดิจรงิใหด้ ำเนินคดต่ีอไป 
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ภาคผนวกท่ี 2. ขอ้ควำมโฆษณำขำยยำแผนโบรำณทำงอนิเทอรเ์น็ตหลงัจำกทีม่กีำรแจง้เตอืนภยั 
ชือ่ผลติภณัฑ ์ ขอ้ควำมตำม

ทะเบยีน 
ขอ้ควำมบนฉลำก ขอ้ควำมโฆษณำรกัษำทำงอนิเทอรเ์น็ต ผดิ

มำตรำ 
สมนุไพร ก ยำแกก้ษยั 

บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย 

ยำแกก้ษยั บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ย 
ตำมร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำย 

แกก้ษยัไตพกิำร แกอ้ำกำรปัสสำวะเหลอืงจำกกำร
ท ำงำนผดิปกตขิองระบบไต ชว่ยบรรเทำ อำกำรปวดเมือ่ย
ตำมร่ำงกำย ปวดตำมขอ้และเสน้เอน็ของกลำ้มเนื้อที่
ไมม่กี ำลงัเนื่องจำกควำมเสือ่มของร่ำงกำย เป็นยำช่วย
ขบัพษิในกระดกู ปวดในกระดกู ชว่ยกระจำยเลอืดลม ใน
ร่ำงกำยใหด้ขี ึน้ ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ำยดขีึน้ และช่วย
บ ำรุงร่ำงกำย รบัประทำนไดท้ัง้ชำยและหญงิ 

88 
88ทว ิ

ยำกษยัเสน้ ข ยำแกก้ษยัเสน้  
บรรเทอำกำร
ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย 

แกก้ษยัเสน้ หรอืปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย 
จุกเสยีดแน่นทอ้ง ปรบัธำตุทัง้ 4 ให้
เป็นปกต ิเจรญิอำหำร 

แกก้ษยัเสน้ หรอืปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย จุกเสยีดแน่น
ทอ้ง ปรบัธำตุทัง้ 4 ใหเ้ป็นปกต ิเจรญิอำหำร 

88 
88ทว ิ

ยำประดงน ้ำ ค บรรเทำโรค
ประดงผืน่คนั
ตำมผวิหนงั 

แกโ้รคประดง บรรเทำโรคประดงผืน่คนั
ตำมผวิหนงั ฟกบวม ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย มนึชำปลำยมอืและปลำยเทำ้ 

แกป้ระดง บรรเทำโรคผดผืน่คนัตำมผวิหนงั ฟกบวม ปวด
เมือ่ย ตำมร่ำงกำย มนึชำตำมปลำยมอื และปลำยเทำ้ 

88 
88ทว ิ

ยำผง ง ไมม่ทีะเบยีน แกโ้รคปวดขอ้ ปวดหลงั ปวดเอว โรค
เก๊ำท ์รมูำตอยด์ กระดูกทบัเสน้ประสำท 
แกป้วดประจ ำเดอืน หอบหดื ภมูแิพข้บั
สำรพษิออกจำกร่ำงกำย 

ใชแ้กโ้รคต่ำงๆ และตอ้งท่องคำถำอำคม แกคุ้ณไสย 72 
88 

88ทว ิ

สมนุไพรไทย จ ทะเบยีนปลอม แกเ้ลอืดลม 12 จ ำพวก ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย หรอืเหน็บชำ กนิขำ้วไมไ่ด ้
นอนไมห่ลบับรรเทำอำกำรอมัพฤกษ์ 
หญงิชำยผอมแหง้กนิยำนี้แลว้ดขี ึน้ 

ใชฉ้ลำกมำโฆษณำ 72 
88 

88ทว ิ

ยำประดง ฉ ทะเบยีนปลอม บรรเทำอำกำรโรคประดง ปวดเมือ่ย
ตำมร่ำงกำย รบัประทำนไดท้ัง้ชำยและ
หญงิ 

บรรเทำโรคประดง ประดงเสน้ ประดงเอน็ ประดงขอ้ 
ผืน่คนั น ้ำเหลอืงเสยี 

72 
88 

88ทว ิ
ยำประดงน ้ำ ช ทะเบยีนปลอม บรรเทำอำกำรประดงขอ้ ประดงผืน่คนั 

น ้ำเหลอืงเสยี ลมพษิต่ำงๆ ช่วยอำกำร
อ่อนเพลยี เบือ่อำหำร นอนไมห่ลบั 

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย คลำยเสน้เอน็
และบ ำรุงร่ำงกำย รบัประทำนไดท้ัง้ชำยและหญงิ ช่วย
บรรเทำอำกำรอ่อนเพลยี เหนื่อยงำ่ย อดึอดั หำยใจไม่
เตม็อิม่    ช่วยบรรเทำอำกำรปวดหลงั ปวดเอว ปวด
เมือ่ย เหน็บชำ หน้ำซดีเซยีวแขนขำไมม่แีรง ช่วย
บ ำรุงร่ำงกำย เปรยีบเสมอืนยำอำยุวฒันะ เสรมิสรำ้ง
ภมูติำ้นทำนโรค        แก่ร่ำงกำย ช่วยบรรเทำอำกำร
ปวดขอ้ ปวดกลำ้มเนื้อ ไขขอ้อกัเสบ โรคเก๊ำท ์ป้องกนั
ควำมเสือ่มของร่ำงกำย ท ำใหร้่ำงกำยแขง็แรง แก้
ควำมเครยีด แกก้ษยั ไตพกิำร โลหติเป็นพษิ ช่วยให้
ระบบไหลเวยีนโลหติดขีึน้ กลำ้มเนื้อแขง็แรง ช่วยบ ำรุง 
สมรรถภำพทำงเพศ ท ำใหร้ะบบขบัถ่ำยดขีึน้ 

72 
88 

88ทว ิ
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ภาคผนวกท่ี 2. ขอ้ควำมโฆษณำขำยยำแผนโบรำณทำงอนิเทอรเ์น็ตหลงัจำกทีม่กีำรแจง้เตอืนภยั (ต่อ) 
ชือ่ผลติภณัฑ ์ ขอ้ควำมตำม

ทะเบยีน 
ขอ้ควำมบนฉลำก ขอ้ควำมโฆษณำรกัษำทำงอนิเทอรเ์น็ต ผดิ

มำตรำ 
ยำประดง ซ บรรเทำโรค

ประดง  บรรเทำ
อำกำร ปวด
เมือ่ยตำม
ร่ำงกำย 

บ ำรุงร่ำงกำย แกป้วดหลงัปวด
เอว กระชุ่มกระชวย ท ำงำนไม่
เหนื่อยงำ่ย เพิม่สมรรถภำพ
ทำงเพศไดเ้ป็นอย่ำงด ี

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย คลำยเสน้เอน็และบ ำรุง
ร่ำงกำย รบัประทำนไดท้ัง้ชำยและหญงิ ช่วยบรรเทำอำกำร
อ่อนเพลยี เหนื่อยง่ำย อดึอดั หำยใจไม่เตม็อิม่ ช่วยบรรเทำอำกำร
ปวดหลงั ปวดเอว ปวดเมือ่ย เหน็บชำ หน้ำซดีเซยีวแขนขำไม่มแีรง 
ช่วยบ ำรุงร่ำงกำย เปรยีบเสมอืนยำอำยุวฒันะ เสรมิสรำ้งภมูิ
ตำ้นทำนโรค        แก่ร่ำงกำย ช่วยบรรเทำอำกำรปวดขอ้ ปวด
กลำ้มเนื้อ ไขขอ้อกัเสบ โรคเก๊ำท ์ป้องกนัควำมเสือ่มของร่ำงกำย 
ท ำใหร้่ำงกำยแขง็แรง แกค้วำมเครยีด แกก้ษยั ไตพกิำร โลหติเป็น
พษิ ช่วยใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติดขีึน้ กลำ้มเนื้อแขง็แรง ช่วย
บ ำรุงสมรรถภำพทำงเพศ ท ำใหร้ะบบขบัถ่ำยดขีึน้ 

72 
88 

88ทว ิ

ยำกษยั ฌ แกก้ษยัเสน้ 
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย  

แกป้วดเมือ่ยตำมร่ำงกำย ช่วย
ปรบัธำตุทัง้ 4 ใหป้กต ิ
รบัประทำนไดท้ัง้ชำยและหญงิ  

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำย      ช่วย
เจรญิอำหำร เป็นยำอำยุวฒันะ ช่วยปรบัธำตุทัง้ 4 ใหป้กต ิ

88 
88ทว ิ

สมนุไพรไทย ญ ยำบรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ยชนิด
แคปซูล ตรำไทย
ทพิยโ์อสถ 

บรรเทำอำกำรปวดหลงั ปวด
ขอ้ ชำมอื ชำเทำ้ ปวด
กลำ้มเนื้อ เสน้ตงึ เหน็บชำ 
กระดกูทบัเสน้ กระดกูเสือ่ม ไข
ขอ้อกัเสบ โรคเก๊ำ ภมูแิพ ้หอบ
หดื หรอืปวดประจ ำเดอืน 

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย โรคเกำต์ อมัพฤกษ์ ชำ
มอื ชำเทำ้ เป็นกระดกูทบัเสน้บรรเทำอำกำรปวดหลงั    ปวด
กลำ้มเนื้อเสน้ตงึ เหน็บชำ กระดกูทบัเสน้ กระดกูเสือ่ม ไขขอ้
อกัเสบ เก๊ำท ์ภมูแิพ ้หอบหดื หรอืปวดประจ ำเดอืน อย่ำง
ไดผ้ล 

88 
88ทว ิ

ยำบ ำรุงร่ำงกำย 
ฎ 

บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำย เสรมิสมรรถภำพทำงเพศ บ ำรุงเลอืด ลดไขมนัใน
เลอืดสงู ช่วยเพิม่ภมูคิุม้กนัใหร้่ำงกำย ร่ำงกำยอ่อนเพลยี อ่อน
แรง แขนขำไมม่เีรีย่วแรง ไมม่สีำรตกคำ้ง ไมม่สีเตอรอยด ์ฟ้ืนฟู
ไต บ ำรุงก ำลงั บ ำรุงตบั ลดควำมเสีย่งเป็นโรคน ้ำตำลในเลอืด
สงู 

88 
88ทว ิ

ยำบ ำรุงร่ำงกำย 
ฏ 

บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำยส ำหรบัท่ำนชำย ไมต่อ้งเสีย่งกบักำรใชไ้วอกรำ้ 
เพิม่กำรหมนุเวยีนระบบเลอืด บ ำรุงไต และต่อมลกูหมำก 
บ ำรุงร่ำงกำยในท่ำนชำย ,บ ำรุงสุขภำพทำงเพศส ำหรบัผูช้ำย 
ใหป้ระสทิธภิำพเหมอืนไวอะกรำ้ แขง็แรงกว่ำ นำนกว่ำ ฟ้ืนตวั
เรว็กว่ำ 

88 
88ทว ิ

ยำกษยั ฐ แกก้ษยัเสน้ 
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย 

แกป้วดเมือ่ยตำมร่ำงกำย ช่วย
ปรบัธำตุทัง้ 4 ใหป้กต ิ
รบัประทำนไดท้ัง้ชำยหญงิ   

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย บ ำรุงธำตุ ช่วยปรบัธำตุ
ทัง้สีใ่หป้กต ิและเป็นยำระบำยอ่อนๆ (webบรษิทั),บ ำรุง
ร่ำงกำยแกป้วดเมือ่ยช่วยเจรญิอำหำร(FB) 

88 
88ทว ิ

ยำบ ำรุงร่ำงกำย ฑ บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงร่ำงกำย สมนุไพรจนีบ ำรุงร่ำงกำยใหท้่ำนชำยกลบัมำเฟิรม์อกีครัง้ ทำน
ไดท้ัง้ชำย-หญงิ ,เป็นยำบ ำรุงท ำจำกสมนุไพรจนี  เสรมิ
สมรรถภำพ ช่วยใหน้้องชำยแขง็แรง มอีย.ปลอดภยั,บ ำรุงไต 
ตบั ขบัโรคและของเสยีหรอืส่วนเกนิต่ำงๆทีร่่ำงกำยไมต่อ้งกำร 

88 
88ทว ิ
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ภาคผนวกท่ี 2. ขอ้ควำมโฆษณำขำยยำแผนโบรำณทำงอนิเทอรเ์น็ตหลงัจำกทีม่กีำรแจง้เตอืนภยั (ต่อ) 
ชือ่ผลติภณัฑ ์ ขอ้ควำมตำม

ทะเบยีน 
ขอ้ควำมบนฉลำก ขอ้ควำมโฆษณำรกัษำทำงอนิเทอรเ์น็ต ผดิ

มำตรำ 
ยำสตร ีฒ ส ำหรบัสตรี

ประจ ำเดอืนมำ
ไมป่กต ิ
รบัประทำนหลงั
คลอดบุตร ช่วย
ขบัน ้ำคำวปลำ 

ส ำหรบัสตรปีระจ ำเดอืนมำไมป่กต ิรบัประทำน
หลงัคลอดบุตร ช่วยขบัน ้ำคำวปลำ 

เหมำะส ำหรบัสตรทีีม่อีำกำรผอมแหง้แรงน้อย 
อ่อนเพลยี สตรทีีค่ลอดบุตรใหม่ๆ  อยูไ่ฟไมไ่ด ้
ช่วยขบัน ้ำคำวปลำ ชว่ยให ้มดลกูเขำ้อู่ มตุกติ 
ระดขูำว สตรทีีม่อีำกำรทอ้งผกูเป็นประจ ำ มี
น ้ำหนกัเกนิ สตรทีีม่อีำกำรปวดทอ้งน้อย ปวด
มดลกูขณะมปีระจ ำเดอืน หรอืปวดขดัฤด ูสตรทีี่
ไฟธำตุไมค่่อยย่อย ทอ้งขึน้ ทอ้งพอง อดึอดั ขดั
อก เบือ่อำหำร ใชเ้ป็นยำบ ำรุงโลหติ 

88 
88ทว ิ

ยำรวมหว่ำน ณ ไมม่ทีะเบยีน ใชร้กัษำโรคประดงเรือ้รงั โรคเศรษฐ ีเช่น ปวด
หลงั ปวดเอว ปวดเสน้ ปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย 
ปวดขอ้ มนึชำ           โรคเลอืดท ำพษิ ตกใจ
งำ่ย หวัใจสัน่ วงิเวยีน หน้ำมดื ตำลำย สำยตำ
สัน้และลดผืน่คนัตำมร่ำงกำย ออกรอ้นตำมตวั 
เสยีวชำ โรคประสำทปวดหวัไมม่ไีข ้ปวดหวั
ขำ้งเดยีว และแมลงมพีษิกดัต่อย ธำตุพกิำร
อำหำรไมย่่อย เป็นยำเจรญิอำหำร ช่วยใหก้นิ
ขำ้วได ้นอนหลบัด ี

เหมอืนฉลำก 72 
88 

88ทว ิ

ยำประดง ด  แกป้ระดง 
บรรเทำอำกำร
ผืน่คนัตำม
ผวิหนงั 

แกป้ระดง บรรเทำอำกำรผืน่คนัตำมผวิหนงั เหมอืนทะเบยีน 88 
88ทว ิ

ยำกษยัเสน้ ต แกก้ษยัเสน้ 
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย  

แกก้ษยัเสน้ บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย  

เหมอืนบนฉลำก แต่ไมม่เีลขทีใ่บอนุญำต
โฆษณำ แสดง 

88 
88ทว ิ

สมนุไพร ถ ไมม่ทีะเบยีน ขอ้เขำ่เสือ่ม ปวดเดนิไมไ่ด ้เสน้เอน็ตงึ โรค
เก๊ำต์ ปวดหลงั ปวดเอว ปวดเมือ่ยตำม
ร่ำงกำย เหน็บชำ ไขขอ้อกัเสบ อมัพฤกษ์ 
กระดกูทบัเสน้ 

เหมอืนบนฉลำกแต่เพิม่โรคไต อมัพำต 72 
88 

88ทว ิ
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ภาคผนวกท่ี 3. ผงักระบวนกำรระงบักำรท ำใหแ้พร่หลำยซึง่โฆษณำทำงอนิเทอรเ์น็ตทีผ่ดิกฎหมำย 

 

 

คดักรองเวบ็ไซตท์ีโ่ฆษณำกล่ำวอำ้งเกนิจรงิ เขำ้
ลกัษณะกำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ 14(1) พ.ร.บ.  
วำ้ดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 
2550 พรอ้มรวบรวมพยำนหลกัฐำน ระบุควำมผดิ ลง
ในแบบฟอรม์ พรอ้มลงลำยชื่อพนกังำนเจำ้หน้ำที ่อย. 

แจง้เป็นหนงัสอืรอ้งทุกขพ์รอ้มแผ่นซดีี
บนัทกึพยำนหลกัฐำนและรำยกำรเวบ็ไซต์
ลงแผ่นซดี ีมำยงักระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

เพิม่เตมิ/แกไ้ข 

รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่ครบถว้น 
ครบถว้น 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

รบัเรื่องพรอ้มแผ่นซดี ีและ 
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 20 พ.ร.บ. 

วำ้ดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
พ.ศ. 2550 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีข่อควำมเหน็ชอบ 
จำกรฐัมนตรฯี 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีย่ื่นค ำรอ้งต่อศำล 
ทีอ่ยู่ในเขตอ ำนำจ 

แจง้ค ำสัง่ศำลไปยงัผูใ้หบ้รกิำรเพื่อ
ระงบักำรท ำใหแ้พร่หลำย 

แจง้ผล 
กำรด ำเนินงำน 

กลบั อย. 

 
ส ำนกัป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำ
ควำมผดิทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ตรวจสอบขอ้มลูพยำนหลกัฐำน 

 
ส ำนกักฎหมำยพจิำรณำว่ำสำมำรถเชื่อว่ำ

เป็นเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำม  
มำตรำ 14 และ 20 หรอืไม่ 

 ไม่เชื่อวำ่ 

เชื่อไดว้่ำ 

ครบถว้น 


