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การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีมติรับรองวาระการประชุม ที่ WHA
41.17 เรื่อง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา” ถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของ
การผลักดันการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยให้ทุกภาคส่วนนำ�ประเด็นจริยธรรมในการส่งเสริม
การขายยาไปปรับใช้
ในประเทศไทย มีความพยายามนำ�แนวทางขององค์การอนามัยโลกมาดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559 มีกลยุทธ์การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายตามแนวทาง
ขององค์การอนามัยโลกเป็นเกณฑ์กลางของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ได้จดั ทำ� “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” ขึน้
จากการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำ�หนดปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเนือ่ งทุก 5 ปี โดยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
ฉบับล่าสุดได้ออกประกาศโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2559
เกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว ยังต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในวงกว้างให้
ทุกภาคส่วนนำ�ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่านับตั้งแต่ออกประกาศฯ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ ได้สร้างการมีสว่ นร่วมในการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยทำ�บันทึกข้อตกลงของ 24 องค์กร
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สง่ เวียนเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้แก่บริษทั ยาและโรงพยาบาล
ทุ ก แห่ ง และต่ อ มามี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ส นั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานตามเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมฯ
โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องมาตรการป้องกันทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่คณะกรรมการ ปปช. เสนอ ซึ่งสนับสนุนการปฏิ
บัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่มีโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง
แล้วก็ตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เป็นเกณฑ์กลางของ
ประเทศ ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติม โดยในหนังสือฉบับนี้ ได้เพิ่ม
เนือ้ หาแนวทางปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั ใิ นสถานพยาบาลสามารถเข้าใจได้งา่ ย
ต่อแนวทางในการจัดการระบบยา การสั่งใช้ยา และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาและผู้แทนยา
อย่างเหมาะสม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสภาวิชาชีพ
ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา และ
สถานปฏิบัติการชุมชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านยา จะนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ไปประยุกต์ใช้
หรือการนำ�ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลระบบยาของประเทศต่อไป
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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กิตติกรรมประกาศ
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ใช้เป็น
เกณฑ์กลางของประเทศทีท่ กุ ภาคส่วนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้หรือขยายเพิม่ เติม และเพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานพยาบาลและการดำ�เนินการของผู้ประกอบวิชาชีพ
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา
ในกระบวนการจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย จนสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะทำ�งานฯ จึงขอขอบคุณ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
เป็นประธาน และคณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
โดยมี พญ.จริยา แสงสัจจา เป็นประธาน ที่นำ�พาให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนด
เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ที่ได้
จัดทำ�ร่างแนวทางปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ สำ�หรับบุคลากรในสถานพยาบาล เพือ่ เป็นข้อมูล
สำ�หรับการพิจารณาของคณะทำ�งานฯ และคณะอนุกรรมการฯ
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภายใต้ส�ำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีช่ ว่ ยเผยแพร่เกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยในวารสารยาวิพากษ์
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
อย่างเข้มแข็ง รวบรวม สรุปข้อมูลในการจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรม และสนับสนุนการประสานงานต่างๆ
เพื่อให้กระบวนการจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะทำ�งานฯ หวังว่าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบยาต่อไป
คณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
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ปรัชญา

การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.
2559 มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้มั่นใจได้ว่าการส่งเสริม
การขายยาในประเทศ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
ระบบยา
การพั ฒ นาเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมฉบั บ นี้ มุ่ ง สร้ า งค่ า นิ ย มทางคุ ณ ธรรมและหลั ก
จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตสำ�นึกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบยา เป็นระบบที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผูป้ ว่ ยและประชาชนโดยรวมเป็นสำ�คัญ
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ในการเสริมสร้างให้เกิดการ
ปฏิบัติที่มีจริยธรรม ทั้งผู้ประกอบการด้านยา ผู้สั่งใช้ยา ภาคการศึกษา องค์กรวิชาชีพ
องค์กรที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยบริการสุขภาพ องค์กรที่ดูแลระบบหลัก
ประกันสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน สื่อภาคประชาชน และประชา
สังคม โดยการกำ�หนดเป็นนโยบายองค์กร บรรทัดฐานการปฏิบัติ (code of conduct)
แนวทางขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน และการพัฒนาบทบาทผูใ้ ห้และผูร้ บั ให้มปี ฏิสมั พันธ์ที่
เหมาะสม ตามกรอบคุณธรรมและหลักจริยธรรมฉบับนี้ ตลอดจน การสร้างเครือข่าย
กำ�กับ ติดตามการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรม จนสามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร
และบรรทัดฐานของสังคม ให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาที่ยั่งยืนต่อไป
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หลักการ
และแนวทาง
ธรรมาภิ บ าลในระบบยาจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการในห่วงโซ่ของระบบยา จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ทุกคนในการดำ�รงตนตามกรอบจริยธรรมบนพื้นฐานของความถูกต้องและข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำ�ในแต่ละองค์กรที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการ
จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามแนวทางที่กำ�หนดในกรอบ
จริยธรรมนี้ รวมทั้ง ช่วยกันเผยแพร่หลักการในหมู่เพื่อนร่วมงาน และช่วยกันป้องกัน
และติดตามเฝ้าระวังการกระทำ�ที่ผิดจริยธรรมในองค์กรของตน โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจและผู้เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการ
คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา และใช้ยา โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยและส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
ไม่พงึ รับประโยชน์จากการส่งเสริมการขายยา อันนำ�มาซึง่ ประโยชน์สว่ นตน สอดคล้อง
กับกฎระเบียบหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณี
ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยา
(2) สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึง
กำ�หนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาเป็นลายลักษณ์
อักษร และกำ�กับดูแลให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามกรอบจริยธรรม และพึงจัดให้มรี ะบบรองรับ
ในการรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษทั ยา ให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ทุกคนในองค์กรรับรู้
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(3) บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ที่มุ่งประโยชน์ทางวิชาการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเป็นกลาง เพือ่ สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการใช้ยา ไม่แนะนำ�หรือให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการ
ขายยาเกินความจริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(4) ผู้แทนบริษัทยาพึงเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัย ผลกระทบหรือ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ทั้งดำ�รงตนตามหลักจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ ด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการอันเป็น
กิจส่วนตัว ให้แก่ผู้สั่งใช้ยา บุคคลในสถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
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เกณฑ์จริยธรรมฯ เป็น
เป้าหมายที่พึงประสงค์
ที่ทุกภาคส่วนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ควรพัฒนาให้บรรลุผล

เกณฑ์จริยธรรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หมวด

1

คำ�นิยาม

2

ผู้สั่งใช้ยา

3

ผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจ

4

เภสัชกร

5

บริษัทยาและผู้แทนยา

6

สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน

7

สถานศึกษา

Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND

หมวด 1
คำ�นิยาม

ยา หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท
การส่งเสริมการขายยา หมายถึง การให้ขอ้ มูล ข้อความ การชักชวน จูงใจ หรือ
การกระทำ�ด้วยวิธอี นื่ ใด ทีม่ งุ่ หมายให้มกี ารสัง่ ใช้ การสัง่ ซือ้ หรือการใช้ยา เพือ่ ประโยชน์
ทางการค้า
การโฆษณา หมายถึง การกระทำ�ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเกี่ยวกับยา เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข้อความ หมายถึง เรือ่ งราวหรือข้อเท็จจริง ไม่วา่ ปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร
ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการ หรือสื่อใดๆ
ของขวัญ หมายถึง สิ่งของ หรือผลประโยชน์ที่บริษัทยามอบให้แก่บุคคล เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า
ของบริจาค หมายถึง สิง่ ของทีบ่ ริษทั ยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ตัวอย่างยา หมายถึง ตัวอย่างยาทีแ่ จกแก่บคุ คลหรือหน่วยงานเพือ่ ให้เกิดความ
คุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก
ผูส้ ง่ั ใช้ยา หมายถึง ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือบุคลากรทางการสาธารณสุข
อื่นที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาได้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการที่
ใช้ยา กรณีที่เป็นยาสัตว์
ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม
การสัตวแพทย์ การพยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท
เวชกรรมไทย หรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
ผู้แทนบริษัทยา หมายถึง ตัวแทนของบริษัทยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบ
วิชาชีพเพื่อนำ�เสนอข้อมูลยา
บริษัทยา หมายถึง บริษัทยาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำ�เข้าและ
จำ�หน่ายยา ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอำ�นาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำ�นาจสั่งการในการ
คัดเลือก จัดหา จัดซื้อ ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ผูม้ อี �ำ นาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีท่ �ำ หน้าทีค่ ดั เลือก เสนอ จัดหา หรือ
ดำ�เนินการสั่งซื้อยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กำ�ลังศึกษาระดับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา
สถานศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันร่วมสอน ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ
รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์
สถานบริการเภสัชกรรม หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อให้บริการเภสัชกรรม
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อทำ�หน้าที่ให้บริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการจัดซือ้ ยา
ของสถานพยาบาล

หมวด 2
ผู้สั่งใช้ยา

2.1 ผูส้ งั่ ใช้ยาไม่พงึ รับประโยชน์อนั เป็นส่วนตัว ซึง่ ทรัพย์สนิ จากผูแ้ ทนบริษทั ยา
หรือบริษัทยาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสภาวิชาชีพหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ของขวัญ ตัวอย่างยา เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการจัด
อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีบ่ ริษทั ยาให้แก่ผสู้ งั่ ใช้ยาเป็นส่วนตัว ทีไ่ ม่ใช่คา่ ตอบแทนวิทยากร
2.2 ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาและผู้แทน
บริษัทยา
2.3 ผูส้ งั่ ใช้ยา ไม่พงึ แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ
2.4 ผู้สั่งใช้ยาสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือ
โดยวิธกี ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับยาในทางวิชาการ โดยผูส้ งั่ ใช้ยา พึงเปิดเผยว่าตนมีสว่ น
เกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยานั้นในสถานะใด
2.5 ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม
ดูงาน หรือบรรยาย ทั้งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้ สถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ซึ่งพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าทีพ่ กั สำ�หรับตนเองเท่านัน้ และจำ�กัดเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การ
ประชุม หรือการบรรยาย ทั้งนี้การรับสนับสนุนดังกล่าว พึงผ่านระบบการรับสิ่ง
สนับสนุนและการกำ�กับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
2.6 ผู้สั่งใช้ยา สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่ง
สนับสนุนและการกำ�กับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
2.7 ในการนำ�ตัวอย่างยามาจ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยและสัตว์ปว่ ย ผูส้ งั่ ใช้ยาพึงคำ�นึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและสัตว์ปว่ ยเป็นสำ�คัญ ไม่มงุ่ หวังเพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตนโดยผ่านระบบกำ�กับดูแลการรับและการจ่าย
ตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้
2.8 ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND

หมวด 3

ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอำ�นาจ

3.1 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ ไม่พึงรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและ
บริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา อันนำ�มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการตัดสินใจสั่งซื้อยานั้น เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ ตัวอย่างยา
การจัดอาหารและเครื่องดื่ม
3.2 ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจไม่พงึ อนุญาตให้มกี ารจัดกิจกรรมทีม่ งุ่ ให้ความรูด้ า้ น
สุขภาพแก่ประชาชนโดยเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือการอื่นใดที่เป็นการ
โฆษณาแอบแฝง ภายในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น
3.3 ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจ พึงจัดให้มรี ะบบการคัดเลือกยา การจัดซือ้ ยา ระบบ
การคัดเลือกบริษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำ�หน่ายยา รวมทัง้ ระบบการตรวจสอบการจัดซือ้ ยา
ที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูง และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มี
อำ�นาจนั้น มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา
3.4 ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจ พึงจัดระบบการรับสิง่ สนับสนุนจากบริษทั ยาอย่าง
เปิดเผย โดยเป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั้งพึงจัดระบบในการกำ�กับดูแล
ให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง
3.5 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงกำ�หนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุม
กิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น เช่น การกำ�หนด
บริเวณหรือกำ�หนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเข้ามาทำ�กิจกรรมได้
3.6 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาในสถาน
พยาบาลหรือหน่วยงาน โดยเน้นการใช้ยาชือ่ สามัญ ทัง้ นีต้ อ้ งคำ�นึงถึงความคุม้ ค่าและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วย
3.7 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงกำ�หนดนโยบายการรับตัวอย่างยาและยินยอม
ให้สั่งใช้ตัวอย่างยาได้เฉพาะยาที่มีการกำ�หนดระเบียบปฏิบัติไว้ในสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานนั้น

หมวด 4
เภสัชกร

4.1 เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน ไม่พึง
เผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายทีม่ เี นือ้ หาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริม
การขายยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยและประชาชน
4.2 ในการนำ�ตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย เภสัชกรในสถาน
พยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงคำ�นึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วยเป็นสำ�คัญไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา
หรือประโยชน์ส่วนตน และพึงจัดให้มีระบบกำ�กับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้
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4.3 เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงเสนอ
ข้อมูลทีม่ หี ลักฐานทางวิชาการทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวด 5
บริษัทยา
และผู้แทน
บริษัทยา

ก. บริษัทยา

5.1 บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้แทนบริษัทยา ดังต่อไปนี้
5.1.1 บริษัทยาพึงร่วมรับผิดกับผู้แทนบริษัทยาในความเสียหายที่ผู้แทน
บริษทั ยาได้กอ่ ขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในขอบอำ�นาจของผูแ้ ทน
บริษัทยา
5.1.2 บริษทั ยาต้องฝึกอบรมผูแ้ ทนบริษทั ยา ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลยา
ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง
5.1.3 บริษทั ยาต้องควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผูแ้ ทนบริษทั
ยาให้เหมาะสม
5.2 บริ ษั ท ยามี ห น้ า ที่ ต่ อ ผู้ สั่ ง ใช้ ย า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข อื่ น ๆ นั ก ศึ ก ษา
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ดังต่อไปนี้
5.2.1 บริษทั ยามีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นกลางแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิผลจากการใช้ยา
5.2.2 บริษทั ยาโดยผูแ้ ทนบริษทั ยา ไม่พงึ มีปฏิสมั พันธ์เพือ่ มุง่ ในทางชักจูง
ให้สั่งซื้อ สั่งใช้หรือสั่งจ่ายยาด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
และบริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ การจัด
อาหารและเครื่องดื่ม
5.2.3 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใดๆ ต้องมุง่ เพือ่ ประโยชน์ทาง
วิชาการ และข้อมูลที่ให้ต้องได้รับการประเมินว่าถูกต้อง ครบถ้วน
มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ไม่กอ่ ให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำ�คัญ โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่เชื่อมโยงให้ตัดสินใจ
สั่งซื้อหรือสั่งใช้ยานั้นๆ
5.2.4 การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สามารถกระทำ�ได้ เฉพาะกิจกรรมที่มุ่งเพื่อให้ข้อมูลยาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญ และไม่ชักนำ�ให้เกิดการใช้ยาตัวหนึ่ง
ตัวใดของบริษัท หรือการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล
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5.2.5 บริษัทยาพึงให้ตัวอย่างยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบกำ�กับดูแล
การรับและการจ่ายตัวอย่างยาของสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม
หรือหน่วยงาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ
5.2.6 บริษทั ยาสามารถให้การสนับสนุนการวิจยั โดยผ่านระบบการรับสนับสนุน
และการกำ�กับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
5.2.7 ในการนำ�ผลวิจัยทางคลินิกมาอ้างอิง บริษัทยาพึงให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
โดยแสดงทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งสถานะการสนับสนุนการวิจัยของ
บริษัทให้ชัดเจน
5.2.8 กิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ไม่วา่ จะจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ใด หากมีบริษัทยาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมในความรับผิดชอบของบริษัทด้วย
5.2.9 บริษัทยาไม่พึงจัดกิจกรรมให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษาที่
เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าหรือชื่อบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง
5.3 บริษัทยามีหน้าที่ต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้
5.1.1 บริษัทยาไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยหรือ
สาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
5.3.2 บริษัทยาพึงจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบการดำ�เนินกิจกรรม
การส่ ง เสริ ม การขายยา และสรุ ป ค่ า ใช้ จ่ า ยการส่ ง เสริ ม การขายยา
พร้อมให้หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบ
ข. ผู้แทนบริษัทยา

5.4 ผู้แทนบริษัทยาไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ ด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและ
บริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้สั่ง
ใช้ยาหรือบุคคลภายในสถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
5.5 ผู้แทนบริษัทยามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำ�เสนอข้อมูลยาที่ทันสมัย
ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำ�คัญ โดยไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัย ผลข้างเคียงหรือผลกระทบอืน่ ใดจากการ
ใช้ยา เพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ยา
5.6 ผู้แทนบริษัทยาพึงได้รับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการให้ข้อมูลยาและการ
ส่งเสริมการขายยาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.7 ผู้แทนบริษัทยาพึงดำ�รงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรม
5.8 ผูแ้ ทนบริษทั ยาไม่พงึ เข้าพบนักศึกษา เพือ่ การโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา
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หมวด 6

สถานพยาบาล
สถานบริการ
เภสัชกรรม

6.1 สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน พึงกำ�หนดแนวปฏิ
บัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมา
ะสม กับบุคลากรแต่ละประเภทดังนี้
6.1.1 การรับประโยชน์อนั เป็นทรัพย์สนิ เงิน สิง่ ของ ของขวัญ ของบริจาค
หรือบริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา
6.1.2 การแสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ ต่อสาธารณชน
ในเชิงธุรกิจ และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของผู้สั่งใช้ยา
ต่อสาธารณะ ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทยา
6.1.3 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน
หรือบรรยายทั้งในและต่างประเทศ
6.1.4 การนำ�ตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย
6.1.5 การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วย
6.1.6 การนำ�เสนอข้อมูลเพือ่ การคัดเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบำ�บัดหรือคณะกรรมการทีม่ ชี อ่ื เรียกอืน่ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
คัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือ
หน่วยงาน
6.1.7 การรับประโยชน์อนั เป็นทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของบริจาค และ
บริการใด ๆ จากผู้แทนบริษัทยาหรือบริษัทยา
6.1.8 การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้า หรือชื่อบริษัทยา
เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง
6.2 สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงจัดระบบและ
ดำ�เนินการติดตาม กำ�กับดูแล เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติในข้อ 6.1
6.3 กรณีที่สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน มีการจัด
ประชุมวิชาการ โดยได้รบั การสนับสนุนงบดำ�เนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จาก
บริษัทยา พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง
6.4 สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงจัดระบบการรับ
สนับสนุนจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โดยเป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั้ง
พึงจัดระบบในการกำ�กับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง
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หมวด 7

สถานศึกษา

7.1 สถานศึกษาไม่พงึ ให้ผแู้ ทนบริษทั ยาเข้าพบนักศึกษา เพือ่ การโฆษณายาหรือ
การส่งเสริมการขายยา
7.2 สถานศึ ก ษาไม่ พึ ง ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาแก่
นักศึกษา ที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา หรือบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณา
แอบแฝง
7.3 สถานศึกษาไม่พึงให้นักศึกษารับเงิน สิ่งของ หรือการสนับสนุนอื่นๆ จาก
บริษัทยาโดยตรง
7.4 สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับสนับสนุนและการกำ�กับดูแลการสนับสนุน
การศึกษาและกิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายยา
7.5 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีแก่นกั ศึกษา ทัง้ ในแง่จริยธรรมของผูส้ งั่ ใช้ยา และความ
สัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา
7.6 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และ
เจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้
โดยปราศจากการชี้นำ�ทางธุรกิจ
7.7 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา
และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา
7.8 สถานศึกษาพึงกำ�หนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทยา เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การ
เขียน หรือวิธีการอื่นใดในทางวิชาการ
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บทที่

2

เแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559
สำ�หรับบุคลากรในสถานพยาบาล
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ความเป็นมา
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการลงนามในบันทึก
ความเข้า ใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์ จริ ย ธรรมว่ าด้ ว ยการส่ งเสริ ม การขายยาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของ 24 องค์กร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ รวมทั้งมีการพัฒนา
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2559 ทีป่ รับ
ให้เหมาะสมกับแนวทางในการปฏิบัติยิ่งขึ้นนั้น เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ร่วมกับคณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรมและ
ธรรมาภิ บ าลระบบยาว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การขายยาได้ รั บ มอบหมายจากคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้จัดทำ�แนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ขึน้ โดยอาศัย
ความร่วมมือจากสหวิชาชีพ เพือ่ รวบรวมคำ�ถาม-คำ�ตอบเกีย่ วกับแนวทางทีเ่ หมาะสม
ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ สำ�หรับบุคลากรในสถานพยาบาล
และ/หรือสถานศึกษาสำ�หรับบุคลากรด้านสุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
อาจารย์ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง) รวมทัง้ เกณฑ์ขอ้ บังคับของสภาวิชาชีพ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เกณฑ์
จริยธรรมของอุตสาหกรรมยา รวมถึงเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
องค์การอนามัยโลก ทั้งหวังว่าแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ยังสามารถเป็น
แนวทางที่นำ�ไปประยุกต์ใช้กับเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์อื่นๆ ได้ในลักษณะเดียวกัน
อนึ่ง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ไม่อาจกล่าวถึงประเด็นปัญหาทุก
รูปแบบที่บุคลากรในสถานพยาบาลอาจจะพบได้ในการปฏิบัติงาน แต่หวังว่าจะเป็น
สิ่งที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกหลักจริยธรรมได้สำ�หรับเรื่องที่พบได้บ่อย เพื่อลด
ข้อครหาเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนและปัจจัยทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ยา หากบุคลากร
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตัดสินทางจริยธรรมได้ยาก แนะนำ�ให้ปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า หรือกรรมการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสม โดยพิจารณาว่าต้องไม่มีข้อผูกมัดกับการสั่งใช้หรือนำ�เข้ายา และ
ยึดตามหลักประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
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การส่งเสริมการขายยา
จะต้องพิจารณาว่าไม่มีข้อผูกมัด
กับการสั่งใช้ยาหรือการนำ�ยา
เข้าเป็นบัญชีโรงพยาบาล
โดยให้ยึดตามหลักประโยชน์สูงสุด
ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
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The do’s
1

ปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างบุคลากรกับบริษท
ั ยาหรือผูแ้ ทน ต้องยึดหลักการประพฤติ
ปฏิบัติที่เรียบร้อย ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ และวิชาชีพ

2

คำ�นึงถึงเจตนา ความเหมาะสม และผลกระทบกับมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ ในการรับสิ่งของใดๆ จากบริษัทยาหรือผู้แทน

3

รั บ และสั่ ง ใช้ ตั ว อย่ า งยาหรื อ ยาบริ จ าค ผ่ า นระบบกำ � กั บ ดู แ ลของ                        
สถานพยาบาล

4

ดำ�เนินการผ่านระบบกำ�กับดูแลของสถานพยาบาล ในการรับการสนับสนุน
จากบริษัทยา เพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือดูงาน

5

เผยแพร่ความรู้ที่มีอย่างเที่ยงธรรม โดยอ้างอิงตามหลักฐานด้านสุขภาพ
ที่ เ หมาะสม ทั้ ง แสดงโดยเปิ ด เผยถึ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ อ าจคาบ                  
เกี่ยวกับเรื่องนั้น

6

เข้ า ร่ ว มดำ � เนิ น การวิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ กำ � หนดของ
สถานพยาบาลและผ่ า นการอนุ มั ติ รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจัยในคนแล้วเท่านั้น

7

ดำ � เนิ น ตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ หมาะสม
กั บ บริ ษั ท ยา ทั้ ง ส่ ง เสริ ม นโยบายกำ � กั บ ดู แ ลของสถาบั น การศึ ก ษาและ
สถานพยาบาล

8

ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายา ที่โปร่งใส สุจริต
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และอยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุผล

9

ดำ � เนิ น การผ่ า นระบบของสถานพยาบาล ในการรั บ การสนั บ สนุ น จาก
บริษัทยา เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือบริการสุขภาพ และกำ�กับดูแล
ให้มีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

10

ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม กำ�กับดูแล
รายงานข้อมูลป้อนกลับด้านจริยธรรมฯ และระบบยกย่องบุคลากรผูเ้ ป็นแบบ
อย่างที่ดี
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The don’ts
1

หลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาหรือผู้แทน ที่จุดบริการผู้ป่วย

2

ไม่รับของขวัญของชำ�ร่วย ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว
จากบริษัทยาหรือผู้แทน

3

ไม่น�ำ ยาตัวอย่างหรือยาบริจาค ไปใช้เพือ
่ ประโยชน์สว
่ นตน หรือนำ�ไปจำ�หน่าย
แก่ผู้ป่วย

4

ไม่ รั บ การสนั บ สนุ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการในส่ ว นที่ เ กิ น จำ � เป็ น
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการสนับสนุนของผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

5

ไม่รับเขียนบทความ เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาแก่บริษัทยา ถ้าสงสัยว่าจะ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตน วิชาชีพ หรือมิได้เป็นไปตามระเบียบ
ของสถานพยาบาล

6

ไม่ดำ�เนินการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย เพียงเพื่อส่งเสริมการขายของ
บริษัทยา มากกว่าการมุ่งหวังถึงประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมเป็นสำ�คัญ

7

ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ
โดยตรงกับบริษัทยาหรือผู้แทน

8

ไม่ยอมรับการเสนอให้หรือการรับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ เพือ
่ โน้มน้าวหรือ
ตอบแทนการตัดสินใจคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาของสถานพยาบาล

9

ไม่ยอมรับต่อข้อผูกมัดกับการส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาชวนเชื่อ
แอบแฝง ของผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการหรือบริการสุขภาพ

10

ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิด หรือพฤติกรรมที่สงสัยว่าผิดเกณฑ์ทาง    
จริยธรรมฯ ในสถานพยาบาล
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ประเด็นที่

1

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างบุคลากรในสถานพยาบาลและ
บริษัทยา ควรเป็นอย่างไร
A ความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานพยาบาลคือการทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่า การทำ�หน้าที่
ตามวิชาชีพของตนนัน้ ยึดตามหลักประโยชน์สงู สุดของผูป้ ว่ ยเป็นทีต่ งั้ ไม่อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของบุคคล
หรือธุรกิจอื่นใด ดังนั้น การคงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างบุคลากรและผู้แทนบริษัทยา ไม่ให้
มีความลำ�เอียงในการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น เป็นหน้าที่ที่สมาคมวิชาชีพ และ
หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทั้งสองกลุ่มต้องสร้างแนวทางการปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพ
และกำ�กับเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพนำ�ไปสู่การรับ-ส่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย และลดความเคลือบแคลงใจของสังคม
เกณฑ์จริยธรรมฯ เกีย่ วกับการส่งเสริมการขายในสถานพยาบาล สอดคล้องกับเกณฑ์ขอ้ บังคับ
ของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีลักษณะที่สำ�คัญ ได้แก่
1. การส่งเสริมการขายต้องดำ�เนินการในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ในบริเวณที่หน่วยงาน
ของสถานพยาบาลกำ�หนดไว้ เพื่อให้ผู้แทนยาเข้าพบบุคลากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ทันสมัย
ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
2. การแสดงออกหรือปฏิบัติตนในระหว่างนั้น ควรเป็นไปตามวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม
และพึงดำ�รงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและ
สังคม
3. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเข้าพบบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่จุดบริการผู้ป่วย เช่น
ห้องตรวจผู้ป่วย หอผู้ป่วย เป็นต้น เว้นแต่กรณีจำ�เป็นที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย เมื่อได้รับ
การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพื่อการ
แนะนำ�ทางเทคนิคการใช้อุปกรณ์บางชนิดที่มี
DO
รายละเอียดพิเศษ เป็นต้น
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบริษัทยา
4. หากพบการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมใดๆ ปฏิ
หรือผู้แทน ต้องยึดหลักการประพฤติปฏิบัติ
บุคลากรควรแจ้งผูบ้ ริหารของสถานพยาบาลถึง ที่เรียบร้อย ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว เพือ่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง กาลเทศะ และวิชาชีพ
และหามาตรการเพือ่ แก้ไขหรือป้องกันเหตุการณ์ DON’T
นั้นๆ ตามแนวทางที่กำ�หนดต่อไป1
หลีกเลีย
่ งปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั บริษท
ั ยาหรือผูแ้ ทน
ที่จุดบริการผู้ป่วย

1
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บุคลากรรับของขวัญของชำ�ร่วยจากบริษัทยาได้หรือไม่
ผลสรุปจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาบ่งชีว้ า่ การรับสิง่ จูงใจด้วยประโยชน์อนื่ ใด ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ หรือบริการ
อันเป็นกิจส่วนตัวนั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสั่งใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ยา เพื่อหวังผลในการส่งเสริม
การขาย นำ�ไปสู่การสั่งจ่ายยาเกินความจำ�เป็น และผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม และกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในเรื่องนี้ เกณฑ์จริยธรรมฯ สอดคล้องกับหลักจรรยาวิชาชีพ เช่นที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 เรือ่ งการปฏิบตั ติ นในกรณีทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งระบุว่า บุคลากรไม่พึงรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว (เช่น
ของขวัญ ของชำ�ร่วย เงิน สิ่งของ อาหารเครื่องดื่ม ตั๋วมหรสพ เป็นต้น) และบริการอันเป็นกิจส่วนตัว
อันมิใช่คา่ ตอบแทนจากการเป็นทีป่ รึกษา เป็นวิทยากร หรือเป็นผูไ้ ด้รบั ทุนวิจยั จากบริษทั ยาและเวชภัณฑ์ฯ
หรือผู้แทน
สำ�หรับกรณีทเ่ี ป็นการประชุมทางวิชาการหรือการแนะนำ�ยานัน้ อาจมีการมอบสิง่ ของคูก่ บั เอกสารข้อมูล
แก่ผ้เู ข้าร่วมประชุมอย่างเปิดเผย ซึ่งถ้าสิ่งนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม (เช่น เครื่องเขียน
อาหารเครื่องดื่มขณะประชุม เป็นต้น) ก็อาจรับมอบได้ ถ้ามีมูลค่าเหมาะสมเฉพาะในโอกาสและไม่เกิน
สามพันบาท ส่วนการรับมอบสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการหรือด้านบริการที่ยังประโยชน์แก่
ผู้ป่วยโดยรวม ควรดำ�เนินการในนามของสถานพยาบาลต้นสังกัด
นอกจากนั้น กรณีที่บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้จากผูใ้ ด และยังใช้บงั คับกับผูซ้ ง่ึ พ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถงึ
สองปี อย่างไรก็ตาม มาตรา 128 มีข้อยกเว้นใน 2 กรณี ได้แก่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้
ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามกฎหมาย และการรับโดยธรรมจรรยา ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
และรวมถึงการรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
DO
ญาติที่ให้ตามประเพณี”
สำ�หรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด คำ�นึงถึงเจตนา ความเหมาะสม และผลกระทบ
มาแล้ว โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือไม่แน่ใจ ก็ กับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ในการรับ
ต้องรายงานให้ผบู้ ริหารในระดับทีส่ งู กว่าได้รบั ทราบ สิ่งของใดๆ จากบริษัทยาหรือผู้แทน
DON’T
เพือ่ วินจิ ฉัยถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมของ
ไม่รับของขวัญของชำ�ร่วย ทรัพย์สิน บริการ
การรับนั้นต่อไป2
หรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว จากบริษัทยา
หรือผู้แทน

2
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การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาจากบริษัทยา ควรปฏิบัติอย่างไร
การมอบตัวอย่างยาแก่บุคลากรนั้น ก็เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา
หรือเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์การใช้ทางคลินกิ อย่างไรก็ตาม การจัดส่งยาเพื่อนำ�มามอบและการเก็บ
รักษาอาจมีความไม่เหมาะสม และกระทบต่อคุณภาพของตัวอย่างยาได้เพราะขาดการควบคุมที่
เพียงพอ หรือในบางครั้งอาจมีการให้ตัวอย่างยาในปริมาณมากหรือมีราคาสูง ซึ่งอาจโน้มน้าวให้
เกิดการสั่งใช้ยาเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้
การรับตัวอย่างยา (รวมถึงยาบริจาค) มาใช้ในงานบริการรักษา จึงต้องดำ�เนินการผ่านระบบ
กำ�กับดูแลของสถานพยาบาล เพื่อให้เป็นกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการคลัง และทำ�ให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ไม่สามารถรับเป็นรายบุคคลได้
และต้องไม่มีการนำ�มาจำ�หน่ายแก่ผู้ป่วย ทั้งตัวอย่างยาที่จะนำ�มาใช้ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว การใช้ยาที่ยังไม่มีทะเบียน ควรทำ�ในรูปแบบของงาน
วิจัย หรือเพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
อนึ่ง ผู้บริหารสถานพยาบาลควรจัดแยกระบบการบริหารจัดการตัวอย่างยาที่ใช้สำ�หรับ
“งานวิจัย” จาก “งานบริการรักษา” และ “ตัวอย่างก่อนนำ�เข้าใช้ในโรงพยาบาล” กับ “ตัวอย่างที่มีใช้
อยูแ่ ล้วในโรงพยาบาล” ทัง้ ควรกำ�หนดแนวทางทีช่ ดั เจนในการสัง่ ใช้ตวั อย่างยา โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นสำ�คัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อสนับสนุนการขายหรือเพื่อประโยชน์
นอกเหนือจากนั้น และควรมีการประเมินสรุปผลจากการใช้ตัวอย่างยานั้นๆ ด้วยมาตรฐานทาง
วิชาการ3
DO
รับและสั่งใช้ตัวอย่างยาหรือยาบริจาค ผ่านระบบกำ�กับดูแลของสถาน
พยาบาล

DON’T
ไม่นำ�ยาตัวอย่างหรือยาบริจาค ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำ�ไป
จำ�หน่ายแก่ผู้ป่วย

3 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
เกณฑ์การประเมินการรับรองขั้นก้าวหน้า ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ตอน II - 6.2 การใช้ยา

Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND

ประเด็นที่

4

บุคลากรจะรับการสนับสนุนเพื่อเข้าประชุม สัมมนา อบรม หรือ
ดูงาน ได้หรือไม่ อย่างไร
บุคลากรสามารถรับการสนับสนุนจากบริษทั ยา (รวมทัง้ แหล่งทุนภาคเอกชนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทยา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำ�ไร) เพื่อกิจกรรมดังกล่าวได้ หากวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้นจักเป็นประโยชน์โดยตรงในงานบริการรักษาของสถานพยาบาล หรือเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร แต่ต้องไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดกับการส่งเสริมการขาย ทั้งเป็นการสนับสนุน
เฉพาะตัวของบุคลากรในช่วงเวลานั้น ไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และ
เป็นการสนับสนุนเฉพาะในส่วนที่จำ�เป็น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารและค่าที่พัก
(ถ้ามี) บนพื้นฐานตามความเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งอาจนำ�ไปสู่ข้อครหาในภายหลัง
การรับการสนับสนุนดังกล่าว จึงต้องดำ�เนินการผ่านระบบกำ�กับดูแลของสถานพยาบาล โดย
ได้รับพิจารณาและอนุมัติจากผู้บริหารล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึง่ มีขอ้ ห้ามในการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในการนี้ ผูบ้ ริหารสถานพยาบาลต้องจัดให้มรี ะบบ
รองรับการสนับสนุนจากบริษทั ยา (รวมทัง้ แหล่งทุนภาคเอกชนอืน่ ) เพือ่ การดำ�เนินงานกิจกรรมทาง
วิชาการของบุคลากรอย่างเป็นทางการ ผ่านระบบจัดสรรและการกำ�กับดูแลที่เหมาะสม โปร่งใส
ตรวจสอบและเปิดเผยได้ หลีกเลี่ยงการสนับสนุนโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลโดยไม่มีเหตุผลรองรับ
และยึดตามประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลอย่างแท้จริง4

DO
ดำ�เนินการผ่านระบบกำ�กับดูแลของสถานพยาบาล ในการรับการ
สนับสนุนจากบริษท
ั ยา เพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือดูงาน

DON’T
ไม่รับการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในส่วนที่เกินจำ�เป็น
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการสนับสนุนของผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

4 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 43 และข้อ 6.1.3

27

28

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

ประเด็นที่

5

บุคลากรพึงปฏิบัติอย่างไรในกรณีรับเขียนบทความ
เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาแก่บริษัทยา?
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ในการดูแลรักษาหรือการใช้ยาและเวชภัณฑ์
ของบุคลากร ย่อมเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ในการให้ความรู้และคำ�แนะนำ�ต่างๆ แก่บุคลากร
อื่นในวงกว้าง ซึ่งทางบริษัทยาอาจอาศัยศักยภาพดังกล่าวเพื่อช่วยเผยแพร่ และพัฒนาแนวทาง
การใช้ยาให้เหมาะสมหรือกว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเชิญเขียนบทความ เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา
ในกรณีดังกล่าว แม้ไม่ผิดกฎหมายหรือจรรยาวิชาชีพ แต่บุคลากรต้องคำ�นึงถึงความเหมาะสม
โดยเฉพาะในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ผลต่อความน่าเชื่อถือทางวิชาการทั้งของตนและของ
สถานพยาบาลต้นสังกัด รวมทั้งผลกระทบต่อวิชาชีพด้วย
แนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวจึงควรเป็นไปตามระเบียบของสถานพยาบาล ได้แก่ การแจ้ง (หรือ
ขออนุมัติ) ต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการ การแสดงถึงหลักฐานเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ
หรืออาจรวมถึงการเปิดเผยอัตราค่าจ้างที่ได้รับต่อหน่วยงาน ที่สำ�คัญ ควรมีการแสดงโดยเปิดเผย
ในขณะทีบ่ รรยายโดยการพูดหรือการเขียนทุกครัง้ ว่า ตนมีสว่ นเกี่ยวข้องโดยได้รบั ผลประโยชน์ใดๆ
จากธุรกิจนัน้ หรือไม่ (declare conflict of interest) เช่น เป็นผูร้ ว่ มทุน เป็นผูร้ ว่ มวิจยั หรือเป็นผูไ้ ด้รบั
ทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้น อันเป็นแนวทางที่สง่างาม มีศักดิ์ศรีสำ�หรับ
บุคลากร เพื่อป้องกันข้อครหาด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
สำ�หรับกรณีที่บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวปฏิบัติในเรื่องนี้แม้ไม่ได้ถูกครอบคลุมตาม
หลักกฎหมายของมาตรา 126 (4) แต่มาตรฐานทางจริยธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติเหนือ
กว่ากฎหมาย การร่วมเขียนบทความหรือเป็นวิทยากรนัน้ ต้องกระทำ�เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ ตี่ นมีอย่าง
เที่ยงธรรม ไม่มีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นเพื่อส่งเสริมการใช้ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มิเช่นนั้นก็อาจ
ถือว่าเป็นการรับจ้างให้ท�ำ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
รวมถึงการแสดงตนเพือ่ สนับสนุนยาหรือเวชภัณฑ์
DO
ต่อสาธารณะในเชิงธุรกิจ ส่วนการเป็นทีป่ รึกษาแก่
เผยแพร่ความรู้ที่มีอย่างเที่ยงธรรม โดยอ้างอิง
ตามหลักฐานด้านสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งแสดง
บริษัทยานั้น ยิ่งต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเปิดเผยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจคาบ
โดยบริษทั นัน้ ต้องไม่อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลควบคุม
เกี่ยวกับเรื่องนั้น
หรือตรวจสอบของตน และต้องไม่มีการใช้อำ�นาจ
DON’T
ในตำ�แหน่งหน้าทีไ่ ปเอือ้ ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่
ไม่รับเขียนบทความ เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
ซึ่งจัดเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในทั้งสอง
แก่บริษัทยา ถ้าสงสัยว่าจะมีผลกระทบต่อ
รูปแบบ5
ความน่าเชื่อถือของตน วิชาชีพ หรือมิได้เป็นไป
ตามระเบียบของสถานพยาบาล

5 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 45
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บุคลากรพึงปฏิบัติอย่างไร ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยกับ
บริษัทยา?
ด้วยเป็นที่ยอมรับว่า การศึกษาวิจัยมีความสำ�คัญต่อความรุดหน้าในการรักษาพยาบาล
หลายๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันโรค และการยืนยันถึง
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาใหม่ บุคลากรจึงมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการวิจยั ทีส่ นับสนุน
โดยบริษัทยาได้ ในกรณีดังกล่าว ควรพิจารณาว่างานวิจัยนั้นจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
มิได้ดำ�เนินการเพื่อสนับสนุนการขาย ทั้งข้อเสนอโครงการนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน
คน โดยคำ�นึงถึงหลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย
(Beneficence/Non-maleficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) เป็นสำ�คัญ
แนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนี้ จึงต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำ�หนดในการวิจยั ของสถานพยาบาล
รวมทั้งเกณฑ์ดำ�เนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งอนุมัติรับรองโครงการนั้น
ที่สำ�คัญ ควรดำ�เนินการวิจัยโดยคำ�นึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็นสำ�คัญ มีการแสดงโดยเปิดเผยถึงการมีสว่ นได้สว่ นเสียตามจริง รวมทัง้ การวิเคราะห์
สรุปผล และเผยแพร่ผลงานวิจัย ต้องดำ�เนินการตามหลักวิชาการ ไม่มีการปกปิดข้อมูลหรือนำ�
ผลงานเพียงบางส่วนไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น6
DO
เข้าร่วมดำ�เนินการวิจย
ั ทีถ
่ ก
ู ต้องตามระเบียบหรือข้อกำ�หนดของ
สถานพยาบาล และผ่านการอนุมต
ั ร
ิ บ
ั รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจย
ั ในคนแล้วเท่านัน
้

DON’T
ไม่ดำ�เนินการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย เพียงเพื่อส่งเสริมการ
ขายของบริษัทยา มากกว่าการมุ่งหวังถึงประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
สังคมเป็นสำ�คัญ

6 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์

29

30

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

ประเด็นที่

7

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างครู/อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา
กับบริษัทยา ควรเป็นอย่างไร?
สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถานพยาบาลต่างๆ ภาครัฐ มักมีนิสิต/นักศึกษาในวิชาชีพด้าน
สุขภาพ (เช่น นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล หรือระดับปริญญาแขนงต่างๆ เป็นต้น)
มาศึกษา ดูงาน หรืออบรม จึงจำ�เป็นที่สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลต้องมีแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นในแบบอย่างที่ดี และจะได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
นอกจากนั้น นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จัดว่าเป็นผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย
อาจมีวจิ ารณญาณไม่เพียงพอต่อการพิจารณาแยกแยะกิจกรรมเพือ่ ให้ความรูห้ รือเพือ่ ส่งเสริมการขาย
สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาล ควรมีนโยบายทีช่ ดั เจนถึงปฏิสมั พันธ์ทเี่ หมาะสมระหว่างนิสติ /
นักศึกษา และบริษัทยา ดังนี้
1. ต้องมีข้อกำ�หนดเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ใดๆ
โดยตรงกับบริษัทยาหรือผู้แทนในประเด็นว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
2. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเข้าไปในสถานที่ที่เป็นห้องเรียนของนิสิต/นักศึกษาทุก
หลักสูตร
3. การสนับสนุนใดๆ ต่อกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา ควรต้องดำ�เนินการผ่านหน่วยงานที่
กำ�กับดูแลของสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลเท่านั้น
4. สำ�หรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องในระดับหลังปริญญา ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบ
เวชกรรมแล้ว (เช่น แพทย์ประจำ�บ้าน แพทย์/เภสัชกร/พยาบาลทีม่ าอบรม ดูงาน เป็นต้น) ปฏิสมั พันธ์
โดยตรงกับบริษทั ยาหรือผูแ้ ทนควรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และให้อยูใ่ นระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
5. ต้องมีนโยบายให้มกี ารจัดการเรียนการสอนแก่นสิ ติ /นักศึกษา และผูอ้ บรมด้านการแพทย์
ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล7
DO
ดำ�เนินตนเป็นแบบอย่างทีด
่ แี ก่นส
ิ ต
ิ /นักศึกษาถึงปฏิสม
ั พันธ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษท
ั ยา
ทัง
้ ส่งเสริมนโยบายกำ�กับดูแลของสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาล

DON’T
ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ โดยตรง
กับบริษัทยาหรือผู้แทน
7 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 หมวด 7
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การคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาของสถานพยาบาล
ควรมีแนวทางอย่างไร?
มักมีคำ�ถามอยู่เสมอเกี่ยวกับการสร้างระบบธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการในการ
จัดซื้อจัดหายามีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในการนี้ สถานพยาบาลต้องแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญ
กับนโยบายในการคัดเลือก จัดซือ้ จัดหายา โดยมอบหมายและสนับสนุนให้คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบำ�บัด หรือคณะกรรมการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วน ได้วางระบบดำ�เนินการบนพืน้ ฐานของความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของธุรกิจ ด้วยความ
มีประสิทธิผลและความสมเหตุสมผล ทั้งคุณภาพและราคา
ข้อแนะนำ�ที่สำ�คัญในการจัดซื้อจัดหายา ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ได้แก่
1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด และคณะอนุกรรมการทุกชุดในบริบททีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องได้รับการคัดเลือกมาจากทุกภาคส่วน และมีการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาทุกครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำ�เนินการ
2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการการคลังยา ที่พอเหมาะแก่การจัดบริการสุขภาพของสถาน
พยาบาล พร้อมมีแนวทางหรือมาตรการทีจ่ ะประกันความเป็นอิสระ และป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด และคณะอนุกรรมการทุกชุดในบริบทที่เกี่ยวข้อง
3. ควรมีแนวทางในการพิจารณารูปแบบการนำ�ยาเข้าใช้ในสถานพยาบาลที่ชัดเจน โปร่งใส
ทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบพิเศษ (เช่น access program สำ�หรับยาที่มีราคาสูงและอยู่นอก
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เป็ น ต้ น ) โดยยึ ด ตามหลั ก
ประโยชน์สงู สุดของผูป้ ว่ ย และอยูบ่ นพืน้ ฐาน
DO
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบคัดเลือก จัดซือ
้
4. ควรมีแนวทางตรวจสอบการเสนอ จัดหายา ทีโ่ ปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้
่ นพืน
้ ฐานของความสมเหตุผล
ผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะ และอยูบ
โดยการมอบให้ การจ่าย หรือการตอบแทน DON’T
ทีผ่ ดิ กฎหมายในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ควรมีระบบ ไม่ยอมรับการเสนอให้หรือการรับผลประโยชน์
บันทึก ติดตาม ทวนสอบ และรายงานผลการ ในทุกรูปแบบ เพื่อโน้มน้าวหรือตอบแทน
ดำ�เนินการ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส สุจริต การตัดสินใจคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาของ
สถานพยาบาล
เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ของคณะกรรมการฯ8
8 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดฯ พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำ�แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
ประกาศสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
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การรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของสถานพยาบาล/หน่วยงาน
ควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร?
A ในการจัดกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจากบริษทั ยาหรือธุรกิจอืน่ ใด ควรตระหนักว่า โดยนัยแห่ง
การให้การสนับสนุนนัน้ จะมีความหวังในผลแห่งการให้บางอย่าง ซึง่ อาจเกีย่ วโยงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ทั้งเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อสร้างภาพพจน์และอิทธิพลให้กับผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สนับสนุนนั้น เป็นต้น
การรับการสนับสนุนสำ�หรับกิจกรรมด้านสุขภาพหรือด้านบริการวิชาการของสถานพยาบาล/หน่วยงาน
ในสังกัดนั้น จึงต้องทำ�ด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีแนวทางดูแลให้
กิจกรรมเป็นไปตามนั้นจริง ไม่มีโฆษณาแอบแฝง และไม่มีข้อผูกมัดกับการนำ�ยาเข้าสถานพยาบาลหรือ
ปริมาณการสั่งใช้ยาอย่างใดทั้งสิ้น ข้อแนะนำ�ที่สำ�คัญในการพิจารณาดำ�เนินการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมฯ ได้แก่
1. การรับการสนับสนุนจากบริษทั ยา (รวมทัง้ แหล่งทุนภาคเอกชนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ยา หรือ
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำ�ไร) ต้องดำ�เนินการผ่านระบบกำ�กับดูแลของสถานพยาบาล
2. จัดรูปแบบและเลือกสถานทีจ่ ดั กิจกรรมให้เหมาะสม ไม่ให้มภี าพพจน์ทเี่ ป็นลบในสายตาสาธารณะ
3. จัดให้มแี ผ่นพับหรือใบประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์จริงในการจัดกิจกรรม ไม่มโี ฆษณาแอบแฝง
4. ในระหว่างการจัดกิจกรรม หลีกเลี่ยงการจัดให้มีสันทนาการ กิจกรรมที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้า
ของยา หรือการอื่นใดที่อาจเป็นการโฆษณาแอบแฝงภายในสถานพยาบาล
5. มีการแสดงอย่างเปิดเผยถึงการสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ทราบ ทั้งนี้ อาจจัดสถานที่สำ�หรับผู้แทนของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่าที่
จำ�เป็น โดยต้องกำ�กับเนื้อหาของข้อมูลหรือกิจกรรมให้
DO
เหมาะสม เป็นจริง สอดคล้องกับหลักการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
ดำ�เนินการผ่านระบบของสถานพยาบาล
ั ยา
6. หลีกเลี่ยงมิให้มีการติดต่อโดยตรงระหว่าง ในการรับการสนับสนุนจากบริษท
บริษัทยา หรือภาคเอกชนอื่นๆ ที่เป็นผู้สนับสนุน กับ เพือ่ จัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือบริการ
สุขภาพ และกำ�กับดูแลให้มว
ี ต
ั ถุประสงค์
องค์กรผู้ป่วยหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาล
ทีเ่ หมาะสม
7. มีการกำ�กับดูแลหลักฐานการรับการสนับสนุน
DON’T
และควรกำ�หนดให้มกี ารรายงานแก่ผบู้ ริหาร ตามระเบียบ
ไม่ยอมรับต่อข้อผูกมัดกับการส่งเสริม
หรือข้อกำ�หนดของสถานพยาบาล เพื่อแสดงถึงความ การขาย หรือการโฆษณาชวนเชื่อแอบแฝง
โปร่งใสในการดำ�เนินการ9
ของผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
หรือบริการสุขภาพ

9 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ข้อ 6.1 – 6.3
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 3.2 และข้อ 6.1.7
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การติดตาม กำ�กับดูแล และให้ข้อมูลป้อนกลับเรื่องจริยธรรมฯ
ในสถานพยาบาล ควรเป็นอย่างไร?
การจัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม กำ�กับดูแลภายในวิชาชีพ หน่วยงาน และ
สถานพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพในระบบการบริหารผลการดำ�เนินงานด้าน
จริยธรรมฯ ภายในองค์กร ทั้งเพื่อให้รายงานผลและข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรได้เห็นถึงผลการ
ปฏิบัติว่าดีหรือไม่ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และควรที่จะต้องปรับปรุงส่วนใดบ้าง ระบบ
ดังกล่าวอาจรวมตั้งแต่การสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี การรับการสนับสนุนไปประชุมสัมมนา-อบรม-ดูงาน การวิจัย การจัดกิจกรรม การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ การบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเชื่อมโยงกับปัญหาทางจริยธรรมฯ ไปจนถึงการกำ�กับดูแลนโยบาย และมาตรการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมฯ ในการทำ�ให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานในสถานพยาบาลมีความรัดกุม
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมฯ ที่กำ�หนดไว้
ทั้งนี้ สถานพยาบาลควรกำ�หนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการตรวจสอบรายงานผลที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบในการยกย่องให้กำ�ลังใจบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และมีระบบตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนว่า อาจมีพฤติกรรมผิดเกณฑ์
จริยธรรมฯ ขึน้ ในสถานพยาบาล รวมถึงการกำ�หนดบทลงโทษแก่ผทู้ ไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ
อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
DO
ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบตรวจสอบภายในเพือ
่ ติดตาม กำ�กับดูแล
รายงานข้อมูลป้อนกลับด้านจริยธรรมฯ และระบบยกย่องบุคลากรผูเ้ ป็น
แบบอย่างทีด
่ ี

DON’T
ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิด หรือพฤติกรรมที่สงสัยว่าผิดเกณฑ์ทาง
จริยธรรมฯ ในสถานพยาบาล

10 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดฯ พ.ศ. 2557
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บทที่

3

ระบบการเฝ้าระวัง ร้องเรียน
และรายงานการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลระบบยา
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
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การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ร้องเรียนและรายงานการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยา โดยเสนอให้หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่มีโรงพยาบาลสังกัดต่าง ๆ
ได้แก่ โรงพยาบาลสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และ
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นต้น ดำ�เนินการตามแนวทางดังกล่าว และมอบหมายให้คณะทำ�งาน
ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ประเมินผลการปฏิบัติ
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงด้าน
ธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและเพือ่ ใช้ในการพัฒนาให้ธรรมาภิบาลระบบยา
ดีขึ้นในรอบปีถัดไป

แนวทางการดำ�เนินการการเฝ้าระวัง ร้องเรียน และรายงาน
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
สถานพยาบาล บริษัทยา และองค์กรกำ�กับด้านจริยธรรมของบริษัทยา ควรดำ�เนินการ
เฝ้าระวังให้องค์กร บุคลากรและสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา นอกจากนี้ทุกคนรวมทั้งภาคประชาชนควรการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของบุคลากรทางการแพทย์และบริษทั ยา โดยสนับสนุนให้มี
กระบวนการเฝ้าระวัง ร้องเรียนและรายงานด้านการปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยาตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
สถานพยาบาล

บริษัทยา

เหตุการณ์ร้องเรียน กรณี
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ จากบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้แทนยา
หรือประชาชน

เหตุการณ์ร้องเรียน กรณี
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ จากบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้แทนยา
หรือประชาชน

ผู้บริหารสถานพยาบาลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากเป็นกรณีการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ จะแจ้งตามฟอร์ม
เอกสารปิดผนึกกลับไปยัง
ผู้บริหารบริษัทยา

ผู้บริหารสถานพยาบาทตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากเป็นกรณีการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ จะแจ้งตามฟอร์ม
เอกสารปิดผนึกกลับไปยัง
ผู้บริหารสถานพยาบาล

สำ�เนาแจ้งประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
แผนภาพที่ 1 กระบวนการรายงาน กรณีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
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1. ด้านสถานพยาบาล

1.1 สถานพยาบาลมีระบบการเฝ้าระวังการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของหน่วย
งานและคณะกรรมการยาของหน่วยงาน
1.2 สถานพยาบาลยังมีระบบรับรับร้องเรียนด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมทั้งกรณี
มีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯของบุคลากรอยูแ่ ล้ว กลไกระบบรายงานความ
เสี่ยงของสถานพยาบาลนี้นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้
แทนยา หรือประชาชนทัว่ ไปแล้วยังมีระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถานพยาบาล
1.3 กรณีมปี ระเด็นไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯของผูแ้ ทนบริษทั ยา นอกจากผูบ้ ริหารสถาน
พยาบาลจะดำ�เนินการตามระเบียบขององค์กรแล้วจะแจ้งต่อผู้บริหารบริษัทยานั้นๆโดย
ปิดผนึกลับ (ตามแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ตามเอกสาร 2) พร้อม
สำ�เนาให้ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และสามารถนำ�ข้อมูล
ไปพัฒนาระบบธรรมาภิบาลระบบยาต่อไป
2. ด้านบริษัทยา หรือ องค์กรกำ�กับด้านจริยธรรมของบริษัทยา

2.1 บริษัทยา หรือองค์กรกำ�กับด้านจริยธรรมของบริษัทยามีระบบการเฝ้าระวังการปฏิบัติที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ขององค์กร
2.2 หากมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯของบุคลากรการแพทย์ต่อผู้แทนบริษัทยา
หรือบริษัทยาเอง ผู้บริหารบริษัทยาจะดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2.3 หากมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯข้างต้นจริง ผู้บริหารบริษัทยาจะแจ้งต่อ
ผู้บริหารสถานพยาบาลโดยปิดผนึกลับ (ตามาแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ ตามเอกสาร 3) เพือ่ ดำ�เนินการต่อไป พร้อมสำ�เนาให้ประธานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

รวบรวมข้อมูลการรายงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ มอบให้คณะทำ�งาน
จริยธรรมฯ ร่วมตัวแทนองค์กรกำ�กับด้านจริยธรรมของบริษัทยา วิเคราะห์ ประเมินการรายงาน
การเฝ้าระวังดังกล่าวและเสนอแผนงานพัฒนาต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป
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บทที่

4

มติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
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มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงถึงกรณีการทุจริตเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่ายาของข้าราชการ ซึง่ จาก
การสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำ�ในลักษณะเป็นกระบวนการโยงใยเป็น
เครือข่ายการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ กลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ และกลุ่มบริษัทยา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดย
ไม่จำ�เป็น ทั้งนี้ ยาเป็นสินค้าคุณธรรม (Merit Goods) ที่ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องทั้ง
ข้อดีและข้อเสียในการตัดสินใจเลือกใช้มากกว่าการลด แลก แจก แถม หรือสร้างแรงจูงใจด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ โลกว่าอิทธิพลการส่งเสริมการขายของบริษทั ยา โดยเฉพาะ
ที่กระทำ�โดยตรงต่อแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่สำ�คัญมากประการ
หนึ่งที่ทำ�ให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในโรงพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านยาเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ประการหนึ่งที่ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการสูงขึน้ โดยมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคลากรทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และปัจจัยด้านการตรวจสอบการ
สั่งจ่ายยาและการใช้สิทธิ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ ป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำ�ความผิด
ต่อตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการ ตามมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ

1.1 ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational
Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกสังกัด รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนซึง่ เข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรงสำ�หรับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ นำ�หลักเกณฑ์การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) ทีเ่ ป็นมาตรฐานกลางซึง่ เกิดจากการดำ�เนินการอย่างมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ไปใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม
1.1.2 ให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ใช้หลักเกณฑ์ของการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เป็นหนึง่ ในมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
ของสถานพยาบาล
1.1.3 ให้รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบการกำ�กับ ดูแล
ตรวจสอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในแต่ละระดับ อย่างเหมาะสม
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1.1.4 จัดให้มกี ลไกการให้ขอ้ มูลวิชาการด้านยาทีเ่ กีย่ วข้องกับฐานข้อมูลของโรค เวชศาสตร์
เชิงประจักษ์ (evidence base) และการรักษา ตลอดจนราคากลางของยา โดยข้อมูล
ต้องเข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
1.2 จัดให้มีหน่วยงานซึ่งทำ�หน้าที่เป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยา
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยากับสถานพยาบาลทุกสังกัดเพื่อตรวจสอบการใช้ยาอย่างเหมาะสม และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที (real time) ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอาจอยู่
ในรูปแบบหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร หรือเป็นองค์กรมหาชนตามข้อเสนอสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศก็ได้
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มหี น่วยงานซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยา
ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มมี าตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยในการเบิกจ่ายตรงของผูป้ ว่ ยนอก โดยอาจมีการ
จำ�กัดวงเงิน หรืออาจมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเบิกจ่ายตรงของผูป้ ว่ ยนอก เช่น จำ�นวนครัง้
ในการเข้ารับการรักษาต่อปี ค่ารักษาต่อปี ภูมิลำ�เนาของผู้ป่วย เป็นต้น โดยหากการรักษาไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้กรมบัญชีกลางทำ�การตรวจสอบโดยละเอียด และกรมบัญชีกลางควรจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาล ว่าแต่ละโรงพยาบาล
มีคา่ ใช้จา่ ยในกรณีดงั กล่าวเป็นจำ�นวนเท่าใด ให้สาธารณชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั รูร้ บั ทราบ
โดยเปิดเผยด้วย
1.3 กำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา
1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำ�การจัดซื้อทำ�การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
1.3.2 ให้หน่วยงานที่ทำ�การจัดซื้อต้องคำ�นึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา
(price) ประกอบการตัดสินใจ
1.3.3 ให้หน่วยงานที่ทำ�การจัดซื้อกำ�หนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัท
คู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบ
อบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance
1.3.4 ให้หน่วยงานทีท่ �ำ การจัดซือ้ ใช้กลไกต่อรองราคาตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติกำ�หนด
1.4 ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
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เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ

2.1 ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด
2.2 การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา
2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับใช้
เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและ
ภาคประชาชนมีความตระหนักรูถ้ งึ ความสำ�คัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม
2.2.2 ให้สภาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการสาธารณสุข จัดให้มเี กณฑ์จริยธรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายยาในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2.3 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล
2.3 การปลุกจิตสำ�นึกบุคลากรทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม
ให้บคุ ลากรรับทราบ และประกาศเจตนารมณ์รว่ มกันในการปฏิบตั ติ นตามเกณฑ์
จริยธรรม
2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริม
การขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของ
สือ่ ทีม่ คี วามเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายทีป่ ระกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาล
และประชาชน ทำ�การเฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา และการใช้ยา
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีชอ่ งทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระทำ�ผิด
ให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สทิ ธิรกั ษาพยาบาล
ในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต
2.4 การสร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน เพื่อป้องกันการส่งเสริม
การขายยาที่ไม่เหมาะสม
ให้สำ�นักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรา 123/5 รวมถึงกฎหมายอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทผู้จำ�หน่ายยาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
อนึง่ ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นมุง่ เสนอต่อสถานพยาบาลของทางราชการตามทีก่ ระทรวง
การคลังกำ�หนด ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และการรักษา
พยาบาลตามสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น หากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็น
ประโยชน์ อาจนำ�ไปใช้กับสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในระบบโครงการประกันสังคม
และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยก็ได้
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รายนามคณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา (คำ�สัง
่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ศ.ภักดี โพธิ์ศิริ
ที่ปรึกษา
ผศ.สำ�ลี ใจดี
ที่ปรึกษา
นางสาวจริยา แสงสัจจา ประธาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรการป้องกันการทุจริต สำ�นักงาน ปปช.
ผู้อำ�นวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารการสาธารณสุข
ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประธานชมรมผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ประธานชมรมเภสัชกรสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นางวันดี โภคะกุล
รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์
ผศ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
คณะทำ�งานและเลขานุการ
18. เภสัชกรทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากสำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา		
คณะทำ�งานและเลขานุการร่วม
19. เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักบริหารการสาธารณสุข
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
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แจ้งข้อมูลหน่วยงาน บุคลากรสุขภาพ และเจ้าหน้าที่บริษัทยา 		
กรณีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ :
เเจ้งข้อมูล
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_form?id=5 และอีเมล ndi@fda.moph.go.th

พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต โปรดแจ้ง :

1. สำ�นักงาน ปปช. สายด่วน ปปช. โทร 1205 หรือ “ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300”
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
o เว็บไซต์ http://www.stopcorruption.moph.go.th/ext_appeal.html
o ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

