ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการโฆษณาขายยา
ถาม : การโฆษณาขายยาคืออะไร
ตอบ : การโฆษณาขายยา หมายถึง การกระทําในลักษณะใดก็ตามในการเผยแพรข,อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ0
ซึ่งมีลักษณะตรงกับคําจํากัดความคําวา “ยา” โดยอาจมีการดําเนินการผานสื่อโฆษณาที่มีใช,กันอยู
หลากหลายรูปแบบในป7จจุบัน การโฆษณาสินค,าในระบบขายตรง การออกขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ0ยา
และการโฆษณาในรูปแบบของการพูด ของการโฆษณาในรายการตางๆ ไมวาการกระทําเหลานั้ น
ผู,ดําเนินการจะได,รับคาตอบแทนหรือไมก็ตาม หากมีวัตถุประสงค0 เพื่อประโยชน0ทางการค,าแล,ว
ล,วนถือเป:นการโฆษณาขายยาทั้งสิ้น
ถาม : ยาประเภทใดที่ต,องขออนุญาตและไมต,องขออนุญาตโฆษณา
ตอบ : ยาทุกประเภทต,องขออนุญาตโฆษณากอนจะทําการโฆษณา
ถาม : การขออนุญาตโฆษณายาแบงออกเป:นกี่ประเภท
ตอบ : แบงเป:น 2 ประเภท คือ
- การโฆษณาขายยาตอประชาชนทั่วไป หมายถึง การโฆษณาขายยาที่มีจุดมุงหมายโฆษณาตอ
ประชาชน โดยผานสื่ อวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสี ยง วิทยุโทรทัศน0 ทางฉายภาพ หรื อ
ภาพยนตร0 ทางสิ่งพิ มพ0ทุกชนิด เชน หนังสื อพิมพ0 นิต ยสาร วารสารตางๆ แผนป? ายโฆษณา
ใบปลิว แผนพับ วัสดุอื่นๆ ที่มีข,อความโฆษณาให,ประชาชนเห็นได, สื่ออินเทอร0เน็ต เป:นต,น
- การโฆษณาขายยาซึ่งกระทําโดยตรงตอผู$ประกอบโรคศิลปะ หมายถึง การโฆษณาขายยาที่มี
จุดมุงหมายที่จะโฆษณาสงตรงถึงผู,ประกอบโรคศิลปะ (หมายถึงเภสัชกร ทันตแพทย0 ฯลฯ)
ผู, ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม (หมายถึ ง แพทย0 ) หรื อผู, ประกอบการบํ าบั ดโรคสั ตว0 (หมายถึ ง
สั ตวแพทย0 ) โดยผานสื่ อแผนพั บใบปลิ ว หรื อวารสารทางการแพทย0 แผนป? ายหรื อโปสเตอร0
สื่ออินเทอร0เน็ต รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่มีข,อความโฆษณา เป:นต,น
ถาม : การโฆษณาขายยาทางโทรทัศน0ดาวเทียม หรือเคเบิลทีวีต,องขออนุญาตหรือไม
ตอบ : การโฆษณาขายยาทางโทรทั ศน0ด าวเทีย มหรือเคเบิ ล ที วี ต,องขออนุ ญ าตโฆษณาขายยา และต, อง
โฆษณาตามที่ได,รับอนุญาต โดยโทรทัศน0ดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีจัดเป:นสื่อวิทยุโทรทัศน0 และจัดเป:น
การโฆษณาขายยาตอประชาชนทั่วไป
ถาม : การตัดสินวาข,อความใดเป:นหรือไมเป:นการโฆษณายาขึ้นกับป7จจัยใดบ,าง
ตอบ : การตัดสินวาข,อความใดเป:นการโฆษณาขายยาหรือไมนั้นไมได,ขึ้นอยูกับป7จจัยใดป7จจัยหนึ่ง แตต,อง
พิจารณาจากหลายๆ ป7จจัย เชน ลักษณะของข,อความ รูปภาพ ผู,จัดทํา สื่อที่เผยแพร เป:นต,น ทั้งนี้
หากเป:นไปเพื่อประโยชน0ทางการค,าจะจัดวาเป:นการโฆษณาขายยา
ถาม : สามารถยื่นขออนุญาตโฆษณาในนามของใครได,บ,าง
ตอบ : สามารถยื่นขออนุญาตได,ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ถาม-ตอบเกี่ยวกับการโฆษณาขายยา
โดยงานโฆษณายา กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ถาม : หากผู,ประสงค0จะขออนุญาตโฆษณาขายยาไมสามารถมาดําเนินการด,วยตนเองควรทําอยางไร
ตอบ : หากผู,ประสงค0จะขออนุญาตโฆษณาขายยาไมสามารถมาดําเนินการด,วยตนเองก็สามารถทําการมอบ
อํานาจได,
ถาม : เอกสารอะไรบ,างที่ต,องใช,ในการยื่นขออนุญาตโฆษณา
ตอบ : เอกสารที่ต,องใช,ในการยื่นขออนุญาตโฆษณาได,แก
- คําขออนุญาตโฆษณายา
- สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
- สําเนาฉลากและเอกสารกํากับยาที่มีภาพและข,อความตรงกับที่ได,รับอนุญาตให,โฆษณา
- เอกสารอื่นๆ (แล,วแตกรณี) เชน เอกสารอ,างอิง, สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา (ทย.1, เอกสาร
วิชาการ) หนังสือให,ความยินยอมจากผู,ผลิต
- หนังสือมอบอํานาจ พร,อมสําเนาบัตรประจําตัวผู,มอบ + ผู,รับมอบอํานาจ ในกรณีที่ผู,ขออนุญาตไม
ได,มาดําเนินการเอง
(หมายเหตุ : เอกสารทุกรายการ ทํา 2 ชุด เป:นคูฉบับกัน และเฉพาะข,อความโฆษณาสงสําเนาเพิ่ม
อีก 12 ชุด)
แบบฟอร0มคําขอโฆษณายาและตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ สามารถ Download จาก
http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/zone_service/ser001.asp
ถาม : การพิจารณาอนุญาตข,อความโฆษณาขายยามีขอบเขต หรือหลักเกณฑ0อยางไร
ตอบ : ขอบเขตของการโฆษณาขายยาต,องเป:นไปตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในสวนของการโฆษณา
ขายยามีมาตราที่เกี่ยวข,อง ดังนี้
มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต,อง
(1) ไมเป:นการโอ,อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป:นสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด บรรเทา
รักษาหรือป?องกันโรคหรือความเจ็บปbวยได,อยางศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช,ถ,อยคําอื่นใดที่
มีความหมายทํานองเดียวกัน
(2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเป:นเท็จหรือเกินความจริง
(3) ไมทําให,เข,าใจวามีวัตถุใดเป:นตัวยาหรือเป:นสวนประกอบของยาซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือ
สวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําให,เข,าใจ
(4) ไมทําให,เข,าใจวาเป:นยาทําให,แท,งลูกหรือยาขับระดูอยางแรง
(5) ไมทําให,เข,าใจวาเป:นยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด
(6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
(7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น
(8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือป?องกันโรค หรืออาการของโรคที่
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 (โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรือ
อาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม$าม ไต)
ความใน (5) และ (6) ไมใช,บังคับแกข,อความในฉลากหรือเอกสารกํากับยา และความใน (1) (4) (5) (6) (7)
และ (8) ไมใช,บังคับแกการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผู,ประกอบโรคศิลปะ ผู,ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือผู,ประกอบการบําบัดโรคสัตว0
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มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน0 ทางฉาย
ภาพ หรือภาพยนตร0 หรือทางสิ่งพิมพ0จะต,อง
(1) ได,รับอนุมัติข,อความ เสียง หรือภาพที่ใช,ในการโฆษณาจากผู,อนุญาต
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู,อนุญาตกําหนด
มาตรา 89 ห,ามมิให,โฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการร,องรําทําเพลง หรือแสดงความทุกข0
ทรมานของผู,ปbวย
มาตรา 90 ห,ามมิให,โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล (ตัวอยางเชน ซื้อ 2 แถม 1
ถือวาเข,าขายโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก การสงฉลากมาชิงโชคถือวาเข,าขายการโฆษณาขายยาโดย
การออกสลากรางวัล )
มาตรา 90 ทวิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่งเป:นหนังสือให,ระงับการโฆษณา
ขายยาที่ เห็นวาเป:นการโฆษณาโดยฝbาฝlนพระราชบัญญัตินี้ได,
มาตรา 124 ผู,ใดโฆษณาขายยาโดยฝbาฝlนมาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 หรือมาตรา 90 ต,อง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 124 ทวิ ผู,ใดฝbาฝlนคําสั่งให,ระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา ซึ่งสั่งตามมาตรา 90 ทวิ ต,องระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินห,าพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และให,ปรับเป:นรายวันอีกวันละห,าร,อยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
นอกจากมาตราดั งกลาวแล,ว ยังต,องเป:น ไปตามหลักเกณฑ0 ตามระเบีย บสํ านั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา วาด,วยหลักเกณฑ0การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545
ถาม : สามารถโฆษณาขายยาในรายการเกี่ยวกับสุขภาพได,หรือไม
ตอบ : การโฆษณาขายยาแม,อยูในรายการเกี่ยวกับสุขภาพ หรือในรายการใดๆ ก็ต,องขออนุญาตโฆษณาขาย
ยากอนจึงจะทําได, โดยเมื่อได,รับอนุญาตแล,วต,องทําให,ตรงกับที่ได,รับอนุญาต จึงต,องระมัดระวังเป:น
อยางยิ่งในกรณีที่เป:นการจัดรายการสด เนื่องจากมีแนวโน,มที่จะไมตรงตามที่ได,รับอนุญาตได,
ถาม : รายการเกี่ยวกับสุขภาพ มีเนื้อหาเกี่ยวกับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพโดยวิธีการตางๆ จะเข,าขาย
การโฆษณาขายยาโดยมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น ซึ่งห,ามกระทําตามมาตรา
88(7) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือไม
ตอบ : ในการพิจารณาวาเข,าขายการโฆษณาขายยาโดยมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น
ซึ่งห,ามกระทําตามมาตรา 88(7) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หรือไม นั้น ต,องพิจารณาใน
เนื้ อ หาของรายการวามี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ยาหรื อ ไม เชน กรณี สั ม ภาษณ0 ห รื อ ให, ข, อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ0 ก ารใช, ผ ลิ ต ภั ณ ฑ0 ย า ก. หรื อ ไมได, ร ะบุ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณฑ0 ก. แตระบุ ชื่ อ สมุ น ไพรที่ เ ป: น
สวนประกอบของผลิตภัณฑ0 ก. กรณีดังกลาวถือวาเข,าขายการโฆษณาขายยาโดยมีการรับรองหรือยก
ยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น ซึ่งห,ามกระทําตามมาตรา 88(7) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ถาม : สามารถวางผลิตภัณฑ0ยาหรือแสดงภาพผลิตภัณฑ0ยาในรายการขณะสัมภาษณ0ได,หรือไม
ตอบ : การวางผลิตภัณฑ0ยาหรือแสดงภาพผลิตภัณฑ0ยาในรายการขณะสัมภาษณ0เข,าขายการโฆษณาขายยา
ที่ต,องขออนุญาตกอนจึงจะทําได, โดยเมื่อได,รับอนุญาตแล,วต,องทําให,ตรงกับที่ได,รับอนุญาต ทั้งนี้
ขอบเขตการอนุญาตเป:นไปตามหลักเกณฑ0การโฆษณาขายยา
ถาม-ตอบเกี่ยวกับการโฆษณาขายยา
โดยงานโฆษณายา กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ถาม : กรณียาแผนโบราณ หรือแผนป7จจุบันสามารถแสดงข,อความวา “สนใจสั่งซื้อได,ที่ เบอร0โทรศัพท0
หมายเลข…” ในการโฆษณาขายยาได,หรือไม
ตอบ : ไมสามารถทําได, เนื่องจากการสั่งซื้อทางโทรศัพท0เข,าขายการขายยานอกสถานที่ อยางไรก็ตามใน
การโฆษณาขายยาจะอนุญาตข,อความวา “สนใจสอบถามรายละเอียดได,ที่…” โดยจุดประสงค0เพื่อ
ผู,โฆษณาจะได,ให,ข,อมูลที่จํา เป:นเพิ่มเติมแกผู, บริโภค แตไมอาจใสให,ครบถ,วนในการโฆษณา เชน
คําเตือน ข,อควรระวัง (ต,องได,รับอนุญาตกอนจึงจะโฆษณาได,)
ถาม : ทํานามบัตรโดยมีชื่อยาหรือภาพยาในนามบัตร ได,หรือไม
ตอบ : นามบัตรที่มีชื่อยาหรือภาพยาในนามบัตรสามารถทําได,แตต,องได,รับอนุญาตโฆษณาขายยากอนจึงจะ
ทําได, เชน นายเอ ซึ่งเป:นพนักงานของบริษัทที่จําหนายยา ก. ต,องการทํานามบัตรโดยในนามบัตรมี
ชื่อยา ก. หรือภาพยา ก. อยูด,านหน,าหรือด,านหลังนามบัตรด,วย ก็ต,องขออนุญาตโฆษณาขายยากอน
จึงจะทํ าได, โดยเมื่อได,รับอนุญาตแล,วต,องทําให, ตรงกับ ที่ได,รับ อนุญาต อยางไรก็ต าม มีข,อที่ต,อง
ระมัดระวัง หากมีการอ,างถึงตําแหนงของบุคคลสําคัญทางสังคม นามบัตรนั้นอาจเข,าขายรับรองหรือ
ยกยองสรรพคุณโดยบุคคลอื่น ซึ่งห,ามกระทําตามมาตรา 88(7) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ถาม : ข,อความโฆษณายาที่ได,รับอนุญาตสามารถแก,ไขเพิ่มเติมได,หรือไม
ตอบ : ไมสามารถแก, ไขหรื อเพิ่ มเติ มข, อความใดๆ นอกเหนื อจากที่ ได, รั บ อนุ ญ าต หากมี การแก, ไข หรื อ
เพิ่มเติมข,อความใดๆ จะถือวาเป:นการโฆษณาขายยาที่ไมได,รับอนุญาต
ถาม : กรณีของกลุมการค,าสามารถใช,โฆษณาขายยาที่ได,รับอนุญาตแล,วรวมกันได,หรือไม
ตอบ : โฆษณาขายยาที่ได,รับอนุญาตแล,วสามารถใช,รวมกันได, แตไมสามารถแก,ไขหรือเพิ่มเติมข,อความใดๆ
นอกเหนือจากที่ได,รับอนุญาต หากมีการแก,ไข หรือเพิ่มเติมข,อความใดๆ อาทิเชน การแก,ไขชื่อร,าน
และหมายเลขโทรศัพท0 ในโฆษณาขายยาที่ได,รั บอนุญาตแล,ว จะถือวาการโฆษณานั้นๆ เป:นการ
โฆษณาขายยาที่ไมได,รับอนุญาต ต,องยื่นขออนุญาตใหมเป:นแตละเรื่องไป โดยแนบเรื่องเดิมในกรณีนี้
เป:นเอกสารอ,างอิง
ถาม : ใบอนุญาตโฆษณายาสามารถใช,ได,ตลอดไปใชหรือไม
ตอบ : ไมใช โดยให,โฆษณาได,ภายในเวลาไมเกิน 5 ปo นับจากวันที่อนุญาต และมีเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้
- อนุญาตให,โฆษณาเฉพาะข,อความและภาพที่ไมได,ขีดฆา/และตรงตามที่ได,แก,ไขไว,
- ให,โฆษณาภายในเวลากอนมีการแก,ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ทะเบียน/ฉลาก/เอกสารกํากับยา
ตางไปจากเดิม
- ข,อความและภาพที่โฆษณาต,องตรงตามที่ได,รับอนุญาต ถ,าโฆษณาแตกตางไปจากนี้ถือวาข,อความ
โฆษณาทั้งหมดไมได,รับอนุญาต
- ให,แสดงข,อความเลขที่ใบอนุญาตในสื่อสิ่งพิมพ0 และวิทยุโทรทัศน0
- เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กําหนดไว,ในเอกสารข,อความโฆษณา (ถ,ามี)
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได, หากมีเหตุผลอัน
จําเป:น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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ถาม : ยื่นขออนุญาตโฆษณายาที่ใดได,บ,าง
ตอบ : สามารถยื่นขออนุญาตโฆษณายาได,ที่
- ศูนย0บริการผลิตภัณฑ0สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (เฉพาะกรณีการโฆษณาในเขตพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ)
- กรณีโทรทัศน0ดาวเทียม หรือเคเบิลทีวีต,องยื่นขออนุญาตที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เทานั้น
ถาม: หากต,องการติดตอหรือขอข,อมูลเกี่ยวกับการโฆษณายาได,จากที่ใด
ตอบ: สามารถติดตอ / ขอข,อมูลได,จาก
- กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด (งานโฆษณายา) สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข,อมูลการยื่น / จัดเตรียมเอกสาร / ติดตามเรื่อง เบอร0โทรศัพท0 0 2590 7157
ข,อมูลหลักเกณฑ0การพิจารณา เบอร0โทรศัพท0 0 2590 7201 และ 0 2590 7168
- ศูนย0บริการผลิตภัณฑ0สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เบอร0โทรศัพท0 0 2590 7439
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ถาม : หากพบโฆษณาขายยาที่คาดวาไมได,รับอนุญาตควรทําอยางไร
ตอบ : ควรสงให,สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบข,อความดังกลาว หรือแจ,งไปที่เบอร0 1556
หรือ 0 2590 7354-5
ถาม : การโฆษณาขายยาโดยไมได,รับอนุญาตมีบทลงโทษอยางไร
ตอบ : ต,องระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หากมีการฝbาฝlนคําสั่งให,ระงับการโฆษณาขายยา มีโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินห,าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให,ปรับเป:นรายวันอีกวันละ
ห,าร,อยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง
ถาม : กรณีที่ถูกสั่งให,ระงับการโฆษณาการขายยา ทานต,องดําเนินการอยางไร
ตอบ : ให,หยุดการเผยแพรโฆษณายานั้นทันที และมีสิทธิ์ที่จะโต,แย,งหรือชี้แจงข,อเท็จจริงได,ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตได,รับหนังสือแจ,งให,ระงับการโฆษณาขายยา หากฝbาฝlนคําสั่งให,ระงับการโฆษณาขายยา
มีโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินห,าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให,ปรับเป:นรายวันอีก
วันละห,าร,อยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง
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