
โครงการอบรมผู้ประกอบการ เร่ือง โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์
อย่างไรให้ถูกต้อง ถูกใจ คุ้มค่าและคุ้มครอง

จดัอบรมเม่ือวนัที่ 29 มิถุนายน 2564 

FAQ



การย่ืนโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข สามารถย่ืนได้ด้วยวธีิใด

A.
ยื่นผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(Skynet)



กรณี Website ข้อความ “โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบ
วชิาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่
ต้องขออนุญาต” ให้ใส่เฉพาะหน้าหลกัหรือใส่ทุกหน้า 

A.
ใส่หน้าหลักหรือใส่ทุกหน้าก็ได้ เน่ืองจากการโฆษณา 1 คร้ัง
จะต้องไปด้วยกนัทุกหน้าตรงตามทีย่ื่นแจ้งกบัทาง อย.



ต้องระบุเลขแจ้ง หรือไม่

A. ไม่ได้ก าหนด จะระบุเลขทีรั่บแจ้งหรือไม่กไ็ด้



วธีิการจ ากดัการเข้าถึงมีวธีิใดบ้าง

A.
มีหลายวธีิการขึน้กบัส่ือโฆษณา เช่น 
• ส่ือออนไลน์ มีการลงทะเบียนก่อนเข้าหน้าโฆษณา
• ส่ือส่ิงพิมพ์ แจกจ่ายเฉพาะในงานนิทรรศการ ที่มีการลงทะเบียน

เฉพาะผู้ประกอบวชิาชีพ ฯ  เท่าน้ัน
หรือวธีิการอ่ืนใดทีผู้่โฆษณาสามารถจ ากดัการเข้าถงึได้ 
อธิบายมาในการแจ้งการโฆษณาให้ละเอยีด และมีความเป็นไปได้ 



หากแสดงสินค้าบน Website มีราคา การใช้งาน 
ต้องขออนุญาตโฆษณาด้วยหรือไม่

A. ต้องขออนุญาตโฆษณา



การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เม่ือแจ้งแล้วสามารถเผยแพร่ได้เลยหรือไม่ หรือ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พจิารณาก่อน

A.
เ ม่ือ ย่ืนแจ้งกับทาง  อย.  แ ล้ว  สามารถเผยแพร่ได้ เลย 
แต่หากเจ้าหน้าที่ยังไม่ตรวจสอบและต้องการให้ตรวจสอบ
ก่อนท าการเผยแพร่เพ่ือความแน่ใจ ให้ติดตามการตรวจสอบ
ได้ที่หมายเลข 02-590-7148 ในกรณีเร่งด่วน



การรับรองโดยบุคคลหน่ึงบุคคลใด หมายถึงใครบ้าง รวมถึง
การรับรองจากสถาบันวจิัยด้วยหรือไม่

A.
หมายถึงการรับรองโดยบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาว่าข้อมูลที่
น ามาเผยแพร่น้ันเช่ือถือได้หรือไม่ ดังน้ันหากเป็นการรับรองจาก
สถาบันวิจัยแต่การรับรองน้ันไม่น่าเช่ือถือ และไม่อยู่บนพื้นฐาน
ของการรับรองที่เป็นสากล จะถือเป็นการรับรองโดยบุคคลหน่ึง
บุคคลใดด้วย



กรณีส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ เช่น E-mail โดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวชิาชีพ ต้องแจ้งโฆษณาด้วยหรือไม่

A. ต้องแจ้งหากข้อมูลทีส่่งมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ทางการค้า



วดีีโอการใช้งาน ต้องแจ้งโฆษณาหรือไม่

A.
หากเป็นคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเคร่ืองมือแพทย์
ที่จ าหน่าย ไม่ต้องแจ้งโฆษณา แต่หากน ามาเผยแพร่
โดยเฉพาะ ต้องแจ้งโฆษณา



หากมีรูปหรือช่ือเคร่ืองมือแพทย์ขายออนไลน์ เช่น Shopee
หรือ Lazada ไม่มีวธีิใช้ ต้องขออนุญาตหรือไม่

A. ต้องขออนุญาตโฆษณา เ น่ืองจากเป็นการกระท าเ พ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า



การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข มีวนัหมดอายุหรือไม่

A. ขึน้กบัความประสงค์ของผู้ย่ืนแจ้ง



ถ้าเป็น catalog ทีใ่ห้บุคลากรทางการแพทย์ แล้วเกบ็กลบั 
ถือเป็นการจ ากดัการเข้าถึงหรือไม่

A. ใช่ แต่หากไม่เก็บกลับและบุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็น
เอกสารส่วนบุคคล กถื็อเป็นการจ ากดัด้วยเช่นกนั



หากมี Facebook group ทีจ่ ากดักลุ่มเฉพาะผู้ประกอบวชิาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถท า content post ลง
ในกลุ่มได้ ต้องแจ้งโฆษณาก่อนใช้หรือไม่

A.
พจิารณาตามจุดประสงค์ ต้องแจ้งโฆษณาหากท าเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า



กรณใีนระบบ แจ้งหน้าที่แจ้งว่าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและให้
ด าเนินการแก้ไข และทางบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว แต่สถานะในระบบยงัคงเป็นสถานะเดิม ไม่ได้
เปลีย่นแปลงสถานะ จะต้องท าอย่างไร

A.
ระบบไม่รองรับการแก้ไขในเลขรับเดิม ผู้โฆษณาต้องย่ืนแจ้ง
เข้ามาใหม่



ยกตัวอย่างช่องทางการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้หรือไม่

A. โฆษณาได้ทุกช่องทางทีส่ามารถจ ากดัการเข้าถงึได้



กรณีไม่มีก าหนดวันส้ินสุด ให้ระบุวันที่เป็นแบบไหน เช่น 
9999/12/31 ใช่หรือไม่

A.
สามารถกระท าได้ หากคิดว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะไม่มีการ
ววิฒันาการเพิม่เติมในหลายปีข้างหน้า



หากหน่ึงส่ือมีรายการสินค้าหลายรายการ จะต้องแจ้งอย่างไร

A. ในระบบการรับแจ้งไม่ได้จ ากดัจ านวนรายการ



ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการ
โฆษณาเคร่ืองมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา ต้องท าการแจ้ง 
และได้รับการยืนยันก่อนการเผยแพร่ ใช่หรือไม่ ถ้าเช่นน้ันก็ คือการขอ
อนุญาตใช่หรือไม่ แต่ประกาศบอกไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา

A.
การแจ้ง คือ ไม่ท าการโฆษณาขดักบั พรบ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเบ้ืองต้นว่า ปฏิบัติตรงตามประกาศที่
ยกเว้นให้หรือไม่เท่าน้ัน ส่วนข้อความโฆษณาผู้ประกอบการจะต้องรับรองมาใบแบบแจ้งฯ 
และรับทราบว่าไม่ฝ่าฝืน มาตรา 59 แห่ง พรบ. เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551  และที่แก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดังน้ัน ผู้อนุญาตรับทราบว่า ผู้ประกอบการแจ้งว่าจะมีการ
โฆษณาโดยตรงฯ ดงัทีแ่จ้ง แต่ไม่ได้อนุญาตข้อความโฆษณาในรายละเอยีดแต่อย่างใด



กรณีที่ทาง อย แจ้งให้แก้ไข จะสามารถแสดงสถานะว่า โมฆะ 
หรือ ยกเลิก ได้หรือไม่ เน่ืองจากบริษัทจะต้องน า เอกสาร
แสดงต่อ Auditor 

A.
ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงสถานะโมฆะหรือยกเลิกได้ 
แต่จะแจ้งปรับปรุงกบัผู้ออกแบบระบบให้ต่อไป



กรณีโฆษณาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่เลขรับที่ได้ จะเป็นของ
แต่ละ item แบบนีจ้ะสามารถระบุเลขรับอนุญาตอย่างไร

A. ระบุในหน้าโฆษณา ซ่ึงหน้าโฆษณาจะมีกี ่item กไ็ด้



การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ทุกประเภทสามารถย่ืนผ่าน Skynetได้ทั้งหมด
เลยใช่หรือไม่

A.
การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข จะใช้วิ ธีการย่ืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Skynet) เป็นหลกั



ในกรณีที่ร้านค้าน าสินค้าขอบริษัทไปโฆษณาโดยที่ ไม่ขอ
อนุญาต บริษทัจะมีความผดิหรือไม่

A. ผู้ใดโฆษณาผู้น้ันมีความผดิ 



การจัดประชุมออนไลน์ เช่น Webminarให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคต่างๆ หากมี logoของสินค้าแสดงในฉากหลัง จะถือเป็น
การโฆษณาหรือไม่ โดยเน้ือหาจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ
ความรู้ทัว่ๆไป

A.
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
(ความรู้ทัว่ไป ต้องไม่เกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์น้ันๆ)



การ share link ข้อมูลสินค้าจาก Websiteของบริษัทต้นสังกัด 
(บริษัทแม่) ลงใน Facebook จะต้องแจ้งกบัทาง อย หรือไม่ 

A.
หาก Facebook สามารถจ ากดัการเข้าถึงได้ต้องแจ้งโฆษณา
หากจ ากดัไม่ได้ ต้องขออนุญาตโฆษณา
เน่ืองจากเป็นการ link ให้เข้าถงึข้อมูลของผลติภัณฑ์โดยตรง



หาก Website อยู่ต่างประเทศ แต่สินค้ามีขายเคร่ืองมือแพทย์
ในประเทศไทย ต้องขออนุญาตโฆษณาหรือไม่

A.
ขึ้นกับเจตนาในการปฏิบัติ หากต้องการส่ือสารให้เกิดการ
ขายในประเทศไทย กต้็องขออนุญาตโฆษณา



การท าโฆษณาภาษาอังกฤษ เพ่ือขายแก่ผู้บริโภคต่างประเทศ 
ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการขายในประเทศไทย จะต้องท าการ
ขออนุญาตโฆษณาหรือไม่

A. ต้องขออนุญาตโฆษณา หากเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ผลิตใน
ประเทศไทย และมี domain อยู่ในประเทศไทย 



หากเป็นร้านค้าในโรงพยาบาล และขายสินค้าที่ผลิตขึ้นจาก
บุคลากรภายในโรงพยาบาล จะต้องขออนุญาตโฆษณาหรือไม่

A.
หากเป็นขาย ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา แต่ต้องศึกษา พรบ. 
สถานพยาบาลควบคู่ด้วย แต่หากจะท าส่ือเพ่ือการโฆษณา 
จ าเป็นต้องขออนุญาตโฆษณาก่อน



หากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท าวีดีโอสอนการใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือแพทย์เพ่ือสอนผู้ป่วยหรือผู้บริโภค โดยมีภาพสินค้า
ประกอบ ถือเป็นการโฆษณาหรือไม่

A.
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท าวีดีโอสอนการใช้  โดยไมได้แสดงถึงช่ือ
ทางการค้าและไม่ได้กล่าวรับรองถึงสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ คุณภาพ 
มาตรฐาน และภาพสินค้าไม่ได้แสดงให้เห็นช่ือทางการค้าอย่ าง
ชัดเจน จะไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์



หากมีรายการทีวีมาสัมภาษณ์คุณหมอในเชิงวชิาการ ไม่มีการ
พูดถึงช่ือสินค้า แต่หากถ่ายอุปกรณ์แล้วเห็นสินค้า ต้องขอ
อนุญาตโฆษณาหรือไม่

A.
ขออนุญาตโฆษณา ทั้งนี ้อย.จะพจิารณาในส่วนของผลิตภัณฑ์
เท่าน้ัน ส่วนข้อความในเชิงวิชาการที่กล่าวถึงน้ัน อย. เช่ือมั่น
ว่ายืนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วชิาชีพน้ัน ๆ



การพิมพ์ช่ือบริษัทลงในหนังสือวิชาการ เพ่ือแจกให้เฉพาะ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่มี
ภาพของสินค้า จะต้องขออนุญาตโฆษณาหรือแจ้งโฆษณา
หรือไม่

A. ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องแจ้งโฆษณา



หากมีรูปคลินิกหรือสถานพยาบาลในหน้าโฆษณา จะต้องขอ
อนุญาตโฆษณากบัทาง อย หรือไม่

A.
ขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล



กรณีโฆษณาทาง Facebook ต้องปิด comment หรือส่วนใด
หรือไม่

A.
ควรปิด เพ่ือป้องกันการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความผิดใน
หน้า Facebook และอาจมีข้อร้องเรียนที่ต้องเสียเวลา เสีย
ทรัพยากรของท่านในการพสูิจน์ หรืออุทธรณ์ภายหลงั



เลข AN ไม่ได้บังคับให้ใส่ในหน้าโฆษณาที่โฆษณาโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขใช่หรือไม่

A. ไม่บังคบั 



ช้ันวางสินค้า ตู้ kiosk ส าหรับออกบูธ ถ้ามีช่ือและรูปภาพ
เคร่ืองมือแพทย์ ต้องขออนุญาตโฆษณาใช่หรือไม่

A.
• หากเป็นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ต้องแจ้งโฆษณา 
• หากไม่ใช่การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวชิาชีพทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ต้องขออนุญาตโฆษณา



กรณีที่ในเอกสารใช้ช่ือสามัญหรือ generic name ไม่ใช่ช่ือ
ผลติภัณฑ์ที่ขึน้ทะเบียนไว้ แต่เอกสารใส่ช่ือบริษัท ต้องขอ
อนุญาตโฆษณาหรือไม่

A. ต้องพจิารณาจากภาพรวมและจุดประสงค์ในการท าส่ือน้ันๆ



กรณีโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข จะสามารถโฆษณาได้เฉพาะข้อความที่แจ้งกับทาง อย. 
ใช่หรือไม่ หากมีการเปลีย่นแปลงข้อความ ต้องแจ้งกบัทาง อย. ใหม่
หรือไม่ และหากข้อความไม่เปลี่ยนแปลง แต่เปลี่ยนรูปแบบหน้า
โฆษณา ต้องแจ้งกบัทาง อย. อกีหรือไม่

A.
โฆษณาเฉพาะข้อความที่แจ้งกับทาง อย. เท่าน้ัน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อความ ให้แจ้งโฆษณาใหม่ และหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อความ ให้แจ้งเพียงคร้ังเดียว โดยให้ท าหมายเหตุ
ไว้ท้ายหน้าโฆษณา ตามทีป่ระสงค์จะเปลีย่นแปลงรูปแบบ 



กรณีวีดีโอแนะน าบริษัท มีรูปภาพและช่ือเคร่ืองมือแพทย์ 
ต้องขออนุญาตโฆษณาหรือไม่

A.
ขออนุญาตโฆษณา กรณีที่ไม่ใช่การโฆษณาโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 



กรณีแจ้งโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข และได้น าไปเผยแพร่แล้ว หากบริษัทแก้ไข
ตามมติ จะต้องเรียกคืนโฆษณาหรือไม่

A. ให้เกบ็ข้อมูลไว้ในกรณเีรียกขอข้อมูลภายหลงั 



หากบริษัทขออนุญาตโฆษณาแล้ว และทางผู้กระจายสินค้า 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ โดยไม่ต้องขออนุญาตโฆษณาได้
หรือไม่

A.
สามารถท าได้ แต่ต้องปฏิบัตติามเง่ือนไขที่ผู้อนุญาตก าหนดใน
ใบอนุญาตโฆษณา



การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 ไม่ต้องขอ
อนุญาตโฆษณาใช่หรือไม่

A.
ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา แต่ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
ท าการโฆษณา



การโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข แจ้งอายุการใช้งานได้นานสุดกีปี่

A. ไม่ได้ก าหนด 



ในกรณีที่เป็นหนังสือเชิญเข้าอบรมที่มีช่ืออาจารย์อยู่ในหน้า
หนังสือ ถือว่าเป็นการรับรองโดยบุคคลหรือไม่

A. ไม่ถือว่าเป็นการรับรองโดยบุคคล



อุปกรณ์ออกบูธแสดงสินค้า เช่น roll up , back drop ในงาน
ประชุมวิชาการทางการแพทย์ ต้องแจ้งกับทาง อย ด้วยใช่
หรือไม่

A.
หากมีข้อความแสดงสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ คุณภาพ มาตรฐาน 
และภาพสินค้า จะต้องขออนุญาตโฆษณาและแจ้งโฆษณา
เคร่ืองมือแพทย์



Back drop มีแต่ LOGO อย่างเดียว ต้องขออนุญาตโฆษณา
หรือไม่

A. ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา เน่ืองจากได้รับการยกเว้นตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ


