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คํานําครัง้ ที่ 3
การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา เปนกิจกรรม
สําคัญในการรวมกันสราง “ระบบการใชยาที่เหมาะสม” ของทุก
ประเทศทั่วโลก โดยที่อาจกลาวไดวาความกาวหนาในเรื่องนี้นอย
มากนับตั้งแตที่องคการอนามัยโลกไดมีการจัดทําเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายขึ้นในป ค.ศ. 1988 อยางไรก็ตาม ผลของ
การโฆษณาส ง เสริ ม การขายที่ ข าดการกํ า กั บ ด ว ยหลั ก เกณฑ
จริยธรรมไดกอใหเกิดผลกระทบตอทั่วโลก ผูบริโภคสวนหนึ่งตอง
เจ็บปวย เสียชีวิตเพราะการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม กรณี
ของยาไวออกซ (Vioxx®) ที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2004 เปนตัวอยางที่
ชัดเจนและกรณียานิวรอนติน (Neurontin®) ที่มีการสงเสริมการขาย
ทั้ง ๆ ที่ไมมีสรรพคุณอยางที่กลาวอางเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น
กอนหนานั้นวาการสงเสริมการขายยาอยางเขมขน เปนเหตุใหมีการ
สั่งใชยา ผู ปว ยตองเสี ยเงิ นค ายาที่แ พงมากกั บยาที่ไมมี สรรพคุณ
อยางที่กลาวอาง
ประเทศสวนใหญยอมรับวาหลักการควบคุมกันเองของกลุม
ผูผลิตยาเปนสิ่งสําคัญมาก แตการควบคุมการสงเสริมการขายดวย

หลักการควบคุมกันเองไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดอํานาจใน
การบังคับใชแมแตในกลุมที่เปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมยา
ที่มีหลักเกณฑจริยธรรมชัดเจน รวมทั้งไมสามารถบังคับบริษัทยาที่
มิได เ ป นสมาชิ ก สํ า หรั บ สหรัฐอเมริก าเองตระหนั กเรื่ องนี้ดี ขึ้ น
หลั ง จากที่ผู บ ริ โ ภคนับพั น คนต องรั บผลจากทั้ งสองกรณี ข างต น
และเตรียมการใชกฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายยา (Physician
payment sunshine act) โดยที่บางมลรัฐ เชน เวอรมอนต แมสซาซู
เซส และอีกประมาณ 20 รัฐไดตรากฎหมายควบคุมการสงเสริมการ
ขายยาตอแพทยกอนหนานี้แลว โดยหลักการสําคัญของกฎหมาย
ใหม อ ยู ที่ ก ารกํ า หนดให บริ ษั ทยาต อ งรายงานค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั้งหมดตอสาธารณะ ซึ่งหมายรวมถึงคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร คา
เดินทาง คาสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ แกแพทยและบุคลากรทางการ
แพทย ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสั่งใชยา ทําใหยาราคาแพง
และกัดเซาะความไววางใจระหวางแพทยและผูปวย
สํา หรับ ประเทศไทย นั บ เป น โอกาสดี ในรอบป ที่ ผ า นมา
ภาครัฐไดดําเนินการหลายเรื่องที่ชี้ใหเห็นวาใหความสําคัญกับการ
ควบคุมการสงเสริมการขาย อาทิ การกําหนดใหมีนิยามและหมวด
ที่วาดวยการสงเสริมการขายเปนครั้งแรกในรางพระราชบัญญัติยา

ฉบั บ ใหม หรื อ ความพยายามในการจั ด การกั บ บริ ษั ท ที่ ล ะเมิ ด
จริยธรรมในการสงเสริมการขาย นํายาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ
มาโฆษณาแอบแฝงในรูปสื่อความรู โดยที่มิไดใหขอมูลที่ครบถวน
เชน กรณีวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก มิไดใหความรูวาวัคซีนยัง
ไมสามารถปองกันไดทุกสายพันธ วิธีปองกันที่ดีที่สุดคือการตรวจ
คัดกรองที่เรียกวาแปบเสมียร สวนยาคุมกําเนิดก็ถูกนํามาโฆษณา
สรรพคุณที่มิไดรับอนุญาตวาเปนฮอรโมนสูตรผิวสวย เปนตน
สวนที่เปนที่นาเสียดาย คือ ยังมิไดมีการนําเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกมาปรับใชทั้ง
ฉบับ การจัดการปญหาการสงเสริมการขายยาในประเทศไทยจึง
เปนเรื่อง ๆ เฉพาะคราว มิไดมีความยั่งยืน
เนื่องในโอกาสที่แผนงานเฝาระวังและพัฒนาระบบยา คณะ
เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีการจัดประชุม
วิชาการประจําป 2552 จึงถือเปนโอกาสที่จะไดจัดพิมพเกณฑ
จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาขึ้นใหมเปนครั้งที่สาม โดย
ไดบรรจุความกาวหนาในการดําเนินการควบคุมการสงเสริมการ
ขายยาขององคการอนามัยโลกไวดวย

ดวยความมุงมั่นเชนเดียวกับกลุมศึกษาปญหายา และมูลนิธิ
สาธารณสุ ข กั บ การพั ฒ นา แผนงานฯ ต อ งการสื่ อ สารไปยั ง ผู ที่
เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ แพทย
เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ สื่อมวลชน องคกรวิชาชีพ
อุ ต สาหกรรมผู ผ ลิ ต ยา อุ ต สาหกรรมสื่ อ โฆษณายา ผู ป ว ย และ
ผูบริโภค เพื่อใหเกิดความตระหนัก และระมัดระวังวาประเทศไทย
ยังไมมีการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมเพื่อการสงเสริมการขายที่
ครบถวน สมบูรณ ซึ่งยอมสงผลใหมีการบริโภคยามากเกินจําเปน
บริโภคยาผิด บริโภคยาแพง ในผูปวยและผูบริโภคชาวไทยเพิ่มขึ้น
อย า งต อ เนื่ อ ง การหยุ ด ยั้ ง ป ญ หาการส ง เสริ ม การขายยาที่ ข าด
จริยธรรมขึ้นกับความรูความเขาใจและความรวมมือของทุกฝาย
ถึงเวลาแลวที่จะตองยุติการสงเสริมการขายยา ผลิตภัณฑสุขภาพ
รวมถึงบริการสุขภาพทีข่ าดจริยธรรม
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย)
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 สิงหาคม 2552

คํานําครัง้ ที่ 1
การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา เปนกิจกรรม
หนึ่งของกลุมศึกษาปญหายา (กศย.) และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พั ฒ นา(มสพ.) ซึ่ ง เป น องค ก รพั ฒ นาเอกชนที่ ทํ า งานคุ ม ครอง
ผูบริโภคดานยาและสุขภาพ เพื่อรวมกันสราง “ระบบการใชยาที่
เหมาะสม” ในสังคมไทยกลวิธีหนึ่งที่ใชคือการเผยแพร “เกณฑ
จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา” ขององคการอนามัยโลก
ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 ไปยังผูที่เกี่ยวของทุก
ฝ า ย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง คื อ บุ ค ลากร
สาธารณสุข สื่อมวลชน สมาคมวิชาชีพ อุตสาหกรรม ผลิต โฆษณา
ยา ผูปวย และผูบริโภค เพื่อใหเกิดความตระหนัก และระมัดระวัง
เนื่ อ งจากประเทศไทยยั ง ไม มี ก ารประยุ ก ต ใ ช เ กณฑ ดั ง กล า ว
ประกอบกั บมี ก ารส ง เสริ ม การขายยาทุ ก รู ป แบบอย างเข ม ข น อยู
ตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหมีการบริโภคยามากเกินจําเปน บริโภคยา
ผิด บริโภคยาแพง ในผูปวยและผูบริโภคชาวไทยเพิ่มขึ้น
ในการจัดทํา “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายา”
เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ที่เมืองเจนีวา และการประชุม

ผูเชี่ยวชาญการใชยาที่เหมาะสม ที่เมืองไนโรบี เมื่อวันที่ 25-29
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2528 นั้ น มี ผู แ ทนจากกลุ ม ศึ ก ษาป ญ หายา
(ภญ. สําลี ใจดี ประธานขณะนั้น) ไดรับเชิญเขาประชุมดวยทั้ง 2
ครั้ง กลุมศึกษาปญหายาจึงถือเปนภารกิจหลักที่จะชวยผลักดัน
ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การใช ย าที่ เ หมาะสม ทั้ ง โดยการสนั บ สนุ น ให
ผูบริโภคมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการเลือกใชยาเพื่อ
ดูแลรักษาตนเองเมื่อจําเปนตองใชยา และการรณรงคใหมีการนํา
เกณฑ จริยธรรมว าดวยการส งเสริ มการขายยาไปสู การปฏิบัติใ น
ผูเกี่ยวของ
จากการติดตามความคืบหนาในการนําเกณฑฯ ดังกลาวไปสู
การปฏิ บั ติข องประเทศสมาชิ ก โดยองค การอนามั ย โลกเมื่ อ 5-7
เมษายน พ.ศ. 2536 ที่เมืองเจนีวา (ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธาน
กลุมศึกษาปญหายาไดรับเชิญเขาประชุมดวย) ที่ประชุมมีขอเสนอ
ใหแตละฝายที่เกี่ยวของชวยกันเรงการรณรงคใหใชเกณฑจริยธรรม
ดังกลาวเพื่อใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสมทั่วโลกโดยเร็ว
การจัดพิมพ “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา”
ขององคการอนามัยโลกฉบับนี้ขึ้นมาเผยแพรในหมูผูเกี่ยวของครั้งนี้
ได รั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวงสาธารณสุ ข ตาม “โครงการ

สนับสนุนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนในการพัฒนาสาธารณสุข
ป 2536” ซึ่งนับเปนนิมิตหมายที่ดีในการประสานงานรวมมือกัน
ระหวางองคกรเอกชนคุมครองผูบริโภคและกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่ ง เป น ที่ ค าดหวั ง ว า กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหนวยงานที่เกี่ยวของจะได
ดํ า เนิ น การในส ว นที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบให บ รรลุ เ ป า หมายของการ
รวมกันสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใตการใชยาที่เหมาะสม
ในการดูแลรักษาสุขภาพตอไป
กลุมศึกษาปญหายา
20 กันยายน 2536

คํานําครัง้ ที่ 2
การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยายังเปนกิจกรรม
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องทีต่ องการรวมมือ แมสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดรางเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายเภสัช
ภัณฑของไทย แตก็ยังไมเพียงพอตอการควบคุมการสงเสริมการขาย
ยา โดยเฉพาะในภาวะที่การตลาดตางๆ รวมทั้งยาอยูใ นลักษณะที่ถูก
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ประชุมสมัชชา องคการอนามัยโลก ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 2-12 พฤษภาคม
2537 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่เรียกรองประเทศ
สมาชิกเรงประยุกตใชเกณฑนี้อยางเขมแข็ง
กลุ มศึ กษาป ญหายา (กศย.) และมูลนิ ธิ สาธารณสุขกั บการ
พัฒนา (มสพ.) ซึ่ งเป นผู จัดทํ าได คาดหวั งว าจุ ลสารเล มนี้ จะชวย
สนับสนุนใหเกิดจริยธรรมในการสงเสริมการขายยาทุกระดับในกลุม
ผูเกี่ยวของตางๆมากขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ

ที่เกี่ยวของ ไมวาเปนองคกรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยบุคลากรสาธารณสุข
ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและกระจายยา ธุรกิจโฆษณาเพื่อใหเกิดการใช
ยาที่เหมาะสม และพัฒนาประชาชนชาวไทยใหมีสุขภาพดีทั่วหนา
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1

เกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาที่ 41.17)
(ETHICAL CRITERIA FOR MEDICINAL DRUG PROMOTION,WHA 41.17)

WHA41.17
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 41 วาระ
ที่ 23 ไดประกาศใชเกณฑนี้โดย
อางถึงมติที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกที่ WHA
21.41 และ WHA 39.27;
จากการพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหาร เรื่อง
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ซึ่งจัดทําฉบับรางโดย
กลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติ
ทําใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยา โดยความตระหนักรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของจักมีสวนชวยทําใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมที่มากยิ่งขึ้น
จึงมีมติ
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1. ขอบคุณตอกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติที่รวมกันทํางานนี้
2. รับรองเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (ที่แนบ
มา) ภายใตความเขาใจรวมกันวาจะสรางหลักเกณฑทั่วไปที่
สามารถนําไปปรับใชโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ตามความ
พรอมและเหมาะสมของแตละประเทศในแงการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา สถานการณทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กฎหมาย และการควบคุมกลุมโรคตางๆ แบบแผน
ในการบํ า บั ด รั ก ษา และระดั บ การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข
รวมถึงประเทศที่มิไดมีขอผูกพันเรื่องนี้ในทางกฎหมาย
3. กระตุนใหประเทศสมาชิก
(1) นํ า เกณฑ จ ริ ย ธรรมนี้ ไ ปพั ฒ นาให เ กิ ด มาตรการที่
เหมาะสมสําหรับประเทศของตน เพื่อใหแนใจวา
การสงเสริมการขายยาจะสนับสนุนเปาหมายในการ
ปรับปรุงการดูแลรักษาสุขภาพในสวนที่อยูภายใต
การใชยาที่เหมาะสมอยางเต็มที่
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(2) เมื่อไดพัฒนามาตรการตางๆ เปนแนวปฏิบัติแลว
ต อ งจั ด ให มี ก ารเฝ า ระวั ง ติ ด ตามและควบคุ ม
บังคับใชที่เหมาะสม
4. เรียกรองใหผูผลิตและผูแทนจําหนาย/ อุตสาหกรรมโฆษณา
และสงเสริมการขาย บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการ
สั่ ง ใช ย า จ า ยยา จั ด หาและกระจายยา มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ สมาคมวิชาชีพ กลุมผูปวยและผูบริโภค
สื่ อ มวลชนทั้ ง ระดั บ วิ ช าชี พ และทั่ ว ไป (รวมทั้ ง ผู พิ ม พ แ ละ
บรรณาธิ ก ารของวารสารทางการแพทย สิ่ ง ตี พิ ม พ แ ละสื่ อ
โฆษณาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) และสาธารณชน ดําเนินการ
(1) ใชเกณฑจริยธรรมนี้ตามความเหมาะสม ตาม
ขอบเขตความสามารถในการทํากิจกรรมและ
ความรับผิดชอบของตน
(2) ปรับปรุงมาตรการของตน โดยยึด เอาเกณฑ
จริยธรรมนี้ เปนแนวทางและจัดใหมีการเฝ า
ระวังควบคุมการปฏิบัติเพื่อใหถึงมาตรฐานที่
กําหนด
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5. เรี ย กร อ งให ผู อํา นวยการใหญ องค ก ารอนามัย โลก (Director
General: DG WHO) ดําเนินการ
(1) เผยแพรเกณฑจริยธรรมนี้อยางกวางขวาง โดย
ใชสื่อภาษาสากลที่เปนทางการทั้งหมด
(2) ติดตามการปฏิบัติการตามเกณฑจริยธรรมนี้
และรายงานต อ คณะกรรมการบริ ห ารเป น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม
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บทนํา
(Introduction)
1. สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญการใช ย าที่
เหมาะสม (Conference of Experts on the Rational Use of Drugs)
ขององคก ารอนามั ย โลก ณ เมื อ งไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่ อ
พฤศจิกายน ค.ศ.1985 และการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก
สมัยที่ 39 เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1986 (Resolution WHA 39.27)
ที่อนุมัติใหทําการปรับปรุงกลยุทธดานยา (revised drug strategy
การจัดทํา “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา” โดย
ตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานของการปรั บปรุ งและขยายเกณฑ เ ดิ ม ที่ มีอ ยู ใ ห
ทันสมัย จากเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรสําหรับการโฆษณา
ยา (Ethical & Scientific Criteria for Pharmaceutical Advertising
ซึ่ ง องค ก ารอนามั ย โลกได จั ด ทํ า และอนุ มั ติ ใ ห ใ ช เ มื่ อ ค.ศ.1968
Resolution WHA 21.41) เกณฑที่จะประกาศใชตอไปนี้ไดมาจาก
การปรั บ ปรุ ง ต น ร า งที่ จั ด ทํ า โดยกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญนานาชาติ
(International Group of Expert, November 1987, Geneva)
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วัตถุประสงค
(Objective)
2. วัตถุประสงคหลักของเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
สงเสริมการขายยา เพื่อสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหเกิดการ
พั ฒ นาการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ ในส ว นที่ อ ยู ภ ายใต ก ารใช ย าที่
เหมาะสม (ซึ่งจักตองเปนสวนหนึ่งของนโยบายแหงชาติทางดานยา
ที่ผสมผสานอยูในนโยบายสาธารณะแหงชาติ)
เกณฑจริยธรรม
(Ethical Criteria)
3. จริยธรรมจะมีความหมายแปรเปลี่ยนไปในสวนตางๆ
ของโลกและสังคมที่แตกตางกัน ประเด็นสําคัญอยูที่พฤติกรรมหรือ
กิ ริ ย าใดที่ ถื อ ว า เหมาะสม สมควรถื อ ประพฤติ ใ นทุ ก ๆ สั ง คม
สําหรับเกณฑจริยธรรมในการสงเสริมการขายยาควรอยูบนรากฐาน
ของพฤติกรรมที่เหมาะสม มุงใหเปนการสงเสริมการใชยาดวยความ
จริงและความถูกตองชอบธรรม ดังนั้นเกณฑจริยธรรมนี้ยอมมีสวน
ชวยผลักดันใหการสงเสริมการขายยาอยูภายใตหลักเกณฑมาตรฐาน
ทางจริยธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกสังคม
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การนําเกณฑจริยธรรมไปสูการปฏิบตั ิ
(Applicability and Implementation of Criteria)
4. เกณฑเหลานี้ประกอบดวยหลักการทั่วๆ ไปของเกณฑ
มาตรฐานจริ ย ธรรมที่ ส ามารถนํ า ไปปรั บ ใช ไ ด โดยรั ฐ บาลของ
ประเทศต า งๆ ตามความเหมาะสมของแต ล ะประเทศที่ มี ค วาม
แตกต า งทางการเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม การศึ ก ษา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กฎหมายและขอบังคับ โรคที่เปนปญหา
(disease profile) ตลอดจนประเพณีการรักษาโรคและระดับของการ
พัฒนาระบบสาธารณสุข เกณฑเหลานี้สามารถประยุกตใชไดกับยา
ที่ตองใชใบสั่งยาและไมตองใชใบสั่งยา (prescription and nonprescription drugs) 1 รวมทั้งสมุนไพรและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการ
สงเสริมการขายเชนเดียวกับยา เกณฑนี้สามารถใชโดยประชาชน
รัฐบาล อุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry ทั้งผูผลิตและ
ผูแทนจําหนาย) promotion industry (ตัวแทนโฆษณา บริษัทที่ทํา
1

ตามกฎหมายไทย ยาที่ตองใชใบสั่งยา ไดแก ยาควบคุมพิเศษ, วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด
ใหโทษประเภท 3 สวน ยาอันตราย เปนยาที่ไมตองใชใบสั่งยา แตตองสงมอบโดยเภสัชกร; ยาที่ไมตองใช
ใบสั่งยา ไดแก ยาสามัญประจําบาน ยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (OTC=Over the
Counter Drug)
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วิจัยดานการตลาด เปนตน) บุคลากรสาธารณสุข(ที่เกี่ยวของกับการ
สั่ง ใช ย า การจ ายยา การจั ด หาและกระจายยา) มหาวิ ทยาลั ย และ
สถาบัน การศึ กษา อื่น ๆ สมาคมวิ ชาชีพ กลุมผู ปวยและผูบริ โ ภค
สื่ อ สารมวลชน ทั้ ง ระดั บ วิ ช าชี พ ทั่ ว ไป (รวมทั้ ง ผู พิ ม พ แ ละ
บรรณาธิการของวารสารการแพทย สิ่งตีพิมพและสื่อโฆษณาอื่นๆ
ที่เ กี่ ยวข อง) ซึ่ งบุ ค คลากรเหล านี้ ค วรเร งสนั บสนุ น การใชเ กณฑ
จริยธรรมนี้ตามความเหมาะสม ตามขอบเขตความสามารถในการ
ดําเนินกิจกรรมและความรับผิดชอบของตน รวมทั้งสามารถนําไป
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในสายงานอาชีพของตนที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมการขายยาไดดวย
5. เกณฑนี้มิใชกฎหมาย ดังนั้นรัฐบาลของแตละประเทศ
อาจจะพั ฒ นาให เ ป น กฎหมายหรื อ หามาตรการอื่ น ตามความ
เหมาะสม โดยยึดเอาเกณฑนี้เปนหลัก รวมทั้งกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ก็
อาจหามาตรการควบคุมกันเองโดยยึดเอาเกณฑนี้เปนหลัก โดยที่ทุก
ฝายควรจะควบคุมและกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
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การสงเสริมการขาย
(Promotion)
6. นิยาม “การสงเสริมการขาย” หมายถึง การกระทําใดๆ
ก็ ต ามที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให ข อ มู ล และการชั ก ชวนหรื อ ล อ ใจทุ ก
วิ ถีท างโดยผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ย เพื่ อชั ก นํ า ใหเ กิ ด การสั่ ง ยา การ
จัดหายา การสั่งซื้อยาและการใชยาเพิ่มขึ้น
7. ยาที่ ว างขายอย า งถู ก ต อ งตามกฎหมายของแต ล ะ
ประเทศนั้นๆ เทานั้น ที่สามารถสงเสริมการขายไดในประเทศนั้นๆ
การส ง เสริ ม การขายควรจะสอดคล อ งกั บ นโยบายสาธารณสุ ข
แหงชาติและอยูภายใตกฎหมายของแตละประเทศ เชนเดียวกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนเอง (ถามี) ดวยความสมัครใจ การ
สงเสริมการขายยา ควรจะเปนการเสนอสิ่งที่นาเชื่อถือ เปนความ
จริ ง ความถู ก ต อ ง เป น ข อ มู ล ความรู ที่ ส มดุ ล รอบด า น ทั น สมั ย
สามารถพิ สู จ น ไ ด และมี ร สนิ ย มที่ ดี ไม มี ข อ มู ล ที่ เ ข า ใจผิ ด ไม
สามารถพิสูจนไดวาเปนจริง หรือจงใจละเลยหรือชักนําใหเกิดการ
ใชยา โดยที่พิสูจนไมไดวาถูกตองหรือเหมาะสม หรือเพิ่มความเสี่ยง
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ในการใชยาใหมากขึ้น คําวา “ปลอดภัย (Safe)” จะใชไดก็ตอเมื่อได
มีก ารรับรองอย างถูก ตอง การเปรี ยบเที ย บผลิต ภัณ ฑ ควรจะเป น
ความจริง ตรงไปตรงมา และสามารถพิสูจนได สื่อทุกชนิดที่ใช
ในการสงเสริมการขายไมควรออกแบบในลักษณะปดบังอําพราง
ลักษณะที่แทจริง
8. ขอมูลทางวิทยาศาสตร ควรจะมีใหพรอมสําหรับผูสั่ง
ใชยา (prescribers) และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สมควรจะไดรับ
ขอมูลนั้นๆ ตามคํารองขอหรือตามความเหมาะสม การสงเสริมการ
ขาย ไมควรชักนําไปสูการสั่งใชยาเพื่อการตอบแทนผลประโยชน
ทั้ ง เป น เงิ น และวั ต ถุ ต ามคํ า ขอของบุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข ทั้ ง
ทางตรงและทางออม ในทางกลับกันบุคลากรทางสาธารณสุขก็ไม
ควรจะรับหรือแสวงหาประโยชนใด ๆ จากการสงเสริมการขายดวย
9. กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและการศึกษา ไมควรจะถูก
นํามาใชอยางจงใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการขาย
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การโฆษณายา
(Advertising)
(ก) การโฆษณาทุกรูปแบบโดยตรงตอแพทยและบุคลากรทาง
สาธารณสุข
10. ข อ ความและภาพประกอบที่ ใ ช ใ นการโฆษณาต อ
แพทย แ ละบุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข ควรจะเป น ข อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกตองสมบูรณครบถวน ภายใตการรับรองทางดาน
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับยาตัวนั้น หรือแหลงของขอมูลอื่นที่
คลายคลึงกัน รวมทั้งเนื้อความก็ควรจะอานไดงายและชัดเจน
11. ในบางประเทศการโฆษณาตองประกอบดวยขอมูลของ
ผลิตภัณฑอยางสมบูรณครบถวนเชน approved scientific data sheet
หรือเอกสารอื่นที่คลายคลึงที่ใหตลอดชวงเวลาของการสงเสริมการ
ขาย หรือตั้งแตเริ่มมีผลิตภัณฑนั้นออกจําหนายจนถึงปจจุบัน สื่อ
โฆษณาที่กลาวอาง (promotional claim) อยางนอยที่สุดจะตองมีการ
สรุปขอมูลทางวิทยาศาสตรเอาไวดวย
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12. รายการขอมูลยาที่จะนําเสนอ ใหประกอบดวยเนื้อหา
สาระตามตัวอยางของ WHO drug information sheet ที่อยูใน
รายงานฉบั บ ที่ 2 ของคณะกรรมการผู เ ชี่ ย วชาญด า นการใช ย า
WHO Expert Committee on the Use of Essential Drug (WHO
Technical Report Series, No.722, 1985, p.43 ดูภาคผนวก) ซึ่ง
สามารถใชเปนตัวอยางในสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ ได สําหรับ
หัวขอของขอมูลที่ใชในสื่อโฆษณาควรประกอบดวย
⋅ 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. ในที่ซึ่งอนุญาตใหมีการโฆษณาไดโดยปราศจากการ
กลาวอาง (claims; reminder advertisement) ในสื่อโฆษณาอยาง
นอยควรจะมีชื่อการคา ชื่อสากลหรือชื่อทางยา ชื่อตัวยาออกฤทธิ์
รวมทั้งชื่อและที่อยูของผูผลิตหรือผูจําหนายยานั้น เพื่อใชในกรณีที่
มีความตองการไดรับขอมูลเพิ่มเติม
(ข) การโฆษณาทุกรูปแบบตอสาธารณชน
14. การโฆษณาตอสาธารณชนควรจะชวยใหประชาชน
สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการเลือกใชยาที่สามารถซื้อได
โดยไมมีใบสั่งยาและขอมูลที่ใหตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย
เพื่อใหประชาชนใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดโดยไมเอาเปรียบ
ประชาชนในดานสุขภาพอนามัย ไมควรอนุญาตใหโฆษณายาที่ตอง
จายตามใบสั่งยา (prescription drugs) หรือการสงเสริมการขายยาที่
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จํ า เป น ต อ งใช ใ นสภาวะร า ยแรงที่ ต อ งรั ก ษาโดยบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุขที่มีคุณวุฒิเทานั้น (ซึ่งประเทศนั้นๆ ไดกําหนดรายชื่อ
ไว) ไมทําการโฆษณายาเสพติดและยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาทตอ
สาธารณชน เพื่อตอตานยาเสพติดและการติดยาบางกลุมที่ตองใช
ภายใตการควบคุมเทานั้น ปกติเด็กเปนกลุมเปาหมายหลักของการ
ใหสุขศึกษา จึงไมควรทําการโฆษณายาโดยตรงตอเด็ก การโฆษณา
โดยกล า วอ า งว า ยานั้ น สามารถรั ก ษาป อ งกั น และบรรเทา ความ
เจ็บปวยอาจจะทําได ถาสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงเทานั้น โดยควร
ระบุขอจํากัดของการใชยาไวในตําแหนงที่เหมาะสมดวย
15. เมื่ อ ใช ภ าษาสํ า หรั บ ชาวบ า น ข อ มู ล ควรตรงกั น กั บ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ไดรับรองแลว ซึ่งประกอบดวย approved
scientific data sheet หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรอื่นๆ ที่ไดผาน
การรับรองอยางถูกตองแลว ภาษาที่จะทําใหเกิดความกลัวหรือการ
บีบคั้นกดดันไมควรใชอยางยิ่ง
16. รายการขอมูลที่จะกลาวนี้เปนรูปแบบของขอมูลที่ควร
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.
ขอมูลในเรื่องราคาที่เสนอตอผูบริโภคควรจะแนนอนและ
แสดงใหเห็นชัดเจน
ผูแทนยา
(Medical representatives)
17. ผูแทนยา ควรจะมีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม ควร
ไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอ ควรมีความรูทั้งทางการแพทยและ
ทางเทคนิ ค พอสมควร รวมทั้ ง ต องให ข อมู ล ของผลิ ตภัณ ฑ อย า ง
ซื่อตรง ครบถวน การทํากิจกรรมในการสงเสริมการขายทุกรูปแบบ
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(promotional activities) ตองใหขอมูลอยางถูกตองและรับผิดชอบ
นายจางควรรับผิดชอบในการจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูพื้นฐานและ
ใหการศึกษาอยางตอเนื่องแกผูแทนยา และในการฝกอบรมนั้นควร
ใหความรูเกี่ยวกับจริยธรรมที่เหมาะสม ควรยึดตามหลักเกณฑของ
องค ก ารอนามั ย โลก สํ า หรั บ พฤติ ก รรมและการแสดงออกของ
ผูแทนยาและผูเขารับการฝกอบรมควรยอมรับการประเมินผลและ
วิเคราะหจากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งจาก
ผูแทนขององคการอิสระที่สาธารณชนยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองยอมรับในเรื่องความเสี่ยงหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นดวย
18. ผูแทนยาควรจัดหาขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และไมมี
อคติตอผลิตภัณฑแตละตัวใหแกผูสั่งใชยาและผูจายยา เปนตนวา
ควรจัดหาขอมูลที่เปน approved scientific data sheet หรือจาก
ขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสาระทํานองเดียวกันใหดวย
19. นายจ า งควรมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ข อ ความและการ
กระทําของผูแทนยาของตน ผูแทนยาไมควรเสนอใหสิ่งจูงใจแกผู
สั่งใชยาและผูจายยา รวมทั้งผูสั่งใชยาและผูจายยาก็ไมควรตอบรับ
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ขอเสนอและก็ไมควรรบเราขอสิ่งจูงใจดวย และเพื่อเปนการปองกัน
การส ง เสริ ม การขายที่ มี ม ากเกิ น ไป ผลตอบแทนส ว นใหญ ข อง
ผูแทนยาจึงไมควรขึ้นกับยอดขายที่ทําได
การแจกตัวอยางยาทีต่ องจายตามใบสัง่ ยา
(Free samples of prescription drugs for promotion purposes)
20. การแจกตัวอยางยาที่เปนยาอันตราย ยาออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาท ยาเสพติ ด ให โ ทษประเภท 3 และยาควบคุ ม พิ เ ศษ
(prescription drugs) สมควรแจกใหแกผูสั่งใชยาในปริมาณพอสมควร
เฉพาะเมื่อมีการรองขอเทานั้น
การแจกตัวอยางยาทีไ่ มตองใชใบสั่งยาตอสาธารณชน
(Free samples of non-prescription drugs to the general public
for promotional purposes)
21. แตละประเทศจะมีแนวทางการปฏิบัติแตกตางกันใน
การควบคุ ม การแจกตั ว อย า งยาที่ ไ ม ต อ งใช ใ บสั่ ง ยา (nonprescription drugs) ตอสาธารณชน ในบางประเทศยอมรับ แตใน
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บางประเทศไมยอมใหมีการแจกตัวอยางยา ซึ่งจําเปนตองแยกให
เห็นความแตกตางระหวางการแจกยาโดยองคกรสาธารณสุขเพือ่ การ
ดูแลรักษาผูปวยกับการแจกตัวอยางยาเพื่อการสงเสริมการขาย การ
แจกตัวอยางยาที่ไมตองใชใบสั่งยาแกสาธารณชนเพื่อการสงเสริม
การขายนั้น ยากที่จะยอมรับวาเปนไปเพื่อเหตุผลดานสุขภาพ แตถา
แนวทางการปฏิบัติเชนนี้ไดรับการยอมรับวาถูกตองตามกฎหมาย
ในประเทศใดก็ตาม การดําเนินการตามเกณฑจริยธรรมดังกลาว
จะตองใชความระมัดระวังอยางมาก
การประชุมทางวิชาการและการประชุมทางวิทยาศาสตรอื่นๆ
(Symposia and other scientific meetings)
22. การประชุมทางวิชาการ มีประโยชนตอการเผยแพร
ขอมูล ความเปนจริงทางวิทยาศาสตรที่นําเสนอในแตละการประชุม
ควรเปนสิ่งสําคัญที่สุดและควรจะนําเสนอโดยนักวิทยาศาสตร และ
นั ก วิ ช าชี พ ทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข อิ ส ระ ซึ่ ง คุ ณ ค า ทาง
วิ ช าการจะเพิ่ ม ขึ้ น ถ า จะจั ด ขึ้ น โดยองค ก รทางวิ ท ยาศาสตร ห รื อ
องคกรทางวิชาชีพ
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23. การสนับสนุนโดยผูผลิตและผูแทนจําหนายยา ควรจะ
ระบุอยางชัดเจนกอนการประชุม ในที่ประชุม และในเอกสารสรุป
การประชุมเพื่อสะทอนนัยยะของความถูกตองในการนําเสนอและ
การอภิปราย สวนการใหบริการตางๆ ในการตอนรับและการให
ของขวั ญ อื่ น ๆ แก แ พทย ห รื อ บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข ที่ เ ข า ร ว ม
ประชุมควรเปนวัตถุประสงครองลงมาและควรจะมีใหนอยที่สุด
24. การสนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุขเปนการสวนตัว
เพื่อเขารวมสัมมนาภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ไมสมควร
มีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑใดๆ ทั้งสิ้น
การศึกษาวิจัยหลังจากที่ยาวางจําหนาย
การเฝาระวังติดตามผลการใชยาและการเผยแพรขอมูล
(Post-marketing scientific students, surveillance and
dissemination of information)
25. การทดลองทางคลินิกหลังจากที่ยาวางจําหนาย และการ
เฝาระวังติดตามผลการใชยาที่เพิ่งผานการอนุญาตใหจําหนายได
เปนหลักประกันสําคัญที่จะชวยใหเกิดความมั่นใจวาเปนการใชยาที่
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เหมาะสม ทั้ ง นี้ มี ข อ เสนอแนะว า การรั บ รองจากผลงานการ
ศึ ก ษาวิ จั ย จากองค ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นสาธารณสุ ข ของประเทศ
(National Health Authorities) ที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปน รวมทั้งควร
ได รั บ การยื น ยั น จากคณะกรรมการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
จริยธรรม (Scientific and Ethical Committees) วาการศึกษาวิจัยนั้น
ถู ก ต อ งสมเหตุ ผ ล การสร า งความร ว มมื อ ระหว า งประเทศหรื อ
ภายในประเทศในการศึกษาวิจัยแตละเรื่องจะทําใหเกิดประโยชน
ยิ่งขึ้น ขอมูลที่ถูกตองและพิสูจนไดของงานศึกษาวิจัยดังกลาวควร
จะนําเสนอเปนรายงานตอองคกรที่รับผิดชอบดานสาธารณสุขของ
ประเทศ และทําการเผยแพรใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
26. การศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร ห ลั ง จากที่ ย าวาง
จําหนาย และการเฝาระวังติดตามผลการใชยานั้น ไมควรนําไปใช
ในทางที่ผิดในแงของเจตนาเพื่อสงเสริมการขาย
27. ขอมูลที่พบในแงอันตรายที่เกิดจากยา ควรถือเปนเรื่อง
เรงดวนที่จะรายงานตอองคกรรับผิดชอบดานสาธารณสุขของรัฐ
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โดยเร็วและควรทําการเผยแพรระหวางประเทศอยางรวดเร็วเทาทีจ่ ะ
ทําได
ภาชนะบรรจุ และฉลาก
(Packaging and Labelling)
28. ขอมูลที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญมากในการทําใหเกิด
การใช ย าที่ เ หมาะสม ภาชนะบรรจุ แ ละฉลากยาทั้ ง หมด จึ ง ควร
แสดงขอมูลที่ตรงกับขอมูลที่ผานการรับรองโดยองคกรรับผิดชอบ
ในการควบคุมของแตละประเทศ สําหรับในกรณีที่ไมมีการรับรอง
ขอมูลยานั้นไว ควรใชขอมูลชุดเดียวกับขอมูลที่ผานการรับรองโดย
องค ก รรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ยาของประเทศผู ส ง ออกหรื อ
แหลงขอมูลอื่นที่เชื่อถือได โดยตองมีสาระสําคัญทํานองเดียวกัน
ส ว นถ อ ยคํ า และรู ป ภาพที่ แ สดงบนภาชนะบรรจุ แ ละฉลากต อ ง
สอดคลองกับเกณฑจริยธรรมที่ไดเสนอไวในเอกสารฉบับนี้
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ขอมูลสําหรับผูปวย : ในรูปเอกสารกํากับยา ฝอยยา จุลสาร
(Package inserts, leaflets and booklets)
29. ควรมีขอมูลทางดานการใชยาไวอยางพอเพียงใหผูปวย
ถาเปนไปไดขอมูลนั้นควรจะมาจากแพทย หรือเภสัชกร ถาเปนขอ
กําหนดใหตองขออนุมัติเอกสารกํากับยาหรือฝอยยากอน ผูผลิตหรือ
ผูแทนจําหนายตองมั่นใจวาขอมูลที่แสดงในเอกสารกํากับยาหรือ
ฝอยยาได ผา นการรั บ รองจากองค ก รภาครั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ควบคุมยา ถาเปนเอกสารกํากับยาหรือเอกสารโฆษณายาที่ใชเพื่อ
จุดประสงคในการสงเสริมการขาย ผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ควร
จะกระทํ า ตามเกณฑ จ ริ ย ธรรมที่ ไ ด เ สนอไว ใ นเอกสารฉบั บ นี้
สําหรับขอความในเอกสารกํากับยาหรือเอกสารโฆษณายาที่จะให
ผู ป ว ยควรใช ภ าษาง า ยๆ โดยคงข อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
การแพทยที่ถูกตองไวอยางครบถวน
30. นอกจากเอกสารกํากับยาและเอกสารโฆษณาทีผ่ านการ
รับรองดังกลาวแลว การจัดทํา และการเผยแพรขอมูลในรูป
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จุลสาร (booklets) และสื่อตางๆ แกผูปวยและผูบริโภคควรกระตุน
ใหมีการจัดทําอยางถูกตองเหมาะสมเชนเดียวกัน โดยที่สื่อตางๆ
เหลานี้ควรอยูในรูปแบบที่เปนไปตามเกณฑจริยธรรมที่ไดเสนอไว
ในเอกสารฉบับนี้
การสงเสริมการขายเฉพาะยาสงออก
(Promotion of exported drugs)
31. เกณฑจริยธรรมสําหรับการสงเสริมการขายยาสงออก
ควรจะเหมือนกันทุกอยางกับการสงเสริมการขายยาภายในประเทศ
ผูสงออก สําหรับประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขายาที่ยังมิได
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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จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาที่ 45.30)

เกณฑ

(Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, WHA 45.30)

WHA45.30
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก สมัยที่ 45
อ า งถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาองค ก ารอนามั ย โลกที่ WHA
41.17 และ WHA 43.20;
จากการพิจารณารายงานการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยา
ไดสังเกตดวยความหวงใยวามีขอมูลขาวสารเพียงเล็กนอย
ที่แสดงถึงความกาวหนาในการควบคุมการสงเสริมการขายยาผาน
การนําเกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลกไปประยุกตใช
ไดสังเกตวายังมีองคกรควบคุมยาจํานวนมากที่ยังมิไดมีการ
นําทรัพยากรเพียงพอมาใชในการควบคุมการสงเสริมการขายยา
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ระลึกไดวาการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมยายังเปน
สิ่งจําเปน
1. กระตุนใหประเทศสมาชิกไดใชความพยายามที่จะใหทุกฝายที่
เกี่ ย วข อ ง ได มี ก ารประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การสํ า คั ญ ของเกณฑ
จริยธรรมขององคการอนามัยโลกวาดวยการสงเสริมการขายยา
ทั้งนี้องคกรตางๆ ไดแก หนวยงานควบคุมเรื่องยา อุตสาหกรรม
ยา ผู จั ด จํ า หน า ย และธุ ร กิ จ การส ง เสริ ม การขายยา บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสั่ งจ า ย จั ดหา และกระจายยา
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา อื่นๆ สมาคมวิชาชีพ ผูปวย
และกลุมผูบริโภค สื่อมวลชน รวมถึงผูพิมพ บรรณาธิการของ
วารสารทางการแพทย และสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
2. เรี ย กร องให ผู อํ านวยการใหญ อ งค ก ารอนามั ยโลก (Director
General : DG WHO)
(1) ขอใหสภาองคการนานาชาติดานวิทยาศาสตร
การแพทย (CIOMS) รวมกับองคการอนามัยโลก
จั ด การประชุ ม ผู เ กี่ ย วข องเพื่ อ เสนอแนวทางที่
เปนไปไดเพื่อใหมีการ ประยุกตใชหลักการของ
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เกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลกวาดวย
การสงเสริมการขายยา
(2) พิจารณาหาลูทางและกลไกอื่นๆ เพื่อใหประเทศ
สมาชิ ก ปรั บ ปรุ ง การนํ า เกณฑ จ ริ ย ธรรมของ
องคการอนามัยโลกวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาไปปฏิบัติ
(3) รายงานผลการประชุมของกลุมผูเกี่ยวของ และ
มาตรการอื่ น ๆ ที่ อ งค ก ารอนามั ย โลกได
ดํ า เนิ น การไป ต อ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาองค ก าร
อนามัยโลกครั้งที่ 47 ผานคณะกรรมการบริหาร
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เกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาที่ 47.16)
(Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, WHA 47.16)

WHA47.16
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระการประชุมลําดับที่ 19
ในการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกครั้งที่ 47 ไดมกี าร
ทบทวนมติสมัชชาที่ WHA 41.17, WHA 43.20 และ WHA 45.30 กลาว
โดยรวมวา ยังไมมีความจําเปนใด ๆ ในการปรับเปลี่ยนสาระสําคัญวา
ดวยการสงเสริมการขายยาภายใตคํานิยามทีร่ ะบุไวในเกณฑจริยธรรม
วาดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก จากการพิจารณา
รายงานการประชุมรวมระหวาง CIOMS/WHO เกี่ยวกับเกณฑ
จริยธรรม ฯ ขององคการอนามัยโลก ไดบทสรุปดังนี้
1. ขอแสดงความขอบคุณ องค กร CIOMS ที่ได ใหค วามรว มมือ
เปนอยางดีกับองคการอนามัยโลก ในการจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ
เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช เ กณฑ จ ริ ย ธรรมฯ นี้ ต ลอดจนการจั ด ทํ า
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รายงานการประชุ ม ที่ เ ป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง โดยมี ส าระ
ครอบคลุมประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง พรอมแนวทางในการ
ปฏิบัติดวย
2. ขอแสดงความชื่นชมผูรวมประชุมทุกทาน ทั้งหนวยงานภาครัฐฯ
ภาคอุ ต สาหกรรมยา บุ ค ลากรสาธารณสุ ข นั ก วิ ช าการ กลุ ม
องคกรคุมครองผูบริโภค ตลอดจนสื่อมวลชนในการตระหนัก
ถึ ง บทบาทและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี ร ากฐานอยู บ น
จริยธรรมอันดีงาม เพื่อยังประโยชนใหแกผูปวย ทั้งโดยสวน
บุคคลและสวนรวม
3. รับรองในรายงานพิจารณาและยืนยันอีกครั้ง ดังนี้
(1) การบั ญ ญั ติ ข อ กํ า หนดใดๆ ในเรื่ อ งยานั้ น
นอกจากจะคํานึงถึงความปลอดภัยประสิทธิผล
และคุณภาพของยาแลว ยังตองตามใหทันความ
ถูกตองของขอมูลยาเหลานั้นดวย
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(2) ทั้งผูปวย เภสัชกรและผูสั่งจายยา ตองทราบและ
เข า ใจอย า งแจ ม แจ ง เกี่ ย วกั บ ข อ เสนอแนะต อ
ผลขางเคียงของยาที่สั่งจายใหนั้น
(3) การส งเสริ มการขายยาใดๆ จั กต องกระทํ าอยาง
ถูกตอง เปนธรรม โดยไมละเมิดขอกําหนดของ
กฎหมายและยึดมั่นอยูในเกณฑจริยธรรมอันดีงาม
(4) การสงเสริมการขายยา จักตองไมกลาวอางขอมูล
เกิ น ความเป น จริ ง ต อ งมี ห ลั ก ฐานอ า งอิ ง ทาง
วิทยาศาสตรที่ทันสมัย เชื่อถือได ชัดเจนและไม
คลุมเครือ
(5) ขอมูลบนเอกสารกํากับยาของยาที่ผลิตขายใน
ประเทศ ควรตรงกับกับเอกสารกํากับยานั้นๆ ที่
สงออกไปขายยังประเทศอื่นๆ
4. เรียกรองใหทุกฝายชวยกันเผยแพรเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก พรอมทั้งการขยาย
ผลในทางปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ฯ นี้ ใ ห แ พร ห ลายยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ใน
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เบื้องตนนี้สามารถกระทําได โดยการยอมรับผลการประชุมรวม
CIOMS/WHO อยางจริงใจ
5. ควรกระตุนใหภาครัฐฯ จัดทําแผนนโยบายสาธารณสุขแหงชาติ
ในการควบคุ ม การส ง เสริ ม การขายยาให เ ป น ไปตามเกณฑ
จริ ย ธรรมฯ ขององค ก ารอนามั ย โลก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงคขององคการอนามัยโลก (WHO)
6. รองขอตอผูอํานวยการองคการใหญอนามัยโลก
(1) การนํ า ผลการประชุ ม ร ว ม CIOMS/WHO ไป
ปฏิบัติ องคการอนามัยโลกจักตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษในประเด็นตางๆ ดังนี้
ก. การเผยแพรเกณฑจริยธรรมฯ นี้ใหเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย ในทุกๆ ประเทศและ
ทุกองคกรที่เกี่ยวของ
ข. จัดทํามาตรการในการพัฒนาและเผยแพร
สื่อการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม
ขององคการอนามัยโลก ตลอดจนวิธีการ
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ค.

ง.

จ.

ฉ.

ติ ด ตามตรวจสอบแนวทางการปฏิ บั ติ
เหลานั้น
ติดตามตรวจสอบและบันทึกผล จากการ
นํ า เกณฑ จ ริ ย ธรรมฯ นี้ ไ ปใช ห รื อ เป น
แนวทางปฏิบัติ ทั้งโดยความสมัครใจ โดย
การจัดทําเกณฑจริยธรรมของตนเองและ
โดยขอกําหนดระหวางประเทศวาดวยการ
สงเสริมการขายยา ทั้งนี้โดยขอคําปรึกษา
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ศึกษาสํารวจสื่อที่ใชในการสงเสริมการ
ขายยาที่ มี ใ นป จ จุ บั น เท า ที่ จ ะกระทํ า ได
โดยวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ
จริยธรรมนี้
สนับสนุนประเทศตางๆ ใหมีขอกําหนดที่
เข ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ฉลากยา
และการสงเสริมการขายยา
ถายทอดประสบการณระดับชาติ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
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ช. กระตุ น ให ป ระเทศต า งๆ ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึ กษาต างๆ ในเรื่องนี้ รวมทั้ งใหความ
ชวยเหลือจัดแผนการศึกษาอบรม
ซ. จั ด การประชุ ม อย า งสม่ํ า เสมอกั บ กลุ ม
ผู ส นใจในเรื่ อ งเกณฑ จ ริ ย ธรรมการ
สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก
(2) ในส ว นของรายงานการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ
จ ริ ย ธ ร ร ม ฯ นี้ ค ว ร บั น ทึ ก ผ ล เ กี่ ย ว กั บ
ความก า วหนา และป ญหาอุ ป สรรค ที่ ป ระเทศ
ต า งๆ และองค ก ารอนามั ย โลกได ป ระสบมา
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบ
ดวย
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การประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 52
WHA52.19
ระเบียบวาระที่ 13
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง
มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก สมัยที่ 52
อ า งถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาองค ก ารอนามั ย โลกที่
WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA 47.12,
WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 และ WHA49.14
จากการพิ จ ารณารายงานของผู อํ า นวยการใหญ อ งค ก าร
อนามัยโลกเกี่ยวกับกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง
ไดสั งเกตกิ จ กรรมขององค การอนามั ย โลกในการนํ ากล
ยุ ท ธ ด า นยาฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ไปปฏิ บั ติ โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาและนํานโยบายแหงชาติดานยาไปปฏิบัติ, กล
ยุทธเพื่อทบทวน และประเมินประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก การไหลของ
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ขอมูลดานการตลาด หลักเกณฑการบริจาคยา และตัวแบบการให
ขอมูลยา
ไดรับทราบดวยความพอใจในความกาวหนาที่เกิดขึ้น และ
เห็นดวยกับการสนองตอบที่ครอบคลุมขององคการอนามัยโลกตอ
ความทาทายใหม ๆ ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับยา
ขอแสดงความชื่ น ชมต อ ภาวะผู นํ า ที่ เ ข ม แข็ ง ที่ อ งค ก าร
อนามัยโลกไดแสดงใหเห็นจากการสงเสริมแนวคิดยาจําเปนและ
นโยบายแหงชาติดานยา ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหเกิดการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล และทําใหการดูแลรักษาสุขภาพดียิ่งขึ้น
ไดสังเกตดวยความพอใจวาประเทศสมาชิกหลายประเทศ
ไดจัดใหมีแ นวทางการบริจาคยาที่ มีรากฐานมาจากหลักเกณฑที่
จัดทําโดยองคการอนามัยโลก แตหวงใยวาการบริจาคยาอยางไม
เหมาะสม เชน การบริจาคผลิตภัณฑที่หมดอายุ การแสดงฉลากไม
ถูกตอง การบริจาคผลิตภัณฑที่ไมจําเปน ยังคงพบมาก และหวงใย
ต อ ไปว า การประเมิ น ผลกระทบของหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วยั ง ไม
สมบูรณ
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มีความหวงใยเกี่ยวกับสถานการณซึ่ง (ก) ประชากรหนึ่งใน
สามของโลกไมมีหลักประกันการเขาถึงยาจําเปน (ข) วัตถุดิบทางยา
และผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสํ า เร็ จ รู ป ที่ มี คุ ณ ภาพต่ํ า ยั ง พบอยู ใ นตลาดยา
ระหวางประเทศ
ไดสังเกตวา มีประเด็นทางการคาหลายเรื่ องที่ต องอาศั ย
ความเขาใจทางสาธารณสุขรวมดวย
ตระหนักวา ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights, TRIPS) ไดใหขอบเขตสําหรับปกปอง
ดานการสาธารณสุข
ไดบันทึกความหวงใยของประเทศสมาชิกหลายประเทศถึง
ผลกระทบของขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงขอตกลง
ทางการคาตอความสามารถในการผลิตยาในระดับทองถิ่น และการ
เขาถึงและราคายาในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยทีส่ ดุ
หวงใยดวยวา ผูสั่งยา ผูจายยา และสาธารณชนทั่วไปยังคง
ใช ย าอย า งไม ส มเหตุ ส มผล และการส ง เสริ ม การขายอย า งผิ ด
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จริยธรรมในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา และการ
ขาดการเขาถึงแหลงขอมูลทางยาที่มีความถูกตองทางวิทยาศาสตร
และเปนอิสระ มีสวนทําใหเกิดการใชยาในทางที่ผิดดังกลาว จึงมีมติ
1. กระตุนประเทศสมาชิก
(1) ให ยื น ยั น ความรั บ ผิ ด ชอบของตนอี ก ครั้ ง ในการ
พั ฒ นา นํ า ไปปฏิ บั ติ และตรวจติ ด ตามนโยบาย
แห ง ชาติ ด า นยา และในการใช ม าตรการที่ เ ป น
รูปธรรมที่จําเปนทุกมาตรการเพื่อใหแนใจวามีการ
เขาถึงยาจําเปนอยางยุติธรรม
(2) ให ทํ า ให แ น ใ จว า นโยบายด า นยาและสุ ข ภาพถื อ
ผลประโยชนของสาธารณสุขสูงสุด
(3) ให สํ า รวจ และทบทวนทางเลื อ กต า ง ๆ ภายใต
ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงขอตกลง
ทางการคาเพื่อปกปองการเขาถึงยาจําเปนไว
(4) ใหสรางและบังคับใชขอบังคับตางๆ ที่ทําใหยาและ
ผลิตภัณฑทางยาที่ผลิตขึ้น หรือยาที่นําเขา สงออก
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หรือนําผานประเทศ มีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ที่ดี และเปนแบบเดียวกัน
(5) ใหบญ
ั ญัตแิ ละบังคับใชกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ
อยางสอดคลองกับหลักการของเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก,
ใหสงเสริมอุตสาหกรรมยา และชุมชนดานสุขภาพ ให
สรางมาตรการทางจริยธรรม และใหตรวจติดตามการ
สงเสริมการขายยาโดยความรวมมือกับภาคีที่เกีย่ วของ
(6) ใหพัฒนาหรือรักษาแนวทางระดับชาติที่ควบคุมการ
บริ จ าคยาที่ เ ข า กั น ได กั บ แนวทางร ว มระหว า ง
หน ว ยงานที่ อ อกโดยองค ก ารอนามั ย โลก และให
ทํางานรวมกับภาคีที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
(7) ให ส งเสริ ม การใช ย าอย า งสมเหตุ ส มผลโดยจั ด หา
แหล ง ข อ มู ล ทางยาที่ เ ป น อิ ส ระ ทั น สมั ย และ
เปรียบเทียบกันได และใหบูรณาการเรื่องการใชยา
อยางสมเหตุสมผลและตองใหขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธ
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ทางการตลาดในการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ
(8) ให ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของผู บริ โ ภค
เกี่ ย วกั บ การใช ย าอย า งสมเหตุ ส มผล และบรู ณ า
การศึกษาดังกลาวเขาในหลักสูตรของโรงเรียน
(9) ใหประเมินกระบวนการอยางสม่ําเสมอ โดยใชประโยชน
จากตัวชีว้ ัดที่องคการอนามัยโลกพัฒนาขึน้ หรือจาก
กลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม
(10) ใหคงการสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณเพื่อใช
ในกิจกรรมของกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง โดยเฉพาะ
การระดมงบประมาณพิเศษจากองคการอนามัยโลก
2. เรียกรองผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก
(1) ใหสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามที่จะ
พั ฒ นาและนํ า นโยบายตลอดจนแผนงานที่ บ รรลุ
วั ตถุ ประสงค ข องกลยุ ทธ ดา นยาฉบั บ ปรั บปรุ งไป
ปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ แนวทาง และ
ระเบียบวิธีสําหรับการประเมินและติดตามงาน
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(2) ใหใชกลยุทธที่ครอบคลุม เพื่อนําเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก
ไปปฏิบัติ และยังคงทบทวนประสิทธิผลของเกณฑ
ดังกลาวรวมกับภาคีที่เกี่ยวของตอไป
(3) ให ข ยายหลัก เกณฑ ต า งๆ ที่ อ ยู ใ นแผนการรั บ รอง
ผลิตภัณฑยาที่พบอยูในการคาระหวางประเทศของ
องคการอนามัยโลก (WHO Certification Scheme
on the Quality of Pharmaceutical Products Moving
in International Commerce) ใหครอบคลุมสารตั้งตน
ทางยาดวย ใหพัฒนา และเผยแพรหลักเกณฑที่เปน
แบบเดียวกันเกี่ยวกับการควบคุมบังคับ การสงออก
การนํ า เข า และการส ง ผ า นผลิ ต ภั ณ ฑ ย า และให
พัฒนามาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การคาระหวางประเทศในดานยาและสารตั้งตนทาง
ยาขึ้น
(4) ใหสรางและพัฒนาตัวแบบในการตรวจสอบรับรอง
สําหรับการตรวจสอบรับรองสถานที่ผลิตสารตั้งตน
ทางยาและผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสํ า เร็ จ รู ป ในระดั บ ชาติ
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เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางการ
ผลิ ต ยาขององค ก ารอนามั ย โลก (WHO
Good
Manufacturing Practices) และใหรวมมือกับประเทศ
สมาชิกในการนําไปปฏิบัติถาประเทศสมาชิกรองขอ
(5) ให เ สริ ม ความแข็ ง แกร ง และขยายการจั ด หา
แหลงขอมูลดานราคายาที่เปนอิสระเพื่อใหไดขอมูล
ราคาของสารตั้งตนที่แทจริง เปนที่เชื่อมั่นสําหรับ
การผลิตยาจําเปนที่มีคุณภาพ
(6) ให ค งการพั ฒ นาและเผยแพร ข อ มู ล ด า นความ
ปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ ย า ยาปลอม ผ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต แกผูที่รับผิดชอบ
ในการคัดเลือกและผูที่มีหนาที่สั่งใชยา
(7) ให ร ว มมื อ กั บ ประเทศสมาชิ ก ตามที่ ร อ งขอ และ
รวมกับองคการระหวางประเทศ ในการตรวจติดตาม
และวิ เ คราะห ข อ ตกลงทางยาและสาธารณสุ ข ที่
รวมถึงขอตกลงทางการคา เพื่อใหประเทศสมาชิก
สามารถประเมิ น และพั ฒ นาเป น นโยบายยาและ
สุ ข ภาพได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง พั ฒ นา

44

มาตรการควบคุมบังคับที่จะจัดการกับปญหาที่เปน
ขอกังวลและมีความสําคัญเปนอันดับแรกๆได และ
สามารถทําใหขอตกลงเหลานั้นมีผลกระทบเชิงบวก
สูง สุด และบรรเทาผลกระทบเชิ งลบจากข อตกลง
เหลานั้นลงได
(8) ใหทบทวน และปรับกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงให
ทันสมัยเพื่อสะทอนความทาทายดานยาที่มีอยูใ นปจจุบนั
และยังมีอยูอยางตอเนื่อง และเพื่อสะทอนหลักการเรื่อง
นโยบายสุขภาพถวนหนาที่นาํ กลับมาใชใหม
(9) ใหรายงานตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก
สมัยที่ 53 ถึงความกาวหนาที่ไดบรรลุ และปญหาที่
พบในการนําไปปฏิบัติ และการนํากลยุทธดานยา
ฉบับปรับปรุงขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติใหม
พรอมใหคําแนะนําที่สามารถนําไปปฏิบัติได
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การประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 60 WHA60.16
ระเบียบวาระที่ 12.7
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ความกาวหนาเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล
มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 60
ไดพิจารณารายงานเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล:
ความกาวหนาในการนํากลยุทธดานยาขององคการอนามัยโลกไป
ปฏิบัติ
อางถึงรายงานเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูสั่ง
ใชยาและผูปวย ซึ่งมีการอภิปราย ในการประชุมสมัชชาองคการ
อนามัยโลกครั้งที่ 58 ซึ่งมีมติเห็นชอบตาม WHA 58.27 เรื่องการดื้อ
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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องคการอนามัยโลก, WHA 47.12 เกีย่ วกับบทบาทของเภสัชกร, WHA
49.14 และWHA 52.19 เกีย่ วกับกลยุทธดา นยาฉบับปรับปรุง, WHA
51.9 เกีย่ วกับการโฆษณาและการสงเสริมการขายยาขามประเทศผาน
ทางอินเทอรเน็ต และ WHA54.11 เกีย่ วกับกลยุทธดานยาขององคการ
อนามัยโลก
ตระหนักถึงความพยายามขององคการอนามัยโลกในการ
สรางความรวมมือกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และองคกร
นอกภาครั ฐ ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และ
แผนงานประกันสุขภาพเพื่อปรับปรุงการใชยาของผูสั่งใชยา ผูจาย
ยา และผูปวย
ใหความใสใจตอองคประกอบหลักของกลยุทธที่องคการ
อนามัยโลกใชในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ปรารถนาที่จะสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ด ว ยการใช ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ใ นกลุ ม ของผู ใ ห บ ริ ก าร กลุ ม
ผูบริโภค และโดยการเขาถึงยาจําเปนใหมากขึ้น3
3

เอกสาร WHO/EDM/2004.5
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ตระหนักวาการใชยาอยางไมสมเหตุสมผลยังคงเปนปญหา
เร ง ด ว นและกระจายในวงกว า งในระบบสุ ข ภาพทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน ทั้งในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา สงผล
รายแรงตามมาในแงผลลัพธทางดานสุขภาพของผูปวย อาการที่ไม
พึงประสงคจากยา การดื้อยาตานจุลชีพเพิ่มขึ้น และการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร
ทราบวาการนํามติกอนหนานี้เกี่ยวกับการดื้อยาตานจุลชีพ
ไปปฏิบัตินั้นไมสามารถบรรลุผลได ถาไมจัดการกับปญหาการใช
ยาอยางไมสมเหตุสมผลทั่วโลก
ตระหนัก วาหลายประเทศไม มีเ จาหนาที่ ค วบคุมยาอยา ง
เขมงวด และไมมีองคกรหรือแผนงานระดับชาติทําหนาที่สงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุสมผล
เนนย้ําวาเปนความริเริ่มจากทั่วโลกที่จะทําใหมีการเขาถึงยา
จําเปนมากขึ้น ดังนั้นควรยึดมั่นกับหลักการใชยาอยางสมเหตุสมผล
และผูปวยก็ควรยึดหลักการนี้ดวย
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ห ว งใ ย ว าการจั ดการแก ป ญ หาการใช ย าอย า งไม
สมเหตุสมผลของผูสั่งใชยา ผูจายยา และผูบริโภคนั้นยังไมไดรับ
ความใสใจและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ
เนนย้ําถึงความจําเปนที่จะตองมีวิธีสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุ ส มผลในระดั บชาติ ที่ ค รอบคลุ ม ยั่ งยื น และเกี่ ย วข องกั บ
หลายภาคสวน
ตระหนักวาการจัดการการคลังยาและวิธีการชําระเงินของผู
จัดบริการสุขภาพสงผลกระทบตอการใชยาอยางสมเหตุสมผลเปน
อยางมาก จึงตองมีนโยบายที่เหมาะสมในการจัดการการคลังดาน
สุขภาพ
ตระหนักวาอาจมีสิ่งลอใจใหเกิดใชยาอยางไมสมเหตุสมผล
ทั่ ว ทั้ ง ระบบสุ ข ภาพ ดั ง ตั ว อย า งจากบางสถานการณ พ บป ญ หา
ผลประโยชนทับซอน
มีความหวงใยวาการขายตรงแกผูบริโภคหรือการขายทาง
อินเทอรเน็ตอาจทําใหเกิดการใชยาที่ไมสมเหตุสมผล
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มั่ น ใจว า ถึ ง เวลาแล ว ที่ รั ฐ บาล ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า น
สุขภาพ ประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาคมระหวางประเทศ
ตองใหพันธสัญญาตอเรื่องนี้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหอยาง
เพียงพอตอการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล จึงมีมติให
1. กระตุนประเทศสมาชิก4
(1) ใหลงทุนกับทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอ และจัดหา
งบประมาณให เ พี ย งพอเพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให แ น ใ จว า การใช ย าทั้ ง ใน
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนไปอยางเหมาะสม
(2) ใหพิจารณาจัดตั้ง และ/หรือเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรทีท่ ําหนาที่ควบคุมยาของแตละประเทศ
อยางเหมาะสม และจัดใหมแี ผนงานระดับชาติที่ครบถวน
รอบดาน และจัดใหมีองคกรทีป่ ระกอบดวยบุคลากรจาก
หลากหลายสาขาวิชาชีพ กลุมประชาสังคมและองคกร

4

และองคกรรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตามที่เหมาะสม
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วิชาชีพรวมกันทําหนาที่ติดตามและสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุสมผล
(3) ใหพิจารณาพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็ง และการ
นําไปปฏิบัติจริงกับการนําบัญชียาจําเปนเขารวมอยู
ในชุดผลประโยชนของกองทุนประกันสุขภาพที่มี
อยูแลวหรือที่จัดตั้งขึ้นใหม
(4) ให พั ฒ นาและเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ
แผนการฝกอบรมเรื่องการใชยาอยางสมเหตุสมผลที่
ดําเนินการอยูแลว และตองแนใจวาหลักการใชยาที่
เหมาะสมปรากฏอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นสุ ข ภาพทุ ก สาขา
รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา
แพทย รวมถึ ง การจั ดให อ ยู ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ตอเนื่องตามความเหมาะสม และตองใหความรูแก
สาธารณชนในเรื่องการใชยาอยางสมเหตุสมผล
(5) ใหบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมหรือบังคับใชกฎหมายทีม่ ี
อยูแลวเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ใหขอมูลไม
ถู ก ต อง ทํ าให เ ข า ใจผิ ด หรือ ขาดจริ ย ธรรมในการ
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สงเสริมการขายยา ในการนี้ตองจัดใหมีการติดตาม
การส ง เสริ ม การขายยา และให พั ฒ นาแผนและ
ดําเนินงานตามแผนเพื่อใหขอมูลยาที่เปนอิสระ มิใช
การใหขอมูลที่มีเจตนาเพื่อสงเสริมการขาย
(6) ให พั ฒ นาและนํ า นโยบาย ตลอดจนแผนงาน
ระดับชาติเพื่อปรับปรุงการใชยา รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางดานคลินิก และการนําบัญชียาจําเปนไปปฏิบัติ
อยางเหมาะสม โดยเนนการจัดกิจกรรมหลากหลาย
มิ ติที่ มีเ ป าหมายอยู ที่ ก ารพัฒ นาระบบสุ ข ภาพของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และตองใหผูรับผิดชอบดาน
การจัดหายาและผูบริโภคเขารวมดวย
(7) ใ ห พิ จ า ร ณ า เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง
คณะกรรมการยาและการบําบัดในโรงพยาบาลเพื่อ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล
(8) ใหขยายผลของกิจกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดั บ ท อ งถิ่ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น สู
ระดับชาติ
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2. รองขอผูอํานวยการใหญ
(1) ใหเสริมสรางความเขมแข็งแกภาวะความเปนผูนํา
และบทบาทชี้ นํ า ขององค ก ารอนามั ย โลกที่ เ ห็ น
ป ร ะ จั ก ษ ชั ด ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ย า อ ย า ง
สมเหตุสมผล
(2) ใหความรวมมือกับรัฐบาลของประเทศตางๆ หรือ
กลุ ม ประชาสั ง คมในการเสริม สรา งความเขม แข็ ง
ดวยการสนับสนุนทางเทคนิคใหแกประเทศสมาชิก
ที่ พ ยายามจั ด ตั้ ง หรื อ สร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก
หน ว ยงานระดั บ ชาติ ที่ ป ระกอบด ว ยบุ ค ลากรจาก
หลากหลายสาขาวิชาในการทําหนาที่ติดตามการใช
ยา และนําแผนงานระดับชาติที่วาดวยการใชยาอยาง
สมเหตุสมผลไปปฏิบัติ
(3) ใหเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการประสานงาน
ระหวางประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุ นทางดา น
การเงิ น และเทคนิ ค เพื่ อ ส ง เสริ ม การใช ย าอย า ง
สมเหตุสมผล
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(4) ใหสงเสริมการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมอยางยั่งยืนเพื่อสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุ ส มผลในระบบสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ทั้ ง ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน
(5) ใหสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการใชยาอยาง
สมเหตุสมผลระหวางกลุมของบุคลากรสาธารณสุข
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ และผูปว ย
(6) ใหรายงานตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก
ครั้งที่ 62 และตอไปทุกๆ 2 ป ถึงความกาวหนาที่ได
บรรลุ แ ล ว ป ญ หาที่ พ บ และเสนอกิ จ กรรมที่ ค วร
นํ า ไปปฏิ บั ติ ต อ ไปเพื่ อ ส ง เสริ ม การใช ย าอย า ง
สมเหตุสมผลตามแผนงานขององคการอนามัยโลก
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รายชื่อรายงาน/มติ/การศึกษา/การประชุม/สิง่ ตีพมิ พ
เรียงตามลําดับเวลา
1. รายงานตอคณะกรรมการบริหารชุดตาง ๆ ขององคการอนามัยโลก
ค.ศ. 1968: การโฆษณายา รายงานโดยผูอํานวยการใหญองคการอนามัย
โลก ตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 21 (ประกอบดวย
เกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรสําหรับการโฆษณายา)
ค.ศ. 1988: เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา: รายงาน
ของคณะผูบริหารชุดที่ 81 เสนอแกที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัย
โลกสมัยที่ 41 (ตนฉบับของเกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลก)
ค.ศ. 1992: การนํากลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง (revised drug
strategy) ขององคก ารอนามัยโลกไปปฏิ บัติ ความปลอดภั ย และ
ประสิ ท ธิ ศั ก ย ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ย า รายงานความก า วหน า โดย
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก ตอนที่ II เกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก
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ค.ศ. 1994: เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา รายงาน
โดยผู อํ า นวยการใหญ อ งค ก ารอนามั ย โลก ต อ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชา
องค ก ารอนามั ย โลกสมั ย ที่ 47 (ประกอบด ว ยรายงานการ
ปรึกษาหารือสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย/องคการ
อนามัยโลก (CIOMS/WHO) ประจําป ค.ศ. 1993 ที่วาดวยเกณฑ
จริยธรรมขององคการอนามัยโลก)
ค.ศ. 1996: การนํามติไปปฏิบัติ รายงานโดยผูอํานวยการใหญ
องคการอนามัยโลก ตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่
49 (A49/4) ตอนที่ III กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง ยอหนา 5
กลาววา
“ยังคงมีความไมสมดุลระหวางขอมูลยาที่ผลิตขึ้นในเชิง
พาณิ ช ย สู ผู สั่ ง ใช ย า ผู จ า ยยาและผู บ ริ โ ภคกั บ ข อ มู ล จาก
แหล ง ที่ เ ป น อิ ส ระ เปรี ย บเที ย บกั น ได ความถู ก ต อ งทาง
วิทยาศาสตร และทันสมัย จึงจําเปนตองนําระบบติดตาม
เกณฑ จ ริ ย ธรรมว า ด ว ยการส ง เสริ ม การขายยาเข า มา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นประเทศส ว นใหญ องค ก ารอนามั ย โลก
กํ า ลั ง ทํ า งานร ว มกั บ ประเทศสมาชิ ก และองค ก รพั ฒ นา
เอกชนเพื่อพัฒนาระบบดังกลาวผานการใหการสนับสนุน
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การศึกษาขนาดใหญ และจะเผยแพรขอมูลและสงเสริมการ
ใช เ กณฑ จ ริ ย ธรรมว า ด ว ยการส ง เสริ ม การขายยาของ
องคการอนามัยโลกในระดับประเทศตอไป”
2. มติทปี่ ระชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก
ค.ศ. 1952: WHA 5.76 การโฆษณายา – เรียกรองใหประเทศสมาชิก
ใช “มาตรการที่เหมาะสม” เพื่อใหแนใจวาการโฆษณายาไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ค.ศ. 1967: WHA 20.35 การโฆษณายา – แสดงความพอใจกับ
“เกณฑจริยธรรม” ที่ใชในการควบคุมการโฆษณายา และเรียกรอง
ใหองคการอนามัยโลกศึกษาและรายงานเรื่องนี้
ค.ศ. 1968: WHA 21.41 การโฆษณายา – กระตุนประเทศสมาชิกให
บังคับใชเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตร ซึ่งจัดพิมพเปนภาคผนวก
อยูในรายงานของผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก
ค.ศ. 1984: WHA37.33 การใชยาอยางสมเหตุสมผล ยอหนาที่มีผล
บัง คั บ 2.3 เรี ย กร อ งให ผูอํ า นวยการใหญ องค ก ารอนามั ย โลกจั ด
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ประชุมภาคีที่เกี่ยวของทุกฝายขึ้น เพื่ออภิปรายถึงวิถีทางและวิธีทํา
ใหแนใจวามีการใชยาอยางสมเหตุสมผล และ… เพื่ออภิปรายถึง
บทบาทของวิธีปฏิบัติทางการตลาดในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนา
ค.ศ. 1986: WHA39.27 การใชยาอยางสมเหตุสมผล – ยอมรับ
กลยุท ธ ด า นยาฉบั บ ปรั บ ปรุ งใหม ข ององค ก ารอนามัย โลก (จาก
สรุ ป ผลการประชุ ม ที่ ไ นโรบี ค.ศ. 1985 เรื่ อ ง การใช ย าอย า ง
สมเหตุสมผล โดยผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก) ซึ่งรวมถึง
การสรางเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ซึ่งเปนการ
ขยายและปรับเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรขององคการอนามัย
โลก ค.ศ. 1968 ใหทันสมัย
ค.ศ. 1988: WHA 41.17 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยา – รับรองขอความเต็มของเกณฑจริยธรรม และนอกจากเรื่องอื่น
แลวยังเรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกทําใหแนใจ
วามีการเผยแพรเกณฑจริยธรรมนี้ในวงกวาง มีการติดตามผล และ
รายงาน
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ค.ศ. 1990: WHA 43.20 แผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนของ
องค ก ารอนามั ย โลก (ย อ หน า ที่ มี ผ ลบั ง คั บ 5.3) เรี ย กร อ งให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกรายงานการใชเกณฑจริยธรรม
ตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 55
ค.ศ. 1992: WHA 45.30 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาขององค ก ารอนามั ย โลก แสดงความห ว งใยเนื่ อ งจากขาด
ความกาวหนา และเรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัย
โลกทาบทามสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อจัด
ประชุมเรื่องความรวมมือกับองคการอนามัยโลก และเพื่อพิจารณา
วิธีการปรับปรุงการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ
ค.ศ. 1994: WHA 47.16 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาขององคการอนามัยโลก รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
สากลด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (A47/7) และเรี ย กร อ งให
ผู อํ า นวยการใหญ อ งค ก ารอนามั ย โลกนํ า ข อ แนะนํ า จากรายงาน
ดังกลาวไปปฏิบัติโดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับ
⋅ การเผยแพรสื่อการศึกษาที่เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมและ
วิธีตรวจติดตามการนําไปปฏิบัติในวงกวาง
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⋅ ตรวจติดตามการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ และเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งจากการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ
โดยสมั ค รใจ และเป น ไปตามมาตรการ/แนวทาง
ระหวางประเทศ
⋅ ทําการศึกษา/สํารวจเกี่ยวกับปฏิบัติการในการสงเสริม
การขายยาในป จ จุ บั น และศึ ก ษาวิ เ คราะห ถึ ง
ประสิ ทธิ ผ ลของเกณฑจ ริ ย ธรรมในการควบคุ มการ
สงเสริมการขาย
⋅ สนั บ สนุ น ประเทศสมาชิ ก ในการเสริ ม สร า งความ
เขมแข็งเพิ่มความสามารถในการควบคุมยา การควบคุม
ขอมูลในฉลากและการควบคุมการสงเสริมการขาย
⋅ เผยแพร ป ระสบการณ ข องประเทศต า ง ๆในการ
สงเสริมการขายยา
⋅ เตื อ นประเทศสมาชิ ก ถึ ง บทบาทความสํ า คั ญ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และให ค วามช ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นา
แผนงานทางการศึกษา
⋅ ทบทวนเกณฑ จ ริ ย ธรรมเปน ระยะ ๆโดยดํา เนิ น การ
ปรึกษาหารือกับภาคีที่เกี่ยวของ
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และรายงานความกาวหนาที่เกิดขึ้นและปญหาที่ประเทศสมาชิก
และองคการอนามัยโลกพบอยางสม่ําเสมอโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
การรายงานการนํากลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ
ค.ศ. 1996: WHA 49.14 กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง – ในยอหนาที่
มีผลบังคับ 2.3 เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก
พัฒนากลยุทธที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการทบทวนและประเมินประสิทธิผล
ของเกณฑจริยธรรม
ค.ศ. 1999: WHA 52.19 กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง – เรียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกพั ฒนากลยุทธ ที่ชั ดเจนขึ้ น
เพื่ อ ให มี ก ารนํ า เกณฑ จ ริ ย ธรรมไปปฏิ บั ติ และยั ง คงจํ า เป น ต อ ง
ทบทวนและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของเกณฑ จ ริ ย ธรรมจากการ
ทํางานของภาคีที่เกี่ยวของทั้งหมด
ค.ศ. 2007: WHA 60.16 ความกาวหนาเกี่ยวกับการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล – เรียกรองใหประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม
หรือบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลวเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ให
ขอมูลไมถูกตอง ทําใหเขาใจผิด หรือขาดจริยธรรมในการสงเสริม
การขายยา ในการนี้ตองจัดใหมีการติดตามการสงเสริมการขายยา
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และใหพัฒนาแผนและดําเนินงานตามแผนเพื่อใหขอมูลยาที่เปน
อิสระ มิใชการใหขอมูลที่มีเจตนาเพื่อสงเสริมการขายยา
3. การสํารวจ/การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
ค.ศ. 1961: การสํ า รวจกฎหมายใน 22 ประเทศ พิ ม พ เ ผยแพร ใ น
International Digest of Health Legislation, 1961, 12, 4-54.
ค.ศ. 1968: การสํ า รวจกฎหมายใน 26 ประเทศ พิ ม พ เ ผยแพร ใ น
International Digest of Health Legislation, 1968, 19.
ค.ศ. 1985: การโฆษณายา การควบคุมและการควบคุมกันเอง ใน 54
ประเทศ ตีพิมพโดย International Advertising Association Inc (คัด
ย อ ความได รั บ การนํ า เสนอเป น เอกสารสํ า หรั บ กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยา ใน ป ค.ศ. 1987)
ค.ศ. 1987: การสํ า รวจขององค ก ารอนามั ย โลกเกี่ ย วกั บ เกณฑ
จริ ย ธรรมว า ด ว ยการส ง เสริ ม การขายยา (DGO/ETHCDP/87.3)
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(เอกสารสํ า หรั บ กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญระหวา งประเทศเกี่ ย วกั บ เกณฑ
จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ในป ค.ศ. 1987)
ค.ศ. 1990: การสํารวจขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับการใชเกณฑ
จริ ย ธรรมโดยเจ า หน า ที่ ค วบคุ ม ยาระดั บ ชาติ (รายงานสรุ ป ใน
A45/13)
ค.ศ. 1992: การศึกษานํารองขององคกรปฏิบัติการดานสุขภาพสากล
(Health Action International, HAI) (Harvey และCarandang)
เกี่ย วกั บผลกระทบของเกณฑ จ ริย ธรรมขององคก ารอนามัยโลก
(ดําเนินการเนื่องจากมีขอมูลนอยมาก และอัตราการตอบกลับจาก
การสํารวจ DMP ต่ํา) และไดเสนอตอการประชุมระหวางภูมิภาค
ขององคกรปฏิบัติการดานสุขภาพสากล เจนีวา ค.ศ. 1992
ค.ศ. 1993: ปรั บปรุ งการศึ กษาขางตนขององคกรปฏิ บัติ การดา น
สุ ข ภาพสากล (ทํ า ให ก ระจ า งชั ด และเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ตอบกลั บ )
นํ า เสนอเป น เอกสารในการประชุ ม สภาองค ก ารสากลด า น
วิทยาศาสตรการแพทย/องคการอนามัยโลก เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม
เจนีวา ค.ศ. 1993
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ค.ศ. 1992: การสํารวจขององคการอนามัยโลก: วิธีการระดับชาติ
เพื่อควบคุมการสงเสริมการขายยาตามกฎหมายโดยอาศัยการศึกษา
ด ว ยแบบสอบถาม (เอกสารสํ า หรั บ การปรึ ก ษาหารื อ ของสภา
องค ก ารสากลด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย / องค ก ารอนามั ย โลก
เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม ค.ศ. 1993: ไมไดพิมพเผยแพร)
ค.ศ. 1995-1997: การประเมิ น การนํ า เกณฑ จ ริ ย ธรรมว า ด ว ยการ
สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติ โดยมีหลาย
ประเทศ ( ไดแก ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ศรีลังกา ไทย เวียดนาม) เขารวม ประสานงานโดย
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ประเทศไทย โดยการสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัยลาโทรบ ออสเตรเลีย, สถาบันแคโรลินสกา สวีเดน
และแผนงานส ง เสริ ม การใช ย าจํ า เป น ขององค ก ารอนามั ย โลก
รายงานเบื้องตนเผยแพรในเดือนกันยายน ค.ศ. 1997 และนําเสนอ
ต อ ที่ ป ระชุ ม โต ะ กลมขององค ก ารอนามั ย โลกเกี่ ย วกั บ เกณฑ
จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา เจนีวา ค.ศ. 1997
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ค.ศ. 1996-1997: การสํารวจเบื้องตนขององคกรปฏิบัติการดานสุขภาพ
สากล เกี่ยวกับขอบังคับของการสงเสริมการขายยาในละตินอเมริกา
สรุปผลการศึกษานีน้ ําเสนอในที่ประชุมโตะกลมขององคการอนามัย
โลกเกีย่ วกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา เจนีวา
ค.ศ. 1997
ค.ศ. 2003: การทบทวนจัดทําฐานขอมูล 4 เรื่อง แลวเผยแพรผาน
เว็บไซด ไดแก ทัศนคติของแพทยและบุคลากรสาธารณสุขกับ
ประชนชนตอการสงเสริมการขาย ผลกระทบของการสงเสริมการ
ขายตอทัศนคติและความรู ผลกระทบของการสงเสริมการขายตอ
พฤติ ก รรม และควรดํ า เนิ น กิ จ กรรมการแทรกแซงอย างไรจึง จะ
สามารถสรางสมดุลของการสงเสริมการขายยา
ค.ศ. 2004: การประเมินการนําเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริม
การขายยาขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติ ระยะที่ 2 โดยมี
ประเทศที่เขารวม 4 ประเทศ (ไดแก อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย เวียดนาม) เขารวม ประสานงาน
โดยจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ประเทศไทย โดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองคการออสเตรเลียเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(Australia Agency for International Development)
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4. การประชุม และสิ่งตีพิมพที่เกี่ยวของ
ค.ศ. 1985: การประชุ ม ร ว มที่ ไ นโรบี เกี่ ย วกั บ การใช ย าอย า ง
สมเหตุสมผล (รายงานขององคการอนามัยโลกเพื่อเผยแพร (WHO,
Geneva, 1987) ประกอบด ว ยข อ เสนอเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให เ กณฑ
จริยธรรม ค.ศ. 1986 ทันสมัยขึ้น)
ค.ศ. 1987: กลุมผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม
วาดวยการสงเสริมการขายยา (รายงานฉบับนี้ไมไดพิมพเผยแพร แต
ใชเปนฐานหลักสําหรับจัดทําเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการ
ขายยาขององคการอนามัยโลกซึ่งพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 1988 โดย
พิ มพ เ ผยแพร เ ป น ภาษาทางการขององค ก ารอนามั ย โลกครบทุ ก
ภาษา (อาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย) และพิมพซ้ําเปน
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และรัสเซีย ใน WHO Action Programme
on Essential Drugs’ Essential Drugs Monitor, 1994)
ค.ศ. 1993: การปรึกษาหารือของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตร
การแพทย/องคการอนามัยโลก เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
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สงเสริ มการขายยาขององค การอนามั ย โลก (รายงานไมไ ดพิม พ
เผยแพร แตพิมพเปนรายงานของ DG เสนอตอที่ประชุมสมัชชา
องคการอนามัยโลกสมัยที่ 47 (A47/7)) มีการเตรียมเอกสารชุดหนึ่ง
ขึ้นเปนตัวแทนนําเสนอมุมมองของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดวย
เอกสารของแผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนเสนอกรอบการทํางาน
ในระดับตางๆ และเสนอแนะกิจกรรมเพื่อการตรวจติดตาม
ค.ศ. 1997: การประชุมโตะกลมเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกอยางไมเปนทางการโดย
มี ผู แ ทนของภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ งให ข อ มู ล ด า นกลยุ ท ธ ข ององค ก าร
อนามั ย โลกเพื่ อ ทบทวนและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของเกณฑ
จริยธรรมขององคการอนามัยโลก มีการเผยแพรผลสรุปของการ
ประชุม
ค.ศ. 2004: องคการอนามัยโลกและองคกรปฏิบัติการดานสุขภาพสากล
(Health Action International, HAI) ไดจัดพิมพเผยแพรรายงานที่มีชื่อวา
การสงเสริมการขายยา อะไรที่เรารู และอะไรที่เรายังไมไดเรียนรู
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แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
หลักการและเหตุผล
ปจจุบนั คนไทยยังเผชิญกับปจจัยเสีย่ งจากการใชยาทีน่ ําไปสู
การทําลายสุขภาพ กอใหเกิดความเจ็บปวยในหลายมิติ มีปจจัยเสีย่ ง
จากการเขาไมถึงยา มูลคาการใชยามากเกินความจําเปน สําหรับ
อันตรายจากการใชยาซึ่งมีสาเหตุจากปญหาสูตรตํารับ คุณภาพยา และ
การใชยาไมเหมาะสม ซึ่งผลเกิดจากปญหาระบบควบคุม การขึน้
ทะเบียนตํารับยา การกระจายยาและการสงเสริมการขายยา เปนตน
เพื่อใหไดยาที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเขาถึงไดนั้นตอง
มองทะลุตลอดทั้งวงจร และใหความสําคัญตอการเฝาระวังและการ
ประเมินระบบยา เพื่อสงสัญญาณเตือนภัยไปสูการแกไขเชิงระบบ
และโครงสราง จึงมีความจําเปนตอการเกื้อหนุนสรางความเขมแข็ง
พัฒนาระบบการติดตามเฝาระวัง ตรวจสอบ และสงสัญญาณ หรือ
กระตุนใหเกิดกลไกการทํางาน ใหเกิดความยั่งยืนตอไป และนํามา
เป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ที่ ใ ช ป ระกอบการจั ด ทํ า นโยบายด า นยา
ตลอดจนจั ดทํ า แผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อพั ฒ นาระบบยาของประเทศ
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รวมถึงการพัฒนาเปนศูนยเฝาระวังและพัฒนาระบบยาที่ทํางานเปน
อิสระ เพื่อใหเปนกลไกกระตุนเสริมและตรวจสอบเชิงระบบ เพื่อ
การพัฒนาและแกปญหาของประเทศตอไป

กรอบแนวคิดการพัฒนากลไกเฝาระวังและจัดการระบบยา
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วิสัยทัศน
ระบบและกลไกลที่ เ ข ม แข็ ง ในการเฝ า ระวั ง และพั ฒ นา
ระบบยาอยางรอบดาน พรอมสงสัญญาณเตือนภัยเรื่องอันตรายจาก
ยาในมิติตางๆ ผานการสื่อสารสาธารณะดวยการสรางและจัดการ
องค ค วามรู ตลอดจนขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายและโครงสร า งผ า น
เครือขายอยางตอเนื่อง สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ชุมชนทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง
วัตถุประสงค
1. สรางและจัดการองคความรูข องระบบยาในประเด็นของการเฝา
ระวัง กํากับความเสี่ยงจากยา และการพัฒนา รวมทั้งประเด็น
ดานนโยบาย และโครงสราง
2. พัฒนากลไกและรูปแบบตางๆในการเฝาระวังและการสง
สัญญาณเตือนภัยจากยา
3. สรางเครือขายทางวิชาการและประชาสังคมในระดับตาง ๆ ให
ประสานกันเพือ่ เปนกลไกในการเฝาระวังระบบยาที่เขมแข็ง
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4. ทําการสื่อสารสาธารณะ ใหเกิดการรับรู และสรางความเขาใจ
ในวงกวางถึงประเด็นสถานการณความเสีย่ งจากระบบยา
แนวคิด หลักการ และความรู
5. พัฒนา และผลักดันนโยบายแหงชาติดานยา แผนยุทธศาสตร
พัฒนาระบบยา และ กฎหมายที่เกีย่ วของกับการบริหารจัดการ
ระบบยา

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554)
ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ของแผนงานสร า งกลไกเฝ า ระวั ง และ
พัฒนาระบบยา (กพย.) แบงเปน 5 ดาน ดังนี้
(1) การสรางและจัดการองคความรู
(2) การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไกการจัดการความ
เสี่ยงจากยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝา
ระวังและพัฒนาระบบยา
(3) การสงเสริมความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา
(4) การสื่อสารสาธารณะเพื่อสงสัญญาณสูสังคม
(5) การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร พัฒนาระบบ
ยาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและจัดการองคความรู
1. ประมวลผลงานวิจัยและจัดทําฐานขอมูลวิจัยและสถานการณ
ของระบบยา
2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเฉพาะกิจที่สําคัญ
3. อาศรมความคิดระบบยา (ดวยการเสวนาของผูที่สนใจศึกษา
คนควาในประเด็นเดียวกัน หรือเรื่องที่ใกลเคียงกันในรูปสห
สาขาวิชาเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไป)
4. ถอดบทเรียนประสบการณการทํางานที่ผานมา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไกการจัดการ
ความเสี่ยงจากยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา
1. พัฒนาเครื่องมือสําหรับชีว้ ัดสถานการณระบบยา
2. สงเสริมและพัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงจากยาในชุมชน
และภาคีเครือขาย
3. สนับสนุน การทดลองรูปแบบเฝาระวังและพัฒนาระบบยา เชน
ชุ ดโครงการธรรมาภิ บาลระบบยา ซึ่ งได รั บทุ นบางส วนจาก
องคการอนามัยโลก ชุดโครงการจริยธรรมและการสงเสริมการขาย
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ยา ชุดโครงการดานการใชยาที่เหมาะสม ชุดโครงการดานการเขาถึง
ยา เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝา
ระวังและพัฒนาระบบยา
1. การหนุนเสริมบทบาทเครือขายวิชาการ วิชาชีพ ประชาสังคม
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ฝ า ระวั ง ติ ด ตาม กํ า กั บ และพั ฒ นาระบบยา
สนับสนุน สรางความเขาใจและเรียนรูสภาพปญหาชุมชน ดวย
การประชุมแลกเปลี่ยนดูงาน การฝกอบรม สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสงตอองคความรูสูประชาสังคม
2. การเชื่อมประสานภาคีเครือขายทุกระดับทั้งในและตางประเทศ
ผานภาครัฐ สถาบัน ภาคีเครือขายวิชาการ และเครือขายภาค
ประชาสังคม ดวยวิธีการหลากหลาย เชน การสัมมนา ประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ ศึกษาดูงานในประเด็นของการสราง
กลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยาในระดับตาง ๆ
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สือ่ มวลชน

เครือขายประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน
ศึกษา
บริการ
บังคับใช กม.

ผูม ีอํานาจตัดสินใจ

ศูนยเฝาระวัง
และพัฒนา
ระบบยา

หนวยงานหลัก
(อย สปสช ฯลฯ)

เครือขายวิชาการ
ทุกระดับ

(เครือขายระดับพื้นที่ ประเทศ ภูมิภาค นานาชาติ)

ยุทธศาสตรที่ 4 การสื่อสารสาธารณะ เปนการสงสัญญาณสูสังคม
กระจายขอมูล เพื่อการรับรู ความเขาใจทีถ่ กู ตองในเรื่องระบบยา
และเพื่อการเตรียมพรอมของสังคม ดวยมาตรการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สงสัญญาณเตือนภัยเรื่องยาสูสังคม (Social warning)
การแถลงขาว (Press conference)
การประชุมวิชาการระบบยาประจําป
การจัดทํารายงานสรุปสถานการณระบบยาประจําป
การจัดทําจดหมายขาว ยาวิพากษ รวมกับกลุมศึกษาปญหายา
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สื่อมวลชนสัมพันธ
1. การสรางการรับรูและตระหนักในปญหาเรื่องยาของสื่อมวลชน
2. การสนับสนุนขอมูลวิชาการแกสื่อมวลชน
รณรงคเผยแพร
1. การสนับสนุนการผลิตสื่อ
2. สนับสนุนกิจกรรมทั้งในสถาบันและกิจกรรมสูสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 5 การผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบ
ยา และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ประกอบดวย
1. ศึกษาวิเคราะหดานกฎหมาย และนโยบาย
2. สรางกลไกการติดตามความเคลื่อนไหวและการสื่อสารนโยบาย
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ผลักดัน เสนอและปรับปรุงกฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาและผลักดันนโยบายแหงชาติดานยา และแผน
ยุทธศาสตรพฒ
ั นาระบบยา
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดศูนยเฝาระวังและพัฒนาระบบยา ซึ่งเปนหนวยขับเคลื่อน
ขบวนการทางสังคม และวิชาการใหเปนกลไกที่เขมแข็งในการ
เฝาระวังและพัฒนาระบบยาโดยการประสานและสนับสนุนภาคี
เครือขายใหมบี ทบาทเชิงรุกในการนําเสนอนโยบายและกฎหมาย
2. มีรางนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบยา
3. มีการลดปจจัยเสี่ยงทางดานยาที่สําคัญเพื่อใหเกิดการเขาถึงยาที่
มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และมีการใชยาที่เหมาะสม เชน ลดจํานวน
ยาไมเหมาะสม
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คณะกรรมการ “แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา”
ที่ปรึกษา
1. พญ.อมรา มลิลา
2. นพ.วิชยั โชควิวฒ
ั น
3. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค
3. อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูแ ทน
คณะกรรมการกํากับทิศ
1. ผศ.ภญ.สําลี ใจดี
2. ศ.พญ.ชนิกา ตูจินดา
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูแ ทน
4. รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หรือผูแทน
6. รศ.ดร.อุบลรัตน ศิรยิ ุวศักดิ์
7. รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นายจิรวุสฐ สุขไดพึ่ง
9. นพ.ศิรวิ ฒ
ั น ทิพยธราดล
10. พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน
11. ผูแทน สสส.
12. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กลุมศึกษาปญหายา
ความเปนมา
จากการที่เภสัชกรในสาขาตางๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มีความ
สนใจถึงอันตรายที่เกิดจากการใชยาและมีความเห็นรวมกันวายา
นอกจากมีประโยชนอยางมากในการปองกันและบําบัดรักษาอาการ
ของโรคแลว ยังกอใหเกิดอันตรายและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจาก
⋅ การผลิตที่ไมไดมาตรฐาน
⋅ การใหบริการที่ขาดความรู มุงแสวงแตผลประโยชน
⋅ การใหยาที่ไมถูกตอง
นอกจากยาแลว อาหารและเครื่องสําอาง ก็กอใหเกิดอันตราย
ไดเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการรวมกลุมของบุคลากรดังกลาว กอตั้ง
กลุมศึกษาปญหายาขึ้น ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.2518 เพื่อศึกษาหา
แนวทางแกไขที่เหมาะสมซึ่งจะชวยสงเสริมสวสัดิภาพการใชยา
และสุขภาพอนามัยของประชาชน
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วัตถุประสงค
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ศึ ก ษาข อ มู ล ทุ ก ๆ ด า นที่ เ กี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ อาหารและ
เครื่ อ งสํ า อาง รวมทั้ ง ป ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ใช เ ป น
แนวทางในการพัฒนาสังคมในดานสาธารณสุข ในอันที่จะ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การใหบริการแกประชาชน
นําเสนอปญหา ขอเท็จจริง ตลอดจนขอเสนอแนะในปญหาที่
ไดศึกษาแลวแกองคกรหรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เพื่อรวมกันแกไขปญหานั้น
ใหความรูเกี่ยวกับยาและสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน
เชน การใชยา การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรค
การเลือกอาหาร โทษภัยของเครื่องสําอางเปนตน
สงเสริมและฝกฝนใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
ทุกฝายหันมาสนใจ และรวมกันรับผิดชอบปญหาของสังคม
อยางจริงจัง
ส ง เสริ ม ให มี ก ารถ า ยทอดประสบการณ ก ารทํ า งานและ
เสริมสรางผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง
รวมมือและประสานงานกับองคกร หนวยงานหรือสมาคม
อื่ น ๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ส อดคล อ งกั น ในการที่ จ ะพั ฒ นา
สังคมไทย
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Ethical criteria for medicinal drug promotion
WHA41.17
13 May 1988
The Forty-first World Health Assembly,
Recalling resolutions WHA21.41 and WHA39.27;
Having considered the report of the Executive Board
concerning the ethical criteria for medicinal drug promotion based
on a draft prepared by an international group of experts;
Convinced that observance of ethical criteria for
medicinal drug promotion by all parties concerned will contribute
to a more rational use of drugs;
1. THANKS the international group of experts for its work;

2

2. ENDORSES the ethical criteria for medicinal drug promotion
that are annexed to this resolution, on the understanding that
they constitute general principles that could be adapted by
governments to countries’ circumstances as appropriate to
their political, economic, cultural, social, educational,
scientific and technical situation, their national laws and
regulations, disease profile, therapeutic traditions, and the
level of development of their health system, and that they do
not constitute legal obligations;
3. URGES Member States:
(1) to take account of these ethical criteria in
developing their own appropriate measures to
ensure that medicinal drug promotion supports the
aim of improving health care through the rational
use of drugs;
(2) to monitor and enforce, where appropriate, the
implementation of the measures they have
developed;
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4. APPEALS to pharmaceutical manufacturers and distributors,
the promotion industry, health personnel involved in the
prescription, dispensing, supply and distribution of drugs,
universities and other teaching institutions, professional
associations, patient and consumer groups, the professional
and general media (including publishers and editors of
medical journals and related publications), and the public:
(1) to use these criteria as appropriate to their spheres
of competence, activity and responsibility;
(2) to adopt measures based on these criteria as
appropriate, and monitor and enforce their
standards;
5. REQUESTS the Director-General:
(1) to ensure the wide dissemination of these criteria in
all official languages;
(2) to follow the practice of these criteria and to report
to the Executive Board from time to time as
appropriate.
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Introduction
1. Following the WHO Conference of Experts on the
Rational Use of Drugs held in Nairobi in November 1985, WHO
prepared a revised drug strategy which was endorsed by the
Thirty-ninth World Health Assembly in May 1986 in resolution
WHA 39.27. This strategy includes, among other components, the
establishment of ethical criteria for drug promotion based on the
updating and extension of the ethical and scientific criteria
established in 1968 by the Twenty-first World Health Assembly in
resolution WHA 21.41. The criteria that follow have been
prepared in compliance with the above on the basis of a draft
elaborated by an international group of experts.
Objective
2. The main objective of ethical criteria for medicinal
drug promotion is to support and encourage the improvement of
health care through the rational use of medicinal drugs.
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Ethical criteria
3. The interpretation of what is ethical varies in different
parts of the world and in different societies. The issue in all
societies is what proper behaviour is. Ethical criteria for drug
promotion should lay the foundation for proper behaviour
concerning the promotion of medicinal drugs, consistent with the
search for truthfulness and righteousness. The criteria should thus
assist in judging if promotional practices related to medicinal
drugs are in keeping with acceptable ethical standards.
Applicability and implementation of criteria
4. These criteria constitute general principles for ethical
standards which could be adapted by governments to national
circumstances as appropriate to their political, economic, cultural,
social, educational, scientific and technical situation, laws and
regulations, disease profile, therapeutic traditions and the level of
development of their health system. They apply to prescription and
nonprescription medicinal drugs ("over-the-counter drugs"). They
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also apply generally to traditional medicines as appropriate, and to
any other product promoted as a medicine. The criteria could be
used by people in all walks of life; by governments; the
pharmaceutical industry (manufacturers and distributors); the
promotion industry (advertising agencies, market research
organizations and the like); health personnel involved in the
prescription, dispensing, supply and distribution of drugs;
universities and other teaching institutions; professional
associations; patients' and consumer groups; and the professional
and general media (including publishers and editors of medical
journals and related publications). All these are encouraged to use
the criteria as appropriate to their spheres of competence, activity
and responsibility. They are also encouraged to take the criteria
into account in developing their own sets of ethical standards in
their own field relating to medicinal drug promotion.
5. The criteria do not constitute legal obligations;
governments may adopt legislation or other measures based on
them as they deem fit. Similarly, other groups may adopt self-
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regulatory measures based on them. All these bodies should
monitor and enforce their standards.
Promotion
6. In this context, "promotion" refers to all informational
and persuasive activities by manufacturers and distributors, the
effect of which is to induce the prescription, supply, purchase
and/or use of medicinal drugs.
7. Active promotion within a country should take place
only with respect to drugs legally available in the country.
Promotion should be in keeping with national health policies and
in compliance with national regulations, as well as with voluntary
standards where they exist. All promotion-making claims
concerning medicinal drugs should be reliable, accurate, truthful,
informative, balanced, up-to-date, capable of substantiation and in
good taste. They should not contain misleading or unverifiable
statements or omissions likely to induce medically unjustifiable
drug use or to give rise to undue risks. The word "safe" should
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only be used if properly qualified. Comparison of products should
be factual, fair and capable of substantiation. Promotional material
should not be designed so as to disguise its real nature.
8. Scientific data in the public domain should be made
available to prescribers and any other person entitled to receive it,
on request, as appropriate to their requirements. Promotion in the
form of financial or material benefits should not be offered to or
sought by health care practitioners to influence them in the
prescription of drugs.
9. Scientific and educational activities should not be
deliberately used for promotional purposes.
Advertising
(a) Advertisements in all forms to physicians and healthrelated professionals
10. The wording and illustrations in advertisements to
physicians and related health professionals should be fully
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consistent with the approved scientific data sheet for the drug
concerned or other source of information with similar content. The
text should be fully legible.
11. Some countries require that advertisements should
contain full product information, as defined by the approved
scientific data sheet or similar document, for a given period from
the date of first promotion or for the full product life.
Advertisements that make a promotional claim should at least
contain summary scientific information.
12. The following list, based on the sample drug
information sheet contained in the second report of the WHO
Expert Committee on the Use of Essential Drugs1 and appended
for ease of reference, can serve as an illustration of the type of
information that such advertisements should usually contain,
among others:

1

WHO Technical Report Series, No.722, 1985, p.43.
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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;
. 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;
. major interactions;
. name and address of manufacturer or distributor;
. reference to scientific literature as appropriate.
13. Where advertisements are permitted without claims
(reminder advertisements), they ought to include at least the brand
name, the international nonproprietary name or approved generic
name, the name of each active ingredient, and the name and
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address of the manufacturer or distributor for the purpose of
receiving further information.
(b) Advertisements in all forms to the general public
14. Advertisements to the general public should help
people to make rational decisions on the use of drugs determined
to be legally available without a prescription. While they should
take account of people's legitimate desire for information
regarding their health, they should not take undue advantage of
people's concern for their health. They should not generally be
permitted for prescription drugs or to promote drugs for certain
serious conditions that can be treated only by qualified health
practitioners, for which certain countries have established lists. To
fight drug addiction and dependency, scheduled narcotic and
psychotropic drugs should not be advertised to the general public.
While health education aimed at children is highly desirable, drug
advertisements should not be directed at children. Advertisements
may claim that a drug can cure, prevent, or relieve an ailment only
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if this can be substantiated. They should also indicate, where
applicable, appropriate limitations to the use of the drug.
15. When lay language is used, the information should be
consistent with the approved scientific data sheet or other legally
determined scientific basis for approval. Language which brings
about fear or distress should not be used.
16. The following list serves as an illustration of the type
of information advertisements to the general public should
contain, taking into account the media employed:
. the name(s) of the active ingredients(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-indications and warnings;
. name and address of manufacturer or distributor.
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Information on price to the consumer should be accurately
and honestly portrayed.
Medical representatives
17. Medical representatives should have an appropriate
educational background. They should be adequately trained. They
should possess sufficient medical and technical knowledge and
integrity to present information on products and carry out other
promotional activities in an accurate and responsible manner.
Employers are responsible for the basic and continuing training of
their representatives. Such training should include instruction
regarding appropriate ethical conduct taking into consideration the
WHO criteria. In this context, exposure of medical representatives
and trainees to feed back from the medical and allied professions
and from independent members of the public, particularly
regarding risks, can be salutary.
18. Medical representatives should make available to
prescribers and dispensers complete and unbiased information for
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each product discussed, such as an approved scientific data sheet
or other source of information with similar content.
19. Employers should be responsible for the statements
and activities of their medical representatives. Medical
representatives should not offer inducements to prescribers and
dispensers. Prescribers and dispensers should not solicit such
inducements. In order to avoid over-promotion, the main part of
the remuneration of medical representatives should not be directly
related to the volume of sales they generate.
Free samples of prescription drugs for promotional purposes
20. Free samples of legally available prescription drugs
may be provided in modest quantities to prescribers, generally on
request.
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Free samples of non-prescription drugs to the general public
for promotional purposes
21. Countries vary in their practices regarding the
provision of free samples of nonprescription drugs to the general
public, some countries permitting it, some not. Also, a distinction
has to be made between provision of free drugs by health agencies
for the care of certain groups and the provision of free samples to
the general public for promotional purposes. The provision of free
samples of nonprescription drugs to the general public for
promotional purposes is difficult to justify from a health
perspective. If this practice is legally permitted in any country, it
should be handled with great restraint.
Symposia and other scientific meetings
22. Symposia are useful for disseminating information.
The objective scientific content of such meetings should be
paramount, and presentations by independent scientists and health
professionals are helpful to this end. Their educational value may
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be enhanced if they are organized by scientific or professional
bodies.
23. The fact of sponsorship by a pharmaceutical
manufacturer or distributor should be clearly stated in advance, at
the meeting and in any proceedings. The latter should accurately
reflect the presentations and discussions. Entertainment or other
hospitality, and any gifts offered to members of the medical and
allied professions, should be secondary to the main purpose of the
meeting and should be kept to a modest level.
24. Any support to individual health practitioners to
participate in any domestic or international symposia should not
be conditional upon any obligation to promote any medicinal
product.
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Post-marketing scientific studies, surveillance and
dissemination of information
25. Post-marketing clinical trials for approved medicinal
drugs are important to ensure their rational use. It is recommended
that appropriate national health authorities be made aware of any
such studies and that relevant scientific and ethical committees
confirm the validity of the research. Intercountry and regional
cooperation in such studies may be useful. Substantiated
information on such studies should be reported to the appropriate
national health authorities and disseminated as soon as possible.
26. Post-marketing scientific studies and surveillance
should not be misused as a disguised form of promotion.
27. Substantiated information on hazards associated with
medicinal drugs should be reported to the appropriate national
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health authority as a priority, and should be disseminated
internationally as soon as possible.
Packaging and labeling
28. Appropriate information being important to ensure the
rational use of drugs, all packaging and labeling material should
provide information consistent with that approved by the country's
drug regulatory authority. Where one does not exist or is
rudimentary, such material should provide information consistent
with that approved by the drug regulatory authority of the country
from which the drug is imported or other reliable sources of
information with similar content. Any wording and illustration on
the package and label should conform to the principles of ethical
criteria enunciated in this document.
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Information for patients: package inserts, leaflets and booklets
29. Adequate information on the use of medicinal drugs
should be made available to patients. Such information should be
provided by physicians or pharmacists whenever possible. When
package inserts or leaflets are required by governments,
manufacturers or distributors should ensure that they reflect only
the information that has been approved by the country's drug
regulatory authority. If package inserts or leaflets are used for
promotional purposes, they should comply with the ethical criteria
enunciated in this document. The wording of the package inserts
or leaflets, if prepared specifically for patients, should be in lay
language on condition that the medical and scientific content is
properly reflected.
30. In addition to approved package inserts and leaflets
wherever available, the preparation and distribution of booklets
and other informational material for patients and consumers

20

should be encouraged as appropriate. Such material should also
comply with the ethical criteria enunciated in this document.
Promotion of exported drugs
31. Ethical criteria for the promotion of exported drugs
should be identical with those relating to drugs for domestic use. It
is desirable that exporting and importing countries that have not
already done so should use the WHO Certification Scheme on the
Quality of Pharmaceutical Products Moving in International
Commerce.
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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, simple
diagnostic criteria should be provided.

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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(b) Dosage regimen and relevant pharmacokinetic
data:
⋅ 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:
1. brief clinical description of symptoms;
2. non - drug treatment and supportive therapy;
3. specific antidotes
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(4) Pharmaceutical information:
(a) Dosage forms.
(b) Strength of dosage form.
(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 nonprescription).
(h) Name and address of manufacturer(s) and
importer(s).
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Ethical criteria for medicinal drug promotion
WHA45.30
14 May 1992
The Forty-fifth World Health Assembly,
Recalling resolutions WHA41.17 and WHA43.20;
Having considered the report on the use of the WHO
ethical criteria for medicinal drug promotion;
Noting with concern that little information is available
on any progress in controlling medicinal drug promotion
through the use of the concepts embodied in the WHO ethical
criteria;
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Noting that many drug regulatory authorities do not
yet have the administrative resources to regulate drug
promotion;
Mindful that a high level of compliance and selfregulation by the pharmaceutical industry is necessary,
1. URGES Member States to intensify efforts to involve
government agencies including drug regulatory authorities,
as well as pharmaceutical manufacturers, distributors and
the promotion industry, health personnel involved in the
prescription, dispensing, supply and distribution of drugs,
universities and other teaching institutions, professional
associations, patient and consumer groups, and the
professional and general media (including publishers and
editors of medical journals and related publications), in
the implementation of the principles embodied in the
WHO ethical criteria on medicinal drug promotion;
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2. REQUESTS the Director-General:
(1) to request the Council for International
Organizations of Medicinal Sciences (CIOMS) to
convene a meeting of interested parties in
collaboration with WHO to discuss possible
approaches to further advancing the principles
embodied in WHO’s ethical criteria for medicinal
drug promotion;
(2) to consider other approaches and mechanisms in
the Member States to improve the implementation of
WHO’s ethical criteria for medicinal drug
promotion;
(3) to report the outcome of the meeting of
interested parties and other actions of the
Organization relevant to this issue to the Fortyseventh World Health Assembly though the
Executive Board.
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Fifty-Second World Healthy Assembly
Agenda item 13

WHA52.19
24 May 1999

Revised drug strategy
The Fifty-second World Health Assembly,
Recalling resolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20,
WHA45.27, WHA47.12, WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17, and
WHA49.14;
Having considered the report of the Director-General on
the revised drug strategy3,
Noting the activities of WHO to further the
implementation of the revised drug strategy, in particular through
support to the development and implementation of national
drug policies; the strategy to review and assess the effectiveness
3

Document EB101/10,section VII and Corr.1.
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of the WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion;
the flow of market information; guidelines for drug donations;
and model drug information;
Recognizing with satisfaction the progress made, and
approving WHO’s comprehensive response to current and new
challenges in the pharmaceutical sectors;
Commending the strong leadership shown by WHO
in promoting the essential drugs concept and national drug
policies, which are contributing to the rational use of
resources in the pharmaceutical sector and to improved health
care;
Noting with satisfaction that a number of Member States
have adopted guidelines for drugs donations that are based on the
interagency guidelines issued by WHO, but concerned that
inappropriate drug donations, such as donations of expired,
mislabeled, inessential products, continue to be common, and
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further concerned that evaluation of the impact of the guidelines
has not yet been completed;
Concerned about the situation in which (a) one-third of
world’s population has no guaranteed access to essential drugs,
and (b) poor quality pharmaceutical raw materials and finished
products continue to move in international trade;
Noting that there are trade issues which require a
public health perspective;
Recognizing that the Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) provides scope for
the protection of public health;
Taking note of concerns of many Member States about
the impact of relevant international agreements, including trade
agreements, on local manufacturing capacity and on access to
and prices of pharmaceuticals in developing and least
developed countries;
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Concerned also that drugs continue to be irrationally used
by prescribers, dispensers and the general public, and that
unethical promotion in developed and developing countries and a
lack of access to independent, scientifically validated drug
information contribute to such abuse,
1. URGES Member States:
(1) to reaffirm their commitment to developing,
implementing and monitoring national drug policies
and to taking all necessary concrete measures in
order to ensure equitable access to essential drugs;
(2) to ensure that public health interests are paramount
in pharmaceutical and health policies;
(3) to explore and review their options under relevant
international agreements, including trade agreements,
to safeguard access to essential drugs;
(4) to establish and enforce regulations that ensure good
uniform standards of quality assurance for all
pharmaceutical materials and products manufactured
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in, imported to, exported from, or in transit through
their countries;
(5) to enact and enforce legislation or regulations in
accordance with the principles of the WHO
Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, to
encourage the pharmaceutical industry and the
health community to establish an ethical code,
and to monitor drug promotion in collaboration
with interested parties;
(6) to develop or maintain national guidelines
governing drug donations that are compatible
with the interagency guidelines issued by WHO
and to work with all interested parties to promote
adherence to such guidelines;
(7) to promote the rational use of drugs through the
provision of independent, up-to-date and
comparative drug information, and to integrate
the rational use of drugs and information about
commercial marketing strategies into training for
health practitioners at all levels;
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(8) to promote and support education of consumers
in the rational use of drugs and its inclusion into
school curricula;
(9) to evaluate progress regularly, making use of
indicators developed by WHO or of other
suitable mechanisms;
(10) to continue their funding and material support for
the revised drug strategy, especially through the
provision of extra budgetary resources to WHO;
2. REQUESTS the Director – General:
(1) to support Member States in their efforts to
develop and implement policies and programme
that achieve the objectives of the revised drug
strategy, including the development of tools,
guidelines and methodology for evaluation and
monitoring;
(2) to adopt a comprehensive strategy to implement
the WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug
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Promotion and to continue to review its
effectiveness with all interested parties;
(3) to extend the guidelines incorporated in the
WHO Certification Scheme on the Quality of
Pharmaceutical Products Moving in International
Commerce to cover pharmaceutical starting
materials; to develop and disseminate uniform
guidelines on the regulatory control, export,
import and transit conditions of pharmaceutical
products; and to develop standards of practice
for entities involved in international trade in
pharmaceutical and pharmaceutical starting
materials;
(4) to establish and develop a model inspection
certificate for the national inspection of
pharmaceutical manufacturing sites of starting
materials and finished pharmaceutical products in
order to ensure compliance with WHO Good
Manufacturing Practices, and to collaborate with
Member States, at their request, in implementation;
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(5) to strengthen and expend the provision of
independent information on market prices of
starting materials of assured quality for
production of essential drugs;
(6) to continue the development and dissemination,
also using electronic media such as the Internet,
of independent information on safety of
pharmaceutical products and instances of
counterfeit drugs or medicines, on drug selection
and on rational prescribing ;
(7) to cooperate with Member States, at their request,
and with international organizations in
monitoring and analyzing the pharmaceutical
and public health implications of relevant
international agreements including trade
agreements, so that Member States can
effectively assess and subsequently develop
pharmaceutical and health policies and regulatory
measures that address their concerns and
priorities, and are able to maximize the positive
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and mitigate the negative impact of those
agreements;
(8) to review and update the revised drug strategy to reflect
current and continued challenges in the pharmaceutical
sector and the principles articulated in the renewed
health – for – all policy;
(9) to report to the Fifty-third World Health Assembly on
progress achieved and problems encountered in the
implementation and renewal of WHO’s revised drug
strategy, with recommendations for action.
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Sixtieth World Health Assembly
Agenda item 12.17

WHA60.16
23 May 2007

Progress in the rational use of medicines
The Sixtieth World Health Assembly,
Having considered the report on rational use of medicines:
progress in implementing the WHO medicines strategy;
Recalling the report on rational use of medicines by
prescribers and patients, discussed at the Fifty-eighth World
Health Assembly, and followed by adoption of resolution
WHA58.27 on antimicrobial resistance;
Recalling resolutions WHA39.27, WHA41.16 and
WHA47.13 on the rational use of drugs, WHA41.17, WHA45.30
and WHA47.16 on ethical criteria for medicinal drug promotion,
WHA43.20 and WHA45.27 on the WHO Action Programme on
Essential Drugs, WHA47.12 on the role of the pharmacist,
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WHA49.14 and WHA52.19 on the revised drug strategy,
WHA51.9 on cross-border advertising, promotion and sale of
medical products using the Internet, and WHA54.11 on the WHO
medicines strategy;
Recognizing the efforts of WHO in collaboration with
governments, universities, the private sector, and nongovernmental
organizations, in areas related to health-care delivery systems and
health - insurance programme in order to improve the use of
medicines by prescribers, dispensers and patients;
Aware of the core components of WHO’s strategy for
promoting the rational use of medicines;4
Wishing to promote evidence-based rational use of
medicines by providers and consumers and better access to
essential medicines;

4

Document WHO/EDM/2004.5
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Aware that irrational use of medicines continues to be an
urgent and widespread problem in the public and private health
sector in developed and developing countries with serious
consequences in terms of poor patient outcome, adverse drug
reactions, increasing antimicrobial resistance and wasted
resources;
Acknowledging that successful implementation of
previous resolutions on antimicrobial resistance cannot be
achieved without addressing the global problem of irrational use
of medicines;
Recognizing that many countries do not have a stringent
drug-regulatory authority nor a full national programme or body to
promote rational use of medicines;
Emphasizing that global initiative to increase access to
essential medicines should adhere to the principle of rational use
of medicines, and include adherence by patients;
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Concerned that insufficient attention and resources are
being directed towards tackling the problem of irrational use of
medicines by prescribers, dispensers and consumers;
Emphasizing the need for a comprehensive, sustainable,
national and sector-wide approach to promote the rational use of
medicines;
Recognizing that financing of medicines and methods of
arrangements for provider payments can have a major impact on
rational use, and that appropriate policies on financing health care
are required;
Recognizing that there may be incentives for the irrational
use of medicines throughout the health system, for example in
some circumstances which give rise to conflict of interest;
Concerned that direct - to - consumer or Internet sales
may give rise to irrational use of medicines;
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Convinced that it is time for governments, the health
professions, civil society, the private sector and the international
community to pledge their commitment, including adequate
resources, to promoting the rational use of medicines,
1. URGES Member States:5
(1) to invest sufficiently in human resources and
provide adequate financing in order to strengthen
institutional capacity in order to ensure more
appropriate use of medicines in both the public and
private sectors;
(2) to consider establishing and/or strengthening, as
appropriate, a national drug regulatory authority
and a full national programme and/or
multidisciplinary body, involving civil society and
professional bodies, to monitor and promote the
rational use of medicine;
(3) to consider developing, strengthening and
implementing, where appropriate, the application of an
5

And regional economic integration organizations, where appropriate.
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essential medicines list into the benefit package of the
existing or new insurance funds;
(4) to develop and strengthen existing training
programme on rational use of medicines and ensure
that they are taken into account in the curricula for all
health professionals and medical students, including
their continuing education, where appropriate, and to
promote programme of public education in rational
use of medicines;
(5) to enact new, or enforce existing, legislation to ban
inaccurate, misleading or unethical promotion of
medicines, to monitor promotion of medicines, and
to develop and implement programme that will
provide independent, nonpromotional information
about medicines;
(6) to develop and implement national policies and
programme for improving medicine use, including
clinical guidelines and essential medicines lists, as
appropriate, with an emphasis on multifaceted
interventions targeting both the public and private
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health sectors, and involving providers and
consumers;
(7) to consider developing, and strengthening where
appropriate, the capacity of hospital drug and
therapeutic committees to promote the rational use
of medicines;
(8) to expand to national level sustainable interventions
successfully implemented at local level;
2. REQUESTS the Director-General:
(1) to strengthen the leadership and evidence-based
advocacy role of WHO in promoting rational use of
medicines;
(2) in collaboration with governments and civil society,
to strengthen WHO’s technical support to Member
States in their efforts to establish or strengthen,
where appropriate, multidisciplinary national
bodies for monitoring medicine use, and
implementing national programmes for the rational
use of medicines;
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(3) to strengthen the coordination of international
financial and technical support for rational use of
medicines;
(4) to promote research, particularly on development of
sustainable interventions for rational medicine use
at all levels of the health sector, both public and
private;
(5) to promote discussion among health authorities,
professionals and patients on the rational use of
medicines;
(6) to report to the Sixty-second World Health
Assembly, and subsequently biennially, on progress
achieved, problems encountered and further actions
proposed in the implementation of WHO’s
programmes to promote rational use of medicines.
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A Chronological Annotated Listing of
Reports/Resolutions/Studies/Meetings/Publications
1. Reports to WHO Governing Bodies
1968: Pharmaceutical Advertising, report by the Director-General
to the 21st WHA (contains Ethical and Scientific Criteria for
Pharmaceutical Advertising ).
1988: Ethical criteria for medicinal drug promotion: Report of the
81st Executive Board submitted to WHA41 (text of the
subsequently published WHO Ethical Criteria).
1992: Implementation of WHO’s Revised Drug strategy, safety
and efficacy of pharmaceutical products, progress report by the
Director-General, section II, WHO ethical criteria for medicinal
drug promotion.
1994: WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion,
report by the Director-General to the 47th WHA (contains report of
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the 1993 CIOMS/WHO consultation on the WHO Ethical
Criteria).
1996: Implementation of resolution, report by the DirectorGeneral to the 49th WHA (A49/4), section III Revised drug
strategy, para 5 states:
“there continues to be an imbalance between commercially
produced drug information and independent, comparative,
scientifically validated and up-to-date information on
drugs for prescribes, dispensers and consumers. Systems
for monitoring of EC for drug promotion have to be
introduced in most countries; WHO is supporting a large
study on such systems and works with Member States
and nongovernmental organizations to disseminate
information and to promote the adoption of WHO’s Ethical
Criteria for Medicinal Drug Promotion at national levels.”
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2. Resolutions of the World Health Assembly
1952: WHA5.76 Pharmaceutical advertising – calls on member
states to adopt “appropriate measures” to ensure that publicity
dose not jeopardize health.
1967: WHA20.35 Pharmaceutical advertising – states desirability
of “internationally acceptable criteria” to govern drug advertising
and requests WHO to study and report.
1968: WHA 21.41 Pharmaceutical advertising – urges member
states to enforce annexed ethical and scientific criteria presented
in director-General’s report.
1984: WHA37.33 Rational use of drugs, operative para 2.3
requests Director-General to organize a meeting of all concerned
parties to discuss means and methods to ensure rational use
of drugs and…. to discuss the role of marketing practices in
this respect, especially in developing countries.
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1986: WHA39.27 The rational use of drugs–adopts the WHO revised
drug strategy (based on the Director-General’ s summing up of the
1985 Nairobi Conference on Rational Use of Drugs), which
includes the establishment of ethical criteria for drug promotion,
updating and extending the 1968 WHO ethical and scientific
criteria.
1988: WHA41.17 Ethical criteria for medicinal drug promotion–
endorses annexed full text of Ethical Criteria and, inter alia,
requests Director-General to ensure their wide dissemination and
to follow up and report.
1990: WHA43.20 WHO Action Programme on Essential Drug
(operative para 5.3) requests Director-General to report to 55th
WHA on the use of the Ethical Criteria.
1992: WHA45.30 WHO ethical criteria for medicinal drug
promotion – expresses concern about lack of progress and requests
Director-General to approach CIOMS to organize a meeting on
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subject in collaboration with WHO and to consider other
approaches to improve implementation of EC.
1994: WHA47.16 WHO ethical criteria for medicinal drug
promotion – endorses the report of the CIOMS meeting (A47/7) and
requests the Director-General to implement its recommendations
with special attention to:
. wide dissemination of EC educational materials on
EC and methods to monitor implementation;
. monitor implementation of EC and collect information
on voluntary, and international codes/guidelines;
. conduct studies/surveys of current promotional
practices and analysis of effectiveness of EC;
. support Member States in strengthening drug
regulatory capacity and mechanisms for drug
labeling and promotion;
. disseminate national experience in drug promotion;
. alert Member State to important role of universities
and assist in educational programme development;

49

. periodically review EC in consultation with
interested parties;
and to report regularly on progress made and
problems encountered by WHO and Member States as
part of reporting on implementation of the Revised Drug
Strategy.
1996: WHA49.14 Revised drug strategy–in operative para 2.3
requests the Director-General to develop a clear strategy for
review and assessment of the effectiveness of the Ethical
Criteria.
1999: WHA 52.19 Revised drug strategy – requests the Director General to adopt a comprehensive strategy to implement the
WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion and to
continue to review its effectiveness with all interested parties.
2007: WHA 60.16 Progress in the rational use of medicines- urge
member states to enact new, or enforce existing, legislation to ban
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inaccurate, misleading or unethical promotion of medicines, to
monitor promotion of medicines, and to develop and implement
programme that will provide independent, nonpromotional
information about medicines.
3. Related Surveys/Studies
1961: Survey of legislation in 22 countries published in
International Digest of Health Legislation, 1961, 12, 4-54.
1968: Survey of legislation in 26 countries published in
International Digest of Health Legislation, 1968, 19.
1985: Medicine advertising, regulation and self – regulation in
54 countries, published by International Advertising Association
Inc (extracts presented as background paper for 1987 International
Group of Experts on Ethical Criteria for Drug Promotion).
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1987: WHO survey on ethical criteria for drug promotion
(DGO/ETHCDP/87.3) (background paper for 1987 International
Group of Experts on Ethical Criteria for Drug Promotion).
1990: WHO survey on the use of the Ethical Criteria by
national drug regulatory authorities (summary report in
A45/13).
1992: Health Action International (HAI) pilot study (Harvey
and Carandang) on the impact of the WHO Ethical Criteria
(carried out because of very limited information and low
response rate of DMP survey) and presented to the HAI
interregional meeting, Geneva, 1992.
1992: WHO survey: national approaches to statutory control of
promotion of pharmaceutical products based on a questionnaire
study (unpublished working paper for the CIOMS/WHO
consultation on Ethical Criteria 1993).

52

1993: Update of the above HAI study (clarification and
additional response) presented as a working paper to the
CIOMS/WHO meeting on Ethical Criteria, Geneva, 1993.
1995-1997: Multi-country (Australia, Indonesia, Lao PDR, Sri
Lanka, Thailand, Viet Nam) participatory evaluation of the
implementation of WHO’s ethical criteria for medicinal drug
promotion, coordinated by Chulalongkorn University Thailand,
with support from La Trobe University, Australia, Karolinska
Institute, Sweden and the WHO Action Programme on
Essential Drugs. A preliminary consolidated report was issued
in September 1997 and presented to the WHO Roundtable on
Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, Geneva, 1997.
1996-1997: Health Action International preliminary survey of
Regulation of Drug Promotion in Latin America. A summary of
the study findings was presented at the WHO Roundtable on
Ethical Criteria for Drug Promotion, Geneva, 1997.
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2003: Four reviews of database material were published on the
web site: what attitudes do professional and lay people have to
promotion?, what impact does pharmaceutical promotion have on
attitudes and knowledge?, what impact does pharmaceutical
promotion have on behaviour?, what interventions have been tried
to counter promotional activities, and with what results?
2004: A participatory evaluation (Australia, Indonesia, Lao PDR,
Sri Lanka, Thailand, Viet Nam) of the implementation of
WHO’s ethical criteria for medicinal drug promotion in
multiple countries, phase II, coordinated by Chulalongkorn
University Thailand, sponsored by Australia Agency for
International Development.
4. Meetings and Related Publications
1985: Nairobi Conference on Rational use of drugs ( WHO
published report (WHO,Geneva,1987) contains proposal to
update 1968 ethical criteria).
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1987: International Group of Experts on Ethical Criteria for
Drug Promotion. (Report not published but was used as basis
for the WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug promotion,
published 1988 in all WHO official languages (Arabic,
Chinese, English, French, Spanish, Russian), and reprinted in
English, French, Spanish and Russian in the WHO Action
Programme on Essential Drugs’ Essential Drugs Monitor,
1994).
1993: CIOMS/WHO Consultation on WHO’s Ethical Criteria for
Medicinal Drug Promotion (report not published separately but
issued as DG’s report to 47th WHA (A47/7). A set of
working papers representing views of different stakeholders
was also prepared for the meeting. A background paper of
the Action Programme on Essential Drugs offered a framework
for action at different level and suggested activities, including
monitoring.
1997: Roundtable on WHO Ethical Criteria for Promotion of
Medicinal Drugs. An informal meeting with representatives of
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interested parties to provide input to the WHO Strategy for
Review and Assessment of the Effectiveness of the WHO
Ethical Criteria. A note for the record was issued covering
the main findings of the meeting.
2004: WHO and HAI have published the reviews as a report
entitled Drug Promotion – what we know, what we have yet to
learn.

