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วัตถุประสงคและเจตนารมณของบร�ษัท ไบโอวาลิส จํากัด
บร�ษัท ไบโอวาลิส จํากัด มุงเนนในการประกอบธุรกิจ ตามแบบการบร�หารจัดการ
ทางจรรยาบรรณ เพ�่อใหเกิดความโปรงใส และความมั่นใจในการประกอบธุรกิจกับคูคา
ทั้งนี้เพ�่อเปนการใหความรวมมือกับภาครัฐ ในการปองกันการทุจร�ต ในทุกภาคสวน
เพ�่อยกระดับการพัฒนาประเทศใหเขาสูสากล

ขอบเขต
เกณฑจรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมการมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรทางการแพทย
สถาบันทางการแพทย และองคกรผูปวย ตลอดจนการสงเสร�มผลิตภัณฑ ในกรณีที่
การสงเสร�มผลิตภัณฑ ไดรับอนุญาตใหกระทําตอสาธารณชนไดโดยตรง
บร�ษัทจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ/หร�อเกณฑจรรยาบรรณในประเทศ
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1.) นิยาม
1.1 คําวา “สงเสร�มผลิตภัณฑ” หมายถึง กิจกรรมที่จัดหร�อสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อสงเสร�มการสั่งใช ผานว�ธีการสื่อสารตางๆ
รวมถึงอินเตอรเน็ตดวย “การสงเสร�ม” รวมถึง กิจกรรมของผูแทนบร�ษัทและทุกแงมุมของการสงเสร�มผลิตภัณฑในรูปแบบใดๆก็ตาม
ตัวอยางการสงเสร�มรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ การใหขอมูลผลิตภัณฑในทุกรูปแบบ กิจกรรมประชาสัมพันธ การโฆษณาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส นิตยสาร/สื่อสิ�งพ�มพและการสงตรงทางไปรษณีย การรวมในนิทรรศการ การใชแถบบันทึกเสียง ภาพยนตร แผนเสียง
สไลด แถบและการบันทึกภาพว�ดีโอ การใชอุปกรณบันทึกและฉายภาพทางโทรทัศนหร�อเคร�่องฉายภาพอยางอื่น ตลอดจนการแจก
ตัวอยางผลิตภัณฑ “การสงเสร�ม” ไมครอบคลุมถึงการตอบขอซักถามจากแพทยเฉพาะรายหร�อการใหคําตอบการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง
รวมถึงจดหมายที่ตีพ�มพในวารสารทางการแพทย
1.2 “ผลิตภัณฑ” หมายถึง วัคซีน หร�อ ชีววัตถุใดๆ ที่ใชเพ�่อการว�นิจฉัย บําบัด บรรเทารักษา หร�อปองกันโรคหร�อความเจ็บปวยของมนุษย
หร�อที่มีผลตอโครงสรางหร�อการทํางานใดๆ ของรางกายมนุษย ที่นํามาสงเสร�มผลิตภัณฑ และการโฆษณาตอผูประกอบว�ชาชีพ
ทางการแพทย มิใชกับสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ใหรวมถึงอุปกรณทางการแพทยที่รวมบรรจ�มาพรอมกับผลิตภัณฑ
1.3 “บุคลากรทางการแพทย” หมายถึง สมาชิกของว�ชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล หร�อบุคคลใดที่มีหนาที่ตามสายอาชีพ
ในการสั่งใช แนะนํา สั่งซื้อ จัดหา หร�อ จัดการเภสัชภัณฑ และบุคลากรผูใหการพยาบาลอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติยา
ป พ.ศ. 2510, 2522 และ 2530 และที่แก ไขเพ��มเติมภายหลัง
1.4 “ผูแทนบร�ษัท” หมายถึง ตัวแทนของบร�ษัทที่มีหนาที่ในการเขาพบผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรมเพ�่อเสนอขอมูลและ/หร�อเพ�่อจ�ดประสงค
อื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑหร�อบร�การของบร�ษัท
1.5 “เอกสารกํากับยา” หมายถึง เอกสารขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเภสัชภัณฑที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข และไดบรรจ�หร�อรวมไวกับผลิตภัณฑทุกหีบหอ
1.6 “องคกรผูปวย” หมายถึง สถาบันที่ไมแสวงหากําไร มีหนาที่หลักในการเปนตัวแทนในเร�่องประโยชนและความตองการของผูปวย
ครอบครัว และหร�อผูดูแลผูปวย
1.7 “สถาบันทางการแพทย” โดยปกติหมายถึง องคกรที่ประกอบดวยบุคลากรทางการแพทย และ/หร�อองคกรที่ใหบร�การดูแลหร�อ
ดําเนินการว�จัยดานสุขภาพ

2.) หลักการ
2.1 การดูแลสุขภาพและความอยูดีมีสุขของผูปวยเปนสิ�งที่บร�ษัทใหความสําคัญเปนอันดับแรก
2.2 การมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียจะตองเปนไปตามหลักจร�ยธรรม เหมาะสม และเปนมืออาชีพโดยตลอด ไมควรมีการเสนอหร�อจัดใหสิ�งใด
โดยทางบร�ษัท ในลักษณะหร�อโดยเง�่อนไขที่อาจสรางอิทธิพลที่ไมเหมาะสมข�้นได
2.3 บร�ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในประเทศ
2.4 บร�ษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงดานคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพตามที่เจาหนาที่ดานกฎระเบียบของรัฐกําหนด ทั้งนี้ บร�ษัท
จะตองยึดถือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบปฏิบัติในประเทศ และหลักเกณฑในอุตสาหกรรมในทุกกรณี และถือเปนความรับผิดชอบของ
บร�ษัทที่จะตองตรวจสอบขอกําหนดตาง ๆ ลวงหนากอนจัดเตร�ยมสื่อหร�อกิจกรรมสงเสร�มการขาย
2.5 ผลิตภัณฑที่จะนํามาสงเสร�มตอบุคลากรทางการแพทยควรเปนผลิตภัณฑที่ไดจดทะเบียนในประเทศไทยแลวเทานั้น ในการสงเสร�มผลิตภัณฑ
นั้น ขอมูลที่ใหจะตองเที่ยงตรง ไมเอนเอียงไรอคติ และถูกตองตามหลักว�ชา จะตองอยูในมาตรฐานสูงและเหมาะสม ขออางตางๆ จะตองไมเกิน
ไปกวาที่หลักฐานทางว�ทยาศาสตรยืนยันได และตองพยายามอยางเต็มที่ไมใหมีขอความกํากวมและอางสรรพคุณผลิตภัณฑนอกเหนือไปจาก
ที่ปรากฏในฉลาก
2.6 หามมิใหมีการจายเง�นบร�จาคเขากองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หร�อกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกันของสถานพยาบาลของรัฐ หากมีความเกี่ยวของ
หร�อเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจางของสถานพยาบาลนั้นๆ
2.7 ขอมูลที่ใชในสื่อสงเสร�มผลิตภัณฑ ยึดหลักฐานที่ไดประเมินลาสุดและถูกตองตามหลักว�ทยาศาสตร โดยไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของไทยแลว
2.8 การจัดทําหร�อสนับสนุนการว�จัยทางคลินิก และการว�จัยทางว�ชาการของบร�ษัทจะตองเปนไปเพ�่อวัตถุประสงคในการพัฒนาองคความรูที่
จะเปนประโยชนตอผูปวยและความกาวหนาทางว�ทยาศาสตรและการแพทย บร�ษัทยึดมั่นในความโปรงใสของการว�จัยทางคลินิกที่ทาง
อุตสาหกรรมสนับสนุนตอผูปวย
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2.9 จะตองใหความเคารพความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลของผูปวยเสมอ
2.10 เปนภาระรับผิดชอบของบร�ษัท ที่จะตองใหความมั่นใจวาพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของทุกคนไดรับการฝกอบรมและมีความรูทางการแพทยและ
ดานว�ชาการเพ�ยงพอที่จะเสนอขอมูลผลิตภัณฑของบร�ษัทอยางแมนยํา ดวยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ พนักงานจะตองนํารายงาน
ตอบร�ษัทถึงผลสะทอนจากแพทยหร�อบุคลากรที่เกี่ยวของดานการใชผลิตภัณฑโดยเฉพาะรายงานเหตุการณ ไมพ�งประสงคในการใชผลิตภัณฑ
2.11 ยอมรับเคร�่องหมายการคาที่จดทะเบียนอยางถูกตองในราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการคุมครองลิขสิทธิ์ดวย
2.12 บร�ษัทตองไมแสวงหาประโยชนจากการที่มีการคุมครองสิทธิบัตรเภสัชภัณฑอยางจํากัดในประเทศไทย ที่จะเปนผลเสียตอผูคนพบ หร�อผู ไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิ ซึ่งยังถือวาเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาดังกลาวโดยชอบธรรมในประเทศตนกําเนิดผลิตภัณฑ
2.13 บร�ษัทควรจัดใหมีและดํารงไวซึ่งกระบวนการที่เหมาะสมเพ�่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามเกณฑที่เหมาะสม และตองติดตามตรวจสอบทุกกิจกรรม
และสื่อสงเสร�มผลิตภัณฑโดยตลอด
2.14 การบร�จาคใหสถาบันตางๆ ตองทําโดยจร�งใจดวยจ�ดหมายเพ�ยงเพ�่อสนับสนุนดานมนุษยธรรมสถานเดียว และ/หร�อเพ�่อจ�ดมุงหมายที่ไมใช
เชิงว�ชาการ และโดยไมหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
2.15 เกณฑจรรยาบรรณนี้ ใชบังคับทั้งโดยเจตจํานงและโดยลายลักษณอักษร

3.) การสงเสร�มผลิตภัณฑ
3.1 การสงเสร�มผลิตภัณฑ ตองไมนําความเสื่อมเสียมาใหอุตสาหกรรมยา และควรพรอมตอการใหสาธารณชนตรวจสอบไดทุกเมื่อ
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ที่จัดใหผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ควรเปนขอมูลที่เปนปจจ�บัน ถูกตอง เที่ยงตรง ครบทุกดาน
และไมสรางความเขาใจผิด ไมวาโดยตรง โดยระบุเปนนัย หร�อโดยการตัดทอน หร�อตอเติมถอยคํา
3.3 ในการอางขอความจากเอกสารทางการแพทยหร�อการสื่อสารจากผูว�จัยทางคลินิก ควรใชความระมัดระวังอยางสูง เพ�่อใหมั่นใจวาไมเปน
การบิดเบือนความหมายจากขอความเดิมในฉบับเต็ม
3.4 ควรละเวนการอางอิงในเชิงลบหลูผลิตภัณฑหร�อผูผลิตอื่น
3.5 ควรระมัดระวังเปนพ�เศษในการพ�จารณาความเหมาะสมในการนําขอมูลหลักๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชยา ขอหามใช
อาการไมพ�งประสงค ผลขางเคียง หร�อความเปนพ�ษมาสื่อสารกับเจาหนาที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทยในประเทศไทย
3.6 เอกสารสงเสร�มผลิตภัณฑที่จัดพ�มพข�้นทั้งหมดจะตองพ�มพขอมูลดังตอไปนี้:
• ชื่อสารออกฤทธิ์ หร�อ ตัวยาสําคัญ โดยใชชื่อเร�ยกสากล หร�อชื่อสามัญทางยาที่ไดรับอนุมัติแลว
• ชื่อการคา
• ปร�มาณสารออกฤทธิ์ตอขนาดรับประทาน หร�อ ขนาดตอหนวยบรรจ�
• ชื่อของตัวยาอื่นที่เปนที่ทราบทั่วไปวาอาจมีผลเสียตอผูใชยา
• ขอบงใชในการบําบัดรักษาที่ไดรับอนุมัติแลว
• รูปแบบของยา และขนาดการใชตอครั้ง
• ผลขางเคียง และอาการไมพ�งประสงครายแรงจากการใชยา
• ขอควรระวัง ขอหาม และคําเตือน
• ปฏิกิร�ยารายแรงที่เกิดข�้นระหวางตัวยา (อันตรกร�ยา)
• ชื่อและที่อยูของผูผลิตหร�อผูจัดจําหนาย
• การอางเอกสารสิ�งพ�มพว�ชาการตามความเหมาะสม
• เลขที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยสําหรับเนื้อหาของเอกสารสงเสร�มผลิตภัณฑ
เลขที่นี้จะพ�มพ ไวที่สื่อสงเสร�มผลิตภัณฑทุกชิ�น สื่อสงเสร�มผลิตภัณฑดังกลาวนี้จะนํามาใช ไดภายในชวงเวลาที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
3.7 ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย กําหนดใหจัดพ�มพใบกํากับยาเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอความ
ทั้งสองภาษาตองตรงกัน นอกจากจะเปนการเปลี่ยนแปลงโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเทานั้น
3.8 ขอมูลใดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดใหพ�มพบนกลองหร�อฉลาก จะตองจัดพ�มพใหอานไดชัดเจน
3.9 นอกจากขอกําหนดที่ไดระบุไวในเกณฑจรรยาบรรณฉบับนี้แลว มีระเบียบพ�เศษสําหรับการจัดทําโฆษณาเพ�่อตอกยํ้าตราสินคา
(Reminder/Advertisement) ซึ่งใหระบุเพ�ยงชื่อการคา ชื่อเร�ยกสากล INN (International Non-proprietary Name) ขอบงใช
ในการบําบัดรักษา ประโยคที่ระบุวา “ติดตอขอรายละเอียดเพ��มเติมได” (Further information available on request)
ตราบร�ษัท (logo) และที่อยูในประเทศ
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3.10 บร�ษัทมีกระบวนการที่แนนอนสําหรับการรายงานอาการอันไมพ�งประสงคจากการใชยาและการเร�ยกเก็บยาคืน โดยใหผูแทนบร�ษัทและ
พนักงานที่เหมาะสมทุกคนไดรับทราบนโยบายของบร�ษัทและขั้นตอนในกระบวนการดังกลาวทั้งหมด
3.11 หากมีการละเมิดเกณฑจรรยาบรรณในขอใด หร�อมีการประพฤติผิด หร�อใหขอเท็จจร�งที่ไมถูกตองโดยพนักงานคนใดของบร�ษัท
บร�ษัทจะตองรับผิดชอบแก ไขใหถูกตอง
3.12 การนําเสนอดวยวาจา รวมถึงการนําเสนอเปนลายลักษณอักษรหร�อโดยสิ�งพ�มพจะตองมุงความเที่ยงตรง ยุติธรรม สมดุล และเหมาะสม
จะตองไมมีการสงเสร�มผลิตภัณฑดวยสรรพคุณที่ไมไดแสดงไวในฉลากกํากับยา

4.) สื่อสงเสร�มผลิตภัณฑ
4.1 สื่อสงเสร�มผลิตภัณฑหมายถึงสื่อทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน สื่อสิ�งพ�มพ สื่ออิเล็กทรอนิกส โสตทัศนูปกรณ สื่อดิจ�ตอล ฯลฯ
4.2 สือ่ สงเสร�มผลิตภัณฑตองดําเนินการตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, 2522 และ 2530 และที่แก ไขเพ��มเติมภายหลัง
โดยตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนเผยแพรโฆษณาและใชเพ�ยงในชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติเทานั้น
4.3 ภาพและขอความในสื่อจะตองอยูในมาตรฐานเหมาะสม และโดยตระหนักรูในสถานะแหงว�ชาชีพของผูรับซึ่งเปนบุคลากรทางการแพทย
4.4 สื่อดังกลาวจะตองไมลอกเลียนแบบอยางของเคร�่องมืออุปกรณ คัดลอกคําขวัญ อยางที่บร�ษัทอื่นใช ในทางที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิด
หร�อสับสนได
4.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกในดานความปลอดภัยในการใชยาอยางมีนัยสําคัญ ควรระบุขอเปลี่ยนแปลงไวในขอมูลผลิตภัณฑ
ตั้งแตวันที่ทราบผลการเปลี่ยนแปลง และควรระบุในการนําเสนอผลิตภัณฑทุกรูปแบบ
4.6 ขอกําหนดสําหรับสื่อสงเสร�มผลิตภัณฑใหมีผลใชกับการโฆษณาในวารสารสื่อสิ�งพ�มพ

5.) ปฏิสัมพันธกับบุคลากรทางการแพทย
5.1 งานนิทรรศการ
งานนิทรรศการมีความสําคัญตอการเผยแพรความรูและประสบการณแกบุคลากร ทางการแพทย วัตถุประสงคหลักในการจัดแสดงดังกลา
จ�งควรเปนการเสร�มความรูทางการแพทย การดูแลรับรองเปนสิ�งควบคูไปกับการจัดประชุมว�ชาการและการประชุมใหญตางๆ แตควรมีความ
สําคัญรองลงไปจากวัตถุประสงคหลักของการประชุมเสมอ
• งานนิทรรศการจะตองมุงเปาที่บุคลากรทางการแพทยเทานั้น
• งานนิทรรศการจะตองแสดงชื่อบร�ษัทที่เปนผูสนับสนุนไวเดนชัด
• ผูแสดงสินคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงานสนับสนุนใน การจัดงานนิทรรศการ
• ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการสงเสร�มจะตองจัดไว ณ จ�ดแสดงสินคา
• หามมิใหจัดการจับสลากรางวัลหร�อเลนเกมเสี่ยงโชคระหวางการจัดงานนิทรรศการ
• บร�ษัทจะตองไมเสนอสิ�งจ�งใจเปนตัวเง�น เพ�่อเชิญชวนใหบุคลากรทางการแพทยแวะมาเยี่ยมคูหานิทรรศการของตน ทั้งนี้รวมถึงการแจกจาย
เง�นสด ตั๋วเง�น และ/หร�อเง�นบร�จาคใหแก การกุศลหร�อสมาคม
• การจัดแขงขันที่เปนสวนหนึ่งของงานนิทรรศการจะตองเกี่ยวกับความรูทางการแพทย หร�อ การสงเสร�มการเพ��มพ�นความรูทางการแพทย
หร�อว�ชาการ ของรางวัลที่แจกตองเกี่ยวของกับการประกอบว�ชาชีพเวชกรรมหร�อเภสัชกรรมและตองมีมูลคาไมเกินชิ�นละ 500 บาท
การสมัครเขารวมการแขงขันจะตองไมข�้นอยูกับการสั่งจายยาหร�อการแนะนําผลิตภัณฑใหกับผูปวย และตองไมมีการตั้งเง�่อนไข หร�อทําให
เขาใจในเชิงนั้น
• บร�ษัทไมควรจัดบร�การเคร�่องดื่มมึนเมาในบร�เวณจัดงานนิทรรศการ
• การดําเนินกิจกรรมในระหวางการจัดงานนิทรรศการ (ไมวาจะอยูในรูปของแสง เสียง หร�อกลิ�น ฯลฯ) ตองไมรบกวนผูแสดงสินคาอื่น
และ/หร�อ ผูรวมการประชุม
5.2 การสนับสนุนงานประชุมว�ชาการ
วัตถุประสงคทางว�ชาการและทางการศึกษา
• จ�ดประสงคและหัวใจของการประชุมทางว�ชาการ การประชุมใหญ และการประชุมเพ�่อสงเสร�มผลิตภัณฑ การประชุมทางว�ชาการ หร�อ
การประชุมว�ชาชีพ สําหรับบุคลากรทางการแพทยโดยมีบร�ษัทเปนผูจัดหร�อสนับสนุนตองเปนไปเพ�่อใหขอมูลว�ชาการ และ/หร�อแจง
บุคลากรทางการแพทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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• การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยเพ�่อเขารวมงานประชุมควรเปนไปตามเกณฑจรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบตางๆ รวมถึง
ระเบียบของโรงพยาบาล โดยยึดจาก ขอที่เครงครัดกวา
• การสนับสนุนอาจทําไดโดยตรงกับสถาบัน ไมใชตัวบุคคล โดยมีคําขอของสถาบันใหสนับสนุนกิจกรรมสําหรับบุคลากรทางการแพทย
หากสามารถแสดงใหเห็นวามีความเชื่อมโยงกับการศึกษาทางว�ชาการ ผลประโยชนของผูปวย หร�อมีสวนชวยการกุศลที่จะชวยปรับปรุง
บร�การทางการแพทย
• การสนับสนุนงานประชุมหร�อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยเขารวมงานประชุมซึ่งจัดโดยบุคคลที่สาม เชน องคกรสุขภาพ หร�อ
สมาคมแพทย ใหพ�จารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ ตอไปนี้
ก. กําหนดการของการประชุมว�ชาการ
• กําหนดการของการประชุมว�ชาการครอบคลุมชวงเวลาทั้งหมดของงานประชุม โดยระบุหัวขอการประชุมในแตละวันในชวงเวลางาน
• เนื้อหาของการประชุมยึดตามหลักว�ชาการและไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูที่จะเขารวมประชุม
ข. กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมสันทนาการ และอาหาร
• ไมควรมีการจัดกิจกรรมบันเทิง เชน ทัวรเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว หร�อกิจกรรมสันทนาการติดกับการประชุม ไมวาจะกอน ระหวาง
หร�อหลังการประชุม และ ไมมีการเดินทางเพ�่อไปรับประทานอาหารที่เกินความเหมาะสมหร�อบอยครั้งเกินไประหวางการประชุม
• ไมจัดใหรับประทานอาหารในสถานที่ทองเที่ยว หร�อสถานที่เชิงวัฒนธรรม
• ไมมีคําบรรยายในกําหนดการประชุมที่ใหภาพลักษณที่ดูฟ�งเฟอ
• บร�ษัทที่ใหการอุปถัมภจะตองดูแลวากิจกรรมบันเทิงและคาเลี้ยงรับรองที่เพ��มเขามาสําหรับแพทยที่ตนใหการอุปถัมภนั้น เปนไปตาม
ลายลักษณอักษรและเจตนารมณของหลักเกณฑนี้
• ผูติดตามตองชําระคาใชจายเต็มจํานวน โดยไมไดรับการสนับสนุนเพ��มเติมใดๆ จากบร�ษัทที่ใหการสนับสนุน
• บุคลากรทางการแพทยทราบวาจะตองเขารวมการประชุมแทนที่จะไปรวมกิจกรรมกับผูติดตาม
5.3 งานประชุมที่ตองเดินทาง
• บร�ษัทไมจัดงานประชุมสําหรับบุคลากรทางการแพทยในตางประเทศ เวนแตวามีเหตุผลทางดานการเดินทางหร�อความปลอดภัยที่เหมาะสม
• บร�ษัทอาจสนับสนุนงานประชุมสําหรับบุคลากรทางการแพทยในตางประเทศได หากพ�สูจน ไดวาการประชุมทางว�ชาการและการประชุมใหญ
ดังกลาวเปนการประชุมระดับภูมิภาคหร�อระดับนานาชาติที่มีผูเขารวมประชุมจากหลายประเทศ
• การสนับสนุนการเดินทางทุกประเภทของผูเขารวมประชุมควรเปนชั้นประหยัด
• การสนับสนุนยานพาหนะสําหรับการเดินทางเปนกลุมเพ�่อไปและกลับจากสถานที่ประชุมนั้น สามารถกระทําได ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการ
สนับสนุนยานพาหนะที่จัดหาใหเฉพาะบุคคล
5.4 สถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม
• การจัดงานประชุมตองจัดในสถานที่ที่เหมาะสมและเอื้อตอวัตถุประสงคทางว�ชาการและ การใหความรู ตรงจ�ดประสงคของงานประชุม
บร�ษัทตองหลีกเลี่ยงการใชสถานที่ที่มีชื่อเสียงหร�อฟ�งเฟอ
• บร�ษัทตองดูแลวาการเลือกที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมนั้นข�้นกับความสะดวกสําหรับ ผูรวมประชุมในแงการเดินทาง (เดินทางเขาถึงงาย)
ความปลอดภัย คาใชจาย และพรอมตอการใหสาธารณชนตรวจสอบไดทุกเมื่อ ทั้งนี้ สิ�งดึงดูดผูเขารวมประชุมตองอยูที่สาระของการประชุม
มิใชสถานที่ประชุม
• ตองอยูในหร�อใกลกับเมืองที่ไดรับการยอมรับวาเปนศูนยกลางทางว�ชาการหร�อธุรกิจ และผูที่จะเขารวมประชุมสามารถเดินทางไปไดสะดวก
• ตองไมเปนหร�อถูกมองวาเปนสิ�งดึงดูดหลักของงาน
• เวลาการจัดประชุมควรหลีกเหลี่ยงไมใหตรงกับงานกิจกรรมดานกีฬาหร�อวัฒนธรรมที่เปน ที่รูจัก และจัดข�้นในสถานที่และเวลาเดียวกัน
หร�อหากเปนไปได ไมควรเปนชวงกอน-หลังการประชุม
• ตองเหมาะสมในเชิงขอบเขตทางภูมิศาสตรของงานประชุม
• เอื้อตอวัตถุประสงคทางว�ชาการและการใหความรูของการประชุม
• ตองมีสิ�งอํานวยความสะดวกที่จําเปนเพ�่อรองรับการจัดการประชุมและผูเขาประชุม
• ผูที่จะเขารวมประชุมเทานั้นที่สามารถใชสิ�งอํานวยความสะดวกในการประชุมได และ สิ�งอํานวยความสะดวกนี้ควรลดเวลาเดินทางใหกับ
ผูเขารวมประชุมสวนใหญ
• ตองไมมีชื่อเสียงเร�่องสิ�งอํานวยความสะดวกดานความบันเทิง กีฬา กิจกรรมสันทนาการ หร�อการพักผอน
• สถานที่จัดประชุมตองมีความมั่นคงและปลอดภัย
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5.5 ขอจํากัด
• การใหการอุปถัมภบุคลากรทางการแพทยจะจํากัดเฉพาะคาเดินทางที่ถูกตองตามหลักการ คาลงทะเบียน คาอาหาร และคาที่พักเทานั้น
และจํากัดเฉพาะชวงเวลาและสถานที่ของ การจัดงาน
• บร�ษัทสามารถดูแลเร�่องการลงทะเบียนประชุม การจองที่พัก และประสานงานเกี่ยวกับ การประชุมใหบุคลากรทางการแพทย ได การเบิก
คาใชจายโดยใชใบเสร็จรับเง�นอยางเปนทางการสามารถทําได แตไมอนุญาตใหจายเง�นสดลวงหนาใหบุคลากรทางการแพทย
• ตองไมมีการจายเง�นเปนการชดเชยการเสียเวลาของบุคลากรทางการแพทยในการเขา รวมประชุม
• ในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยจะตองไมมีเง�่อนไขวาจะตองสั่งใชยา แนะนํา จัดซื้อ จัดหา บร�หารจัดการ หร�อสนับสนุนผลิตภัณฑใดๆ
บร�ษัทสามารถสนับสนุนเคร�่องดื่มและ/หร�ออาหารระหวางการประชุมได ในกรณีดังตอไปนี้
• เปนการรับรองสําหรับผูเขารวมงานประชุมเทานั้น และ
• เปนการรับรองที่ไมฟ�งเฟ��อและเหมาะสม แตตองมีราคาไมเกิน 2,500 บาท (ไมรวม VAT และคาบร�การ) ตอหัว ตอมื้อ สําหรับมาตรฐานของ
ทองถิ�น หากมีการจัดประชุมในตางประเทศ บร�ษัทตองปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศเจาภาพ ในกรณีที่ประเทศเจาภาพไมไดตั้งมูลคา
สูงสุดไว บร�ษัทควรพ�จารณาราคาที่เหมาะสมโดยอางอิงจากมาตรฐานของทองถิ�น
5.6 รายการบันเทิง
• หามไมใหบร�ษัทจัดหร�อจายเง�นสำหรับรายการบันเทิง กิจกรรมสันทนาการ หร�อกิจกรรมทางสังคมใดๆ
5.7 ผูติดตาม
• การเชิญผูเขารวมการประชุมทางการแพทยและว�ชาการตองจำกัดเฉพาะบุคลากรทางการแพทยเทานั้น บร�ษัทไมควรอำนวยความสะดวก
หร�อจายเง�นใดๆ ใหกับผูติดตามที่บุคลากรทางการแพทยเปนผูเชิญ
5.8 คาตอบแทน
บุคลากรทางการแพทยอาจไดรับเชิญเปนที่ปร�กษา ว�ทยากร และ/หร�อเปนประธานการประชุม รวมในการว�จัยทางการแพทย/ว�ทยาศาสตรการว�จัย
ทางคลินิก หร�อการจัดอบรม รวมในการประชุมคณะกรรมการที่ปร�กษา หร�อรวมในการว�จัยตลาด ซึ่งลวนแตมีการใหคาตอบแทน การจัดการ
เกี่ยวกับการใหคำปร�กษาและบร�การดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
• มีการตกลงทำสัญญาเปนลายลักษณอักษรกอนเร��มทำการใดๆ ตองระบุลักษณะของบร�การ ที่จะจัดใหและฐานการคิดคาตอบแทนในบร�การ
นั้นๆ
• มีการแจงอยางชัดเจนเปนเอกสารลวงหนาถึงความตองการบร�การที่ชอบดวยกฎหมายนั้น
• หลักเกณฑการคัดเลือกที่ปร�กษาจะตองเกี่ยวของโดยตรงกับความตองการที่ระบุไว และ ที่ปร�กษาจะตองมีความเชี่ยวชาญที่จำเปนตอการ
ใหบร�การ
• จำนวนของที่ปร�กษาที่แตงตั้งตองไมมากเกินกวาจำนวนที่สมเหตุผลเพ�่อใหบรรลุความตองการที่ระบุไว
• การจางที่ปร�กษาเพ�่อใหบร�การที่เกี่ยวของตองไมเปนการโนมนาวใหเกิดการสั่งใชยา การแนะนำ จัดซื้อ จัดหา และ/หร�อ บร�หารจัดการยาใดๆ
• การใหคาตอบแทนตอบร�การตองสมเหตุผลและสะทอนอัตราปกติที่เปนธรรมสำหรับบร�การที่ให

6.) ของขวัญตามเทศกาล
การมอบของขวัญตามเทศกาลแกบุคลากรทางการแพทยสามารถกระทำไดตามประเพณีและเทศกาลทองถิ�น รวมถึง การใหหร�ดสำหรับงานศพ
ของบุคลากรทางการแพทยและญาติสายตรงนั้นสามารถให ได การจายเง�นสด เช็ค หร�อทองคำ หร�อของขวัญที่สามารถตีคาเปนเง�นสด
(เชน เช็ค ของขวัญ) ใหผูประกอบว�ชาชีพเปนเร�่องตองหาม ของขวัญที่มอบใหแกผูประกอบว�ชาชีพและหร�อสถาบันการแพทยในโอกาสประเพณี
และเทศกาลทองถิ�น กระทำไดในลักษณะ “ไมบอยครั้ง” โดยของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท ตอการใหในแตละโอกาส

7.) เคร�่องมือสงเสร�มผลิตภัณฑ
• เคร�่องมือสงเสร�มผลิตภัณฑ (promotional aids หร�อ giveaway) เปนสิ�งของที่ไมใชตัวเง�นที่ใหเพ�่อวัตถุประสงคในการสงเสร�มผลิตภัณฑ
โดยจะตองเปนของที่มีความเกี่ยวของกับงานของผูรับที่เปนบุคลากรทางการแพทย และควรมีทั้งมูลคาและปร�มาณที่ต่ำ
• เคร�่องมือสงเสร�มผลิตภัณฑที่ทำข�้นเพ�่อย้ำตราสินคา จะระบุเพ�ยงชื่อการคา และ/หร�อ ตราสินคา (logo) และ/หร�อ ชื่อบร�ษัท โดยตองไมระบุ
ขอความอางอิงสรรพคุณใด ๆ หร�อคำขวัญที่เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ หร�อขอความสงเสร�มผลิตภัณฑอื่น
• เคร�่องมือสงเสร�มผลิตภัณฑ ไมควรมีมูลคาเกินกวาชิ�นละ 500 บาท และถูกตองตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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• สิ�งของที่เปนประโยชนทางการแพทย (Medical Utilities) อาจหมายรวมถึงโปสเตอรหลักการฉีดวัคซีนสำหรับใชในหองตรวจ หร�อตำรา
ทางการแพทย เนื่องจากทั้งสองตัวอยางมีความเกี่ยวเนื่องกับประโยชนตอผูปวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายและระเบียบในประเทศ บร�ษัทอาจเสนอ
ใหหร�อใหสิ�งของที่เปนประโยชนทางการแพทย ไดหากวามูลคาของสิ�งนั้นไมเกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)
• สิ�งของที่เปนประโยชนทางการแพทย ไมอาจทดแทนการปฏิบัติหนาที่ปกติ แตเปนประโยชน ในการสงเสร�มบร�การทางการแพทยหร�อการ
ดูแลผูปวย

8.) ตัวอยางผลิตภัณฑ
ตัวอยางผลิตภัณฑ อาจจัดใหบุคลากรทางการแพทยที่มีอํานาจสั่งจายผลิตภัณฑนั้นหร�อใหกับหนวยงานผานระบบการรับตัวอยางผลิตภัณฑ
• ขนาดและปร�มาณตัวอยางควรเปนปร�มาณที่เหมาะสม
• ตัวอยางผลิตภัณฑสามารถใชในกรณี เพ�่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ หร�อเพ�่อเพ��มประสบการณการใชทาง
คลินิก
• จ�ดประสงคในการใหตัวอยางผลิตภัณฑ ไมควรเปนการโนมนาวใหเกิดการสั่งจายยาหร�อ เพ�่อประโยชนสวนตน
• หามมิใหจัดวางตัวอยางผลิตภัณฑ ไวใหหยิบได ณ บร�เวณจ�ดแสดงสินคา ทั้งนี้ ควรมีผูดูแลอยู และมิใหแจกจายใหกับบุคคลใดๆ ที่ไมไดรับ
อนุญาตหร�อบุคคลที่ไมเหมาะสม
• ตัวอยางผลิตภัณฑที่จัดสงโดยผูจัดจําหนาย หร�อผูแทนบร�ษัท ตองบรรจ�หีบหอ อยางรัดกุมปลอดภัย และลงทะเบียนตอบรับหร�อลงชื่อรับ
ณ ปลายทาง
• บทนี้ไมไดรวมถึงผลิตภัณฑเพ�่อการคา

9.) การสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องทางการแพทย (Continuous Medical Education หร�อ CME)
การศึกษาตอเนื่องทางการแพทย จะชวยใหมั่นใจไดวาบุคลากรทางการแพทย ไดรับขอมูลที่ทันสมัย ถูกตองมากที่สุดและเปนขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การบําบัดรักษาที่มีความสําคัญในการสงเสร�มการดูแลผูปวยและการเพ��มประสิทธิภาพระบบการรักษาพยาบาลโดยรวม จ�ดประสงคหลักของ
การประชุมว�ชาการจะตอง เปนไปเพ�่อเพ��มพ�นความรูทางการแพทย ดังนั้น การสนับสนุนทางการเง�น จากบร�ษัทจ�งถือวาเหมาะสม เมื่อบร�ษัทเปน
ผูจัดเตร�ยมเนื้อหาในกิจกรรม และโปรแกรมการศึกษาตอเนื่องทางการแพทย เนื้อหาของสื่อดังกลาวจะตองมีความเที่ยงตรง เปนกลางและตรงกับ
วัตถุประสงคและไดมีการออกแบบใหสามารถแสดงถึงซึ่งทฤษฎีที่หลากหลายและรับฟ�งความคิดเห็น เนื้อหาตองประกอบไปดวยขอมูลทางการแพทย
ว�ชาการและขอมูลอื่นๆ ที่จะมีสวนสงเสร�มใหการดูแลผูปวยดีข�้น การสนับสนุนบร�ษัทจะเสนอหนวยงานกลางของโรงพยาบาล หร�อ ภาคว�ชา หร�อ
แผนก เปนตน

10.) การว�จัยทางคลินิกและความโปรงใส
10.1 ความโปรงใส
บร�ษัทมีพันธะที่จะตองทาใหเกิดความโปรงใสในการทาการว�จัยทางคลินิกที่บร�ษัทเปนผูสนับสนุน ดังเปนที่ยอมรับวาสิ�งสําคัญอันจะเปน
ประโยชนตอการสาธารณสุข คือ การเปดเผยขอมูลการว�จัยทางคลินิกตอผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม ผูปวย และบุคคลอื่น ๆ อยางไรก็ดี
การเปดเผยดังกลาวจะตองคงไวซึ่งการปกปองขอมูลสวนบุคคล ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิตามสัญญารวมถึงตองเปนไปตามกฎหมาย
และแนวปฏิบัติของประเทศในเร�่องกฎหมายสิทธิบัตรการเปดเผยขอมูลการว�จัยทางคลินิกของบร�ษัทจะตองเปนไปตามจ�ดยืนรวมในการ
เปดเผยขอมูลการว�จัยทางคลินิกผานทะเบียนและฐานขอมูลการว�จัยทางคลินิก (พ.ศ. 2552 ซึ่งมีการแก ไขเล็กนอยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560)
และจ�ดยืนรวมในการตีพ�มพผลการว�จัยทางคลินิกในวารสารทางว�ทยาศาสตร (พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการแก ไขเล็กนอยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560)
ซึ่งออกโดย สหพันธผูผลิตและสมาคมเภสัชภัณฑนานาชาติ (IFPMA) สมาพันธสมาคมผูผลิตเภสัชภัณฑของยุโรป (EFPIA) สมาคมผูผลิต
เภสัชภัณฑของญี่ปุน (JPMA) สมาคมผูว�จัยและผลิตเภสัชภัณฑของอเมร�กา (PhRMA)
10.2 ความแตกตางจากการสงเสร�มผลิตภัณฑ
การว�จัยในมนุษยตองมีวัตถุประสงคทางว�ชาการที่ถูกตองตามกฎหมายการว�จัยในมนุษย รวมถึงการว�จัยทางคลินิกและการศึกษาแบบ
สังเกตการณ (observational study) ซึ่งตองไมเปนการสงเสร�มผลิตภัณฑแบบแอบแฝง
10.3 การศึกษาเภสัชภัณฑหลังจากวางตลาด การเฝาระวังการใชเภสัชภัณฑภายหลังการวางตลาดและการเผยแพรขอมูล
10.3.1 การทําว�จัยทางคลินิกหลังการวางตลาดของยาที่ไดรับอนุมัติมีความสําคัญยิ�งตอการสรางความมั่นใจในการใชยาอยางสมเหตุผล
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10.3.2 การทําว�จัยผลิตภัณฑภายหลังจากการวางตลาดและการติดตามผลการใชผลิตภัณฑภายหลังจากการวางตลาด ตองไมถูกนําไปใช
ในทางที่ผิดโดยมีเจตนาแอบแฝงในการทําเพ�่อสงเสร�มผลิตภัณฑ
10.3.3 ควรรายงานขอมูลที่มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับอันตรายรายแรงจากการใชยาใหเจาหนาที่สาธารณสุขในประเทศและบุคลากรทางการ
แพทยที่เกี่ยวของทราบเปนอันดับแรก และจะตองเผยแพรขาวสารไปยังตางประเทศโดยดวนในทันทีที่ทําได

11.) การว�จัยตลาด
จ�ดประสงคเพ�ยงอยางเดียวของกิจกรรมนี้คือตองเปนการเก็บขอมูล และไมนําไปใชเปนว�ธีการสงเสร�มผลิตภัณฑหร�อใหสิ�งตอบแทนแกบุคลากร
ทางการแพทย
11.1 ว�ธีการที่ใชในการว�จัยตลาดตองไมเปนการสรางความเสื่อมเสียหร�อลดความนาเชื่อถือของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ขอกําหนดตอไปนี้ใช
บังคับทั้งการว�จัยที่ดําเนินการโดยบร�ษัทโดยตรง และโดยองคกรที่ทําในนามบร�ษัท
11.2 การว�จัยตลาด ไมวาในกรณีใด จะตองไมนํามาใชในลักษณะแอบแฝงเพ�่อเปนการสงเสร�มการขาย และการว�จัยนั้นจะตองไมมีวัตถุประสงค
โดยตรงที่จะครอบงําความคิดเห็นของผูใหขอมูล การออกแบบสํารวจจะตองกระทําเพ�่อให ไดขอมูลที่เปนกลาง และตองไมเปนการสงเสร�ม
ผลิตภัณฑ
11.3 ตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลเปนความลับ เวนแตจะมีการตกลงใหเปดเผยได แตโดยไมควรนึกถึงการมีอยูของความตกลงดังกลาว
ขอมูลสวนบุคคลที่ไดมานั้น (ซึ่งแตกตางจากผลการว�จัยโดยรวมทั้งหมด) จะตองไมถูกนําไปใชเพ�่อการสงเสร�มผลิตภัณฑตอผูใหขอมูล
11.4 ควรใชความระมัดระวังมิใหผูใหขอมูลไดรับความเสียหายจากการใหสัมภาษณหร�อจากการสื่อสารที่เกี่ยวของกับโครงการว�จัย

12.) ปฏิสัมพันธกับผูปวย องคกรผูปวย
12.1

องคกรผูปวย
12.1.1 การมีปฏิสัมพันธใด ๆ กับองคกรผูปวยตองอยูบนพ�้นฐานของจร�ยธรรม และบร�ษัทตองเคารพในความเปนอิสระขององคกรผูปวย
12.1.2 การยืนยันความเกี่ยวของ
บร�ษัทตองทําใหมั่นใจวาความเกี่ยวของของบร�ษัทในการทํางานกับองคกรผูปวยนั้นมีความโปรงใสตั้งแตตนบร�ษัทจะตองไมเปน
ผูสนับสนุนทางการเง�นแกองคกรผูปวย หร�อโครงการหลักใด ๆ ขององคกรผูปวย แตเพ�ยงผูเดียว
12.1.3 การบันทึกเปนลายลักษณอักษร
เมื่อบร�ษัทใหการสนับสนุนทางการเง�นหร�อการใหสิ�งของใด ๆ แกองคกรผูปวยจะตองจัดทําบันทึกเปนลายลักษณอักษรโดยระบุ
ลักษณะของการสนับสนุน รวมถึงวัตถุประสงคของกิจกรรม และการสนับสนุนทางการเง�น
12.1.4 การจัดประชุม
บร�ษัทอาจใหการสนับสนุนทางการเง�นในการจัดประชุมขององคกรผูปวยไดหากวัตถุประสงคหลักของการประชุมนั้นเปนไปเพ�่อ
วัตถุประสงคทางว�ชาชีพ เปนการใหความรูและเกี่ยวของกับว�ชาการ หร�อเปนการสนับสนุนภารกิจขององคกรผูปวย ในการจัด
ประชุมใหองคกรผูปวย บร�ษัทจะตองดูแลสถานที่และตําแหนงที่ตั้งการประชุมนั้นใหมีความเหมาะสมและเอื้อตอการประชุม
นอกจากนั้น อาหารหร�อเคร�่องดื่มที่จัดใหตองไมฟ�งเฟอเมื่อพ�จารณาตามมาตรฐานของทองถิ�น
12.2 การใหความรูแกผูปวย
ประชาชนควรสามารถเขาถึงขอมูลดานสภาพทางการแพทยและการรักษาของแพทย แตขอมูลดังกลาวควรเปนขอมูลในเชิงใหความรูและกระตุน
ผูปวยใหหาร�อกับแพทยหร�อบุคลากรทางการแพทยเพ�่อขอคําอธิบายเพ��มเติม นอกจากนี้ ควรยึดหลักดังตอไปนี้
12.2.1 ขอมูลความรูทางว�ชาการตองทันสมัย เที่ยงตรง ถูกตองและเปนกลาง
12.2.2 ขอมูลความรูทางว�ชาการไมควรมุงที่เภสัชภัณฑตัวใดโดยเฉพาะ เวนแตเปนเอกสารที่บุคลากรทางการแพทยมีเจตนาที่จะมอบให
แกผูปวยที่ไดรับการสั่งใชผลิตภัณฑนั้น
12.2.3 ขอมูลความรูทางว�ชาการอาจรวมถึงรายละเอียดของประเภทของการบําบัดรักษา สภาพทางการแพทยและการหาร�อที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรทางคลินิก (clinical parameter) โดยทั่วไป
12.2.4 ขอมูลความรูทางว�ชาการควรมีขอความแนะนําวา “กรุณาปร�กษาแพทยของทาน” พรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจัด
ทําขอมูล
12.2.5 ขอมูลความรูทางว�ชาการตองมีขอความชี้แนะใหผูปวยขอขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับอาการหร�อการรักษาจากแพทยของตน
ขอความดังกลาวจะตองไมสอไปในทางสงเสร�มใหผูปวยรองขอแพทยใหออกใบสั่งใชยาสําหรับผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง
12.2.6 การเสนอขาวสารตองไมเปนลักษณะที่ทําใหเกิดความตื่นตระหนกหร�อเขาใจผิดแกสาธารณชนโดยไมจําเปน
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12.2.7 การนําเสนอขาวสาร ไมวาจะเปนการเข�ยนหร�อสื่อสารประเภทอื่น ตองใหขอมูลที่ครบถวนสมดุลในทุกกรณีเพ�่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่จะทําใหเกิดความคาดหวัง ในสิ�งที่ยังไมเกิดข�้นของผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง
12.3 เอกสารเพ�่อผูปวย
เอกสารเพ�่อผูปวยเปนเอกสารที่มุงใหขอมูลภายหลังจากที่ผูปวยไดรับการสั่งใชยาแลว จ�งอาจเปนขอมูลเฉพาะของเภสัชภัณฑตัวใดตัวหนึ่ง โดยที่
เอกสารดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ�่อใหความรูและไมมีมูลคาในตัวเอง เอกสารประเภทนี้ตองมีเนื้อหาเพ�่อชวยใหผูปวยปฏิบัติตนไดถูกตอง เชน
อธิบายว�ธีการใชยา ขอควรระวังขอแนะนําเฉพาะ หร�อขอมูลอื่น ๆ ลักษณะเดียวกัน แตจะตองไมมีการเปร�ยบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นหร�อกลาวอาง
สรรพคุณใด ๆ เอกสารขอมูลและความรูที่ใหแกบุคลากรทางการแพทยสําหรับการใชงานของผูปวยนั้น อาจมีชื่อบร�ษัทได แตตองไมมีตราสินคา
ผลิตภัณฑ เวนแตวาชื่อผลิตภัณฑมีความจําเปนสําหรับการใชผลิตภัณฑ ไดอยางถูกตองของผูปวย
12.4 กิจกรรมสนับสนุนผูปวย
กิจกรรมตาง ๆ ไมควรมีวัตถุประสงคในการทดแทนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติแตควรจะเปนประโยชนในการสงเสร�มบร�การทางการแพทยหร�อการ
ดูแลผูปวย บร�ษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ในการเขารวมกิจกรรมสนับสนุนผูปวย
• การจายผลตอบแทนแกบุคลากรทางการแพทยตองเหมาะสมกับลักษณะของงาน
• ตองไมมอบสิ�งจ�งใจใด ๆ นอกเหนือไปจากสื่อวัสดุที่ชวยสงเสร�มสุขภาพและการปฏิบัติตนที่ดีข�้น ใหแกผูปวยที่เขารวมกิจกรรม
• กิจกรรมดังกลาวถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
• ขอมูลและขาวสารที่จัดใหแกผูปวยจะตองเปนไปตามขอ 12.2 และ 12.3
• บรรดาขอมูลที่ไดรับจากกิจกรรมจะตองไมมีการนําไปใชเพ�่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากเพ�่อการสงเสร�มสุขภาพ และตองไม
นําไปใชกับกิจกรรมสงเสร�มผลิตภัณฑโดยเด็ดขาด
• ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพของโรคที่รักษาดวยผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

13.) การสงเสร�มผลิตภัณฑ ใหกับผูที่ ไมอยูในวงการแพทย หร�อ บุคคลทั่วไป
หามสงเสร�มผลิตภัณฑที่เปนยาที่ตองมีใบสั่งแพทยกับบุคคลทั่วไป เวนแตกฎหมายจะอนุญาต ทั้งนี้ขอมูลผลิตภัณฑที่ใหตองเปนขอมูลที่ถูกตอง
เปนกลาง เปนความจร�ง และไมสรางความเขาใจผิดหร�อชักจ�งใหเกิดความคาดหวังเกินจร�งจากผลิตภัณฑ เมื่อบร�ษัทจําเปนตองสื่อสารกับ
สาธารณชนเพ�่อตอบขอสงสัย สรางความตระหนักเกี่ยวกับโรคภัย หร�อใหความรู ฯลฯ กิจกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามมาตรฐานสูงสุด
ในเร�่องความถูกตอง และสนับสนุนบทบาทของบุคลากรทางการแพทย
13.1 การตอบคําถามทั่วไป
หากมีบุคคลทั่วไปขอขอมูลหร�อคําแนะนําดานผลิตภัณฑของบร�ษัท การว�นิจฉัยโรค ทางเลือกในการรักษาโรค หร�อปญหาทางการแพทย
ของตนเอง ผูแทนบร�ษัทตองปฏิเสธการตอบคําถามและแนะนําใหปร�กษาแพทยของตนเอง
13.2 ขาวแจกสื่อมวลชน
13.2.1 การทําขาวแจกสื่อมวลชนที่เกี่ยวของกับยาที่ตองมีใบสั่งแพทย ไมอาจทําไดตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อยางไรก็ตามบร�ษัทสามารถตอบขอซักถามของสื่อมวลชนไดโดยขอมูลที่ใหตองมีความทันสมัย ถูกตองและเปนกลาง ทั้งนี้ขอมูล
เกี่ยวกับยาจะตองไมมีลักษณะจ�งใจใหประชาชนไปรองขอใหผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรมสั่งใชเภสัชภัณฑใดเภสัชภัณฑหนึ่งเปนการ
เฉพาะ
13.2.2 บร�ษัทอาจเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเภสัชภัณฑผานสื่อมวลชนไดเฉพาะขอมูลที่อยูในความสนใจของสาธารณชน หร�อเพ�่อวัตถุ
ประสงคในการนําเสนอความสําเร็จทางว�ชาการการแพทย ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่เปนกลางเพ�่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ที่จะทําใหเกิดความคาดหวังในสิ�งที่ยังไมเกิดข�้น
13.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับเภสัชภัณฑจะเปดเผยสูสาธารณชนไดตอเมื่อไดแจงตอผูประกอบว�ชาชีพเวชกรรม และไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลวหากพระราชบัญญัติยาฉบับปจจ�บันกําหนดเชนนั้น
13.2.4 การโฆษณายาที่อนุญาตใหประชาชนซื้อหาเองไดนั้นไม อยูในขอบเขตเกณฑของเกณฑจร�ยธรรมนี้แตอยางไรก็ตาม ถายาดังกลาว
นั้น ประเทศอื่นสวนใหญถือวาเปน “เภสัชภัณฑ” แตในประเทศไทยถูกจัดเปนยาที่ไมอันตรายก็ควรดําเนินการโฆษณาตามแนวทาง
ปฏิบัติเร�่องเกณฑ จร�ยธรรมเร�่องการโฆษณา “เภสัชภัณฑ” ดวยเชนกัน
13.2.5 หามเผยแพรหร�อโฆษณายาอันตราย โดยมีเจตนาแอบแฝงผานทางพ�ธีกร ในรายการว�ทยุหร�อโทรทัศน
13.3 บทความเผยแพรทั่วไป (บทความเชิงโฆษณา) บร�ษัทตองไมจัดทําบทความเผยแพรเกี่ยวของกับยาที่ตองมีใบสั่งแพทย แตสามารถจัดทํา
บทความเกี่ยวกับภาวะทางการแพทย ได บร�ษัทตองไมสนับสนุนใหมีการตีพ�มพบทความเผยแพรทั่วไปหร�อตีพ�มพบทความที่มีเนื้อหาใน
ลักษณะที่เปนการสงเสร�มผลิตภัณฑของตน แตอาจเสนอที่จะจัดใหซึ่งขอมูลทางว�ชาการหร�อตรวจทานบทความเพ�่อความถูกตองของ
ขอมูล
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13.4
13.5

การสงไปรษณียโดยตรง หามจัดสงขอมูลสงเสร�มผลิตภัณฑทางไปรษณียถึงผูที่ไมอยูในวงการแพทยโดยตรง
กิจกรรมหร�อสื่อวัสดุที่จัดใหกับสาธารณชนตองไมมีลักษณะที่ทําความเสื่อมเสียหร�อลดความนาเชื่อถือตออุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ
หากมีการทํากิจกรรมดังกลาวขางตน ใหถือวาเปนการฝาฝนเกณฑจร�ยธรรมในขั้นรุนแรง

14.) ขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑและความรับผิดชอบของบร�ษัท
14.1

14.2

ขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑ
• บร�ษัทมีหนาที่ตองดูแลใหมีขั้นตอนการปฏิบัติภายในบร�ษัทของตน เพ�่อใหเปนไปตามเกณฑจร�ยธรรมนี้อยางครบถวนตามเจตนารมณ
ของเกณฑนี้ ขั้นตอนเหลานี้ควรจัดทําเปนเอกสารใหพนักงานหร�อลงไวใน website บร�ษัท
• บร�ษัทตองปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช. มาตรา 176 อยางเครงครัด เชน งดจายเง�นสวัสดิการ หร�อ ไมบร�จาคเง�น
ใหโรงพยาบาลรัฐโดยผูกพันกับยอดขายที่สัญญาจะซื้อจะขายกัน
การอบรม
• บร�ษัทตองแนใจวาพนักงานที่เกี่ยวของไดรับการอบรมที่เหมาะสมตามบทบาทหนาที่อยางสมํ่าเสมอ

15.) ผูแทนบร�ษัท
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

ผูแทนบร�ษัทตองไดรับการฝกอบรมเพ�ยงพอ และมีความรูดานการแพทยและว�ชาการเพ�ยงพอที่จะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ
บร�ษัทไดอยางแมนยํา ทันสมัย และไมเอนเอียง พรอมตระหนักตอการตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหลักเกณฑนี้
ผูแทนบร�ษัทตองมีจรรยาบรรณในการประกอบว�ชาชีพเสมอ
การนําเสนอยาดวยวาจา ลายลักษณอักษร หร�อเอกสารสิ�งพ�มพตองเที่ยงตรง เปนธรรมไมเอนเอียง และกระทําดวยกระบวนการนําเสนอ
ที่เหมาะสม ไมสงเสร�มผลิตภัณฑดวยการอางสรรพคุณนอกเหนือจากที่แจงไวบนเอกสารกํากับยา
ผูแทนบร�ษัทตองหลีกเลี่ยงการเปร�ยบเทียบที่ไมเปนธรรม หร�อชี้นําใหเขาใจผิด หร�อเปร�ยบเทียบบงบอกขอดีทางสรรพคุณที่ไมสามารถ
พ�สูจน ไดจร�ง
ผูแทนบร�ษัทตองไมจางวาน หร�อใชกลอุบายใหเกิดโอกาสเสนอยา และหามการใชจายเง�นเปนคาตอบแทนเพ�่อจ�ดมุงหมายนี้
ผูแทนบร�ษัท ตองมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาผลิตภัณฑในความครอบครองใหปลอดภัย และเก็บรักษาในสภาพดีและถูกตองตาม
คําแนะนําในการจัดเก็บเสมอ
บร�ษัทจะตองจัดทํารายละเอียดขอมูลว�ชาการโดยสังเขปเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตองการสงเสร�มใหผูแทนบร�ษัท
ผูแทนบร�ษัทตองแตงกายเร�ยบรอยและเปนทางการดวยชุดทํางาน หร�อเคร�่องแบบบร�ษัทขณะปฏิบัติหนาที่
ผูแทนบร�ษัทควรระมัดระวังเร�่องระยะเวลาและความถี่ที่ใชในการเขาพบแพทยตลอดจนลักษณะการติดตอจะตองไมสรางความลําบากใจ
ใหกับแพทย เภสัชกร หร�อพยาบาล นอกจากนี้ ผูแทนบร�ษัทควรเขาพบบุคลากรทางการแพทยในสถานที่ที่โรงพยาบาลระบุไว และหาก
เปนไปได ควรหลีกเลี่ยงการเขาพบบุคลากรทางการแพทยในแผนกผูปวยนอก (OPD) ระหวางเวลาปฏิบัติหนาที่ หร�อขณะที่บุคลากรทาง
การแพทยพบหร�อตรวจผูปวยอยู
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16.) คณะกรรมการการเกณฑจร�ยธรรม
โครงสรางคณะกรรมการ จะมีโครงสรางเชนเดียวกับคณะกรรมการ ISO 37001 (Anti-bribery management systems) โดยมีบทบาท
ในการพ�จารณาขอรองเร�ยนเกี่ยวกับการละเมิดเกณฑจร�ยธรรม

17.) การดําเนินการตอขอรองเร�ยน
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

ขอรองเร�ยนเปนทางการ คือ มีการลงนามชื่อ สกุลจร�ง อีเมลแอดเดดล และหมายเลขโทรศัพท พรอมแนบหลักฐานอางอิง
ขอรองเร�ยนอยางไมเปนทางการ สามารถสงมาเปนลายลักษณอักษร หร�อทางโทรศัพทมายังปรคณะกรรมการเกณฑจร�ยธรรม
ผูรองเร�ยนอาจรองขอเปนผูไมประสงคออกนาม
คณะกรรมการจะเก็บชื่อผูรองเร�ยนเปนความลับ แตในการพ�จารณาการรองเร�ยนจะเปดเผยชื่อจร�งในการพ�จารณาเพ�่อปองกัน
ความผิดพลาดในขบวนการยุติธรรม
เมื่อคณะกรรมการไดรับเร�่องรองเร�ยน ใหนําเร�่องรองเร�ยนเขาพ�จารณาทุกเร�่องเพ�่อสอบหาขอมูลความจร�งเพ��มเติมและสรุปตอบกลับ
ผูรองเร�ยนวาเร�่องจร�งหร�อไมจร�ง ภายใน 3 เดือน
การตัดสิน มติของคณะกรรมการเกณฑจร�ยธรรมถือเปนที่สิ�นสุด แจงใหพนักงานที่ฝาฝนรับทราบ

18.) มาตรการลงโทษ
ในกรณีที่ผูแทนบร�ษัททําการละเมิดเกณฑจร�ยธรรม บร�ษัทจะมีมาตรการลงโทษ จากเบาไปหาหนัก ดังนี้
18.1 ตักเตือนดวยวาจา (Verbal Warning)
18.2 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร (Warning Letter)
18.3 งดเวนการออกไปปฏิบัติงานในเขตที่รับผิดชอบ
18.4 ใหพนสภาพการเปนพนักงานบร�ษัทโดยไมจายคาชดเชยทันที
ทั้งนี้มติของคณะกรรมการเกณฑจร�ยธรรมถือเปนที่สิ�นสุด โดยคณะกรรมการพ�จารณาจะตามขอกําหนดเกณฑจร�ยธรรมของบร�ษัทและขอมูล
สถานการณที่เกิดข�้น ณ เวลานั้น

11

