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บทนา
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพทีผ่ ดิ กฎหมำยเป็ น
ปั ญหำที่สำคัญซึ่งพบได้ในทุกพื้นที่ทวทั
ั ่ ง้ ประเทศและทุก
สื่อโฆษณำ เช่น กำรศึกษำกำรโฆษณำทำงวิทยุท้องถิ่น
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2558 จำกทุกภูมิภำคของไทย พบ
กำรโฆษณำยำ อำหำร เครื่องสำอำง และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
(เช่น เครื่องมือแพทย์ เป็ นต้น) ที่ละเมิดกฎหมำยร้อยละ
50-82, 46-84, 30-56 และ 68-100 ของจำนวนชิน้ โฆษณำ
ตำมลำดับ (1-6) ศูนย์จดั กำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำม
กำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป)
รวบรวมผลกำรเฝ้ ำระวังกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพใน
ปี ง บประมำณ 2558 พบกำรโฆษณำที่ผิด กฎหมำยทำง
นิตยสำร อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ดำวเทียม ฟรีทวี ที วี ดี จิ ติ อล
หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ร้อยละ 11.37, 22.05, 62.13, 1.44,
4.76, 27.88, และ ตำมลำดับ (7)
กำรศึ ก ษำนี้ เ น้ น ศึ ก ษำเฉพำะกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพทีผ่ ดิ กฎหมำยทำงสือ่ อินเทอร์เน็ต เพรำะ
เป็ นสื่อที่ได้รบั ควำมนิยมมำกขึน้ เรื่อย ๆ สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติรำยงำนว่ำ ในปี พ.ศ. 2556 ประชำกรไทยอำยุ 6
ปี ข้นึ ไป 22.2 ล้ำนคนใช้คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 35.0) ใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต 18.3 ล้ ำ นคน (ร้ อ ยละ 28.9) และใช้
โทรศัพท์มอื ถือ 46.4 ล้ำนคน (ร้อยละ 73.3) อัตรำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับในอดีต เช่น
ในปี 2552 ขำวไทยใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพี ย งร้ อ ยละ 20
ครัวเรือนทีม่ กี ำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จำก
ร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ 2552 เป็ นร้อยละ 23.5 ในปี พ.ศ.
2556 ประชำกรร้อ ยละ 5.3 จองสิน ค้ำ และบริก ำรทำง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิน ค้ ำ เครื่ อ งแต่ ง กำยและ
เครื่อ งประดับ (ร้อ ยละ 46.8) กำรซื้อ e-ticket (ร้อ ยละ
17.1) และซือ้ อำหำรหรือเครื่องดื่มสินค้ำด้ำนสุขภำพ (ร้อย
ละ 14.5) (8) กำรส ำรวจผู้ ใ ช้ง ำนอิน เทอร์ เ น็ ต จ ำนวน
1 0 ,4 3 4 ค น โ ด ย ส ำ นั ก ง ำ น พั ฒ น ำ ธุ ร ก ร ร ม ท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พบว่ำ ร้อยละ 45.3 ใช้
งำนอิน เทอร์เ น็ ต มำกกว่ำ 42 ชัว่ โมงต่ อ สัป ดำห์ ร้อ ยละ
64.9 เคยซื้อสินค้ำ/บริกำรผ่ ำนทำงอิน เทอร์เ น็ต ร้อยละ
24.4 ของผู้ท่สี งซื
ั ่ ้อของทำงอินเทอร์เน็ต ได้ซ้อื สินค้ำกลุ่ม
สุ ข ภำพและควำมงำม (9) ข้อ มู ล เหล่ ำ นี้ บ่ ง ชี้ใ ห้เ ห็น ถึง
ควำมสำคัญของอินเทอร์เน็ตในกำรเป็ นแหล่งข้อมูล แหล่ง
โฆษณำ และแหล่งเลือกหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ อย่ำงไรก็

ตำม ปั ญหำกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย
ทำงสื่ออินเทอร์เน็ตเป็ นสิง่ ทีพ่ บเห็นได้ง่ำย กำรศึกษำในปี
พ.ศ. 2553-2554 ใน 64 เว็บไซต์ทม่ี ขี อ้ ควำมโฆษณำขำย
ผลิตภัณฑ์ลดน้ ำหนักทัง้ หมด 390 ผลิตภัณฑ์ พบว่ำ ร้อย
ละ 52.5 แอบอ้ำงกำรรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) และพบกำรโฆษณำผิด หลักเกณฑ์
เรื่องกำรโฆษณำตำมกฎหมำยในอีกหลำยลักษณะ (10)
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
ตระหนักถึงปั ญหำข้ำงต้น จึงกำหนดระบบกำรตรวจสอบ
และกำรเฝ้ ำ ระวัง กำรโฆษณำขำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำง
อินเทอร์เน็ต ดังแสดงในภำคผนวกที่ 1 หำกพบว่ำ โฆษณำมี
ผลเสียต่อผูบ้ ริโภคอย่ำงร้ำยแรง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่ ง่ เรื่อง
ให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ หรือกองบังคับกำรปรำบปรำมกำร
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) หรือคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไข
ปั ญหำของประชำชนผู้ได้รบั ควำมเดือนร้อนจำกกำรสัง่ ซื้อ
สินค้ำรวมทัง้ กำรกระทำควำมผิดอำญำอื่นทำงอินเทอร์เน็ต
ดำเนินกำร แต่หำกไม่เข้ำข่ำย อย. จะแจ้งระงับโฆษณำ แจ้ง
เปรียบเทียบปรับ และให้อุทธรณ์คำสังระงั
่ บโฆษณำหรือชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงในกำรดำเนินคดี กรณีไม่สำมำรถแจ้งระงับโฆษณำ
ได้ เช่น ไม่มขี อ้ มูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ไม่มขี อ้ มูลกำรได้รบั อนุ ญำตจำก
สำนักงำนฯ ไม่ทรำบแหล่งผลิต หรือสถำนที่ ให้ทำหนังสือ
แจ้ง กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (บก.ปคบ.) สอบสวนข้อเท็จจริงแห่งคดี
เพิม่ เติมและหำกพบกำรกระทำผิดจริงให้ดำเนินคดีต่อไป เมื่อ
คดีสน้ิ สุด อย. จะแจ้งกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่ สำร (ICT) เพื่อปิ ดเว็บไซต์ทก่ี ระทำผิด
ในปี ง บประมำณ 2557 ศูน ย์ก ำรเรื่อ งร้องเรียน
และปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สุ ข ภำพ (ศรป.) ของ อย. พบกำรโฆษณำผลิต ภั ณ ฑ์
สุ ข ภำพที่ผิด กฎหมำยทำงอิน เทอร์เ น็ ต จ ำนวน 2,022
รำยกำร อย. ได้ดำเนินงำนตำมขัน้ ตอนทีก่ ำหนดแล้วเสร็จ
จ ำนวน 472 รำยกำร (คิด เป็ น ร้อ ยละ 23.34) และอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 1,550 รำยกำร โฆษณำที่ผดิ
กฎหมำยทัง้ หมดดังกล่ำวเป็ นโฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รบั
อนุ ญำต จำนวน 304 รำยกำร ในจำนวนนี้ อย. ได้ส่งให้
กระทรวง ICT จำนวน 47 รำยกำรเพื่อดำเนิน คดีในศำล
และให้ศำลมีคำสังปิ
่ ดเว็บไซต์ต่อไป อีก 257 รำยกำร อยู่
ระหว่ ำ งดำเนิ น กำร ข้อ มูลนี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ ำ กำรจัด กำร
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ปั ญ หำนี้ ย ัง ด ำเนิ น กำรได้ ไ ม่ ค รบถ้ ว น ซึ่ง อำจเกิด จำก
ข้อ จ ำกัด ในเรื่อ งอัต รำก ำลังของเจ้ำ หน้ ำ ที่ โดย ศรป. มี
ข้ำ รำชกำร 1 คน และลู ก จ้ำ งเหมำ 9 คน กำรรวบรวม
เอกสำรกำรโฆษณำทีไ่ ม่ถูกกฎหมำยเพื่อส่งไปให้เจ้ำหน้ำที่
ตำรวจจึงอำจล่ำช้ำ นอกจำกนี้ ขัน้ กำรหำตัวผู้กระทำผิด
โดยตำรวจหรือกำรประสำนงำนกับกระทรวง ICT เพื่อขอให้
ศำลสังปิ
่ ดเว็บไซต์อำจมีควำมซับซ้อนและล่ำช้ำ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ท่โี ฆษณำอย่ำงผิดกฎหมำยอำจเป็ น
ผลิต ภัณฑ์ท่ีป ลอดภัย หรือ ไม่ ป ลอดภัย ต่ อ ผู้บ ริโ ภคก็ไ ด้
อย.ยัง มีร ะบบกำรแจ้ง เตือ นภัย ผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภำพที่ไ ม่
ปลอดภัย ต่ อ ผู้บ ริโ ภคผ่ ำ นทำงเว็บ ไซต์ www.fda.moph
.go.th/safetyalert/frontend/theme1/index.php?Submit=c
lear (11) ส่วนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์จดั ให้มรี ะบบแจ้ง
เตื อ นภั ย ที่ www.tumdee.org/alert/drug_alert_show _
guest.php (12) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ท รำบแน่ ชั ด แล้ ว ว่ ำ ไม่
ป ลอดภั ย ต่ อผู้ บ ริ โ ภค แต่ ยั ง ค งมี ก ำรโฆ ษณำทำง
อินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องเป็ นสิง่ ทีค่ วรแก้ไขอย่ำงยิง่ กลุ่ม
ย ำ ที่ มี ก ำ ร แ จ้ ง เ ตื อ น ภั ย ม ำ ก ที่ สุ ด ก ลุ่ ม ห นึ่ ง โ ด ย
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คือ ยำแผนโบรำณทีม่ สี ำรอำจ
ที่เป็ นอันตรำย เช่น เพรดนิโซโลน เด็กซำเมธำโซน เป็ นต้น
กำรศึกษำนี้มุ่งตอบคำถำมว่ำ ยำแผนโบรำณที่ทรำบแน่ ชดั
แล้วว่ำเป็ นอันตรำยต่ อสุขภำพนัน้ ยังคงมีกำรโฆษณำทำง
อิน เทอร์เ น็ ต มำกน้ อ ยเพีย งไร และเจ้ำ หน้ ำ ที่มีแ นวทำง
อย่ำงไรในกำรจัดกำรปั ญหำกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ
อย่ ำ งผิ ด กฎหมำยทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต ทั ง้ นี้ เ พื่ อ หำขอ
เสนอแนะในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนดังกล่ำว

วิ ธีการวิ จยั
ผลิ ตภัณฑ์ทีศ่ ึกษา
ผลิตภัณฑ์ท่ศี ึกษำ คือ ยำแผนโบรำณที่ปนเปื้ อนสำร
อันตรำย เช่น เด็กซำเมธำโซน เพรดนิโซโลน พำรำเซตำมอล
เป็ นต้น ซึง่ มีกำรแจ้งเตืนภัยแก่ประชำชนที่ www.tumdee.
org ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (12) ตัง้ แต่วนั ที่ 20
ม.ค.2555 ถึง วันที่ 20 มิ.ย.2557 ยำแผนโบรำณทีศ่ กึ ษำอำจ
เป็ นยำที่ มี เ ลขทะเบีย นยำตำมกฎหมำยหรื อ ไม่ มีเ ลข
ทะเบียนยำแต่ ฉลำกระบุว่ำเป็ นยำแผนโบรำณที่ใช้รกั ษำ
โรคต่ำง ๆ
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การตรวจสอบการโฆษณา
ผู้วจิ ยั นำชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นตัวอย่ำงไป
สืบค้นจำกฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ อย.ว่ำ ยำ
ดังกล่ำวมีเลขทะเบียนยำถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่และ
บันทึกข้อมูลสถำนทีผ่ ลิตยำทีป่ รำกฏในฐำนข้อมูล
หลังจำกนัน้ นำชื่อยำดังกล่ำวสืบค้นในเว็บไซต์กู
เกิล เพื่อตรวจหำเว็บไซต์ทม่ี กี ำรโฆษณำขำยยำดังกล่ำวโดย
ไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตยิ ำ พ.ศ. 2510 อย่ำงไรก็ตำม
ผลกำรค้น พบเว็บไซต์จำนวนมำก ท ำให้ต้องใช้เวลำเป็ น
จ ำนวนมำกในกำรตรวจสอบ ผู้วิจ ัยจึงใช้ เทคนิ ค Google
Hack ช่วยกรองข้อมูลในกำรค้นหำ ทำให้ขจัด เว็บไซต์ทไ่ี ม่มี
เนื้ อหำเกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำขำยยำออกไป ท ำให้ ไ ด้
เว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้องจำนวนไม่มำก และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สำมำรถตรวจสอบได้ง่ ำยขึ้น สะดวกรวดเร็ว ขึ้น เช่ น ใช้
ค ำสั ง่ filetype, allintext, allintitle, allinanchor หรื อ intitle
พิมพ์ใส่หน้ำคำสืบค้นทีต่ อ้ งกำร เช่น intitle : คำสืบค้น เป็ น
ต้น อนึ่งกำรใช้เทคนิค Google Hack ดังกล่ำวต้องใช้คำสังหลำย
่
ๆ แบบ เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรกรองข้อมูลของคำสังแต่
่
ละแบบมีควำมแตกต่ำงกัน และให้จำนวนเว็บไซต์ต่ำงกัน
การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย สั ม ภำษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ นพนั ก งำน
เจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ เกีย่ วข้องกับกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยกับ
ผูโ้ ฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตอย่ำงผิดกฎหมำยดังทีแ่ สดงใน
ภำคผนวก 1 ผู้ให้ขอ้ มูลประกอบด้วย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ใน อย. จำนวน 2 ท่ำน และพนักงำนเจ้ำหน้ำทีน่ อก อย. 5
ท่ ำ น ได้แ ก่ ผู้ก ำกับกำรฝ่ ำยอ ำนวยกำร 4 กองบังคับกำร
อำนวยกำรตำรวจภูธรภำค 1 (อดีต บก. ปอท.) ผู้บญ
ั ชำกำร
สำนักคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์และเจ้ำหน้ ำที่สำนักป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อ สำร อัยกำร
ประจำจังหวัดจำนวน 1 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละรำยมีประสบกำรณ์
ทำงำนในเรื่องนี้เป็ นอย่ำงดี กำรสัมภำษณ์ใช้เวลำประมำณ 1
ชัวโมง
่
ประเด็นในกำรสัมภำษณ์ คือ วิธกี ำรดำเนินงำนที่
เกี่ ยวข้ องกับกำรโฆษณำขำยยำทำงอิ นเทอร์ เน็ ตที่ไม่ ถู ก
กฎหมำย ผลกำรดำเนินงำนร่วมกับ อย. ในเรื่องนี้ ปั ญหำ
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อุ ป สรรคในกำรด ำเนิ น งำนและแนวทำงแก้ไ ข ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรทำงำน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจ ัย น ำข้อ มูลที่ร วบรวมได้ท งั ้ หมดมำวิเ ครำะห์
เนื้อหำและหมวดหมู่ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในเรื่องกำร
ดำเนินงำนจัดกำรปั ญหำกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ต
ทีไ่ ม่ถูกกฎหมำย

ผลการวิ จยั
ยาแผนโบราณที่ผสมสารอันตราย
ฐำนข้ อ มู ล คุ ณ ภำพและควำมปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพโดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มีข้อ มูล
ทัง้ หมดจำนวน 96 รำยกำร ในช่วงเวลำทีศ่ กึ ษำ โดยเป็ นยำ
แผนโบรำณที่มเี ลขทะเบียนหรือยำแผนโบรำณที่ฉลำกระบุ
สรรพคุ ณ รั ก ษำโรคต่ ำ ง ๆ จ ำนวน 35 รำยกำร กำร
ตรวจสอบพบว่ ำ เป็ น ยำที่มีเลขทะเบียนตำมฐำนข้อมูล
ทะเบียนยำของ อย. จำนวน 19 รำยกำร ยำแผนโบรำณที่
ไม่ มีเ ลขทะเบีย น จ ำนวน 12 รำยกำร และเป็ น ยำแผน
โบรำณปลอม 4 รำยกำรโดยมีกำรใช้เลขทะเบียนยำแผน
โบรำณอื่น
กำรตรวจสอบฉลำกยำแผนโบรำณทัง้ 35 รำยกำร
พบว่ำ ฉลำกระบุท่อี ยู่ของผู้ผลิตจำนวน 24 รำยกำร อีก 11
รำยกำร ไม่ระบุทอ่ี ยู่ของผูผ้ ลิตบนฉลำก สถำนทีผ่ ลิตยำแผน
โบรำณซึ่งปรำกฎบนฉลำก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน
15 รำยกำร กรุงเทพมหำนคร จำนวน 4 รำยกำร จังหวัด
ร้อ ยเอ็ด จ ำนวน 2 รำยกำร จัง หวัด บึง กำฬ จ ำนวน 1
รำยกำร จังหวัดพะเยำ จำนวน 1 รำยกำร และสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว จำนวน 1 รำยกำร
การโฆษณาทางอิ นเทอร์เน็ต
เมื่อ สืบ ค้น ชื่อ ยำแผนโบรำณทัง้ 35 รำยกำรใน
เว็บไซต์กูเกิล พบว่ำ มีเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด จำนวน
218 เว็บไซต์ เมื่อตรวจสอบเนื้ อหำในแต่ ละเว็บไซต์ (url)
สำมำรถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1) เว็บไซต์ประเภทที่
มีเนื้อหำเกีย่ วกับกำรแจ้งเตือนอันตรำยว่ำยำแผนโบรำณใส่
สำรทีเ่ ป็ นอันตรำยจำนวน 22 เว็บไซต์ 2) เว็บไซต์ประเภท
ทีม่ เี นื้อหำเกีย่ วกับกำรโฆษณำขำยยำแผนโบรำณ จำนวน
24 เว็บ ไซต์ 3) เว็บไซต์ประเภทที่มีเนื้ อหำเกี่ยวกับกำร
โฆษณำขำยยำแผนโบรำณในบำงหน้ำ (20 หน้ำ) และในบำง

หน้ำมีเนื้อหำเกีย่ วกับกำรแจ้งเตือนอันตรำยว่ำยำแผนโบรำณ
ใส่สำรที่เป็ นอันตรำย (22 หน้ ำ) รวม จำนวน 42 เว็บไซต์
และ 4) เว็บไซต์ทไ่ี ม่เกีย่ วข้อง จำนวน 130 เว็บไซต์
เมื่ อ ศึ ก ษำเฉพำะเว็บ ไซต์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ กำร
โฆษณำขำยยำแผนโบรำณอย่ำงเดียว จำนวน 44 เว็บไซต์
(จำกเว็บไซต์ประเภทที่ 2 จำนวน 24 เว็บไซต์ และจำก
เว็บไซต์ประเภทที่ 3 จำนวน 20 เว็บไซต์) พบว่ำ เป็ นกำร
โฆษณำขำยยำ 19 รำยกำร ซึ่งผลิตในจังหวัดขอนแก่ น
จำนวน 9 รำยกำร กรุงเทพฯ จำนวน 4 รำยกำร จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวน 2 รำยกำร พะเยำ จำนวน 1 รำยกำร แหล่ง
ผลิตในประเทศลำว จำนวน 1 รำยกำร และไม่ระบุแหล่งผลิต
จำนวน 2 รำยกำร ส่วนใหญ่ เป็ นกำรโฆษณำขำยยำเพิม่
สมรรถภำพทำงเพศหรือ ยำกษั ย เส้น ทุ กเว็บไซต์ ระบุ
ช่องทำงติดต่อในกำรซือ้ ยำ คือ ทำงโทรศัพท์ ทัง้ 19 รำยกำร
ติดต่อซือ้ ขำยหน้ำเว็บไซต์ จำนวน 14 รำยกำร ติดต่อซือ้
ขำยทำง e-mail จำนวน 8 รำยกำร และติดต่อซือ้ ขำยทำง
ไลน์ จำนวน 6 รำยกำร
กำรวิเครำะห์กำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ต
ทัง้ 19 รำยกำร มี 11 รำยกำรทีเ่ ป็ นกำรโฆษณำโดยผู้ผลิต
เอง ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่สำมำรถดำเนิ นคดีก ับผู้ผลิตได้
นอกจำกในเว็บไซต์มกั มีขอ้ ควำมเชิญชวนให้เป็ นตัวแทน
จำหน่ ำยจำกผู้ผลิตยำแผนโบรำณ แสดงให้เห็นว่ำ มีกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรขำยยำให้เติบโตขึน้ ข้อควำมทีใ่ ช้ในกำร
โฆษณำของยำทัง้ 19 รำยกำร มี รำยละเอี ยดดังแสดงใน
ภำคผนวกที่ 2
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา
กำรตรวจสอบกำรโฆษณำขำยยำแผนโบรำณทัง้
19 รำยกำรพบว่ ำ ประกอบด้ว ย 1)ยำแผนโบรำณที่ข้ึน
ทะเบียนยำถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 13 รำยกำร ซึง่ ผู้
โฆษณำกระทำกำรโฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตตำม
มำตรำ 88 ทวิ และโฆษณำในลักษณะทีต่ อ้ งห้ำมตำม มำตรำ
88 ของกฎหมำยยำ ซึ่ ง มี โ ทษตำม มำตรำ 124 ของ
พระรำชบัญ ญัติย ำ พ.ศ. 2510 2) ยำแผนโบรำณปลอม
จำนวน 3 รำยกำร ผิดมำตรำ 72(1) ซึง่ มีโทษตำม มำตรำ
117 หำกพิสจู น์ได้ว่ำผูโ้ ฆษณำเป็ นผูข้ ำย ทัง้ นี้ผโู้ ฆษณำยัง
ผิดฐำนโฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รบั อนุญำตำมมำตรำ 88 ทวิ
และโฆษณำในลัก ษณะที่ ต้ อ งห้ ำ มตำมมำตรำ 88 ของ
กฎหมำยยำ ซึง่ มีโทษตำม มำตรำ 124 ของพระรำชบัญญัติ
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ยำ พ.ศ. 2510 และ 3) ยำแผนโบรำณที่ไม่มเี ลขทะเบียน
จำนวน 3 รำยกำร โดยผิดฐำนขำยยำที่ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียน
ตำรับยำตำมมำตรำ 72(4) ซึง่ มีโทษตำม มำตรำ 122 ของ
กฎหมำยยำ หำกพิสูจน์ได้ว่ำ ผู้โฆษณำเป็ นผู้ขำย ทัง้ นี้ผู้
โฆษณำยังผิดฐำนโฆษณำขำยยำโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตำม
มำตรำ 88 ทวิ และโฆษณำในลักษณะที่ต้องห้ำมตำมมำตรำ
88 ของกฎหมำยยำ ซึ่ ง มี โ ทษตำม มำตรำ 124 ของ
พระรำชบัญญัตยิ ำ พ.ศ. 2510
การจัดการโฆษณาขายยาทางอิ นเทอร์เน็ต
จำกกำรตรวจสอบข้อมูลกำรดำเนินคดีของ อย.
พบว่ำ ยังไม่ได้รบั กำรดำเนินงำนกับกำรโฆษณำขำยยำ
แผนโบรำณทำงอินเทอร์เ น็ต จำนวน 19 รำยกำรใน 44
เว็บ ไซต์ จึง ควรดำเนิ น กำรอย่ ำ งเร่ ง ด่ ว นเพื่อ ก ำจัด กำร
โฆษณำผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมี ค วำมเสี่ย งและเป็ น กำรคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคต่อไป
กำรพิจำรณำว่ำโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ต
ในเว็ บ ไซต์ ใ ดผิ ด กฎหมำยหรื อ ไม่ นั ้น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยำก
เนื่องจำกใช้เพียงกำรสังเกตว่ำ โฆษณำดังกล่ำวมีกำรแสดง
เลขที่ใบอนุ ญำตตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่ หำกไม่มี ผู้
โฆษณำมีควำมผิดตำม มำตรำ 88 ทวิ พระรำชบัญญัติยำ
พ.ศ. 2510 แล้วจึงพิจำรณำต่ อไปว่ำ ข้อควำมโฆษณำมี
ลักษณะตำมมำตรำ 88 หรือไม่ ถ้ำมีลกั ษณะดังกล่ำว ถือว่ำ
ผูก้ ระทำกำรโฆษณำมีควำมผิดตำม มำตรำ 88 ต้องได้รบั
โทษตำมมำตรำ 124 แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510
แต่ ปั ญหำอยู่ ท่ี ว่ ำ หำกเป็ นกำรโฆษณำขำยยำทำง
อินเทอร์เน็ต พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (เภสัชกรหรือเจ้ำหน้ำทีท่ ่ี
ได้รบั กำรแต่ งตัง้ ) มักจะไม่สำมำรถหำตัวผู้กระทำผิดมำ
ลงโทษได้อ ย่ ำ งรวดเร็ว แต่ ต้ อ งมีข นั ้ ตอนที่เ พิ่ม ขึ้น และ
ยุ่งยำก คือ ต้องรวบรวมพยำนเอกสำร เช่น หน้ำเว็บไซต์ท่ี
โฆษณำอย่ำงไม่ถูกกฎหมำย ข้อควำมโฆษณำในเว็บไซต์
ข้อ กฎหมำยที่ก ำหนดควำมผิด เป็ น ต้น ส่ง ให้พ นัก งำน
สอบสวน (ตำรวจ) เพื่อหำตัวผูก้ ระทำผิดโดยกำรล่อซือ้ ใน
กำรล่อซื้อพนักงำนสอบสวนต้องใช้ค วำมรู้ทำงเทคโนโลยี
ขัน้ สูงในกำรติดตำมข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ ต้องขอข้อมูล
กำรใช้โทรศัพท์จำกผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์ กำรขอ
หมำยค้ นหรือหมำยจับเพื่อติ ดตำมหำตัวผู้ กระท ำผิดมำ
ลงโทษ เหล่ ำ นี้ เ ป็ น ขัน้ ตอนที่มีค วำมสลับซับ ซ้อ น ท ำให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีด่ งั กล่ำวกังวลใจในกำรดำเนินงำน จึงยัง
97

ไม่ มีก ำรแก้ปั ญ หำกำรโฆษณำขำยยำทำงอิน เทอร์เ น็ ต
อย่ ำ งจริ ง จั ง ประกอบกั บ กำรโฆษณำขำยยำทำง
อินเทอร์เน็ตมีเป็ นจำนวนมำก แต่ หำกช่องทำงที่ให้ผู้ซ้อื
ติดต่อ คือ สถำนทีผ่ ลิตยำแผนโบรำณ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
จะมีช่องทำงกำรจัดกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตได้
อี ก ช่ อ งทำงหนึ่ ง คื อ กำรด ำเนิ น กำรกับ ผู้ ผ ลิ ต โดยไม่
จ ำเป็ นต้ อ งใช้ วิธี ล่ อ ซื้อ โดยรวบรวมพยำนเอกสำรที่
เกี่ย วข้อ งกับ กำรโฆษณำไม่ ถู กกฎหมำยส่ งให้พนักงำน
สอบสวน เพื่อนำตัวผูก้ ระทำควำมผิดมำลงโทษแทนต่อไป
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลนอก อย. มีควำมเห็นว่ำ อย. ควรปรับ
กำ รด ำ เนิ น ง ำ นเกี่ ย ว กั บ กำ รโ ฆ ษ ณ ำ ข ำ ย ย ำ ท ำ ง
อินเทอร์เน็ต ดังนี้
1. ในด้ำนผู้บริโภค หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อ งควร
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุ ขภำพที่โฆษณำทำงอิน เทอร์เ น็ ต โดยไม่ ถู ก กฎหมำย
กรณีศึกษำของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ น อันตรำย และผลเสีย ต่ อ
ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะได้รบั
2. ในด้ำนผูผ้ ลิต อย. และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ควร
ร่วมกันชี้แจงให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงโทษที่จะได้รบั
หำกมีกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตทีไ่ ม่ถูกกฎหมำย
3. ในด้ ำ นกำรท ำงำนของอย. ควรปรับ กำร
ดำเนินงำนดังนี้
3.1 ควรแก้กฎหมำยทีต่ นรับผิดชอบทุกฉบับใน
เรื่องกำรโฆษณำขำยผลิตภัณฑ์สุขภำพทำงอินเทอร์ เน็ต
โดยมีขอ้ กำหนดข้อห้ำมและบทลงโทษอย่ำงชัดเจน โดยมิ
ต้องอิงพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นอกจำกนี้ ควรปรับแก้นิยำมของ
ยำในพระรำชบัญ ญัติ ย ำให้ค รอบคลุ ม ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม
อำหำรทีโ่ ฆษณำสรรพคุณเป็ นยำ
3.2 ควรเพิ่ม ศัก ยภำพเจ้ำ หน้ ำ ที่ ใ ห้มีค วำมรู้
ค ว ำ ม ช ำ น ำ ญ ด้ ำ น ก ำ ร สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่มคี ุณภำพ
และรวดเร็ว
3.3 ควรประสำนกำรดำเนินงำนกับ บก.ปคบ.
ส ำนั ก ป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด ทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทัง้ แบบเป็ น ทำงกำรและไม่ เ ป็ น
ทำงกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับผูบ้ ริหำรระดับสูง นอกจำกนี้
ควรปรับปรุงกำรส่งเอกสำรกำรกระทำควำมผิดจำกกำร
โฆษณำขำยยำทำงอิน เทอร์เ น็ ต ให้ร วดเร็ว ขึ้น หลัง กำร
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สั ม ภ ำ ษ ณ์ เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ ข อง กระ ทรว ง ICT ไ ด้ ส่ ง ผั ง
กระบวนกำรระงับกำรทำให้แพร่หลำย ให้ อย. ดังแสดงใน
ภำคผนวกที่ 3
3.4 ควรมีหน่ วยงำนปรำบปรำมและดำเนินกำร
อย่ ำ งจริง จัง กับ ผู้ก ระท ำควำมผิด จำกกำรโฆษณำขำย
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพทำงอินเทอร์เน็ต

การอภิ ปรายผล
ในช่วงเวลำสองปี ครึ่งที่ศึกษำ ฐำนข้อมูลคุณภำพ
แ ล ะ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ ำ พ โ ด ย
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์แจ้งเตือนภัยยำแผนโบรำณ 35
รำยกำร กำรสืบ ค้น ในเว็บ ไซต์ กู เ กิล พบว่ ำ มีเว็บไซต์ท่ี
เกีย่ วข้องกับกำรโฆษณำขำยยำเหล่ำนี้ 19 รำยกำร ใน 44
เว็บ ไซต์ โดย 11 จำก 19 รำยกำรเป็ น กำรโฆษณำโดย
ผูผ้ ลิตเอง ซึง่ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถดำเนินคดีกบั ผู้ผลิต
ได้ ผลกำรวิจยั แสดงให้เห็นว่ำ แม้มรี ะบบแจ้งเตือนภัยของ
ยำแผนโบรำณ ที่ ป นเปื้ อนสำรที่ เ ป็ นอั น ตรำย ทำง
อินเทอร์เน็ตของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์แล้วก็ตำม ยำ
ที่เป็ นอันตรำยดังกล่ำวจำนวนมำก (19 จำก 35 รำยกำร)
ยังมีกำรโฆษณำขำยทำงอินเทอร์เน็ต อย่ำงผิด กฎหมำย
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ง ยำแผนโบรำณปลอม (3 จำก 19
รำยกำร)และยำแผนโบรำณทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียน (3 จำก 19
รำยกำร) ซึ่ง เป็ น เรื่อ งที่ค วรแก้ไ ขอย่ ำ งยิ่ง ส่ว นยำแผน
โบรำณทีข่ น้ึ ทะเบียนยำถูกต้องตำมกฎหมำยแต่มปี ระวัตวิ ำ่
เคยลัก ลอบผสมยำต้ อ งห้ ำ มในอดี ต นั ้น (13 จำก 19
รำยกำร) ผูผ้ ลิตอำจเลิกพฤติกรรมดังกล่ำวแล้วในปั จจุบนั
แต่ อ ย่ ำ งไรก็ต ำม ยำเหล่ ำ นี้ ย ัง ควรอยู่ ใ นรำยกำรยำที่
หน่วยงำนรำชกำรเฝ้ ำระวังกำรโฆษณำทีผ่ ดิ กฎหมำยในทุก
สือ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทำงอินเทอร์เน็ต ผลกำรวิจยั แสดงให้
เห็นว่ำ กำรโฆษณำขำยยำทัง้ สำมประเภทที่กล่ำวมำยัง
ไม่ได้รบั กำรจัดกำรจำกเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เข้มงวด ทำให้ผบู้ ริโภคอำจได้รบั ควำมเสีย่ งจำกกำรเข้ำถึง
สือ่ โฆษณำขำยยำแผนโบรำณทำงอินเทอร์เน็ตเหล่ำนัน้
กำรแก้ปั ญ หำนี้ จะมีประสิท ธิภ ำพมำกขึ้น หำก
อย. ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเฝ้ ำระวัง ใหม่ จำกเดิมทีท่ ำที
ละเว็บไซต์ (ค้นหำเว็บไซต์ท่โี ฆษณำไม่ถูกกฎหมำยทีละ
เว็บไซต์มำพิจำรณำว่ำ ข้อควำมใดผิดกฎหมำยข้อใด แล้ว
รวบรวมส่งให้กระทรวง ICT ปิ ดเว็บไซต์) มำเป็ นกำรเฝ้ ำระวัง
ผลิตภัณฑ์ท่ีโฆษณำขำยยำ โดยอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่

สำมำรถใช้เทคนิค Google Hack คือนำชื่อยำทีม่ กี ำรโฆษณำ
ขำยยำทำงอิน เทอร์ เ น็ ต ที่ไ ม่ ถู ก กฎหมำยมำค้ น หำใน
ฐำนข้อมูลกำรขึน้ ทะเบียนยำ เพื่อหำสถำนที่ผลิตพร้อมที่
อยู่ แล้วใช้ช่อื ยำดังกล่ำวเป็ นคำค้น ในเว็บไซต์กูเกิล โดย
ใช้ เ ทคนิ ค Google Hack เพื่อ กรองข้อ มู ล เว็บ ไซต์ ท่ีไ ม่
เกีย่ วข้องกับกำรโฆษณำออกไป เมื่อได้เว็บไซต์ทเ่ี โฆษณำ
ขำยยำอย่ำงไม่ถูกกฎหมำย (ซึง่ มีไม่มำก) แล้ว ให้พจิ ำรณำ
ว่ำ ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อซื้อสินค้ำนัน้ เป็ นช่องทำงเดียวกับ
ผูผ้ ลิตหรือไม่ ถ้ำใช่ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถดำเนินกำร
กับผูผ้ ลิตได้ต่อไป
ปั ญหำกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตอย่ำง
ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยสำมำรถถือเป็ นควำมเสี่ยงอย่ำง
หนึ่ง ในทีน่ ้ีใช้ยำแผนโบรำณทีม่ สี ำรอันตรำยปลอมปนเป็ น
กรณีศึกษำ ดังนัน้ จึงสำมำรถใช้หลักกำรวิเครำะห์ค วำม
เสีย่ งมำอภิปรำยปั ญหำนี้ ดังนี้
1. กำรประเมินควำมเสีย่ ง
1.1 กำรบ่งชีอ้ นั ตรำยจำกควำมเสีย่ ง คือ กำรพบ
โฆษณำขำยยำแผนโบรำณโดยไม่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ ำตตำม
กฎหมำยทำงอินเทอร์เน็ตเป็ นจำนวนมำก
1.2 กำรสำแดงควำมเสี่ยง คือยำ แผนโบรำณที่มีกำร
แจ้งเตือนภัยจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จำนวน 35 รำยกำร
พบกำรโฆษณำขำยยำแผนโบรำณดังกล่ ำวโดยไม่ ไ ด้ ร ับ
อนุ ญำตตำมกฎหมำยทำงอินเทอร์เน็ต จำนวน 19 รำยกำร
จำนวน 44 เว็บไซต์
2. กำรจัดกำรควำมเสีย่ งในส่วนของ อย. มีดงั นี้
2.1 กำรลดปั จจัยเสีย่ ง โดยกำรจัดให้มรี ะบบรับเรื่อง
ร้องเรียน ในเรื่องกำรเฝ้ ำระวังมีกระบวนงำนจัดกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภำพทำงอินเทอร์เน็ตทีช่ ดั เจน โดยเป็ นกำรเฝ้ ำ
ระวังว่ำมีเว็บไซต์ใดทีโ่ ฆษณำขำยยำ
2.2 กำรกำจัดควำมเสีย่ ง โดย อย. วำงแนวทำง
คือ กรณี ส ำมำรถหำตัว ผู้ก ระท ำควำมผิด มำลงโทษ จะ
ดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับต่อผูก้ ระทำควำมผิด พร้อมทัง้
ส่งเรื่องให้กระทรวง ICT ดำเนินกำรปิ ดเว็บไซต์ กรณีไม่
สำมำรถหำตัวผูก้ ระทำควำมผิดมำลงโทษ ให้ส่งข้อมูลกำร
โฆษณำให้ ตำรวจ บก.ปคบ. ดำเนินกำรสืบหำผูก้ ระทำผิด
และด ำเนิ นคดี กรณี กำรโฆษณำมีผ ลต่ อผู้ บ ริโภคอย่ ำ ง
ร้ำยแรง ให้ส่งข้อมูลไปยังหน่ วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ตำรวจ
บก.ปอท. และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเพื่อดำเนินกำรต่อไป
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กำรติดตำมผลหลังจำกที่ อย. ส่งข้อมูลให้ตำรวจ
บก.ปคบ. ต ำรวจบก.ปอท. หรือ กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ
ดำเนินกำรพบว่ำ ไม่มกี ำรส่งข้อมูลกลับคืนมำยัง อย. จำก
หน่วยงำนดังกล่ำว
2.3 ไม่มกี ำรติดตำมทบทวนว่ำ เว็บไซต์โฆษณำ
ขำยยำแผนโบรำณทำงอินเทอร์เน็ตที่ส่งให้กระทรวงICT
ดำเนินกำรปิ ดนัน้ มีกำรปิ ดจริงหรือไม่ อย่ำงไร
2.4 มีกำรประกำศใช้กระบวนงำนกำรดำเนินคดี
โฆษณำในข้อหำโฆษณำโดยไม่ได้รบั อนุญำตตำมกฎหมำย
ให้หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ใน อย. ทรำบและถือปฏิบ ัติ แต่ ขำด
ควำมเชื่อมโยงกับหน่ วยงำนอื่นทัง้ ในรูปแบบเอกสำรและ
กำรประสำนงำนโดยตรง
3. กำรสื่อสำรควำมเสีย่ ง อย. ประชำสัมพันธ์แก่
ทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อ แจ้งเตือ นอัน ตรำยในกำร
บริโภคยำแผนโบรำณทีใ่ ส่สำรทีเ่ ป็ นอันตรำย เพื่อให้ควำมรู้
ผู้ บ ริ โ ภคผ่ ำ นช่ อ งทำงสื่อ สิ่ง พิ ม พ์ ส่ือ ออนไลน์ ท ัง้ ทำง
เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
อย. ควรด ำเนิ น คดีก ับ กำรโฆษณำขำยยำแผน
โบรำณทำงอิน เทอร์เ ทอร์เ น็ตจำกงำนวิจยั นี้ จ ำนวน 19
รำยกำร 44 เว็บไซต์ โดยเร่งด่วนเพื่อกำจัดควำมเสีย่ งและ
เป็ นกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค นอกจำกนี้ ยั ง ควรเพิ่ ม
กระบวนกำรเฝ้ ำระวังกำรโฆษณำขำยยำทำงอินเทอร์เน็ตจำก
กำรเฝ้ ำระวังทีล่ ะเว็บไซต์เป็ นเฝ้ ำระวังจำกชื่อผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ควำมเสี่ ย งต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคโดยใช้ เ ทคนิ ค กำรสื บ ค้ น ที่ มี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ อย. และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ควร
ร่ วมกันชี้แจงให้ ผู้ ประกอบกำรตระหนั ก และรู้ ถึ ง โทษที่
ผู้ประกอบกำรจะได้รบั หำกมีกำรโฆษณำขำยยำที่ไม่ถูก
กฎหมำย

กิ ตติ กรรมประกาศ
งำนวิจยั ฉบับนี้สำเร็จด้วยดี เนื่องจำกผูว้ จิ ยั ได้รบั
ควำมอนุ เครำะห์อย่ำงสูงจำก ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัย
สัมฤทธิโชค
์ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และภก.ภำณุ โ ชติ ทองยัง หัว หน้ ำ กลุ่ ม งำนคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สมุทรสงครำม ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ทำให้งำนวิจยั ฉบับ
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นี้มคี วำมถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเจ้ำหน้ ำที่
ของกลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ ศูนย์จดั กำรเรื่องร้องเรียนและ
ปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ
(ศรป.) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ทุกท่ำนที่ให้
ควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือในกำรรวบรวมข้อมูลใน
กำรทำงำนวิจยั ในครัง้ นี้
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Handling of Internet Advertising: the Case of Traditional Medicines
Alerted as Harmful Products by www.tumdee.org
Ploen Chamnakpol
Division of Promotion of Rural and Local Consumer Protection in Health Products,
Thai Food and Drug Administration

Abstract
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, 2012Jun 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.
Keywords: drug advertising, traditional medicines, internet advertising, consumer protection, public health pharmacy
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ภาคผนวก 1. แนวทำงกำรดำเนินงำนกรณีโฆษณำผลิตภัณฑ์สขุ ภำพทำงสือ่ อินเทอร์เน็ตของ อย.
ตรวจสอบเฝ้ ำระวัง/รับเรือ่ งร้องเรียนกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพทำงสือ่
อินเทอร์เน็ต หรือ/รับเรือ่ งโฆษณำจำกหน่วยงำนอืน่

กรณีว่ำเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ
และเครือ่ งมือแพทย์

กรณีเป็ นโฆษณำทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริโภคอย่ำงร้ำยแรง ให้ส่งเรือ่ งให้ DSI
หรือ บก.ปอท. หรือคณะกรรมกำรเพือ่ พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไข
ปั ญหำของประชำชนผูไ้ ด้รบั ควำมเดือนร้อนจำกกำรสังซื
่ ้อสินค้ำรวมทัง้
กำรกระทำควำมผิดอำญำอื่นทำงอินเทอร์เน็ตดำเนินกำร
ไม่

ยุตกิ ำรดำเนินคดี

หมำยเหตุ *กรณีไม่สำมำรถแจ้งระงับโฆษณำ
ได้ เช่น ไม่มขี อ้ มูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ไม่มขี อ้ มูลกำร
ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนฯ ไม่ทรำบแหล่ง
ผลิต หรือสถำนที่ ทำหนังสือแจ้ง บก.ปคบ.
สอบสวนข้อเท็จจริงแห่งคดีเพิม่ เติมและหำก
พบกำรกระทำผิดจริงให้ดำเนินคดีต่อไป

กำรกระทำผิดโดย
ไม่ขออนุญำตโฆษณำตำม พรบ.ยำ อำหำร
และเครือ่ งมือแพทย์?
ใช่

กรณีไม่มขี อ้ มูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ทำ
หนังสือแจ้ง บก.ปคบ.สืบหำ
ผูก้ ระทำผิดและดำเนินคดี

1.แจ้งระงับโฆษณำ
2.แจ้งเปรียบเทียบปรับ
3.ให้อุทธรณ์คำสังระงั
่ บโฆษณำหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงในกำรดำเนินคดี

เจ้ำของสือ่ โฆษณำ
เช่น เจ้ำของเว็บไซต์ หรือ
ผูร้ ่วมกระทำผิดอื่น
กรณีไม่มขี อ้ มูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ทำ
หนังสือแจ้ง บก.ปคบ.สืบหำ
ผูก้ ระทำผิดและดำเนินคดี

เจ้ำของผลิตภัณฑ์*
(ผูผ้ ลิต/ผูน้ ำเข้ำ/ผูจ้ ำหน่ำย)

มีกำรอุทธรณ์คำสังระงั
่ บโฆษณำ
หรือชีแ้ จงข้อเท็จจริง?
ไม่ม ี
ดำเนินกำรเปรียบเทียบ
ปรับ

กรณียนิ ยอมชำระ
ค่ำปรับ
เสนอสำนักงำนฯ ยุตกิ ำรดำเนินคดี
ศรป.แจ้งข้อมูลให้กระทรวง ICT
ทรำบและดำเนินกำรแจ้งระงับโฆษณำ

กรณีไม่ยนิ ยอมชำระ
ค่ำปรับ
ส่งสำนัก/กอง/กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดำเนินกำรตรวจสอบพิจำรณำ
เพิม่ เติม
กรณียนื ยันกำรกระทำควำมผิด
ส่งเรือ่ งคืน ศรป.

พิธกี ร/ผูด้ ำเนินรำยกำร
ตย. กรณีโฆษณำใน youtube
มี

กลุ่มกฎหมำยฯพิจำรณำว่ำ
กำรอุทธรณ์หรือกำรชีแ้ จง
ฟั งขึน้ ?
ฟั งไม่ขน้ึ

ฟั งขึน้

ยุตคิ ดี

เสนอสำนักงำนฯยุตกิ ำรดำเนินคดี

กรณีทเ่ี ห็นว่ำไม่เป็ นควำมผิด

ทำหนังสือแจ้ง บก.ปคบ. สืบหำ
ผูก้ ระทำผิดและดำเนินคดี
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ภาคผนวกที่ 2. ข้อควำมโฆษณำขำยยำแผนโบรำณทำงอินเทอร์เน็ตหลังจำกทีม่ กี ำรแจ้งเตือนภัย
ชือ่ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ก

ยำกษัยเส้น ข

ยำประดงน้ำ ค

ข้อควำมตำม
ทะเบียน
ยำแก้กษัย
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย

ยำแก้กษัยเส้น
บรรเทอำกำร
ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย
บรรเทำโรค
ประดงผืน่ คัน
ตำมผิวหนัง

ข้อควำมบนฉลำก

ข้อควำมโฆษณำรักษำทำงอินเทอร์เน็ต

ผิด
มำตรำ
ยำแก้กษัย บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ย
แก้กษัยไตพิกำร แก้อำกำรปั สสำวะเหลืองจำกกำร
88
ตำมร่ำงกำย บำรุงร่ำงกำย
ทำงำนผิดปกติของระบบไต ช่วยบรรเทำ อำกำรปวดเมือ่ ย 88ทวิ
ตำมร่ำงกำย ปวดตำมข้อและเส้นเอ็นของกล้ำมเนื้อที่
ไม่มกี ำลังเนื่องจำกควำมเสือ่ มของร่ำงกำย เป็ นยำช่วย
ขับพิษในกระดูก ปวดในกระดูก ช่วยกระจำยเลือดลม ใน
ร่ำงกำยให้ดขี น้ึ ช่วยให้ระบบขับถ่ำยดีขน้ึ และช่วย
บำรุงร่ำงกำย รับประทำนได้ทงั ้ ชำยและหญิง
แก้กษัยเส้น หรือปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย แก้กษัยเส้น หรือปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย จุกเสียดแน่น
88
จุกเสียดแน่นท้อง ปรับธำตุทงั ้ 4 ให้
ท้อง ปรับธำตุทงั ้ 4 ให้เป็ นปกติ เจริญอำหำร
88ทวิ
เป็ นปกติ เจริญอำหำร
แก้โรคประดง บรรเทำโรคประดงผืน่ คัน แก้ประดง บรรเทำโรคผดผืน่ คันตำมผิวหนัง ฟกบวม ปวด
ตำมผิวหนัง ฟกบวม ปวดเมือ่ ยตำม
เมือ่ ย ตำมร่ำงกำย มึนชำตำมปลำยมือ และปลำยเท้ำ
ร่ำงกำย มึนชำปลำยมือและปลำยเท้ำ

88
88ทวิ

ยำผง ง

ไม่มที ะเบียน

แก้โรคปวดข้อ ปวดหลัง ปวดเอว โรค
เก๊ำท์ รูมำตอยด์ กระดูกทับเส้นประสำท
แก้ปวดประจำเดือน หอบหืด ภูมแิ พ้ขบั
สำรพิษออกจำกร่ำงกำย

ใช้แก้โรคต่ำงๆ และต้องท่องคำถำอำคม แก้คุณไสย

72
88
88ทวิ

สมุนไพรไทย จ

ทะเบียนปลอม

แก้เลือดลม 12 จำพวก ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย หรือเหน็บชำ กินข้ำวไม่ได้
นอนไม่หลับบรรเทำอำกำรอัมพฤกษ์
หญิงชำยผอมแห้งกินยำนี้แล้วดีขน้ึ

ใช้ฉลำกมำโฆษณำ

72
88
88ทวิ

ยำประดง ฉ

ทะเบียนปลอม

บรรเทำโรคประดง ประดงเส้น ประดงเอ็น ประดงข้อ
ผืน่ คัน น้ำเหลืองเสีย

ยำประดงน้ำ ช

ทะเบียนปลอม

บรรเทำอำกำรโรคประดง ปวดเมือ่ ย
ตำมร่ำงกำย รับประทำนได้ทงั ้ ชำยและ
หญิง
บรรเทำอำกำรประดงข้อ ประดงผืน่ คัน
น้ำเหลืองเสีย ลมพิษต่ำงๆ ช่วยอำกำร
อ่อนเพลีย เบือ่ อำหำร นอนไม่หลับ

72
88
88ทวิ
72
88
88ทวิ

103

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย คลำยเส้นเอ็น
และบำรุงร่ำงกำย รับประทำนได้ทงั ้ ชำยและหญิง ช่วย
บรรเทำอำกำรอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ำย อึดอัด หำยใจไม่
เต็มอิม่ ช่วยบรรเทำอำกำรปวดหลัง ปวดเอว ปวด
เมือ่ ย เหน็บชำ หน้ำซีดเซียวแขนขำไม่มแี รง ช่วย
บำรุงร่ำงกำย เปรียบเสมือนยำอำยุวฒ
ั นะ เสริมสร้ำง
ภูมติ ำ้ นทำนโรค
แก่ร่ำงกำย ช่วยบรรเทำอำกำร
ปวดข้อ ปวดกล้ำมเนื้อ ไขข้ออักเสบ โรคเก๊ำท์ ป้ องกัน
ควำมเสือ่ มของร่ำงกำย ทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง แก้
ควำมเครียด แก้กษัย ไตพิกำร โลหิตเป็ นพิษ ช่วยให้
ระบบไหลเวียนโลหิตดีขน้ึ กล้ำมเนื้อแข็งแรง ช่วยบำรุง
สมรรถภำพทำงเพศ ทำให้ระบบขับถ่ำยดีขน้ึ
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ชือ่ ผลิตภัณฑ์

ข้อควำมตำม
ทะเบียน
บรรเทำโรค
ประดง บรรเทำ
อำกำร ปวด
เมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย

ข้อควำมบนฉลำก

ข้อควำมโฆษณำรักษำทำงอินเทอร์เน็ต

บำรุงร่ำงกำย แก้ปวดหลังปวด
เอว กระชุ่มกระชวย ทำงำนไม่
เหนื่อยง่ำย เพิม่ สมรรถภำพ
ทำงเพศได้เป็ นอย่ำงดี

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย คลำยเส้นเอ็นและบำรุง
ร่ำงกำย รับประทำนได้ทงั ้ ชำยและหญิง ช่วยบรรเทำอำกำร
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ำย อึดอัด หำยใจไม่เต็มอิม่ ช่วยบรรเทำอำกำร
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมือ่ ย เหน็บชำ หน้ำซีดเซียวแขนขำไม่มแี รง
ช่วยบำรุงร่ำงกำย เปรียบเสมือนยำอำยุวฒ
ั นะ เสริมสร้ำงภูม ิ
ต้ำนทำนโรค
แก่ร่ำงกำย ช่วยบรรเทำอำกำรปวดข้อ ปวด
กล้ำมเนื้อ ไขข้ออักเสบ โรคเก๊ำท์ ป้ องกันควำมเสือ่ มของร่ำงกำย
ทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง แก้ควำมเครียด แก้กษัย ไตพิกำร โลหิตเป็ น
พิษ ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขน้ึ กล้ำมเนื้อแข็งแรง ช่วย
บำรุงสมรรถภำพทำงเพศ ทำให้ระบบขับถ่ำยดีขน้ึ

ยำกษัย ฌ

แก้กษัยเส้น
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย

แก้ปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย ช่วย
ปรับธำตุทงั ้ 4 ให้ปกติ
รับประทำนได้ทงั ้ ชำยและหญิง

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย บำรุงร่ำงกำย ช่วย
เจริญอำหำร เป็ นยำอำยุวฒ
ั นะ ช่วยปรับธำตุทงั ้ 4 ให้ปกติ

88
88ทวิ

สมุนไพรไทย ญ

ยำบรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ ยชนิด
แคปซูล ตรำไทย
ทิพย์โอสถ

บรรเทำอำกำรปวดหลัง ปวด
ข้อ ชำมือ ชำเท้ำ ปวด
กล้ำมเนื้อ เส้นตึง เหน็บชำ
กระดูกทับเส้น กระดูกเสือ่ ม ไข
ข้ออักเสบ โรคเก๊ำ ภูมแิ พ้ หอบ
หืด หรือปวดประจำเดือน
บำรุงร่ำงกำย

บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย โรคเกำต์ อัมพฤกษ์ ชำ
มือ ชำเท้ำ เป็ นกระดูกทับเส้นบรรเทำอำกำรปวดหลัง ปวด
กล้ำมเนื้อเส้นตึง เหน็บชำ กระดูกทับเส้น กระดูกเสือ่ ม ไขข้อ
อักเสบ เก๊ำท์ ภูมแิ พ้ หอบหืด หรือปวดประจำเดือน อย่ำง
ได้ผล

88
88ทวิ

บำรุงร่ำงกำย เสริมสมรรถภำพทำงเพศ บำรุงเลือด ลดไขมันใน
เลือดสูง ช่วยเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้ร่ำงกำย ร่ำงกำยอ่อนเพลีย อ่อน
แรง แขนขำไม่มเี รีย่ วแรง ไม่มสี ำรตกค้ำง ไม่มสี เตอรอยด์ ฟื้ นฟู
ไต บำรุงกำลัง บำรุงตับ ลดควำมเสีย่ งเป็ นโรคน้ำตำลในเลือด
สูง
บำรุงร่ำงกำยสำหรับท่ำนชำย ไม่ตอ้ งเสีย่ งกับกำรใช้ไวอกร้ำ
เพิม่ กำรหมุนเวียนระบบเลือด บำรุงไต และต่อมลูกหมำก
บำรุงร่ำงกำยในท่ำนชำย ,บำรุงสุขภำพทำงเพศสำหรับผูช้ ำย
ให้ประสิทธิภำพเหมือนไวอะกร้ำ แข็งแรงกว่ำ นำนกว่ำ ฟื้ นตัว
เร็วกว่ำ
บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย บำรุงธำตุ ช่วยปรับธำตุ
ทัง้ สีใ่ ห้ปกติ และเป็ นยำระบำยอ่อนๆ (webบริษทั ),บำรุง
ร่ำงกำยแก้ปวดเมือ่ ยช่วยเจริญอำหำร(FB)

88
88ทวิ

สมุนไพรจีนบำรุงร่ำงกำยให้ท่ำนชำยกลับมำเฟิ รม์ อีกครัง้ ทำน
ได้ทงั ้ ชำย-หญิง ,เป็ นยำบำรุงทำจำกสมุนไพรจีน เสริม
สมรรถภำพ ช่วยให้น้องชำยแข็งแรง มีอย.ปลอดภัย,บำรุงไต
ตับ ขับโรคและของเสียหรือส่วนเกินต่ำงๆทีร่ ่ำงกำยไม่ตอ้ งกำร

88
88ทวิ

ยำประดง ซ

ยำบำรุงร่ำงกำย บำรุงร่ำงกำย
ฎ

ยำบำรุงร่ำงกำย บำรุงร่ำงกำย
ฏ

บำรุงร่ำงกำย

ยำกษัย ฐ

แก้ปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย ช่วย
ปรับธำตุทงั ้ 4 ให้ปกติ
รับประทำนได้ทงั ้ ชำยหญิง

แก้กษัยเส้น
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย
ยำบำรุงร่ำงกำย ฑ บำรุงร่ำงกำย

บำรุงร่ำงกำย

ผิด
มำตรำ
72
88
88ทวิ

88
88ทวิ

88
88ทวิ
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ยำสตรี ฒ

ข้อควำมตำม
ทะเบียน
สำหรับสตรี
ประจำเดือนมำ
ไม่ปกติ
รับประทำนหลัง
คลอดบุตร ช่วย
ขับน้ำคำวปลำ

ยำรวมหว่ำน ณ ไม่มที ะเบียน

ยำประดง ด

ยำกษัยเส้น ต

สมุนไพร ถ

105

แก้ประดง
บรรเทำอำกำร
ผืน่ คันตำม
ผิวหนัง
แก้กษัยเส้น
บรรเทำอำกำร
ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย
ไม่มที ะเบียน

ข้อควำมบนฉลำก

ข้อควำมโฆษณำรักษำทำงอินเทอร์เน็ต

สำหรับสตรีประจำเดือนมำไม่ปกติ รับประทำน เหมำะสำหรับสตรีทม่ี อี ำกำรผอมแห้งแรงน้อย
หลังคลอดบุตร ช่วยขับน้ำคำวปลำ
อ่อนเพลีย สตรีทค่ี ลอดบุตรใหม่ๆ อยูไ่ ฟไม่ได้
ช่วยขับน้ำคำวปลำ ช่วยให้ มดลูกเข้ำอู่ มุตกิต
ระดูขำว สตรีทม่ี อี ำกำรท้องผูกเป็ นประจำ มี
น้ำหนักเกิน สตรีทม่ี อี ำกำรปวดท้องน้อย ปวด
มดลูกขณะมีประจำเดือน หรือปวดขัดฤดู สตรีท่ี
ไฟธำตุไม่ค่อยย่อย ท้องขึน้ ท้องพอง อึดอัด ขัด
อก เบือ่ อำหำร ใช้เป็ นยำบำรุงโลหิต
ใช้รกั ษำโรคประดงเรือ้ รัง โรคเศรษฐี เช่น ปวด เหมือนฉลำก
หลัง ปวดเอว ปวดเส้น ปวดเมือ่ ยตำมร่ำงกำย
ปวดข้อ มึนชำ
โรคเลือดทำพิษ ตกใจ
ง่ำย หัวใจสัน่ วิงเวียน หน้ำมืด ตำลำย สำยตำ
สัน้ และลดผืน่ คันตำมร่ำงกำย ออกร้อนตำมตัว
เสียวชำ โรคประสำทปวดหัวไม่มไี ข้ ปวดหัว
ข้ำงเดียว และแมลงมีพษิ กัดต่อย ธำตุพกิ ำร
อำหำรไม่ย่อย เป็ นยำเจริญอำหำร ช่วยให้กนิ
ข้ำวได้ นอนหลับดี
แก้ประดง บรรเทำอำกำรผืน่ คันตำมผิวหนัง
เหมือนทะเบียน

ผิด
มำตรำ
88
88ทวิ

72
88
88ทวิ

88
88ทวิ

แก้กษัยเส้น บรรเทำอำกำรปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย

เหมือนบนฉลำก แต่ไม่มเี ลขทีใ่ บอนุญำต
โฆษณำ แสดง
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ข้อเข่ำเสือ่ ม ปวดเดินไม่ได้ เส้นเอ็นตึง โรค
เก๊ำต์ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมือ่ ยตำม
ร่ำงกำย เหน็บชำ ไขข้ออักเสบ อัมพฤกษ์
กระดูกทับเส้น

เหมือนบนฉลำกแต่เพิม่ โรคไต อัมพำต
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ภาคผนวกที่ 3. ผังกระบวนกำรระงับกำรทำให้แพร่หลำยซึง่ โฆษณำทำงอินเทอร์เน็ตทีผ่ ดิ กฎหมำย

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

คัดกรองเว็บไซต์ทโ่ี ฆษณำกล่ำวอ้ำงเกินจริง เข้ำ
ลักษณะกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 14(1) พ.ร.บ.
ว้ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 พร้อมรวบรวมพยำนหลักฐำน ระบุควำมผิด ลง
ในแบบฟอร์ม พร้อมลงลำยชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อย.

รับเรื่องพร้อมแผ่นซีดี และ
ดำเนินกำรตำมมำตรำ 20 พ.ร.บ.
ว้ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550

แจ้งเป็ นหนังสือร้องทุกข์พร้อมแผ่นซีดี
บันทึกพยำนหลักฐำนและรำยกำรเว็บไซต์
ลงแผ่นซีดี มำยังกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

สำนักป้ องกันและปรำบปรำมกำรกระทำ
ควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตรวจสอบข้อมูลพยำนหลักฐำน

ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน

ครบถ้วน
เพิม่ เติม/แก้ไข

รับทรำบผลกำรดำเนินงำน
ไม่เชื่อว่ำ

สำนักกฎหมำยพิจำรณำว่ำสำมำรถเชื่อว่ำ
เป็ นเป็ นกำรกระทำควำมผิดตำม
มำตรำ 14 และ 20 หรือไม่
เชื่อได้ว่ำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีข่ อควำมเห็นชอบ
จำกรัฐมนตรีฯ

แจ้งผล
กำรดำเนินงำน
กลับ อย.

พนักงำนเจ้ำหน้ำทีย่ ่นื คำร้องต่อศำล
ทีอ่ ยู่ในเขตอำนำจ
แจ้งคำสังศำลไปยั
่
งผูใ้ ห้บริกำรเพื่อ
ระงับกำรทำให้แพร่หลำย
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