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บทคัดยอ
ป ญ หาทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การโฆษณาผลิตภั ณ ฑ ขายยาและผลิตภั ณ ฑเสริ ม อาหาร
เวชภัณฑทางการแพทยและเครื่องสําอางผานเวปไซด มีการโฆษณาสงเสริมการขายในหลายรูปแบบ
ลักษณะการโฆษณามีทั้งโฆษณาโดยตรงตอผูบริโภค โฆษณาแฝง และโฆษณาเปรียบเทียบ ซึ่งในแต
ละรูปแบบพบการโฆษณาที่ฝาฝนกฎหมายที่ควบคุมกํากับผลิตภัณฑ ในลักษณะหลอกลวงทํ าให
เขาใจผิดในสาระสําคัญของผลิตภัณฑ โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง และการโฆษณายา อาหาร
และเครื่องมือแพทยโดยไมไดขออนุ ญาต อยูตลอดเวลากอใหเกิดผลเสียหายและไมเปนธรรมต อ
ผูบริโภค
จากการศึกษาพบวา แมวาการโฆษณาผลิตภัณฑเหลานี้จะอยูภายใตมาตรการควบคุมกํากับ
ตามพระราชบัญญัติ ซึ่งเปนกฎหมายควบคุมกํากับเฉพาะผลิตภัณฑในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา ที่มีอํานาจรัฐพิจารณาตรวจสอบกอนใหมีการเผยแพร และตรวจสอบ
หลั ง จากโฆษณาเผยแพร แ ล ว ซึ่ ง กฎหมายเหล า นี้ ไ ด บั ง คั บ ใช ม านานแล ว บทบั ญ ญั ติ ใ นแต ล ะ
พระราชบัญญัติมีความแตกตางทั้งการขออนุญาต การสั่งระงับการโฆษณา และบทลงโทษ นอกจากนี้
ในแตละมาตรากําหนดไมชัดเจน ตองใชดุลพินิจในการตีความอยางมาก ไมสามารถบังคับใชใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคได ประกอบกั บ การหาผลประโยชน จ ากการโฆษณาของ
ผูป ระกอบการโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ผูเขียนจึงเห็นวา ควรเสนอแกไขบทบัญญัติกฎหมายทางดานโฆษณาผลิตภัณฑแตละฉบับที่มี
ความแตกตางกันในการควบคุมกํากับใหเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรใหภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมรับผิดชอบ มีระบบการควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชี พ เชน สมาคมโฆษณาธุรกิ จ แห ง
ประเทศไทย หรือองคกรอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมกันชวยพิจารณากลั่นกรองขอความที่โฆษณา
ของสมาชิกในสมาคมหรือองคกร กอนที่จะมีการนําออกเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งการมีระบบควบคุม
กันเองนี้ นาจะเปนวิธีการเหมาะสม เพื่อมิใหมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น และเปนการยกระดับ
มาตราฐานของการโฆษณาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
คําหลัก : การโฆษณายา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง

ABSTRACT
There are some legal issues in relation to advertising of drugs and dietary
supplements including medical supplies and cosmetics through websites. Multiple
advertising strategies have been used namely indirect, ambient and comparative
advertisements. It was found that these strategies have violated the law regulated
those ad in terms of deceptive, untrue or exaggerate advertising that mislead the
essences of the products. It was also found that the advertising of drugs, dietary
supplements and medical supplies has not been requested for approval from the
Food and Drug Administration (FDA). Damages and unfair consequences have been
frequently affected to consumers.
Although advertising activities of these products are regulated by the
provisions of several legislations, each law will specifically regulate the products which
are under the authority and responsibility of the Food and Drug Administration who
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are empowered with rights to inspect the products pre-advertising and postadvertising. However, the laws have been used for a long time where the provisions
in each Act are relatively different such as application for permit, suspension of
advertising and penalty. Additionally, there are some unclear contexts of each
provision which require attentive interpretation. Enforcement of laws and protection
to consumers could not be efficiently and effectively implemented. As a result,
business entrepreneurs exploited this opportunity to advertise their products by
lacking of good governance and ethical.
This research proposes the amendment to those provisions of law on
advertising of the products which have different enforcement in order to be in the
same direction. Moreover, the business sector shall take part and be responsible for
the amendments. There shall be self-regulatory professional institutions, i.e.
Advertising Association of Thailand or other institutions of the same nature to
cooperate in screening the statements or contents of the advertisement of their
members prior to publicizing. An exercise of the self-regulatory authority is considered
a suitable approach to help minimizing illegal advertisement as well as establishing
the accreditation of the advertising industry.
Keywords: Drug Advertisement, Dietary, Medical Device, Cosmetics.

บทนํา
อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอร ใชในการติดตอสื่อสารขอมูลที่เปนรูปภาพ ขอความ
และเสียง โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผูใชงานสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงายโดยเชื่อมตอ
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การเจริญเติบโตของตลาดออนไลนก็เกิดขึ้นตามไปดวย สินคา
หลากหลายชนิด สามารถสั่งซื้อไดทางอินเทอรเน็ต การซื้อขายในลักษณะนี้มีขอดี คือ ผูซื้อสามารถ
สั่ งซื้ อสิ น ค า ได ตามความต องการและรวดเร็ว อยางไรก็ตามจากการศึกษาเวปไซดขายสิน ค า ใน
อิ น เทอร เ น็ ต ไม ว า จะเป น สิ น ค า ประเภทขายยาและอาหารเสริ ม เวชภั ณ ฑ ท างการแพทย แ ละ
เครื่องสําอาง สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ตลอดทั้งสินคาที่มีลักษณะลามกอนาจารแลว พบวา สวนใหญจะใช
การโฆษณาชวนเชื่อโดยอางสรรพคุณของสินคา ไมวาจะเปนการแอบอางผลงานวิจัยหรืออวดอาง
สถิติของผูใชสินคา ซึ่งอาจจะเปนความจริงหรือไมเปนความจริงเลยก็ได
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