
(สําเนา) 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
วาดวยหลกัเกณฑการโฆษณาขายยา 

พ.ศ. 2545 

_____________________________ 

            ตามความในมาตรา 88 ทวิแหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญตัิยา (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2522 ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธ ิและ

เสรีภาพของบคุคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และ

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กําหนดใหการโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสยีง 

วิทยโุทรทัศน ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร หรือทางสิง่พิมพ จะตองไดอนุมัติขอความ เสียง หรือ

ภาพ ที่ใชในการโฆษณาและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกาํหนด 

            เพื่อใหการพิจารณาอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพ ที่ใชในการโฆษณาขายยาเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงวางระเบยีบไวดังตอไปนี ้

            ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยหลกัเกณฑ

การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545” 

            ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

            ขอ 3 ในระเบียบนี ้

             “การโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป” หมายถึง การโฆษณาขายยาทางวทิยุกระจายเสียง 

เครื่องขยายเสยีง วทิยุโทรทศัน ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพ เชน แผนพับ ใบปลิว 

หนงัสือ หนงัสอืพิมพ นิตยสาร วารสาร รวมถึงแผนปายโฆษณา วัสดุอ่ืนๆ และส่ืออินเตอรเน็ต 

             “การโฆษณาขายยาที่กระทาํโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ” หมายถึง การโฆษณาขาย

ยาทีเ่ปนการเจาะจงเผยแพรขอความโฆษณาใหผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

และผูประกอบวิชาชพีสัตวแพทยโดยตรงทางสื่อใดๆ เชน วารสาร ทางการแพทย แผนพับ ใบปลิว 

แผนปาย หรือโปสเตอร รวมถึงวัสดุอ่ืนๆ และส่ืออินเตอรเน็ต 

            ขอ 4 การพิจารณาอนุมัติขอความ เสยีง และภาพที่ใชในการโฆษณา ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กาํหนดไวในระเบียบนี ้

            4.1 หลักเกณฑการโฆษณาขายยาทางสื่อทัว่ไป มีดังนี ้ 

            (1) หามโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ โดยการรองรําทาํเพลง หรือแสดงความทกุขทรมาน

ของผูปวย หรือโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 



            (2) แนวการโฆษณาขายยาจะตอง 

                         (2.1) ไมขัดตอขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงาม 

                         (2.2) ไมชักชวนใหผูบริโภคใชยาอยางพรํ่าเพรื่อเกินความจาํเปน หรือทําใหเกดิ

ความเขาใจวามีความเหมาะสมที่จะใชบริโภคเปนประจํา 

                         (2.3) ไมเปนการเปรียบเทยีบทับถมผลิตภัณฑอ่ืน 

                         (2.4) ไมทําใหผูบริโภคสําคัญผิดวาเปนผลิตภัณฑชนิดอืน่ เชน อาหาร 

เครื่องสําอาง เปนตน 

                         (2.5) แสดงขอเท็จจริงอนัเปนการกระทาํที่ผิดกฎหมาย เชน การขายยาในสถานที่

ซึ่งไมไดรับอนุญาตขายยา 

            (3) การแสดงชื่อยา 

                         (3.1) ใหใชชือ่ยาตามใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา ยกเวนกรณีตอไปนี้ 

                                     (3.1.1) กรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาไมมีชื่อยาเปนภาษาไทย

แตประสงคจะใชชื่อยาเปนภาษาไทย ใหใชชื่อยาตามฉลากหรือเอกสารกํากับยา 

                                     (3.1.2) กรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตาํรับยาไมมีชื่อยาเปน

ภาษาอังกฤษแตประสงคจะใชชื่อยาเปนภาษาองักฤษ ใหใชชื่อยาตามฉลากหรือเอกสารกํากับยา 

                                     (3.1.3) กรณีที่นําชื่อยาไปใชในสวนของโลโก หรือสโลแกน ตองไมทําให

สําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับยานัน้ 

                         (3.2) ยาที่อยูในประเภทเดียวกนั มีสรรพคุณเหมือนกนั และมีชื่อบางสวนซ้ํากันแต

แตกตางกนัที ่สี กลิ่น รส หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ สามารถโฆษณารวมกันไดแตจะตองแสดงชื่อ

ยาทีถู่กตองอยางนอย 1 คร้ัง 

                         (3.3) ชื่อของยาแผนปจจุบันซึ่งเปนยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอนัตรายหรือยาควบคุม

พิเศษทีม่ีชื่อบางสวนซ้าํกับช่ือยาอันตราย ใหแสดงชื่อของยาใหชัดเจน เชน ขนาดของตัวอักษร

แสดงชื่อยาจะตองเทากันตลอดขอความ การออกเสียงชื่อยาตองมีระดับเสียงสม่าํเสมอเทากันทกุ

พยางค 

 
 
 
 
 
 



                         (3.4) ชื่อของยาที่มีบางสวนซ้าํกับช่ือผลิตภัณฑอ่ืน จะตองระบุขอความที่ทาํให

เขาใจไดขัดเจนวาผลิตภัณฑที่โฆษณานี้เปนยา เพื่อใหผูบริโภคไดรับรูขอมูลและระมัดระวังในการ

ใชยา เชน ระบุวา เปนยาใชภายนอกไมใชเครื่องสําอาง หรือขอความอืน่ที่จาํเปน 

                         (3.5) การโฆษณาชื่อยา หรือสรรพคุณยา หรือสรรพคุณยาซ้ําๆตอเนื่องกนั ตองไม

เขาลักษณะที่เปนการตองหามตามทีก่ําหนดไวในระเบียบนี ้

             (4) การแสดงสรรพคุณยา 

                         (4.1) การโฆษณาขายยาจะตองไมเปนการโออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเปน

สวนประกอบของยาวา สามารถบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกนัโรค หรือความเจ็บปวย ไดอยาง

ศักดิ์สิทธิ ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มีความหมายทาํนองเดียวกัน 

                        ตัวอยางถอยคําที่มีความหมายทํานองเดยีวกนั ดงักลาว เชน 

                        ยอด               หายขาด          ปลอดภัยทีสุ่ด           โอกาสดีๆอยางนีม้ีไมบอยนกั 

                        พิเศษ             หายหวง           เหมาะสมที่สุด          ไมทําใหเกิดอาการแพ 

                        วิเศษ              เด็ดขาด           ฉับพลัน                    ไมตองทนรําคาญ 

                        ดีเลิศ              พชิิตโรคราย      ทนัใจ                       ไมมีผลขางเคียง 

                        ศักดิ์สิทธ        หมดกงัวล         เปนหนึง่มาตลอด 

                         (4.2) การโฆษณาขายยาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จ หรือเกินความจรงิ

และตองไมแสดงสรรถคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพเิศษ 

                         (4.3) การโฆษณาขายยาจะตองไมทาํใหเขาใจวาเปนยาทาํใหแทงลกู ยาขับระดู

อยางแรง ยาบาํรุงกาม หรือเปนยาคมุกําเนิด 

                         (4.4) การโฆษณาขายยาจะตองไมมีการรับรอง หรือยกยองสรรพคณุโดยบุคคลอื่น 

                         (4.5) การโฆษณาขายยาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบาํบัด บรรเทา

รักษา หรือปองกันโรค หรืออาการของโรคเบาหวาน, มะเร็ง, อัมพาต, วัณโรค, โรคเรื้อน หรือโรค

หรืออาการของโรคของ สมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต 

 
 
 
 
 
                         (4.6) การแสดงสรรพคุณยาตองไมเกินไปกวาขอความในเอกสารกํากับยาและ

ฉลาก และตองไมเปนการฝาฝนขอกาํหนดดังกลาวขางตนดวย 



                         (4.7) การโฆษณาขายยาจะตองไมทาํใหผูบริโภคเกิดความสาํคัญผิดในสรรพคุณ

ของยาที่โฆษณานัน้ 

             (5) การแสดงสวนประกอบของยาในตํารับ 

                         (5.1) การโฆษณาขายยาจะตองไมทําใหเขาใจวามวีัตถุใดเปนยา หรือเปน

สวนประกอบของยาซึง่ความจริงไมมีวัตถ ุหรือสวนประกอบนัน้ในยา หรือมีแตไมเทาทีท่ําใหเขาใจ 

                         (5.2) การโฆษณาขายยาจะตองไมแสดงชื่อสาร หรือตัวยาที่ไมมีอยูในตํารับ หรือมี

แตไมเทาทีท่ําใหเขาใน ยกเวน ชื่อสารนั้นจะปรากฏอยูในฉลากยา เชน ปราศจากแอสไพริน, 

ปราศจากน้ําตาล, ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล และขอความโฆษณาจะตองไมทําใหสําคัญผิดใน

สาระสําคัญอืน่ 

                         (5.3) การแสดงสวนประกอบของสูตรตํารับยาที่มีตวัยาสาํคัญ หรือสารออกฤทธิ์

มากกวา 1 ชนิด จะตองแสดงชื่อตัวยาสําคัญทุกชนิดในตํารับ หรืออยางนอยจะตองแสดงชื่อตัวยา

สําคัญที่ระบุไวบนฉลากทั้งหมด 

                         (5.4) การโฆษณาขายยาแผนปจจุบนัทีม่ตีัวยาสาํคัญเพียงชนิดเดียว (ยาเดี่ยว) ให

แสดงชื่อยาสามัญทางยา (Generic Name) อยางชัดเจนดวย หากเปนสื่อทีม่ีทัง้ภาพและเสียงให

แสดงอยางชัดเจนทัง้ภาพและเสียง 

                         (5.5) การโฆษณาขายยาแผนปจจุบันทีม่ีตัวยาสาํคัญมากกวา 1 ชนิด (สูตรผสม) 

จะแสดงชื่อสามัญทางยาหรอืไมก็ได หากจะแสดงชื่อสามัญทางยาใหใชชื่อตามตํารับยาสูตรผสมที่

คณะกรรมการยาเคยใหความเหน็ชอบแลว หากไมมีชื่อดังกลาวจะแสดงชื่อสามัญของสารออก

ฤทธิ์แตละตัวก็ได 

             (6) การแสดงแหลงผลิต การโฆษณาขายยาจะตองไมทาํใหสําคัญผิดในแหลงผลิตยา 

กรณีเปนยาผลิตในประเทศภายใตสิทธิ์ของบริษัทตางประเทศใหระบุแหลงผลิตใหชัดเจนโดยใช

ตัวอักษรหรือระดับเสียงที่เทาเทยีมกนัตลอดขอความ กรณีเปนยาผลิตในตางประเทศการโฆษณา

แสดงชื่อบริษัทหรือโลโกในการโฆษณาจะตองแสดงชื่อแหลงผลิตที่ชดัเจนเชนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
             (7) การแสดงขนาด วิธีใช ขอหามและขอควรระวัง  



                         (7.1) การแสดงขนาดของการใชยา (Dose) ตองระบุอยางชัดเจนไมใหแสดง

ขอความคลุมเครือซ่ึงจะนาํไปสูการใชยาอยางไมเหมาะสม หรือไมถูกขนาด 

                         (7.2) ยาทีม่ีวิธีใชหลายวธิีและมีสรรพคุณแตกตางกนัตามวิธกีารใช การโฆษณา

ตองมีขอความแสดงวิธีใชแยกจากกนัใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคใชยาไดอยางถูกตองตามวิธีการใช

ยานัน้ 

                         (7.3) ยาทีม่ขีอหามใช ขอควรระวัง และขอความอื่น ๆ ทํานองเดยีวกันนี้ ในฉลาก

และเอกสารกาํกับยา การโฆษณาจะตองแสดงขอความที่ผูบริโภคควรทราบตามความจําเปนในแต

ละกรณีดวย 

                         (7.4) การโฆษณายาบางประเภทที่มวีิธีใชเปนการเฉพาะซึง่ไมสามารถแจกแจง

รายละเอียดใหเปนที่เขาใจชัดเจนในขอมลูที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชยานั้น ควรเพิ่มเตมิ

ขอความบางอยางในการโฆษณา เชน ยาเม็ดฟลูออไรด ใหมีขอความ “ควรใชภายใตคําแนะนาํ

ของแพทย ทนัตแพทย หรือเภสัชกร” หรือ “ยาเม็ดสอดชองคลอด” ใหมีขอความ “ควรใชภายใต

คําแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร” 

             (8) การแสดงคําเตอืนและขอความทีก่ําหนด  

                         (8.1) การโฆษณาขายยาที่คําเตือนในฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให

มีขอความที่ชดัเจนวา “อานคําเตือนในฉลากกอนใชยา” หากเปนสื่อที่มีทัง้ภาพและเสียงใหแสดง

ขอความคําเตอืนอยางชัดเจนทัง้ภาพและเสียง 

                         (8.2) การโฆษณาขายยาแผนโบราณ ใหมีขอความวา “เปนยาแผนโบราณ” และ

กรณีที่จะระบสุถานที่จาํหนายยาจะตอมหีลักฐานวาสถานทีน่ั้นไดรับใบอนุญาตขายยาดวย 

             4.2 หลักเกณฑการโฆษณาขายยาที่กระทําโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ มดีังนี ้

                         (1) การโฆษณายาจะตองไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จ หรือเกนิความจรงิ 

                         (2) การโฆษณายาจะตองไมทาํใหเขาใจวามวีัตถุใดเปนยา หรือสวนประกอบของ

ยา ซึง่ความจริงไมมีวัตถหุรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาทีท่าํใหเขาใจ 

 
 
 
 
 
 



                         (3) หามโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ โดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความทกุข

ทรมานของผูปวย หรือโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 

                         (4) การแสดงสรรพคุณ ขอบงใช ประวัติความเปนมา และรายละเอยีดอื่นๆ 

พิจารณาตาม ขอความในเอกสารกํากับยาและฉลาก ยกเวน กรณีเปนการแสดงขอความที่มี

หลักฐานทางทะเบียน หรือเอกสารที่เชือ่ถือไดมาพิสูจน และไมทําใหสําคัญผดิในสาระสําคญั

เกี่ยวกับยานัน้ 

                         (5) การอางองิถึงผลการศึกษาวิจยั 

                                     (5.1) การกลาวอางอิงในเอกสารโฆษณาตองเปนไปตามหลกัสากล และ

จะตองเปนเอกสารอางอิง (References) ซึ่งเปนทีย่อมรับและเชื่อถือได ไดแก ตํารายาที่รัฐมนตรี

ประกาศ, ตํารายา (Text Books) และวารสาร (Journals) ตาง ๆ ที่ตีพิมพเผยแพรทั่วไปแลว กรณี

เปนเอกสารอางอิงที่มาจากอินเตอรเน็ตจะยอมรับไดเฉพาะเว็บไซตทีเ่ปนของสวนราชการ เปนตน 

                                     (5.2) การอางถงึผลหรือขนาดยาทีโ่ฆษณา ตองมาจากเอกสารอางองิที่

เชื่อถือไดและขอความตองสอดคลองกับเอกสารกํากับยา เชน ขนาด สรรพคุณและขอบงใช เปน

ตน 

                                     (5.3) การนําเสนอขอมูลจากงานวจิัย 

                                                 (5.3.1) ขอมูลที่นาํมาใชตองอยูในงานวิจัยนั้น โดยจะตองไมตีความ

เกินเลยไปจากเอกสารอางอิงตนฉบับ และใหระบุชื่อของเอกสารอางองินัน้ดวย 

                                                 (5.3.2) ใหแสดงคาทางสถิตหิรือขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการ

ศึกษาวจิัยใหชัดเจน เชน กลุมตัวอยาง จาํนวนตัวอยาง คา p ที่บอกความมนีัยสาํคญัทางสถิต ิเพือ่

ไมใหเกิดการสําคัญผิดในสาระสําคัญของการศึกษาวิจยันัน้ และรายละเอยีดอื่น ๆ ที่จําเปน

ตามแตกรณี 

                                                 (5.3.3) กรณีเปนกราฟหรือตาราง ใหใสที่มาไวใตตาราง ไมกลาว

อางขอมูลจากการศึกษาโดยรวมขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยหลาย ๆ แหลงนําเสนอในรูปภาพหรือ

ตาราง เนื่องจากการศึกษาแตละครั้ง มีรูปแบบการศึกษาและขอมูลพืน้ฐานที่แตกตางกนั 

                                                 (5.3.4) กรณีบริษัทยาเปนแหลงทนุวิจยั จะตองแจงไวในโฆษณานั้น

ดวย  

 

 

 



                        (6) มีขอความ คําแนะนําใหไปอานเอกสารกํากับยาหรือเอกสารที่ใชอางองิฉบับ

เต็ม  

            4.3 หลักเกณฑการโฆษณาทางสิ่งของสาํหรับแจกหรือของชํารวย จะตองไมเปนการ

กระทําควบคูไปกับการขายยาหรือมีความสัมพนัธโดยตรงและใกลชิดกับการขายยา โดยแบงเปน

กรณีตาง ๆ ดงันี ้

                         (1) กรณี ไมใช ยาอนัตราย หรือยาควบคุมพิเศษ หรือยาใหม ใหนําหลักเกณฑตาม

ขอ 4.1 มาใชบังคับโดยอนโุลม 

                         (2) กรณียาอนัตราย หามแสดงสรรพคุณยาอันตราย การโฆษณาใหแสดงไดเฉพาะ

ชื่อยาตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน จะมีชื่อ/โลโกบริษทัดวยก็ได 

                         (3) กรณียาใหมอยูในระหวางการติดตามความปลอดภยั หรือยาควบคุมพิเศษ สาร

มารถ 
กระทําไดเฉพาะการโฆษณาที่กระทาํโดยตรงตอผูประกอบโรคศิลปะ โดยใหแสดงไดเฉพาะชื่อยา

ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และมีชื่อบริษัท/โลโกดวยก็ได ซึ่งการจัดทําโฆษณาจะตองเผยแพร

พรอมเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกบัยาทีเ่พียงพอสาํหรบัเปนขอมูลทางวชิาการใหกับผูประกอบ

วิชาชพีตามความเหมาะสมทั้งนี ้ ส่ิงของสําหรับแจกหรือของชํารวยทีจ่ัดทําขึ้นตองเปนสิ่งที่จําเปน 

เชน กระเปาหรือแฟมใสขอมูล สมุดบนัทกึ และเครื่องเขียน สําหรับใชในการจัดประชุม เปนตน 

             ขอ 5 การโฆษณาขายยาใหระบุเลขที่ใบอนญุาตโฆษณาขายยาไวในสือ่โฆษณาดวยทุก

คร้ังและตองโฆษณาใหตรงตามที่ไดรับอนุมตัิขอความ เสียง หรือภาพ นอกจากนั้นตอปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนญุาตทุกประการ ทั้งนี้การโฆษณาไมตรงตามที่ไดรับอนุมัต ิ หรือไม

ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ผูอนุญาตกําหนดถือวาการโฆษณานัน้ ฝาฝนมาตรา 88 ทว ิ แหง

พระราชบัญญตัิยา พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

             ขอ 6 ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
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