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เวบ็ไซต์ขายสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม 10 อนัดบัแรกของไทยทีแ่สดงเป็นภาษาไทยหรอืมภีาษาไทยประกอบ  เพื่อตรวจสอบการ
โฆษณาขายยาตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 หลงัจากนัน้ผูศ้กึษาตรวจสอบยาทีจ่ าหน่ายโดยใชเ้ลขทะเบยีนยา ชื่อการคา้ ชื่อ
สามัญ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฎอยู่บนฉลากยาเพื่อตรวจสอบกลุ่มยา ประเภทยา และการขึ้นทะเบียนยาจากฐานข้อมูล
ผลติภณัฑส์ขุภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ยงัตรวจสอบความปลอดภยัของยาจากฐานขอ้มลูระบบ
แจง้เตอืนภยัของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ผลการวิจยั: เวบ็ไซต์ขายสนิคา้ทีศ่กึษา 7 ใน 10 เวบ็ไซต์มกีารแสดงรายการยา
เป็นสนิคา้เพื่อจ าหน่าย แต่ละเวบ็ไซต์มกีารก าหนดนโยบายและขอ้ก าหนดในการแสดงรายการสนิคา้ การศกึษาพบการจ าหน่าย
ยาที่ไม่ได้ขึน้ทะเบยีนใน 3 เวบ็ไซต์ การจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนั 7 เวบ็ไซต์และยาแผนโบราณ 6 เวบ็ไซต์ หากจ าแนกตาม
ประเภทของยาตามกฎหมาย พบว่ามกีารแสดงรายการยาควบคุมพเิศษใน 4 เวบ็ไซต์ ยาอนัตราย 4 เวบ็ไซต์ และยาสามญั
ประจ าบ้าน 7 เวบ็ไซต์  การศกึษาพบการจ าหน่ายยา 278 รายการ เป็นยาอนัตราย 39 รายการ (ร้อยละ 14.03)  ยาควบคุม
พเิศษ 2 รายการ (รอ้ยละ 0.72)  ยาสามญัประจ าบา้น 45 รายการ (รอ้ยละ 16.19)  และยาทีไ่ม่ใช่ยาอนัตราย/ยาควบคุมพเิศษ/
ยาสามญัประจ าบา้น จ านวน 192 รายการ (รอ้ยละ 69.06) รายการยาทีจ่ าหน่ายทีม่ผีลกระทบต่ออย่างมาก คอื กลุ่มยาปฏชิวีนะ 
เนื่ องจากท าให้เกิดการใช้ยาไม่สมเหตุผลและปัญหาเชื้อดื้อยา นอกจากนี้พบว่ามีการแสดงรายการยาที่ปรากฏใน 
www.tumdee.org/alert ของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยซ์ึง่เป็นยาทีม่รีายงานความเสีย่งต่อผูบ้รโิภคใน 6 เวบ็ไซต ์รวม 7 รายการ 
สรุป: เวบ็ไซต์ขายสนิค้าซึ่งเป็นที่นิยมของประเทศไทยมกีารโฆษณาหรอืแสดงรายการยาเป็นสนิค้าเพื่อจ าหน่าย ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ผดิกฎหมายและก่อความเสีย่งต่อผูบ้รโิภค ดงันัน้ควรมกีารจดัการความเสีย่งในทุกระดบั คอื ระดบัต้นน ้าในส่วนของ
ผูป้ระกอบการและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระดบักลางน ้าในส่วนของพนักงานเจา้หน้าทีใ่นระดบัภูมภิาค ตลอดจน
ระดบัปลายน ้าในสว่นของผูบ้รโิภค 
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Abstract 
Objective: To explore the sale of drugs through the popular online shopping websites of Thailand. Method: 

The researcher searched the top 10  popular Thai websites with the content in Thai language exclusively or partly, and 
examine drug advertising according to the Drug Act B.E. 2510. Subsequently, the investigator examined the drugs sold 
using drug registration numbers, trade names, generic names or other information appearing on the drug label to identify 
drug group, class, and registration status from Food and Drug Administration’s database of health products. Furthermore, 
safety of the drugs sold was examined by searching the database on safety alert of the Department of Medical Sciences. 
Results:  Seven of the 10 Web sites selling products listed drug as their products. Each website specified a policy and 
requirements for product inclusion on the webs. The study found selling of unregistered drugs, modern medications and 
traditional medicines  in 3, 7 and 6 websites, respectively. If classified according to the Law, the list of specially controlled 
drugs, dangerous drugs and household drugs was identified in 4, 4 and 7 websites, respectively. . The study found 278 
drug items on sale with 3 9  dangerous drugs (1 4 . 0 3% ) , 2  specially controlled drugs (0 . 7 2% ) , and 4 5  household 
medications (16.19%) and 192 non-dangerous/specially controlled drugs or home remedies (69.06%). Drug item with 
large negative impact was antibiotics because it may cause irrational use and antimicrobial resistance. In addition, 7 
drugs appeared in www.tumdee.org/alert of the Department of Medical Sciences compiling drugs with reported risk for 
consumers were listed in 6 websites. Conclusion: Thailand's most popular drug websites advertised or listed drugs for 
sale. The action was illegal and posed a risk to consumers. There should be risk management at all levels, i.e., the 
upstream level of the business owners and the Food and Drug Administration, mid-stream level of authorities at the 
regional level and, downstream level or  consumer. 
Keywords: online drug selling, drug advertising, consumer protection, health products, internet  
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บทน า 
 การส ารวจพฤติกรรมผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย ปี 2560 พบว่า การซื้อของออนไลน์ติดอนัดบั 5 ของ
กจิกรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของคนไทยในยุค Thailand 4.0 
(ปี 2559 อยู่ในอนัดบัที่ 8) ผลการส ารวจตัง้แต่กลางเดอืน
มถุินายนถึงกรกฎาคม 2560 พบว่า ในรอบ 3 เดอืนที่ผ่าน
มา มผีู้ใช้อนิเทอรเ์น็ตทีซ่ื้อสนิค้า/บรกิารทางออนไลน์ ร้อย
ละ 59.30 โดยประเภทสนิคา้/บรกิารกลุ่มสุขภาพและความ
งาม เช่น เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ ยา มจี านวนผูซ้ื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์เป็นอันดับที่ 2 (ร้อยละ 33.7) รองจาก
อนัดบัที ่1 ซึง่ คอื แฟชัน่-เครื่องแต่งกาย (รอ้ยละ 44.0) (1-
2)  
 ในต่างประเทศมกีารกระจายยาผ่านระบบออนไลน์
ที่หลากหลายทัง้ในรูปแบบที่ถูกและผิดกฎหมาย ลกัษณะ
ของร้านยาออนไลน์ในสหรัฐอเมริกามี 3 กลุ่ม ได้แก่ 
เวบ็ไซต์ของรา้นยาทีเ่ปิดขายยาตามปกตมิาก่อนทีจ่ะขยาย
มาเปิดบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะขายยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีใบสัง่
แพทย์ เ ท่ า นั ้น  (pharmacy based websites) เ ว็บ ไซต์
ใหบ้รกิารรกัษาผูป่้วยโดยพบแพทยท์างอนิเทอรเ์น็ต แพทย์
สัง่จ่ายยาผ่านทางเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา 
(prescribing based site) และร้านขายยาบนอนิเทอรเ์น็ตที่
เน้นการขายยาอย่างเดียวซึ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจน 
(online drug shop) (3)  

จากรายงานการส ารวจของ LegitScript ซึ่งเป็น
องค์กรเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบรา้นยาออนไลน์และผลติภณัฑส์ุขภาพ พบว่า ใน
ปี 2559 มรี้านยาออนไลน์ทัว่โลกประมาณ 30,000-35,000 
เวบ็ไซต์ ประมาณรอ้ยละ 96 ของร้านยาเหล่านี้ด าเนินการ
โดยผิดกฎหมาย ร้านยาออนไลน์ร้อยละ 81.72 แสดง
รายละเอยีดโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ส่วนรา้นยา
ออนไลน์ทีแ่สดงรายละเอยีดเป็นภาษาไทยซึง่มุ่งหมายขาย
ยาใหก้บัชาวไทย มรีอ้ยละ 0.08 ของรา้นยาออนไลน์ทัว่โลก 
จากการสบืค้นของ LegitScript พบว่า ร้านยาออนไลน์ทัว่
โลกทีม่ ีIP address ในประเทศไทย (ลงทา้ยดว้ย .th) หรอืมี
ที่ตัง้ server อยู่ในประเทศไทยมีจ านวน 18 เว็บไซต์ คิด
เป็นรอ้ยละ 0.05 ของรา้นยาออนไลน์ทัว่โลก (4)  

การขายยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาสามัญประจ า
บ้านหรือยาสมุนไพรทางสื่อออนไลน์โดยผู้ที่  “ไม่มี” 
ใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายถือว่าผิดกฎหมายตาม
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งมีโทษ

จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท หากเป็นยา
แผนโบราณจะผดิมาตรา 46 ซึง่มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรอื
ปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท ส่วนการขายยาแผนปัจจุบนัไม่ใช่
ยาสามญัประจ าบ้านหรือยาสมุนไพรผ่านสื่อออนไลน์โดย
รา้นยาทีม่ใีบอนุญาตใหข้ายยาตามปกต ิถอืว่าผดิกฎหมาย
ตามมาตรา 19(1) ของพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ซึ่งมี
ขอ้ก าหนดชดัเจนว่าตอ้งไม่ขายนอกสถานทีต่ามทีภ่าครฐัได้
อนุญาต เพราะยาไม่ใช่สนิคา้ทัว่ไปและการซือ้ยาตอ้งไดร้บั
ค าแนะน าที่ถูกต้องจากผู้มหีน้าที่ปฏบิตัิการ ความผดิตาม
กฎหมาย คือ ปรับตัง้แต่ 2 ,000-5,000 บาท หากเป็นยา
แผนโบราณจะผดิกฎหมายในมาตราที ่53 โดยมโีทษปรบัตัง้
แต่ 1,000-3,000 บาท นอกจากนี้การแสดงขอ้ความเกีย่วกบั
ยาในสื่อออนไลน์โดยมเีจตนาขายถือเป็นการโฆษณาขาย
ยาที่ต้องขออนุญาตจากทางราชการและเนื้อหาของการ
โฆษณาต้องไม่ฝ่าฝืนพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 มาตรา 
88 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545 (6) ดว้ย   

ในปี  2558  ศูนย์จัดการ เรื่ องร้อง เรียนและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) รายงานว่ามกีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการขาย
ยาทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รบัอนุญาต จ านวน 48 ครัง้ (7) 
ผลเสยีของการซือ้ยาจากอนิเทอรเ์น็ตมาบรโิภคปรากฎเป็น
ข่าวตามสื่อมวลชน เช่น การเสยีชวีติของผู้ใช้ยาสมุนไพร
ทางอนิเทอรเ์น็ตซึง่โฆษณาสรรพคุณว่า “อกฟู รูฟิต ไรก้ลิน่ 
ผวิขาวใส” แพทยร์ะบุว่า ผูเ้สยีชวีติมอีาการของโรคไตระยะ
เริม่ต้นและตัง้ขอ้สงัเกตว่า สาเหตุของการเสยีชวีติอาจเกดิ
จากการกินยาสมุนไพรที่ส ัง่ซื้อมาทางเว็บไซต์ (8) จาก
ข้อมูลดงักล่าวข้างต้นจงึควรมกีารส ารวจถึงชนิดของยาที่
ขายทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อน าข้อมูลไป
วางแผนจดัการความเสีย่งจากการบรโิภคยาทีไ่ม่ปลอดภยั
ทางอนิเทอรเ์น็ตต่อไป 

  
วิธีการวิจยั 

 การศึกษานี้ เ ป็นการวิจัย เชิงพรรณนาแบบ
ภาคตดัขวาง โดยศกึษาเวบ็ไซตท์ีม่กีารแสดงขอ้มลูหรอืเปิด
ใหบ้รกิารในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2560 – มกราคม 2561 
ในการศกึษานี้ “การขายยาออนไลน์” หมายถงึ การโฆษณา
ขายยาโดยใช้สื่อดจิทิลัเป็นเครื่องมอืในการแสดงขอ้มูลชื่อ
ยา  ราคายา และวิธีการสัง่ซื้อผ่ านทางเว็บไซต์ที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อการขายสนิค้าให้ผู้บริโภคที่เป็นคนไทย 
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การศึกษานี้จึงศึกษาเว็บไซต์เฉพาะที่แสดงข้อความเป็น
ภาษาไทย 

เวบ็ไซตข์ายสินค้า 
 ผู้วจิยัเลอืกเวบ็ไซต์ขายสนิค้าที่มจี านวนผู้เขา้ชม
จ านวนมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกจากการจดัอนัดบัเวบ็ไซต์ใน
www.similarweb.com (9) และ https://ecommerceiqasia/ 
to p-ecommerce-sites-thailand/ (10) หลงัจากนัน้คดั เลอืก
เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้  1) มีการสื่ อ
ความหมายหรือการโฆษณาขายยาโดยมีการแสดงชื่อยา 
ราคายาและวธิกีารสัง่ซือ้ยา 2) แสดงขอ้ความเป็นภาษาไทย
หรอืมภีาษาไทย 3) เป็นเวบ็ไซตท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอื โดยบน
เว็บไซต์ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย (เช่นมีหัวข้อ 
“เกี่ยวกับเรา”) มีการแสดงข้อมูลติดต่อชัดเจน (มีหัวข้อ 
“ติดต่อเรา” หรอื “contact us”) และมเีงื่อนไขและนโยบาย
การใชบ้รกิารทีช่ดัเจน 
 การเกบ็ข้อมูล  
 จากเวบ็ไซตท์ีค่ดัเลอืก ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูในประเดน็
ต่าง ๆ ดงันี้  1) รูปแบบการให้บรกิารของเวบ็ไซต์ (ม ี3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์เปิดขายสนิคา้ของตนเอง เวบ็ไซตท์ี่
มกีารเปิดพื้นทีใ่หม้กีารโฆษณาขายสนิค้า และเวบ็ไซต์ทีม่ ี
การเชื่อมโยงกบัเวบ็ไซต์อื่นทีม่กีารขายสนิคา้) 2) ลกัษณะ
การขายยา (มี 2 ลกัษณะ คือ มีหรือไม่มกีารโฆษณาขาย
ยา) 3) ระบบการสัง่ซือ้ออนไลน์ (ม ี2 ระบบ คอื มหีรอืไม่ม ี
ระบบสัง่ซือ้ยาออนไลน์) 4) ช่องทางการช าระเงนิ (ม ี2 แบบ 
คือ มีหรือไม่มีช่องทางการช าระเงิน) 5) นโยบายและข้อ 
ก าหนดของเวบ็ไซต์ (ม ี2 ลกัษณะ คอืมหีรอืไม่มนีโยบาย
และขอ้ก าหนดของเวบ็ไซต)์ และ 6) รายการยาทีแ่สดง 

การตรวจสอบรายการยาทีพ่บ 
ผู้วจิยัตรวจสอบรายการยาทีพ่บว่ามกีารจ าหน่าย

โดยตรวจสอบการขึ้นทะเบียนยาจากฐานข้อมูลระบบ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (11) ผูศ้กึษาใชช้ื่อสามญัหรอืขอ้มูลอื่น ๆ ทีป่รากฎ
อยู่บนฉลากยาเพื่อตรวจสอบเลขทะเบยีนต ารบัยา หลงัจาก
นัน้บนัทึกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาในฐานขอ้มูล  ดงั
รายการต่อไปนี้  ชื่อสามัญ ชื่อการค้า ชนิดของยาตาม
กฎหมาย ประเภทของยา รปูแบบยา และขนาดบรรจุ 

ผู้ วิจ ัยยัง ได้ตรวจสอบยาที่จ าห น่ายโดยใช้
ฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ (11) ผูศ้กึษาใชเ้ลขทะเบยีนยา 
ชื่อการคา้ ชื่อสามญั หรอืขอ้มูลอื่น ๆ ทีป่รากฎอยู่บนฉลาก

ยา ทัง้นี้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นยาทีม่กีารแจง้เตอืนดา้นความ
ปลอดภยัหรอืไม่ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศกึษาใชค้่าความถี่และรอ้ยละในการวเิคราะห์

รูปแบบการให้บริการของเว็บไซต์ ลักษณะการขายยา 
ระบบการสัง่ซื้อออนไลน์ ช่องทางการช าระเงิน การมี
นโยบายและขอ้ก าหนดของเวบ็ไซต ์และรายการยาทีแ่สดง 
 
ผลการวิจยั 
ลกัษณะของเวบ็ไซตท่ี์ศึกษา 

เวบ็ไซตซ์ึง่เป็นทีน่ิยมของชาวไทย 10 แห่งทีน่ ามา
ศกึษามลีกัษณะดงัที่ปรากฎในตารางที่ 1 เวบ็ไซต์ที่ศกึษา
เข้าข่ายเป็นเว็บไซต์ขายยาออนไลน์ จ านวน 7 เว็บไซต์ 
เวบ็ไซต์ 3 แห่งไม่เขา้เกณฑ์เนื่องจากไม่มกีารแสดงยาใน
รายการสนิคา้ทีโ่ฆษณา 
 ตารางที่  2 แสดงรูปแบบบริการ  นโยบาย /
ข้อก าหนด และการแสดงรายการยาเพื่อจ าหน่ายของ
เวบ็ไซต์ขายสนิคา้ทีค่นไทยนิยมใชบ้รกิาร รูปแบบบรกิารม ี
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การเปิดเวบ็ไซต์เพื่อขายสนิคา้เองของ
เจา้ของเวบ็ไซตเ์อง 2) เวบ็ไซตท์ีม่กีารเปิดพืน้ทีใ่หบุ้คคลอืน่
เขา้ใช้พื้นที่ในการโฆษณาสนิค้าโดยลงทะเบยีนเป็นผู้ขาย 
และท าสญัญาตามขอ้ก าหนดของเวบ็ไซต ์และ 3) เวบ็ไซตท์ี่
มกีารเชื่อมโยงกบัเวบ็ไซตอ์ื่นทีม่กีารขายสนิคา้ โดยเวบ็ไซต์
นัน้ไม่มบีรกิารซื้อขาย ในการศกึษานี้ เวบ็ไซต์ที่ขายยา 5 
ใน 7 แห่งใชรู้ปแบบเปิดช่องทางใหบุ้คคลอื่นสามารถเขา้ใช้
พื้นที่ในการโฆษณาสนิค้ามากที่สุด เว็บไซต์เหล่านี้มกัไม่
สามารถควบคุมหรือจ ากัดการโฆษณายาหรือการแสดง
รายการยาเป็นสนิคา้เพื่อจ าหน่ายได ้ 
 ส าหรับการก าหนดนโยบายหรือข้อก าหนดนัน้ 
พบว่า 3 ใน 7 เว็บไซต์ไม่แสดงนโยบายหรือข้อก าหนด 
เว็บไซต์ 2 แห่งก าหนดรายการสนิค้าที่ห้ามโฆษณา (แต่
รวมยาในรายการสนิค้าต้องห้าม) เว็บไซต์ที่ขายยาอีก 2 
แห่งก าหนดรายการยาเป็นสนิค้าต้องห้าม (แต่มกีารแสดง
รายการยาเป็นสนิคา้เพื่อจ าหน่าย) 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการก าหนดนโยบายและ
ขอ้ก าหนดการลงประกาศของเวบ็ไซต์แห่งหนึ่ง ซึง่เปิดใหผู้้
ลงทะเบยีนสามารถประกาศขายสนิค้าได้ แต่ห้ามการขาย
ยา จากการค้นหารายการสินค้าที่มีการประกาศขายใน
เวบ็ไซตน์ี้ ไม่พบสนิคา้ประเภทรายการยา 



 

  

 

 372   

                 ตารางท่ี 1. ลกัษณะของเวบ็ไซตข์ายสนิคา้ 10 แห่งทีศ่กึษา 
ขอ้มลูทีแ่สดงบนเวบ็ไซต ์

เวบ็ไซต ์ ขอ้มลูยา ราคายา วธิกีารสัง่ซือ้ วตัถุประสงคเ์พื่อขายหรอืกระจายยาไปสูผู่บ้รโิภค 
ก     
ข     
ค     
ง     
จ     
ฉ     
ช     
ฌ     
ญ     
ฎ     

 
 รายการยาทีพ่บใน 7 เวบ็ไซต์ทีไ่ม่ซ ้ากนัมจี านวน
ทัง้สิน้ 278 รายการ ตารางที ่3 แสดงผลการตรวจสอบการ
ขึน้ทะเบยีนของรายการยาที่พบในเวบ็ไซต์จากฐานข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า ร้อยละ 
54.31 เป็นยาแผนโบราณ รองลงมาเป็นยาแผนปัจจุบัน 
(ร้อยละ 41.37) และพบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย 12 
รายการ (ร้อยละ 4.32) เช่น ยาแคปซูลตรผีลา ยาแคปซูล
หญ้ายุ่ม ยาแคปซูล ยาแฮงคนชาย และยาแคปซูลอ ามฤค
วาท ีเป็นตน้ ซึง่ทัง้หมดเป็นยาสมุนไพรของรา้นขายยาไทย
โพธิเ์งิน-อภัยภูเบศรโอสถ ผู้ศึกษาได้ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่า รายการยา
สมุนไพรที่ฉลากระบุว่าเป็นของร้านยาไทยโพธิเ์งิน-อภัย
ภูเบศรโอสถนัน้เป็นยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา 

เนื่องจากผลติเพื่อใช้เฉพาะในคลนิิกของโรงพยาบาลอภยั
ภูเบศรและจ่ายโดยผูม้ใีบประกอบวชิาชพีเท่านัน้ ส าหรบัยา
ทีผ่ลติขึน้เพื่อใชใ้นสถานพยาบาลของรฐัจะไดร้บัการยกเวน้
การขึน้ทะเบยีนต ารบัยาตามมาตรา 72 ของพระราชบญัญตัิ
ยา พ.ศ.  2510 อย่ างไรก็ตาม ยาดังกล่าวต้องใช้ใน
สถานพยาบาลของรฐัทีผ่ลติขึน้เท่านัน้ ไม่สามารถจ าหน่าย
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่มิได้ เ ป็นผู้มารับบริการของ
สถานพยาบาลนัน้ 
 เมื่อจ าแนกยาทีจ่ าหน่ายบนเวบ็ไซต์ตามประเภท
ของยาตามกฎหมาย พบว่าเป็นยาทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรอืยา
ควบคุมพเิศษหรอืยาสามญัประจ าบ้าน (192 รายการหรือ
ร้อยละ 69.06) เช่น greater ca-r-bon (charcoal, activted 
260 mg), selfide selinium sulfide 2.5%), sefdene gel 

 
ตารางท่ี 2 รปูแบบบรกิาร  นโยบาย/ขอ้ก าหนด  และการแสดงรายการยาเพื่อจ าหน่ายของเวบ็ไซตข์ายสนิคา้ทีค่นไทยนยิมใช้
บรกิาร 

เวบ็ไซต ์ รปูแบบบรกิาร นโยบาย/ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสนิคา้หา้มโฆษณา การแสดง
รายการยา ขายเอง เปิดพืน้ทีใ่หม้กีาร

โฆษณาขายสนิคา้ 
เชื่อมโยง
เวบ็ไซตอ์ื่น 

ไม่แสดง ม ีแต่ไมห่า้ม
สนิคา้ยา 

ยาเป็นรายการ
ตอ้งหา้ม 

ก        
ข        
ค        
ง        
จ        
ฉ        
ช        



 

 

            373 

 
 

รปูท่ี 1. แสดงตวัอย่างนโยบายการลงประกาศของเวบ็ไซต ์
  
(piroxicam 0.5 %w/w),bactroban (mupirocin 2%) เป็นตน้ 
ยาทีพ่บมากรองลงมาเป็นยาสามญัประจ าบา้น (45 รายการ
หรือร้อยละ 16.19) เช่น greater mypara (paracetamol 
500 mg), navamed (tablets) (dimehydrinate 50 mg), ยา
แกไ้อน ้าด า ตราเสอืดาว ยาสามญัประจ าบา้น เป็นต้น ส่วน
ยาอนัตรายพบ 39 รายการ (รอ้ยละ 14.03) โดยเป็นกลุ่มยา
ปฏชิวีนะ จ านวน 5 รายการ (3 ชื่อสามญั) คอื fascar 500 
(clarithromycin 500 mg), klacid mr(clarithromycin 500 
mg), zithromax 250 azithromycin 250 mg), tomei clindai 
gel(clindamycin 1%), clinda-m(clindamycin 1%), คดิเป็น

ร้อยละ 1.80 ของรายการยาที่พบทัง้หมด (278 รายการ) 
และยังพบยาควบคุมพิเศษ (2 รายการหรือร้อยละ 0.72) 
ได้แก่ optive ud (carmellose) (2c 13/56 (n)) และ vislube 
(sodium hyaluronate 0.18%) (1c 31/49 (n))  
 ตารางที่  4 แสดงรายการยา 7 ชื่อการค้าที่มี
จ าหน่ายบนเวบ็ไซต ์(รอ้ยละ 2.52) ซึง่พบในฐานขอ้มลูแจง้
เตอืนภยัผลติภณัฑส์ุขภาพ www.tumdee.org/alert โดยยา
ที่มรีายงานการปลอมปนยาแผนปัจจุบนัในยาแผนโบราณ 
เช่น มพีบ sildenafil และ tadalafil ใน yatoda (ยาโทดะ)  

 
ตารางท่ี 3. ผลการตรวจสอบการขึน้ทะเบยีนของรายการยาทีพ่บในเวบ็ไซต ์

เวบ็ไซต ์ จ านวนรายการ
ยาทีพ่บ 

ไม่ปรากฎเลข
ทะเบยีน 

ขึน้ทะเบยีนยา 
ยาแผนปัจจบุนั ยาแผนโบราณ 

เวบ็ไซต ์ก 69 0 47 22 
เวบ็ไซต ์ข 70 3 27 40 
เวบ็ไซต ์ค 103 3 70 30 
เวบ็ไซต ์ง 64 10 3 51 
เวบ็ไซต ์จ 15 0 1 14 
เวบ็ไซต ์ฉ 34 0 2 32 
เวบ็ไซต ์ช 2 0 2 0 
รวมรายการยาทีไ่ม่ซ ้ากนั (รอ้ยละ) 278 12 (รอ้ยละ4.32) 115 (รอ้ยละ 41.37) 151 (รอ้ยละ 54.31) 
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ตารางท่ี 4. รายการยาในฐานขอ้มลูแจง้เตอืนภยัผลติภณัฑส์ขุภาพ www.tumdee.org/alert ทีม่จี าหน่ายบนเวบ็ไซต์  
รายการยา สารปนเป้ือนทีพ่บ เวบ็ไซตท์ีป่รากฎ 

1. สมุนไพรไทยทพิโอสถ dexamethasone ข 
2. เป่าเซนิเจยีวหนงั (bao shen jiao nang) sildenafil ข,ค,ฉ 
3. โสมปู่ เซนิ  sildenafil ก,ข,ค,ง,ฉ 
4. yatoda (ยาโทดะ) sildenafil, tadalafil ข,ค,ฉ 
5. จิว่เจิง้ อีฉ้ี้เจยีวหนงั (jiu jeng yi qi jiao nang) tadalafil ข,ค,ฉ 
6. ยาเกรก็ค ู(gracku) sildenafil ก,ค,ง,จ,ฉ 
7. แคปปรา้ (cappra) sildenafil ก,จ 

 
เลขทะเบยีน g 384/52 รุ่นทีผ่ลติ 04 วนัทีผ่ลติ 7 กุมภาพนัธ ์
2557 วันหมดอายุ กุมภาพันธ์ 2560 โดยในเว็บไซต์ที่
จ าหน่ายมกีารบรรยายสรรพคุณ เช่น “เป็นยาชกู าลงัซึง่ช่วย
ใหท้่านบ ารุงร่างกายและช่วยเสรมิสมรรถภาพเพศชาย ท่าน
สามารถมกีจิกรรมทางเพศได้นานขึน้ แขง็ได้นานขึน้ หลัง่
ชา้ขึน้ และฟ้ืนตวัเรว็ขึน้” หรอื “อาหารเสรมิ: yatoda (ยาโท
ดะ) แขง็แกร่ง...ดุจขุนเขา พลงั...ดัง่อาทติย์แสง รุนแรง...
ปานพายุ  นิยามแห่งนักรักเลือดบูชิโด. . . สร้างความ
ประทับใจไม่รู้ลืม ฟันได้เฉียบขาดทุกครัง้ เมื่อ…” ผล
การศกึษาดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ยงัมกีารโฆษณาขายยาที่
มขีอ้มลูชดัเจนว่าเคยมคีวามไม่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค  

 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาการขายยาผ่านทางเว็บไซต์ซื้อขาย
สินค้า 10 แห่งที่คนไทยนิยมใช้บริการ พบการขายยา 3 
รูปแบบ คอื การเปิดเวบ็ไซต์เพื่อขายสนิค้าเองของเจ้าของ
เวบ็ไซต ์การเปิดพืน้บนเวบ็ไซตใ์หม้ผีูอ้ื่นเขา้มาโฆษณาขาย
สินค้า และการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ที่เปิด
บริการขายสินค้าเองมักไม่ได้แสดงนโยบายหรือข้อ
ก าหนดการโฆษณาในเว็บไซต์และพบการโฆษณาหรือ
แสดงสนิคา้ทีเ่ป็นยาเพื่อขายน้อย  

เว็บไซต์ที่ เ ปิดพื้นที่ให้โฆษณาขายสินค้ามัก
ก าหนดนโยบายหรอืขอ้ก าหนดการโฆษณา แต่กลบัพบการ
โฆษณายาหรือแสดงรายการยาเพื่อขายเป็นจ านวนมาก 
รายการยาที่พบมคีวามหลากหลายและถือเป็นการกระท า
ผดิกฎหมายตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 การแสดง
ขอ้ความบนเวบ็ไซตม์กัจะแสดงชื่อยา (ชื่อการคา้ ชื่อสามญั) 
ราคายา และวธิกีารสัง่ซือ้ยาซึง่เขา้ข่ายเป็นการโฆษณาขาย
ยา จงึถอืเป็นความผดิฐานไม่ขออนุญาตโฆษณายาจากทาง
ราชการ ตามมาตรา 88 ทวิของพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 

2510  รวมทัง้มกีารแสดงขอ้ความโฆษณาสรรพคุณยา เช่น 
“รกัษา และบ ารุงสขุภาพของท่านชาย เพิม่สมรรถภาพ ทาง
เพศ เพิม่ขนาด แขง็ไว อดึ ทน นาน แกปั้ญหา นกเขาไม่ขนั 
ไม่สมสว่น เลก็ หลัง่เรว็ ใหใ้หญ่ยาวขึน้” ซึง่ผดิมาตรา 88(5) 
ของพระราชบญัญตัิยา พ.ศ. 2510 ซึ่งต้องระวางโทษปรบั
ไม่เกิน 100,000 บาท ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระบบ
ต ร ว จ สอบผลิต ภัณฑ์ ก่ อ น แ สด งบน เ ว็บ ไ ซต์ ข อ ง
ผูป้ระกอบการยงัไม่ดพีอ ท าใหย้งัมกีารแสดงรายการสนิคา้
ทีเ่จา้ของเวบ็ไซตป์ระกาศหา้มโฆษณา  

ส่วนเว็บไซต์ที่เปิดให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
พบว่า มักไม่มีการก าหนดนโยบายหรือข้อก าหนดการ
โฆษณา ท าใหข้อ้มลูทีป่รากฎในเวบ็ไซตม์คีวามหลากหลาย
มาก เนื่องจากไม่มรีะบบการตรวจสอบและคดักรองขอ้มูล
เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

รายการยาทีแ่สดงไวเ้พื่อขายเป็นยาทีข่ ึน้ทะเบยีน
เป็นยาแผนปัจจุบันร้อยละ 41.37 ยาแผนโบราณร้อยละ 
54.31 รวมทัง้พบยาที่ไม่ได้ขึน้ทะเบยีนยาร้อยละ 4.32 ซึ่ง
การขายเป็นความผดิตามกฎหมายมาตรา 72(4) ทีห่า้มมใิห้
ผูใ้ดผลติ ขาย หรอืน าหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่ยาที่
มิได้ขึ้นทะเบียนต ารบัยา ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั   

รายการยาในเวบ็ไซตท์ีพ่บมากทีส่ดุ คอื ยาทีไ่ม่ใช่
ยาอนัตราย/ยาควบคุมพเิศษ/ยาสามญัประจ าบา้น (รอ้ยละ 
69.06) รองลงมาเป็นยาสามญัประจ าบา้น (ร้อยละ 16.19) 
ยาอนัตราย (ร้อยละ 14.03) และยาควบคุมพเิศษ (ร้อยละ 
0.72) โดยพบว่า ทุกเวบ็ไซต์มกีารแสดงรายการยาสามญั
ประจ าบ้านและยาที่ไม่ใช่ยาอนัตราย/ยาควบคุมพิเศษ/ยา
สามัญประจ าบ้าน บางเว็บไซต์มีการแสดงรายการยา
ควบคุมพเิศษและยาอนัตราย ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 
2510 การขายยาโดยไม่ตอ้งมใีบอนุญาตขายยาท าไดเ้ฉพาะ
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การขายยาสามญัประจ าบ้านและยาสมุนไพร (ที่ไม่ใช่ยา
อนัตรายหรอืยาควบคุมพเิศษ) เท่านัน้ อย่างไรกต็ามก ยงั
เคยไม่มกีารอนุญาตให้ขายยาทางอนิเทอร์เน็ต ดงันัน้การ
ขายยาอนัตราย ยาควบคุมพเิศษ ยาทีไ่ม่ใช่ยาอนัตราย/ยา
ควบคุมพเิศษ/ยาสามญัประจ าบา้นถอืว่าเป็นการขายยาโดย
ไม่มใีบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั (มคีวามผดิตามมาตรา 
12 มโีทษ จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท) 
หรือไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ (มีความผิดตาม
มาตรา 46 มโีทษ จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรอื ปรบัไม่เกนิ 5,000 
บาท) แต่หากผูก้ระท าผดิมใีบอนุญาตขายยากจ็ะถอืว่าเป็น
การกระท าผดิในกรณีของการขายยานอกสถานทีซ่ึง่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ตามมาตรา 19 (1) มีโทษปรบัตัง้แต่ 2,000 
ถงึ 5,000 บาท ส าหรบัยาแผนปัจจุบนั และผดิมาตรา 43 มี
โทษปรบัตัง้แต่ 1,000 ถงึ 3,000 บาทส าหรบัยาแผนโบราณ  

ในส่วนของรายการยาอนัตรายที่แสดงพบว่าเป็น
กลุ่มยาปฏชิวีนะ รอ้ยละ 1.80 ของรายการยาทีพ่บทัง้หมด 
(278 รายการ) ซึง่ท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อการใชย้าอย่างไม่
สมเหตุผลและปัญหาเชื้อดื้อยาได้ ตวัอย่าง เช่น กรณีของ 
azithromycin 250 mg จดัเป็นยาบญัช ีง ตามบญัชยีาหลกั
แห่งชาต ิพ.ศ. 2561 (13) ซึง่เป็นยาทีม่หีลายขอ้บ่งใช ้แต่มี
ความเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พยีงบางขอ้บ่งใช ้หรอืมแีนวโน้มจะมี
การสัง่ใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่มีราคาแพง ที่จ าเป็น
ส าหรบัผู้ป่วยบางราย แต่อาจท าให้เกดิอนัตรายต่อผู้ป่วย
หรอืก่อปัญหาเชื้อดือ้ยาทีร่า้ยแรง การสัง่ใชย้าใหส้มเหตุผล 
คุ้มค่า และสมประโยชน์นัน้ ผู้ใช้ต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่
ก าหนด ส าหรบักรณียาควบคุมพเิศษ 2 รายการที่พบ คอื 
vislube ( 1C 3 1 / 4 9  (N)) มีตั ว ย าส า คัญคือ  sodium 
hyaluronate 0 . 1 8% และ  optive ud (carmellose)  ( 2C 
13/56 (N)) ซึ่งเป็นยาควบคุมพเิศษตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (14) ทัง้สองเป็นเพยีงยาใหม่ที่อยู่ภายใต้การ
ติดตามเท่านัน้ ไม่ได้มีความเสี่ยงร้ายแรงเป็นพิเศษ โดย 
ผูป่้วยสามารถใชย้านี้ไดเ้อง อย่างไรกต็ามการใชย้าไดอ้ย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา ยังคงต้องอยู่
ภายใตค้ าแนะน าของแพทยผ์ูด้แูลผูป่้วยเท่านัน้  

การศกึษาพบการแสดงรายการยาทีม่กีารรายงาน
ในฐานข้อมูล www.tumdee.org/alert  จ านวน 7 รายการ 
(ร้อยละ 2.52) โดยเป็นยาที่มกีารปลอมปนยาแผนปัจจุบนั
ในยาแผนโบราณ เช่น ปลอมปน sildenafil lและ tadalafil 
แสดงให้เห็นว่ายังมีการโฆษณาขายยาที่มีรายงานว่าไม่
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคในเวบ็ไซต ์แมว้่ารายการยาทีโ่ฆษณา

อาจเป็นรุ่นการผลิตเดียวกันหรือต่างกันจากที่มีการแจ้ง
เตือน แต่ขอ้ความโฆษณายาที่ปรากฎพร้อมรายการยายงั
แสดงให้เห็นถึงสรรพคุณการเพิ่มสมรรภาพทางเพศ ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกบังานวิจยัของเพลิน จ าแนกพลที่
พบว่า รายการยาแผนโบราณทีท่างราชการแจง้เตอืนความ
เสีย่งต่อผู้บรโิภคยงัคงมกีารโฆษณาทางอนิเทอร์เน็ต (15) 
ในส่วนที่แตกต่างคือการศึกษานี้พบการโฆษณาขายยา
ดังกล่าวในเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าที่ได้รับความนิยมของ
ประเทศไทย  
 การศกึษาครัง้นี้มขีอ้จ ากดัดงันี้ การศกึษาครัง้นี้ท า
ในเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 10 
อนัดบัแรกของประเทศไทย อย่างไรก็ตามยงัมีเว็บไซต์ที่
เสนอขายยาอีกมากมายที่ไม่ได้ศึกษา เช่น เว็บไซต์ส่วน
บุคคล การโฆษณาขายยาผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์รปูแบบ
อื่นๆ เช่น Line, Facebook, Instagram นอกจากนี้ ในยุค
ของอนิเทอรเ์น็ตท าใหก้ารซือ้ขายสนิค้าทุกประเภทรวมทัง้
ยาเป็นการซื้อขายแบบไร้พรมแดน ชาวไทยจงึสามารถซือ้
ยาผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ จากทัว่โลกได้ ซึ่งไม่ได้จ ากดั
เฉพาะเว็บไซต์ในประเทศไทยเท่านั ้น อย่างไรก็ตาม 
การศึกษานี้มุ่งเน้นเว็บไซต์ที่มีชาวไทยนิยมใช้มากที่สุด
เพราะหากความเสีย่งทีพ่บไดร้บัการแกไ้ขจะมผีลกระทบใน
วงกว้างต่อประชาชนไทยจ านวนมาก นอกจากนี้เว็บไซต์
เหล่านี้ด าเนินธุรกิจโดยกลุ่มทุนที่มีตัวตนและสถานที่
ประกอบธุรกิจที่ชัดเจน ตลอดจนมีชื่อเสียง ท าให้การ
ด าเนินการตกัเตือนหรอืการใช้มาตรการทางกฎหมายโดย
ภาครัฐท าได้โดยง่ายและมีแน้วโน้มที่ผู้ประกอบการจะ
ปฏบิตัิตามเนื่องจากไม่ต้องการสูญเสยีภาพลกัษณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ ผู้วิจ ัยจึงเลือกศึกษาการขายยาออนไลน์ใน
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก่อน นอกจากนี้ขอ้มูลออนไลน์มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษานี้
อาจค้นหาไม่พบในเว็บไซต์เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก
เวบ็ไซต์ดงักล่าวอาจมกีารปรบัปรุงขอ้มลูทีแ่สดง  อย่างไรก็
ตามถงึแมว้่ารายการยาทีโ่ฆษณาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไป
ตามกาลเวลา แต่หากไม่มมีาตรการใด ๆ กจ็ะท าใหปั้ญหานี้
ด ารงอยู่ต่อไป โดยมยีาชนิดใหม่เขา้มาจ าหน่ายแทนยาชนดิ
เก่าทีเ่สือ่มความนิยม 
ข้อเสนอแนะ  

งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้  ในระดับต้นน ้ า 
ผู้ประกอบการ (เจ้าของเว็บไซต์) ควรศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะประกาศขายให้ชัดเจน และควร
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ประกาศนโยบาย /ข้อก าหนดที่ชัด เจน โดยเฉพาะ
รายละเอียดที่เสี่ยงต่อการกระท าผดิกฎหมาย โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกสามารถประกาศ
โฆษณาหรอืเชื่อมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์อื่น รวมทัง้ควรมกีาร
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดที่ได้
ประกาศแล้ว นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์ควรตัง้ศูนย์ให้
ค าปรึกษาและคัดกรองผลิตภัณฑ์ก่อนแสดงบนเว็บไซต์ 
ความตอ้งการการคดักรองผลติภณัฑก์่อนโฆษณายงัอาจท า
ให้เกิดธุรกิจรุปแบบใหม่นัน่คือ การจัดตัง้องค์กรเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพก่อนโฆษณาบนอนิเทอร์เน็ต 
โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการทัว่ไปดังเช่น การ
ด าเนินงานของ legitscript ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวดเร็ว และ
เผยแพร่การใช้มาตการตามกฎหมายให้สาธารณชน
รับทราบโดย เฉพาะ ในสังคมออนไล น์   เพื่ อท า ให้
ผูป้ระกอบการตระหนักถึงโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายและ
เกดิความยัง้คดิในการกระท าผดิ 
 ในระดับกลางน ้ า พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับ
ภูมิภาคที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคควรมีระบบเฝ้าระวงั
สถานการณ์ในพืน้ทีท่ีร่วดเรว็และทนัต่อเหตุการณ์ โดยตอ้ง
ท าหน้าที่ประสานข้อมูลระหว่างผู้บริโภคและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถ
สอบถามขอ้มลูได ้ตวัอย่างเครื่องมอืทีน่ ามาใชใ้นการส ารวจ 
เฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูล ได้แก่ Tawai For Health โดยผู้
พบเหน็ผลติภณัฑ์สุขภาพหรอืประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากผลติภณัฑส์ุขภาพทีไ่ม่ปลอดภยัสามารถส่งต่อขอ้มลูให้
เภสชักรโรงพยาบาลรบัทราบและน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาได ้

ในระดับปลายน ้าหรือผู้บริโภคนัน้ ภาครัฐควร
สร้างการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัย รวมทัง้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น สปอตโฆษณา สารคดี และ อินโฟกราฟิก 
เพื่อใหป้ระชาชนหรอืผูบ้รโิภคสามารถรบัรูข้อ้มลูผ่านสือ่ต่าง 
ๆ นอกจากนี้ควรมีมีช่องทางสอบถามข้อมูลและช่องทาง
ร้องเรียน ทัง้ในระดับพื้นที่ใกล้บ้าน (กลางน ้า) และช่อง
ทางผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
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ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวขอ้งทุกรายที่ผู้วจิยัขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณจาก
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) ผู้วิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. Electronic Transactions Development Agency (Public 

Organization). Thailand internet user profile 2017. 
[online]. 2017 [cited Oct 11, 2017]. Available from: 
www.etda.or.th/publishing-detail/ thai land-internet-
user-profile-2017.html 

2. Electronic Transactions Development Agency (Public 
Organization). ETDA disclosed the survey on 
internet using behaviors and magnitude of e-
commerce, showing Thai’s readiness for top E-
commerce in Asean [online]. 2017  [cited Oct 11 , 
2017]. Available from: www.etda.or.th/content/thai 
land-internet-user-profile-2017-and-value-of-e-com 
merce-survey-in-thailand-2 0 1 7 l-press-conference. 
html 

3 .  Kulsomboon V. Cyber drugstores—great danger in 
online age [online]. 2 0 1 6  [ cited Oct 1 1 , 2 0 1 7 ] . 
Available from: www.chaladsue.com/article/811 

4 .  LegitScript: The internet pharmacy market in 2016 
trends, challenges, and opportunities [online]. 2016 
[cited Oct 11 , 2017]. Available from: safemedson 
line.org/wp-content/uploads/2016/01/The-Inter net-
Pharmacy-Market-in-2016.pdf 

5. Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101 
special (Oct 20, 1967). 

6 .  Regulation of Food and Drug Administration on 
guidance for drug advertising with the purpose of 
sale B.E. 2545 (Dec 2, 2002). 

7. Center for Handling the Complaints and Suppressing 
Wrongdoings Regarding Health Products. Sum 
mary of the handling of complaints in 2015 [online] 
. 2016 [cited Oct 11, 2017]. Available from: newss 
er.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/index.php 

8 .  Khaosod Onine. Accelerate the proof of the breast 
enlarging drug, a woman died from kidney failure, 



 

 

            377 

FDA indicated the dangers from using web-ordered 
products [online]. 2 0 1 6  [ cited Oct 1 1 , 2 0 1 7 ] . 
Available from: www.khaosod.co.th/special-stories/ 
news_527671 

9 .  SimilarWeb. Top sites ranking for all categories in 
Thailand [online]. 2 0 1 6  [ cited Dec 1 2 , 2 0 1 7 ] . 
Available from: www.similarweb.com/top-websites/ 
thailand  

1 0 .  Ecommerceiq. The country's top ecommerce web 
sites [online]. 2016 [cited Dec 12, 2017]. Available 
from: ecommerceiq.asia/top-ecommerce-sites-thai 
land/ 

11. Food and Drug Administration. Database for check- 
ing health products for public [online]. 2017 [cited 
Oct 11, 2017]. Available from: 164.115.28. 102/FDA 
_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARC
H_DRUG.aspx 

12. Department of Medical Sciences. Safety alert—data 
base on quality and safety of health products [on 
line]. 2016 [cited Oct 11 , 2017]. Available from: 
www.tumdee.org/alert/ 

13 .  Announcement of the Committee on Development 
of National Drug System on essential drug list B.E. 
2561 .  Royal Gazette No. 135 , Part 14D special 
(Jan 19, 2018). 

1 4 .  Public Health Ministerial Declaration on specially 
controlled drugs Royal Gazette No. 95, Part 68 (Jul 
4, 1978). 

15. Chamnakpol P. Handling of internet advertising: the 
case of traditional medicines alerted as harmful 
products by www.tumdee.org. Thai Journal of 
Pharmacy Practice 2016; 8: 93-106. 

 


