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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล             
ที่เคยฝังตรึงอยู่ในสำานึกของคน  
ถู กคุ กคามด้ วยความเชื่ อที่ ไ ม่                   
เหมาะสม ความงดงามในความ
เหมาะสมนั้ น จึ ง ถู ก ฉุ ด รั้ ง ล ง              
อย่างน่าสะพรึงกลัว ทำาอย่างไร         
จึงจะเข้มแข็ง และหยัดยืนอยู่ได้ 
โดยไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งคุกคามนั้น

 When the rational drugs use 
rooted in the people’s minds was 
threatened by the misbelief, the 
beauty in the suitability is pulled 
down dreadfully. Therefore, how 
it can be strong and stand            
firmly without fear from the 
threats.

“พันธนาการ” โดย ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
“Bondage” by Teerapong Srisilp

เกณฑ์จริยธรรม
การส่งเสริมการขายยา 

การส่งเสริมจริยธรรมการสั ่งใช้ยา 

และธรรมาภิบาลในระบบยา



	 พ.ศ.2531	 สมัชชาอนามัยโลกได้รับรองเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา	 และตีพิมพ์เผยแพร่																	

ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา	 องค์กรต่างๆในหลายประเทศก็ได้ใช้เกณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อการใช้ยา																	

อย่างสมเหตุผล

	 กลุ่มศึกษาปัญหายา	 (กศย.)	 ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้นำามาขยายผลในประเทศไทย	 และขยายการทำางาน												

ในภูมิภาคด้วย	 ซึ่ง	 กพย.	 และ	 กศย.	 สนับสนุนการแปลเกณฑ์ดังกล่าวจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย	 และ													

จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ตั้งแต่	พ.ศ.	2537	เป็นต้นมา	และมีการจัดพิมพ์เพิ่มอีกจำานวนหลายครั้งแล้ว

	 หลังจากนั้นได้มีความพยายามพัฒนาร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่เป็นของ

ประเทศไทยเอง	แต่ก็ไม่สามารถนำาไปสู่การรับรองหรือขยายผลได้

	 พ.ศ.	2552	ในการประชมุสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ที	่2	ทีป่ระชมุฯ	มมีตริบัรองรา่งขอ้เสนอยทุธศาสตร์

ยตุกิารสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจริยธรรม	และนำาเสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบตอ่รา่งยทุธศาสตรด์งักลา่ว

ในเวลาต่อมา	(20	มกราคม	2553)

	 หลังจากน้ัน	 กพย.และภาคี	 ได้ขยายการทำางานตามมติ	 มีการประชุมทำาความเข้าใจร่วมกันต่อเกณฑ์												

ดังกล่าว	 ในขณะที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล	 ก็ได้ต้ังคณะทำางานเพื่อพัฒนาเกณฑ์ฯ																								

ฉบับประเทศไทย	 มีการประชุมคณะทำางานและการประชุมปฏิบัติการในระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่างๆหลายครั้ง																		

โดยการสนับสนุนของกพย.	

	 จนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์จริยธรรม																									

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	2558		เมื่อ	13	มกราคม	2558		ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุง			

อีกครั้ง	 และได้ออกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม																	

การขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	2559	เพื่อให้มีการถือปฏิบัติต่อไป

	 นับว่าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	มีประวัติความเป็นมายาวนาน													

กวา่จะไดร้บัการเผยแพร่ให้กวา้งขวาง	ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัและมกีารนำาไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจรงิจงั		ทัง้นี	้กพย.จะไดต้ดิตาม

การนำาไปใช้	 ติดตามสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบกาณ์การนำาไปใช้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน	 และ																					

ถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา

วัตถปุระสงค ์เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารระหว่างแผนงานศูนยวิ์ชาการเฝา้ระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครอืขา่ยวิชาชพี วิชาการและเครอืขา่ยประชาชน 

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)

บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

กองบรรณาธิการ  - นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี / สรชัย จำ เนียรดำ รงการ  / ไพจิตรา กตัญญูตะ

ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล

ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
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โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org  บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog  ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch   
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ผูจัดการกพย.แถลง
โดย	>	นิยดา		เกียรติยิ่งอังศุลี
้

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Drug/Pages/Main.

aspx	

	 คอลัมน์แนะนำาเว็บไซต์ประจำาฉบับเกณฑ์

จรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยานี	้ขอแนะนำาเวบ็ฯ

ที่เกี่ยวกับข้อมูลเกณฑ์จริยธรรมฯล้วนๆ	 เริ่มด้วยเว็บไซต์

ของสำานักยา	(Bureau	of	Drug	Control)	สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 ถ้าคลิกเข้าไป											

ในเมนูกฎหมายยา	 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯจะอยู่ในหัวข้อประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	

นอกจากน้ี	 ในเว็บฯน้ียังมีส่วนของข้อมูลยาในเมนูการสืบค้นและสถิติ	 และข้อมูลเก่ียวกับการกำากับดูแลก่อน																					

สู่ตลาดที่ต้องกรอกรหัสเข้าด้วย

http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/

	 อีกเว็บฯหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถใช้เป็น												

แหล่งข้อมูลอ้างอิงสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้ก็คือ	

เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ	 NLEM	 (National	 List	 of																

Essential	 Medicines)	 ที่มีรายการยาตามบัญชียาหลัก											

แห่งชาติท่ีสามารถดาวน์โหลดได้	 รวมท้ังบัญชียาประเภท

อืน่ๆ	ซึง่อยูภ่ายในเมนคูลงัเอกสาร	และบนหนา้แรกของเวบ็ฯ

ยงัมคีูม่อืการใชย้าอยา่งสมเหตผุลตามบญัชยีาหลักแหง่ชาติ

อีกด้วย

http://www.pharmacycouncil.org/index.php	

	 สว่นเวบ็ไซตส์ดุท้ายท่ีจะแนะนำาในฉบบัน้ีคือ	เวบ็ไซตข์องสภาเภสชักรรม	ท่ีตัง้อยู่ในกระทรวงสาธารณสขุ	

ท่ีนอกจากจะมีเว็บไซต์แล้ว	 สภาเสภัชกรรมยังมีเพจเฟสบุ๊ค	@thaipharmacycouncil	 ท่ีเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ												

ให้กับเภสัชกรโดยตรง	 โดยในเว็บฯ	 จะมีทะเบียน

ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	 หรือ	 กรณี

ต้องการค้นหาข้อมูลของเภสัชกรท่านใด	 บนเว็บฯ	

มชีอ่งใหค้น้หาโดยใสเ่ลขทีใ่บอนญุาต	ชือ่	นามสกลุ	

หรือเลขท่ีบัตรประชาชนให้ค้นหาได้	 ในเว็บฯ	 ยังมี

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ	กิจกรรม

ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับกับวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้วย

แนะนำาเว็บไซต์ 
ไพจิตรา กตัญญูตะ
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	 นับตั้งแต่มีนโยบายออกมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา																														

ก็เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากข้ึน	 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จของนโยบายนี้	 พบว่ามาจากหลายปัจจัย																						

แต่ส่วนสำาคัญที่สุดน้ันมาจากการดำาเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง	 อย่างน้อย	 7	 เหตุการณ์	

โดยเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการที่โดดเด่น	ได้แก่	เหตุการณ์ที่	6	และ	7	ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุด	เหตุการณ์

ทั้ง	7	มีดังนี้

สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา 
การส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยา

และธรรมาภิบาลในระบบยา

		 การยอมรับร่วมกันว่าจริยธรรมการส่งเสริมการขายยาเป็นปัญหาระดับชาติ	

การยอมรับว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	

เป็นต้นมา	จงึทำาให้เกดิการพฒันาเกณฑ์จรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาทีเ่ปน็เกณฑ์

กลางของประเทศ	 และในที่สุด	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้รับรองและประกาศใช้																						

“เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2557”	 อย่างเป็นทางการ														

เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	13	มกราคม	2558

ครั้งที่	1

		 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกที่ได้นำาเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว															

มาประยุกต์ใช้	 โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ

จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ	พ.ศ.	2557	

ซ่ึงมีผลบังคับทุกหน่วยงานในสังกัดให้จัดทำาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	 และประกาศเป็น															

ลายลักษณ์อักษรในที่เปิดเผย	นับตั้งแต่เดือนมกราคม	2558	เป็นต้นไป

ครั้งที่	2



4 5

		 การร่วมกันลงนามของทุกภาคส่วนใน	 “บันทึกข้อตกลงเรื่องการเสริมสร้าง											

ธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

ประเทศไทย”	 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง				

อย่างมีส่วนร่วม	 ในวันที่	 25	 มีนาคม	 2558	 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	 สภาวิชาชีพ												

หน่วยงานและเครือขา่ยสถานพยาบาล	หนว่ยงานและเครอืขา่ยภาคการศึกษา		สมาคมผูป้ระกอบการ

ด้านยา	องค์กรรับรองและกำากับดูแล	รวม	24	หน่วยงาน

ครั้งที่	3

		 การกำาหนดให้การส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลใน														

ระบบยาเป็นหน่ึงในกุญแจหกดอกตามแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา																				

อย่างสมเหตุผล	ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

(RDU	hospital)	ริเริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2556	โดยโครงการนี้	ได้พัฒนาแนวทางการทำางานให้เป็นต้นแบบ

รวมทั้งหมด	 6	 แนวทางหรือกุญแจหกดอกที่เรียกว่า	 PLEASE	 และกำาหนดให้การส่งเสริมจริยธรรม			

ในการส่ังใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยาเป็นหนึ่งในหกแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา													

อย่างสมเหตุผล

ครั้งที่	4

		 การกำาหนดให้มีการประชุมเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าเรื่องการนำา																													

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ																	

ทุก	6	 เดือน	–	1	ปี	 โดยได้เริ่มมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	18	มีนาคม	2559	ซึ่งทำาให้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	สภาวิชาชีพ	หน่วยงานและเครือข่ายสถานพยาบาล	หน่วยงาน

และเครือข่ายภาคการศึกษา	สมาคมผู้ประกอบการด้านยา	องค์กรรับรองและกำากับดูแล	ได้มีโอกาส

ติดตามและรับรู้พัฒนาการของการดำาเนินงาน	 ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการของหน่วยงาน

ต่างๆอย่างสม่ำ�เสมอ

	 เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยของความสำาเร็จมาจากการมีหลักการที่ถูกต้อง

และการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักเกณฑ์	 รวมถึงการนำา																						

เกณฑ์จริยธรรมฯเข้าไปปรับเป็นรากฐานวิธีคิดหนึ่งของงานประจำาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ครั้งที่	5

  การเกดิยทุธศาสตรช์าตแิละกฎหมายใหม่ๆ 	ทีส่นับสนนุการสรา้งธรรมาภิบาล

ในระบบยา	 ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่านี้	 หมายถึงยุทธศาสตร์ที่	 6	 ที่มีกรอบแนวทางมุ่งป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย	โดยเน้นว่า	การบริหาร

งานราชการจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้	 โดยยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เป็น	 1	 ใน	 4	 ยุทธศาสตร์สำาคัญ											

ของการปฏริปูกระทรวงสาธารณสขุดว้ย	ซึง่เปน็ยทุธศาสตรท่ี์ตอ้งการปลกูฝงัวธิคิีดใหม	่ใหข้า้ราชการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน																				

และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

	 สำาหรับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องนั้น	 ความจริงแล้วเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2542		

แต่ยังไม่ถูกนำามาส่ือสารอย่างกว้างขวาง	 รวมท้ังการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับน้ีเมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	

ทำาให้การดำาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนครอบคลุมเอาความผิดได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ																					

เช่นเดียวกับในเกณฑ์จริยธรรมฯ	แต่ข้อที่เหนือกว่าอยู่ที่มีบทลงโทษชัดเจน

	 พระราชบัญญัติฉบับที่ว่านี้	คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	100	103	และ	103/1	กำากับเจา้หนา้ทีข่องรฐัมใิหร้บัทรพัยส์นิ

หรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	

ครั้งที่	6

  คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิหรอื	ปปช.สนบัสนนุ

การนำาเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ	 โดยเฉพาะเมื่อครั้งท่ีมีข้อเสนอต่อแนวทางการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ	คณะกรรมการ	ปปช.ชุดนี้	

ได้นำาเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี	โดยแนวทางหลักหนึ่งที่ได้เสนอ	คือการสนับสนุนให้มี

การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยา	 และในการประชุมของกระทรวง

สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการป.ป.ช.แล้วเมื่อวันที่	

21	กรกฎาคม	2560	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการป.ป.ช.

	 ปัญหาสำาคัญของการนำาเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติฯนั้น	 แต่เดิมเป็นเพราะความเชื่อท่ีว่า

จริยธรรมเป็นเรื่องส่วนบุคคล	 บังคับกันไม่ได้	 เพราะไม่มีบทลงโทษท่ีชัดเจน	 แต่ในปัจจุบัน	 การนำา													

เกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับกฎหมายของปปช.แล้ว	 อย่างไรก็ตาม																							

การสนับสนุนเกณฑ์จริยธรรมในเชิงบวกยังเป็นเรื่องสำาคัญ	 ซ่ึงขึ้นกับว่าสภาวิชาชีพต่างๆและ																	

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะเห็นความสำาคัญของเรื่องนี้หรือไม่	 หากมีการประกาศรับรองเกณฑ์																								

จรยิธรรมฯ	และนำามาผนวกรวมกบัจรรยาบรรณวชิาชพีหรอืจรรยาบรรณของหนว่ยงานยอ่มจะทำาให้

เกณฑ์จริยธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ครั้งที่	7
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		 การร่วมกันลงนามของทุกภาคส่วนใน	 “บันทึกข้อตกลงเรื่องการเสริมสร้าง											

ธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

ประเทศไทย”	 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง				

อย่างมีส่วนร่วม	 ในวันที่	 25	 มีนาคม	 2558	 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	 สภาวิชาชีพ												

หน่วยงานและเครอืขา่ยสถานพยาบาล	หนว่ยงานและเครอืขา่ยภาคการศึกษา		สมาคมผูป้ระกอบการ

ด้านยา	องค์กรรับรองและกำากับดูแล	รวม	24	หน่วยงาน

ครั้งที่	3

		 การกำาหนดให้การส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลใน														

ระบบยาเป็นหนึ่งในกุญแจหกดอกตามแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา																				

อย่างสมเหตุผล	ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

(RDU	hospital)	ริเริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2556	โดยโครงการนี้	ได้พัฒนาแนวทางการทำางานให้เป็นต้นแบบ

รวมทั้งหมด	 6	 แนวทางหรือกุญแจหกดอกที่เรียกว่า	 PLEASE	 และกำาหนดให้การส่งเสริมจริยธรรม			

ในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยาเป็นหนึ่งในหกแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา													

อย่างสมเหตุผล

ครั้งที่	4

		 การกำาหนดให้มีการประชุมเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าเรื่องการนำา																													

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ																	

ทุก	6	 เดือน	–	1	ปี	 โดยได้เริ่มมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	18	มีนาคม	2559	ซึ่งทำาให้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	สภาวิชาชีพ	หน่วยงานและเครือข่ายสถานพยาบาล	หน่วยงาน

และเครือข่ายภาคการศึกษา	สมาคมผู้ประกอบการด้านยา	องค์กรรับรองและกำากับดูแล	ได้มีโอกาส

ติดตามและรับรู้พัฒนาการของการดำาเนินงาน	 ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการของหน่วยงาน

ต่างๆอย่างสม่ำ�เสมอ

	 เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยของความสำาเร็จมาจากการมีหลักการที่ถูกต้อง

และการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักเกณฑ์	 รวมถึงการนำา																						

เกณฑ์จริยธรรมฯเข้าไปปรับเป็นรากฐานวิธีคิดหนึ่งของงานประจำาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ครั้งที่	5

  การเกดิยทุธศาสตรช์าตแิละกฎหมายใหม่ๆ 	ทีส่นับสนนุการสรา้งธรรมาภิบาล

ในระบบยา	 ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่านี้	 หมายถึงยุทธศาสตร์ที่	 6	 ที่มีกรอบแนวทางมุ่งป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย	โดยเน้นว่า	การบริหาร

งานราชการจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้	 โดยยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เป็น	 1	 ใน	 4	 ยุทธศาสตร์สำาคัญ											

ของการปฏริปูกระทรวงสาธารณสขุดว้ย	ซึง่เปน็ยทุธศาสตรท่ี์ตอ้งการปลกูฝงัวธิคิีดใหม	่ใหข้า้ราชการ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน																				

และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

	 สำาหรับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องนั้น	 ความจริงแล้วเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2542		

แต่ยังไม่ถูกนำามาส่ือสารอย่างกว้างขวาง	 รวมท้ังการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับน้ีเมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	

ทำาให้การดำาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนครอบคลุมเอาความผิดได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ																					

เช่นเดียวกับในเกณฑ์จริยธรรมฯ	แต่ข้อที่เหนือกว่าอยู่ที่มีบทลงโทษชัดเจน

	 พระราชบัญญัติฉบับที่ว่านี้	คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	100	103	และ	103/1	กำากับเจา้หนา้ทีข่องรฐัมใิหร้บัทรพัยส์นิ

หรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	

ครั้งที่	6

  คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิหรอื	ปปช.สนบัสนนุ

การนำาเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ	 โดยเฉพาะเมื่อครั้งท่ีมีข้อเสนอต่อแนวทางการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการข้าราชการ	คณะกรรมการ	ปปช.ชุดนี้	

ได้นำาเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี	โดยแนวทางหลักหนึ่งที่ได้เสนอ	คือการสนับสนุนให้มี

การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยา	 และในการประชุมของกระทรวง

สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการป.ป.ช.แล้วเมื่อวันที่	

21	กรกฎาคม	2560	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการป.ป.ช.

	 ปัญหาสำาคัญของการนำาเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติฯนั้น	 แต่เดิมเป็นเพราะความเชื่อท่ีว่า

จริยธรรมเป็นเรื่องส่วนบุคคล	 บังคับกันไม่ได้	 เพราะไม่มีบทลงโทษท่ีชัดเจน	 แต่ในปัจจุบัน	 การนำา													

เกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับกฎหมายของปปช.แล้ว	 อย่างไรก็ตาม																							

การสนับสนุนเกณฑ์จริยธรรมในเชิงบวกยังเป็นเรื่องสำาคัญ	 ซ่ึงขึ้นกับว่าสภาวิชาชีพต่างๆและ																	

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะเห็นความสำาคัญของเรื่องนี้หรือไม่	 หากมีการประกาศรับรองเกณฑ์																								

จรยิธรรมฯ	และนำามาผนวกรวมกบัจรรยาบรรณวชิาชพีหรอืจรรยาบรรณของหนว่ยงานยอ่มจะทำาให้

เกณฑ์จริยธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ครั้งที่	7
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	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงพบว่าสมาชิกในสภาวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ																
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เกณฑจ์รยิธรรมฯ	จึงจำาเป็นทีส่ภาวชิาชพีและหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาและสขุภาพ

ควรเรง่ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชกิรบัทราบเพิม่ขึน้	เนือ่งจากหนว่ยงานตา่งๆไดร้ว่มลงนามรบัรองทีจ่ะ

นำาเกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัตินั้นนานกว่าสองปีแล้ว	 ซึ่งทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลกำาลังเตรียมการสำารวจการรับรู้และความเข้าใจต่อเกณฑ์จริยธรรมฯของสมาชิก												

ของทั้ง	 24	 หน่วยงาน	 รวมถึงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้ไปสู่														

การปฏิบัติในระยะยาวต่อไป

	 นอกจากนี้	 การนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ไปกำาหนดเป็นเงื่อนไขต่างๆที่สำาคัญ	 ก็จะช่วยให้มี															

การปฏิบัติตามเกณฑ์นี้แพร่หลายมากขึ้นด้วย	 เช่น	 การกำาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อขอรับการประเมิน											

เกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาล	 การกำาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 หรือ													

ค่ารายหัวของโรงพยาบาลจากทั้ง	3	กองทุน	หรือ	อาจกำาหนดเป็นเงื่อนไขการสั่งซื้อยาจากบริษัทที่

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา
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เกณฑจ์รยิธรรมฯ	จึงจำาเป็นทีส่ภาวชิาชพีและหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาและสขุภาพ

ควรเรง่ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชกิรบัทราบเพิม่ขึน้	เนือ่งจากหนว่ยงานตา่งๆไดร้ว่มลงนามรบัรองทีจ่ะ

นำาเกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัตินั้นนานกว่าสองปีแล้ว	 ซึ่งทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลกำาลังเตรียมการสำารวจการรับรู้และความเข้าใจต่อเกณฑ์จริยธรรมฯของสมาชิก												

ของทั้ง	 24	 หน่วยงาน	 รวมถึงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้ไปสู่														

การปฏิบัติในระยะยาวต่อไป

	 นอกจากนี้	 การนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ไปกำาหนดเป็นเงื่อนไขต่างๆที่สำาคัญ	 ก็จะช่วยให้มี															

การปฏิบัติตามเกณฑ์นี้แพร่หลายมากขึ้นด้วย	 เช่น	 การกำาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อขอรับการประเมิน											

เกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาล	 การกำาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 หรือ													

ค่ารายหัวของโรงพยาบาลจากทั้ง	3	กองทุน	หรือ	อาจกำาหนดเป็นเงื่อนไขการสั่งซื้อยาจากบริษัทที่

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา
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	 ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 เร่ือง	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม															

การขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	2559

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

ความเป็นมา

	 ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก	 สมัยท่ี	 41	 เมื่อวันท่ี	 13	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2531	 ได้มีมติรับรอง																					

“เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา	(Ethical	criteria	for	medicinal	drug	promotion)”	และเรียกร้องให้

ประเทศสมาชกินำาเกณฑจ์รยิธรรมดงักลา่วไปปรบัใชต้ามบรบิทของประเทศ	เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่กจิกรรมการสง่เสริม

การขายยาในแต่ละประเทศ	สนับสนุนการดูแลสุขภาพ	ตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	รวมทั้ง	กำากับติดตาม

ประเมินผลตามความเหมาะสม	เพื่อให้การนำาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

	 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความพยายามใน

การพฒันาเกณฑม์าตรฐานทางจรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายเภสชัภณัฑ	์ตามแนวทางองคก์ารอนามยัโลก

มาตั้งแต่	พ.ศ.	2537	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่ได้ประกาศใช้และนำาไปสู่การปฏิบัติ	

	 ในด้านภาคประชาชน	กลุ่มศึกษาปัญหายา	และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาได้นำา	“เกณฑ์จริยธรรม

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลก”	 มาแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์เผยแพร่ในปี	 พ.ศ.	 2532,	

2537,	 2538	 และ	 2552	 พร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ													

ยาดำาเนินการประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

	 สำาหรับแพทยสภาได้จัดให้มีการเพิ่มหมวดว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์กับ																					

ผูป้ระกอบธรุกจิเกีย่วกบัผลิตภณัฑส์ขุภาพในขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเวชกรรม

ปี	 พ.ศ.	 2549	 ส่วนสภาเภสัชกรรมมิได้กำาหนดหมวดว่าด้วยจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา																															

ไวเ้ปน็การเฉพาะ	ในดา้นภาคธรุกจิเอกชน	สมาคมผูว้จิยัและผลติเภสัชภณัฑไ์ดจ้ดัทำาเกณฑจ์รยิธรรมและแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการจำาหน่ายยาสำาหรับสมาชิกไว้ในปี	พ.ศ.2548	แล้วพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่	

9	พ.ศ.	2555	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	 2	 ได้พิจารณาสถานการณ์การส่งเสริมการขายยาที่													

เบ่ียงเบนไปจากหลักจริยธรรม	 ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย	 รวมถึง														

ความเช่ือถือท่ีสังคมมีต่อแพทย์	 เภสัชกร	 และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง	 จึงมีมติรับรองยุทธศาสตร์ยุติ											

การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม	 และคณะรัฐมนตรีก็ได้รับรองมติดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม																				

พ.ศ.	2553	โดยมอบใหค้ณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาตแิละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรบัไปดำาเนินการจดัทำาเกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ																

ที่ทุกภาคส่วนนำามาใช้โดยสามารถประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติมได้	 รวมถึงให้มีการศึกษาระบบการนำาเกณฑ์																

ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง	คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

จึงผนวกยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา																	

ระบบยาแหง่ชาต	ิพ.ศ.2555	-	2559	โดยมคีณะอนกุรรมการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลภายใตค้ณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
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จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ																

ที่ทุกภาคส่วนนำามาใช้โดยสามารถประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติมได้	 รวมถึงให้มีการศึกษาระบบการนำาเกณฑ์																

ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง	คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

จึงผนวกยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา																	

ระบบยาแหง่ชาต	ิพ.ศ.2555	-	2559	โดยมคีณะอนกุรรมการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลภายใตค้ณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
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	 ในปี	พ.ศ.2553	คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุลโดยคณะทำางานขับเคลือ่นยทุธศาสตร์

การส่งเสริมจริยธรรมผู้ส่ังใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมได้จัดทำา	 “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย

การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”	 และนำาไปผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ																				

ทกุภาคสว่น	ทัง้ภาครฐั	ภาควชิาชพี	ภาคการศึกษา	และภาคอตุสาหกรรมยา	หลายครัง้	ตอ่มาในวนัที	่9	สงิหาคม	

พ.ศ.	 2555	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวเป็นเกณฑ์กลาง	

ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

	 ในที่สุด	คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการประกาศใช้	“เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยาของประเทศไทย”	อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	13	มกราคม	พ.ศ.	2558

	 สำาหรับการนำาไปปฏิบัตินั้น	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกท่ีได้นำาเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว											

มาประยุกต์ใช้	 โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม												

การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2557	ซึ่งมีผลบังคับทุกหน่วยงานในสังกัดให้จัด

ทำาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	 และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย	 นับตั้งแต่เดือนมกราคม														

พ.ศ.2558	เป็นต้นไป

	 ในวันที่	 25	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 คณะอนุกรรมการส่งเสริม															

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	 สภาวิชาชีพ	 หน่วยงานและเครือข่าย																

สถานพยาบาล	หนว่ยงานและเครือข่ายภาคการศึกษา	สมาคมผูป้ระกอบการดา้นยา	องคก์รรบัรองและกำากบัดแูล	

รวม	24	หน่วยงาน	ได้ลงนามใน	“บันทึกข้อตกลงเรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรม

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”	ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติในวงกว้างอย่างมีส่วนร่วม	 และเพื่อให้เกณฑ์จริยธรรมมีความเหมาะสมมากขึ้นในการนำาไปปฏิบัติของ													

ภาคส่วนต่างๆตามบริบทของประเทศไทย	 จึงได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไขรายละเอียดของเกณฑ์บางส่วน												

จนได้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยฉบับนี้	 ซึ่งคณะกรรมการฯในการประชุม												

ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	7	มกราคม	พ.ศ.2559	ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศเพื่อให้แต่ละภาคีนำาไปปฏิบัติต่อไป

ปรัชญาและหลักการของเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	

	 ปรัชญา

	 การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	 2559	 มีเป้าประสงค์												

เพือ่สรา้งเสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล	และเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การสง่เสรมิการขายยาในประเทศเปน็ไปเพือ่สนับสนนุ

การดูแลสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลระบบยา

	 การพฒันาเกณฑจ์รยิธรรมฉบบันี	้มุง่สรา้งคา่นยิมทางคณุธรรมและหลกัจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้ในจติสำานกึ

ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในระบบยา	 เป็นระบบท่ีโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยและ

ประชาชนโดยรวมเป็นสำาคัญ	 ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง	 ในการเสริมสร้างให้เกิด

การปฏบิตัทิีม่จีรยิธรรม	ทัง้ผูป้ระกอบการดา้นยา	ผูส้ัง่ใชย้า	ภาคการศกึษา	องคก์รวิชาชีพ	องคก์รทีดู่แลการบงัคบั

ใช้กฎหมาย	หน่วยบริการสุขภาพ	องค์กรที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ	ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	สื่อมวลชน	

สือ่ภาคประชาชน	และประชาสงัคม	โดยการกำาหนดเปน็นโยบายองค์กร	บรรทดัฐานการปฏิบตั	ิ(code	of	conduct)	

แนวทางและขัน้ตอนการปฏบิตัท่ีิชดัเจน	และการพฒันาบทบาทผูใ้หแ้ละผูร้บัใหม้ปีฏสิมัพนัธท์ีเ่หมาะสม	ตามกรอบ

คณุธรรมและหลกัจรยิธรรมฉบบันี	้ตลอดจน	การสรา้งเครอืขา่ยกำากบั	ตดิตามการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรม	จน

สามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรและบรรทัดฐานของสังคมให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาที่ยั่งยืนต่อไป

หลักการและแนวทาง

	 ธรรมาภิบาลในระบบยาจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในทุกกระบวนการ									

ในหว่งโซข่องระบบยา	จงึเปน็หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของทกุคนในการดำารงตนตามกรอบจรยิธรรมบนพืน้ฐานของ

ความถูกต้องและข้อเท็จจริง	โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำาในแต่ละองค์กรที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการ	

จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำาหนดในกรอบจริยธรรมน้ี	 รวมท้ังช่วยกัน													

เผยแพร่หลักการในหมู่เพื่อนร่วมงาน	และช่วยกันป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการกระทำาที่ผิดจริยธรรมในองค์กร

ของตน	โดยมีแนวทางดังนี้

	 1.	ผูส้ัง่ใชย้า	ผูป้ระกอบวชิาชีพ	ผูบ้รหิาร	ผูม้อีำานาจและผูเ้กีย่วขอ้ง	ดำาเนนิการคดัเลอืก	จดัซือ้	จดัหาและ

ใช้ยา	โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยและส่วนรวมเป็นสำาคัญ	ไม่พึงรับประโยชน์จากการส่งเสริมการขายยาอันนำามา

ซ่ึงประโยชน์ส่วนตน	 และดำาเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังน้ี	 ให้พึงแสดง									

ความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาด้วย	

	 2.	 สถานพยาบาล	 สถานศึกษา	 สถานบริการเภสัชกรรม	 หรือหน่วยงาน	 พึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติ															

ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	และกำากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามกรอบจริยธรรมและพึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการสนับสนุนใดๆจากบริษัทยา	 โดยให้เป็นไปอย่าง														

เปิดเผย	โดยเฉพาะให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 3.	 บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา	 ท่ีมุ่งประโยชน์ทางวิชาการ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้											

โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลาง	เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้ยา	ไม่แนะนำาหรือ

ให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเกินความจริง	ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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	 ในป	ีพ.ศ.2553	คณะอนุกรรมการสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุลโดยคณะทำางานขับเคลือ่นยทุธศาสตร์

การส่งเสริมจริยธรรมผู้ส่ังใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมได้จัดทำา	 “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย

การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”	 และนำาไปผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ																				

ทกุภาคสว่น	ทัง้ภาครฐั	ภาควชิาชพี	ภาคการศึกษา	และภาคอตุสาหกรรมยา	หลายครัง้	ตอ่มาในวนัที	่9	สงิหาคม	

พ.ศ.	 2555	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวเป็นเกณฑ์กลาง	

ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

	 ในที่สุด	คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการประกาศใช้	“เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยาของประเทศไทย”	อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	13	มกราคม	พ.ศ.	2558

	 สำาหรับการนำาไปปฏิบัตินั้น	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกท่ีได้นำาเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว											

มาประยุกต์ใช้	 โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม												

การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2557	ซึ่งมีผลบังคับทุกหน่วยงานในสังกัดให้จัด

ทำาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	 และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย	 นับตั้งแต่เดือนมกราคม														

พ.ศ.2558	เป็นต้นไป

	 ในวันที่	 25	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 คณะอนุกรรมการส่งเสริม															

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	 สภาวิชาชีพ	 หน่วยงานและเครือข่าย																

สถานพยาบาล	หนว่ยงานและเครอืข่ายภาคการศึกษา	สมาคมผูป้ระกอบการดา้นยา	องคก์รรบัรองและกำากบัดแูล	

รวม	24	หน่วยงาน	ได้ลงนามใน	“บันทึกข้อตกลงเรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรม

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”	ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติในวงกว้างอย่างมีส่วนร่วม	 และเพื่อให้เกณฑ์จริยธรรมมีความเหมาะสมมากขึ้นในการนำาไปปฏิบัติของ													

ภาคส่วนต่างๆตามบริบทของประเทศไทย	 จึงได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไขรายละเอียดของเกณฑ์บางส่วน												

จนได้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยฉบับนี้	 ซึ่งคณะกรรมการฯในการประชุม												

ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	7	มกราคม	พ.ศ.2559	ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศเพื่อให้แต่ละภาคีนำาไปปฏิบัติต่อไป

ปรัชญาและหลักการของเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	

	 ปรัชญา

	 การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	 2559	 มีเป้าประสงค์												

เพือ่สรา้งเสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล	และเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การสง่เสรมิการขายยาในประเทศเปน็ไปเพือ่สนับสนนุ

การดูแลสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลระบบยา

	 การพฒันาเกณฑจ์รยิธรรมฉบบันี	้มุง่สรา้งคา่นยิมทางคณุธรรมและหลกัจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้ในจติสำานกึ

ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในระบบยา	 เป็นระบบท่ีโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยและ

ประชาชนโดยรวมเป็นสำาคัญ	 ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง	 ในการเสริมสร้างให้เกิด

การปฏบิตัทิีม่จีรยิธรรม	ทัง้ผูป้ระกอบการดา้นยา	ผูส้ัง่ใชย้า	ภาคการศกึษา	องคก์รวิชาชีพ	องคก์รทีดู่แลการบงัคบั

ใช้กฎหมาย	หน่วยบริการสุขภาพ	องค์กรที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ	ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	สื่อมวลชน	

สือ่ภาคประชาชน	และประชาสงัคม	โดยการกำาหนดเปน็นโยบายองค์กร	บรรทดัฐานการปฏิบตั	ิ(code	of	conduct)	

แนวทางและขัน้ตอนการปฏบิตัท่ีิชดัเจน	และการพฒันาบทบาทผูใ้หแ้ละผูร้บัใหม้ปีฏสิมัพนัธท์ีเ่หมาะสม	ตามกรอบ

คณุธรรมและหลกัจรยิธรรมฉบบันี	้ตลอดจน	การสรา้งเครอืขา่ยกำากบั	ตดิตามการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรม	จน

สามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรและบรรทัดฐานของสังคมให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาที่ยั่งยืนต่อไป

หลักการและแนวทาง

	 ธรรมาภิบาลในระบบยาจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในทุกกระบวนการ									

ในหว่งโซข่องระบบยา	จงึเปน็หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของทกุคนในการดำารงตนตามกรอบจรยิธรรมบนพืน้ฐานของ

ความถูกต้องและข้อเท็จจริง	โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำาในแต่ละองค์กรที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการ	

จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำาหนดในกรอบจริยธรรมน้ี	 รวมท้ังช่วยกัน													

เผยแพร่หลักการในหมู่เพื่อนร่วมงาน	และช่วยกันป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการกระทำาที่ผิดจริยธรรมในองค์กร

ของตน	โดยมีแนวทางดังนี้

	 1.	ผูส้ัง่ใชย้า	ผูป้ระกอบวชิาชีพ	ผูบ้รหิาร	ผูม้อีำานาจและผูเ้กีย่วขอ้ง	ดำาเนนิการคดัเลอืก	จดัซือ้	จดัหาและ

ใช้ยา	โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยและส่วนรวมเป็นสำาคัญ	ไม่พึงรับประโยชน์จากการส่งเสริมการขายยาอันนำามา

ซ่ึงประโยชน์ส่วนตน	 และดำาเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังน้ี	 ให้พึงแสดง									

ความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาด้วย	

	 2.	 สถานพยาบาล	 สถานศึกษา	 สถานบริการเภสัชกรรม	 หรือหน่วยงาน	 พึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติ															

ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	และกำากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ

ตามกรอบจริยธรรมและพึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการสนับสนุนใดๆจากบริษัทยา	 โดยให้เป็นไปอย่าง														

เปิดเผย	โดยเฉพาะให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 3.	 บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา	 ท่ีมุ่งประโยชน์ทางวิชาการ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้											

โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลาง	เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้ยา	ไม่แนะนำาหรือ

ให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเกินความจริง	ทั้งทางตรงและทางอ้อม



12 13

	 4.	ผู้แทนบรษิทัยาพงึเสนอขอ้มลูความรู้เกีย่วกบัยาทีท่นัสมยั	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	ตามหลกัฐานทางวชิาการ

ทีเ่ชือ่ถอืได	้ไมล่ะเลยขอ้มูลความปลอดภยั	ผลกระทบหรือผลขา้งเคยีงจากการใชย้า	ทัง้ดำารงตนตามหลกัจรยิธรรม	

มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ	 ด้วยประโยชน์อื่นใด	 ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการอันเป็น													

กิจส่วนตัว	ให้แก่ผู้สั่งใช้ยา	บุคคลในสถานพยาบาล	หน่วยงาน	หรือสถานศึกษา

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยจัดทำาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำาไปปฏิบัติ	 โดยอาจประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติม																				

รวมทั้งจัดให้มีการกำากับ	 ติดตามและประเมินผล	 ตามความเหมาะสม	 เพื่อให้การนำาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 เกณฑ์จริยธรรมฯ	นี้	ประกอบด้วยเนื้อหา	7	หมวด	ดังนี้

	 	 หมวด	1	คำานิยาม

	 	 หมวด	2	ผู้สั่งใช้ยา

	 	 หมวด	3	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ

	 	 หมวด	4	เภสัชกร

	 	 หมวด	5	บริษัทยาและผู้แทนบริษัทยา

	 	 หมวด	6	สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน

	 	 หมวด	7	สถานศึกษา

  ยา	 หมายถึง	 ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา	 ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย																	

ยาเสพติดให้โทษ	และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

  การส่งเสริมการขายยา	 หมายถึง	 การให้ข้อมูล	 ข้อความ	 การชักชวน	 จูงใจ																						

หรือการกระทำาด้วยวิธีอื่นใด	ที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้	การสั่งซื้อ	หรือการใช้ยา	เพื่อประโยชน์

ทางการค้า

 การโฆษณา	 หมายถึง	 การกระทำาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ	 ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับยา														

เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 ข้อความ	 หมายถึง	 เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง	 ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร	 ตัวเลข	 ภาพ	

ภาพยนตร์	 แสง	 เสียง	 เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด	 ท่ีสื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน												

วิธีการ	หรือสื่อใดๆ

 ของขวัญ	หมายถึง	สิ่งของ	หรือผลประโยชน์ที่บริษัทยามอบให้แก่บุคคล	เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 ของบริจาค	หมายถึง	สิ่งของที่บริษัทยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

 ตัวอย่างยา	 หมายถึง	 ตัวอย่างยาท่ีแจกแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและ

ลักษณะของยา	หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก

	 ผู้สั่งใช้ยา	 หมายถึง	 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิหรือ

หน้าที่ในการสั่งใช้ยาได้	ทั้งนี้	ให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการที่ใช้ยา	กรณีที่เป็นยาสัตว์

	 ผู้ประกอบวิชาชีพ	 หมายถึง	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 ทันตกรรม	 เภสัชกรรม	 การสัตวแพทย์																				

การพยาบาล	 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย	 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ																		

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมาย													

ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 ผู้แทนบริษัทยา	หมายถึง	ตัวแทนของบริษัทยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อนำาเสนอข้อมูลยา	

 บริษัทยา	 หมายถึง	 บริษัทยาหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต	 นำาเข้าและจำาหน่ายยา	 ท้ังในและ																		

ต่างประเทศ

 ผู้บริหาร	 หมายถึง	 ผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำานาจสั่งการในการคัดเลือก	 จัดหา	 จัดซ้ือยา												

ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

 ผู้มีอำานาจ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีคัดเลือก	 เสนอ	 จัดหา	 หรือดำาเนินการสั่งซ้ือยา											

ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

	 นักศึกษา	หมายถึง	ผู้ที่กำาลังศึกษาระดับก่อนปริญญา	ในสถานศึกษา

 สถานศึกษา	 หมายถึง	 สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันร่วมสอน																												

ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถานพยาบาล	หมายถึง	สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน	ในทุกระดับ	รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์

 สถานบริการเภสัชกรรม	 หมายถึง	 สถานท่ีซ่ึงจัดไว้เพ่ือให้บริการเภสัชกรรม	 โดยผู้ประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม	เพื่อทำาหน้าที่ให้บริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา	

 หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการจัดซื้อยาของสถานพยาบาล	

หมวด	1
คำานิยาม
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	 4.	ผูแ้ทนบรษิทัยาพงึเสนอขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัยาทีท่นัสมยั	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	ตามหลกัฐานทางวชิาการ

ทีเ่ชือ่ถอืได	้ไมล่ะเลยขอ้มูลความปลอดภยั	ผลกระทบหรือผลขา้งเคยีงจากการใชย้า	ทัง้ดำารงตนตามหลกัจรยิธรรม	

มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ	 ด้วยประโยชน์อื่นใด	 ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการอันเป็น													

กิจส่วนตัว	ให้แก่ผู้สั่งใช้ยา	บุคคลในสถานพยาบาล	หน่วยงาน	หรือสถานศึกษา

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยจัดทำาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำาไปปฏิบัติ	 โดยอาจประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติม																				

รวมทั้งจัดให้มีการกำากับ	 ติดตามและประเมินผล	 ตามความเหมาะสม	 เพื่อให้การนำาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 เกณฑ์จริยธรรมฯ	นี้	ประกอบด้วยเนื้อหา	7	หมวด	ดังนี้

	 	 หมวด	1	คำานิยาม

	 	 หมวด	2	ผู้สั่งใช้ยา

	 	 หมวด	3	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ

	 	 หมวด	4	เภสัชกร

	 	 หมวด	5	บริษัทยาและผู้แทนบริษัทยา

	 	 หมวด	6	สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน

	 	 หมวด	7	สถานศึกษา

  ยา	 หมายถึง	 ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา	 ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย																	

ยาเสพติดให้โทษ	และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

  การส่งเสริมการขายยา	 หมายถึง	 การให้ข้อมูล	 ข้อความ	 การชักชวน	 จูงใจ																						

หรือการกระทำาด้วยวิธีอื่นใด	ที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้	การสั่งซื้อ	หรือการใช้ยา	เพื่อประโยชน์

ทางการค้า

 การโฆษณา	 หมายถึง	 การกระทำาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ	 ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับยา														

เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 ข้อความ	 หมายถึง	 เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง	 ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร	 ตัวเลข	 ภาพ	

ภาพยนตร์	 แสง	 เสียง	 เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด	 ท่ีสื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน												

วิธีการ	หรือสื่อใดๆ

 ของขวัญ	หมายถึง	สิ่งของ	หรือผลประโยชน์ที่บริษัทยามอบให้แก่บุคคล	เพื่อประโยชน์ทางการค้า

 ของบริจาค	หมายถึง	สิ่งของที่บริษัทยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

 ตัวอย่างยา	 หมายถึง	 ตัวอย่างยาท่ีแจกแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและ

ลักษณะของยา	หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก

	 ผู้สั่งใช้ยา	 หมายถึง	 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิหรือ

หน้าที่ในการสั่งใช้ยาได้	ทั้งนี้	ให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการที่ใช้ยา	กรณีที่เป็นยาสัตว์

	 ผู้ประกอบวิชาชีพ	 หมายถึง	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 ทันตกรรม	 เภสัชกรรม	 การสัตวแพทย์																				

การพยาบาล	 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย	 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ																		

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมาย													

ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 ผู้แทนบริษัทยา	หมายถึง	ตัวแทนของบริษัทยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อนำาเสนอข้อมูลยา	

 บริษัทยา	 หมายถึง	 บริษัทยาหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต	 นำาเข้าและจำาหน่ายยา	 ท้ังในและ																		

ต่างประเทศ

 ผู้บริหาร	 หมายถึง	 ผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำานาจสั่งการในการคัดเลือก	 จัดหา	 จัดซ้ือยา												

ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

 ผู้มีอำานาจ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีคัดเลือก	 เสนอ	 จัดหา	 หรือดำาเนินการสั่งซ้ือยา											

ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

	 นักศึกษา	หมายถึง	ผู้ที่กำาลังศึกษาระดับก่อนปริญญา	ในสถานศึกษา

 สถานศึกษา	 หมายถึง	 สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันร่วมสอน																												

ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถานพยาบาล	หมายถึง	สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน	ในทุกระดับ	รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์

 สถานบริการเภสัชกรรม	 หมายถึง	 สถานท่ีซ่ึงจัดไว้เพ่ือให้บริการเภสัชกรรม	 โดยผู้ประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม	เพื่อทำาหน้าที่ให้บริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา	

 หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการจัดซื้อยาของสถานพยาบาล	

หมวด	1
คำานิยาม
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		 2.1	ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับประโยชน์อันเป็นส่วนตัว	ซึ่งทรัพย์สินจากผู้แทนบริษัทยาหรือ

บริษัทยาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสภาวิชาชีพหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ทรัพย์สินดังกล่าว	 เช่น	 ของขวัญ	 ตัวอย่างยา	 เงิน	 ส่ิงของ	 หรือประโยชน์อ่ืนใด	 รวมถึงการ														

จัดอาหารและเครื่องดื่ม	ที่บริษัทยาให้แก่ผู้สั่งใช้ยาเป็นส่วนตัว	ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนวิทยากร

		 2.2	ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนบริษัทยา	

	 2.3	ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ

	 2.4	ผูส้ัง่ใชย้าสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพดู	การเขยีน	หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

กับยาในทางวิชาการ	โดยผู้สั่งใช้ยาพึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยานั้นในสถานะใด

	 2.5	ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาเพื่อเดินทางไปประชุม	สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือ

บรรยาย	 ทั้งในและต่างประเทศ	 ที่ก่อประโยชน์ให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อ										

สง่เสรมิการขายยาหรือเวชภณัฑใ์ดๆทัง้ส้ิน	ทัง้น้ี	พงึรับการสนบัสนุนไดเ้ฉพาะคา่เดนิทาง	คา่ลงทะเบยีน	คา่ตอบแทน

วิทยากร	ค่าอาหาร	และค่าที่พัก	สำาหรับตนเองเท่านั้น	และจำากัดเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน	การประชุม	หรือ

การบรรยายเท่าน้ัน	 และการรับสนับสนุนดังกล่าว	 พึงผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำากับดูแลของ															

สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ	

	 2.6	ผู้สัง่ใช้ยาสามารถรับการสนับสนนุการวิจยั	โดยผา่นระบบการรบัสิง่สนบัสนุนและการกำากบัดแูลของ

สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ

						 2.7	 ในการนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย	 ผู้สั่งใช้ยาพึงคำานึงถึงประโยชน์และ																						

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วยเป็นสำาคัญ	ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน

โดยผ่านระบบกำากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 ซึ่งควรเป็นระบบที่															

ตรวจสอบได้	 	

	 2.8	ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวด	2	
ผู้สั่งใช้ยา

หมวด	3	
ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำานาจ

	 3.1	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจไม่พึงรับประโยชน์อื่นใดที่เป็นทรัพย์สินและบริการ																

จากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา	อันนำามาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

การตัดสินใจส่ังซือ้ยานัน้	ทรัพย์สินและบรกิารดงักลา่ว	เชน่	ของขวญั	เงนิ	ตวัอยา่งยา	บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่ม		

	 3.2	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้าน

สุขภาพแก่ประชาชนโดยเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง	 ภายใน																

สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ

	 3.3	ผู้บรหิารหรือผูม้อีำานาจพงึจดัให้มรีะบบการคดัเลอืกยา	การจดัซือ้ยา	ระบบการคดัเลอืกบรษิทัผูผ้ลติ

และผูจ้ดัจำาหน่ายยา	รวมทัง้ระบบการตรวจสอบการจดัซ้ือยา	ทีโ่ปรง่ใส	เปน็ธรรม	เพือ่ใหไ้ดย้าทีม่คีณุภาพสงู	และ

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจนั้น	มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา  

	 3.4	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย	โดยเป็นการรับที่

ไม่มีการเจาะจงบุคคล	 รวมทั้งพึงจัดระบบในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน													

อย่างแท้จริง	

	 3.5	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงกำาหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริม																			

การขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น	 เช่น	 การกำาหนดบริเวณหรือเวลาท่ีอนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา														

เข้ามาทำากิจกรรมได้	

	 3.6	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน																					

โดยเน้นการใช้ยาชื่อสามัญ	ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วย

	 3.7	ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจพงึกำาหนดนโยบายการรบัตวัอยา่งยาและยนิยอมใหส้ัง่ใชต้วัอยา่งยาไดเ้ฉพาะ

ยาที่มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ

  

	 4.1	เภสชักรในสถานพยาบาล	สถานบรกิารเภสชักรรม	หรอืหน่วยงาน	ไมพึ่งเผยแพร่

เอกสาร	แผ่นพับ	 แผ่นป้ายที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง	หรือเป็นการส่งเสริมการขายยา

แก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วย	และประชาชน	

	 4.2	ในการนำาตวัอย่างยามาจา่ยใหกั้บผูป้ว่ยและสตัวป์ว่ยน้ัน	เภสชักรในสถานพยาบาล	

สถานบรกิารเภสชักรรม	หรอืหน่วยงานพึงคำานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ว่ย

และสตัวป่์วยเปน็สำาคัญ	ไมมุ่ง่หวงัเพ่ือเปน็การสง่เสรมิการขายยาหรอืประโยชน์สว่นตน	และพึงจัดใหม้รีะบบกำากับ

ดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้

	 4.3	 เภสัชกรในสถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	หรือหน่วยงานพึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทาง

วิชาการที่เชื่อถือได้	 เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดหรือ													

คณะกรรมการที่มีช่ือเรียกอื่น	 ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน																					

โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน

	ก.	บริษัทยา

			5.1	บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้แทนบริษัทยา	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 5.1.1	บริษัทยาพึงร่วมรับผิดกับผู้แทนบริษัทยาในความเสียหายที่ผู้แทนบริษัทยา		

ได้ก่อขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตแห่งอำานาจของผู้แทนบริษัทยา

					5.1.2	บริษัทยาต้องฝึกอบรมผู้แทนบริษัทยา	ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาของตน

อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำาสม่ำาเสมอ	และขอ้มลูยานัน้จะตอ้งเปน็ขอ้มลูทีท่นัสมยั	ถกูตอ้ง												

ครบถ้วนหรือเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

	 					5.1.3	บริษัทยาต้องควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้แทนบริษัทยาให้มีความเหมาะสม

	 5.2	 บริษัทยาพึงหรือไม่พึงปฏิบัติต่อผู้สั่งใช้ยา	บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	 นักศึกษา	 เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 หรือ												

ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	5.2.1	พึงให้ข้อมูลที่เป็นกลางแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย

และประสิทธิผลจากการใช้ยา

	 	 	 	 5.2.2	 ไม่พึงมีนโยบายส่งผู้แทนไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อมุ่งในทางชักจูงให้สั่งซื้อ	 สั่งใช้หรือ																		

สั่งจ่ายยาด้วยวัตถุประสงค์ที่เพื่อให้ทรัพย์สินและบริการอันเป็นกิจส่วนตัว	เช่น	ของขวัญ	เงิน	บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม

หมวด	4	
เภสัชกร

หมวด	5	
บริษัทยาและ
ผู้แทนบริษัทยา
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		 2.1	ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับประโยชน์อันเป็นส่วนตัว	ซึ่งทรัพย์สินจากผู้แทนบริษัทยาหรือ

บริษัทยาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสภาวิชาชีพหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ทรัพย์สินดังกล่าว	 เช่น	 ของขวัญ	 ตัวอย่างยา	 เงิน	 ส่ิงของ	 หรือประโยชน์อ่ืนใด	 รวมถึงการ														

จัดอาหารและเครื่องดื่ม	ที่บริษัทยาให้แก่ผู้สั่งใช้ยาเป็นส่วนตัว	ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนวิทยากร

		 2.2	ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆจากบริษัทยาและผู้แทนบริษัทยา	

	 2.3	ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ

	 2.4	ผูส้ัง่ใชย้าสามารถแสดงความเห็นตอ่สาธารณะโดยการพดู	การเขยีน	หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

กับยาในทางวิชาการ	โดยผู้สั่งใช้ยาพึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยานั้นในสถานะใด

	 2.5	ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาเพื่อเดินทางไปประชุม	สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือ

บรรยาย	 ทั้งในและต่างประเทศ	 ที่ก่อประโยชน์ให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อ										

สง่เสรมิการขายยาหรือเวชภณัฑใ์ดๆทัง้ส้ิน	ทัง้น้ี	พงึรับการสนบัสนุนไดเ้ฉพาะคา่เดนิทาง	คา่ลงทะเบยีน	คา่ตอบแทน

วิทยากร	ค่าอาหาร	และค่าที่พัก	สำาหรับตนเองเท่านั้น	และจำากัดเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน	การประชุม	หรือ

การบรรยายเท่าน้ัน	 และการรับสนับสนุนดังกล่าว	 พึงผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำากับดูแลของ															

สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ	

	 2.6	ผู้สัง่ใชย้าสามารถรบัการสนับสนนุการวิจยั	โดยผา่นระบบการรบัสิง่สนบัสนุนและการกำากบัดแูลของ

สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ

						 2.7	 ในการนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย	 ผู้สั่งใช้ยาพึงคำานึงถึงประโยชน์และ																						

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วยเป็นสำาคัญ	ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน

โดยผ่านระบบกำากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 ซึ่งควรเป็นระบบที่															

ตรวจสอบได้	 	

	 2.8	ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวด	2	
ผู้สั่งใช้ยา

หมวด	3	
ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำานาจ

	 3.1	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจไม่พึงรับประโยชน์อื่นใดที่เป็นทรัพย์สินและบริการ																

จากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา	อันนำามาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

การตัดสินใจส่ังซือ้ยานัน้	ทรัพยสิ์นและบรกิารดงักลา่ว	เชน่	ของขวญั	เงนิ	ตวัอยา่งยา	บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่ม		

	 3.2	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้าน

สุขภาพแก่ประชาชนโดยเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง	 ภายใน																

สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ

	 3.3	ผูบ้รหิารหรือผูม้อีำานาจพงึจดัให้มรีะบบการคดัเลอืกยา	การจดัซือ้ยา	ระบบการคดัเลอืกบรษิทัผูผ้ลติ

และผูจ้ดัจำาหน่ายยา	รวมทัง้ระบบการตรวจสอบการจดัซ้ือยา	ทีโ่ปรง่ใส	เปน็ธรรม	เพือ่ใหไ้ดย้าทีม่คีณุภาพสงู	และ

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจนั้น	มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา  

	 3.4	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย	โดยเป็นการรับที่

ไม่มีการเจาะจงบุคคล	 รวมทั้งพึงจัดระบบในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน													

อย่างแท้จริง	

	 3.5	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงกำาหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริม																			

การขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น	 เช่น	 การกำาหนดบริเวณหรือเวลาท่ีอนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา														

เข้ามาทำากิจกรรมได้	

	 3.6	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการใช้ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน																					

โดยเน้นการใช้ยาชื่อสามัญ	ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วย

	 3.7	ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจพงึกำาหนดนโยบายการรบัตวัอยา่งยาและยนิยอมใหส้ัง่ใชต้วัอยา่งยาไดเ้ฉพาะ

ยาที่มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นๆ

  

	 4.1	เภสชักรในสถานพยาบาล	สถานบรกิารเภสชักรรม	หรอืหน่วยงาน	ไมพึ่งเผยแพร่

เอกสาร	แผ่นพับ	 แผ่นป้ายที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง	หรือเป็นการส่งเสริมการขายยา

แก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วย	และประชาชน	

	 4.2	ในการนำาตวัอย่างยามาจา่ยใหกั้บผูป้ว่ยและสตัวป์ว่ยน้ัน	เภสชักรในสถานพยาบาล	

สถานบรกิารเภสชักรรม	หรอืหน่วยงานพึงคำานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ว่ย

และสตัวป่์วยเปน็สำาคัญ	ไมมุ่ง่หวงัเพ่ือเปน็การสง่เสรมิการขายยาหรอืประโยชน์สว่นตน	และพึงจัดใหม้รีะบบกำากับ

ดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้

	 4.3	 เภสัชกรในสถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	หรือหน่วยงานพึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทาง

วิชาการที่เชื่อถือได้	 เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดหรือ													

คณะกรรมการที่มีช่ือเรียกอื่น	 ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน																					

โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน

	ก.	บริษัทยา

			5.1	บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้แทนบริษัทยา	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 5.1.1	บริษัทยาพึงร่วมรับผิดกับผู้แทนบริษัทยาในความเสียหายที่ผู้แทนบริษัทยา		

ได้ก่อขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตแห่งอำานาจของผู้แทนบริษัทยา

					5.1.2	บริษัทยาต้องฝึกอบรมผู้แทนบริษัทยา	ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาของตน

อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำาสม่ำาเสมอ	และขอ้มลูยานัน้จะตอ้งเปน็ขอ้มลูทีท่นัสมยั	ถกูตอ้ง												

ครบถ้วนหรือเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

	 					5.1.3	บริษัทยาต้องควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้แทนบริษัทยาให้มีความเหมาะสม

	 5.2	 บริษัทยาพึงหรือไม่พึงปฏิบัติต่อผู้สั่งใช้ยา	บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ	 นักศึกษา	 เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 หรือ												

ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	5.2.1	พึงให้ข้อมูลที่เป็นกลางแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย

และประสิทธิผลจากการใช้ยา

	 	 	 	 5.2.2	 ไม่พึงมีนโยบายส่งผู้แทนไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อมุ่งในทางชักจูงให้สั่งซื้อ	 สั่งใช้หรือ																		

สั่งจ่ายยาด้วยวัตถุประสงค์ที่เพื่อให้ทรัพย์สินและบริการอันเป็นกิจส่วนตัว	เช่น	ของขวัญ	เงิน	บริการอาหารและ

เครื่องดื่ม

หมวด	4	
เภสัชกร

หมวด	5	
บริษัทยาและ
ผู้แทนบริษัทยา
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    5.2.3	 พึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใดๆที่มุ่งเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ	 และข้อมูลที่ให้												

ต้องได้รับการประเมินว่าถูกต้อง	ครบถ้วน	มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในสาระสำาคัญ	 โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา	 รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่		

เชื่อมโยงให้ตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งใช้ยานั้นๆ

	 	 	 	 	 5.2.4	พึงให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะกิจกรรมที่มุ่ง

เพื่อให้ข้อมูลยาที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน															

สาระสำาคัญ	และไม่ชักนำาให้เกิดการใช้ยาตัวหนึ่งตัวใดของบริษัท	หรือเกิดการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล	

							 	 	 	 5.2.5	 พึงให้ตัวอย่างยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ	 ผ่านระบบกำากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา											

ของสถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน	โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ 

	 	 	 	 5.2.6	 พึงให้การสนับสนุนการวิจัยที่ผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำากับดูแลของ																							

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

	 	 	 	 5.2.7	 ในการนำาผลการวิจัยทางคลินิกมาอ้างอิง	 บริษัทยาพึงให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน	 โดยแสดง																	

ทั้งข้อดีและข้อเสีย	รวมทั้งสถานะการสนับสนุนการวิจัยของบริษัทให้ชัดเจน

	 					5.2.8	พึงรับรู้ว่า	กิจกรรมใดๆ	ไม่ว่าจะจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานใด	หากมีบริษัทยาเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมนั้น	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมในความรับผิดชอบของบริษัทด้วย

	 						5.2.9	ไม่พึงจัดกิจกรรมที่ให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษาที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าหรือชื่อ

บริษัทยา

	 5.3	บริษัทยาพึงหรือไม่พึงปฏิบัติต่อสาธารณะ	ดังต่อไปนี้

	 					5.3.1	ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายยา	ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

	 	 	 	 5.3.2	 พึงจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบการดำาเนินกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา																					

และสรุปค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายยา	พร้อมให้หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบ 

ข.	ผู้แทนบริษัทยา

	 5.4	ผูแ้ทนบรษิทัยาไมพ่งึเสนอสิง่จงูใจ	ดว้ยประโยชนอ์ืน่ใด	ซึง่เปน็ทรพัยส์นิและบรกิารอนัเปน็กจิสว่นตวั	

เช่น	 ของขวัญ	 เงิน	 สิ่งของ	 การจัดอาหารและเคร่ืองดื่ม	 ให้แก่ผู้สั่งใช้ยาหรือบุคคลภายในสถานพยาบาล																					

หน่วยงาน	หรือสถานศึกษา

	 5.5	 ผู้แทนบริษัทยามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำาเสนอข้อมูลยาที่ทันสมัย	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน															

แก่ผู้สั่งใช้ยา	 รวมถึงมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ																										

โดยไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัย	ผลข้างเคียงหรือผลกระทบอื่นๆ	จากการใช้ยาด้วย	

	 5.6	 ผู้แทนบริษัทยาพึงได้รับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการให้ข้อมูลยาและการส่งเสริมการขายยา														

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 5.7	ผู้แทนบริษัทยาพึงดำารงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบในด้านจริยธรรม

	 5.8	ผู้แทนบริษัทยาไม่พึงเข้าพบนักศึกษา	เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา

หมวด	6	
สถานพยาบาล	

สถานบริการเภสัชกรรม	
หรือหน่วยงาน

 6.1	 สถานพยาบาล	 สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน	 พึงกำาหนด													

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภทดังนี้

	 			6.1.1	การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน	เช่น	เงิน	สิ่งของ	ของบริจาค	หรือ

บริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา

	 			6.1.2	การแสดงตนในการโฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายใดๆตอ่สาธารณชน

ในเชิงธุรกิจ	 และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของผู้สั่งใช้ยาต่อสาธารณะ	

ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทยา

	 	 	 6.1.3	 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม	 สัมมนา	 อบรม	 ดูงานหรือบรรยายท้ังในและ															

ต่างประเทศ

	 			6.1.4	การนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย

	 				6.1.5	การเผยแพร่เอกสาร	แผ่นพับ	แผ่นป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วย

	 	 	 6.1.6	 การนำาเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดหรือ																				

คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น	 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาล	 สถานบริการ

เภสัชกรรม	หรือหน่วยงาน

	 	 	 6.1.7	 การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพท่ี															

เชื่อมโยงถึงชื่อการค้า	หรือชื่อบริษัทยา	เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

	 6.2	สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	หรือหน่วยงาน	พึงจัดระบบและดำาเนินการติดตาม	กำากับ

ดูแล	เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อ	6.1

	 6.3	 กรณีที่สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน	มีการจัดประชุมวิชาการ	 โดยได้รับ

การสนับสนุนงบดำาเนินการ	 วิทยากร	 หรือข้อมูลวิชาการ	 จากบริษัทยา	 พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้																						

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

	 6.4	สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	หรือหน่วยงาน	พึงจัดระบบการรับสนับสนุนจากบริษัทยา

อย่างเปิดเผย	 โดยเป็นการรับท่ีไม่มีการเจาะจงบุคคล	 รวมท้ังพึงจัดระบบในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์กับ													

หน่วยงานอย่างแท้จริง
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    5.2.3	 พึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใดๆที่มุ่งเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ	 และข้อมูลที่ให้												

ต้องได้รับการประเมินว่าถูกต้อง	ครบถ้วน	มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในสาระสำาคัญ	 โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา	 รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่		

เชื่อมโยงให้ตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งใช้ยานั้นๆ

	 	 	 	 	 5.2.4	พึงให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะกิจกรรมที่มุ่ง

เพื่อให้ข้อมูลยาที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน															

สาระสำาคัญ	และไม่ชักนำาให้เกิดการใช้ยาตัวหนึ่งตัวใดของบริษัท	หรือเกิดการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล	

							 	 	 	 5.2.5	 พึงให้ตัวอย่างยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ	 ผ่านระบบกำากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา											

ของสถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน	โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ 

	 	 	 	 5.2.6	 พึงให้การสนับสนุนการวิจัยที่ผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำากับดูแลของ																							

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

	 	 	 	 5.2.7	 ในการนำาผลการวิจัยทางคลินิกมาอ้างอิง	 บริษัทยาพึงให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน	 โดยแสดง																	

ทั้งข้อดีและข้อเสีย	รวมทั้งสถานะการสนับสนุนการวิจัยของบริษัทให้ชัดเจน

	 					5.2.8	พึงรับรู้ว่า	กิจกรรมใดๆ	ไม่ว่าจะจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานใด	หากมีบริษัทยาเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมนั้น	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมในความรับผิดชอบของบริษัทด้วย

	 						5.2.9	ไม่พึงจัดกิจกรรมที่ให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษาที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าหรือชื่อ

บริษัทยา

	 5.3	บริษัทยาพึงหรือไม่พึงปฏิบัติต่อสาธารณะ	ดังต่อไปนี้

	 					5.3.1	ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือ

ส่งเสริมการขายยา	ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

	 	 	 	 5.3.2	 พึงจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบการดำาเนินกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา																					

และสรุปค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายยา	พร้อมให้หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบ 

ข.	ผู้แทนบริษัทยา

	 5.4	ผูแ้ทนบรษิทัยาไมพ่งึเสนอสิง่จงูใจ	ดว้ยประโยชนอ์ืน่ใด	ซึง่เปน็ทรพัยส์นิและบรกิารอนัเปน็กจิสว่นตวั	

เช่น	 ของขวัญ	 เงิน	 สิ่งของ	 การจัดอาหารและเครื่องดื่ม	 ให้แก่ผู้สั่งใช้ยาหรือบุคคลภายในสถานพยาบาล																					

หน่วยงาน	หรือสถานศึกษา

	 5.5	 ผู้แทนบริษัทยามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำาเสนอข้อมูลยาที่ทันสมัย	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน															

แก่ผู้สั่งใช้ยา	 รวมถึงมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ																										

โดยไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัย	ผลข้างเคียงหรือผลกระทบอื่นๆ	จากการใช้ยาด้วย	

	 5.6	 ผู้แทนบริษัทยาพึงได้รับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการให้ข้อมูลยาและการส่งเสริมการขายยา														

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 5.7	ผู้แทนบริษัทยาพึงดำารงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบในด้านจริยธรรม

	 5.8	ผู้แทนบริษัทยาไม่พึงเข้าพบนักศึกษา	เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา

หมวด	6	
สถานพยาบาล	

สถานบริการเภสัชกรรม	
หรือหน่วยงาน

 6.1	 สถานพยาบาล	 สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน	 พึงกำาหนด													

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภทดังนี้

	 			6.1.1	การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน	เช่น	เงิน	สิ่งของ	ของบริจาค	หรือ

บริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา

	 			6.1.2	การแสดงตนในการโฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายใดๆตอ่สาธารณชน

ในเชิงธุรกิจ	 และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของผู้สั่งใช้ยาต่อสาธารณะ	

ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทยา

	 	 	 6.1.3	 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม	 สัมมนา	 อบรม	 ดูงานหรือบรรยายท้ังในและ															

ต่างประเทศ

	 			6.1.4	การนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย

	 				6.1.5	การเผยแพร่เอกสาร	แผ่นพับ	แผ่นป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วย

	 	 	 6.1.6	 การนำาเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดหรือ																				

คณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น	 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาล	 สถานบริการ

เภสัชกรรม	หรือหน่วยงาน

	 	 	 6.1.7	 การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพท่ี															

เชื่อมโยงถึงชื่อการค้า	หรือชื่อบริษัทยา	เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

	 6.2	สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	หรือหน่วยงาน	พึงจัดระบบและดำาเนินการติดตาม	กำากับ

ดูแล	เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อ	6.1

	 6.3	 กรณีที่สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน	มีการจัดประชุมวิชาการ	 โดยได้รับ

การสนับสนุนงบดำาเนินการ	 วิทยากร	 หรือข้อมูลวิชาการ	 จากบริษัทยา	 พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้																						

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

	 6.4	สถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	หรือหน่วยงาน	พึงจัดระบบการรับสนับสนุนจากบริษัทยา

อย่างเปิดเผย	 โดยเป็นการรับท่ีไม่มีการเจาะจงบุคคล	 รวมท้ังพึงจัดระบบในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์กับ													

หน่วยงานอย่างแท้จริง
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		 7.1	 สถานศึกษาไม่พึงให้ผู้แทนบริษัทยาเข้าพบนักศึกษา	 เพื่อการโฆษณายาหรือ															

การส่งเสริมการขายยา

		 7.2	 สถานศึกษาไม่พึงให้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล	 ความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษา															

ที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา	หรือบริษัทยา	เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

	 7.3	สถานศึกษาไม่พึงให้นักศึกษารับเงิน	สิ่งของ	หรือการสนับสนุนอื่นๆจากบริษัทยาโดยตรง

	 7.4	 สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม

ทุกประเภทจากบริษัทยาให้มีความโปร่งใส	เพื่อป้องกันการโฆษณาและส่งเสริมการขายยา

	 7.5	 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง			

อันดีแก่นักศึกษา	ทั้งในแง่จริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา	และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาหรือ

ผู้แทนบริษัทยา

	 7.6	 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยา			

อย่างสมเหตุผล	และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้	โดยปราศจากการชี้นำาทางธุรกิจ	

	 7.7	 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา	 และความสัมพันธ์																					

ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา

	 7.8	 สถานศึกษาพึงกำาหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร	 เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยา																							

เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ	ไม่ว่าโดยการพูด	การเขียน	หรือวิธีการอื่นใดในทางวิชาการ

หมวด	7	
สถานศึกษา	



	 พ.ศ.2531	 สมัชชาอนามัยโลกได้รับรองเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา	 และตีพิมพ์เผยแพร่																	

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 องค์กรต่างๆในหลายประเทศก็ได้ใช้เกณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อการใช้ยา																	

อย่างสมเหตุผล

	 กลุ่มศึกษาปัญหายา	 (กศย.)	 ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้นำามาขยายผลในประเทศไทย	 และขยายการทำางาน												

ในภูมิภาคด้วย	 ซึ่ง	 กพย.	 และ	 กศย.	 สนับสนุนการแปลเกณฑ์ดังกล่าวจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย	 และ													

จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ตั้งแต่	พ.ศ.	2537	เป็นต้นมา	และมีการจัดพิมพ์เพิ่มอีกจำานวนหลายครั้งแล้ว

	 หลังจากนั้นได้มีความพยายามพัฒนาร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่เป็นของ

ประเทศไทยเอง	แต่ก็ไม่สามารถนำาไปสู่การรับรองหรือขยายผลได้

	 พ.ศ.	2552	ในการประชมุสมัชชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ที	่2	ทีป่ระชมุฯ	มมีตริบัรองรา่งขอ้เสนอยทุธศาสตร์

ยตุกิารสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจริยธรรม	และนำาเสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบตอ่รา่งยทุธศาสตรด์งักลา่ว

ในเวลาต่อมา	(20	มกราคม	2553)

	 หลังจากนั้น	 กพย.และภาคี	 ได้ขยายการทำางานตามมติ	 มีการประชุมทำาความเข้าใจร่วมกันต่อเกณฑ์												

ดังกล่าว	 ในขณะที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล	 ก็ได้ต้ังคณะทำางานเพื่อพัฒนาเกณฑ์ฯ																								

ฉบับประเทศไทย	 มีการประชุมคณะทำางานและการประชุมปฏิบัติการในระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่างๆหลายครั้ง																		

โดยการสนับสนุนของกพย.	

	 จนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์จริยธรรม																									

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	2558		เมื่อ	13	มกราคม	2558		ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุง			

อีกครั้ง	 และได้ออกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม																	

การขายยาของประเทศไทย	พ.ศ.	2559	เพื่อให้มีการถือปฏิบัติต่อไป

	 นับว่าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	มีประวัติความเป็นมายาวนาน													

กวา่จะไดร้บัการเผยแพรใ่ห้กวา้งขวาง	ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัและมกีารนำาไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจรงิจงั		ทัง้นี	้กพย.จะไดต้ดิตาม

การนำาไปใช้	 ติดตามสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบกาณ์การนำาไปใช้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน	 และ																					

ถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา

วัตถปุระสงค ์เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารระหว่างแผนงานศูนยวิ์ชาการเฝา้ระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครอืขา่ยวิชาชพี วิชาการและเครอืขา่ยประชาชน 

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)

บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

กองบรรณาธิการ  - นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี / สรชัย จำ เนียรดำ รงการ  / ไพจิตรา กตัญญูตะ

ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล

ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล

ติดต่อ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452

โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org  บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog  ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch   

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch  ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

ผูจัดการกพย.แถลง
โดย	>	นิยดา		เกียรติยิ่งอังศุลี
้

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Drug/Pages/Main.

aspx	

	 คอลัมน์แนะนำาเว็บไซต์ประจำาฉบับเกณฑ์

จรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยานี	้ขอแนะนำาเวบ็ฯ

ที่เกี่ยวกับข้อมูลเกณฑ์จริยธรรมฯล้วนๆ	 เริ่มด้วยเว็บไซต์

ของสำานักยา	(Bureau	of	Drug	Control)	สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 ถ้าคลิกเข้าไป											

ในเมนูกฎหมายยา	 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯจะอยู่ในหัวข้อประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	

นอกจากน้ี	 ในเว็บฯน้ียังมีส่วนของข้อมูลยาในเมนูการสืบค้นและสถิติ	 และข้อมูลเก่ียวกับการกำากับดูแลก่อน																					

สู่ตลาดที่ต้องกรอกรหัสเข้าด้วย

http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/

	 อีกเว็บฯหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถใช้เป็น												

แหล่งข้อมูลอ้างอิงสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้ก็คือ	

เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ	 NLEM	 (National	 List	 of																

Essential	 Medicines)	 ที่มีรายการยาตามบัญชียาหลัก											

แห่งชาติท่ีสามารถดาวน์โหลดได้	 รวมท้ังบัญชียาประเภท

อืน่ๆ	ซึง่อยูภ่ายในเมนคูลงัเอกสาร	และบนหนา้แรกของเวบ็ฯ

ยงัมคีูม่อืการใชย้าอยา่งสมเหตผุลตามบญัชยีาหลักแหง่ชาติ

อีกด้วย

http://www.pharmacycouncil.org/index.php	

	 สว่นเวบ็ไซตส์ดุท้ายท่ีจะแนะนำาในฉบบัน้ีคือ	เวบ็ไซตข์องสภาเภสชักรรม	ท่ีตัง้อยู่ในกระทรวงสาธารณสขุ	

ท่ีนอกจากจะมีเว็บไซต์แล้ว	 สภาเสภัชกรรมยังมีเพจเฟสบุ๊ค	@thaipharmacycouncil	 ท่ีเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ												

ให้กับเภสัชกรโดยตรง	 โดยในเว็บฯ	 จะมีทะเบียน

ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	 หรือ	 กรณี

ต้องการค้นหาข้อมูลของเภสัชกรท่านใด	 บนเว็บฯ	

มชีอ่งใหค้น้หาโดยใสเ่ลขทีใ่บอนญุาต	ชือ่	นามสกลุ	

หรือเลขท่ีบัตรประชาชนให้ค้นหาได้	 ในเว็บฯ	 ยังมี

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ	กิจกรรม

ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับกับวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้วย

แนะนำาเว็บไซต์ 
ไพจิตรา กตัญญูตะ



แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452  โทรสาร 02-254-5191  
อีเมล: spr.chula@gmail.com   เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org   บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog  
ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch   เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch   ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

ปีท่ี	8	/	ฉบับท่ี	33	/	มกราคม	–	กุมภาพันธ์		2560
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พบข้อมูลแผนงานศูนย์วิชาการ
เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	
(กพย.)	ได้ที่
www.thaidrugwatch.org
www.thaidrugwatch.org/blog
www.youtube.com/thaidrugwatch
www.facebook.com/thaidrugwatch
twitter.com/thaidrugwatch	

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล             
ที่เคยฝังตรึงอยู่ในสำานึกของคน  
ถู กคุ กคามด้ วยความเชื่ อที่ ไ ม่                   
เหมาะสม ความงดงามในความ
เหมาะสมนั้ น จึ ง ถู ก ฉุ ด รั้ ง ล ง              
อย่างน่าสะพรึงกลัว ทำาอย่างไร         
จึงจะเข้มแข็ง และหยัดยืนอยู่ได้ 
โดยไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งคุกคามนั้น

 When the rational drugs use 
rooted in the people’s minds was 
threatened by the misbelief, the 
beauty in the suitability is pulled 
down dreadfully. Therefore, how 
it can be strong and stand            
firmly without fear from the 
threats.

“พันธนาการ” โดย ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
“Bondage” by Teerapong Srisilp

เกณฑ์จริยธรรม
การส่งเสริมการขายยา 

การส่งเสริมจริยธรรมการสั ่งใช้ยา 

และธรรมาภิบาลในระบบยา
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