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คํานําคร้ังท่ี 3 
 

           การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา   เปนกิจกรรม

สําคัญในการรวมกันสราง  “ระบบการใชยาที่เหมาะสม”   ของทุก

ประเทศท่ัวโลก โดยท่ีอาจกลาวไดวาความกาวหนาในเร่ืองนี้นอย

มากนับต้ังแตท่ีองคการอนามัยโลกไดมีการจัดทําเกณฑจริยธรรมวา

ดวยการสงเสริมการขายข้ึนในป ค.ศ. 1988 อยางไรก็ตาม ผลของ

การโฆษณาสงเสริมการขายท่ีขาดการกํากับดวยหลักเกณฑ

จริยธรรมไดกอใหเกิดผลกระทบตอท่ัวโลก ผูบริโภคสวนหน่ึงตอง

เจ็บปวย เสียชีวิตเพราะการสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม  กรณี

ของยาไวออกซ (Vioxx®) ท่ีเกิดข้ึนในป ค.ศ. 2004  เปนตัวอยางท่ี

ชัดเจนและกรณียานิวรอนติน (Neurontin®) ท่ีมีการสงเสริมการขาย

ท้ัง ๆ ท่ีไมมีสรรพคุณอยางท่ีกลาวอางเปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึน

กอนหนานั้นวาการสงเสริมการขายยาอยางเขมขน เปนเหตุใหมีการ

ส่ังใชยา ผูปวยตองเสียเงินคายาที่แพงมากกับยาท่ีไมมีสรรพคุณ

อยางท่ีกลาวอาง 

  ประเทศสวนใหญยอมรับวาหลักการควบคุมกันเองของกลุม

ผูผลิตยาเปนส่ิงสําคัญมาก แตการควบคุมการสงเสริมการขายดวย



หลักการควบคุมกันเองไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดอํานาจใน

การบังคับใชแมแตในกลุมท่ีเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมยา

ท่ีมีหลักเกณฑจริยธรรมชัดเจน รวมทั้งไมสามารถบังคับบริษัทยาที่

มิไดเปนสมาชิก  สําหรับสหรัฐอเมริกาเองตระหนักเร่ืองนี้ดีข้ึน 

หลังจากท่ีผูบริโภคนับพันคนตองรับผลจากท้ังสองกรณีขางตน 

และเตรียมการใชกฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายยา (Physician 

payment sunshine act) โดยที่บางมลรัฐ เชน เวอรมอนต แมสซาซู

เซส และอีกประมาณ 20 รัฐไดตรากฎหมายควบคุมการสงเสริมการ

ขายยาตอแพทยกอนหนานี้แลว โดยหลักการสําคัญของกฎหมาย

ใหมอยูท่ีการกําหนดใหบริษัทยาตองรายงานคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมดตอสาธารณะ ซ่ึงหมายรวมถึงคาเล้ียงรับรอง คาอาหาร คา

เดินทาง คาสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ แกแพทยและบุคลากรทางการ

แพทย ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการส่ังใชยา ทําใหยาราคาแพง 

และกัดเซาะความไววางใจระหวางแพทยและผูปวย 

 สําหรับ ประเทศไทย นับเปนโอกาสดี ในรอบปท่ีผานมา 

ภาครัฐไดดําเนินการหลายเร่ืองท่ีช้ีใหเห็นวาใหความสําคัญกับการ

ควบคุมการสงเสริมการขาย อาทิ การกําหนดใหมีนิยามและหมวด

ท่ีวาดวยการสงเสริมการขายเปนคร้ังแรกในรางพระราชบัญญัติยา 



ฉบับใหม หรือความพยายามในการจัดการกับบริษัทท่ีละเมิด

จริยธรรมในการสงเสริมการขาย นํายาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ

มาโฆษณาแอบแฝงในรูปส่ือความรู โดยท่ีมิไดใหขอมูลท่ีครบถวน 

เชน กรณีวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก มิไดใหความรูวาวัคซีนยัง

ไมสามารถปองกันไดทุกสายพันธ วิธีปองกันท่ีดีท่ีสุดคือการตรวจ

คัดกรองที่เรียกวาแปบเสมียร  สวนยาคุมกําเนิดก็ถูกนํามาโฆษณา

สรรพคุณท่ีมิไดรับอนุญาตวาเปนฮอรโมนสูตรผิวสวย  เปนตน 

 สวนท่ีเปนท่ีนาเสียดาย คือ ยังมิไดมีการนําเกณฑจริยธรรมวา

ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกมาปรับใชท้ัง

ฉบับ  การจัดการปญหาการสงเสริมการขายยาในประเทศไทยจึง

เปนเร่ือง ๆ เฉพาะคราว  มิไดมีความยั่งยืน 

 เนื่องในโอกาสท่ีแผนงานเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะ

เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีการจัดประชุม

วิชาการประจําป 2552 จึงถือเปนโอกาสท่ีจะไดจัดพิมพเกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาข้ึนใหมเปนคร้ังท่ีสาม โดย

ไดบรรจุความกาวหนาในการดําเนินการควบคุมการสงเสริมการ

ขายยาขององคการอนามัยโลกไวดวย  



 ดวยความมุงม่ันเชนเดียวกับกลุมศึกษาปญหายา และมูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา  แผนงานฯ ตองการส่ือสารไปยังผูท่ี

เกี่ยวของทุกฝาย  ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ แพทย 

เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ ส่ือมวลชน องคกรวิชาชีพ 

อุตสาหกรรมผูผลิตยา อุตสาหกรรมส่ือโฆษณายา  ผูปวย  และ

ผูบริโภค  เพื่อใหเกิดความตระหนัก  และระมัดระวังวาประเทศไทย

ยังไมมีการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมเพ่ือการสงเสริมการขายท่ี

ครบถวน สมบูรณ ซ่ึงยอมสงผลใหมีการบริโภคยามากเกินจําเปน  

บริโภคยาผิด  บริโภคยาแพง  ในผูปวยและผูบริโภคชาวไทยเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง  การหยุดยั้งปญหาการสงเสริมการขายยาที่ขาด

จริยธรรมข้ึนกับความรูความเขาใจและความรวมมือของทุกฝาย 

 ถึงเวลาแลวท่ีจะตองยุติการสงเสริมการขายยา ผลิตภัณฑสุขภาพ 

รวมถึงบริการสุขภาพท่ีขาดจริยธรรม  

 

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย)  

คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1 สิงหาคม 2552 



คํานําคร้ังท่ี 1  
 

           การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา   เปนกิจกรรม

หนึ่งของกลุมศึกษาปญหายา (กศย.) และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ

พัฒนา(มสพ .) ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานคุมครอง

ผูบริโภคดานยาและสุขภาพ   เพื่อรวมกันสราง  “ระบบการใชยาท่ี

เหมาะสม”  ในสังคมไทยกลวิธีหนึ่งที่ใชคือการเผยแพร “เกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา” ขององคการอนามัยโลก 

ซ่ึงประกาศใชเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2531 ไปยังผูท่ีเกี่ยวของทุก

ฝาย   ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่ ง คือ  บุคลากร

สาธารณสุข ส่ือมวลชน สมาคมวิชาชีพ อุตสาหกรรม ผลิต โฆษณา

ยา  ผูปวย  และผูบริโภค  เพื่อใหเกิดความตระหนัก  และระมัดระวัง

เนื่องจากประเทศไทยยังไม มีการประยุกตใช เกณฑดังกลาว 

ประกอบกับมีการสงเสริมการขายยาทุกรูปแบบอยางเขมขนอยู

ตลอดเวลา  ซ่ึงสงผลใหมีการบริโภคยามากเกินจําเปน  บริโภคยา

ผิด  บริโภคยาแพง  ในผูปวยและผูบริโภคชาวไทยเพิ่มข้ึน 

 ในการจัดทํา   “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายา” 

เม่ือวันท่ี 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ท่ีเมืองเจนีวา และการประชุม



ผูเชี่ยวชาญการใชยาท่ีเหมาะสม  ท่ีเมืองไนโรบี   เมื่อวันท่ี 25-29 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 นั้น   มีผูแทนจากกลุมศึกษาปญหายา       

(ภญ. สําลี ใจดี ประธานขณะน้ัน) ไดรับเชิญเขาประชุมดวยท้ัง  2  

คร้ัง    กลุมศึกษาปญหายาจึงถือเปนภารกิจหลักท่ีจะชวยผลักดัน

สงเสริมใหเกิดการใชยาท่ีเหมาะสม  ท้ังโดยการสนับสนุนให

ผูบริโภคมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการเลือกใชยาเพ่ือ

ดูแลรักษาตนเองเม่ือจําเปนตองใชยา  และการรณรงคใหมีการนํา

เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาไปสูการปฏิบัติใน

ผูเกี่ยวของ 

          จากการติดตามความคืบหนาในการนําเกณฑฯ  ดังกลาวไปสู

การปฏิบัติของประเทศสมาชิก โดยองคการอนามัยโลกเม่ือ 5-7 

เมษายน พ.ศ. 2536 ท่ีเมืองเจนีวา (ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธาน

กลุมศึกษาปญหายาไดรับเชิญเขาประชุมดวย) ท่ีประชุมมีขอเสนอ

ใหแตละฝายท่ีเกี่ยวของชวยกันเรงการรณรงคใหใชเกณฑจริยธรรม

ดังกลาวเพื่อใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสมท่ัวโลกโดยเร็ว 

 การจัดพิมพ “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา”  

ขององคการอนามัยโลกฉบับนี้ข้ึนมาเผยแพรในหมูผูเกี่ยวของคร้ังนี้  

ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขตาม  “โครงการ



สนับสนุนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนในการพัฒนาสาธารณสุข  

ป 2536”   ซ่ึงนับเปนนิมิตหมายท่ีดีในการประสานงานรวมมือกัน

ระหวางองคกรเอกชนคุมครองผูบริโภคและกระทรวงสาธารณสุข

ซ่ึง เปน ท่ีคาดหวั งว ากระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะได

ดําเนินการในสวนท่ีตนรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายของการ

รวมกันสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใตการใชยาท่ีเหมาะสม

ในการดูแลรักษาสุขภาพตอไป 

 

กลุมศึกษาปญหายา 

20 กันยายน 2536 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานําคร้ังท่ี 2 
 

 การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยายังเปนกิจกรรม

ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องท่ีตองการรวมมือ  แมสํานักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยาไดรางเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายเภสัช 

ภัณฑของไทย แตก็ยังไมเพียงพอตอการควบคุมการสงเสริมการขาย

ยา โดยเฉพาะในภาวะท่ีการตลาดตางๆ  รวมท้ังยาอยูในลักษณะท่ีถูก

กําหนดโดยผูผลิต ทุกฝายจึงตองรวมมือกันเผยแพรตอไป การ

จัดพิมพ “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา” ขององคการ

อนามัยโลกครั้งท่ี 2 ฉบับนี้  ไดเพ่ิมเติมสรุปขอเสนอจากการประชุม

คณะผูเช่ียวชาญเพื่อใหมีการนําไปใชอยางจริงจัง  ตลอดจนมติการ

ประชุมสมัชชา  องคการอนามัยโลก คร้ังท่ี 47 เม่ือวันท่ี 2-12 พฤษภาคม 

2537  ณ  กรุงเจนวีา  ประเทศสวิตเซอรแลนด  ท่ีเรียกรองประเทศ

สมาชิกเรงประยุกตใชเกณฑนี้อยางเขมแข็ง 

 กลุมศึกษาปญหายา (กศย.)  และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ

พัฒนา (มสพ.) ซ่ึงเปนผูจัดทําไดคาดหวังวาจุลสารเลมนี้ จะชวย

สนับสนุนใหเกิดจริยธรรมในการสงเสริมการขายยาทุกระดับในกลุม

ผูเกี่ยวของตางๆมากข้ึน ซ่ึงเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ



ท่ีเกี่ยวของ ไมวาเปนองคกรวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยบุคลากรสาธารณสุข 

ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและกระจายยา ธุรกิจโฆษณาเพ่ือใหเกิดการใช

ยาท่ีเหมาะสม และพัฒนาประชาชนชาวไทยใหมีสุขภาพดีท่ัวหนา 
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 จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาท่ี 41.17) 
 (ETHICAL CRITERIA FOR MEDICINAL DRUG PROMOTION,WHA 41.17)  

       
เกณฑ 

WHA41.17            
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 

  
มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 41  วาระ

ที่ 23 ไดประกาศใชเกณฑนี้โดย 
 
  อางถึงมติที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกที่ WHA 
21.41 และ WHA 39.27; 
 
 จากการพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหาร เร่ือง
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ซ่ึงจัดทําฉบับรางโดย
กลุมผูเช่ียวชาญนานาชาติ 
 
 ทําใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยา โดยความตระหนักรวมของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของจักมีสวนชวยทําใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมที่มากยิ่งข้ึน  
จึงมีมติ 
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1.  ขอบคุณตอกลุมผูเช่ียวชาญนานาชาติที่รวมกันทํางานนี้ 
 

        2.  รับรองเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (ที่แนบ
มา) ภายใตความเขาใจรวมกันวาจะสรางหลักเกณฑทั่วไปท่ี
สามารถนําไปปรับใชโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ตามความ
พรอมและเหมาะสมของแตละประเทศในแงการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา สถานการณทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กฎหมาย และการควบคุมกลุมโรคตางๆ แบบแผน
ในการบําบัดรักษา และระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
รวมถึงประเทศที่มิไดมีขอผูกพันเร่ืองนี้ในทางกฎหมาย 

 
3.  กระตุนใหประเทศสมาชิก 

(1) นําเกณฑจริยธรรมนี้ไปพัฒนาใหเกิดมาตรการท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศของตน   เพื่อใหแนใจวา
การสงเสริมการขายยาจะสนับสนุนเปาหมายในการ
ปรับปรุงการดูแลรักษาสุขภาพในสวนท่ีอยูภายใต
การใชยาท่ีเหมาะสมอยางเต็มท่ี 
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(2) เม่ือไดพัฒนามาตรการตางๆ เปนแนวปฏิบัติแลว 
ตองจัดใหมีการเฝาระวังติดตามและควบคุม
บังคับใชที่เหมาะสม  

 
         4.  เรียกรองใหผูผลิตและผูแทนจําหนาย/ อุตสาหกรรมโฆษณา

และสงเสริมการขาย บุคลากรทางสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับการ
ส่ังใชยา  จายยา  จัดหาและกระจายยา  มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ สมาคมวิชาชีพ กลุมผูปวยและผูบริโภค 
ส่ือมวลชนท้ังระดับวิชาชีพและท่ัวไป (รวมทั้งผูพิมพและ
บรรณาธิการของวารสารทางการแพทย ส่ิงตีพิมพและส่ือ
โฆษณาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ) และสาธารณชน ดําเนินการ  

(1) ใชเกณฑจริยธรรมนี้ตามความเหมาะสม ตาม
ขอบเขตความสามารถในการทํากิจกรรมและ
ความรับผิดชอบของตน 

(2) ปรับปรุงมาตรการของตน โดยยึดเอาเกณฑ
จริยธรรมนี้เปนแนวทางและจัดใหมีการเฝา
ระวังควบคุมการปฏิบัติเพื่อใหถึงมาตรฐานท่ี
กําหนด 
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         5.  เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก (Director 
General: DG WHO) ดําเนินการ 

(1) เผยแพรเกณฑจริยธรรมนี้อยางกวางขวาง โดย
ใชส่ือภาษาสากลที่เปนทางการทั้งหมด 

(2) ติดตามการปฏิบัติการตามเกณฑจริยธรรมน้ี
และรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปน
ระยะๆ  ตามความเหมาะสม 
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บทนํา  
(Introduction) 

  

 1.   สืบเนื่องจากการประชุมผู เ ช่ียวชาญการใชยา ท่ี

เหมาะสม  (Conference of Experts  on the Rational Use of Drugs) 

ขององคการอนามัยโลก  ณ เมืองไนโรบี   ประเทศเคนยา  เม่ือ

พฤศจิกายน ค.ศ.1985   และการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

สมัยท่ี 39  เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1986 (Resolution WHA 39.27)  

ที่อนุมัติใหทําการปรับปรุงกลยุทธดานยา  (revised drug strategy  

การจัดทํา  “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา”  โดย

ตั้งอยูบนพื้นฐานของการปรับปรุงและขยายเกณฑเดิมท่ีมีอยูให

ทันสมัย  จากเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรสําหรับการโฆษณา

ยา  (Ethical & Scientific Criteria for Pharmaceutical Advertising   

ซ่ึงองคการอนามัยโลกไดจัดทําและอนุมัติใหใชเมื่อ ค.ศ.1968 

Resolution WHA 21.41)  เกณฑที่จะประกาศใชตอไปนี้ไดมาจาก

การปรับปรุงตนร าง ท่ีจัดทําโดยกลุม ผู เ ช่ียวชาญนานาชาติ  

(International Group of Expert, November 1987, Geneva) 
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วัตถุประสงค  
(Objective) 

 
 2. วัตถุประสงคหลักของเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
สงเสริมการขายยา เพื่อสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพ  ในสวนที่อยูภายใตการใชยาท่ี
เหมาะสม (ซ่ึงจักตองเปนสวนหนึ่งของนโยบายแหงชาติทางดานยา
ที่ผสมผสานอยูในนโยบายสาธารณะแหงชาติ) 
 

เกณฑจริยธรรม 
 (Ethical Criteria) 

 
 3.   จริยธรรมจะมีความหมายแปรเปล่ียนไปในสวนตางๆ 
ของโลกและสังคมท่ีแตกตางกัน ประเด็นสําคัญอยูที่พฤติกรรมหรือ
กิริยาใดท่ีถือวาเหมาะสม  สมควรถือประพฤติในทุกๆ  สังคม 
สําหรับเกณฑจริยธรรมในการสงเสริมการขายยาควรอยูบนรากฐาน
ของพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มุงใหเปนการสงเสริมการใชยาดวยความ
จริงและความถูกตองชอบธรรม ดังนั้นเกณฑจริยธรรมนี้ยอมมีสวน
ชวยผลักดันใหการสงเสริมการขายยาอยูภายใตหลักเกณฑมาตรฐาน
ทางจริยธรรมซ่ึงเปนที่ยอมรับของทุกสังคม 
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การนําเกณฑจริยธรรมไปสูการปฏิบตั ิ
(Applicability and Implementation of Criteria) 

 
 4.   เกณฑเหลานี้ประกอบดวยหลักการท่ัวๆ ไปของเกณฑ 

มาตรฐานจริยธรรมท่ีสามารถนําไปปรับใชได โดยรัฐบาลของ

ประเทศตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละประเทศท่ีมีความ

แตกตางทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  กฎหมายและขอบังคับ  โรคท่ีเปนปญหา 

(disease profile) ตลอดจนประเพณีการรักษาโรคและระดับของการ

พัฒนาระบบสาธารณสุข   เกณฑเหลานี้สามารถประยุกตใชไดกับยา

ที่ตองใชใบส่ังยาและไมตองใชใบส่ังยา (prescription and non-

prescription drugs) 1 รวมท้ังสมุนไพรและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มีการ

สงเสริมการขายเชนเดียวกับยา   เกณฑนี้สามารถใชโดยประชาชน 

รัฐบาล อุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry ทั้งผูผลิตและ

ผูแทนจําหนาย) promotion industry (ตัวแทนโฆษณา บริษัทที่ทํา

 
 
1 ตามกฎหมายไทย ยาท่ีตองใชใบส่ังยา ไดแก ยาควบคุมพิเศษ, วัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาทและยาเสพติด
ใหโทษประเภท 3  สวน ยาอันตราย เปนยาท่ีไมตองใชใบส่ังยา แตตองสงมอบโดยเภสัชกร; ยาท่ีไมตองใช
ใบส่ังยา ไดแก ยาสามัญประจําบาน ยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (OTC=Over  the 
Counter Drug)   
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 5.   เกณฑนี้มิใชกฎหมาย    ดังนั้นรัฐบาลของแตละประเทศ

อาจจะพัฒนาให เปนกฎหมายหรือหามาตรการอื่นตามความ

เหมาะสม โดยยึดเอาเกณฑนี้เปนหลัก รวมท้ังกลุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ก็

อาจหามาตรการควบคุมกันเองโดยยึดเอาเกณฑนี้เปนหลัก โดยท่ีทุก

ฝายควรจะควบคุมและกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 
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การสงเสริมการขาย  
(Promotion) 

 
 6.   นิยาม “การสงเสริมการขาย” หมายถึง การกระทําใดๆ 

ก็ตามท่ีเกี่ยวของกับการใหขอมูลและการชักชวนหรือลอใจทุก

วิถีทางโดยผูผลิตและผูจําหนาย เพื่อชักนําใหเกิดการส่ังยา การ

จัดหายา   การส่ังซ้ือยาและการใชยาเพิ่มข้ึน 

 

 7.   ยาท่ีวางขายอยางถูกตองตามกฎหมายของแตละ

ประเทศนั้นๆ เทานั้น ที่สามารถสงเสริมการขายไดในประเทศนั้นๆ  

การสงเสริมการขายควรจะสอดคลองกับนโยบายสาธารณสุข

แหงชาติและอยูภายใตกฎหมายของแตละประเทศ   เชนเดียวกับการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนเอง (ถามี)   ดวยความสมัครใจ   การ

สงเสริมการขายยา    ควรจะเปนการเสนอส่ิงท่ีนาเช่ือถือ เปนความ

จริง   ความถูกตอง เปนขอมูลความรูที่สมดุลรอบดาน ทันสมัย 

สามารถพิสูจนได และมีรสนิยมท่ีดี ไมมีขอมูลท่ีเขาใจผิด ไม

สามารถพิสูจนไดวาเปนจริง หรือจงใจละเลยหรือชักนําใหเกิดการ

ใชยา โดยท่ีพิสูจนไมไดวาถูกตองหรือเหมาะสม หรือเพิ่มความเส่ียง
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 8.   ขอมูลทางวิทยาศาสตร ควรจะมีใหพรอมสําหรับผูส่ัง

ใชยา (prescribers) และบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีสมควรจะไดรับ

ขอมูลนั้นๆ ตามคํารองขอหรือตามความเหมาะสม การสงเสริมการ

ขาย ไมควรชักนําไปสูการส่ังใชยาเพื่อการตอบแทนผลประโยชน

ทั้งเปนเงินและวัตถุตามคําขอของบุคลากรทางสาธารณสุขท้ัง

ทางตรงและทางออม ในทางกลับกันบุคลากรทางสาธารณสุขก็ไม

ควรจะรับหรือแสวงหาประโยชนใด ๆ จากการสงเสริมการขายดวย 

 

 9.   กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและการศึกษา ไมควรจะถูก

นํามาใชอยางจงใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการขาย 
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การโฆษณายา 
 (Advertising) 

 
(ก) การโฆษณาทุกรูปแบบโดยตรงตอแพทยและบุคลากรทาง
สาธารณสุข 
 
 10.  ขอความและภาพประกอบท่ีใชในการโฆษณาตอ

แพทยและบุคลากรทางสาธารณสุข  ควรจะเปนขอมูลทาง

วิทยาศาสตรที่ถูกตองสมบูรณครบถวน ภายใตการรับรองทางดาน

วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับยาตัวนั้น   หรือแหลงของขอมูลอ่ืนที่

คลายคลึงกัน รวมทั้งเนื้อความก็ควรจะอานไดงายและชัดเจน 

 

 11. ในบางประเทศการโฆษณาตองประกอบดวยขอมูลของ

ผลิตภัณฑอยางสมบูรณครบถวนเชน approved scientific data sheet   

หรือเอกสารอ่ืนท่ีคลายคลึงท่ีใหตลอดชวงเวลาของการสงเสริมการ

ขาย หรือตั้งแตเร่ิมมีผลิตภัณฑนั้นออกจําหนายจนถึงปจจุบัน ส่ือ

โฆษณาท่ีกลาวอาง (promotional claim) อยางนอยท่ีสุดจะตองมีการ

สรุปขอมูลทางวิทยาศาสตรเอาไวดวย 
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 12. รายการขอมูลยาท่ีจะนําเสนอ ใหประกอบดวยเนื้อหา

สาระตามตัวอยางของ WHO drug information sheet ที่อยูใน

รายงานฉบับท่ี 2   ของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญดานการใชยา 

WHO Expert Committee on the Use of Essential Drug (WHO 

Technical Report Series, No.722, 1985, p.43 ดูภาคผนวก) ซ่ึง

สามารถใชเปนตัวอยางในส่ือโฆษณาประเภทตาง ๆ ได สําหรับ

หัวขอของขอมูลที่ใชในส่ือโฆษณาควรประกอบดวย 

⋅ the name(s) of the active ingredient(s) using either 

International Nonproprietary Names (INN, ชื่อสากล) 

or the approved generic name (ชื่อทางยา) of the drug;  

⋅ the brand name (ชื่อการคา); 

⋅ content of active ingredient(s) per dosage form or 

regimen; 

⋅ name of other ingredients known to cause problems; 

⋅ approved therapeutic uses; 

⋅ dosage form or regimen; 

⋅ side effects and major adverse drug reactions; 

⋅ precautions, contra-indications and warnings; 
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⋅ major interactions; 

⋅ name and address of manufacturer or distributor; 

⋅ reference to scientific literature as appropriate. 

 

 13. ในท่ีซ่ึงอนุญาตใหมีการโฆษณาไดโดยปราศจากการ

กลาวอาง (claims; reminder advertisement) ในส่ือโฆษณาอยาง

นอยควรจะมีชื่อการคา ชื่อสากลหรือช่ือทางยา ชื่อตัวยาออกฤทธ์ิ 

รวมทั้งช่ือและที่อยูของผูผลิตหรือผูจําหนายยานั้น เพื่อใชในกรณีที่

มีความตองการไดรับขอมูลเพิ่มเติม 

 

(ข) การโฆษณาทุกรูปแบบตอสาธารณชน 
 

 14.   การโฆษณาตอสาธารณชนควรจะชวยใหประชาชน

สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการเลือกใชยาที่สามารถซ้ือได

โดยไมมีใบส่ังยาและขอมูลที่ใหตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย 

เพื่อใหประชาชนใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดโดยไมเอาเปรียบ

ประชาชนในดานสุขภาพอนามัย ไมควรอนุญาตใหโฆษณายาที่ตอง

จายตามใบส่ังยา (prescription drugs) หรือการสงเสริมการขายยาท่ี
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 15.  เม่ือใชภาษาสําหรับชาวบาน ขอมูลควรตรงกันกับ

ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ไดรับรองแลว ซ่ึงประกอบดวย approved 

scientific data sheet หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่ไดผาน

การรับรองอยางถูกตองแลว ภาษาท่ีจะทําใหเกิดความกลัวหรือการ

บีบค้ันกดดันไมควรใชอยางยิ่ง 

 

 16. รายการขอมูลท่ีจะกลาวนี้เปนรูปแบบของขอมูลท่ีควร

มีในการโฆษณาตอสาธารณชน 
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⋅ the name(s) of the active ingredient(s) using either  

International Nonproprietary Names (INN) or the 

approved generic name of the drug; 

⋅ the brand name; 

⋅ major indication(s) for use; 

⋅ major precautions, contra-indication and warnings; 

⋅ name and address of manufacturer or distributor. 

 

 ขอมูลในเร่ืองราคาท่ีเสนอตอผูบริโภคควรจะแนนอนและ
แสดงใหเห็นชัดเจน 
 

ผูแทนยา 
 (Medical representatives) 

 
 17.   ผูแทนยา ควรจะมีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม ควร

ไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอ ควรมีความรูทั้งทางการแพทยและ

ทางเทคนิคพอสมควร รวมท้ังตองใหขอมูลของผลิตภัณฑอยาง

ซ่ือตรง ครบถวน การทํากิจกรรมในการสงเสริมการขายทุกรูปแบบ 
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 18.  ผูแทนยาควรจัดหาขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และไมมี

อคติตอผลิตภัณฑแตละตัวใหแกผูส่ังใชยาและผูจายยา เปนตนวา 

ควรจัดหาขอมูลที่เปน approved scientific data sheet หรือจาก

ขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสาระทํานองเดียวกันใหดวย 

 

 19. นายจางควรมีความรับผิดชอบตอขอความและการ

กระทําของผูแทนยาของตน ผูแทนยาไมควรเสนอใหส่ิงจูงใจแกผู

ส่ังใชยาและผูจายยา รวมท้ังผูส่ังใชยาและผูจายยาก็ไมควรตอบรับ
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การแจกตัวอยางยาท่ีตองจายตามใบส่ังยา 

(Free samples of prescription drugs for promotion purposes) 
 
 20.  การแจกตัวอยางยาท่ีเปนยาอันตราย ยาออกฤทธ์ิตอจิต

ประสาท  ยาเสพติดใหโทษประเภท  3   และยาควบคุมพิ เศษ 

(prescription drugs) สมควรแจกใหแกผูส่ังใชยาในปริมาณพอสมควร 

เฉพาะเม่ือมีการรองขอเทานั้น 

 
การแจกตัวอยางยาท่ีไมตองใชใบส่ังยาตอสาธารณชน 

(Free samples of non-prescription drugs to the general public 
for promotional purposes) 

 
21. แตละประเทศจะมีแนวทางการปฏิบัติแตกตางกันใน

การควบคุมการแจกตัวอย างยาที่ ไมตองใช ใบ ส่ังยา  ( non-

prescription drugs) ตอสาธารณชน ในบางประเทศยอมรับ แตใน
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การประชุมทางวิชาการและการประชุมทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ 

(Symposia and other scientific meetings) 
 
 22.  การประชุมทางวิชาการ มีประโยชนตอการเผยแพร

ขอมูล ความเปนจริงทางวิทยาศาสตรที่นําเสนอในแตละการประชุม

ควรเปนส่ิงสําคัญที่สุดและควรจะนําเสนอโดยนักวิทยาศาสตร และ

นักวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอิสระ ซ่ึงคุณคาทาง

วิชาการจะเพิ่มข้ึนถาจะจัดข้ึนโดยองคกรทางวิทยาศาสตรหรือ

องคกรทางวิชาชีพ 
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 23.  การสนับสนุนโดยผูผลิตและผูแทนจําหนายยา ควรจะ

ระบุอยางชัดเจนกอนการประชุม ในท่ีประชุม และในเอกสารสรุป

การประชุมเพื่อสะทอนนัยยะของความถูกตองในการนําเสนอและ

การอภิปราย    สวนการใหบริการตางๆ ในการตอนรับและการให

ของขวัญอ่ืนๆ แกแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่เขารวม

ประชุมควรเปนวัตถุประสงครองลงมาและควรจะมีใหนอยท่ีสุด 

 24. การสนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุขเปนการสวนตัว

เพื่อเขารวมสัมมนาภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ไมสมควร

มีเง่ือนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑใดๆ ทั้งส้ิน 

 
การศึกษาวิจัยหลังจากท่ียาวางจําหนาย  

การเฝาระวังตดิตามผลการใชยาและการเผยแพรขอมูล 
(Post-marketing scientific students, surveillance and 

dissemination of information) 
 
 25. การทดลองทางคลินิกหลังจากท่ียาวางจําหนาย และการ

เฝาระวังติดตามผลการใชยาท่ีเพิ่งผานการอนุญาตใหจําหนายได 

เปนหลักประกันสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดความมั่นใจวาเปนการใชยาท่ี
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 26.  การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรหลังจากท่ียาวาง

จําหนาย และการเฝาระวังติดตามผลการใชยานั้น ไมควรนําไปใช

ในทางท่ีผิดในแงของเจตนาเพ่ือสงเสริมการขาย 

 

 27.  ขอมูลที่พบในแงอันตรายท่ีเกิดจากยา ควรถือเปนเร่ือง

เรงดวนท่ีจะรายงานตอองคกรรับผิดชอบดานสาธารณสุขของรัฐ
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ภาชนะบรรจุ และฉลาก 

(Packaging and Labelling) 
 
 28.  ขอมูลที่เหมาะสมเปนส่ิงสําคัญมากในการทําใหเกิด

การใชยาท่ีเหมาะสม ภาชนะบรรจุและฉลากยาทั้งหมด จึงควร

แสดงขอมูลที่ตรงกับขอมูลที่ผานการรับรองโดยองคกรรับผิดชอบ

ในการควบคุมของแตละประเทศ สําหรับในกรณีที่ไมมีการรับรอง

ขอมูลยานั้นไว ควรใชขอมูลชุดเดียวกับขอมูลท่ีผานการรับรองโดย

องคกรรับผิดชอบในการควบคุมยาของประเทศผูสงออกหรือ

แหลงขอมูลอ่ืนท่ีเช่ือถือได โดยตองมีสาระสําคัญทํานองเดียวกัน 

สวนถอยคําและรูปภาพท่ีแสดงบนภาชนะบรรจุและฉลากตอง

สอดคลองกับเกณฑจริยธรรมท่ีไดเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ 
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ขอมูลสําหรับผูปวย : ในรูปเอกสารกํากับยา ฝอยยา จุลสาร 
(Package inserts, leaflets and booklets) 

 
 29. ควรมีขอมูลทางดานการใชยาไวอยางพอเพียงใหผูปวย 

ถาเปนไปไดขอมูลนั้นควรจะมาจากแพทย หรือเภสัชกร   ถาเปนขอ

กําหนดใหตองขออนุมัติเอกสารกํากับยาหรือฝอยยากอน ผูผลิตหรือ

ผูแทนจําหนายตองม่ันใจวาขอมูลที่แสดงในเอกสารกํากับยาหรือ

ฝอยยาไดผานการรับรองจากองคกรภาครัฐท่ีรับผิดชอบในการ

ควบคุมยา ถาเปนเอกสารกํากับยาหรือเอกสารโฆษณายาที่ใชเพื่อ

จุดประสงคในการสงเสริมการขาย    ผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ควร

จะกระทําตามเกณฑจริยธรรมท่ีไดเสนอไวในเอกสารฉบับนี้   

สําหรับขอความในเอกสารกํากับยาหรือเอกสารโฆษณายาที่จะให

ผูปวยควรใชภาษางายๆ  โดยคงขอมูลทางวิทยาศาสตรและ

การแพทยที่ถูกตองไวอยางครบถวน 

 

 30. นอกจากเอกสารกํากับยาและเอกสารโฆษณาท่ีผานการ

รับรองดังกลาวแลว  การจัดทํา และการเผยแพรขอมูลในรูป 
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จุลสาร (booklets) และส่ือตางๆ แกผูปวยและผูบริโภคควรกระตุน

ใหมีการจัดทําอยางถูกตองเหมาะสมเชนเดียวกัน โดยที่ส่ือตางๆ 

เหลานี้ควรอยูในรูปแบบท่ีเปนไปตามเกณฑจริยธรรมท่ีไดเสนอไว

ในเอกสารฉบับนี้ 

 
การสงเสริมการขายเฉพาะยาสงออก 

(Promotion of exported drugs) 
 
 31.  เกณฑจริยธรรมสําหรับการสงเสริมการขายยาสงออก 

ควรจะเหมือนกันทุกอยางกับการสงเสริมการขายยาภายในประเทศ

ผูสงออก   สําหรับประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขายาท่ียังมิได

ปฏิบัติเชนนี้ก็ควรจะใช WHO Certification Scheme on the Quality 

of Pharmaceutical Products Moving in International Commerce 

เปนเกณฑสําคัญในการทําธุรกรรมดานยา 
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Appendix 
Sample Drug Information Sheet2 

Drug Information Sheets 
 
 Various types of information are needed by prescribers 
and consumers to ensure the safe effective use of drugs. The 
following list is a sample that should be adjusted to meet the needs 
and abilities of the prescriber. 
 
(1) International Nonproprietary Name (INN) of each active 

substance. 
(2) Pharmacological data: a brief description of pharmacological 

effects and mechanism of action. 
(3) Clinical information: 
      (a) Indications: whenever appropriate, sample diagnostic     

criteria should be provided. 
      (b)  Dosage regimen and relevant pharmacokinetic data:  

 
 
2 Reproduced  from the use essential  drugs :second  report of the WHO  Expert  Committee on the use of 
Essential  Drugs ( WHO  Technical  Report Series, No.722,1895,p.43) 
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⋅ average and range for adults and children; 

⋅ dosing interval; 

⋅ average duration of treatment; 

⋅ special situations, e.g., renal, hepatic, cardiac, or 
nutritional insufficiencies that require either increased 
or reduced dosage. 

      (c)   Contra - indications. 
     (d) Precautions and warnings (reference to pregnancy, lactation. 
etc.) 
      (e) Adverse effects (quantify by category, if possible). 
      (f)  Drug interactions (include only if clinically relevant; drugs 

used for self -  medication should be included). 
      (g)    Over dosage: 

⋅ brief clinical description of symptoms; 

⋅ non - drug treatment and supportive therapy; 

⋅ specific antidotes 
(4) Pharmaceutical information 
      (a)  Dosage forms. 
      (b)  Strength of dosage form. 
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      (c)  Excipients. 
      (d)  Storage conditions and shelf - life (expiry date). 
      (e)   Pack sizes. 
      (f)  Description of the product and package. 
      (g)  Legal category (narcotic or other controlled drug, 
prescription or non - prescription). 
      (h)   Name and address of manufacturer(s) and importer(s). 
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       จริยธรรมวาด
   (Ethical Criter

WHA45.30 

เกณฑ วยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาท่ี 45.30) 
       ia for Medicinal Drug Promotion, WHA 45.30) 

 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 

 มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก สมัยท่ี 45 
 
 อางถึงมติที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกท่ี WHA 
41.17 และ WHA 43.20; 
 
 จากการพิจารณารายงานการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยา 
 
 ไดสังเกตดวยความหวงใยวามีขอมูลขาวสารเพียงเล็กนอย
ที่แสดงถึงความกาวหนาในการควบคุมการสงเสริมการขายยาผาน
การนําเกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลกไปประยุกตใช 
 
 ไดสังเกตวายังมีองคกรควบคุมยาจํานวนมากท่ียังมิไดมีการ
นําทรัพยากรเพียงพอมาใชในการควบคุมการสงเสริมการขายยา  
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 ระลึกไดวาการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมยายังเปน
ส่ิงจําเปน 

 
1.  กระตุนใหประเทศสมาชิกไดใชความพยายามท่ีจะใหทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ  ไดมีการประยุกตใชหลักการสําคัญของเกณฑ

จริยธรรมขององคการอนามัยโลกวาดวยการสงเสริมการขายยา 

ทั้งนี้องคกรตางๆ ไดแก หนวยงานควบคุมเร่ืองยา อุตสาหกรรม

ยา ผูจัดจําหนาย และธุรกิจการสงเสริมการขายยา บุคลากร

สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับการสั่งจาย จัดหา และกระจายยา 

มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา อ่ืนๆ สมาคมวิชาชีพ ผูปวย

และกลุมผูบริโภค ส่ือมวลชน รวมถึงผูพิมพ บรรณาธิการของ

วารสารทางการแพทย และส่ิงพิมพที่เกี่ยวของ 

2. เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก (Director 

General : DG WHO) 

(1) ขอใหสภาองคการนานาชาติดานวิทยาศาสตร

การแพทย (CIOMS) รวมกับองคการอนามัยโลก 

จัดการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อเสนอแนวทางท่ี

เปนไปไดเพื่อใหมีการ ประยุกตใชหลักการของ
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(2) พิจารณาหาลูทางและกลไกอ่ืนๆ เพื่อใหประเทศ

สมาชิกปรับปรุงการนําเกณฑจริยธรรมของ

องคการอนามัยโลกวาดวยการสงเสริมการขาย

ยาไปปฏิบัติ 

(3) รายงานผลการประชุมของกลุมผูเกี่ยวของ และ

มาตรการ อ่ืนๆ  ที่ อ งค ก ารอนา มัยโลกได

ดําเนินการไป  ตอที่ประชุมสมัชชาองคการ

อนามัยโลกคร้ังท่ี 47 ผานคณะกรรมการบริหาร 
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     จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาท่ี 47.16) 
       (Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, WHA 47.16) เกณฑ

                                      
                  WHA47.16 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
 

 ระเบียบวาระการประชุมลําดับท่ี 19         
 
 ในการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกคร้ังท่ี 47 ไดมีการ

ทบทวนมติสมัชชาที่ WHA 41.17, WHA 43.20 และ WHA 45.30 กลาว

โดยรวมวา ยังไมมีความจําเปนใด ๆ ในการปรับเปล่ียนสาระสําคัญวา

ดวยการสงเสริมการขายยาภายใตคํานยิามท่ีระบุไวในเกณฑจริยธรรม 

วาดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก จากการพิจารณา

รายงานการประชุมรวมระหวาง CIOMS/WHO เกี่ยวกับเกณฑ

จริยธรรม ฯ ขององคการอนามัยโลก ไดบทสรุปดังนี้ 

  
1.  ขอแสดงความขอบคุณองคกร CIOMS ที่ไดใหความรวมมือ

เปนอยางดีกับองคการอนามัยโลก ในการจัดประชุมผูเช่ียวชาญ

เพื่อการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมฯ นี้ตลอดจนการจัดทํา
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2.  ขอแสดงความช่ืนชมผูรวมประชุมทุกทาน ทั้งหนวยงานภาครัฐฯ 

ภาคอุตสาหกรรมยา บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ กลุม

องคกรคุมครองผูบริโภค ตลอดจนส่ือมวลชนในการตระหนัก

ถึงบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงมีรากฐานอยูบน

จริยธรรมอันดีงาม เพื่อยังประโยชนใหแกผูปวย ทั้งโดยสวน

บุคคลและสวนรวม 

 
3.  รับรองในรายงานพิจารณาและยืนยันอีกคร้ัง ดังนี้ 

(1) การบัญญัติขอกํ าหนดใดๆ  ในเ ร่ืองยานั้น 

นอกจากจะคํานึงถึงความปลอดภัยประสิทธิผล

และคุณภาพของยาแลว ยังตองตามใหทันความ

ถูกตองของขอมูลยาเหลานั้นดวย 
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(2) ทั้งผูปวย เภสัชกรและผูส่ังจายยา ตองทราบและ

เขาใจอยางแจมแจงเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอ

ผลขางเคียงของยาที่ส่ังจายใหนั้น 

(3) การสงเสริมการขายยาใดๆ จักตองกระทําอยาง

ถูกตอง เปนธรรม โดยไมละเมิดขอกําหนดของ

กฎหมายและยึดม่ันอยูในเกณฑจริยธรรมอันดีงาม 

(4) การสงเสริมการขายยา จักตองไมกลาวอางขอมูล

เกินความเปนจริง ตองมีหลักฐานอางอิงทาง

วิทยาศาสตรที่ทันสมัย เช่ือถือได ชัดเจนและไม

คลุมเครือ 

(5) ขอมูลบนเอกสารกํากับยาของยาที่ผลิตขายใน

ประเทศ ควรตรงกับกับเอกสารกํากับยานั้นๆ ที่

สงออกไปขายยังประเทศอื่นๆ 

 

4.  เรียกรองใหทุกฝายชวยกันเผยแพรเกณฑจริยธรรมวาดวยการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก พรอมท้ังการขยาย

ผลในทางปฏิบัติตามเกณฑฯ นี้ใหแพรหลายยิ่งข้ึน ซ่ึงใน



 33

 
5.  ควรกระตุนใหภาครัฐฯ จัดทําแผนนโยบายสาธารณสุขแหงชาติ 

ในการควบคุมการสงเสริมการขายยาใหเปนไปตามเกณฑ

จริยธรรมฯ ขององคการอนามัยโลก ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคขององคการอนามัยโลก (WHO) 

 
6.  รองขอตอผูอํานวยการองคการใหญอนามัยโลก 

(1) การนํ าผลการประชุมรวม  CIOMS/WHO ไป

ปฏิบัติ องคการอนามัยโลกจักตองใหความสําคัญ

เปนพิเศษในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

ก. การเผยแพรเกณฑจริยธรรมฯ นี้ใหเปนที่

รูจักอยางแพรหลาย ในทุกๆ ประเทศและ

ทุกองคกรที่เกี่ยวของ 

ข. จัดทํามาตรการในการพัฒนาและเผยแพร

ส่ือการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม

ขององคการอนามัยโลก ตลอดจนวิธีการ
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ค. ติดตามตรวจสอบและบันทึกผล จากการ

นําเกณฑจริยธรรมฯ  นี้ไปใชหรือเปน

แนวทางปฏิบัติ ทั้งโดยความสมัครใจ โดย

การจัดทําเกณฑจริยธรรมของตนเองและ

โดยขอกําหนดระหวางประเทศวาดวยการ

สงเสริมการขายยา ทั้งนี้โดยขอคําปรึกษา

จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ง. ศึกษาสํารวจส่ือท่ีใชในการสงเสริมการ

ขายยาท่ีมีในปจจุบันเทาท่ีจะกระทําได 

โดยวิ เคราะห เป รียบเ ทียบกับ เกณฑ

จริยธรรมนี้ 

จ. สนับสนุนประเทศตางๆ ใหมีขอกําหนดท่ี

เขมแข็งยิ่งข้ึน ในเรื่องเก่ียวกับฉลากยา

และการสงเสริมการขายยา 

ฉ. ถายทอดประสบการณระดับชาติ ในเร่ือง

เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
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ช. กระตุนใหประเทศตางๆ  ตระหนักถึง

ความสําคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 

การศึกษาตางๆ ในเร่ืองนี้ รวมท้ังใหความ

ชวยเหลือจัดแผนการศึกษาอบรม 

ซ. จัดการประชุมอยางสมํ่าเสมอกับกลุม
ผูสนใจในเ ร่ือง เกณฑจ ริยธรรมการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก 

(2) ในสวนของรายงานการปฏิบัติตามเกณฑ

จ ริ ย ธ ร ร ม ฯ  นี้  ค ว ร บั น ทึ ก ผ ล เ กี่ ย ว กั บ 

ความกาวหนาและปญหาอุปสรรค ที่ประเทศ

ตางๆ และองคการอนามัยโลกไดประสบมา   

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบ

ดวย 
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การประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 52            WHA52.19 
ระเบียบวาระท่ี 13              24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

 

กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง 
 

มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก  สมัยท่ี 52  
   
 อ า ง ถึ งม ติที่ ประ ชุมสมัชชาองค ก ารอนา มัยโลก ท่ี 
WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA 47.12, 
WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 และ WHA49.14 
 
 จากการพิจารณารายงานของผูอํานวยการใหญองคการ
อนามัยโลกเกี่ยวกับกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง  
 
 ไดสังเกตกิจกรรมขององคการอนามัยโลกในการนํากล
ยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่ ง  เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและนํานโยบายแหงชาติดานยาไปปฏิบัติ, กล
ยุทธเพื่อทบทวน และประเมินประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก  การไหลของ
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 ไดรับทราบดวยความพอใจในความกาวหนาท่ีเกิดข้ึน และ
เห็นดวยกับการสนองตอบที่ครอบคลุมขององคการอนามัยโลกตอ
ความทาทายใหม ๆ ในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับยา 
 
 ขอแสดงความชื่นชมตอภาวะผูนําท่ีเขมแข็งท่ีองคการ
อนามัยโลกไดแสดงใหเห็นจากการสงเสริมแนวคิดยาจําเปนและ
นโยบายแหงชาติดานยา ซ่ึงมีสวนสนับสนุนใหเกิดการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล และทําใหการดูแลรักษาสุขภาพดียิ่งข้ึน 
 
 ไดสังเกตดวยความพอใจวาประเทศสมาชิกหลายประเทศ
ไดจัดใหมีแนวทางการบริจาคยาท่ีมีรากฐานมาจากหลักเกณฑที่
จัดทําโดยองคการอนามัยโลก แตหวงใยวาการบริจาคยาอยางไม
เหมาะสม  เชน  การบริจาคผลิตภัณฑที่หมดอายุ  การแสดงฉลากไม
ถูกตอง การบริจาคผลิตภัณฑที่ไมจําเปน ยังคงพบมาก และหวงใย
ตอไปวา การประเมินผลกระทบของหลักเกณฑดังกลาวยังไม
สมบูรณ 
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มีความหวงใยเกี่ยวกับสถานการณซ่ึง (ก) ประชากรหน่ึงใน
สามของโลกไมมีหลักประกันการเขาถึงยาจําเปน (ข) วัตถุดิบทางยา
และผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพตํ่ายังพบอยูในตลาดยา
ระหวางประเทศ 
 
 ไดสังเกตวา มีประเด็นทางการคาหลายเร่ืองท่ีตองอาศัย
ความเขาใจทางสาธารณสุขรวมดวย 
 

ตระหนักวา ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, TRIPS) ไดใหขอบเขตสําหรับปกปอง
ดานการสาธารณสุข 
 
 ไดบันทึกความหวงใยของประเทศสมาชิกหลายประเทศถึง
ผลกระทบของขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ รวมถึงขอตกลง
ทางการคาตอความสามารถในการผลิตยาในระดับทองถ่ิน และการ
เขาถึงและราคายาในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยทีสุ่ด 
 
 หวงใยดวยวา ผูส่ังยา ผูจายยา และสาธารณชนท่ัวไปยังคง

ใชยาอยางไมสมเหตุสมผล และการสงเสริมการขายอยางผิด
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1.   กระตุนประเทศสมาชิก 

(1) ใหยืนยันความรับผิดชอบของตนอีกคร้ังในการ

พัฒนา  นําไปปฏิบัติ  และตรวจติดตามนโยบาย

แหงชาติดานยา  และในการใชมาตรการที่ เปน

รูปธรรมท่ีจําเปนทุกมาตรการเพ่ือใหแนใจวามีการ

เขาถึงยาจําเปนอยางยุติธรรม 

(2) ใหทําใหแนใจวานโยบายดานยาและสุขภาพถือ

ผลประโยชนของสาธารณสุขสูงสุด 

(3) ใหสํารวจ  และทบทวนทางเลือกตาง  ๆ  ภายใต

ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงขอตกลง

ทางการคาเพื่อปกปองการเขาถึงยาจําเปนไว 

(4) ใหสรางและบังคับใชขอบังคับตางๆ ที่ทําใหยาและ

ผลิตภัณฑทางยาที่ผลิตข้ึน หรือยาท่ีนําเขา สงออก 
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(5) ใหบัญญัตแิละบังคับใชกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ 

อยางสอดคลองกับหลักการของเกณฑจริยธรรมวา

ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก, 

ใหสงเสริมอุตสาหกรรมยา และชุมชนดานสุขภาพ ให

สรางมาตรการทางจริยธรรม และใหตรวจติดตามการ

สงเสริมการขายยาโดยความรวมมือกับภาคีที่เกีย่วของ 

(6) ใหพัฒนาหรือรักษาแนวทางระดับชาติที่ควบคุมการ

บริจาคยาท่ี เข ากันไดกับแนวทางรวมระหวาง

หนวยงานที่ออกโดยองคการอนามัยโลก และให

ทํางานรวมกับภาคีที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกลาว 

(7) ใหสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลโดยจัดหา

แหล งขอ มูลทางยา ท่ี เปน อิสระ  ทันสมัย  และ

เปรียบเทียบกันได และใหบูรณาการเรื่องการใชยา

อยางสมเหตุสมผลและตองใหขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธ
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(8) ใหสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของผูบริโภค

เกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล และบรูณา

การศึกษาดังกลาวเขาในหลักสูตรของโรงเรียน 

(9) ใหประเมินกระบวนการอยางสมํ่าเสมอ โดยใชประโยชน 

จากตัวชีว้ัดท่ีองคการอนามัยโลกพัฒนาข้ึน หรือจาก

กลไกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

(10) ใหคงการสนบัสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณเพื่อใช

ในกจิกรรมของกลยทุธดานยาฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะ 

การระดมงบประมาณพิเศษจากองคการอนามัยโลก 

 
2.  เรียกรองผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก 

(1) ใหสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามท่ีจะ

พัฒนาและนํานโยบายตลอดจนแผนงานท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคของกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไป

ปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ  แนวทาง  และ

ระเบียบวิธีสําหรับการประเมินและติดตามงาน 
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(2) ใหใชกลยุทธที่ครอบคลุม  เพื่อนําเกณฑจริยธรรมวา

ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก

ไปปฏิบัติ และยังคงทบทวนประสิทธิผลของเกณฑ

ดังกลาวรวมกับภาคีที่เกี่ยวของตอไป 

(3) ใหขยายหลักเกณฑตางๆ ที่อยูในแผนการรับรอง

ผลิตภัณฑยาท่ีพบอยูในการคาระหวางประเทศของ

องคการอนามัยโลก (WHO  Certification  Scheme  

on  the  Quality  of  Pharmaceutical  Products  Moving  

in  International  Commerce) ใหครอบคลุมสารตั้งตน

ทางยาดวย ใหพัฒนา และเผยแพรหลักเกณฑที่เปน

แบบเดียวกันเกี่ยวกับการควบคุมบังคับ การสงออก 

การนําเขา และการสงผานผลิตภัณฑยา และให

พัฒนามาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับ

การคาระหวางประเทศในดานยาและสารต้ังตนทาง

ยาข้ึน 

(4) ใหสรางและพัฒนาตัวแบบในการตรวจสอบรับรอง 

สําหรับการตรวจสอบรับรองสถานท่ีผลิตสารต้ังตน

ทางยาและผลิตภัณฑยาสําเ ร็จรูปในระดับชาติ 
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(5) ให เส ริมความแข็งแกร ง  และขยายการจัดหา

แหลงขอมูลดานราคายาท่ีเปนอิสระเพ่ือใหไดขอมูล

ราคาของสารตั้งตนท่ีแทจริง เปนท่ีเชื่อม่ันสําหรับ

การผลิตยาจําเปนที่มีคุณภาพ 

(6) ใหคงการพัฒนาและเผยแพรขอมูลดานความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ยาปลอม ผานทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต แกผูที่รับผิดชอบ

ในการคัดเลือกและผูที่มีหนาท่ีส่ังใชยา 

(7) ใหรวมมือกับประเทศสมาชิกตามท่ีรองขอ และ

รวมกับองคการระหวางประเทศ ในการตรวจติดตาม

และวิเคราะหขอตกลงทางยาและสาธารณสุขท่ี

รวมถึงขอตกลงทางการคา เพื่อใหประเทศสมาชิก

สามารถประเมินและพัฒนาเปนนโยบายยาและ

สุขภาพไดอย างมีประสิทธิผล   รวมทั้ งพัฒนา
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(8) ใหทบทวน และปรับกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงให

ทันสมัยเพื่อสะทอนความทาทายดานยาท่ีมีอยูในปจจุบนั

และยังมีอยูอยางตอเนื่อง และเพื่อสะทอนหลักการเร่ือง

นโยบายสุขภาพถวนหนาท่ีนาํกลับมาใชใหม 

(9) ใหรายงานตอท่ีประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

สมัยท่ี 53 ถึงความกาวหนาที่ไดบรรลุ และปญหาที่

พบในการนําไปปฏิบัติ   และการนํากลยุทธดานยา

ฉบับปรับปรุงขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติใหม 

พรอมใหคําแนะนําท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได 
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การประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 60      WHA60.16 
ระเบียบวาระท่ี 12.7                    23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550                        
                               

ความกาวหนาเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
 
 มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 60   
 
 ไดพิจารณารายงานเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล: 
ความกาวหนาในการนํากลยุทธดานยาขององคการอนามัยโลกไป
ปฏิบัติ 
 
 อางถึงรายงานเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูส่ัง
ใชยาและผูปวย ซ่ึงมีการอภิปราย ในการประชุมสมัชชาองคการ
อนามัยโลกคร้ังท่ี 58 ซ่ึงมีมติเห็นชอบตาม WHA 58.27 เร่ืองการดื้อ
ยาตานจุลชีพ 
 
 อางถึงมติที่ WHA 39.27, WHA 41.16 และ WHA 47.13 
เกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล, WHA 41.17, WHA 45.30 
และ WHA 47.16 เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา, 
WHA 43.20 และ WHA 45.27 เกี่ยวกับแผนงานดานยาจําเปนของ
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 ตระหนักถึงความพยายามขององคการอนามัยโลกในการ
สรางความรวมมือกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และองคกร
นอกภาครัฐ ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับระบบบริการสุขภาพ และ
แผนงานประกันสุขภาพเพื่อปรับปรุงการใชยาของผูส่ังใชยา ผูจาย
ยา และผูปวย 
 
 ใหความใสใจตอองคประกอบหลักของกลยุทธที่องคการ
อนามัยโลกใชในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
 
 ปรารถนาท่ีจะสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษในกลุมของผูใหบริการ กลุม
ผูบริโภค และโดยการเขาถึงยาจําเปนใหมากข้ึน3 

 
 
3 เอกสาร WHO/EDM/2004.5 
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 ตระหนักวาการใชยาอยางไมสมเหตุสมผลยังคงเปนปญหา
เรงดวนและกระจายในวงกวางในระบบสุขภาพท้ังภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา สงผล
รายแรงตามมาในแงผลลัพธทางดานสุขภาพของผูปวย  อาการท่ีไม
พึงประสงคจากยา การดื้อยาตานจุลชีพเพิ่มข้ึน และการส้ินเปลือง
ทรัพยากร 
 
 ทราบวาการนํามติกอนหนานี้เกี่ยวกับการดื้อยาตานจุลชีพ
ไปปฏิบัตินั้นไมสามารถบรรลุผลได ถาไมจัดการกับปญหาการใช
ยาอยางไมสมเหตุสมผลท่ัวโลก 
 

ตระหนักวาหลายประเทศไมมีเจาหนาท่ีควบคุมยาอยาง
เขมงวด และไมมีองคกรหรือแผนงานระดับชาติทําหนาที่สงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุสมผล 

 
เนนย้ําวาเปนความริเร่ิมจากท่ัวโลกท่ีจะทําใหมีการเขาถึงยา

จําเปนมากข้ึน ดังนั้นควรยึดม่ันกับหลักการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
และผูปวยก็ควรยึดหลักการนี้ดวย 
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ห ว ง ใ ยว า ก า รจั ดก า รแก ปญหาการ ใช ย าอย า ง ไม
สมเหตุสมผลของผูส่ังใชยา ผูจายยา และผูบริโภคนั้นยังไมไดรับ
ความใสใจและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ 

 
เนนย้ําถึงความจําเปนที่จะตองมีวิธีสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลในระดับชาติที่ครอบคลุม ยั่งยืน และเกี่ยวของกับ
หลายภาคสวน 

 
ตระหนักวาการจัดการการคลังยาและวิธีการชําระเงินของผู

จัดบริการสุขภาพสงผลกระทบตอการใชยาอยางสมเหตุสมผลเปน
อยางมาก จึงตองมีนโยบายท่ีเหมาะสมในการจัดการการคลังดาน
สุขภาพ 

 
ตระหนักวาอาจมีส่ิงลอใจใหเกิดใชยาอยางไมสมเหตุสมผล

ทั่วท้ังระบบสุขภาพ ดังตัวอยางจากบางสถานการณพบปญหา
ผลประโยชนทับซอน 

 
มีความหวงใยวาการขายตรงแกผูบริโภคหรือการขายทาง

อินเทอรเน็ตอาจทําใหเกิดการใชยาท่ีไมสมเหตุสมผล 
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มั่นใจวาถึงเวลาแลวท่ีรัฐบาล  ผูประกอบวิชาชีพดาน

สุขภาพ ประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาคมระหวางประเทศ

ตองใหพันธสัญญาตอเร่ืองนี้  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหอยาง

เพียงพอตอการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล จึงมีมติให 

 

1. กระตุนประเทศสมาชิก4 

(1) ใหลงทุนกับทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอ และจัดหา

งบประมาณใหเพียงพอเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

องคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อใหแนใจวาการใชยาท้ังใน

ภาครัฐและภาคเอกชนเปนไปอยางเหมาะสม 

(2) ใหพิจารณาจัดต้ัง และ/หรือเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมยาของแตละประเทศ

อยางเหมาะสม และจัดใหมแีผนงานระดับชาติที่ครบถวน 

รอบดาน และจัดใหมีองคกรท่ีประกอบดวยบุคลากรจาก

หลากหลายสาขาวชิาชีพ กลุมประชาสังคมและองคกร

 
 
4 และองคกรรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตามที่เหมาะสม 
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(3) ใหพิจารณาพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็ง และการ

นําไปปฏิบัติจริงกับการนําบัญชียาจําเปนเขารวมอยู

ในชุดผลประโยชนของกองทุนประกันสุขภาพท่ีมี

อยูแลวหรือท่ีจัดตั้งข้ึนใหม  

(4) ใหพัฒนาและเสริมสร างความเขมแข็งใหกับ

แผนการฝกอบรมเร่ืองการใชยาอยางสมเหตุสมผลท่ี

ดําเนินการอยูแลว และตองแนใจวาหลักการใชยาท่ี

เหมาะสมปรากฏอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน

สําหรับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพทุกสาขา 

รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา

แพทย รวมถึงการจัดใหอยูในหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่องตามความเหมาะสม และตองใหความรูแก

สาธารณชนในเร่ืองการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

(5) ใหบัญญัติกฎหมายข้ึนใหมหรือบังคับใชกฎหมายท่ีมี

อยูแลวเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาท่ีใหขอมูลไม

ถูกตอง ทําใหเขาใจผิด หรือขาดจริยธรรมในการ
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(6) ใหพัฒนาและนํ านโยบาย  ตลอดจนแผนงาน

ระดับชาติเพื่อปรับปรุงการใชยา รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางดานคลินิก และการนําบัญชียาจําเปนไปปฏิบัติ

อยางเหมาะสม โดยเนนการจัดกิจกรรมหลากหลาย

มิติที่มีเปาหมายอยูที่การพัฒนาระบบสุขภาพของ

ภาครัฐและภาคเอกชน และตองใหผูรับผิดชอบดาน

การจัดหายาและผูบริโภคเขารวมดวย 

(7) ใ ห พิ จ า รณ า เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง

คณะกรรมการยาและการบําบัดในโรงพยาบาลเพ่ือ

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล  

(8) ใหขยายผลของกิจกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติใน

ระดับทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนสู

ระดับชาติ 
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2. รองขอผูอํานวยการใหญ 

(1) ใหเสริมสรางความเขมแข็งแกภาวะความเปนผ ู นํา

และบทบาทช้ีนําขององคการอนามัยโลกท่ีเห็น

ประจั กษ ชั ด ในก า รส ง เ ส ริมก า ร ใช ย า อย า ง

สมเหตุสมผล 

(2) ใหความรวมมือกับรัฐบาลของประเทศตางๆ หรือ

กลุมประชาสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดวยการสนับสนุนทางเทคนิคใหแกประเทศสมาชิก

ที่พยายามจัดตั้ งหรือสรางความเขมแข็งใหแก

หนวยงานระดับชาติที่ประกอบดวยบุคลากรจาก

หลากหลายสาขาวิชาในการทําหนาที่ติดตามการใช

ยา และนําแผนงานระดับชาติที่วาดวยการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลไปปฏิบัติ 

(3) ใหเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการประสานงาน

ระหวางประเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุนทางดาน

การเงินและเทคนิคเพื่อสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผล 
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(4) ใหสงเสริมการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนากิจกรรมอยางยั่งยืนเพื่อสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลในระบบสุขภาพทุกระดับ  ทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

(5) ใหสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลระหวางกลุมของบุคลากรสาธารณสุข 

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ และผูปวย  

(6) ใหรายงานตอท่ีประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

คร้ังท่ี 62 และตอไปทุกๆ 2 ป ถึงความกาวหนาท่ีได

บรรลุแลว ปญหาท่ีพบ และเสนอกิจกรรมที่ควร

นําไปปฏิบัติตอไปเพื่อสง เสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลตามแผนงานขององคการอนามัยโลก 
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รายชื่อรายงาน/มติ/การศึกษา/การประชมุ/สิ่งตพีิมพ  
เรียงตามลําดบัเวลา 

 
1. รายงานตอคณะกรรมการบริหารชุดตาง ๆ ขององคการอนามัยโลก 
 
ค.ศ. 1968: การโฆษณายา รายงานโดยผูอํานวยการใหญองคการอนามัย
โลก ตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 21 (ประกอบดวย
เกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรสําหรับการโฆษณายา) 
 
ค.ศ. 1988: เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา: รายงาน
ของคณะผูบริหารชุดท่ี 81 เสนอแกที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัย
โลกสมัยท่ี 41 (ตนฉบับของเกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลก) 
 
ค.ศ. 1992: การนํากลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง (revised drug 
strategy) ขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิศักยของผลิตภัณฑยา  รายงานความกาวหนาโดย
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก ตอนที่ II เกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก 
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ค.ศ. 1994: เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา รายงาน
โดยผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก ตอที่ประชุมสมัชชา
องคการอนามัยโลกสมัย ท่ี  47  (ประกอบดวยรายงานการ
ปรึกษาหารือสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย/องคการ
อนามัยโลก (CIOMS/WHO) ประจําป ค.ศ. 1993 ที่วาดวยเกณฑ
จริยธรรมขององคการอนามัยโลก) 
 
ค.ศ. 1996: การนํามติไปปฏิบัติ รายงานโดยผูอํานวยการใหญ
องคการอนามัยโลก ตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 
49 (A49/4)  ตอนท่ี III  กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง ยอหนา 5 
กลาววา 
 

“ยังคงมีความไมสมดุลระหวางขอมูลยาท่ีผลิตข้ึนในเชิง
พาณิชยสูผู ส่ังใชยา ผูจายยาและผูบริโภคกับขอมูลจาก
แหลงท่ีเปนอิสระ เปรียบเทียบกันได ความถูกตองทาง
วิทยาศาสตร และทันสมัย  จึงจําเปนตองนําระบบติดตาม
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาเขามา
ประยุกตใชในประเทศสวนใหญ   องคการอนามัยโลก
กําลังทํางานรวมกับประเทศสมาชิกและองคกรพัฒนา
เอกชนเพื่อพัฒนาระบบดังกลาวผานการใหการสนับสนุน
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2. มติท่ีประชมุสมัชชาองคการอนามัยโลก 
 
ค.ศ. 1952: WHA 5.76 การโฆษณายา – เรียกรองใหประเทศสมาชิก
ใช “มาตรการท่ีเหมาะสม” เพื่อใหแนใจวาการโฆษณายาไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
 
ค.ศ. 1967: WHA 20.35 การโฆษณายา – แสดงความพอใจกับ 
“เกณฑจริยธรรม” ที่ใชในการควบคุมการโฆษณายา และเรียกรอง
ใหองคการอนามัยโลกศึกษาและรายงานเร่ืองนี้ 
 
ค.ศ. 1968: WHA 21.41 การโฆษณายา – กระตุนประเทศสมาชิกให
บังคับใชเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตร ซ่ึงจัดพิมพเปนภาคผนวก
อยูในรายงานของผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก 
 
ค.ศ. 1984: WHA37.33 การใชยาอยางสมเหตุสมผล ยอหนาท่ีมีผล
บังคับ 2.3 เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกจัด
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ค.ศ. 1986:  WHA39.27  การใชยาอยางสมเหตุสมผล   –   ยอมรับ
กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงใหมขององคการอนามัยโลก (จาก
สรุปผลการประชุมท่ีไนโรบี ค .ศ .  1985 เ ร่ือง การใชยาอยาง
สมเหตุสมผล โดยผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก) ซ่ึงรวมถึง
การสรางเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ซ่ึงเปนการ
ขยายและปรับเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรขององคการอนามัย
โลก ค.ศ. 1968 ใหทันสมัย 
 
ค.ศ. 1988: WHA 41.17 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยา – รับรองขอความเต็มของเกณฑจริยธรรม และนอกจากเร่ืองอ่ืน
แลวยังเรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกทําใหแนใจ
วามีการเผยแพรเกณฑจริยธรรมนี้ในวงกวาง มีการติดตามผล และ
รายงาน 
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ค.ศ. 1990: WHA 43.20 แผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนของ
องคการอนามัยโลก  (ยอหนา ท่ีมีผลบังคับ  5.3) เ รียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกรายงานการใชเกณฑจริยธรรม
ตอท่ีประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 55 
 
ค.ศ. 1992: WHA 45.30 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาขององคการอนามัยโลก  แสดงความหวงใยเ น่ืองจากขาด
ความกาวหนา และเรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัย
โลกทาบทามสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อจัด
ประชุมเร่ืองความรวมมือกับองคการอนามัยโลก และเพื่อพิจารณา
วิธีการปรับปรุงการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ 
 
ค.ศ. 1994: WHA 47.16 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาขององคการอนามัยโลก รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
สากลดานวิทยาศาสตรการแพทย  (A47/7) และเ รียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกนําขอแนะนําจากรายงาน
ดังกลาวไปปฏิบัติโดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับ 

⋅ การเผยแพรส่ือการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมและ
วิธีตรวจติดตามการนําไปปฏิบัติในวงกวาง 
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⋅ ตรวจติดตามการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ และเก็บ
รวบรวมขอมูลท้ังจากการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ
โดยสมัครใจ  และเปนไปตามมาตรการ/แนวทาง
ระหวางประเทศ 

⋅ ทําการศึกษา/สํารวจเกี่ยวกับปฏิบัติการในการสงเสริม
การขายย า ในป จจุ บั น  และ ศึกษาวิ เ ค ร าะห ถึ ง
ประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมในการควบคุมการ
สงเสริมการขาย 

⋅ สนับสนุนประเทศสมาชิกในการเสริมสรางความ
เขมแข็งเพิ่มความสามารถในการควบคุมยา การควบคุม
ขอมูลในฉลากและการควบคุมการสงเสริมการขาย 

⋅ เผยแพรประสบการณของประเทศตาง  ๆในการ
สงเสริมการขายยา 

⋅ เตือนประเทศสมาชิกถึงบทบาทความสําคัญของ
มหาวิทยาลัย และใหความชวยเหลือในการพัฒนา
แผนงานทางการศึกษา 

⋅ ทบทวนเกณฑจริยธรรมเปนระยะ ๆโดยดําเนินการ
ปรึกษาหารือกับภาคีที่เกี่ยวของ 

 



 60

และรายงานความกาวหนาท่ีเกิดข้ึนและปญหาที่ประเทศสมาชิก
และองคการอนามัยโลกพบอยางสม่ําเสมอโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
การรายงานการนํากลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ 

 
ค.ศ. 1996: WHA 49.14 กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง – ในยอหนาท่ี
มีผลบังคับ 2.3 เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก
พัฒนากลยุทธที่ชัดเจนข้ึน เพื่อการทบทวนและประเมินประสิทธิผล
ของเกณฑจริยธรรม 
         
ค.ศ. 1999: WHA 52.19 กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง – เรียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกพัฒนากลยุทธที่ชัดเจนข้ึน 
เพื่อใหมีการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ และยังคงจําเปนตอง
ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมจากการ
ทํางานของภาคีที่เกี่ยวของท้ังหมด 
ค.ศ. 2007: WHA 60.16 ความกาวหนาเกี่ยวกับการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล – เรียกรองใหประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายข้ึนใหม
หรือบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูแลวเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ให
ขอมูลไมถูกตอง ทําใหเขาใจผิด หรือขาดจริยธรรมในการสงเสริม
การขายยา ในการนี้ตองจัดใหมีการติดตามการสงเสริมการขายยา 



 61

 
3. การสํารวจ/การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ค.ศ. 1961: การสํารวจกฎหมายใน 22 ประเทศ พิมพเผยแพรใน 
International Digest of Health Legislation, 1961, 12, 4-54. 
 
ค.ศ. 1968: การสํารวจกฎหมายใน 26 ประเทศ พิมพเผยแพรใน 
International Digest of Health Legislation, 1968, 19. 
 
ค.ศ. 1985: การโฆษณายา การควบคุมและการควบคุมกันเอง ใน 54 
ประเทศ ตีพิมพโดย International Advertising Association Inc (คัด
ยอความไดรับการนําเสนอเปนเอกสารสําหรับกลุมผูเช่ียวชาญ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยา ใน ป ค.ศ. 1987) 

 
ค.ศ. 1987: การสํารวจขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับเกณฑ
จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (DGO/ETHCDP/87.3) 
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ค.ศ. 1990: การสํารวจขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับการใชเกณฑ
จริยธรรมโดยเจาหนาท่ีควบคุมยาระดับชาติ (รายงานสรุปใน 
A45/13) 
 
ค.ศ. 1992: การศึกษานํารองขององคกรปฏิบัติการดานสุขภาพสากล 
(Health Action International, HAI) (Harvey และCarandang) 
เกี่ยวกับผลกระทบของเกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลก 
(ดําเนินการเนื่องจากมีขอมูลนอยมาก และอัตราการตอบกลับจาก
การสํารวจ DMP ต่ํา) และไดเสนอตอการประชุมระหวางภูมิภาค
ขององคกรปฏิบัติการดานสุขภาพสากล เจนีวา ค.ศ. 1992 

 
ค.ศ. 1993: ปรับปรุงการศึกษาขางตนขององคกรปฏิบัติการดาน
สุขภาพสากล (ทําใหกระจางชัด และเพิ่มเติมขอมูลตอบกลับ) 
นํา เสนอเปนเอกสารในการประชุมสภาองคการสากลดาน
วิทยาศาสตรการแพทย/องคการอนามัยโลก เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม 
เจนีวา ค.ศ. 1993 
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ค.ศ. 1992: การสํารวจขององคการอนามัยโลก: วิธีการระดับชาติ

เพื่อควบคุมการสงเสริมการขายยาตามกฎหมายโดยอาศัยการศึกษา

ดวยแบบสอบถาม (เอกสารสําหรับการปรึกษาหารือของสภา

องคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย/องคการอนามัยโลก 

เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม ค.ศ. 1993: ไมไดพิมพเผยแพร) 

 

ค.ศ. 1995-1997: การประเมินการนําเกณฑจริยธรรมวาดวยการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติ โดยมีหลาย

ประเทศ ( ไดแก ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ศรีลังกา ไทย เวียดนาม) เขารวม ประสานงานโดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยลาโทรบ ออสเตรเลีย,  สถาบันแคโรลินสกา สวีเดน 

และแผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนขององคการอนามัยโลก 

รายงานเบ้ืองตนเผยแพรในเดือนกันยายน ค.ศ. 1997 และนําเสนอ

ตอที่ประชุมโตะกลมขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับเกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา เจนีวา ค.ศ. 1997 
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ค.ศ. 1996-1997: การสํารวจเบื้องตนขององคกรปฏิบัติการดานสุขภาพ
สากล เกี่ยวกับขอบังคับของการสงเสริมการขายยาในละตินอเมริกา 
สรุปผลการศึกษานีน้ําเสนอในท่ีประชุมโตะกลมขององคการอนามัย
โลกเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา เจนีวา 
ค.ศ. 1997 
 
ค.ศ. 2003: การทบทวนจัดทําฐานขอมูล 4 เร่ือง แลวเผยแพรผาน
เว็บไซด ไดแก ทัศนคติของแพทยและบุคลากรสาธารณสุขกับ
ประชนชนตอการสงเสริมการขาย ผลกระทบของการสงเสริมการ
ขายตอทัศนคติและความรู ผลกระทบของการสงเสริมการขายตอ
พฤติกรรม และควรดําเนินกิจกรรมการแทรกแซงอยางไรจึงจะ
สามารถสรางสมดุลของการสงเสริมการขายยา  

 
ค.ศ. 2004:   การประเมินการนําเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริม
การขายยาขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติ ระยะท่ี 2 โดยมี
ประเทศที่เขารวม 4 ประเทศ (ไดแก อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย เวียดนาม) เขารวม ประสานงาน 
โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการออสเตรเลียเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
(Australia Agency for International Development)     
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4. การประชุม และสิ่งตีพิมพท่ีเก่ียวของ 
 
ค .ศ .  1985: การประชุมรวมท่ีไนโรบี  เกี่ยวกับการใชยาอยาง

สมเหตุสมผล (รายงานขององคการอนามัยโลกเพื่อเผยแพร (WHO, 

Geneva, 1987) ประกอบดวยขอ เสนอเ พ่ือปรับปรุงให เกณฑ

จริยธรรม ค.ศ. 1986 ทันสมัยข้ึน) 

 

ค.ศ. 1987: กลุมผูเช่ียวชาญระหวางประเทศเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม

วาดวยการสงเสริมการขายยา (รายงานฉบับนี้ไมไดพิมพเผยแพร แต

ใชเปนฐานหลักสําหรับจัดทําเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการ

ขายยาขององคการอนามัยโลกซ่ึงพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 1988 โดย

พิมพเผยแพรเปนภาษาทางการขององคการอนามัยโลกครบทุก

ภาษา (อาหรับ จีน อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน รัสเซีย) และพิมพซํ้าเปน

ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน และรัสเซีย ใน WHO Action Programme 

on Essential Drugs’ Essential Drugs Monitor, 1994) 

 

ค.ศ. 1993: การปรึกษาหารือของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตร

การแพทย/องคการอนามัยโลก เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
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ค.ศ. 1997: การประชุมโตะกลมเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกอยางไมเปนทางการโดย

มีผูแทนของภาคีที่ เกี่ยวของใหขอมูลดานกลยุทธขององคการ

อนามัยโลกเพื่อทบทวนและประเมินประสิทธิผลของเกณฑ

จริยธรรมขององคการอนามัยโลก มีการเผยแพรผลสรุปของการ

ประชุม 

 

 ค.ศ. 2004: องคการอนามัยโลกและองคกรปฏิบัติการดานสุขภาพสากล 

(Health Action International, HAI) ไดจัดพิมพเผยแพรรายงานท่ีมีชื่อวา 

การสงเสริมการขายยา อะไรท่ีเรารู และอะไรท่ีเรายังไมไดเรียนรู 
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แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
 

หลักการและเหตุผล 
 
        ปจจุบนัคนไทยยงัเผชิญกับปจจยัเส่ียงจากการใชยาทีน่ําไปสู

การทาํลายสุขภาพ กอใหเกดิความเจ็บปวยในหลายมิติ มีปจจยัเส่ียง

จากการเขาไมถึงยา มูลคาการใชยามากเกินความจําเปน สําหรับ

อันตรายจากการใชยาซ่ึงมีสาเหตจุากปญหาสูตรตํารับ คุณภาพยา และ

การใชยาไมเหมาะสม ซ่ึงผลเกิดจากปญหาระบบควบคุม การข้ึน

ทะเบียนตํารับยา การกระจายยาและการสงเสริมการขายยา เปนตน  

 เพื่อใหไดยาท่ีดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเขาถึงไดนั้นตอง

มองทะลุตลอดท้ังวงจร และใหความสําคัญตอการเฝาระวังและการ

ประเมินระบบยา เพื่อสงสัญญาณเตือนภัยไปสูการแกไขเชิงระบบ

และโครงสราง จึงมีความจําเปนตอการเก้ือหนุนสรางความเขมแข็ง 

พัฒนาระบบการติดตามเฝาระวัง ตรวจสอบ และสงสัญญาณ หรือ

กระตุนใหเกิดกลไกการทํางาน ใหเกิดความยั่งยืนตอไป และนํามา

เปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีใชประกอบการจัดทํานโยบายดานยา 

ตลอดจนจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาระบบยาของประเทศ 
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กรอบแนวคดิการพัฒนากลไกเฝาระวังและจัดการระบบยา 
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วิสัยทัศน 

 
ระบบและกลไกลที่เขมแข็งในการเฝาระวังและพัฒนา

ระบบยาอยางรอบดาน  พรอมสงสัญญาณเตือนภัยเร่ืองอันตรายจาก
ยาในมิติตางๆ ผานการส่ือสารสาธารณะดวยการสรางและจัดการ
องคความรู ตลอดจนขับเคลื่อนเชิงนโยบายและโครงสรางผาน
เครือขายอยางตอเนื่อง สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ชุมชนทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง   

 
วัตถุประสงค 

 
1.  สรางและจัดการองคความรูของระบบยาในประเด็นของการเฝา

ระวัง กํากับความเส่ียงจากยา และการพัฒนา รวมทั้งประเด็น
ดานนโยบาย และโครงสราง  

2.  พัฒนากลไกและรูปแบบตางๆในการเฝาระวังและการสง
สัญญาณเตือนภัยจากยา 

3.  สรางเครือขายทางวิชาการและประชาสังคมในระดับตาง ๆ ให
ประสานกันเพือ่เปนกลไกในการเฝาระวังระบบยาท่ีเขมแข็ง  
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4.  ทําการส่ือสารสาธารณะ ใหเกิดการรับรู และสรางความเขาใจ
ในวงกวางถึงประเด็นสถานการณความเส่ียงจากระบบยา 
แนวคิด หลักการ และความรู      

5.  พัฒนา และผลักดันนโยบายแหงชาติดานยา แผนยุทธศาสตร
พัฒนาระบบยา และ กฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการบริหารจดัการ
ระบบยา 

 
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  3 ป (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554) 

 
ยุทธศาสตรหลักของแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ

พัฒนาระบบยา (กพย.) แบงเปน 5 ดาน ดังนี้ 
(1) การสรางและจัดการองคความรู 
(2) การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไกการจัดการความ

เส่ียงจากยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝา
ระวังและพัฒนาระบบยา 

(3) การสงเสริมความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา 

(4) การส่ือสารสาธารณะเพ่ือสงสัญญาณสูสังคม 
(5) การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร พัฒนาระบบ

ยาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1   การสรางและจัดการองคความรู 
 
1. ประมวลผลงานวิจัยและจัดทําฐานขอมูลวิจัยและสถานการณ

ของระบบยา 
2.  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเฉพาะกิจที่สําคัญ 
3. อาศรมความคิดระบบยา (ดวยการเสวนาของผูที่สนใจศึกษา

คนควาในประเด็นเดียวกัน หรือเร่ืองท่ีใกลเคียงกันในรูปสห
สาขาวิชาเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไป) 

4. ถอดบทเรียนประสบการณการทํางานที่ผานมา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไกการจัดการ

ความเสี่ยงจากยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา 

 
1.  พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับช้ีวัดสถานการณระบบยา 
2. สงเสริมและพัฒนาระบบเฝาระวังความเส่ียงจากยาในชุมชน 

และภาคีเครือขาย 
3. สนับสนุน การทดลองรูปแบบเฝาระวังและพัฒนาระบบยา เชน 

ชุดโครงการธรรมาภิบาลระบบยา ซ่ึงไดรับทุนบางสวนจาก
องคการอนามัยโลก ชุดโครงการจริยธรรมและการสงเสริมการขาย
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝา

ระวังและพัฒนาระบบยา 
 

1. การหนุนเสริมบทบาทเครือขายวิชาการ วิชาชีพ ประชาสังคม 
เพื่อทําหนาท่ี เฝาระวัง  ติดตาม  กํากับและพัฒนาระบบยา 
สนับสนุน สรางความเขาใจและเรียนรูสภาพปญหาชุมชน ดวย
การประชุมแลกเปลี่ยนดูงาน การฝกอบรม สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสงตอองคความรูสูประชาสังคม 

2. การเช่ือมประสานภาคีเครือขายทุกระดับท้ังในและตางประเทศ 
ผานภาครัฐ สถาบัน ภาคีเครือขายวิชาการ และเครือขายภาค
ประชาสังคม ดวยวิธีการหลากหลาย เชน การสัมมนา ประชุม
แลกเปล่ียนประสบการณ ศึกษาดูงานในประเด็นของการสราง
กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยาในระดับตาง ๆ 
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เครือขายวิชาการ
ทุกระดับ 

เครือขายประชาสงัคม 
องคกรพัฒนาเอกชน

สือ่มวลชน

ศึกษา
บริการ

บังคับใช กม.

ศูนยเฝาระวงั
และพัฒนา
ระบบยา

หนวยงานหลกั
(อย สปสช ฯลฯ)

ผูมีอํานาจตัดสนิใจ

(เครือขายระดับพ้ืนท่ี ประเทศ ภูมิภาค นานาชาติ)

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การส่ือสารสาธารณะ เปนการสงสัญญาณสูสังคม  
กระจายขอมูล  เพื่อการรับรู ความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องระบบยา  

และเพื่อการเตรียมพรอมของสังคม  ดวยมาตรการดงันี ้
 

1. สงสัญญาณเตือนภัยเร่ืองยาสูสังคม (Social warning) 
2.    การแถลงขาว (Press conference) 
3.    การประชุมวิชาการระบบยาประจําป 
4.    การจัดทํารายงานสรุปสถานการณระบบยาประจําป  
5.    การจัดทําจดหมายขาว   ยาวิพากษ   รวมกับกลุมศึกษาปญหายา 
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สื่อมวลชนสัมพันธ 
 
1. การสรางการรับรูและตระหนักในปญหาเร่ืองยาของส่ือมวลชน  
2. การสนับสนุนขอมูลวิชาการแกส่ือมวลชน 
 

รณรงคเผยแพร 
 

1. การสนับสนุนการผลิตส่ือ 
2. สนับสนุนกิจกรรมท้ังในสถาบันและกจิกรรมสูสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5   การผลักดนันโยบาย แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบ

ยา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
 

1. ศึกษาวเิคราะหดานกฎหมาย และนโยบาย 
2. สรางกลไกการติดตามความเคล่ือนไหวและการส่ือสารนโยบาย

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ผลักดัน เสนอและปรับปรุงกฏหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
4. พัฒนาและผลักดันนโยบายแหงชาติดานยา และแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาระบบยา 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เกิดศูนยเฝาระวังและพัฒนาระบบยา ซ่ึงเปนหนวยขับเคล่ือน
ขบวนการทางสังคม และวชิาการใหเปนกลไกท่ีเขมแข็งในการ
เฝาระวังและพฒันาระบบยาโดยการประสานและสนับสนนุภาคี
เครือขายใหมบีทบาทเชงิรุกในการนําเสนอนโยบายและกฎหมาย 

2.  มีรางนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบยา 

3.  มีการลดปจจยัเส่ียงทางดานยาท่ีสําคัญเพื่อใหเกิดการเขาถึงยาที่
มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีการใชยาที่เหมาะสม เชน ลดจาํนวน
ยาไมเหมาะสม  
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คณะกรรมการ  “แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ 
พัฒนาระบบยา” 

 
ท่ีปรึกษา 
1. พญ.อมรา มลิลา 
2. นพ.วิชยั โชควิวัฒน  
3. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค 
3. อธิการบดี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูแทน 
 
คณะกรรมการกํากับทิศ 
1. ผศ.ภญ.สําลี ใจด ี    ประธาน 
2. ศ.พญ.ชนิกา  ตูจินดา    กรรมการ 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูแทน  กรรมการ 

4. รศ.ภญ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท  กรรมการ 
5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   
    หรือผูแทน     กรรมการ 
6. รศ.ดร.อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์    กรรมการ 
7. รศ.ภก.ดร.วทิยา  กุลสมบูรณ   กรรมการ 
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8.  นายจิรวุสฐ  สุขไดพึ่ง   กรรมการ 
9.  นพ.ศิริวัฒน  ทิพยธราดล  กรรมการ 
10. พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน  กรรมการ 
11. ผูแทน สสส.   กรรมการ 
12. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา  เกียรตยิิ่งอังศุลี   กรรมการและเลขานุการ 
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กลุมศึกษาปญหายา 
 

ความเปนมา 
 
 จากการท่ีเภสัชกรในสาขาตางๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มีความ
สนใจถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใชยาและมีความเห็นรวมกันวายา
นอกจากมีประโยชนอยางมากในการปองกันและบําบัดรักษาอาการ
ของโรคแลว ยังกอใหเกิดอันตรายและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจาก 

⋅ การผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน 

⋅ การใหบริการท่ีขาดความรู มุงแสวงแตผลประโยชน 
⋅ การใหยาท่ีไมถูกตอง 
 

 นอกจากยาแลว อาหารและเครื่องสําอาง ก็กอใหเกิดอันตราย
ไดเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการรวมกลุมของบุคลากรดังกลาว กอตั้ง
กลุมศึกษาปญหายาขึ้น ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.2518 เพื่อศึกษาหา
แนวทางแกไขท่ีเหมาะสมซ่ึงจะชวยสงเสริมสวสัดิภาพการใชยา
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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วัตถุประสงค 
 

1.  ศึกษาขอมูลทุกๆ ดานท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อาหารและ
เคร่ืองสําอาง รวมท้ังปญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสังคมในดานสาธารณสุข ในอันท่ีจะ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การใหบริการแกประชาชน 

2.  นําเสนอปญหา ขอเท็จจริง ตลอดจนขอเสนอแนะในปญหาท่ี
ไดศึกษาแลวแกองคกรหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เพื่อรวมกันแกไขปญหานั้น 

3.  ใหความรูเกี่ยวกับยาและสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน 
เชน การใชยา การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรค 
การเลือกอาหาร โทษภัยของเคร่ืองสําอางเปนตน 

4. สงเสริมและฝกฝนใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
ทุกฝายหันมาสนใจ และรวมกันรับผิดชอบปญหาของสังคม
อยางจริงจัง 

5.  สงเสริมใหมีการถายทอดประสบการณการทํางานและ
เสริมสรางผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

6.  รวมมือและประสานงานกับองคกร หนวยงานหรือสมาคม
อ่ืนๆ  ที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกันในการท่ีจะพัฒนา
สังคมไทย 
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ท่ีปรึกษา 
1.ผศ. ภญ. สําลี  ใจด ี
2.ผศ. ดร. ภญ.นิยดา  เกียรตยิิง่อังศุลี 
 
ประธานกลุมศึกษาปญหายา 
ผศ. ดร. ภญ. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
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