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เป็นที่คุ้นเคยกันดีที่เราจะได้ยินส่ือโฆษณาของภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ว่าเวลาจะซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ 
ให้ดู“เคร่ืองหมาย อย.” เป็นหลัก ทําให้มีผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ขยันออกมากล่าวคํา
โฆษณาโอ้อวดเกินจริง จนผู้บริโภคจาํนวนไม่นอ้ยเข้าใจผิดว่า “เคร่ืองหมาย อย. ” บน
ฉลากเป็นตัวการันตีว่าผลิตภัณฑ์นัน้จะมีสรรพคุณดังคําโฆษณาที่กล่าวอ้าง ผู้บริโภค
หลายรายพลอยตกเป็นเหย่ือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจนได้รับอัตรายถึงแก่ชีวิตก็มี นีคื่อ
ที่มาของประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเพื่อทําความเข้าใจอย่างถูกต้องกันเสียทีว่าแท้จริง
แล้ว “เคร่ืองหมาย อย.” นัน้คืออะไร และผลิตภัณฑ์ประเภทไหนที่ต้องมีเคร่ืองหมาย 
อย. บ้าง 
  
เครื่องหมาย อย. คืออะไร? 
           เคร่ืองหมาย อย. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์
สุขภาพนัน้ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ตาม
หลักเกณฑ์การผลิต และการนาํเข้า จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 
โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของอย. แล้ว แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงการได้รับอนญุาตโฆษณาสรรพคุณต่างๆดังนัน้
เมื่อจาํเป็นต้องเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ จงึควรพิจารณาข้อความสรรพคุณที่แสดงไว้บนฉลากเท่านัน้ ไม่ควรหลงเชื่อข้อมูล
โฆษณาที่มีลักษณะจงูใจกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง 
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                     รู้ทันกฎหมาย 

รูท้นัผลิตภัณฑ์สุขภาพกับเครือ่งหมาย อย.   



 
 

 
ผลิตภณัฑ์ประเภทไหนถึงจะตอ้งม ี“เครื่องหมาย อย.”? 
         กฎหมายระบุให้ผู้ผลิต หรือ ผู้นาํเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงสูง ต้องมาขอขึ้นทะเบียน หรือ ขอจดแจง้ผลิตภัณฑ์
ก่อนผลิต/นาํเข้า/จาํหนา่ย เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในเบื้องต้น และเมื่อได้รับการอนมุัติจาก อย. 
แล้ว จงึจะนาํออกวางจาํหนา่ยในท้องตลาดได้ อย่างไรก็ตามการขอนญุาตในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีความแตกต่างกัน
ออกไป ดังนีคื้อ 
  1. ยา :  ผลิตภัณฑ์ยาทุกชนดิบนฉลากจะไม่มีเคร่ืองหมาย อย. แต่จะต้องแสดงเลขทะเบียนตํารับยา โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวเลขแรกคือ ประเภทของทะเบียนตํารับยาจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยเลขทะเบียนตํารับ
ยา (ของแต่ละตํารับยา) /ปี พ.ศ. เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 1A 324/50เป็นต้น โดยประเภทของทะเบียนตํารับยาเช่น 1A: ยา
มนษุย์ผลิตภายในประเทศ (แผนปัจจบุัน) (ยาเด่ียว) 2B: ยามนษุย์แบ่งบรรจ ุ(แผนปัจจบุัน)(ยาผสม) เป็นต้น 
  

2. อาหาร : ผลิตภัณฑ์อาหาร จะเรียกเคร่ืองหมาย
อย.ที่แสดงบนฉลากว่าเลขสารบบอาหาร ซ่ึง “เลขสารบบอาหาร” คือ 
เลขประจาํตัวผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นตัวเลข 13 หลัก แสดงอยู่
ภายในกรอบเคร่ืองหมาย อย.ถูกนาํมาใช้แทนตัวอักษรและตัวเลข โดย
อยู่ในกรอบเคร่ืองหมาย อย. แบบเดิม เลขสารบบอาหารนีจ้ะระบุ
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารครบถ้วน
มากกว่าในอดีต ช่วยให้เจา้หนา้ที่ติดตามตรวจสอบง่ายขึ้น 
           โดยกําหนดให้ต้องแสดงเคร่ืองหมาย อย. : เลข
สารบบอาหาร บนฉลากอาหาร 3 กลุ่ม (ตามการแบ่งกลุ่มประเภท
อาหาร) ดังต่อไปนี ้
             2.1  อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น เคร่ืองด่ืม 
อาหารบรรจใุนภาชนะที่ปิดสนทิ และนมพร้อมด่ืม (ที่ผลิตจากนมโค) 
ไอศกรีมดัดแปลงสําหรับทารกเป็นต้น 
            2. 2 อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน เช่น น้าํบริโภคในภาชนะบรรจปุิดสนทิ ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร น้าํแข็ง น้าํมันพืช อาหารกึ่งสําเร็จรูป เป็นต้น 
            2.3 อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ หมากฝร่ังลูกอม อาหารสําเร็จรูปพร้อม
บริโภคทันที อาหารพร้อมปรุง เป็นต้น 
           สําหรับอาหารประเภททั่วไป เช่น เส้นก๋วยเต๋ียว ข้าวสาร เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงต่างๆ เช่น น้าํตาล 
พริกไทย เป็นต้น รวมถึงอาหารที่ได้รับการยกเว้น เช่น เกลือบริโภค น้าํนมถั่วเหลือง เป็นต้น ไม่ต้องมีเคร่ืองหมายอย. บน
ฉลาก 
   3. เครื่องมอืแพทย์ : การแสดงเคร่ืองหมาย 
อย. ในฉลากผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์จะมีลักษณะเป็นตัวอักษร 
ผ.(ผลิต) หรือ น.(นาํเข้า) ตามด้วยเลขที่ใบอนญุาต/ปี พ.ศ. อยู่ใน
กรอบเคร่ืองหมาย อย. โดยกําหนดให้แสดงในผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ
แพทย์ เช่น ถุงมือสําหรับการตรวจโรค ถุงยางอนามัย และเลนส์
สัมผัส เป็นต้น 
   ส่วนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ในกลุ่มเคร่ืองใช้หรือเพื่อกายภาพบําบัด อุปกรณ์ที่นาํมาใช้ด้านเสริมความ
งามต่างๆ เคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกฮอล์ในร่างกาย เต้านมซิลลิโคนที่ใส่ฝังในร่างกาย และเคร่ืองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอก
เพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม กําหนดให้ไม่ต้องมีเคร่ืองหมาย อย. แต่ต้องมีเลขที่แจง้รายละเอียดเคร่ืองมือแพทย์บนฉลาก 
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  4. เครื่องส าอาง :  ปัจจบุันกฎหมายใหม่กําหนดให้เคร่ืองสําอางทุกชนดิเป็นเคร่ืองสําอางควบคุม โดยฉลากไม่
ต้องแสดงเคร่ืองหมาย อย. แต่ต้องแสดง“เลขที่ใบรับแจง้” โดยกําหนดให้เป็นเลข 10 หลัก เช่น 10-1-61 xxxxxเป็นต้น 
และห้ามนาํเลขที่ใบรับแจง้มาใช้ในกรอบเคร่ืองหมาย อย. 
 

ประเทศไทยได้มีการบัญญติักฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลายฉบับ ที่สําคัญ   ได้แก่ 
พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522,  พระราชบัญญติัอาหาร 2522 และ พระราชบัญญติัยา พ.ศ. 2530 โดยมี
รายละเอียดอย่างย่อๆดังนี ้
     พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีสาระสําคัญที่สรุปได้ดังนี ้

1. กําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคจะได้รับ  โดยกฎหมายกําหนดไว้ 4 ประการคือ            
              1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
              2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ   
              3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
              4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
              
   2. การก่อต้ังสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สังกัดสํานกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงอํานาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือ  
            1) พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนือ่งมาจากการ
กระทําของผู้ประกอบธุรกิจ  
            2) ดําเนนิการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคที่
ผู้บริโภคควรทราบ 
      3) การกําหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค  มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่สําคัญ  ได้แก่  
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา   
  
    พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 กําหนดสาระสําคัญ ดังนี ้
   1.  กําหนดให้มีการประกาศให้อาหารใดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
   2.  ให้มีคณะกรรมการ  คือคณะกรรมการอาหารและยา ทําหนา้ที่ให้คําปรึกษาในกรณีต่างๆ เพื่อควบคุม
คุณภาพของอาหาร 
   3.  กําหนดให้มีการขออนญุาตเพื่อผลิต  จาํหนา่ย หรือนาํเข้าเพื่อจาํหนา่ยอาหาร 
   4.  กําหนดลักษณะของอาหารลักษณะต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือห้ามผลิต จาํหนา่ย หรือนาํเข้าเพื่อ
จาํหนา่ย  ได้แก่  อาหารไม่บริสุทธ์ิ  อาหารปลอม  อาหารผิดมาตรฐาน  
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   พระราชบัญญัตยิา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530  เนือ้หาสาระที่สําคัญของพระราชบัญญติัยา ได้กําหนด
ประเภทของยาไว้หลายประเภทด้วยกันเพื่อสะดวกในการควบคุม และกําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกว่า 
คณะกรรมการยาการควบคุมพรบ.ยากําหนดให้มีการควบคุมการผลิต และการขายยาโดยเภสัชกรและผู้ประกอบโรค
ศิลป  แล้วแต่ประเภทของยา 
 

พระราชบัญญัตยิา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 ได้แบ่งยาออกเป็น  9  ประเภท คือ 
1. ยาแผนปัจจบุัน 
2. ยาแผนโบราณ 
3. ยาสามัญประจาํบ้าน 
4. ยาอันตราย 
5. ยาควบคุมพิเศษ 
6. ยาบรรจเุสร็จ 
7. ยาสมุนไพร  
8. ยาใช้ภายนอก 
9. ยาใช้เฉพาะที่ 

 
         เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจเนือ่งจากการใช้สินค้าหรือ
บริการ ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  สายด่วน 1166 
คณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาํจงัหวัด สํานกังานอาคารอํานวยการชั้น 3 ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม่ หมายเลข
โทรศัพท์ 053 -112708 และโทรสาร 053 - 112707  หรือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 053 -121585 ต่อ 28 

พระราชบัญญติัคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มีอํานาจในการดําเนนิคดีแทน
ผู้บริโภค เพื่อฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าและการรับบริการ โดย
ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ยใด ๆ ในการดําเนนิคดีแต่อย่างใด  ดังนัน้การบริโภคหรือการใช้บริการต่างๆ จะต้องได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาแนะนาํไว้ ด้วยเหตุนี ้รัฐในฐานะผู้คุ้มครองดูแลประชาชน หากพบว่าประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ เข้าไปแก้ไขเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับ
ประชาชน 
 
 
  
 
  
 
 

 
    

 
 
ท่ีมา: http://www.panclinic.com/Knowledge-Detail.aspx?i=10 
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