(สําเนา)
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วาดวยหลักเกณฑการโฆษณาขายยา
พ.ศ. 2545
_____________________________
ตามความในมาตรา 88 ทวิแหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กําหนดใหการโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง
วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร หรือทางสิง่ พิมพ จะตองไดอนุมัติขอความ เสียง หรือ
ภาพ ที่ใชในการโฆษณาและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผอู นุญาตกําหนด
เพื่อใหการพิจารณาอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพ ที่ใชในการโฆษณาขายยาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลักเกณฑ
การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“การโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป” หมายถึง การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง
เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพ เชน แผนพับ ใบปลิว
หนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร รวมถึงแผนปายโฆษณา วัสดุอนื่ ๆ และสื่ออินเตอรเน็ต
“การโฆษณาขายยาที่กระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ” หมายถึง การโฆษณาขาย
ยาทีเ่ ปนการเจาะจงเผยแพรขอความโฆษณาใหผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทยโดยตรงทางสื่อใดๆ เชน วารสาร ทางการแพทย แผนพับ ใบปลิว
แผนปาย หรือโปสเตอร รวมถึงวัสดุอนื่ ๆ และสื่ออินเตอรเน็ต
ขอ 4 การพิจารณาอนุมัติขอความ เสียง และภาพที่ใชในการโฆษณา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดไวในระเบียบนี้
4.1 หลักเกณฑการโฆษณาขายยาทางสื่อทัว่ ไป มีดังนี้
(1) หามโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ โดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมาน
ของผูปวย หรือโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล

(2) แนวการโฆษณาขายยาจะตอง
(2.1) ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
(2.2) ไมชักชวนใหผูบริโภคใชยาอยางพร่ําเพรื่อเกินความจําเปน หรือทําใหเกิด
ความเขาใจวามีความเหมาะสมที่จะใชบริโภคเปนประจํา
(2.3) ไมเปนการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑอื่น
(2.4) ไมทําใหผูบริโภคสําคัญผิดวาเปนผลิตภัณฑชนิดอืน่ เชน อาหาร
เครื่องสําอาง เปนตน
(2.5) แสดงขอเท็จจริงอันเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน การขายยาในสถานที่
ซึ่งไมไดรับอนุญาตขายยา
(3) การแสดงชื่อยา
(3.1) ใหใชชอื่ ยาตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ยกเวนกรณีตอไปนี้
(3.1.1) กรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาไมมีชื่อยาเปนภาษาไทย
แตประสงคจะใชชื่อยาเปนภาษาไทย ใหใชชื่อยาตามฉลากหรือเอกสารกํากับยา
(3.1.2)
กรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาไมมีชื่อยาเปน
ภาษาอังกฤษแตประสงคจะใชชื่อยาเปนภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อยาตามฉลากหรือเอกสารกํากับยา
(3.1.3) กรณีที่นําชื่อยาไปใชในสวนของโลโก หรือสโลแกน ตองไมทําให
สําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับยานัน้
(3.2) ยาที่อยูในประเภทเดียวกัน มีสรรพคุณเหมือนกัน และมีชื่อบางสวนซ้ํากันแต
แตกตางกันที่ สี กลิ่น รส หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ สามารถโฆษณารวมกันไดแตจะตองแสดงชื่อ
ยาทีถ่ ูกตองอยางนอย 1 ครั้ง
(3.3) ชื่อของยาแผนปจจุบันซึ่งเปนยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุม
พิเศษทีม่ ีชื่อบางสวนซ้าํ กับชือ่ ยาอันตราย ใหแสดงชื่อของยาใหชัดเจน เชน ขนาดของตัวอักษร
แสดงชื่อยาจะตองเทากันตลอดขอความ การออกเสียงชื่อยาตองมีระดับเสียงสม่าํ เสมอเทากันทุก
พยางค

(3.4) ชื่อของยาที่มีบางสวนซ้าํ กับชื่อผลิตภัณฑอื่น จะตองระบุขอความที่ทาํ ให
เขาใจไดขัดเจนวาผลิตภัณฑที่โฆษณานี้เปนยา เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลและระมัดระวังในการ
ใชยา เชน ระบุวา เปนยาใชภายนอกไมใชเครื่องสําอาง หรือขอความอืน่ ที่จาํ เปน
(3.5) การโฆษณาชื่อยา หรือสรรพคุณยา หรือสรรพคุณยาซ้ําๆตอเนื่องกัน ตองไม
เขาลักษณะที่เปนการตองหามตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้
(4) การแสดงสรรพคุณยา
(4.1) การโฆษณาขายยาจะตองไมเปนการโออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเปน
สวนประกอบของยาวา สามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวย ไดอยาง
ศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือใชถอยคําอื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
ตัวอยางถอยคําที่มีความหมายทํานองเดียวกัน ดังกลาว เชน
ยอด
หายขาด
ปลอดภัยทีส่ ุด
โอกาสดีๆอยางนีม้ ีไมบอยนัก
พิเศษ
หายหวง
เหมาะสมที่สุด
ไมทําใหเกิดอาการแพ
วิเศษ
เด็ดขาด
ฉับพลัน
ไมตองทนรําคาญ
ดีเลิศ
พิชิตโรคราย ทันใจ
ไมมีผลขางเคียง
ศักดิ์สิทธ หมดกังวล
เปนหนึง่ มาตลอด
(4.2) การโฆษณาขายยาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จ หรือเกินความจริง
และตองไมแสดงสรรถคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ
(4.3) การโฆษณาขายยาจะตองไมทาํ ใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูก ยาขับระดู
อยางแรง ยาบํารุงกาม หรือเปนยาคุมกําเนิด
(4.4) การโฆษณาขายยาจะตองไมมีการรับรอง หรือยกยองสรรพคุณโดยบุคคลอื่น
(4.5) การโฆษณาขายยาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา
รักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคเบาหวาน, มะเร็ง, อัมพาต, วัณโรค, โรคเรื้อน หรือโรค
หรืออาการของโรคของ สมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต

(4.6) การแสดงสรรพคุณยาตองไมเกินไปกวาขอความในเอกสารกํากับยาและ
ฉลาก และตองไมเปนการฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตนดวย

(4.7) การโฆษณาขายยาจะตองไมทาํ ใหผูบริโภคเกิดความสําคัญผิดในสรรพคุณ
ของยาที่โฆษณานัน้
(5) การแสดงสวนประกอบของยาในตํารับ
(5.1) การโฆษณาขายยาจะตองไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนยา หรือเปน
สวนประกอบของยาซึง่ ความจริงไมมีวัตถุ หรือสวนประกอบนัน้ ในยา หรือมีแตไมเทาทีท่ ําใหเขาใจ
(5.2) การโฆษณาขายยาจะตองไมแสดงชื่อสาร หรือตัวยาที่ไมมีอยูในตํารับ หรือมี
แตไมเทาทีท่ ําใหเขาใน ยกเวน ชื่อสารนั้นจะปรากฏอยูในฉลากยา เชน ปราศจากแอสไพริน,
ปราศจากน้ําตาล, ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล และขอความโฆษณาจะตองไมทําใหสําคัญผิดใน
สาระสําคัญอืน่
(5.3) การแสดงสวนประกอบของสูตรตํารับยาที่มีตวั ยาสําคัญ หรือสารออกฤทธิ์
มากกวา 1 ชนิด จะตองแสดงชื่อตัวยาสําคัญทุกชนิดในตํารับ หรืออยางนอยจะตองแสดงชื่อตัวยา
สําคัญที่ระบุไวบนฉลากทั้งหมด
(5.4) การโฆษณาขายยาแผนปจจุบนั ทีม่ ตี ัวยาสําคัญเพียงชนิดเดียว (ยาเดี่ยว) ให
แสดงชื่อยาสามัญทางยา (Generic Name) อยางชัดเจนดวย หากเปนสื่อทีม่ ีทงั้ ภาพและเสียงให
แสดงอยางชัดเจนทัง้ ภาพและเสียง
(5.5) การโฆษณาขายยาแผนปจจุบันทีม่ ีตัวยาสําคัญมากกวา 1 ชนิด (สูตรผสม)
จะแสดงชื่อสามัญทางยาหรือไมก็ได หากจะแสดงชื่อสามัญทางยาใหใชชื่อตามตํารับยาสูตรผสมที่
คณะกรรมการยาเคยใหความเห็นชอบแลว หากไมมีชื่อดังกลาวจะแสดงชื่อสามัญของสารออก
ฤทธิ์แตละตัวก็ได
(6) การแสดงแหลงผลิต การโฆษณาขายยาจะตองไมทาํ ใหสําคัญผิดในแหลงผลิตยา
กรณีเปนยาผลิตในประเทศภายใตสิทธิ์ของบริษัทตางประเทศใหระบุแหลงผลิตใหชัดเจนโดยใช
ตัวอักษรหรือระดับเสียงที่เทาเทียมกันตลอดขอความ กรณีเปนยาผลิตในตางประเทศการโฆษณา
แสดงชื่อบริษัทหรือโลโกในการโฆษณาจะตองแสดงชื่อแหลงผลิตที่ชดั เจนเชนเดียวกัน

(7) การแสดงขนาด วิธีใช ขอหามและขอควรระวัง

(7.1) การแสดงขนาดของการใชยา (Dose) ตองระบุอยางชัดเจนไมใหแสดง
ขอความคลุมเครือซึ่งจะนําไปสูการใชยาอยางไมเหมาะสม หรือไมถูกขนาด
(7.2) ยาทีม่ ีวิธีใชหลายวิธีและมีสรรพคุณแตกตางกันตามวิธกี ารใช การโฆษณา
ตองมีขอความแสดงวิธีใชแยกจากกันใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคใชยาไดอยางถูกตองตามวิธีการใช
ยานัน้
(7.3) ยาทีม่ ขี อหามใช ขอควรระวัง และขอความอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนี้ ในฉลาก
และเอกสารกํากับยา การโฆษณาจะตองแสดงขอความที่ผูบริโภคควรทราบตามความจําเปนในแต
ละกรณีดวย
(7.4) การโฆษณายาบางประเภทที่มวี ิธีใชเปนการเฉพาะซึง่ ไมสามารถแจกแจง
รายละเอียดใหเปนที่เขาใจชัดเจนในขอมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชยานั้น ควรเพิ่มเติม
ขอความบางอยางในการโฆษณา เชน ยาเม็ดฟลูออไรด ใหมีขอความ “ควรใชภายใตคําแนะนํา
ของแพทย ทันตแพทย หรือเภสัชกร” หรือ “ยาเม็ดสอดชองคลอด” ใหมีขอความ “ควรใชภายใต
คําแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร”
(8) การแสดงคําเตือนและขอความทีก่ ําหนด
(8.1) การโฆษณาขายยาที่คําเตือนในฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให
มีขอความที่ชดั เจนวา “อานคําเตือนในฉลากกอนใชยา” หากเปนสื่อที่มีทงั้ ภาพและเสียงใหแสดง
ขอความคําเตือนอยางชัดเจนทัง้ ภาพและเสียง
(8.2) การโฆษณาขายยาแผนโบราณ ใหมีขอความวา “เปนยาแผนโบราณ” และ
กรณีที่จะระบุสถานที่จาํ หนายยาจะตอมีหลักฐานวาสถานทีน่ ั้นไดรับใบอนุญาตขายยาดวย
4.2 หลักเกณฑการโฆษณาขายยาที่กระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ มีดังนี้
(1) การโฆษณายาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จ หรือเกินความจริง
(2) การโฆษณายาจะตองไมทาํ ใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนยา หรือสวนประกอบของ
ยา ซึง่ ความจริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาทีท่ าํ ใหเขาใจ

(3) หามโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ โดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกข
ทรมานของผูป วย หรือโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล
(4) การแสดงสรรพคุณ ขอบงใช ประวัติความเปนมา และรายละเอียดอื่นๆ
พิจารณาตาม ขอความในเอกสารกํากับยาและฉลาก ยกเวน กรณีเปนการแสดงขอความที่มี
หลักฐานทางทะเบียน หรือเอกสารที่เชือ่ ถือไดมาพิสจู น และไมทําใหสําคัญผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับยานัน้
(5) การอางอิงถึงผลการศึกษาวิจยั
(5.1) การกลาวอางอิงในเอกสารโฆษณาตองเปนไปตามหลักสากล และ
จะตองเปนเอกสารอางอิง (References) ซึ่งเปนทีย่ อมรับและเชื่อถือได ไดแก ตํารายาที่รัฐมนตรี
ประกาศ, ตํารายา (Text Books) และวารสาร (Journals) ตาง ๆ ที่ตีพิมพเผยแพรทั่วไปแลว กรณี
เปนเอกสารอางอิงที่มาจากอินเตอรเน็ตจะยอมรับไดเฉพาะเว็บไซตทเี่ ปนของสวนราชการ เปนตน
(5.2) การอางถึงผลหรือขนาดยาทีโ่ ฆษณา ตองมาจากเอกสารอางอิงที่
เชื่อถือไดและขอความตองสอดคลองกับเอกสารกํากับยา เชน ขนาด สรรพคุณและขอบงใช เปน
ตน
(5.3) การนําเสนอขอมูลจากงานวิจัย
(5.3.1) ขอมูลที่นาํ มาใชตองอยูในงานวิจัยนั้น โดยจะตองไมตีความ
เกินเลยไปจากเอกสารอางอิงตนฉบับ และใหระบุชื่อของเอกสารอางอิงนัน้ ดวย
(5.3.2) ใหแสดงคาทางสถิตหิ รือขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการ
ศึกษาวิจัยใหชัดเจน เชน กลุมตัวอยาง จํานวนตัวอยาง คา p ที่บอกความมีนัยสําคัญทางสถิติ เพือ่
ไมใหเกิดการสําคัญผิดในสาระสําคัญของการศึกษาวิจยั นัน้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปน
ตามแตกรณี
(5.3.3) กรณีเปนกราฟหรือตาราง ใหใสที่มาไวใตตาราง ไมกลาว
อางขอมูลจากการศึกษาโดยรวมขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยหลาย ๆ แหลงนําเสนอในรูปภาพหรือ
ตาราง เนื่องจากการศึกษาแตละครั้ง มีรูปแบบการศึกษาและขอมูลพืน้ ฐานที่แตกตางกัน
(5.3.4) กรณีบริษัทยาเปนแหลงทุนวิจยั จะตองแจงไวในโฆษณานั้น
ดวย

(6) มีขอความ คําแนะนําใหไปอานเอกสารกํากับยาหรือเอกสารที่ใชอางอิงฉบับ
เต็ม
4.3 หลักเกณฑการโฆษณาทางสิ่งของสําหรับแจกหรือของชํารวย จะตองไมเปนการ
กระทําควบคูไปกับการขายยาหรือมีความสัมพันธโดยตรงและใกลชิดกับการขายยา โดยแบงเปน
กรณีตาง ๆ ดังนี้
(1) กรณี ไมใช ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ หรือยาใหม ใหนําหลักเกณฑตาม
ขอ 4.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(2) กรณียาอันตราย หามแสดงสรรพคุณยาอันตราย การโฆษณาใหแสดงไดเฉพาะ
ชื่อยาตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน จะมีชื่อ/โลโกบริษทั ดวยก็ได
(3) กรณียาใหมอยูในระหวางการติดตามความปลอดภัย หรือยาควบคุมพิเศษ สาร
มารถ
กระทําไดเฉพาะการโฆษณาที่กระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ โดยใหแสดงไดเฉพาะชื่อยา
ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และมีชื่อบริษัท/โลโกดวยก็ได ซึ่งการจัดทําโฆษณาจะตองเผยแพร
พรอมเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับยาทีเ่ พียงพอสําหรับเปนขอมูลทางวิชาการใหกับผูประกอบ
วิชาชีพตามความเหมาะสมทั้งนี้ สิ่งของสําหรับแจกหรือของชํารวยทีจ่ ัดทําขึ้นตองเปนสิ่งที่จําเปน
เชน กระเปาหรือแฟมใสขอมูล สมุดบันทึก และเครื่องเขียน สําหรับใชในการจัดประชุม เปนตน
ขอ 5 การโฆษณาขายยาใหระบุเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาขายยาไวในสือ่ โฆษณาดวยทุก
ครั้งและตองโฆษณาใหตรงตามที่ไดรับอนุมตั ิขอความ เสียง หรือภาพ นอกจากนั้นตอปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตทุกประการ ทั้งนี้การโฆษณาไมตรงตามที่ไดรับอนุมัติ หรือไม
ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ผูอนุญาตกําหนดถือวาการโฆษณานัน้
ฝาฝนมาตรา 88 ทวิ แหง
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