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เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มีมติรับรองวาระการประชุม ที่ WHA 

41.17 เรื่อง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา” ถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของ

การผลักดันการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยให้ทุกภาคส่วนนำาประเด็นจริยธรรมในการส่งเสริม

การขายยาไปปรับใช้ 

ในประเทศไทย มีความพยายามนำาแนวทางขององค์การอนามัยโลกมาดำาเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555 - 2559 มีกลยุทธ์การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายตามแนวทาง

ขององค์การอนามัยโลกเป็นเกณฑ์กลางของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล ได้จัดทำา “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” ข้ึน 

จากการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำาหนดปรับปรุงให้

ทนัสมยัอยา่งตอ่เนือ่งทกุ 5 ป ีโดยเกณฑจ์รยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทย 

ฉบบัลา่สดุไดอ้อกประกาศโดยคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2559

เกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว ยังต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในวงกว้างให้ 

ทุกภาคส่วนนำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่านับตั้งแต่ออกประกาศฯ คณะกรรมการพัฒนา 

ระบบยาแห่งชาติ ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการนำาไปสู่การปฏิบัติ โดยทำาบันทึกข้อตกลงของ 24 องค์กร 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ส่งเวียนเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้แก่บริษัทยาและโรงพยาบาล

ทุกแห่ง และต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการดำาเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องมาตรการป้องกันทุจริตในกระบวนการ

เบิกจ่ายยาตามสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่คณะกรรมการ ปปช. เสนอ ซึ่งสนับสนุนการปฏิ

บัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอก

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่มีโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

แล้วก็ตาม 

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เป็นเกณฑ์กลางของ

ประเทศ ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติม โดยในหนังสือฉบับนี้ ได้เพิ่ม

เน้ือหาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติในสถานพยาบาลสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ต่อแนวทางในการจัดการระบบยา การสั่งใช้ยา และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาและผู้แทนยา 

อยา่งเหมาะสม คณะอนุกรรมการส่งเสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล หวังเปน็อย่างยิง่วา่สภาวิชาชพี 

ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา และ

สถานปฏิบัติการชุมชน รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจด้านยา จะนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ไปประยุกต์ใช้

หรือการนำาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลระบบยาของประเทศต่อไป

 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

 ประธานอนกุรรมการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล

คำานำา
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เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

กิตติกรรมประกาศ

เกณฑจ์รยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทย มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใชเ้ปน็

เกณฑ์กลางของประเทศทีท่กุภาคสว่นสามารถนำาไปประยกุตใ์ชห้รอืขยายเพิม่เตมิ และเพือ่ใช้เปน็

แนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานพยาบาลและการดำาเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพ 

โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 

ในกระบวนการจัดทำาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับนี้ได้รับการ

สนับสนุนจากหลายฝ่าย จนสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะทำางานฯ จึงขอขอบคุณ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

เป็นประธาน และคณะทำางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

โดยมี พญ.จริยา แสงสัจจา เป็นประธาน ท่ีนำาพาให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ          

ดำาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนด

เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ที่ได้ 

จดัทำารา่งแนวทางปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯ สำาหรบับคุลากรในสถานพยาบาล เพือ่เปน็ข้อมลู

สำาหรับการพิจารณาของคณะทำางานฯ และคณะอนุกรรมการฯ

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ภายใตส้ำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีช่ว่ยเผยแพรเ่กณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยในวารสารยาวิพากษ์

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

อย่างเข้มแข็ง รวบรวม สรุปข้อมูลในการจัดทำาเกณฑ์จริยธรรม และสนับสนุนการประสานงานต่างๆ 

เพื่อให้กระบวนการจัดทำาเกณฑ์จริยธรรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะทำางานฯ หวงัวา่เกณฑ์จรยิธรรมวา่ดว้ยการส่งเสรมิการขายยาฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชน์

ในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบยาต่อไป 

 คณะทำางานส่งเสริมจริยธรรม

 และธรรมาภบิาลวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยา
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37

47

สารบัญ

19

43

เกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559

ระบบการเฝ้าระวัง ร้องเรียนและ
รายงานการสง่เสรมิธรรมาภิบาล 

ระบบยาว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา และแบบรายงาน

รายนามคณะทำางาน
ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559

มติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการการป้องกัน

ทุจริตในการเบิกจ่ายยา
ของสวัสดิการข้าราชการ
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บทที่
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เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

ปรัชญา

การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 

2559 มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้มั่นใจได้ว่าการส่งเสริม

การขายยาในประเทศ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ระบบยา

การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฉบับน้ี มุ่งสร้างค่านิยมทางคุณธรรมและหลัก

จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตสำานึกของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในระบบยา เป็นระบบที่

โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยคำานึงถงึประโยชนข์องผูป้ว่ยและประชาชนโดยรวมเปน็สำาคญั 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ในการเสริมสร้างให้เกิดการ

ปฏิบัติที่มีจริยธรรม ทั้งผู้ประกอบการด้านยา ผู้สั่งใช้ยา ภาคการศึกษา องค์กรวิชาชีพ 

องค์กรที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยบริการสุขภาพ องค์กรท่ีดูแลระบบหลัก

ประกันสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน สื่อภาคประชาชน และประชา

สังคม โดยการกำาหนดเป็นนโยบายองค์กร บรรทัดฐานการปฏิบัติ (code of conduct) 

แนวทางขัน้ตอนปฏบิตัทิีช่ดัเจน และการพฒันาบทบาทผูใ้หแ้ละผูร้บัใหม้ปีฏสิมัพนัธท์ี่

เหมาะสม ตามกรอบคุณธรรมและหลักจริยธรรมฉบับนี้ ตลอดจน การสร้างเครือข่าย

กำากบั ตดิตามการปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรม จนสามารถพฒันาเปน็วฒันธรรมองคก์ร

และบรรทัดฐานของสังคม ให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาที่ยั่งยืนต่อไป
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หลักการ
และแนวทาง

ธรรมาภิบาลในระบบยาจะเกิดข้ึนได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการในห่วงโซ่ของระบบยา จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ทุกคนในการดำารงตนตามกรอบจริยธรรมบนพื้นฐานของความถูกต้องและข้อเท็จจริง 

โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นำาในแต่ละองค์กรที่อยู่ในหรือเก่ียวข้องกับทุกกระบวนการ 

จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดในกรอบ

จริยธรรมนี้ รวมทั้ง ช่วยกันเผยแพร่หลักการในหมู่เพื่อนร่วมงาน และช่วยกันป้องกัน

และติดตามเฝ้าระวังการกระทำาที่ผิดจริยธรรมในองค์กรของตน โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจและผู้เกี่ยวข้อง ดำาเนินการ

คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา และใช้ยา โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยและส่วนรวมเป็นสำาคัญ 

ไมพ่งึรบัประโยชนจ์ากการสง่เสรมิการขายยา อันนำามาซึง่ประโยชน์ส่วนตน สอดคล้อง

กบักฎระเบยีบหรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และพงึแสดงความโปร่งใสตอ่สาธารณะในกรณี

ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยา 

(2) สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึง

กำาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาเป็นลายลักษณ์

อักษร และกำากับดูแลใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกรอบจรยิธรรม และพึงจดัใหม้รีะบบรองรบั

ในการรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยา ให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ทุกคนในองค์กรรับรู้ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(3) บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ท่ีมุ่งประโยชน์ทางวิชาการ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นกลาง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย

และประสิทธิภาพในการใช้ยา ไม่แนะนำาหรือให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการ

ขายยาเกินความจริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(4) ผู้แทนบริษัทยาพึงเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัย ผลกระทบหรือ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ทั้งดำารงตนตามหลักจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ ด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการอันเป็น 

กิจส่วนตัว ให้แก่ผู้สั่งใช้ยา บุคคลในสถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา

9



เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

เกณฑ์จริยธรรมฯ เป็น
เป้าหมายที่พึงประสงค์ 
ที่ทุกภาคส่วนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ควรพัฒนาให้บรรลุผล 

เกณฑ์จริยธรรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หมวด

คำานิยาม

ผู้สั่งใช้ยา

ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจ

เภสัชกร

บริษัทยาและผู้แทนยา

สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน

สถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

10
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ยา หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย

ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท

การสง่เสรมิการขายยา หมายถงึ การใหข้อ้มลู ขอ้ความ การชกัชวน จงูใจ หรือ

การกระทำาดว้ยวิธอีืน่ใด ทีมุ่ง่หมายใหม้กีารสัง่ใช ้การสัง่ซือ้ หรอืการใชย้า เพือ่ประโยชน์

ทางการค้า

การโฆษณา หมายถึง การกระทำาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ

ข้อความเกี่ยวกับยา เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ขอ้ความ หมายถึง เร่ืองราวหรือข้อเทจ็จริง ไมว่า่ปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร 

ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด ที่สื่อความหมายได้

โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการ หรือสื่อใดๆ

ของขวัญ หมายถึง สิ่งของ หรือผลประโยชน์ที่บริษัทยามอบให้แก่บุคคล เพื่อ

ประโยชน์ทางการค้า 

ของบรจิาค หมายถงึ สิง่ของทีบ่รษิทัยามอบใหแ้กส่ถานพยาบาลหรอืหนว่ยงาน

ตวัอยา่งยา หมายถึง ตวัอย่างยาทีแ่จกแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพือ่ให้เกิดความ

คุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก

ผู้ส่ังใช้ยา หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือบุคลากรทางการสาธารณสุข

อื่นที่มีสิทธิหรือหน้าท่ีในการสั่งใช้ยาได้ ท้ังนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการที ่

ใช้ยา กรณีที่เป็นยาสัตว์

ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม 

การสัตวแพทย์ การพยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เวชกรรมไทย หรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์หรอืผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้แทนบริษัทยา หมายถึง ตัวแทนของบริษัทยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบ

วิชาชีพเพื่อนำาเสนอข้อมูลยา 

บริษัทยา หมายถึง บริษัทยาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำาเข้าและ

จำาหน่ายยา ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำานาจสั่งการในการ 

คัดเลือก จัดหา จัดซื้อ ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

ผูม้อีำานาจ หมายถงึ บคุคลหรือกลุม่บคุคลทีท่ำาหนา้ทีค่ดัเลอืก เสนอ จดัหา หรอื

ดำาเนินการสั่งซื้อยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กำาลังศึกษาระดับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา

สถานศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันร่วมสอน ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวด 1
คำานิยาม



12 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ

สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ 

รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์

สถานบริการเภสัชกรรม หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อให้บริการเภสัชกรรม 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อทำาหน้าที่ให้บริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา 

หน่วยงาน หมายถงึ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มกับการจัดซือ้ยา

ของสถานพยาบาล

2.1 ผูส้ัง่ใชย้าไมพ่งึรับประโยชน์อันเปน็ส่วนตวั ซึง่ทรัพย์สนิจากผู้แทนบรษิทัยา

หรือบริษัทยาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสภาวิชาชีพหรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ของขวัญ ตัวอย่างยา เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการจัด

อาหารและเครือ่งด่ืม ทีบ่รษิทัยาใหแ้กผู่ส้ัง่ใชย้าเปน็สว่นตวั ทีไ่ม่ใชค่า่ตอบแทนวทิยากร

2.2 ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษัทยาและผู้แทน

บริษัทยา 

2.3 ผูส้ัง่ใชย้า ไมพ่งึแสดงตนในการโฆษณาหรอืการสง่เสรมิการขายยาใดๆ ตอ่

สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

2.4 ผู้สั่งใช้ยาสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือ

โดยวธีิการอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกบัยาในทางวชิาการ โดยผู้สัง่ใชย้า พงึเปดิเผยวา่ตนมสีว่น

เกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยานั้นในสถานะใด

2.5 ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม 

ดูงาน หรือบรรยาย ท้ังในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้ สถานพยาบาลหรือ

หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

ซึ่งพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

อาหาร และคา่ทีพ่กั สำาหรบัตนเองเทา่นัน้และจำากดัเฉพาะชว่งเวลาของการดงูาน การ

ประชุม หรือการบรรยาย ทั้งน้ีการรับสนับสนุนดังกล่าว พึงผ่านระบบการรับสิ่ง

สนับสนุนและการกำากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

2.6 ผู้สั่งใช้ยา สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่ง

สนับสนุนและการกำากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

2.7 ในการนำาตวัอยา่งยามาจา่ยใหก้บัผูป้ว่ยและสตัวป์ว่ย ผูส้ัง่ใชย้าพงึคำานงึถึง

ประโยชน์และความปลอดภยัของผูป่้วยและสัตวป่์วยเปน็สำาคญั ไมมุ่ง่หวงัเพือ่เปน็การ

ส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตนโดยผ่านระบบกำากับดูแลการรับและการจ่าย

ตัวอย่างยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

2.8 ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวด 2
ผู้สั่งใช้ยา
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หมวด 3
ผู้บริหาร หรือ

ผู้มีอำานาจ

หมวด 4
เภสัชกร

3.1 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ ไม่พึงรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและ

บริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา อันนำามาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  

เพ่ือแลกเปล่ียนกับการตัดสินใจสั่งซ้ือยานั้น เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ ตัวอย่างยา  

การจัดอาหารและเครื่องดื่ม 

3.2 ผูบ้รหิารหรือผูม้อีำานาจไมพ่งึอนุญาตใหม้กีารจดักจิกรรมทีมุ่่งใหค้วามรู้ด้าน

สุขภาพแก่ประชาชนโดยเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือการอื่นใดที่เป็นการ

โฆษณาแอบแฝง ภายในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น

3.3 ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจ พงึจดัใหม้รีะบบการคดัเลอืกยา การจัดซือ้ยา ระบบ

การคดัเลอืกบรษิทัผูผ้ลติและผูจ้ดัจำาหนา่ยยา รวมทัง้ระบบการตรวจสอบการจดัซ้ือยา 

ที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูง และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มี

อำานาจนั้น มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยา

3.4 ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจ พงึจัดระบบการรบัสิง่สนบัสนนุจากบรษิทัยาอยา่ง

เปิดเผย โดยเป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมท้ังพึงจัดระบบในการกำากับดูแล

ให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง

3.5 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ พึงกำาหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุม

กิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น เช่น การกำาหนด

บริเวณหรือกำาหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเข้ามาทำากิจกรรมได้ 

3.6 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ พึงกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาในสถาน

พยาบาลหรอืหน่วยงาน  โดยเนน้การใชย้าชือ่สามญั ทัง้นีต้อ้งคำานงึถึงความคุม้คา่และ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วย

3.7 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ พึงกำาหนดนโยบายการรับตัวอย่างยาและยินยอม

ให้สั่งใช้ตัวอย่างยาได้เฉพาะยาที่มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติไว้ในสถานพยาบาลหรือ

หน่วยงานนั้น

4.1 เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน ไม่พึง

เผยแพรเ่อกสาร แผน่พับ แผน่ปา้ยทีม่เีนือ้หาเชงิโฆษณาอวดอา้ง หรอืเปน็การสง่เสริม

การขายยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยและประชาชน 

4.2 ในการนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย เภสัชกรในสถาน

พยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงคำานึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยและสัตว์ป่วยเป็นสำาคัญไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา

หรือประโยชน์ส่วนตน และพึงจัดให้มีระบบกำากับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยา

ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้
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หมวด 5
บริษัทยา 
และผู้แทน
บริษัทยา

4.3 เภสชักรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พงึเสนอ
ขอ้มลูท่ีมหีลกัฐานทางวชิาการทีเ่ชือ่ถอืได ้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสินใจคัดเลือกยาของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพื่อ

เป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ก. บริษัทยา
5.1 บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้แทนบริษัทยา ดังต่อไปนี้

5.1.1 บริษัทยาพึงร่วมรับผิดกับผู้แทนบริษัทยาในความเสียหายที่ผู้แทน
บริษทัยาไดก้อ่ขึน้จากการปฏบิตัหินา้ท่ีภายในขอบอำานาจของผูแ้ทน
บริษัทยา

5.1.2 บริษทัยาตอ้งฝกึอบรมผู้แทนบริษัทยา ใหม้คีวามรู้เกีย่วกบัขอ้มลูยา
ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง

5.1.3 บรษิทัยาตอ้งควบคมุจรยิธรรมหรอืความประพฤตขิองผูแ้ทนบรษัิท
ยาให้เหมาะสม

5.2 บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้สั่งใช้ยา บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ นักศึกษา  
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ดังต่อไปนี้

5.2.1 บริษัทยามีหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นกลางแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิผลจากการใช้ยา

5.2.2 บรษิทัยาโดยผูแ้ทนบรษิทัยา ไมพ่งึมปีฏสิมัพนัธเ์พือ่มุง่ในทางชกัจงู
ให้สั่งซื้อ สั่งใช้หรือสั่งจ่ายยาด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
และบริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น ของขวัญ เงิน ส่ิงของ การจัด
อาหารและเครื่องดื่ม 

5.2.3 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใดๆ ต้องมุ่งเพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการ และข้อมูลที่ให้ต้องได้รับการประเมินว่าถูกต้อง ครบถ้วน 
มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำาคัญ โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่เชื่อมโยงให้ตัดสินใจ 
สั่งซื้อหรือสั่งใช้ยานั้นๆ

5.2.4 การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สามารถกระทำาได้ เฉพาะกิจกรรมที่มุ่งเพื่อให้ข้อมูลยาที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ และไม่ชักนำาให้เกิดการใช้ยาตัวหนึ่ง
ตัวใดของบริษัท หรือการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล 
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5.2.5 บริษัทยาพึงให้ตัวอย่างยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบกำากับดูแล 

การรบัและการจา่ยตวัอย่างยาของสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม

หรือหน่วยงาน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ

5.2.6 บรษิทัยาสามารถใหก้ารสนับสนุนการวจิยั โดยผ่านระบบการรับสนับสนุน

และการกำากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

5.2.7 ในการนำาผลวิจัยทางคลินิกมาอ้างอิง บริษัทยาพึงให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 

โดยแสดงทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งสถานะการสนับสนุนการวิจัยของ

บริษัทให้ชัดเจน

5.2.8 กจิกรรมการสง่เสริมการขายยาใด ๆ  ไมว่า่จะจดัโดยองคก์รหรือหน่วยงาน

ใด หากมีบริษัทยาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมในความรับผิดชอบของบริษัทด้วย

5.2.9 บริษัทยาไม่พึงจัดกิจกรรมให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษาท่ี

เชื่อมโยงถึงชื่อการค้าหรือชื่อบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

5.3  บริษัทยามีหน้าที่ต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้

5.1.1 บริษัทยาไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วยหรือ

สาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

5.3.2 บริษัทยาพึงจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบการดำาเนินกิจกรรม

การส่งเสริมการขายยา และสรุปค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายยา          

พร้อมให้หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบ

ข. ผู้แทนบริษัทยา

5.4 ผู้แทนบริษัทยาไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ ด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและ

บริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้สั่ง

ใช้ยาหรือบุคคลภายในสถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา

5.5 ผู้แทนบริษัทยามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำาเสนอข้อมูลยาที่ทันสมัย 

ถูกต้อง ครบถ้วน ซ่ึงอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ในสาระสำาคญั โดยไมล่ะเลยขอ้มลูความปลอดภยั ผลขา้งเคยีงหรอืผลกระทบอืน่ใดจากการ 

ใช้ยา เพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ยา 

5.6 ผู้แทนบริษัทยาพึงได้รับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการให้ข้อมูลยาและการ 

ส่งเสริมการขายยาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5.7 ผู้แทนบริษัทยาพึงดำารงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรม

5.8 ผู้แทนบริษัทยาไม่พึงเข้าพบนักศึกษา เพ่ือการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา

15
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หมวด 6
สถานพยาบาล 
สถานบริการ
เภสัชกรรม

6.1 สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน พึงกำาหนดแนวปฏิ

บัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมา

ะสม กับบุคลากรแต่ละประเภทดังนี้

6.1.1 การรบัประโยชนอ์นัเปน็ทรพัยส์นิ เงนิ สิง่ของ ของขวญั ของบริจาค 

หรือบริการจากบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา

6.1.2 การแสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ  ตอ่สาธารณชน

ในเชิงธุรกิจ และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของผู้สั่งใช้ยา

ต่อสาธารณะ ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทยา

6.1.3 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน

หรือบรรยายทั้งในและต่างประเทศ

6.1.4 การนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยและสัตว์ป่วย 

6.1.5 การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ

แก่ผู้ป่วยและเจ้าของสัตว์ป่วย

6.1.6 การนำาเสนอข้อมลูเพือ่การคดัเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบำาบัดหรือคณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

คดัเลือกรายการยาของสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรอื

หน่วยงาน

6.1.7 การรบัประโยชน์อนัเปน็ทรัพยส์นิ สิง่ของ ของขวญั ของบรจิาค และ

บริการใด ๆ จากผู้แทนบริษัทยาหรือบริษัทยา

6.1.8 การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่

ประชาชนในด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงถึงช่ือการค้า หรือชื่อบริษัทยา 

เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

6.2 สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงจัดระบบและ

ดำาเนินการติดตาม กำากับดูแล เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติในข้อ 6.1

6.3 กรณีที่สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน มีการจัด

ประชุมวิชาการ โดยไดรั้บการสนบัสนนุงบดำาเนนิการ วทิยากร หรือขอ้มลูวิชาการ จาก

บริษัทยา พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

6.4 สถานพยาบาล สถานบรกิารเภสชักรรม หรอืหนว่ยงาน พงึจดัระบบการรบั

สนับสนุนจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โดยเป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั้ง

พึงจัดระบบในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง
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7.1 สถานศกึษาไมพ่งึใหผู้แ้ทนบรษัิทยาเขา้พบนักศกึษา เพือ่การโฆษณายาหรือ

การส่งเสริมการขายยา

7.2 สถานศึกษาไม่พึงให้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับยาแก่

นักศึกษา ที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา หรือบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณา

แอบแฝง

7.3 สถานศึกษาไม่พึงให้นักศึกษารับเงิน สิ่งของ หรือการสนับสนุนอื่นๆ จาก

บริษัทยาโดยตรง

7.4 สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับสนับสนุนและการกำากับดูแลการสนับสนุน

การศึกษาและกิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการ

โฆษณาและส่งเสริมการขายยา

7.5 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น 

ประพฤตตินเปน็แบบอย่างอันดีแกนั่กศกึษา ทัง้ในแง่จริยธรรมของผู้ส่ังใชย้า และความ

สัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา

7.6 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และ

เจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้ 

โดยปราศจากการชี้นำาทางธุรกิจ 

7.7 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ส่ังใช้ยา 

และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับบริษัทยาหรือผู้แทนบริษัทยา

7.8 สถานศึกษาพึงกำาหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผยความ

เก่ียวข้องกับบริษัทยา เมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การ

เขียน หรือวิธีการอื่นใดในทางวิชาการ

หมวด 7
สถานศึกษา
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เแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

สำาหรับบุคลากรในสถานพยาบาล

บทที่

2
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ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการลงนามในบันทึก

ความเข้าใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของ 24 องค์กร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดการ

บริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ รวมท้ังมีการพัฒนา

เกณฑจ์รยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยฉบบั พ.ศ. 2559 ทีป่รับ

ให้เหมาะสมกับแนวทางในการปฏิบัติยิ่งขึ้นนั้น เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ร่วมกับคณะทำางานส่งเสริมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาได้รับมอบหมายจากคณะ

อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้จัดทำาแนวปฏิบัติตามเกณฑ์

จรยิธรรมว่าดว้ยการส่งเสรมิการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ขึน้ โดยอาศยั

ความรว่มมอืจากสหวชิาชีพ เพือ่รวบรวมคำาถาม-คำาตอบเกีย่วกับแนวทางทีเ่หมาะสม 

ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ สำาหรับบุคลากรในสถานพยาบาล 

และ/หรอืสถานศกึษาสำาหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ (แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

อาจารย ์ผู้บรหิาร และเจา้หนา้ท่ีอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง) รวมทัง้เกณฑข้์อบงัคบัของสภาวชิาชพี 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เกณฑ์

จรยิธรรมของอตุสาหกรรมยา รวมถงึเกณฑจ์รยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของ

องค์การอนามัยโลก ทั้งหวังว่าแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ น้ี ยังสามารถเป็น

แนวทางที่นำาไปประยุกต์ใช้กับเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ทาง 

การแพทย์อื่นๆ ได้ในลักษณะเดียวกัน

อน่ึง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ไม่อาจกล่าวถึงประเด็นปัญหาทุก 

รูปแบบท่ีบุคลากรในสถานพยาบาลอาจจะพบได้ในการปฏิบัติงาน แต่หวังว่าจะเป็น 

สิ่งที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกหลักจริยธรรมได้สำาหรับเร่ืองที่พบได้บ่อย เพื่อลด 

ขอ้ครหาเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้นและปจัจยัทีอ่าจมอีทิธพิลตอ่การใชย้า หากบคุลากร 

ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตัดสินทางจริยธรรมได้ยาก แนะนำาให้ปรึกษากับผู้เก่ียวข้อง

หรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า หรือกรรมการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหา 

แนวทางที่เหมาะสม โดยพิจารณาว่าต้องไม่มีข้อผูกมัดกับการสั่งใช้หรือนำาเข้ายา และ

ยึดตามหลักประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

ความเป็นมา

20
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การส่งเสริมการขายยา
จะต้องพิจารณาว่าไม่มีข้อผูกมัด

กับการสั่งใช้ยาหรือการนำายา
เข้าเป็นบัญชีโรงพยาบาล

โดยให้ยึดตามหลักประโยชน์สูงสุด
ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
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1 	 ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุลากรกับบรษิทัยาหรอืผูแ้ทน	ตอ้งยดึหลกัการประพฤติ
ปฏิบัติที่เรียบร้อย	ดีงาม	ถูกต้อง	เหมาะสมกับกาลเทศะ	และวิชาชีพ	

2 	 คำานึงถึงเจตนา	ความเหมาะสม	 และผลกระทบกับมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ	ในการรับสิ่งของใดๆ	จากบริษัทยาหรือผู้แทน

3 	 รับและ ส่ังใช้ ตัวอย่างยาหรือยาบริจาค	 ผ่านระบบกำากับดูแลของ																								
สถานพยาบาล

4 	 ดำาเนินการผ่านระบบกำากับดูแลของสถานพยาบาล	 ในการรับการสนับสนุน
จากบริษัทยา	เพื่อเข้าประชุม	อบรม	สัมมนา	หรือดูงาน	

5 	 เผยแพร่ความรู้ที่มีอย่างเที่ยงธรรม	 โดยอ้างอิงตามหลักฐานด้านสุขภาพ 
ที่ เหมาะสม	 ทั้งแสดงโดยเปิดเผยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจคาบ																		
เกี่ยวกับเรื่องนั้น

6 	 เ ข้าร่วมดำา เนินการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบหรือข้อกำาหนดของ 
สถานพยาบาลและผ่านการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในคนแล้วเท่านั้น

7 	 ดำาเนินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต/นักศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
กับบริษัทยา	 ทั้งส่งเสริมนโยบายกำากับดูแลของสถาบันการศึกษาและ 
สถานพยาบาล

8 	 ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบคัดเลือก	จัดซื้อ	 จัดหายา	ที่โปร่งใส	สุจริต	
เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	และอยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุผล

9 	 ดำาเนินการผ่านระบบของสถานพยาบาล	 ในการรับการสนับสนุนจาก 
บริษัทยา	 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือบริการสุขภาพ	 และกำากับดูแล 
ให้มีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

10 	 ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือติดตาม	กำากับดูแล	
รายงานขอ้มลูปอ้นกลบัดา้นจรยิธรรมฯ	และระบบยกยอ่งบคุลากรผูเ้ปน็แบบ
อย่างที่ดี

The do’s
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The don’ts

1
 
หลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์กับบริษัทยาหรือผู้แทน	ที่จุดบริการผู้ป่วย

2  ไม่รับของขวัญของชำาร่วย	ทรัพย์สิน	บริการ	หรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว	
จากบริษัทยาหรือผู้แทน

3
 
ไมน่ำายาตวัอยา่งหรอืยาบรจิาค	ไปใชเ้พือ่ประโยชนส่์วนตน	หรอืนำาไปจำาหนา่ย
แก่ผู้ป่วย

4
 
ไม่รับการสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในส่วนท่ีเกินจำาเป็น	
ฟุ่มเฟือย	หรือเป็นการสนับสนุนของผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

5
 
ไม่รับเขียนบทความ	 เป็นวิทยากร	หรือที่ปรึกษาแก่บริษัทยา	ถ้าสงสัยว่าจะ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตน	วิชาชีพ	หรือมิได้เป็นไปตามระเบียบ
ของสถานพยาบาล

6
 
ไม่ดำาเนินการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย	 เพียงเพ่ือส่งเสริมการขายของ
บริษัทยา	มากกว่าการมุ่งหวังถึงประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมเป็นสำาคัญ

7
 
ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ	มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ	
โดยตรงกับบริษัทยาหรือผู้แทน

8
 
ไมย่อมรบัการเสนอใหห้รอืการรบัผลประโยชนใ์นทกุรปูแบบ	เพือ่โนม้นา้วหรอื
ตอบแทนการตัดสินใจคัดเลือก	จัดซื้อ	จัดหายาของสถานพยาบาล

9
 
ไม่ยอมรับต่อข้อผูกมัดกับการส่งเสริมการขาย	หรือการโฆษณาชวนเชื่อ
แอบแฝง	ของผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการหรือบริการสุขภาพ

10
 
ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิด	 หรือพฤติกรรมที่สงสัยว่าผิดเกณฑ์ทาง				
จริยธรรมฯ	ในสถานพยาบาล
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ประเด็นที่

1

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างบุคลากรในสถานพยาบาลและ
บริษัทยา ควรเป็นอย่างไร

A ความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานพยาบาลคือการทำาให้เช่ือมั่นได้ว่า การทำาหน้าที่

ตามวชิาชพีของตนนัน้ยดึตามหลกัประโยชน์สงูสดุของผูป้ว่ยเปน็ทีต้ั่ง ไมอ่ยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบคุคล

หรือธุรกิจอื่นใด ดังนั้น การคงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างบุคลากรและผู้แทนบริษัทยา ไม่ให้

มีความลำาเอียงในการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำาเป็น เป็นหน้าที่ที่สมาคมวิชาชีพ และ 

หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทั้งสองกลุ่มต้องสร้างแนวทางการปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพ  

และกำากับเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพนำาไปสู่การรับ-ส่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย  

บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย และลดความเคลือบแคลงใจของสังคม

เกณฑจ์รยิธรรมฯ เกีย่วกบัการสง่เสริมการขายในสถานพยาบาล สอดคล้องกับเกณฑข้์อบงัคบั

ของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีลักษณะที่สำาคัญ ได้แก่

1. การส่งเสริมการขายต้องดำาเนินการในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ในบริเวณที่หน่วยงาน

ของสถานพยาบาลกำาหนดไว้ เพ่ือให้ผู้แทนยาเข้าพบบุคลากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ทันสมัย 

ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ

2. การแสดงออกหรือปฏิบัติตนในระหว่างนั้น ควรเป็นไปตามวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคม 

และพึงดำารงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและ

สังคม

3. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเข้าพบบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีที่จุดบริการผู้ป่วย เช่น 

ห้องตรวจผู้ป่วย หอผู้ป่วย เป็นต้น เว้นแต่กรณีจำาเป็นที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย เมื่อได้รับ

การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพื่อการ

แนะนำาทางเทคนิคการใช้อุปกรณ์บางชนิดที่มี

รายละเอียดพิเศษ เป็นต้น

4. หากพบการกระทำาที่ไม่เหมาะสมใดๆ 

บคุลากรควรแจง้ผูบ้รหิารของสถานพยาบาลถงึ

เหตกุารณด์งักล่าว เพือ่การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

และหามาตรการเพ่ือแก้ไขหรือป้องกันเหตุการณ์

นั้นๆ ตามแนวทางที่กำาหนดต่อไป1

1 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 30 และ 31
 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2538 ข้อ 31 และ 32
 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. 2538 ข้อ 20 และ 21

DO
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบริษัทยา
หรือผู้แทน ต้องยึดหลักการประพฤติปฏิบัติ
ที่เรียบร้อย ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และวิชาชีพ

DON’T
หลกีเลีย่งปฏสิมัพนัธ์กบับรษิทัยาหรอืผูแ้ทน  
ที่จุดบริการผู้ป่วย

24 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
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บุคลากรรับของขวัญของชำาร่วยจากบริษัทยาได้หรือไม่

ผลสรปุจากการศกึษาทีผ่า่นมาบง่ชีว้า่ การรับส่ิงจงูใจด้วยประโยชน์อ่ืนใด ซึง่เปน็ทรัพย์สินหรือบริการ

อันเป็นกิจส่วนตัวนั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสั่งใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ยา เพื่อหวังผลในการส่งเสริม

การขาย นำาไปสู่การสั่งจ่ายยาเกินความจำาเป็น และผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เป็นรูปแบบหนึ่งของการ

ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบุคคลกับประโยชนส่์วนรวม และกระทบต่อความเปน็อสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

ในเรื่องนี้ เกณฑ์จริยธรรมฯ สอดคล้องกับหลักจรรยาวิชาชีพ เช่นที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย

การรกัษาจรยิธรรมแหง่วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 เรือ่งการปฏบิตัตินในกรณทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัผูป้ระกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งระบุว่า บุคลากรไม่พึงรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว (เช่น 

ของขวัญ ของชำาร่วย เงิน สิ่งของ อาหารเครื่องดื่ม ตั๋วมหรสพ เป็นต้น) และบริการอันเป็นกิจส่วนตัว  

อนัมใิชค่่าตอบแทนจากการเป็นทีป่รกึษา เปน็วทิยากร หรือเปน็ผู้ได้รับทุนวจัิย จากบริษทัยาและเวชภณัฑฯ์ 

หรือผู้แทน 

สำาหรับกรณีท่ีเป็นการประชุมทางวิชาการหรือการแนะนำายาน้ัน อาจมีการมอบส่ิงของคู่กับเอกสารข้อมูล 

แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเปิดเผย ซ่ึงถ้าส่ิงน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม (เช่น เครื่องเขียน 

อาหารเครื่องดื่มขณะประชุม เป็นต้น) ก็อาจรับมอบได้ ถ้ามีมูลค่าเหมาะสมเฉพาะในโอกาสและไม่เกิน 

สามพันบาท ส่วนการรับมอบสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการหรือด้านบริการที่ยังประโยชน์แก่

ผู้ป่วยโดยรวม ควรดำาเนินการในนามของสถานพยาบาลต้นสังกัด

นอกจากนั้น กรณีที่บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

อันอาจคำานวณเป็นเงินได้จากผู้ใด และยังใช้บังคับกับผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง

สองปี อย่างไรก็ตาม มาตรา 128 มีข้อยกเว้นใน 2 กรณี ได้แก่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้

ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย และการรับโดยธรรมจรรยา ตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท 

และรวมถึงการรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ

ญาติที่ให้ตามประเพณี”

สำาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

มาแล้ว โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือไม่แน่ใจ ก็

ตอ้งรายงานใหผู้บ้รหิารในระดับทีส่งูกวา่ไดร้บัทราบ 

เพ่ือวนิจิฉยัถงึความจำาเปน็และความเหมาะสมของ

การรับนั้นต่อไป2

2 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 41 และ 42
 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

DO
คำานึงถึงเจตนา ความเหมาะสม และผลกระทบ
กับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ในการรับ
สิ่งของใดๆ จากบริษัทยาหรือผู้แทน

DON’T
ไม่รับของขวัญของชำาร่วย ทรัพย์สิน บริการ 
หรือประโยชน์อันเป็นส่วนตัว จากบริษัทยา
หรือผู้แทน

Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND 25
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การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาจากบริษัทยา ควรปฏิบัติอย่างไร

การมอบตัวอย่างยาแก่บุคลากรนั้น ก็เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา 

หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก อย่างไรก็ตาม การจัดส่งยาเพื่อนำามามอบและการเก็บ

รักษาอาจมีความไม่เหมาะสม และกระทบต่อคุณภาพของตัวอย่างยาได้เพราะขาดการควบคุมที่

เพียงพอ หรือในบางครั้งอาจมีการให้ตัวอย่างยาในปริมาณมากหรือมีราคาสูง ซึ่งอาจโน้มน้าวให้

เกิดการสั่งใช้ยาเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้

การรับตัวอย่างยา (รวมถึงยาบริจาค) มาใช้ในงานบริการรักษา จึงต้องดำาเนินการผ่านระบบ

กำากับดูแลของสถานพยาบาล เพื่อให้เป็นกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นประโยชน์ใน

การบริหารจัดการคลัง และทำาให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ไม่สามารถรับเป็นรายบุคคลได้ 

และต้องไม่มีการนำามาจำาหน่ายแก่ผู้ป่วย ทั้งตัวอย่างยาที่จะนำามาใช้ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว การใช้ยาที่ยังไม่มีทะเบียน ควรทำาในรูปแบบของงาน

วิจัย หรือเพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

อนึ่ง ผู้บริหารสถานพยาบาลควรจัดแยกระบบการบริหารจัดการตัวอย่างยาที่ใช้สำาหรับ  

“งานวิจัย” จาก “งานบริการรักษา” และ “ตัวอย่างก่อนนำาเข้าใช้ในโรงพยาบาล” กับ “ตัวอย่างที่มีใช้

อยูแ่ลว้ในโรงพยาบาล” ทัง้ควรกำาหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการส่ังใชต้วัอย่างยา โดยคำานงึถงึประโยชน์

และความปลอดภัยที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นสำาคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อสนับสนุนการขายหรือเพื่อประโยชน์

นอกเหนือจากนั้น และควรมีการประเมินสรุปผลจากการใช้ตัวอย่างยาน้ันๆ ด้วยมาตรฐานทาง

วิชาการ3

DO
รับและสั่งใช้ตัวอย่างยาหรือยาบริจาค ผ่านระบบกำากับดูแลของสถาน
พยาบาล

DON’T
ไม่นำายาตัวอย่างหรือยาบริจาค ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำาไป
จำาหน่ายแก่ผู้ป่วย

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

26 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
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บุคลากรจะรับการสนับสนุนเพื่อเข้าประชุม สัมมนา อบรม หรือ
ดูงาน ได้หรือไม่ อย่างไร

บคุลากรสามารถรบัการสนับสนุนจากบริษทัยา (รวมทัง้แหล่งทนุภาคเอกชนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับบริษัทยา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไร) เพื่อกิจกรรมดังกล่าวได้ หากวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้นจักเป็นประโยชน์โดยตรงในงานบริการรักษาของสถานพยาบาล หรือเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร แต่ต้องไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดกับการส่งเสริมการขาย ทั้งเป็นการสนับสนุน

เฉพาะตัวของบุคลากรในช่วงเวลาน้ัน ไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดตามท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และ

เป็นการสนับสนุนเฉพาะในส่วนที่จำาเป็น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารและค่าที่พัก 

(ถ้ามี) บนพื้นฐานตามความเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งอาจนำาไปสู่ข้อครหาในภายหลัง

การรบัการสนบัสนนุดงักลา่ว จงึตอ้งดำาเนินการผา่นระบบกำากบัดแูลของสถานพยาบาล โดย

ได้รับพิจารณาและอนุมัติจากผู้บริหารล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ซ่ึงมขีอ้หา้มในการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด ตาม พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 ในการนี ้ผู้บริหารสถานพยาบาลตอ้งจัดใหม้รีะบบ

รองรบัการสนบัสนนุจากบรษิทัยา (รวมท้ังแหลง่ทนุภาคเอกชนอืน่) เพือ่การดำาเนนิงานกจิกรรมทาง

วิชาการของบุคลากรอย่างเป็นทางการ ผ่านระบบจัดสรรและการกำากับดูแลที่เหมาะสม โปร่งใส 

ตรวจสอบและเปิดเผยได้ หลีกเลี่ยงการสนับสนุนโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลโดยไม่มีเหตุผลรองรับ 

และยึดตามประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลอย่างแท้จริง4

DO
ดำาเนินการผ่านระบบกำากับดูแลของสถานพยาบาล ในการรับการ
สนับสนุนจากบริษัทยา เพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือดูงาน

DON’T
ไม่รับการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในส่วนที่เกินจำาเป็น 
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการสนับสนุนของผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

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

5

บุคลากรพึงปฏิบัติอย่างไรในกรณีรับเขียนบทความ 
เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษาแก่บริษัทยา?

ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ในการดูแลรักษาหรือการใช้ยาและเวชภัณฑ์

ของบุคลากร ย่อมเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ในการให้ความรู้และคำาแนะนำาต่างๆ แก่บุคลากร

อื่นในวงกว้าง ซึ่งทางบริษัทยาอาจอาศัยศักยภาพดังกล่าวเพื่อช่วยเผยแพร่ และพัฒนาแนวทาง 

การใช้ยาให้เหมาะสมหรือกว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเชิญเขียนบทความ เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา 

ในกรณีดังกล่าว แม้ไม่ผิดกฎหมายหรือจรรยาวิชาชีพ แต่บุคลากรต้องคำานึงถึงความเหมาะสม  

โดยเฉพาะในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ผลต่อความน่าเชื่อถือทางวิชาการทั้งของตนและของ 

สถานพยาบาลต้นสังกัด รวมทั้งผลกระทบต่อวิชาชีพด้วย

แนวปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วจงึควรเปน็ไปตามระเบยีบของสถานพยาบาล ไดแ้ก ่การแจง้ (หรอื

ขออนุมัติ) ต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการ การแสดงถึงหลักฐานเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ 

หรืออาจรวมถึงการเปิดเผยอัตราค่าจ้างที่ได้รับต่อหน่วยงาน ที่สำาคัญ ควรมีการแสดงโดยเปิดเผย

ในขณะทีบ่รรยายโดยการพดูหรอืการเขยีนทกุครัง้วา่ ตนมีสว่นเกี่ยวข้องโดยได้รบัผลประโยชนใ์ดๆ 

จากธุรกิจน้ันหรือไม่ (declare conflict of interest) เช่น เป็นผู้ร่วมทุน เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นผู้ได้รับ

ทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้น อันเป็นแนวทางที่สง่างาม มีศักดิ์ศรีสำาหรับ

บุคลากร เพื่อป้องกันข้อครหาด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

สำาหรับกรณีที่บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวปฏิบัติในเร่ืองนี้แม้ไม่ได้ถูกครอบคลุมตาม

หลักกฎหมายของมาตรา 126 (4) แต่มาตรฐานทางจริยธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติเหนือ

กวา่กฎหมาย การรว่มเขยีนบทความหรอืเปน็วทิยากรนัน้ตอ้งกระทำาเพือ่เผยแพรค่วามรูท้ีต่นมอียา่ง

เที่ยงธรรม ไม่มีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นเพื่อส่งเสริมการใช้ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มิเช่นนั้นก็อาจ

ถือว่าเป็นการรับจ้างให้ทำาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

รวมถงึการแสดงตนเพือ่สนบัสนนุยาหรอืเวชภณัฑ์

ต่อสาธารณะในเชิงธุรกิจ ส่วนการเป็นท่ีปรึกษาแก่

บริษัทยาน้ัน ย่ิงต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

โดยบริษัทน้ันต้องไม่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลควบคุม 

หรือตรวจสอบของตน และต้องไม่มีการใช้อำานาจ

ในตำาแหน่งหน้าท่ีไปเอ้ือประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง 

ซึ่งจัดเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในทั้งสอง 

รูปแบบ5

DO
เผยแพร่ความรู้ที่มีอย่างเที่ยงธรรม โดยอ้างอิง
ตามหลักฐานด้านสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งแสดง
โดยเปิดเผยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจคาบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น

DON’T
ไม่รับเขียนบทความ เป็นวิทยากร หรือที่ปรึกษา
แก่บริษัทยา ถ้าสงสัยว่าจะมีผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของตน วิชาชีพ หรือมิได้เป็นไป
ตามระเบียบของสถานพยาบาล

5 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 45

28 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ



ประเด็นที่

6

บุคลากรพึงปฏิบัติอย่างไร ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยกับ 
บริษัทยา?

ด้วยเป็นที่ยอมรับว่า การศึกษาวิจัยมีความสำาคัญต่อความรุดหน้าในการรักษาพยาบาล

หลายๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันโรค และการยืนยันถึง

ความปลอดภยัและประสทิธิภาพของยาใหม ่บคุลากรจงึมโีอกาสเขา้ร่วมในโครงการวจิยัทีส่นบัสนุน

โดยบริษัทยาได้ ในกรณีดังกล่าว ควรพิจารณาว่างานวิจัยนั้นจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 

มิได้ดำาเนินการเพื่อสนับสนุนการขาย ทั้งข้อเสนอโครงการนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน

คน โดยคำานึงถึงหลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย 

(Beneficence/Non-maleficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) เป็นสำาคัญ 

แนวปฏบิตัใินเรือ่งนี ้จงึตอ้งเปน็ไปตามระเบยีบหรอืขอ้กำาหนดในการวจิยัของสถานพยาบาล 

รวมท้ังเกณฑ์ดำาเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งอนุมัติรับรองโครงการนั้น  

ที่สำาคัญ ควรดำาเนินการวิจัยโดยคำานึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ 

ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเปน็สำาคญั มกีารแสดงโดยเปดิเผยถึงการมส่ีวนไดส่้วนเสยีตามจริง รวมทัง้การวเิคราะห ์

สรุปผล และเผยแพร่ผลงานวิจัย ต้องดำาเนินการตามหลักวิชาการ ไม่มีการปกปิดข้อมูลหรือนำา 

ผลงานเพียงบางส่วนไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น6

DO
เข้าร่วมดำาเนินการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบหรือข้อกำาหนดของ
สถานพยาบาล และผ่านการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนแล้วเท่าน้ัน

DON’T
ไม่ดำาเนินการวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย เพียงเพื่อส่งเสริมการ
ขายของบริษัทยา มากกว่าการมุ่งหวังถึงประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
สังคมเป็นสำาคัญ

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

Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND 29



ประเด็นที่

7

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างครู/อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา 
กับบริษัทยา ควรเป็นอย่างไร?

สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถานพยาบาลต่างๆ ภาครัฐ มักมีนิสิต/นักศึกษาในวิชาชีพด้าน

สุขภาพ (เช่น นกัศกึษาแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล หรอืระดบัปรญิญาแขนงตา่งๆ เปน็ตน้) 

มาศึกษา ดูงาน หรืออบรม จึงจำาเป็นที่สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลต้องมีแนวปฏิบัติตาม

เกณฑ์จริยธรรมฯ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นในแบบอย่างที่ดี และจะได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป 

นอกจากนั้น นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จัดว่าเป็นผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย 

อาจมีวิจารณญาณไม่เพียงพอต่อการพิจารณาแยกแยะกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้หรือเพ่ือส่งเสริมการขาย 

สถาบนัการศกึษาและสถานพยาบาล ควรมนีโยบายทีช่ดัเจนถึงปฏสัิมพนัธท์ีเ่หมาะสมระหวา่งนิสิต/

นักศึกษา และบริษัทยา ดังนี้

1. ต้องมีข้อกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ใดๆ 

โดยตรงกับบริษัทยาหรือผู้แทนในประเด็นว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

2. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาเข้าไปในสถานที่ท่ีเป็นห้องเรียนของนิสิต/นักศึกษาทุก

หลักสูตร

3. การสนับสนุนใดๆ ต่อกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา ควรต้องดำาเนินการผ่านหน่วยงานที่

กำากับดูแลของสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลเท่านั้น

4. สำาหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องในระดับหลังปริญญา ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบ

เวชกรรมแลว้ (เชน่ แพทยป์ระจำาบา้น แพทย์/เภสัชกร/พยาบาลทีม่าอบรม ดงูาน เปน็ตน้) ปฏิสัมพนัธ์

โดยตรงกบับรษิทัยาหรอืผูแ้ทนควรเปน็ไปอยา่งเหมาะสมตามเกณฑจ์รยิธรรมฯ และใหอ้ยู่ในระเบียบ

ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำากับดูแล 

5. ตอ้งมนีโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนแกนิ่สิต/นกัศกึษา และผูอ้บรมดา้นการแพทย์ 

ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล7

7 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 หมวด 7

DO
ดำาเนินตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต/นักศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับบริษัทยา 
ท้ังส่งเสริมนโยบายกำากับดูแลของสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาล

DON’T
ไม่อนุญาตให้นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ โดยตรง
กับบริษัทยาหรือผู้แทน

30 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
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การคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาของสถานพยาบาล  
ควรมีแนวทางอย่างไร?

มักมีคำาถามอยู่เสมอเก่ียวกับการสร้างระบบธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการในการ 

จัดซื้อจัดหายามีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในการนี้ สถานพยาบาลต้องแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญ 

กบันโยบายในการคดัเลอืก จดัซือ้ จดัหายา โดยมอบหมายและสนบัสนนุใหค้ณะกรรมการเภสชักรรม

และการบำาบัด หรือคณะกรรมการวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในทุก

ภาคส่วน ไดว้างระบบดำาเนินการบนพืน้ฐานของความโปร่งใส ปราศจากอิทธพิลของธรุกิจ ดว้ยความ

มีประสิทธิผลและความสมเหตุสมผล ทั้งคุณภาพและราคา

ข้อแนะนำาที่สำาคัญในการจัดซื้อจัดหายา ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ได้แก่

1. คณะกรรมการเภสชักรรมและการบำาบดั และคณะอนุกรรมการทกุชดุในบริบททีเ่ก่ียวข้อง 

ต้องได้รับการคัดเลือกมาจากทุกภาคส่วน และมีการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาทุกครั้ง

ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำาเนินการ

2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการการคลังยา ที่พอเหมาะแก่การจัดบริการสุขภาพของสถาน

พยาบาล พร้อมมีแนวทางหรือมาตรการท่ีจะประกันความเป็นอิสระ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด และคณะอนุกรรมการทุกชุดในบริบทที่เกี่ยวข้อง

3. ควรมีแนวทางในการพิจารณารูปแบบการนำายาเข้าใช้ในสถานพยาบาลที่ชัดเจน โปร่งใส 

ทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบพิเศษ (เช่น access program สำาหรับยาที่มีราคาสูงและอยู่นอก 

สิทธิประโยชน์ เป็นต้น) โดยยึดตามหลัก

ประโยชนสู์งสดุของผูป่้วย และอยูบ่นพ้ืนฐาน

ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ 

4. ควรมแีนวทางตรวจสอบการเสนอ

ผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะ

โดยการมอบให้ การจ่าย หรือการตอบแทน

ทีผ่ดิกฎหมายในรปูแบบตา่งๆ ท้ังควรมรีะบบ

บนัทกึ ตดิตาม ทวนสอบ และรายงานผลการ

ดำาเนินการ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส สุจริต 

เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์

ของคณะกรรมการฯ8

8 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดฯ พ.ศ. 2557
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557
 ประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559

DO
ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบคัดเลือก จัดซ้ือ 
จัดหายา ท่ีโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
และอยู่บนพ้ืนฐานของความสมเหตุผล

DON’T
ไม่ยอมรับการเสนอให้หรือการรับผลประโยชน์
ในทุกรูปแบบ เพื่อโน้มน้าวหรือตอบแทน
การตัดสินใจคัดเลือก จัดซื้อ จัดหายาของ
สถานพยาบาล
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การรบัการสนบัสนนุในการจัดกิจกรรมของสถานพยาบาล/หน่วยงาน 
ควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร?

A ในการจดักจิกรรมภายใตก้ารสนับสนุนจากบริษทัยาหรอืธรุกจิอ่ืนใด ควรตระหนักวา่ โดยนัยแหง่

การให้การสนบัสนุนนัน้ จะมีความหวังในผลแหง่การใหบ้างอยา่ง ซึง่อาจเกีย่วโยงกบัผลประโยชนท์างธรุกจิ 

ทั้งเพ่ือเพิ่มยอดขาย เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อสร้างภาพพจน์และอิทธิพลให้กับผลิตภัณฑ์ของ 

ผู้สนับสนุนนั้น เป็นต้น

การรับการสนับสนุนสำาหรับกิจกรรมด้านสุขภาพหรือด้านบริการวิชาการของสถานพยาบาล/หน่วยงาน

ในสังกัดนั้น จึงต้องทำาด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีแนวทางดูแลให้

กิจกรรมเป็นไปตามนั้นจริง ไม่มีโฆษณาแอบแฝง และไม่มีข้อผูกมัดกับการนำายาเข้าสถานพยาบาลหรือ

ปริมาณการสั่งใช้ยาอย่างใดทั้งสิ้น ข้อแนะนำาที่สำาคัญในการพิจารณาดำาเนินการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ

เกณฑ์จริยธรรมฯ ได้แก่

1. การรบัการสนบัสนนุจากบรษิทัยา (รวมทัง้แหล่งทนุภาคเอกชนอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกับบริษทัยา หรอื

องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไร) ต้องดำาเนินการผ่านระบบกำากับดูแลของสถานพยาบาล

2. จดัรูปแบบและเลอืกสถานทีจ่ดักิจกรรมใหเ้หมาะสม ไมใ่หม้ภีาพพจนท์ีเ่ปน็ลบในสายตาสาธารณะ

3. จดัใหม้แีผน่พบัหรอืใบประชาสมัพนัธ์ ตามวตัถุประสงคจ์ริงในการจดักิจกรรม ไมม่โีฆษณาแอบแฝง

4. ในระหว่างการจัดกิจกรรม หลีกเลี่ยงการจัดให้มีสันทนาการ กิจกรรมที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้า

ของยา หรือการอื่นใดที่อาจเป็นการโฆษณาแอบแฝงภายในสถานพยาบาล

5. มีการแสดงอย่างเปิดเผยถึงการสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ทราบ ทั้งนี้ อาจจัดสถานที่สำาหรับผู้แทนของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่าที่

จำาเป็น โดยต้องกำากับเนื้อหาของข้อมูลหรือกิจกรรมให้

เหมาะสม เป็นจริง สอดคล้องกับหลักการใช้ยาอย่าง 

สมเหตุผล

6. หลีกเลี่ยงมิให้มีการติดต่อโดยตรงระหว่าง

บริษัทยา หรือภาคเอกชนอื่นๆ ที่เป็นผู้สนับสนุน กับ

องค์กรผู้ป่วยหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาล

7. มกีารกำากับดูแลหลกัฐานการรบัการสนบัสนนุ 

และควรกำาหนดให้มีการรายงานแก่ผู้บริหาร ตามระเบียบ

หรือข้อกำาหนดของสถานพยาบาล เพื่อแสดงถึงความ

โปร่งใสในการดำาเนินการ9

9 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ข้อ 6.1 – 6.3
 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 3.2 และข้อ 6.1.7

DO
ดำาเนินการผ่านระบบของสถานพยาบาล 
ในการรับการสนับสนุนจากบริษัทยา
เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือบริการ
สุขภาพ และกำากับดูแลให้มีวัตถุประสงค์
ท่ีเหมาะสม

DON’T
ไม่ยอมรับต่อข้อผูกมัดกับการส่งเสริม
การขาย หรือการโฆษณาชวนเชื่อแอบแฝง
ของผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
หรือบริการสุขภาพ

32 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ
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การติดตาม กำากับดูแล และให้ข้อมูลป้อนกลับเรื่องจริยธรรมฯ 
ในสถานพยาบาล ควรเป็นอย่างไร?

การจัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม กำากับดูแลภายในวิชาชีพ หน่วยงาน และ

สถานพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในระบบการบริหารผลการดำาเนินงานด้าน 

จริยธรรมฯ ภายในองค์กร ทั้งเพื่อให้รายงานผลและข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรได้เห็นถึงผลการ

ปฏิบัติว่าดีหรือไม่ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และควรที่จะต้องปรับปรุงส่วนใดบ้าง ระบบ 

ดังกล่าวอาจรวมตั้งแต่การสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี การรับการสนับสนุนไปประชุม-

สัมมนา-อบรม-ดูงาน การวิจัย การจัดกิจกรรม การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ การบริหาร 

ความเสี่ยงที่อาจเชื่อมโยงกับปัญหาทางจริยธรรมฯ ไปจนถึงการกำากับดูแลนโยบาย และมาตรการ

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมฯ ในการทำาให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานในสถานพยาบาลมีความรัดกุม 

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมฯ ที่กำาหนดไว้

ทั้งนี้ สถานพยาบาลควรกำาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการตรวจสอบรายงานผลที่ชัดเจน 

เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบในการยกย่องให้กำาลังใจบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และมีระบบตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนว่า อาจมีพฤติกรรมผิดเกณฑ์ 

จรยิธรรมฯ ขึน้ในสถานพยาบาล รวมถึงการกำาหนดบทลงโทษแกผู่ท้ีไ่มป่ฏบิตัติามเกณฑ์จรยิธรรมฯ 

อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม

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

DO
ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือติดตาม กำากับดูแล  
รายงานข้อมูลป้อนกลับด้านจริยธรรมฯ และระบบยกย่องบุคลากรผู้เป็น
แบบอย่างท่ีดี

DON’T
ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิด หรือพฤติกรรมที่สงสัยว่าผิดเกณฑ์ทาง
จริยธรรมฯ ในสถานพยาบาล 
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Codes of Business Ethics in the Biopharmaceutical Sector. เข้าถงึไดจ้าก: https:/www.

ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/eng/rs00594.html

4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF
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ระบบการเฝ้าระวัง ร้องเรียน
และรายงานการส่งเสริม

ธรรมาภิบาลระบบยา
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

บทที่

3
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การพฒันาระบบการเฝา้ระวงั รอ้งเรียนและรายงานการส่งเสริมธรรมาภบิาลระบบยาวา่ดว้ย

การส่งเสริมการขายยา โดยเสนอให้หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่มีโรงพยาบาลสังกัดต่าง ๆ 

ได้แก่ โรงพยาบาลสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และ 

โรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยั เปน็ตน้ ดำาเนนิการตามแนวทางดงักลา่ว และมอบหมายใหค้ณะทำางาน 

ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ประเมินผลการปฏิบัติ     

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ เพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงด้าน         

ธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและเพ่ือใช้ในการพัฒนาให้ธรรมาภิบาลระบบยา 

ดีขึ้นในรอบปีถัดไป

แนวทางการดำาเนินการการเฝ้าระวัง ร้องเรียน และรายงาน 
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

สถานพยาบาล บริษัทยา และองค์กรกำากับด้านจริยธรรมของบริษัทยา ควรดำาเนินการ 

เฝ้าระวังให้องค์กร บุคลากรและสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยา นอกจากน้ีทุกคนรวมทั้งภาคประชาชนควรการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติเกณฑ์

จรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของบคุลากรทางการแพทย์และบริษทัยา โดยสนับสนนุให้มี

กระบวนการเฝ้าระวัง ร้องเรียนและรายงานด้านการปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม 

การขายยาตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กระบวนการรายงาน กรณีมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม 
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

สถานพยาบาล บริษัทยา

เหตุการณร์้องเรียน กรณี
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

เกณฑ์จริยธรรมฯ จากบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้แทนยา

หรือประชาชน

เหตุการณร์้องเรียน กรณี
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

เกณฑ์จริยธรรมฯ จากบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้แทนยา

หรือประชาชน

สำาเนาแจ้งประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ผู้บริหารสถานพยาบาลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากเป็นกรณีการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเกณฑ์

จริยธรรมฯ จะแจ้งตามฟอร์ม
เอกสารปิดผนึกกลับไปยัง

ผู้บริหารบริษัทยา

ผู้บริหารสถานพยาบาทตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากเป็นกรณีการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเกณฑ์

จริยธรรมฯ จะแจ้งตามฟอร์ม
เอกสารปิดผนึกกลับไปยัง

ผู้บริหารสถานพยาบาล
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1. ด้านสถานพยาบาล

1.1 สถานพยาบาลมรีะบบการเฝา้ระวงัการปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ไปตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ ของหนว่ย

งานและคณะกรรมการยาของหน่วยงาน 

1.2 สถานพยาบาลยังมีระบบรับรับร้องเรียนด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมทั้งกรณี

มกีารปฏบัิตทิีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมฯของบคุลากรอยูแ่ล้ว กลไกระบบรายงานความ

เสี่ยงของสถานพยาบาลนี้นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้

แทนยา หรอืประชาชนทัว่ไปแลว้ยงัมรีะบบตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและการรวบรวมเหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถานพยาบาล

1.3 กรณมีปีระเดน็ไมป่ฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯของผูแ้ทนบรษิทัยา นอกจากผูบ้รหิารสถาน

พยาบาลจะดำาเนินการตามระเบียบขององค์กรแล้วจะแจ้งต่อผู้บริหารบริษัทยานั้นๆโดย

ปิดผนึกลับ (ตามแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ตามเอกสาร 2) พร้อม

สำาเนาใหป้ระธานคณะอนกุรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุล และสามารถนำาข้อมลู

ไปพัฒนาระบบธรรมาภิบาลระบบยาต่อไป

2. ด้านบริษัทยา หรือ องค์กรกำากับด้านจริยธรรมของบริษัทยา

2.1 บริษัทยา หรือองค์กรกำากับด้านจริยธรรมของบริษัทยามีระบบการเฝ้าระวังการปฏิบัติที ่

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ขององค์กร 

2.2 หากมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯของบุคลากรการแพทย์ต่อผู้แทนบริษัทยา

หรือบริษัทยาเอง ผู้บริหารบริษัทยาจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

2.3 หากมีกรณีท่ีไม่ปฏิบัติไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯข้างต้นจริง ผู้บริหารบริษัทยาจะแจ้งต่อ 

ผู้บริหารสถานพยาบาลโดยปิดผนึกลับ (ตามาแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 

จรยิธรรมฯ ตามเอกสาร 3) เพือ่ดำาเนินการตอ่ไป พร้อมสำาเนาให้ประธานคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

3. ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

รวบรวมข้อมูลการรายงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ มอบให้คณะทำางาน

จริยธรรมฯ ร่วมตัวแทนองค์กรกำากับด้านจริยธรรมของบริษัทยา วิเคราะห์ ประเมินการรายงาน 

การเฝา้ระวงัดงักลา่วและเสนอแผนงานพฒันาตอ่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตผุล

ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป
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มติคณะรัฐมนตรี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต

ในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

บทที่

4
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มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงถึงกรณีการทุจริตเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่ายาของข้าราชการ ซ่ึงจาก

การสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำาในลักษณะเป็นกระบวนการโยงใยเป็น 

เครือข่ายการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ กลุ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ และกลุ่มบริษัทยา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดย 

ไม่จำาเป็น ทั้งนี้ ยาเป็นสินค้าคุณธรรม (Merit Goods) ที่ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องทั้ง

ข้อดแีละขอ้เสยีในการตดัสนิใจเลอืกใชม้ากกวา่การลด แลก แจก แถม หรอืสรา้งแรงจูงใจดว้ยวธิกีาร

ตา่ง ๆ  แตใ่นปัจจบัุนเป็นทีย่อมรบักนัท่ัวโลกวา่อทิธพิลการส่งเสริมการขายของบริษทัยา โดยเฉพาะ

ที่กระทำาโดยตรงต่อแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่สำาคัญมากประการ

หนึ่งที่ทำาให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในโรงพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านยาเป็นปัจจัยสำาคัญ

ประการหนึ่งที่ทำาให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ขา้ราชการสงูขึน้ โดยมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของบคุลากรทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และปัจจัยด้านการตรวจสอบการ

สั่งจ่ายยาและการใช้สิทธิ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตใน

กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือการกระทำาความผิด

ตอ่ตำาแหน่งหนา้ทีร่าชการ ตามมาตรา 19 (11) แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการ

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 ให้สถานพยาบาลของรัฐทกุสังกดั รวมถงึสถานพยาบาลเอกชนซึง่เขา้ร่วมโครงการ

เบิกจ่ายตรงสำาหรับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ นำาหลักเกณฑ์การใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล (RDU) ทีเ่ปน็มาตรฐานกลางซึง่เกดิจากการดำาเนนิการอยา่งมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน ไปใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม

1.1.2 ใหส้ถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ใชห้ลักเกณฑข์องการ

ใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) เปน็หนึง่ในมาตรฐานการพฒันาและรบัรองคณุภาพ

ของสถานพยาบาล

1.1.3 ให้รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้ยา

อย่างสมเหตุผลดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบการกำากับ ดูแล 

ตรวจสอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในแต่ละระดับ อย่างเหมาะสม
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1.1.4 จัดให้มีกลไกการให้ข้อมูลวิชาการด้านยาท่ีเก่ียวข้องกับฐานข้อมูลของโรค เวชศาสตร์

เชิงประจักษ์ (evidence base) และการรักษา ตลอดจนราคากลางของยา โดยข้อมูล

ต้องเข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

1.2 จัดให้มีหน่วยงานซึ่งทำาหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยา  

ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยากับสถานพยาบาลทุกสังกัดเพื่อตรวจสอบการใช้ยาอย่างเหมาะสม และ

เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที (real time) ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอาจอยู่

ในรูปแบบหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร หรือเป็นองค์กรมหาชนตามข้อเสนอสภาขับเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศก็ได้

ในระหว่างท่ียังไม่มีหน่วยงานซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยา 

ใหก้รมบญัชีกลางจดัให้มมีาตรการควบคมุคา่ใชจ่้ายในการเบกิจา่ยตรงของผู้ปว่ยนอก โดยอาจมกีาร

จำากัดวงเงิน หรืออาจมีการกำาหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก เช่น จำานวนคร้ัง

ในการเข้ารับการรักษาต่อปี ค่ารักษาต่อปี ภูมิลำาเนาของผู้ป่วย เป็นต้น โดยหากการรักษาไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑดั์งกลา่ว ใหก้รมบัญชีกลางทำาการตรวจสอบโดยละเอยีด และกรมบญัชกีลางควรจดั

ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาล ว่าแต่ละโรงพยาบาล

มคีา่ใชจ้า่ยในกรณดัีงกลา่วเป็นจำานวนเทา่ใด ใหส้าธารณชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัรูร้บัทราบ

โดยเปิดเผยด้วย

1.3 กำาหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 

1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีทำาการจัดซื้อทำาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ 

ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

1.3.2 ให้หน่วยงานที่ทำาการจัดซื้อต้องคำานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 

(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา 

(price) ประกอบการตัดสินใจ 

1.3.3 ให้หน่วยงานท่ีทำาการจัดซื้อกำาหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัท 

คู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบ

อบรมเกณฑจ์รยิธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เปน็คะแนนบวกใน price performance

1.3.4 ใหห้นว่ยงานท่ีทำาการจดัซือ้ใชก้ลไกต่อรองราคาตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติกำาหนด

1.4 ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ

หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
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2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ

2.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด

2.2 การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา

2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บังคับใช้

เกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้บุคลากรและ

ภาคประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของการเสนอขายยาอย่างเหมาะสม

2.2.2 ใหส้ภาวชิาชพีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารสาธารณสขุ จดัใหม้เีกณฑจ์รยิธรรมใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา และการสั่งจ่ายยาในจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.2.3 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม 

ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล

2.3 การปลุกจิตสำานึกบุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม  

ใหบ้คุลากรรบัทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัในการปฏบิตัตินตามเกณฑ์

จริยธรรม

2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์จริยธรรม  การส่งเสริม

การขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของ

สือ่ท่ีมคีวามเขา้ใจงา่ย สรา้งเครือขา่ยทีป่ระกอบไปดว้ยบคุลากรในสถานพยาบาล

และประชาชน ทำาการเฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา และการใช้ยา

อยา่งไมเ่หมาะสม รวมถึงมชีอ่งทางในการร้องเรียนและแจง้ข้อมลูการกระทำาผิด

ให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง

2.3.3 ให้กรมบัญชีกลางประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการใชสิ้ทธรัิกษาพยาบาล

ในระบบสวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตน 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริต

2.4 การสร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน เพื่อป้องกันการส่งเสริม

การขายยาที่ไม่เหมาะสม

ให้สำานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรา 123/5 รวมถึงกฎหมายอื่น

ที่มีความเกี่ยวข้องให้แก่บริษัทผู้จำาหน่ายยาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง

อนึง่ ขอ้เสนอแนะดงักลา่วขา้งตน้มุง่เสนอตอ่สถานพยาบาลของทางราชการตามทีก่ระทรวง

การคลังกำาหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และการรักษา

พยาบาลตามสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น หากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็น

ประโยชน์ อาจนำาไปใช้กับสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในระบบโครงการประกันสังคม 

และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยก็ได้

46 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ



รายนามคณะทำางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา (คำาส่ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559)

1. ศ.ภักดี โพธิ์ศิริ ที่ปรึกษา

2. ผศ.สำาลี ใจดี ที่ปรึกษา

3. นางสาวจริยา แสงสัจจา ประธาน

4. ผู้อำานวยการสำานักมาตรการป้องกันการทุจริต สำานักงาน ปปช.

5. ผู้อำานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

6. ผู้อำานวยการสำานักบริหารการสาธารณสุข 

7. ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

8. เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

9. ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

10. ประธานชมรมผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

11. ประธานชมรมเภสัชกรสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

12. นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

13. ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

14. ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

15. นางวันดี โภคะกุล

16. รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ 

17. ผศ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 คณะทำางานและเลขานุการ

18. เภสัชกรท่ีได้รับมอบหมาย จากสำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 คณะทำางานและเลขานุการร่วม

19. เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายจากสำานักบริหารการสาธารณสุข

     คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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แจ้งข้อมูลหน่วยงาน บุคลากรสุขภาพ และเจ้าหน้าที่บริษัทยา   
กรณีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ :

กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_form?id=5 และอีเมล ndi@fda.moph.go.th

พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต  โปรดแจ้ง :

1. สำานักงาน 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

เเจ้งข้อมูล
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