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เกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย  

(ฉบบัคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาต ิมมีตเิหน็ชอบ เมื�อวนัที� � สงิหาคม !""") 

หลกัการและเหตผุล  

 การส่งเสรมิการขายยาที�ขาดจรยิธรรมและการใช้ยาที�ไม่สมเหตุผล ส่งผลใหเ้กดิปญัหาการบรโิภค
ยาเกนิจาํเป็น บรโิภคยาราคาแพงเกนิควร ทาํใหป้ระเทศไทยประสบปญัหาค่าใชจ้่ายดา้นการรกัษาพยาบาล 
ดงันั 6นที�ประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครั 6งที� ! พ.ศ. !""! จงึมมีตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เรื�องยุตกิาร
ส่งเสรมิการขายยาที�ขาดจรยิธรรม ต่อมาคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� !: กรกฎาคม พ.ศ. !""<  ไดม้มีตเิหน็ชอบ
มตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตดิงักล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาตดิําเนินการ
ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จดัตั 6งคณะทํางานที�มาจากทุกภาคส่วนที�ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบัธุรกจิยาทั 6งในและ
ต่างประเทศ เพื�อทําหน้าที�พฒันาเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาตามแนวทางขององค์การ
อนามยัโลก ให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการนําหลกัเกณฑ์จรยิธรรมดงักล่าว มา
บงัคบัใช้ในรูปของกฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ และประชาสมัพนัธ์อย่างกว้างขวางเพื�อให้ทุกภาคส่วน
ไดร้บัทราบและนําหลกัเกณฑจ์รยิธรรมฯ ไปประยกุตใ์ชห้รอืขยายเพิ�มเตมิเฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้ง  

องค์การอนามยัโลกได้กําหนดเกณฑจ์รยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาขึ6น ตั 6งแต่ พ.ศ.!"<B 
สําหรบัประเทศไทยได้มพีฒันาเกณฑม์าตรฐานทางจรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายเภสชัภณัฑ ์เมื�อปี 
พ.ศ. !"<C โดยที�ยงัไมเ่คยประกาศใช ้แต่สาํหรบัประเดน็จรยิธรรมปรากฏในขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการ
รกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 25!G และต่อมา ไดแ้กไ้ขปรบัปรุงเป็นขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ย
การรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 25H� ส่วนสภาเภสชักรรมไดก้ําหนดขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรม
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสชักรรมใน พ.ศ. !"<C และแก้ไขเพิ�มเติมใน พ.ศ. !"<I แต่มไิด้มี
ประเดน็จรยิธรรมว่าดว้ยการส่งเสรมิการขาย 

ต่อมา คณะอนุกรรมการพฒันาระบบการใชย้าอย่างสมเหตุผล ในคณะกรรมการแห่งชาตดิา้นยา ได้
แต่งตั 6งคณะทํางานขึ6นเพื�อจดัทําแนวทางปฏบิตัทิี�เหมาะสมเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างแพทยแ์ละบรษิทั
ยา ซึ�งดําเนินการแล้วเสรจ็เมื�อวนัที� B ตุลาคม พ.ศ. !""B แต่มไิด้มกีารบงัคบัใช้เนื�องจากคณะกรรมการ
แห่งชาตดิา้นยาหมดวาระลงตามการสิ6นสุดของคณะรฐัมนตร ี

คณะทํางานขบัเคลื�อนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิจรยิธรรมผู้ส ั �งใช้ยาและยุตกิารส่งเสรมิการขายยาที�
ขาดจรยิธรรม ซึ�งแต่งตั 6งโดยคณะอนุกรรมการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในคณะกรรมการพฒันา
ระบบยาแห่งชาตชุิดใหม ่จงึนําแนวทางดงักล่าวมาจดัทําเกณฑจ์รยิธรรมการส่งเสรมิการขายยาขึ6น  

เกณฑจ์รยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของประเทศไทยนี6 มวีตัถุประสงค์เพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์
กลางของประเทศ โดยทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งสามารถนําหลกัเกณฑจ์รยิธรรมว่าดว้ยการส่งเสรมิการขายยา
นี6ไปเป็นแนวปฏบิตั ิโดยสามารถประยกุตใ์ชห้รอืขยายเพิ�มเตมิ 



ฉบบัคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิมมีตเิหน็ชอบ เมื�อวนัที� � สงิหาคม !"""  2 
 

ภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัเกณฑจ์รยิธรรมฯ นี6 ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบวชิาชพี ซึ�งเป็นผูส้ ั �งใชย้า ผูบ้รหิารหรอื
ผู้มีอํานาจในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือ
หน่วยงานอื�น บรษิทัยาและผูแ้ทนยา อาจารยแ์ละนกัศกึษาของสถานศกึษาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

เกณฑจ์รยิธรรมฯ นี6 ประกอบดว้ยเนื6อหา C หมวด  

หมวดที� B คาํนิยาม 
หมวดที� ! ผูส้ ั �งใชย้า 
หมวดที� < ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจ 

หมวดที� H เภสชักร 
หมวดที� " บรษิทัยาและผูแ้ทนยา 
หมวดที� G สถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรมหรอืหน่วยงาน 
หมวดที� C สถานศกึษา 
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หมวด " คาํนิยาม 

“ยา” หมายถงึ ยาตามกฎหมายว่าดว้ยยา ยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิใหโ้ทษ 
และวตัถุออกฤทธิ Mตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุออกฤทธิ Mต่อจติและประสาท 

การส่งเสริมการขายยา หมายถงึ การใหข้อ้มลู ขอ้ความ การชกัชวน จงูใจ หรอืการกระทําดว้ยวธิี
อื�นใด ที�มุง่หมายใหม้กีารสั �งใช ้การสั �งซื6อ หรอืการใชย้า เพื�อประโยชน์ทางการคา้ 

การโฆษณา หมายถงึ การกระทําไม่ว่าดว้ยวธิใีดๆ ใหป้ระชาชนเหน็หรอืทราบขอ้ความเกี�ยวกบัยา 

เพื�อประโยชน์ทางการคา้  

ข้อความ หมายถึง เรื�องราวหรอืข้อเท็จจรงิ ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร ตวัเลข ภาพ 
ภาพยนตร ์ แสง เสยีง เครื�องหมายหรอืรปูแบบอื�นใด ที�สื�อความหมายไดโ้ดยสภาพของสิ�งนั 6นเองหรอืโดย
ผ่านวธิกีาร หรอืสื�อใด ๆ 

ของขวญั หมายถงึ สิ�งของ ของชาํรว่ยที�บรษิทัยามอบใหแ้ก่บุคคล เพื�อประโยชน์ทางการคา้  

ของบริจาค หมายถงึ สิ�งของที�บรษิทัยามอบใหแ้ก่สถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 

ตวัอย่างยา หมายถงึ ตวัอย่างยาที�แจกแก่บุคคลเพื�อให้เกดิความคุ้นเคยกบัรูปแบบและลกัษณะ
ของยา หรอืเพื�อเพิ�มประสบการณ์การใชท้างคลนิิก 

ผูส้ ั -งใช้ยา หมายถงึ ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพหรอืบุคลากรทางการสาธารณสุขอื�น 

ที�มสีทิธหิรอืหน้าที�ในการสั �งใชย้าได ้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถงึ ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ทนัตกรรม เภสชักรรม การสตัวแพทย ์
การพยาบาล ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย หรอืผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผน
ไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื�นตามพระราชกฤษฎีกาที�ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศลิปะ เวน้แต่จะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

ผูแ้ทนยา หมายถงึ ตวัแทนของบรษิทัยาที�มหีน้าที�เขา้พบผูป้ระกอบวชิาชพีเพื�อนําเสนอขอ้มลูยา  

บริษทัยา หมายถงึ บรษิทัยาหรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการจาํหน่ายยา ทั 6งในและต่างประเทศ 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูท้ี�มอีํานาจตดัสนิใจลงนามหรอืมอีํานาจสั �งการในการคดัเลอืก จดัหา จดัซื6อ ยา
ของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 

ผูมี้อาํนาจ หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที�ทาํหน้าที�คดัเลอืก เสนอ จดัหา หรอืดําเนินการสั �งซื6อยา
ในสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 

นักศึกษา หมายถงึ ผูท้ี�กําลงัศกึษาระดบัก่อนปรญิญา ในสถานศกึษา 

สถานศึกษา หมายถงึ สถาบนัการศกึษาระดบัวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัร่วมสอน ใน
สาขาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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สถานพยาบาล หมายถงึ สถานพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชน ในทุกระดบั  

สถานบริการเภสชักรรม หมายถงึ สถานที�ซึ�งจดัไวเ้พื�อใหบ้รกิารเภสชักรรม โดยผูป้ระกอบวชิาชพี
เภสชักรรม เพื�อทาํหน้าที�ใหบ้รกิารเภสชักรรมตามกฎหมายยา หรอืเรยีกกนัโดยทั �วไปว่า “รา้นขายยา” 

หน่วยงาน หมายถงึ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัการจดัซื6อยาของสถานพยาบาล  

หมวด 5  ผูส้ ั -งใช้ยา  

 2.1 ผูส้ ั �งใชย้าไมพ่งึรบัประโยชน์อนัเป็นทรพัยส์นิจากผูแ้ทนยาหรอืบรษิทัยา เช่น 

2.1.1 ของขวญั รวมถงึการจดัอาหารและเครื�องดื�ม  

2.1.2 ตวัอยา่งยา  

   2.1.3.เงนิ สิ�งของ หรอืประโยชน์อื�นใด ที�บรษิทัยาใหแ้ก่ผู้ส ั �งใช้ยาเป็นส่วนตวั ที�ไม่ใช่ค่าตอบแทน
วทิยากร 

2.2 ผูส้ ั �งใชย้าไมพ่งึรบับรกิารอนัเป็นกจิส่วนตวัใดๆ จากบรษิทัยาและผูแ้ทนยา  

!.3 ผู้ส ั �งใช้ยา ไม่พงึแสดงตนในการโฆษณาหรอืการส่งเสรมิการขายยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชงิ
ธุรกจิ   

!.4 ผู้ส ั �งใชย้าสามารถแสดงความเหน็ต่อสาธารณะโดยการพูด การเขยีน หรอืโดยวธิกีารอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้งกบัยาในทางวชิาการ โดยผูส้ ั �งใชย้า พงึเปิดเผยว่าตนมสี่วนเกี�ยวขอ้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัยา
นั 6นในสถานะใด 

!.5 ผู้ส ั �งใช้ยาสามารถรบัการสนับสนุนจากบรษิัทยาไปประชุม สมัมนา อบรม ดูงาน หรอืบรรยาย   
ทั 6งในและต่างประเทศ อนัก่อประโยชน์ให้ สถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน และไม่มเีงื�อนไขขอ้ผูกมดัเพื�อ
ส่งเสรมิการขายยาหรอืเวชภณัฑใ์ดๆ ทั 6งสิ6น ซึ�งพงึรบัการสนับสนุนไดเ้ฉพาะค่าเดนิทาง ค่าลงทะเบยีน ค่า
วทิยากร ค่าอาหาร และค่าที�พกั สําหรบัตนเองเท่านั 6นและจาํกดัเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การประชุม 
หรอืการบรรยาย ทั 6งนี6การรบัสนับสนุนดงักล่าว พงึผ่านระบบการรบัสนับสนุนจากบรษิทัยาและการกํากบั
ดแูลของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน  

 2.6 ผูส้ ั �งใชย้า สามารถรบัการสนับสนุนการวจิยั โดยผ่านระบบการรบัสนับสนุนและการกํากบัดูแลของ
สถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 
       2.7 ในการนําตวัอย่างยามาจ่ายใหก้บัผูป้่วย ผู้ส ั �งใชย้าพงึคํานึงถงึประโยชน์ที�ผูป้่วยไดร้บัเป็นสําคญั 
ไมมุ่ง่หวงัเพื�อเป็นการส่งเสรมิการขายยาหรอืประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบกํากบัดูแลการรบัและการจ่าย
ตวัอยา่งยาของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน ซึ�งควรเป็นระบบที�ตรวจสอบได ้  
  2.8 ผูส้ ั �งใชย้าพงึสั �งใชย้าดว้ยชื�อสามญัทางยา 
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หมวด 6  ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ 

<.B ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจ ไม่พงึรบัประโยชน์อื�นใด ซึ�งเป็นทรพัยส์นิและบรกิารจากบรษิทัยาหรอื
ผูแ้ทนยา อนันํามาซึ�งประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื�น เพื�อแลกเปลี�ยนกบัการตดัสนิใจสั �งซื6อยานั 6น เช่น ของขวญั 
เงนิ สิ�งของ ตวัอยา่งยา การจดัอาหารและเครื�องดื�ม  

<.! ผู้บรหิารหรอืผู้มอีํานาจ  ไม่พึงอนุญาตให้มกีารจดักิจกรรมสาธารณะในสถานพยาบาลหรอื
หน่วยงานนั 6น ที�ใหค้วามรูด้า้นสุขภาพโดยเชื�อมโยงถงึชื�อทางการคา้ของยา เพื�อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

<.3 ผู้บรหิารหรือผู้มีอํานาจ พึงจดัให้มีระบบการคัดเลือกยา การจดัซื6อยา ระบบการคัดเลือก
บรษิทัผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่ายยา รวมทั 6งระบบการตรวจสอบการจดัซื6อยา ที�โปร่งใส เป็นธรรม เพื�อใหไ้ดย้า
ที�มคีุณภาพสูง และเพื�อป้องกนัไม่ใหผู้บ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจนั 6น มสี่วนไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ทบัซอ้นกบั
บรษิทัยา 

3.4 ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจ พงึจดัระบบการรบัสนับสนุนจากบรษิทัยาอย่างเปิดเผย โดยเป็นการรบั
ที�ไมม่กีารเจาะจงบุคคล รวมทั 6งพงึจดัระบบในการกํากบัดแูลใหเ้กดิประโยชน์กบัหน่วยงานอย่างแทจ้รงิ 

<.5 ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจ พงึกําหนดนโยบายหรอืกฎระเบยีบเพื�อควบคุมกจิกรรมการส่งเสรมิการ
ขายยาในสถานพยาบาลหรอืหน่วยงานนั 6น เช่น การกําหนดบรเิวณหรอืกําหนดเวลาที�อนุญาตใหผู้แ้ทนยา
เขา้มาทาํกจิกรรมได ้ 

<.6 ผู้บรหิารหรอืผูม้อีํานาจ พงึกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการใช้ยาในสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 
โดยเน้นการใชย้าชื�อสามญั ทั 6งนี6ตอ้งคาํนึงถงึความคุม้ค่าและความปลอดภยัของผูป้ว่ย  

3.7 ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจ พงึกําหนดนโยบายการรบัตวัอย่างยาและยนิยอมใหส้ั �งใชต้วัอย่างยาได้
เฉพาะยาที�มกีารกําหนดระเบยีบปฏบิตัไิวใ้นสถานพยาบาลนั 6น 

หมวด 8  เภสชักร 

 H.1 เภสชักรในสถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหน่วยงาน ไม่พงึเผยแพร่เอกสาร แผ่น
พบั แผ่นป้ายที�มเีนื6อหาเชงิโฆษณาอวดอ้าง หรอืสื�อให้ประชาชนเขา้ใจผดิหรอือื�นใดที�มผีลต่อการส่งเสรมิ
การขายยาและไมเ่กี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูทางวชิาการที�ผูร้บัยาควรจะไดร้บั นํามาเป็นเอกสารประกอบการจ่ายยา
สาํหรบัผูป้ว่ย และไมนํ่ามาเป็นแผ่นป้าย หรอืเอกสารสาํหรบัเผยแพร ่ 

  H.2 ในการนําตวัอย่างยามาจ่ายให้กบัผู้ป่วย เภสชักรในสถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม 
หรอืหน่วยงาน พงึคํานึงถงึประโยชน์ที�ผูป้่วยไดร้บัเป็นสําคญั ไม่มุ่งหวงัเพื�อเป็นการส่งเสรมิการขายยาหรอื
ประโยชน์ส่วนตน และพงึจดัให้มรีะบบกํากบัดูแลการรบัและการจ่ายตวัอย่างยาของสถานพยาบาลหรอื
หน่วยงาน ซึ�งควรเป็นระบบที�ตรวจสอบได ้

  4.3 เภสชักรในสถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหน่วยงาน พงึเสนอขอ้มลูที�มหีลกัฐาน
ทางวชิาการที�เชื�อถอืได ้เพื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจคดัเลอืกยาคณะกรรมการเภสชักรรมและการบําบดัหรอื
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คณะกรรมการที�มชีื�อเรยีกอื�น ซึ�งมหีน้าที�รบัผดิชอบคดัเลอืกรายการยาของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 
โดยไมมุ่ง่หวงัเพื�อเป็นการส่งเสรมิการขายยาของบรษิทัใดบรษิทัหนึ�งหรอืเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

หมวด 9 บริษทัยาและผูแ้ทนยา 

ก. บริษทัยา 

".B บรษิทัยามหีน้าที�ต่อผูแ้ทนยา ดงัต่อไปนี6 

".B.B พงึรว่มรบัผดิกบัผูแ้ทนยาในความเสยีหายที�ผูแ้ทนยาไดก่้อขึ6นจากการปฏบิตัิ
หน้าที�ภายในขอบอํานาจผูแ้ทนยาของบรษิทัยา 

".B.! ตอ้งไมก่ําหนดผลตอบแทนที�เป็นรายไดห้ลกัของผูแ้ทนยาแต่ละรายโดย 

ขึ6นอยูก่บัยอดขายยาของผูแ้ทนยารายนั 6น  

".B.< ใหก้ารฝึกอบรม ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัขอ้มลูยาที�ทนัสมยั ถูกต้อง ครบถ้วน แก่
ผูแ้ทนยา เพื�อใหผู้แ้ทนยามคีวามรูท้ี�เพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที�  

  ".B.H ควบคุมจรยิธรรมหรอืความประพฤตขิองผูแ้ทนยาใหเ้หมาะสม 

".! บรษิทัยามหีน้าที�ต่อผูส้ ั �งใชย้า บุคลากรสาธารณสุขอื�น ๆ นักศกึษา เจา้หน้าที�รฐั หรอืผู้
มหีน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมาย ดงัต่อไปนี6 

 ".!.B บรษิทัยาโดยผูแ้ทนยา ไม่พงึมปีฏสิมัพนัธเ์พื�อมุ่งในทางชกัจงูใหส้ั �งซื6อ สั �งใช้
หรอืสั �งจ่ายยาด้วยประโยชน์อื�นใด ซึ�งเป็นทรพัย์สินและบรกิารอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น 
ของขวญั เงนิ สิ�งของ การจดัอาหารและเครื�องดื�ม  

".!.! การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต้องมุ่งเพื�อประโยชน์ทาง
วชิาการ และข้อมูลที�ให้ต้องได้รบัการประเมนิว่าถูกต้อง ครบถ้วน มหีลกัฐานอ้างอิงทาง
วิชาการที�น่าเชื�อถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ โดยไม่ละเลยข้อมูล
ผลกระทบหรอืผลขา้งเคยีงจากการใช้ยา รวมทั 6งไม่มขี้อผูกมดัหรอืเงื�อนไขที�เชื�อมโยงให้
ตดัสนิใจสั �งซื6อหรอืสั �งใชย้านั 6น ๆ 

".!.< การสนับสนุนการจดัประชุมวชิาการ การสนับสนุนการจดัการศกึษาต่อเนื�อง
สามารถกระทาํได ้เฉพาะกจิกรรมที�มุง่เพื�อใหข้อ้มลูยาที�ถูกต้อง ครบถ้วน มหีลกัฐานอ้างองิ
ทางวิชาการที�น่าเชื�อถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญั และต้องไม่ดําเนิน
กจิกรรมใดที�ชกันําใหเ้กดิการใชย้าตวัหนึ�งตวัใดของบรษิทั หรอืการใชย้าที�ไมส่มเหตุผล  

5.2.4 บรษิทัยา ไมพ่งึใหต้วัอยา่งยาต่อผูป้ระกอบวชิาชพี 

 5.2.5 บรษิทัยา สามารถให้การสนับสนุนการวจิยั โดยผ่านระบบการรบัสนับสนุน
และการกํากบัดแูลของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน 
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5.2.6 การนําผลวจิยัทางคลนิิกมาอา้งองิ บรษิทัยา พงึใหข้อ้มลูใหค้รบถว้น ทั 6งขอ้ดี
และขอ้เสยี และใหแ้สดงสถานะการสนับสนุนการวจิยัของบรษิทัใหช้ดัเจน 

".!.7 กจิกรรมการส่งเสรมิการขายยาใด ๆ ไมว่่าจะจดัโดยองคก์รหรอืหน่วยงานใด 
หากมบีรษิทัยาเกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมนั 6น ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ใหถ้อืว่าเป็นกจิกรรมใน
ความรบัผดิชอบของบรษิทัดว้ย 

5.2.8 บรษิทัยา ไมพ่งึจดักจิกรรมใหข้อ้มลู ความรูเ้กี�ยวกบัยาแก่นกัศกึษา ที�
เชื�อมโยงถงึชื�อทางการคา้ของยา หรอืบรษิทัยา เพื�อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

      5.3 บรษิทัยามหีน้าที�ต่อสาธารณะ ดงัต่อไปนี6 

".<.B บรษิทัยามหีน้าที�ใหข้อ้มูลเพื�อสนับสนุนเรื�องความปลอดภยัและประสทิธผิล
ของยาแก่ผู้ประกอบวิชาชพีด้านสุขภาพ แต่ไม่พงึให้ข้อมูลหรอืคําแนะนําแก่ผู้ป่วยหรอื
สาธารณชนในเชงิโฆษณาหรอืส่งเสรมิการขายยา ไม่ว่าเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม ทั 6งนี6ให้
เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด 

".<.! บรษิทัยาพงึมขีอ้มลูการดําเนินกจิกรรมการส่งเสรมิการขายยา1ที�เพยีงพอต่อ
การตรวจสอบได ้และสรปุค่าใชจ้า่ยการส่งเสรมิการขายยาในรายงานประจาํปี  

ข. ผูแ้ทนยา 

".4 ผูแ้ทนยาไมพ่งึเสนอสิ�งจงูใจ ดว้ยประโยชน์อื�นใด ซึ�งเป็นทรพัยส์นิและบรกิารอนัเป็นกจิ
ส่วนตวั เช่น ของขวญั เงนิ สิ�งของ การจดัอาหารและเครื�องดื�ม ใหแ้ก่ผูส้ ั �งใชย้า หรอืบุคคลใน
สถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน สถานศกึษา 

"." ผูแ้ทนยามหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการนําเสนอขอ้มลูยาที�ทนัสมยั ถูกตอ้ง 
ครบถว้น มหีลกัฐานอา้งองิทางวชิาการที�น่าเชื�อถอื ไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระสําคญั โดย
ไมล่ะเลยขอ้มลูผลกระทบหรอืผลขา้งเคยีงจากการใชย้า เพื�อเสนอแก่ผูส้ ั �งใชย้า  

".G ผูแ้ทนยาพงึไดร้บัการอบรมเกี�ยวกบัจรยิธรรมการใหข้อ้มลูยาและการส่งเสรมิการขาย
ยาอย่างน้อยปีละหนึ�งครั 6ง 

5.7 ผูแ้ทนยาพงึดาํรงตนใหพ้รอ้มรบัการตรวจสอบจรยิธรรม 

5.8 ผูแ้ทนยาไมพ่งึเขา้พบนักศกึษา เพื�อการโฆษณายาหรอืการส่งเสรมิการขายยา 
 

 

 

                                                 
1 ตวัอย่างเช่น ลกัษณะประเภทกจิกรรมการส่งเสรมิการขายยา และรายชื�อผูแ้ทนยาที�ได้รบัมอบหมายใหด้ําเนินกจิกรรมส่งเสรมิการขายยา ชื�อของผูร้บั 
สถานที�ประกอบการของผูร้บั จาํนวนเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใด  วนัที�จา่ยเงนิ  
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หมวด ;  สถานพยาบาล สถานบริการเภสชักรรม หรือหน่วยงาน 

 G.B สถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหน่วยงาน พงึกําหนดแนวปฏบิตัทิี�เป็นลายลกัษณ์
อกัษรสาํหรบับุคลากรแต่ละประเภทตามเกณฑจ์รยิธรรมว่าดว้ยการส่งเสรมิการขายยานั 6น เช่น  

       ก. แนวปฏบิตัขิองผูส้ ั �งใชย้า  เภสชักร หรอืบุคคล เกี�ยวกบั 

           G.B.B  การรบัประโยชน์อนัเป็นทรพัยส์นิ เงนิ  สิ�งของ ของขวญั ของบรจิาค หรอืบรกิารจากบรษิทั
ยาหรอืผูแ้ทนยา 

           G.B.!  การแสดงตนในการโฆษณาหรอืส่งเสรมิการขายใด ๆ  ต่อสาธารณชนใน เชงิธุรกจิ และการ
แสดงความคดิเหน็ของผูส้ ั �งใชย้าที�เกี�ยวขอ้งทางวชิาการต่อสาธารณะ กรณีที�มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั
ยา 

          G.B.<  การรบัการสนับสนุนจากบรษิัทยาไปประชุม สมัมนา อบรม ดูงานหรอืบรรยายทั 6งในและ
ต่างประเทศ 

                      G.B.H  การนําตวัอย่างยามาจ่ายใหก้บัผูป้่วย 

                      G.B."  การเผยแพรเ่อกสาร แผ่นพบั แผ่นป้ายเพื�อใหค้วามรูท้างวชิาการแก่ผูป้ว่ย 

                              G.B.G  การนําเสนอขอ้มลูเพื�อการคดัเลอืกยาของคณะกรรมการเภสชักรรมและการบําบดั 

       ข.  แนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจ เกี�ยวกบั 

      6.1.7  การรบัประโยชน์อนัเป็นทรพัยส์นิ สิ�งของ ของขวญั ของบรจิาค และบรกิารใด  ๆจาก     

             ผูแ้ทนยาหรอืบรษิทัยา 

     6.1.8  การจดักจิกรรมสาธารณะในสถานพยาบาลหรอืหน่วยงานที�ให้ความรูด้า้นสุขภาพที�เชื�อมโยง
ถงึชื�อการคา้ของยา หรอืบรษิทัยา เพื�อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

 6.2 สถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหน่วยงาน พงึจดัระบบและดําเนินการติดตาม
กํากบัดแูล เพื�อใหบุ้คลากรแต่ละประเภทสามารถปฏบิตัติามแนวทางในขอ้ 6.B 

6.3 กรณีที�สถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหน่วยงาน มกีารจดัประชุมวชิาการ โดย
ไดร้บัการสนับสนุนงบดําเนินการ วทิยากร หรอืขอ้มลูวชิาการ จากบรษิทัยา พงึเปิดเผยการสนับสนุนดงักล่าว
ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมรบัทราบทุกครั 6ง 

6.4 สถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหน่วยงาน พงึจดัระบบการรบัสนับสนุนจากบรษิทั
ยาอย่างเปิดเผย โดยเป็นการรบัที�ไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั 6งพึงจดัระบบในการกํากับดูแลให้เกิด
ประโยชน์กบัหน่วยงานอยา่งแทจ้รงิ 
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หมวด < สถานศึกษา   

C.B สถานศกึษา ไมพ่งึอนุญาตใหผู้แ้ทนยาเขา้พบนักศกึษา เพื�อการโฆษณายาหรอืการส่งเสรมิการ
ขายยา 

C.! สถานศึกษา ไม่พึงอนุญาตให้มกีารจดักิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี�ยวกับยาแก่นักศึกษา ที�
เชื�อมโยงถงึชื�อทางการคา้ของยา หรอืบรษิทัยา เพื�อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

C.< สถานศึกษา ไม่พงึอนุญาตให้นักศึกษารบัเงนิ สิ�งของ หรอืการสนับสนุนอื�นๆ จากบรษิัทยา
โดยตรง 

7.4 สถานศึกษา พงึจดัระบบการรบัสนับสนุนและการกํากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ
กจิกรรมทุกประเภทจากบรษิทัยาใหม้คีวามโปรง่ใส เพื�อป้องกนัการโฆษณาและส่งเสรมิการขายยา 

C." สถานศึกษา พึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั 6น ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งอนัดแีก่นักศกึษา ทั 6งในแง่จรยิธรรมของผูส้ ั �งใชย้า และความสมัพนัธท์ี�เหมาะสมระหว่างผูส้ ั �งใชย้า
กบับรษิทัยาและผูแ้ทนยา 

C.G สถานศกึษา พงึจดัหลกัสตูรใหแ้ก่นกัศกึษา ที�มุง่เน้นการใหค้วามรูแ้ละเจตคต ิเกี�ยวกบัการใชย้า
อยา่งสมเหตุผล และการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูทางยาที�เชื�อถอืได ้โดยปราศจากการชี6นําทางธุรกจิ  

C.C สถานศกึษา พงึจดัหลกัสตูรใหแ้ก่นกัศกึษา ที�มุง่เน้นจรยิธรรมของผูส้ ั �งใชย้า และความสมัพนัธท์ี�
เหมาะสมระหว่างผูส้ ั �งใชย้ากบับรษิทัยาและผูแ้ทนยา 

C.I สถานศกึษา พงึกําหนดนโยบายใหอ้าจารยแ์ละบุคลากร เปิดเผยความเกี�ยวขอ้งกบับรษิทัยา 
เมื�อมกีารแสดงความเหน็ต่อสาธารณะ ไมว่่าโดยการพดู การเขยีน หรอืวธิกีารอื�นใดในทางวชิาการ 

 
 


