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คํานําคร้ังที่ 3 
 

           การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา   เปนกิจกรรม

สําคัญในการรวมกันสราง  “ระบบการใชยาที่เหมาะสม”   ของทุก

ประเทศทั่วโลก โดยที่อาจกลาวไดวาความกาวหนาในเรื่องนี้นอย

มากนับตั้งแตที่องคการอนามัยโลกไดมีการจัดทําเกณฑจริยธรรมวา

ดวยการสงเสริมการขายขึ้นในป ค.ศ. 1988 อยางไรก็ตาม ผลของ

การโฆษณาสงเสริมการขายที่ขาดการกํากับดวยหลักเกณฑ

จริยธรรมไดกอใหเกิดผลกระทบตอทั่วโลก ผูบริโภคสวนหนึ่งตอง

เจ็บปวย เสียชีวิตเพราะการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม  กรณี

ของยาไวออกซ (Vioxx®) ท่ีเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2004  เปนตัวอยางที่

ชัดเจนและกรณียานิวรอนติน (Neurontin®) ที่มีการสงเสริมการขาย

ทั้ง ๆ ที่ไมมีสรรพคุณอยางที่กลาวอางเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น

กอนหนานั้นวาการสงเสริมการขายยาอยางเขมขน เปนเหตุใหมีการ

สั่งใชยา ผูปวยตองเสียเงินคายาที่แพงมากกับยาที่ไมมีสรรพคุณ

อยางที่กลาวอาง 

  ประเทศสวนใหญยอมรับวาหลักการควบคุมกันเองของกลุม

ผูผลิตยาเปนสิ่งสําคัญมาก แตการควบคุมการสงเสริมการขายดวย



หลักการควบคุมกันเองไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดอํานาจใน

การบังคับใชแมแตในกลุมท่ีเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมยา

ที่มีหลักเกณฑจริยธรรมชัดเจน รวมทั้งไมสามารถบังคับบริษัทยาที่

มิไดเปนสมาชิก  สําหรับสหรัฐอเมริกาเองตระหนักเรื่องนี้ดีขึ้น 

หลังจากที่ผูบริโภคนับพันคนตองรับผลจากทั้งสองกรณีขางตน 

และเตรียมการใชกฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายยา (Physician 

payment sunshine act) โดยที่บางมลรัฐ เชน เวอรมอนต แมสซาซู

เซส และอีกประมาณ 20 รัฐไดตรากฎหมายควบคุมการสงเสริมการ

ขายยาตอแพทยกอนหนานี้แลว โดยหลักการสําคัญของกฎหมาย

ใหมอยูท่ีการกําหนดใหบริษัทยาตองรายงานคาใชจายที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดตอสาธารณะ ซึ่งหมายรวมถึงคาเล้ียงรับรอง คาอาหาร คา

เดินทาง คาสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ แกแพทยและบุคลากรทางการ

แพทย ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสั่งใชยา ทําใหยาราคาแพง 

และกัดเซาะความไววางใจระหวางแพทยและผูปวย 

 สําหรับ ประเทศไทย นับเปนโอกาสดี ในรอบปที่ผานมา 

ภาครัฐไดดําเนินการหลายเรื่องที่ช้ีใหเห็นวาใหความสําคัญกับการ

ควบคุมการสงเสริมการขาย อาทิ การกําหนดใหมีนิยามและหมวด

ที่วาดวยการสงเสริมการขายเปนครั้งแรกในรางพระราชบัญญัติยา 



ฉบับใหม หรือความพยายามในการจัดการกับบริษัทที่ละเมิด

จริยธรรมในการสงเสริมการขาย นํายาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ

มาโฆษณาแอบแฝงในรูปสื่อความรู โดยที่มิไดใหขอมูลที่ครบถวน 

เชน กรณีวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก มิไดใหความรูวาวัคซีนยัง

ไมสามารถปองกันไดทุกสายพันธ วิธีปองกันที่ดีท่ีสุดคือการตรวจ

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

สาธารณสุขกับการพัฒนา  แผนงานฯ ตองการสื่อสารไปยังผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย  ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ แพทย 

เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ สื่อมวลชน องคกรวิชาชีพ 

อุตสาหกรรมผูผลิตยา อุตสาหกรรมสื่อโฆษณายา  ผูปวย  และ

ผูบริโภค  เพื่อใหเกิดความตระหนัก  และระมัดระวังวาประเทศไทย

ยังไมมีการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมเพื่อการสงเสริมการขายที่

ครบถวน สมบูรณ ซึ่งยอมสงผลใหมีการบริโภคยามากเกินจําเปน  

บริโภคยาผิด  บริโภคยาแพง  ในผูปวยและผูบริโภคชาวไทยเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง  การหยุดยั้งปญหาการสงเสริมการขายยาที่ขาด

จริยธรรมขึ้นกับความรูความเขาใจและความรวมมือของทุกฝาย 

 ถึงเวลาแลวท่ีจะตองยุติการสงเสริมการขายยา ผลิตภัณฑสุขภาพ 

รวมถึงบริการสุขภาพทีข่าดจริยธรรม  

 

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพฒันาระบบยา (กพย)  

คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

1 สิงหาคม 2552 



คํานําคร้ังที่ 1  
 

           การรณรงคจริยธรรมในการสงเสริมการขายยา   เปนกิจกรรม

หนึ่งของกลุมศึกษาปญหายา (กศย.) และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ

พัฒนา(มสพ .) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานคุมครอง

ผูบริโภคดานยาและสุขภาพ   เพื่อรวมกันสราง  “ระบบการใชยาที่

เหมาะสม”  ในสังคมไทยกลวิธีหนึ่งที่ใชคือการเผยแพร “เกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา” ขององคการอนามัยโลก 

ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 ไปยังผูที่เกี่ยวของทุก

ฝาย   ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่ งคือ  บุคลากร

สาธารณสุข สื่อมวลชน สมาคมวิชาชีพ อุตสาหกรรม ผลิต โฆษณา

ยา  ผูปวย  และผูบริโภค  เพื่อใหเกิดความตระหนัก  และระมัดระวัง

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการประยุกตใช เกณฑดังกลาว 

ประกอบกับมีการสงเสริมการขายยาทุกรูปแบบอยางเขมขนอยู

ตลอดเวลา  ซึ่งสงผลใหมีการบริโภคยามากเกินจําเปน  บริโภคยา

ผิด  บริโภคยาแพง  ในผูปวยและผูบริโภคชาวไทยเพิ่มขึ้น 

 ในการจัดทํา   “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายา” 

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



ผูเชี่ยวชาญการใชยาท่ีเหมาะสม  ท่ีเมืองไนโรบี   เมื่อวันท่ี 25-29 

พฤศจิกายน  พ.ศ . 2528 นั้น    มีผูแทนจากกลุมศึกษาปญหายา       

(ภญ. สําลี ใจดี ประธานขณะนั้น) ไดรับเชิญเขาประชุมดวยท้ัง  2  

ครั้ง    กลุมศึกษาปญหายาจึงถือเปนภารกิจหลักที่จะชวยผลักดัน

สงเสริมใหเกิดการใชยาที่ เหมาะสม  ทั้งโดยการสนับสนุนให

ผูบริโภคมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการเลือกใชยาเพื่อ

ดูแลรักษาตนเองเมื่อจําเปนตองใชยา  และการรณรงคใหมีการนํา

เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาไปสูการปฏิบัติใน

ผูเกี่ยวของ 

          จากการติดตามความคืบหนาในการนําเกณฑฯ  ดังกลาวไปสู

การปฏิบัติของประเทศสมาชิก โดยองคการอนามัยโลกเมื่อ 5-7 

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

กลุมศึกษาปญหายาไดรับเชิญเขาประชุมดวย) ที่ประชุมมีขอเสนอ

ใหแตละฝายท่ีเกี่ยวของชวยกันเรงการรณรงคใหใชเกณฑจริยธรรม

ดังกลาวเพื่อใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสมทั่วโลกโดยเร็ว 

 การจัดพิมพ “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา”  

ขององคการอนามัยโลกฉบับนี้ขึ้นมาเผยแพรในหมูผูเกี่ยวของครั้งนี้  

ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขตาม  “โครงการ



สนับสนุนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนในการพัฒนาสาธารณสขุ  

ป 2536”   ซึ่งนับเปนนิมิตหมายที่ดีในการประสานงานรวมมือกัน

ระหวางองคกรเอกชนคุมครองผูบริโภคและกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่ ง เปนที่ ค าดหวั งว ากระทรวงสาธารณสุขโดยสํ านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหนวยงานที่เกี่ยวของจะได

ดําเนินการในสวนที่ตนรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายของการ

รวมกันสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใตการใชยาที่เหมาะสม

ในการดูแลรักษาสุขภาพตอไป 

 

กลุมศึกษาปญหายา 

20 กันยายน 2536 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานําคร้ังที ่2 
 

 การรณรงคจรยิธรรมในการสงเสริมการขายยายังเปนกิจกรรม
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สมาชิกเรงประยุกตใชเกณฑนี้อยางเขมแขง็ 

 กลุมศึกษาปญหายา (กศย.)  และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ

พัฒนา (มสพ.) ซึ่งเปนผูจัดทําไดคาดหวังวาจุลสารเลมนี้ จะชวย

สนับสนุนใหเกิดจริยธรรมในการสงเสริมการขายยาทุกระดับในกลุม

ผูเกี่ยวของตางๆมากขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ



ที่เกี่ยวของ ไมวาเปนองคกรวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยบุคลากรสาธารณสุข 

ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและกระจายยา ธุรกิจโฆษณาเพื่อใหเกิดการใช

ยาที่เหมาะสม และพัฒนาประชาชนชาวไทยใหมีสุขภาพดีท่ัวหนา 
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 จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (มติสมัชชาท่ี 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
กลุมผูเช่ียวชาญนานาชาติ 
 
 ทําใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยา โดยความตระหนักรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของจักมีสวนชวยทําใหเกิดการใชยาท่ีเหมาะสมที่มากยิ่งขึ้น  
จึงมีมติ 

เกณฑ 
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1.  ขอบคุณตอกลุมผูเช่ียวชาญนานาชาติที่รวมกันทํางานนี้ 
 

        2.  รับรองเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา (ท่ีแนบ
มา) ภายใตความเขาใจรวมกันวาจะสรางหลักเกณฑทั่วไปที่
สามารถนําไปปรับใชโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ตามความ
พรอมและเหมาะสมของแตละประเทศในแงการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา สถานการณทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กฎหมาย และการควบคุมกลุมโรคตางๆ แบบแผน
ในการบําบัดรักษา และระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
รวมถึงประเทศที่มิไดมีขอผูกพันเรื่องนี้ในทางกฎหมาย 

 
3.  กระตุนใหประเทศสมาชิก 

(1) นําเกณฑจริยธรรมนี้ไปพัฒนาใหเกิดมาตรการที่
เหมาะสมสําหรับประเทศของตน   เพื่อใหแนใจวา
การสงเสริมการขายยาจะสนับสนุนเปาหมายในการ
ปรับปรุงการดูแลรักษาสุขภาพในสวนที่อยูภายใต
การใชยาท่ีเหมาะสมอยางเต็มที่ 
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(2) เมื่อไดพัฒนามาตรการตางๆ เปนแนวปฏิบัติแลว 
ตองจัดใหมีการเฝาระวังติดตามและควบคุม
บังคับใชที่เหมาะสม  

 
         4.  เรียกรองใหผูผลิตและผูแทนจําหนาย/ อุตสาหกรรมโฆษณา

และสงเสริมการขาย บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการ
สั่งใชยา  จายยา  จัดหาและกระจายยา  มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ สมาคมวิชาชีพ กลุมผูปวยและผูบริโภค 
สื่อมวลชนทั้งระดับวิชาชีพและทั่วไป (รวมทั้งผูพิมพและ
บรรณาธิการของวารสารทางการแพทย สิ่งตีพิมพและสื่อ
โฆษณาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ) และสาธารณชน ดําเนินการ  

(1) ใชเกณฑจริยธรรมนี้ตามความเหมาะสม ตาม
ขอบเขตความสามารถในการทํากิจกรรมและ
ความรับผิดชอบของตน 

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

(1) เผยแพรเกณฑจริยธรรมนี้อยางกวางขวาง โดย
ใชสื่อภาษาสากลที่เปนทางการทั้งหมด 

(2) ติดตามการปฏิบัติการตามเกณฑจริยธรรมนี้
และรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปน
ระยะๆ  ตามความเหมาะสม 
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บทนาํ  
(Introduction) 

  

 1.   สืบเนื่องจากการประชุมผู เ ช่ี ยวชาญการใชยาที่

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

ขององคการอนามัยโลก  ณ เมืองไนโรบี   ประเทศเคนยา  เมื่อ

พฤศจิกายน ค.ศ.1985   และการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

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

ที่อนุมัติใหทําการปรับปรุงกลยุทธดานยา  (revised drug strategy  

การจัดทํา  “เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา”  โดย

ตั้งอยูบนพื้นฐานของการปรับปรุงและขยายเกณฑเดิมท่ีมีอยูให

ทันสมัย  จากเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรสําหรับการโฆษณา

ยา  (Ethical & Scientific Criteria for Pharmaceutical Advertising   

ซึ่งองคการอนามัยโลกไดจัดทําและอนุมัติใหใชเมื่อ ค.ศ.1968 

Resolution WHA 21.41)  เกณฑที่จะประกาศใชตอไปนี้ไดมาจาก

การปรับปรุงตนร างที่ จัดทํ าโดยกลุมผู เ ช่ี ยวชาญนานาชาติ  

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

 
 2. วัตถุประสงคหลักของเกณฑจริยธรรมวาดวยการ
สงเสริมการขายยา เพื่อสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพ  ในสวนท่ีอยูภายใตการใชยาที่
เหมาะสม (ซึ่งจักตองเปนสวนหนึ่งของนโยบายแหงชาติทางดานยา
ที่ผสมผสานอยูในนโยบายสาธารณะแหงชาติ) 
 

เกณฑจริยธรรม 
 (Ethical Criteria) 

 
 3.   จริยธรรมจะมีความหมายแปรเปลี่ยนไปในสวนตางๆ 
ของโลกและสังคมที่แตกตางกัน ประเด็นสําคัญอยูที่พฤติกรรมหรือ
กิริยาใดที่ ถือวาเหมาะสม  สมควรถือประพฤติในทุกๆ  สังคม 
สําหรับเกณฑจริยธรรมในการสงเสริมการขายยาควรอยูบนรากฐาน
ของพฤติกรรมที่เหมาะสม มุงใหเปนการสงเสริมการใชยาดวยความ
จริงและความถูกตองชอบธรรม ดังนั้นเกณฑจริยธรรมนี้ยอมมีสวน
ชวยผลักดันใหการสงเสริมการขายยาอยูภายใตหลักเกณฑมาตรฐาน
ทางจริยธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกสังคม 
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การนําเกณฑจริยธรรมไปสูการปฏิบตั ิ
(Applicability and Implementation of Criteria) 

 
 4.   เกณฑเหลานี้ประกอบดวยหลักการทั่วๆ ไปของเกณฑ 

มาตรฐานจริยธรรมที่สามารถนําไปปรับใชได โดยรัฐบาลของ

ประเทศตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละประเทศที่มีความ

แตกตางทางการเมือง  สังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การศึกษา 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  กฎหมายและขอบังคับ  โรคที่เปนปญหา 

(disease profile) ตลอดจนประเพณีการรักษาโรคและระดับของการ

พัฒนาระบบสาธารณสุข   เกณฑเหลานี้สามารถประยุกตใชไดกับยา

ที่ตองใชใบสั่งยาและไมตองใชใบสั่งยา (prescription and non-

prescription drugs) 1 รวมทั้งสมุนไพรและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการ

สงเสริมการขายเชนเดียวกับยา   เกณฑนี้สามารถใชโดยประชาชน 

รัฐบาล อุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry ทั้งผูผลิตและ

ผูแทนจําหนาย) promotion industry (ตัวแทนโฆษณา บริษัทที่ทํา

                                                 
 
1 ตามกฎหมายไทย ยาที่ตองใชใบสั่งยา ไดแก ยาควบคุมพิเศษ, วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาทและยาเสพติด
ใหโทษประเภท 3  สวน ยาอันตราย เปนยาที่ไมตองใชใบสั่งยา แตตองสงมอบโดยเภสชักร; ยาที่ไมตองใช
ใบสั่งยา ไดแก ยาสามัญประจําบาน ยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (OTC=Over  the 
Counter Drug)   
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วิจัยดานการตลาด เปนตน) บุคลากรสาธารณสุข(ที่เกี่ยวของกับการ

สั่งใชยา การจายยา การจัดหาและกระจายยา) มหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษา อื่นๆ สมาคมวิชาชีพ กลุมผูปวยและผูบริโภค 

สื่อสารมวลชน  ท้ังระดับวิชาชีพทั่ วไป  (รวมทั้ งผูพิมพและ

บรรณาธิการของวารสารการแพทย สิ่งตีพิมพและสื่อโฆษณาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ) ซึ่งบุคคลากรเหลานี้ควรเรงสนับสนุนการใชเกณฑ

จริยธรรมนี้ตามความเหมาะสม   ตามขอบเขตความสามารถในการ

ดําเนินกิจกรรมและความรับผิดชอบของตน รวมทั้งสามารถนําไป

ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในสายงานอาชีพของตนที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการขายยาไดดวย 

 

 5.   เกณฑนี้มิใชกฎหมาย    ดังนั้นรัฐบาลของแตละประเทศ

อาจจะพัฒนาให เปนกฎหมายหรือหามาตรการอื่นตามความ

เหมาะสม โดยยึดเอาเกณฑนี้เปนหลัก รวมทั้งกลุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ก็

อาจหามาตรการควบคุมกันเองโดยยึดเอาเกณฑนี้เปนหลัก โดยที่ทุก

ฝายควรจะควบคุมและกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น 
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การสงเสรมิการขาย  
(Promotion) 

 
 6.   นิยาม “การสงเสริมการขาย” หมายถึง การกระทําใดๆ 

ก็ตามที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลและการชักชวนหรือลอใจทุก

วิถีทางโดยผูผลิตและผูจําหนาย เพื่อชักนําใหเกิดการสั่งยา การ

จัดหายา   การสั่งซื้อยาและการใชยาเพิ่มขึ้น 

 

 7.   ยาที่วางขายอยางถูกตองตามกฎหมายของแตละ

ประเทศนั้นๆ เทานั้น ท่ีสามารถสงเสริมการขายไดในประเทศนั้นๆ  

การสงเสริมการขายควรจะสอดคลองกับนโยบายสาธารณสุข

แหงชาติและอยูภายใตกฎหมายของแตละประเทศ   เชนเดียวกับการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนเอง (ถามี)   ดวยความสมัครใจ   การ

สงเสริมการขายยา    ควรจะเปนการเสนอสิ่งที่นาเชื่อถือ เปนความ

จริง   ความถูกตอง เปนขอมูลความรูที่สมดุลรอบดาน ทันสมัย 

สามารถพิสูจนได และมีรสนิยมที่ดี ไมมีขอมูลที่ เขาใจผิด ไม

สามารถพิสูจนไดวาเปนจริง หรือจงใจละเลยหรือชักนําใหเกิดการ

ใชยา โดยท่ีพิสูจนไมไดวาถูกตองหรอืเหมาะสม หรือเพิ่มความเสี่ยง
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ในการใชยาใหมากขึ้น คําวา “ปลอดภัย (Safe)” จะใชไดก็ตอเมื่อได

มีการรับรองอยางถูกตอง การเปรียบเทียบผลิตภัณฑควรจะเปน

ความจริง   ตรงไปตรงมา   และสามารถพิสูจนได   สื่อทุกชนิดที่ใช

ในการสงเสริมการขายไมควรออกแบบในลักษณะปดบังอําพราง

ลักษณะที่แทจริง 

 

 8.   ขอมูลทางวิทยาศาสตร ควรจะมีใหพรอมสําหรับผูสั่ง

ใชยา (prescribers) และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สมควรจะไดรับ

ขอมูลนั้นๆ ตามคํารองขอหรือตามความเหมาะสม การสงเสริมการ

ขาย ไมควรชักนําไปสูการสั่งใชยาเพื่อการตอบแทนผลประโยชน

ทั้งเปนเงินและวัตถุตามคําขอของบุคลากรทางสาธารณสุขทั้ง

ทางตรงและทางออม ในทางกลับกันบุคลากรทางสาธารณสุขก็ไม

ควรจะรับหรือแสวงหาประโยชนใด ๆ จากการสงเสริมการขายดวย 

 

 9.   กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและการศึกษา ไมควรจะถูก

นํามาใชอยางจงใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการขาย 
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การโฆษณายา 
 (Advertising) 

 
(ก) การโฆษณาทุกรูปแบบโดยตรงตอแพทยและบุคลากรทาง
สาธารณสุข 
 
 10.  ขอความและภาพประกอบที่ใชในการโฆษณาตอ

แพทยและบุคลากรทางสาธารณสุข  ควรจะเปนขอมูลทาง

วิทยาศาสตรที่ถูกตองสมบูรณครบถวน ภายใตการรับรองทางดาน

วิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับยาตัวนั้น   หรือแหลงของขอมูลอ่ืนที่

คลายคลึงกัน รวมทั้งเนื้อความก็ควรจะอานไดงายและชัดเจน 

 

 11. ในบางประเทศการโฆษณาตองประกอบดวยขอมูลของ

ผลิตภัณฑอยางสมบูรณครบถวนเชน approved scientific data sheet   

หรือเอกสารอ่ืนที่คลายคลึงที่ใหตลอดชวงเวลาของการสงเสริมการ

ขาย หรือต้ังแตเริ่มมีผลิตภัณฑนั้นออกจําหนายจนถึงปจจุบัน สื่อ

โฆษณาที่กลาวอาง (promotional claim) อยางนอยที่สุดจะตองมีการ

สรุปขอมูลทางวิทยาศาสตรเอาไวดวย 
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 12. รายการขอมูลยาที่จะนําเสนอ ใหประกอบดวยเนื้อหา

สาระตามตัวอยางของ WHO drug information sheet ท่ีอยูใน

รายงานฉบับที่ 2   ของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญดานการใชยา 

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, ช่ือสากล) 

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

⋅ the brand name (ช่ือการคา); 

⋅ 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 ช่ือสากลหรือช่ือทางยา ช่ือตัวยาออกฤทธิ์ 

รวมทั้งช่ือและที่อยูของผูผลิตหรือผูจําหนายยานั้น เพื่อใชในกรณีที่

มีความตองการไดรับขอมูลเพิ่มเติม 

 

(ข) การโฆษณาทุกรูปแบบตอสาธารณชน 
 

 14.   การโฆษณาตอสาธารณชนควรจะชวยใหประชาชน

สามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการเลือกใชยาท่ีสามารถซื้อได

โดยไมมีใบสั่งยาและขอมูลที่ใหตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย 

เพื่อใหประชาชนใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดโดยไมเอาเปรียบ

ประชาชนในดานสุขภาพอนามัย ไมควรอนุญาตใหโฆษณายาที่ตอง

จายตามใบสั่งยา (prescription drugs) หรือการสงเสริมการขายยาที่



 14

จําเปนตองใชในสภาวะรายแรงที่ตองรักษาโดยบุคลากรทาง

สาธารณสุขท่ีมีคุณวุฒิเทานั้น (ซึ่งประเทศนั้นๆ ไดกําหนดรายชื่อ

ไว) ไมทําการโฆษณายาเสพติดและยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาทตอ

สาธารณชน  เพื่อตอตานยาเสพติดและการติดยาบางกลุมที่ตองใช

ภายใตการควบคุมเทานั้น  ปกติเด็กเปนกลุมเปาหมายหลักของการ

ใหสุขศึกษา จึงไมควรทําการโฆษณายาโดยตรงตอเด็ก การโฆษณา

โดยกลาวอางวายานั้นสามารถรักษาปองกันและบรรเทา ความ

เจ็บปวยอาจจะทําได ถาสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงเทานั้น โดยควร

ระบุขอจํากัดของการใชยาไวในตําแหนงที่เหมาะสมดวย 

 

 15.  เมื่อใชภาษาสําหรับชาวบาน ขอมูลควรตรงกันกับ

ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ไดรับรองแลว ซึ่งประกอบดวย approved 

scientific data sheet หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ท่ีไดผาน

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

ทางเทคนิคพอสมควร รวมทั้งตองใหขอมูลของผลิตภัณฑอยาง

ซื่อตรง ครบถวน การทํากิจกรรมในการสงเสริมการขายทุกรูปแบบ 
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(promotional activities) ตองใหขอมูลอยางถูกตองและรับผิดชอบ   

นายจางควรรับผิดชอบในการจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูพื้นฐานและ

ใหการศึกษาอยางตอเนื่องแกผูแทนยา  และในการฝกอบรมนั้นควร

ใหความรูเกี่ยวกับจริยธรรมที่เหมาะสม  ควรยึดตามหลักเกณฑของ

องคการอนามัยโลก  สําหรับพฤติกรรมและการแสดงออกของ

ผูแทนยาและผูเขารับการฝกอบรมควรยอมรับการประเมินผลและ

วิเคราะหจากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมท้ังจาก

ผูแทนขององคการอิสระที่สาธารณชนยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตองยอมรับในเรื่องความเสี่ยงหรือผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นดวย 

 

 18.  ผูแทนยาควรจัดหาขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และไมมี

อคติตอผลิตภัณฑแตละตัวใหแกผูสั่งใชยาและผูจายยา เปนตนวา 

ควรจัดหาขอมูลท่ีเปน approved scientific data sheet หรือจาก

ขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ท่ีมีเนื้อหาสาระทํานองเดียวกันใหดวย 

 

 19. นายจางควรมีความรับผิดชอบตอขอความและการ

กระทําของผูแทนยาของตน ผูแทนยาไมควรเสนอใหสิ่งจูงใจแกผู

สั่งใชยาและผูจายยา รวมทั้งผูสั่งใชยาและผูจายยาก็ไมควรตอบรับ
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ขอเสนอและก็ไมควรรบเราขอสิ่งจูงใจดวย และเพื่อเปนการปองกัน

การสงเสริมการขายที่มีมากเกินไป ผลตอบแทนสวนใหญของ

ผูแทนยาจึงไมควรขึ้นกับยอดขายที่ทําได 

 
การแจกตัวอยางยาทีต่องจายตามใบสัง่ยา 

(Free samples of prescription drugs for promotion purposes) 
 
 20.  การแจกตัวอยางยาที่เปนยาอันตราย ยาออกฤทธิ์ตอจิต

ประสาท  ยาเสพติดใหโทษประเภท  3   และยาควบคุมพิ เศษ 

(prescription drugs) สมควรแจกใหแกผูสั่งใชยาในปริมาณพอสมควร 

เฉพาะเมื่อมีการรองขอเทานั้น 

 
การแจกตัวอยางยาทีไ่มตองใชใบสั่งยาตอสาธารณชน 

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

 
21. แตละประเทศจะมีแนวทางการปฏิบัติแตกตางกันใน

การควบคุมการแจกตัวอย างยาที่ ไมตองใช ใบสั่ งยา  ( non-

prescription drugs) ตอสาธารณชน ในบางประเทศยอมรับ แตใน
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บางประเทศไมยอมใหมีการแจกตัวอยางยา ซึ่งจําเปนตองแยกให

เห็นความแตกตางระหวางการแจกยาโดยองคกรสาธารณสขุเพือ่การ

ดูแลรักษาผูปวยกับการแจกตัวอยางยาเพื่อการสงเสริมการขาย การ

แจกตัวอยางยาที่ไมตองใชใบสั่งยาแกสาธารณชนเพื่อการสงเสริม

การขายนั้น ยากที่จะยอมรับวาเปนไปเพื่อเหตุผลดานสุขภาพ  แตถา

แนวทางการปฏิบัติเชนนี้ไดรับการยอมรับวาถูกตองตามกฎหมาย

ในประเทศใดก็ตาม  การดําเนินการตามเกณฑจริยธรรมดังกลาว

จะตองใชความระมัดระวังอยางมาก  

 
การประชมุทางวิชาการและการประชมุทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ 

(Symposia and other scientific meetings) 
 
 22.  การประชุมทางวิชาการ มีประโยชนตอการเผยแพร

ขอมูล ความเปนจริงทางวิทยาศาสตรที่นําเสนอในแตละการประชุม

ควรเปนสิ่งสําคัญที่สุดและควรจะนําเสนอโดยนักวิทยาศาสตร และ

นักวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอิสระ ซึ่งคุณคาทาง

วิชาการจะเพิ่มขึ้นถาจะจัดขึ้นโดยองคกรทางวิทยาศาสตรหรือ

องคกรทางวิชาชีพ 
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 23.  การสนับสนุนโดยผูผลิตและผูแทนจําหนายยา ควรจะ

ระบุอยางชัดเจนกอนการประชุม ในที่ประชุม และในเอกสารสรุป

การประชุมเพื่อสะทอนนัยยะของความถูกตองในการนําเสนอและ

การอภิปราย    สวนการใหบริการตางๆ ในการตอนรับและการให

ของขวัญอื่นๆ แกแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่เขารวม

ประชุมควรเปนวตัถุประสงครองลงมาและควรจะมีใหนอยที่สุด 

 24. การสนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุขเปนการสวนตัว

เพื่อเขารวมสัมมนาภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ไมสมควร

มีเงื่อนไขขอผูกมัดเพื่อสงเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑใดๆ ท้ังสิ้น 

 
การศึกษาวจิัยหลังจากที่ยาวางจําหนาย  

การเฝาระวังตดิตามผลการใชยาและการเผยแพรขอมูล 
(Post-marketing scientific students, surveillance and 

dissemination of information) 
 
 25. การทดลองทางคลินิกหลังจากที่ยาวางจําหนาย และการ

เฝาระวังติดตามผลการใชยาท่ีเพิ่งผานการอนุญาตใหจําหนายได 

เปนหลักประกันสําคัญที่จะชวยใหเกิดความมั่นใจวาเปนการใชยาท่ี
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เหมาะสม   ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะวาการรับรองจากผลงานการ

ศึกษาวิจัยจากองคกรที่รับผิดชอบดานสาธารณสุขของประเทศ 

(National Health Authorities) ที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปน รวมทั้งควร

ไดรับการยืนยันจากคณะกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

จริยธรรม (Scientific and Ethical Committees) วาการศึกษาวิจัยนั้น

ถูกตองสมเหตุผล การสรางความรวมมือระหวางประเทศหรือ

ภายในประเทศในการศึกษาวิจัยแตละเรื่องจะทําใหเกิดประโยชน

ยิ่งขึ้น ขอมูลท่ีถูกตองและพิสูจนไดของงานศึกษาวิจัยดังกลาวควร

จะนําเสนอเปนรายงานตอองคกรที่รับผิดชอบดานสาธารณสุขของ

ประเทศ และทําการเผยแพรใหเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําได 

 

 26.  การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรหลังจากที่ยาวาง

จําหนาย และการเฝาระวังติดตามผลการใชยานั้น ไมควรนําไปใช

ในทางที่ผิดในแงของเจตนาเพื่อสงเสริมการขาย 

 

 27.  ขอมูลท่ีพบในแงอันตรายที่เกิดจากยา ควรถือเปนเรื่อง

เรงดวนที่จะรายงานตอองคกรรับผิดชอบดานสาธารณสุขของรัฐ
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โดยเร็วและควรทําการเผยแพรระหวางประเทศอยางรวดเร็วเทาทีจ่ะ

ทําได 

 
ภาชนะบรรจุ และฉลาก 

(Packaging and Labelling) 
 
 28.  ขอมูลที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญมากในการทําใหเกิด

การใชยาที่เหมาะสม ภาชนะบรรจุและฉลากยาทั้งหมด จึงควร

แสดงขอมูลท่ีตรงกับขอมูลท่ีผานการรับรองโดยองคกรรับผิดชอบ

ในการควบคุมของแตละประเทศ สําหรับในกรณีท่ีไมมีการรับรอง

ขอมูลยานั้นไว ควรใชขอมูลชุดเดียวกับขอมูลท่ีผานการรับรองโดย

องคกรรับผิดชอบในการควบคุมยาของประเทศผูสงออกหรือ

แหลงขอมูลอ่ืนที่เช่ือถือได โดยตองมีสาระสําคัญทํานองเดียวกัน 

สวนถอยคําและรูปภาพที่แสดงบนภาชนะบรรจุและฉลากตอง

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

 
 29. ควรมีขอมูลทางดานการใชยาไวอยางพอเพียงใหผูปวย 

ถาเปนไปไดขอมูลนั้นควรจะมาจากแพทย หรือเภสัชกร   ถาเปนขอ

กําหนดใหตองขออนุมัติเอกสารกํากับยาหรือฝอยยากอน ผูผลิตหรือ

ผูแทนจําหนายตองมั่นใจวาขอมูลท่ีแสดงในเอกสารกํากับยาหรือ

ฝอยยาไดผานการรับรองจากองคกรภาครัฐที่รับผิดชอบในการ

ควบคุมยา ถาเปนเอกสารกํากับยาหรือเอกสารโฆษณายาที่ใชเพื่อ

จุดประสงคในการสงเสริมการขาย    ผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ควร

จะกระทําตามเกณฑจริยธรรมที่ได เสนอไวในเอกสารฉบับนี้   

สําหรับขอความในเอกสารกํากับยาหรือเอกสารโฆษณายาที่จะให

ผูปวยควรใชภาษางายๆ  โดยคงขอมูลทางวิทยาศาสตรและ

การแพทยที่ถูกตองไวอยางครบถวน 

 

 30. นอกจากเอกสารกํากับยาและเอกสารโฆษณาทีผ่านการ

รับรองดังกลาวแลว  การจัดทํา และการเผยแพรขอมูลในรูป 
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จุลสาร (booklets) และสื่อตางๆ แกผูปวยและผูบริโภคควรกระตุน

ใหมีการจัดทําอยางถูกตองเหมาะสมเชนเดียวกัน โดยท่ีสื่อตางๆ 

เหลานี้ควรอยูในรูปแบบที่เปนไปตามเกณฑจริยธรรมที่ไดเสนอไว

ในเอกสารฉบับนี้ 

 
การสงเสรมิการขายเฉพาะยาสงออก 

(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 (มติสมัชชาท่ี 45.30) 
          (Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion, WHA 45.30) 

 
WHA45.30 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
 

 มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก สมัยที่ 45 
 
 อางถึงมติที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกที่ WHA 
41.17 และ WHA 43.20; 
 
 จากการพิจารณารายงานการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยา 
 
 ไดสังเกตดวยความหวงใยวามีขอมูลขาวสารเพยีงเล็กนอย
ที่แสดงถึงความกาวหนาในการควบคุมการสงเสริมการขายยาผาน
การนําเกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลกไปประยุกตใช 
 
 ไดสังเกตวายังมีองคกรควบคุมยาจํานวนมากที่ยังมิไดมีการ
นําทรัพยากรเพียงพอมาใชในการควบคุมการสงเสริมการขายยา  

เกณฑ
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 ระลึกไดวาการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมยายังเปน
สิ่งจําเปน 

 
1.  กระตุนใหประเทศสมาชิกไดใชความพยายามที่จะใหทุกฝายที่

เกี่ยวของ  ไดมีการประยุกตใชหลักการสําคัญของเกณฑ

จริยธรรมขององคการอนามัยโลกวาดวยการสงเสริมการขายยา 

ทั้งนี้องคกรตางๆ ไดแก หนวยงานควบคุมเรื่องยา อุตสาหกรรม

ยา ผูจัดจําหนาย และธุรกิจการสงเสริมการขายยา บุคลากร

สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการสั่งจาย จัดหา และกระจายยา 

มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา อ่ืนๆ สมาคมวิชาชีพ ผูปวย

และกลุมผูบริโภค สื่อมวลชน รวมถึงผูพิมพ บรรณาธิการของ

วารสารทางการแพทย และสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ 

2. เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก (Director 

General : DG WHO) 

(1) ขอใหสภาองคการนานาชาติดานวิทยาศาสตร

การแพทย (CIOMS) รวมกับองคการอนามัยโลก 

จัดการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อเสนอแนวทางที่

เปนไปไดเพื่อใหมีการ ประยุกตใชหลักการของ
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เกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลกวาดวย

การสงเสริมการขายยา 

(2) พิจารณาหาลูทางและกลไกอื่นๆ เพื่อใหประเทศ

สมาชิกปรับปรุงการนําเกณฑจริยธรรมของ

องคการอนามัยโลกวาดวยการสงเสริมการขาย

ยาไปปฏิบัติ 

(3) รายงานผลการประชุมของกลุมผูเกี่ยวของ และ

มาตรการอื่ นๆ  ท่ี องค ก ารอนามั ยโลกได

ดําเนินการไป  ตอท่ีประชุมสมัชชาองคการ

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

                                      
                  WHA47.16 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
 

 ระเบียบวาระการประชุมลําดับที่ 19         
 
 ในการประชุมสมัชชาองคการอนามยัโลกครั้งที่ 47 ไดมกีาร

ทบทวนมตสิมชัชาที่ WHA 41.17, WHA 43.20 และ WHA 45.30 กลาว

โดยรวมวา ยังไมมีความจําเปนใด ๆ ในการปรับเปล่ียนสาระสําคัญวา

ดวยการสงเสรมิการขายยาภายใตคํานยิามทีร่ะบไุวในเกณฑจรยิธรรม 

วาดวยการสงเสรมิการขายยาขององคการอนามัยโลก จากการพิจารณา

รายงานการประชุมรวมระหวาง CIOMS/WHO เกี่ยวกับเกณฑ

จรยิธรรม ฯ ขององคการอนามัยโลก ไดบทสรปุดังนี ้

  
1.  ขอแสดงความขอบคุณองคกร CIOMS ที่ไดใหความรวมมือ

เปนอยางดีกับองคการอนามัยโลก ในการจัดประชุมผูเช่ียวชาญ

เพื่อการประยุกตใชเกณฑจริยธรรมฯ นี้ตลอดจนการจัดทํา

เกณฑ
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รายงานการประชุมที่ เปนประโยชนอยางยิ่ง  โดยมีสาระ

ครอบคลุมประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง พรอมแนวทางในการ

ปฏิบัติดวย 

 
2.  ขอแสดงความชื่นชมผูรวมประชุมทุกทาน ท้ังหนวยงานภาครัฐฯ 

ภาคอุตสาหกรรมยา บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ กลุม

องคกรคุมครองผูบริโภค ตลอดจนสื่อมวลชนในการตระหนัก

ถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีรากฐานอยูบน

จริยธรรมอันดีงาม เพื่อยังประโยชนใหแกผูปวย ทั้งโดยสวน

บุคคลและสวนรวม 

 
3.  รับรองในรายงานพิจารณาและยืนยันอีกครั้ง ดังนี้ 

(1) การบัญญัติขอกํ าหนดใดๆ  ในเรื่ องยานั้น 

นอกจากจะคํานึงถึงความปลอดภัยประสิทธิผล

และคุณภาพของยาแลว ยังตองตามใหทันความ

ถูกตองของขอมูลยาเหลานั้นดวย 
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(2) ท้ังผูปวย เภสัชกรและผูสั่งจายยา ตองทราบและ

เขาใจอยางแจมแจงเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอ

ผลขางเคียงของยาที่สั่งจายใหนั้น 

(3) การสงเสริมการขายยาใดๆ จักตองกระทําอยาง

ถูกตอง เปนธรรม โดยไมละเมิดขอกําหนดของ

กฎหมายและยึดม่ันอยูในเกณฑจริยธรรมอันดีงาม 

(4) การสงเสริมการขายยา จักตองไมกลาวอางขอมูล

เกินความเปนจริง ตองมีหลักฐานอางอิงทาง

วิทยาศาสตรท่ีทันสมัย เชื่อถือได ชัดเจนและไม

คลุมเครือ 

(5) ขอมูลบนเอกสารกํากับยาของยาที่ผลิตขายใน

ประเทศ ควรตรงกับกับเอกสารกํากับยานั้นๆ ที่

สงออกไปขายยังประเทศอื่นๆ 

 

4.  เรียกรองใหทุกฝายชวยกันเผยแพรเกณฑจริยธรรมวาดวยการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก พรอมทั้งการขยาย

ผลในทางปฏิบัติตามเกณฑฯ  นี้ใหแพรหลายยิ่งขึ้น  ซึ่งใน
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เบื้องตนนี้สามารถกระทําได โดยการยอมรับผลการประชุมรวม 

CIOMS/WHO อยางจริงใจ 

 
5.  ควรกระตุนใหภาครัฐฯ จัดทําแผนนโยบายสาธารณสุขแหงชาติ 

ในการควบคุมการสงเสริมการขายยาใหเปนไปตามเกณฑ

จริยธรรมฯ ขององคการอนามัยโลก ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคขององคการอนามัยโลก (WHO) 

 
6.  รองขอตอผูอํานวยการองคการใหญอนามัยโลก 

(1) การนํ าผลการประชุมรวม  CIOMS/WHO ไป

ปฏิบัติ องคการอนามัยโลกจักตองใหความสําคัญ

เปนพิเศษในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

ก. การเผยแพรเกณฑจริยธรรมฯ นี้ใหเปนที่

รูจักอยางแพรหลาย ในทุกๆ ประเทศและ

ทุกองคกรที่เกี่ยวของ 

ข. จัดทํามาตรการในการพัฒนาและเผยแพร

สื่อการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม

ขององคการอนามัยโลก ตลอดจนวิธีการ
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ติดตามตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติ

เหลานั้น 

ค. ติดตามตรวจสอบและบันทึกผล จากการ

นําเกณฑจริยธรรมฯ  นี้ไปใชหรือเปน

แนวทางปฏิบัติ ทั้งโดยความสมัครใจ โดย

การจัดทําเกณฑจริยธรรมของตนเองและ

โดยขอกําหนดระหวางประเทศวาดวยการ

สงเสริมการขายยา ท้ังนี้โดยขอคําปรึกษา

จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ง. ศึกษาสํารวจสื่อท่ีใชในการสงเสริมการ

ขายยาที่มีในปจจุบันเทาที่จะกระทําได 

โดยวิ เคราะห เปรียบ เ ทียบกับ เกณฑ

จริยธรรมนี้ 

จ. สนับสนุนประเทศตางๆ ใหมีขอกําหนดที่

เขมแข็งยิ่งขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับฉลากยา

และการสงเสริมการขายยา 

ฉ. ถายทอดประสบการณระดับชาติ ในเรื่อง

เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
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ช. กระตุนใหประเทศตางๆ  ตระหนักถึง

ความสําคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 

การศึกษาตางๆ ในเรื่องนี้ รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือจัดแผนการศึกษาอบรม 

ซ. จัดการประชุมอยางสม่ําเสมอกับกลุม
ผู สนใจในเรื่ อง เกณฑจริ ยธรรมการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก 

(2) ในสวนของรายงานการปฏิบั ติตามเกณฑ

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

ความกาวหนาและปญหาอุปสรรค ท่ีประเทศ

ตางๆ และองคการอนามัยโลกไดประสบมา   

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบ

ดวย 

 
 



 36

การประชมุสมชัชาองคการอนามยัโลกสมยัที่ 52            WHA52.19 
ระเบียบวาระที่ 13              24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

 

กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง 
 

มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก  สมัยที่ 52  
   
 อ า งถึ งมติที่ ประชุมสมัชชาองค ก ารอนามั ยโลกที่ 
WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA 47.12, 
WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 และ WHA49.14 
 
 จากการพิจารณารายงานของผูอํานวยการใหญองคการ
อนามัยโลกเกี่ยวกับกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง  
 
 ไดสังเกตกิจกรรมขององคการอนามัยโลกในการนํากล
ยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่ ง  เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและนํานโยบายแหงชาติดานยาไปปฏิบัติ, กล
ยุทธเพื่อทบทวน และประเมินประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมวา
ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก  การไหลของ
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ขอมูลดานการตลาด หลักเกณฑการบริจาคยา และตัวแบบการให
ขอมูลยา 
 
 ไดรับทราบดวยความพอใจในความกาวหนาท่ีเกิดขึ้น และ
เห็นดวยกับการสนองตอบที่ครอบคลุมขององคการอนามัยโลกตอ
ความทาทายใหม ๆ ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับยา 
 
 ขอแสดงความชื่นชมตอภาวะผูนําท่ีเขมแข็งที่องคการ
อนามัยโลกไดแสดงใหเห็นจากการสงเสริมแนวคิดยาจําเปนและ
นโยบายแหงชาติดานยา ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหเกิดการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล และทําใหการดูแลรักษาสุขภาพดียิ่งขึ้น 
 
 ไดสังเกตดวยความพอใจวาประเทศสมาชิกหลายประเทศ
ไดจัดใหมีแนวทางการบริจาคยาที่มีรากฐานมาจากหลักเกณฑที่
จัดทําโดยองคการอนามัยโลก แตหวงใยวาการบริจาคยาอยางไม
เหมาะสม  เชน  การบริจาคผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ  การแสดงฉลากไม
ถูกตอง การบริจาคผลิตภัณฑท่ีไมจําเปน ยังคงพบมาก และหวงใย
ตอไปวา การประเมินผลกระทบของหลักเกณฑดังกลาวยังไม
สมบูรณ 
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มีความหวงใยเกี่ยวกับสถานการณซึ่ง (ก) ประชากรหนึ่งใน
สามของโลกไมมีหลักประกันการเขาถึงยาจําเปน (ข) วัตถุดิบทางยา
และผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปที่มีคุณภาพต่ํายังพบอยูในตลาดยา
ระหวางประเทศ 
 
 ไดสังเกตวา มีประเด็นทางการคาหลายเรื่องที่ตองอาศัย
ความเขาใจทางสาธารณสุขรวมดวย 
 

ตระหนักวา ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, TRIPS) ไดใหขอบเขตสําหรับปกปอง
ดานการสาธารณสุข 
 
 ไดบันทึกความหวงใยของประเทศสมาชิกหลายประเทศถึง
ผลกระทบของขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงขอตกลง
ทางการคาตอความสามารถในการผลิตยาในระดับทองถ่ิน และการ
เขาถึงและราคายาในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพฒันานอยท่ีสดุ 
 
 หวงใยดวยวา ผูสั่งยา ผูจายยา และสาธารณชนทั่วไปยังคง

ใชยาอยางไมสมเหตุสมผล และการสงเสริมการขายอยางผิด
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จริยธรรมในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา และการ

ขาดการเขาถึงแหลงขอมูลทางยาที่มีความถูกตองทางวิทยาศาสตร

และเปนอิสระ มีสวนทําใหเกิดการใชยาในทางที่ผิดดังกลาว จึงมีมติ 

 
1.   กระตุนประเทศสมาชิก 

(1) ใหยืนยันความรับผิดชอบของตนอีกครั้งในการ

พัฒนา  นําไปปฏิบัติ  และตรวจติดตามนโยบาย

แหงชาติดานยา  และในการใชมาตรการที่ เปน

รูปธรรมที่จําเปนทุกมาตรการเพื่อใหแนใจวามีการ

เขาถึงยาจําเปนอยางยุติธรรม 

(2) ใหทําใหแนใจวานโยบายดานยาและสุขภาพถือ

ผลประโยชนของสาธารณสุขสูงสุด 

(3) ใหสํารวจ  และทบทวนทางเลือกตาง  ๆ  ภายใต

ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงขอตกลง

ทางการคาเพื่อปกปองการเขาถึงยาจําเปนไว 

(4) ใหสรางและบังคับใชขอบังคับตางๆ ที่ทําใหยาและ

ผลิตภัณฑทางยาที่ผลิตขึ้น หรือยาที่นําเขา สงออก 
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หรือนําผานประเทศ มีมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ท่ีดี และเปนแบบเดียวกัน 

(5) ใหบัญญัติและบังคบัใชกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ 

อยางสอดคลองกับหลักการของเกณฑจรยิธรรมวา

ดวยการสงเสรมิการขายยาขององคการอนามัยโลก, 

ใหสงเสริมอุตสาหกรรมยา และชุมชนดานสขุภาพ ให

สรางมาตรการทางจริยธรรม และใหตรวจติดตามการ

สงเสรมิการขายยาโดยความรวมมอืกับภาคทีี่เกีย่วของ 

(6) ใหพัฒนาหรือรักษาแนวทางระดับชาติที่ควบคุมการ

บริจาคยาที่ เข ากันไดกับแนวทางรวมระหวาง

หนวยงานที่ออกโดยองคการอนามัยโลก และให

ทํางานรวมกับภาคีท่ีเกี่ยวของเพื่อสงเสริมการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกลาว 

(7) ใหสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลโดยจัดหา

แหลงขอมูลทางยาที่ เปน อิสระ  ทันสมัย  และ

เปรียบเทียบกันได และใหบูรณาการเรื่องการใชยา

อยางสมเหตุสมผลและตองใหขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธ
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ทางการตลาดในการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุข

ทุกระดับ 

(8) ใหสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของผูบริโภค

เกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล และบรูณา

การศึกษาดังกลาวเขาในหลักสูตรของโรงเรียน 

(9) ใหประเมินกระบวนการอยางสมํ่าเสมอ โดยใชประโยชน 

จากตัวช้ีวัดที่องคการอนามยัโลกพฒันาขึน้ หรือจาก

กลไกอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

(10) ใหคงการสนบัสนุนเงินทุนและวสัดอุุปกรณเพื่อใช

ในกจิกรรมของกลยทุธดานยาฉบบัปรับปรงุ โดยเฉพาะ 

การระดมงบประมาณพิเศษจากองคการอนามัยโลก 

 
2.  เรียกรองผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก 

(1) ใหสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามที่จะ

พัฒนาและนํานโยบายตลอดจนแผนงานที่บรรลุ

วัตถุประสงคของกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไป

ปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ  แนวทาง  และ

ระเบียบวิธีสําหรับการประเมินและติดตามงาน 
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(2) ใหใชกลยุทธที่ครอบคลุม  เพื่อนําเกณฑจริยธรรมวา

ดวยการสงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก

ไปปฏิบัติ และยังคงทบทวนประสิทธิผลของเกณฑ

ดังกลาวรวมกับภาคีท่ีเกี่ยวของตอไป 

(3) ใหขยายหลักเกณฑตางๆ ท่ีอยูในแผนการรับรอง

ผลิตภัณฑยาที่พบอยูในการคาระหวางประเทศของ

องคการอนามัยโลก (WHO  Certification  Scheme  

on  the  Quality  of  Pharmaceutical  Products  Moving  

in  International  Commerce) ใหครอบคลุมสารตั้งตน

ทางยาดวย ใหพัฒนา และเผยแพรหลักเกณฑที่เปน

แบบเดียวกันเกี่ยวกับการควบคุมบังคับ การสงออก 

การนําเขา และการสงผานผลิตภัณฑยา และให

พัฒนามาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบั

การคาระหวางประเทศในดานยาและสารตั้งตนทาง

ยาขึ้น 

(4) ใหสรางและพัฒนาตัวแบบในการตรวจสอบรับรอง 

สําหรับการตรวจสอบรับรองสถานที่ผลิตสารตั้งตน

ทางยาและผลิตภัณฑยาสํา เร็จรูปในระดับชาติ 
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เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามหลักวิธีปฏิบัติท่ีดีทางการ

ผลิตยาขององคการอนามัยโลก (WHO Good 

Manufacturing Practices) และใหรวมมือกับประเทศ

สมาชิกในการนําไปปฏิบัติถาประเทศสมาชิกรองขอ 

(5) ให เสริมความแข็ งแกร ง  และขยายการจัดหา

แหลงขอมูลดานราคายาที่เปนอิสระเพื่อใหไดขอมูล

ราคาของสารตั้งตนที่แทจริง เปนที่เชื่อมั่นสําหรับ

การผลิตยาจําเปนที่มีคุณภาพ 

(6) ใหคงการพัฒนาและเผยแพรขอมูลดานความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ยาปลอม ผานทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต แกผูที่รับผิดชอบ

ในการคัดเลือกและผูที่มีหนาท่ีสั่งใชยา 

(7) ใหรวมมือกับประเทศสมาชิกตามที่รองขอ และ

รวมกับองคการระหวางประเทศ ในการตรวจติดตาม

และวิเคราะหขอตกลงทางยาและสาธารณสุขที่

รวมถึงขอตกลงทางการคา เพื่อใหประเทศสมาชิก

สามารถประเมินและพัฒนาเปนนโยบายยาและ

สุขภาพไดอย างมีประสิทธิผล   รวมทั้ งพัฒนา
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มาตรการควบคุมบังคับที่จะจัดการกับปญหาที่เปน

ขอกังวลและมีความสําคัญเปนอันดับแรกๆได และ

สามารถทําใหขอตกลงเหลานั้นมีผลกระทบเชิงบวก

สูงสุด และบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากขอตกลง

เหลานั้นลงได 

(8) ใหทบทวน และปรับกลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงให

ทันสมยัเพื่อสะทอนความทาทายดานยาที่มีอยูในปจจุบนั

และยงัมีอยูอยางตอเนื่อง และเพื่อสะทอนหลักการเรื่อง

นโยบายสขุภาพถวนหนาที่นาํกลับมาใชใหม 

(9) ใหรายงานตอท่ีประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

สมัยท่ี 53 ถึงความกาวหนาที่ไดบรรลุ และปญหาที่

พบในการนําไปปฏิบัติ   และการนํากลยุทธดานยา

ฉบับปรับปรุงขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติใหม 

พรอมใหคําแนะนาํที่สามารถนําไปปฏิบัติได 
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การประชมุสมชัชาองคการอนามยัโลกสมยัที่ 60      WHA60.16 
ระเบียบวาระที่ 12.7                    23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550                        
                                

ความกาวหนาเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
 
 มติการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยท่ี 60   
 
 ไดพิจารณารายงานเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผล: 
ความกาวหนาในการนํากลยุทธดานยาขององคการอนามัยโลกไป
ปฏิบัติ 
 
 อางถึงรายงานเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุสมผลของผูสั่ง
ใชยาและผูปวย ซึ่งมีการอภิปราย ในการประชุมสมัชชาองคการ
อนามัยโลกครั้งท่ี 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 เกี่ยวกับเกณฑจรยิธรรมในการสงเสรมิการขายยา, 
WHA 43.20 และ WHA 45.27 เกี่ยวกับแผนงานดานยาจําเปนของ
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องคการอนามยัโลก, WHA 47.12 เกีย่วกบับทบาทของเภสชักร, WHA 
49.14 และWHA 52.19 เกีย่วกบักลยุทธดานยาฉบบัปรบัปรงุ, WHA 
51.9 เกีย่วกบัการโฆษณาและการสงเสริมการขายยาขามประเทศผาน
ทางอนิเทอรเนต็ และ WHA54.11 เกีย่วกับกลยุทธดานยาขององคการ
อนามยัโลก 
 
 ตระหนักถึงความพยายามขององคการอนามัยโลกในการ
สรางความรวมมือกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และองคกร
นอกภาครัฐ ในสาขาที่ เกี่ยวของกับระบบบริการสุขภาพ และ
แผนงานประกันสุขภาพเพื่อปรับปรุงการใชยาของผูสั่งใชยา ผูจาย
ยา และผูปวย 
 
 ใหความใสใจตอองคประกอบหลักของกลยุทธที่องคการ
อนามัยโลกใชในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
 
 ปรารถนาที่จะสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษในกลุมของผูใหบริการ กลุม
ผูบริโภค และโดยการเขาถึงยาจําเปนใหมากขึ้น3 

                                                 
 
3 เอกสาร WHO/EDM/2004.5 
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 ตระหนักวาการใชยาอยางไมสมเหตุสมผลยังคงเปนปญหา
เรงดวนและกระจายในวงกวางในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา สงผล
รายแรงตามมาในแงผลลัพธทางดานสุขภาพของผูปวย  อาการที่ไม
พึงประสงคจากยา การดื้อยาตานจุลชีพเพิ่มขึ้น และการสิ้นเปลือง
ทรัพยากร 
 
 ทราบวาการนํามติกอนหนานี้เกี่ยวกับการดื้อยาตานจุลชีพ
ไปปฏิบัตินั้นไมสามารถบรรลุผลได ถาไมจัดการกับปญหาการใช
ยาอยางไมสมเหตุสมผลทั่วโลก 
 

ตระหนักวาหลายประเทศไมมีเจาหนาท่ีควบคุมยาอยาง
เขมงวด และไมมีองคกรหรือแผนงานระดับชาติทําหนาที่สงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุสมผล 

 
เนนย้ําวาเปนความริเริ่มจากทั่วโลกที่จะทําใหมีการเขาถงึยา

จําเปนมากขึ้น ดังนั้นควรยึดมั่นกับหลักการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
และผูปวยก็ควรยึดหลักการนี้ดวย 
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ห ว ง ใ ยว า ก า รจั ดก า รแก ปญหาก าร ใช ย าอย า ง ไม
สมเหตุสมผลของผูสั่งใชยา ผูจายยา และผูบริโภคนั้นยังไมไดรับ
ความใสใจและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ 

 
เนนย้ําถึงความจําเปนที่จะตองมีวิธีสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลในระดับชาติที่ครอบคลุม ยั่งยืน และเกี่ยวของกับ
หลายภาคสวน 

 
ตระหนักวาการจัดการการคลังยาและวิธีการชําระเงินของผู

จัดบริการสุขภาพสงผลกระทบตอการใชยาอยางสมเหตุสมผลเปน
อยางมาก จึงตองมีนโยบายที่เหมาะสมในการจัดการการคลังดาน
สุขภาพ 

 
ตระหนักวาอาจมีสิ่งลอใจใหเกิดใชยาอยางไมสมเหตุสมผล

ทั่วท้ังระบบสุขภาพ ดังตัวอยางจากบางสถานการณพบปญหา
ผลประโยชนทับซอน 

 
มีความหวงใยวาการขายตรงแกผูบริโภคหรือการขายทาง

อินเทอรเน็ตอาจทําใหเกิดการใชยาท่ีไมสมเหตุสมผล 
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มั่นใจวาถึงเวลาแลวท่ีรัฐบาล  ผูประกอบวิชาชีพดาน

สุขภาพ ประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาคมระหวางประเทศ

ตองใหพันธสัญญาตอเรื่องนี้  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหอยาง

เพียงพอตอการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล จึงมีมติให 

 

1. กระตุนประเทศสมาชิก4 

(1) ใหลงทุนกับทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอ และจัดหา

งบประมาณใหเพียงพอเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

องคกรที่เกี่ยวของเพ่ือใหแนใจวาการใชยาทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชนเปนไปอยางเหมาะสม 

(2) ใหพิจารณาจัดตั้ง และ/หรือเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกองคกรทีท่ําหนาที่ควบคุมยาของแตละประเทศ

อยางเหมาะสม และจัดใหมแีผนงานระดับชาติท่ีครบถวน 

รอบดาน และจัดใหมีองคกรทีป่ระกอบดวยบคุลากรจาก

หลากหลายสาขาวชิาชีพ กลุมประชาสังคมและองคกร

                                                 
 
4 และองคกรรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตามที่เหมาะสม 
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วิชาชีพรวมกนัทําหนาท่ีติดตามและสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตสุมผล  

(3) ใหพิจารณาพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็ง และการ

นําไปปฏิบัติจริงกับการนําบัญชียาจําเปนเขารวมอยู

ในชุดผลประโยชนของกองทุนประกันสุขภาพที่มี

อยูแลวหรือท่ีจัดต้ังขึ้นใหม  

(4) ใหพัฒนาและเสริมสร างความเขมแข็งใหกับ

แผนการฝกอบรมเรื่องการใชยาอยางสมเหตุสมผลที่

ดําเนินการอยูแลว และตองแนใจวาหลักการใชยาที่

เหมาะสมปรากฏอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน

สําหรับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพทุกสาขา 

รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของนิสิตนักศกึษา

แพทย รวมถึงการจัดใหอยูในหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่องตามความเหมาะสม และตองใหความรูแก

สาธารณชนในเรื่องการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

(5) ใหบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมหรือบังคับใชกฎหมายทีม่ี

อยูแลวเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ใหขอมูลไม

ถูกตอง ทําใหเขาใจผิด หรือขาดจริยธรรมในการ
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สงเสริมการขายยา  ในการนี้ตองจัดใหมีการติดตาม

การสงเสริมการขายยา  และใหพัฒนาแผนและ

ดําเนินงานตามแผนเพื่อใหขอมูลยาที่เปนอิสระ มิใช

การใหขอมูลที่มีเจตนาเพื่อสงเสริมการขาย 

(6) ใหพัฒนาและนํ านโยบาย  ตลอดจนแผนงาน

ระดับชาติเพื่อปรับปรุงการใชยา รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางดานคลินิก และการนําบัญชียาจําเปนไปปฏิบัติ

อยางเหมาะสม โดยเนนการจัดกิจกรรมหลากหลาย

มิติที่มีเปาหมายอยูที่การพัฒนาระบบสุขภาพของ

ภาครัฐและภาคเอกชน และตองใหผูรับผิดชอบดาน

การจัดหายาและผูบริโภคเขารวมดวย 

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

คณะกรรมการยาและการบําบัดในโรงพยาบาลเพื่อ

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล  

(8) ใหขยายผลของกิจกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติใน

ระดับทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนสู

ระดับชาติ 
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2. รองขอผูอํานวยการใหญ 

(1) ใหเสริมสรางความเขมแข็งแกภาวะความเปนผ ู นํา

และบทบาทชี้นําขององคการอนามัยโลกที่ เห็น

ประจั กษ ชั ด ในก า รส ง เ ส ริ ม ก า ร ใช ย า อ ย า ง

สมเหตุสมผล 

(2) ใหความรวมมือกับรัฐบาลของประเทศตางๆ หรือ

กลุมประชาสังคมในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดวยการสนับสนุนทางเทคนิคใหแกประเทศสมาชิก

ท่ีพยายามจัดตั้ งหรือสรางความเขมแข็งใหแก

หนวยงานระดับชาติที่ประกอบดวยบุคลากรจาก

หลากหลายสาขาวิชาในการทําหนาที่ติดตามการใช

ยา และนําแผนงานระดับชาติที่วาดวยการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลไปปฏิบัติ 

(3) ใหเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการประสานงาน

ระหวางประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนทางดาน

การเงินและเทคนิคเพื่อสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผล 
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(4) ใหสงเสริมการวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนากิจกรรมอยางยั่งยืนเพื่อสงเสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลในระบบสุขภาพทุกระดับ  ทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

(5) ใหสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลระหวางกลุมของบุคลากรสาธารณสุข 

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ และผูปวย  

(6) ใหรายงานตอท่ีประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

ครั้งที่ 62 และตอไปทุกๆ 2 ป ถึงความกาวหนาที่ได

บรรลุแลว ปญหาที่พบ และเสนอกิจกรรมที่ควร

นําไปปฏิบัติตอไปเพื่อสง เสริมการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลตามแผนงานขององคการอนามัยโลก 
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รายชื่อรายงาน/มติ/การศึกษา/การประชมุ/สิง่ตพีมิพ  
เรียงตามลําดบัเวลา 

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

“ยังคงมีความไมสมดุลระหวางขอมูลยาท่ีผลิตขึ้นในเชิง
พาณิชยสูผูสั่งใชยา ผูจายยาและผูบริโภคกับขอมูลจาก
แหลงท่ีเปนอิสระ เปรียบเทียบกันได ความถูกตองทาง
วิทยาศาสตร และทันสมัย  จึงจําเปนตองนําระบบติดตาม
เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาเขามา
ประยุกตใชในประเทศสวนใหญ   องคการอนามัยโลก
กําลังทํางานรวมกับประเทศสมาชิกและองคกรพัฒนา
เอกชนเพื่อพัฒนาระบบดังกลาวผานการใหการสนับสนุน
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การศึกษาขนาดใหญ และจะเผยแพรขอมูลและสงเสริมการ
ใชเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาของ
องคการอนามัยโลกในระดับประเทศตอไป” 

 
2. มติทีป่ระชมุสมชัชาองคการอนามัยโลก 
 
ค.ศ. 1952: WHA 5.76 การโฆษณายา – เรียกรองใหประเทศสมาชิก
ใช “มาตรการที่เหมาะสม” เพื่อใหแนใจวาการโฆษณายาไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
 
ค.ศ. 1967: WHA 20.35 การโฆษณายา – แสดงความพอใจกับ 
“เกณฑจริยธรรม” ท่ีใชในการควบคุมการโฆษณายา และเรียกรอง
ใหองคการอนามัยโลกศึกษาและรายงานเรื่องนี้ 
 
ค.ศ. 1968: WHA 21.41 การโฆษณายา – กระตุนประเทศสมาชิกให
บังคับใชเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตร ซึ่งจัดพิมพเปนภาคผนวก
อยูในรายงานของผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก 
 
ค.ศ. 1984: WHA37.33 การใชยาอยางสมเหตุสมผล ยอหนาที่มีผล
บังคับ 2.3 เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกจัด
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ประชุมภาคีท่ีเกี่ยวของทุกฝายขึ้น เพื่ออภิปรายถึงวิถีทางและวิธีทํา
ใหแนใจวามีการใชยาอยางสมเหตุสมผล และ… เพื่ออภิปรายถึง
บทบาทของวิธีปฏิบัติทางการตลาดในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนา 
 
ค.ศ. 1986:  WHA39.27  การใชยาอยางสมเหตุสมผล   –   ยอมรับ
กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงใหมขององคการอนามัยโลก (จาก
สรุปผลการประชุมที่ไนโรบี ค .ศ .  1985 เรื่อง  การใชยาอยาง
สมเหตุสมผล โดยผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก) ซึ่งรวมถึง
การสรางเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ซึ่งเปนการ
ขยายและปรับเกณฑจริยธรรมและวิทยาศาสตรขององคการอนามัย
โลก ค.ศ. 1968 ใหทันสมัย 
 
ค.ศ. 1988: WHA 41.17 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยา – รับรองขอความเต็มของเกณฑจริยธรรม และนอกจากเรื่องอ่ืน
แลวยังเรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกทําใหแนใจ
วามีการเผยแพรเกณฑจริยธรรมนี้ในวงกวาง มีการติดตามผล และ
รายงาน 
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ค.ศ. 1990: WHA 43.20 แผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนของ
องคการอนามัยโลก  (ยอหนาที่มีผลบังคับ  5.3) เรียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกรายงานการใชเกณฑจริยธรรม
ตอที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกสมัยที่ 55 
 
ค.ศ. 1992: WHA 45.30 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาขององคการอนามัยโลก  แสดงความหวงใยเนื่องจากขาด
ความกาวหนา และเรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัย
โลกทาบทามสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อจัด
ประชุมเรื่องความรวมมือกับองคการอนามัยโลก และเพื่อพิจารณา
วิธีการปรับปรุงการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ 
 
ค.ศ. 1994: WHA 47.16 เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขาย
ยาขององคการอนามัยโลก รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
สากลดานวิทยาศาสตรการแพทย  (A47/7) และเรียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกนําขอแนะนําจากรายงาน
ดังกลาวไปปฏิบัติโดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับ 

⋅ การเผยแพรสื่อการศึกษาที่เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมและ
วิธีตรวจติดตามการนําไปปฏิบัติในวงกวาง 
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⋅ ตรวจติดตามการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ และเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งจากการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ
โดยสมัครใจ  และเปนไปตามมาตรการ /แนวทาง
ระหวางประเทศ 

⋅ ทําการศึกษา/สํารวจเกี่ยวกับปฏิบัติการในการสงเสริม
ก ารขายย า ในป จจุ บัน  และศึ กษาวิ เ ค ร าะห ถึ ง
ประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมในการควบคุมการ
สงเสริมการขาย 

⋅ สนับสนุนประเทศสมาชิกในการเสริมสรางความ
เขมแข็งเพิ่มความสามารถในการควบคุมยา การควบคุม
ขอมูลในฉลากและการควบคุมการสงเสริมการขาย 

⋅ เผยแพรประสบการณของประเทศตาง  ๆในการ
สงเสริมการขายยา 

⋅ เตือนประเทศสมาชิกถึงบทบาทความสําคัญของ
มหาวิทยาลัย และใหความชวยเหลือในการพัฒนา
แผนงานทางการศึกษา 

⋅ ทบทวนเกณฑจริยธรรมเปนระยะ ๆโดยดําเนินการ
ปรึกษาหารือกับภาคีท่ีเกี่ยวของ 
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และรายงานความกาวหนาที่เกิดขึ้นและปญหาที่ประเทศสมาชิก
และองคการอนามัยโลกพบอยางสม่ําเสมอโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
การรายงานการนํากลยุทธดานยาฉบับปรับปรุงไปปฏิบัติ 

 
ค.ศ. 1996: WHA 49.14 กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง – ในยอหนาที่
มีผลบังคับ 2.3 เรียกรองใหผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก
พัฒนากลยุทธท่ีชัดเจนขึ้น เพื่อการทบทวนและประเมินประสิทธิผล
ของเกณฑจริยธรรม 
         
ค.ศ. 1999: WHA 52.19 กลยุทธดานยาฉบับปรับปรุง – เรียกรองให
ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลกพัฒนากลยุทธท่ีชัดเจนขึ้น 
เพื่อใหมีการนําเกณฑจริยธรรมไปปฏิบัติ และยังคงจําเปนตอง
ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของเกณฑจริยธรรมจากการ
ทํางานของภาคีท่ีเกี่ยวของทั้งหมด 
ค.ศ. 2007: WHA 60.16 ความกาวหนาเกี่ยวกับการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล – เรียกรองใหประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม
หรือบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลวเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ให
ขอมูลไมถูกตอง ทําใหเขาใจผิด หรือขาดจริยธรรมในการสงเสริม
การขายยา ในการนี้ตองจัดใหมีการติดตามการสงเสริมการขายยา 
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และใหพัฒนาแผนและดําเนินงานตามแผนเพื่อใหขอมูลยาที่เปน
อิสระ มิใชการใหขอมูลท่ีมีเจตนาเพื่อสงเสริมการขายยา  
 
3. การสํารวจ/การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ 

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

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

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

เพื่อควบคุมการสงเสริมการขายยาตามกฎหมายโดยอาศัยการศึกษา

ดวยแบบสอบถาม  (เอกสารสําหรับการปรึกษาหารือของสภา

องคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย/องคการอนามัยโลก 

เกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม ค.ศ. 1993: ไมไดพิมพเผยแพร) 

 

ค.ศ. 1995-1997: การประเมินการนําเกณฑจริยธรรมวาดวยการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกไปปฏิบัติ โดยมีหลาย

ประเทศ ( ไดแก ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ศรีลังกา ไทย เวียดนาม) เขารวม ประสานงานโดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย  โดยการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยลาโทรบ ออสเตรเลีย,  สถาบันแคโรลินสกา สวีเดน 

และแผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนขององคการอนามัยโลก 

รายงานเบื้องตนเผยแพรในเดือนกันยายน ค.ศ. 1997 และนําเสนอ

ตอที่ประชุมโตะกลมขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับเกณฑ

จริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา เจนีวา ค.ศ. 1997 
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ค.ศ. 1996-1997: การสํารวจเบื้องตนขององคกรปฏิบัติการดานสขุภาพ
สากล เกี่ยวกับขอบังคับของการสงเสริมการขายยาในละตินอเมริกา 
สรุปผลการศกึษานีน้ําเสนอในที่ประชุมโตะกลมขององคการอนามัย
โลกเกีย่วกับเกณฑจรยิธรรมวาดวยการสงเสรมิการขายยา เจนีวา 
ค.ศ. 1997 
 
ค.ศ. 2003: การทบทวนจัดทําฐานขอมูล 4 เรื่อง แลวเผยแพรผาน
เว็บไซด ไดแก ทัศนคติของแพทยและบุคลากรสาธารณสุขกับ
ประชนชนตอการสงเสริมการขาย ผลกระทบของการสงเสริมการ
ขายตอทัศนคติและความรู ผลกระทบของการสงเสริมการขายตอ
พฤติกรรม และควรดําเนินกิจกรรมการแทรกแซงอยางไรจึงจะ
สามารถสรางสมดุลของการสงเสริมการขายยา  

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

สมเหตุสมผล (รายงานขององคการอนามัยโลกเพื่อเผยแพร (WHO, 

Geneva, 1987) ประกอบดวยขอเสนอเพื่อปรับปรุงให เกณฑ

จริยธรรม ค.ศ. 1986 ทันสมัยขึ้น) 

 

ค.ศ. 1987: กลุมผูเช่ียวชาญระหวางประเทศเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรม

วาดวยการสงเสริมการขายยา (รายงานฉบับนี้ไมไดพิมพเผยแพร แต

ใชเปนฐานหลักสําหรับจัดทําเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสรมิการ

ขายยาขององคการอนามัยโลกซึ่งพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 1988 โดย

พิมพเผยแพรเปนภาษาทางการขององคการอนามัยโลกครบทุก

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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สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลก (รายงานไมไดพิมพ

เผยแพร แตพิมพเปนรายงานของ DG เสนอตอท่ีประชุมสมัชชา

องคการอนามัยโลกสมัยท่ี 47 (A47/7)) มีการเตรียมเอกสารชุดหนึ่ง

ขึ้นเปนตัวแทนนําเสนอมุมมองของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดวย 

เอกสารของแผนงานสงเสริมการใชยาจําเปนเสนอกรอบการทํางาน

ในระดับตางๆ และเสนอแนะกิจกรรมเพื่อการตรวจติดตาม 

 

ค.ศ. 1997: การประชุมโตะกลมเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมวาดวยการ

สงเสริมการขายยาขององคการอนามัยโลกอยางไมเปนทางการโดย

มีผูแทนของภาคีที่ เกี่ยวของใหขอมูลดานกลยุทธขององคการ

อนามัยโลกเพื่อทบทวนและประเมินประสิทธิผลของเกณฑ

จริยธรรมขององคการอนามัยโลก มีการเผยแพรผลสรุปของการ

ประชุม 

 

 ค.ศ. 2004: องคการอนามัยโลกและองคกรปฏิบัติการดานสขุภาพสากล 

(Health Action International, HAI) ไดจัดพิมพเผยแพรรายงานที่มีช่ือวา 

การสงเสริมการขายยา อะไรที่เรารู และอะไรที่เรายังไมไดเรยีนรู 
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แผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
 

หลักการและเหตุผล 
 
        ปจจุบันคนไทยยงัเผชญิกับปจจยัเสีย่งจากการใชยาทีน่ําไปสู

การทําลายสขุภาพ กอใหเกดิความเจบ็ปวยในหลายมิติ มีปจจยัเสีย่ง

จากการเขาไมถึงยา มูลคาการใชยามากเกินความจําเปน สําหรับ

อันตรายจากการใชยาซึ่งมสีาเหตจุากปญหาสูตรตาํรับ คณุภาพยา และ

การใชยาไมเหมาะสม ซึ่งผลเกิดจากปญหาระบบควบคมุ การขึน้

ทะเบยีนตาํรับยา การกระจายยาและการสงเสริมการขายยา เปนตน  

 เพื่อใหไดยาที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเขาถึงไดนั้นตอง

มองทะลุตลอดทั้งวงจร และใหความสําคัญตอการเฝาระวังและการ

ประเมินระบบยา เพื่อสงสัญญาณเตือนภัยไปสูการแกไขเชิงระบบ

และโครงสราง จึงมีความจําเปนตอการเกื้อหนุนสรางความเขมแข็ง 

พัฒนาระบบการติดตามเฝาระวัง ตรวจสอบ และสงสัญญาณ หรือ

กระตุนใหเกิดกลไกการทํางาน ใหเกิดความยั่งยืนตอไป และนํามา

เปนพื้นฐานที่สําคัญที่ ใชประกอบการจัดทํานโยบายดานยา 

ตลอดจนจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาระบบยาของประเทศ 
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รวมถึงการพัฒนาเปนศูนยเฝาระวังและพัฒนาระบบยาที่ทํางานเปน

อิสระ เพื่อใหเปนกลไกกระตุนเสริมและตรวจสอบเชิงระบบ เพื่อ

การพัฒนาและแกปญหาของประเทศตอไป 
 
กรอบแนวคดิการพัฒนากลไกเฝาระวงัและจัดการระบบยา 
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วิสัยทศัน 

 
ระบบและกลไกลที่เขมแข็งในการเฝาระวังและพัฒนา

ระบบยาอยางรอบดาน  พรอมสงสัญญาณเตือนภัยเรื่องอันตรายจาก
ยาในมิติตางๆ ผานการสื่อสารสาธารณะดวยการสรางและจัดการ
องคความรู ตลอดจนขับเคล่ือนเชิงนโยบายและโครงสรางผาน
เครือขายอยางตอเนื่อง สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ชุมชนทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง   

 
วัตถปุระสงค 

 
1.  สรางและจัดการองคความรูของระบบยาในประเดน็ของการเฝา

ระวัง กํากับความเสี่ยงจากยา และการพฒันา รวมทั้งประเด็น
ดานนโยบาย และโครงสราง  

2.  พัฒนากลไกและรูปแบบตางๆในการเฝาระวังและการสง
สัญญาณเตือนภัยจากยา 

3.  สรางเครือขายทางวิชาการและประชาสังคมในระดับตาง ๆ ให
ประสานกันเพือ่เปนกลไกในการเฝาระวังระบบยาที่เขมแข็ง  
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4.  ทําการสื่อสารสาธารณะ ใหเกิดการรับรู และสรางความเขาใจ
ในวงกวางถึงประเด็นสถานการณความเสีย่งจากระบบยา 
แนวคดิ หลักการ และความรู      

5.  พัฒนา และผลกัดันนโยบายแหงชาติดานยา แผนยุทธศาสตร
พัฒนาระบบยา และ กฎหมายที่เกีย่วของกบัการบรหิารจดัการ
ระบบยา 

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

 
ยุทธศาสตรหลักของแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ

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 
 
ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาการทดลองรูปแบบกลไกการจดัการ

ความเสี่ยงจากยาแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยเฝาระวังและ
พัฒนาระบบยา 

 
1.  พัฒนาเครื่องมือสําหรับช้ีวัดสถานการณระบบยา 
2. สงเสริมและพัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงจากยาในชุมชน 

และภาคีเครือขาย 
3. สนับสนุน การทดลองรูปแบบเฝาระวังและพัฒนาระบบยา เชน 

ชุดโครงการธรรมาภิบาลระบบยา ซึ่งไดรับทุนบางสวนจาก
องคการอนามัยโลก ชุดโครงการจริยธรรมและการสงเสริมการขาย
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ยา ชุดโครงการดานการใชยาที่เหมาะสม ชุดโครงการดานการเขาถึง
ยา   เปนตน 

 
ยุทธศาสตรที ่3 การสงเสรมิความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝา

ระวังและพัฒนาระบบยา 
 

1. การหนุนเสริมบทบาทเครือขายวิชาการ วิชาชีพ ประชาสังคม 
เพื่อทําหนาที่ เฝาระวัง  ติดตาม  กํากับและพัฒนาระบบยา 
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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เครือขายวิชาการ
ทุกระดับ 

เครือขายประชาสงัคม 
องคกรพัฒนาเอกชน

สือ่มวลชน

ศึกษา
บริการ

บังคับใช กม.

ศูนยเฝาระวัง
และพัฒนา
ระบบยา

หนวยงานหลกั
(อย สปสช ฯลฯ)

ผูมีอํานาจตัดสนิใจ

(เครือขายระดับพื้นที ่ประเทศ ภูมิภาค นานาชาต)ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตรที ่4 การสื่อสารสาธารณะ เปนการสงสัญญาณสูสังคม  
กระจายขอมูล  เพื่อการรับรู ความเขาใจทีถ่กูตองในเรื่องระบบยา  

และเพื่อการเตรียมพรอมของสังคม  ดวยมาตรการดงันี ้
 

1. สงสญัญาณเตอืนภัยเรื่องยาสูสังคม (Social warning) 
2.    การแถลงขาว (Press conference) 
3.    การประชมุวิชาการระบบยาประจําป 
4.    การจัดทํารายงานสรุปสถานการณระบบยาประจําป  
5.    การจัดทําจดหมายขาว   ยาวิพากษ   รวมกับกลุมศึกษาปญหายา 
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สื่อมวลชนสมัพันธ 
 
1. การสรางการรบัรูและตระหนักในปญหาเรื่องยาของสื่อมวลชน  
2. การสนับสนนุขอมูลวิชาการแกสื่อมวลชน 
 

รณรงคเผยแพร 
 

1. การสนับสนนุการผลิตสื่อ 
2. สนับสนุนกิจกรรมทั้งในสถาบันและกจิกรรมสูสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตรที ่5   การผลักดนันโยบาย แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบ

ยา และกฎหมายทีเ่ก่ียวของ ประกอบดวย 
 

1. ศึกษาวเิคราะหดานกฎหมาย และนโยบาย 
2. สรางกลไกการติดตามความเคลื่อนไหวและการสื่อสารนโยบาย

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ผลักดัน เสนอและปรับปรุงกฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ 
4. พัฒนาและผลักดันนโยบายแหงชาติดานยา และแผน

ยุทธศาสตรพฒันาระบบยา 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เกิดศูนยเฝาระวังและพัฒนาระบบยา ซึ่งเปนหนวยขับเคลื่อน
ขบวนการทางสังคม และวชิาการใหเปนกลไกที่เขมแขง็ในการ
เฝาระวงัและพฒันาระบบยาโดยการประสานและสนับสนนุภาคี
เครือขายใหมบีทบาทเชงิรกุในการนําเสนอนโยบายและกฎหมาย 

2.  มีรางนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบยา 

3.  มีการลดปจจยัเสี่ยงทางดานยาที่สําคัญเพื่อใหเกิดการเขาถึงยาที่
มีคณุภาพ ปลอดภัย และมกีารใชยาที่เหมาะสม เชน ลดจาํนวน
ยาไมเหมาะสม  
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คณะกรรมการ  “แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและ 
พัฒนาระบบยา” 

 
ที่ปรึกษา 
1. พญ.อมรา มลิลา 
2. นพ.วิชัย โชคววิฒัน  
3. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค 
3. อธิการบดี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูแทน 
 
คณะกรรมการกํากับทศิ 
1. ผศ.ภญ.สําลี ใจด ี    ประธาน 
2. ศ.พญ.ชนกิา  ตูจินดา    กรรมการ 
3. คณบดคีณะเภสัชศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูแทน  กรรมการ 

4. รศ.ภญ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท  กรรมการ 
5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   
    หรือผูแทน     กรรมการ 
6. รศ.ดร.อุบลรัตน  ศริยิุวศกัดิ์    กรรมการ 
7. รศ.ภก.ดร.วทิยา  กุลสมบรูณ   กรรมการ 
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8.  นายจริวุสฐ  สขุไดพึ่ง   กรรมการ 
9.  นพ.ศิรวิฒัน  ทิพยธราดล  กรรมการ 
10. พญ.สาวิตร ีเมาฬีกุลไพโรจน  กรรมการ 
11. ผูแทน สสส.   กรรมการ 
12. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา  เกียรตยิิ่งอังศุลี   กรรมการและเลขานุการ 
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กลุมศึกษาปญหายา 
 

ความเปนมา 
 
 จากการที่เภสัชกรในสาขาตางๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มีความ
สนใจถึงอันตรายที่เกิดจากการใชยาและมีความเห็นรวมกันวายา
นอกจากมีประโยชนอยางมากในการปองกันและบําบัดรักษาอาการ
ของโรคแลว ยังกอใหเกิดอันตรายและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจาก 

⋅ การผลิตที่ไมไดมาตรฐาน 

⋅ การใหบริการท่ีขาดความรู มุงแสวงแตผลประโยชน 
⋅ การใหยาที่ไมถูกตอง 
 

 นอกจากยาแลว อาหารและเครื่องสําอาง ก็กอใหเกิดอันตราย
ไดเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการรวมกลุมของบุคลากรดังกลาว กอตั้ง
กลุมศึกษาปญหายาขึ้น ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.2518 เพื่อศึกษาหา
แนวทางแกไขที่เหมาะสมซึ่งจะชวยสงเสริมสวสัดิภาพการใชยา
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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วัตถปุระสงค 
 

1.  ศึกษาขอมูลทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อาหารและ
เครื่องสําอาง รวมทั้งปญหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสังคมในดานสาธารณสุข ในอันที่จะ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การใหบริการแกประชาชน 

2.  นําเสนอปญหา ขอเท็จจริง ตลอดจนขอเสนอแนะในปญหาที่
ไดศึกษาแลวแกองคกรหรือหนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
เพื่อรวมกันแกไขปญหานั้น 

3.  ใหความรูเกี่ยวกับยาและสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน 
เชน การใชยา การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรค 
การเลือกอาหาร โทษภัยของเครื่องสําอางเปนตน 

4. สงเสริมและฝกฝนใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
ทุกฝายหันมาสนใจ และรวมกันรับผิดชอบปญหาของสังคม
อยางจริงจัง 

5.  สงเสริมใหมีการถายทอดประสบการณการทํางานและ
เสริมสรางผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

6.  รวมมือและประสานงานกับองคกร หนวยงานหรือสมาคม
อื่นๆ  ท่ี มีวัตถุประสงคสอดคลองกันในการที่จะพัฒนา
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; 
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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 health-
related 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 



 12

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 



 14

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 
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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  self-
regulation  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  Forty-
seventh World Health Assembly  though  the  
Executive  Board. 
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Fifty-Second World Healthy Assembly        WHA52.19 
Agenda item 13                     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   WHA60.16 
Agenda item 12.17    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; 



 43

(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 Director-
General  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; 
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. 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). 
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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.  
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