
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการแห่งกรุงเมก็ซิโก 
ระเบียบปฏิบัติตามความสมคัรใจ 
เร่ืองจรรยาบรรณทางธุรกิจในสาขาเภสัชชีวภาพ 
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การท างานร่วมกนัตามหลกัจรรยาบรรณจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการวนิิจฉัยทางการแพทย์ต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้
จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ซ่ึงการท่ีจะท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลากรทางการแพทยก์บัทุกๆ ฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดน้ี บริษทัต่างๆ ในสาขาเภสัชชีวภาพ1  (“บริษทั”) ควรปฏิบติัตาม 6 หลกัการน้ี: 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
1. บริษทัควรด าเนินการพฒันา ผลิต วจิยั วางตลาด จดัส่ง และ/หรือจ าหน่ายยาเพื่อประโยชน์ของผูป่้วย 

2. ความสัมพนัธ์ท่ีตั้งอยูบ่ทหลกัจรรยาบรรณกบับุคคลากรทางการแพทย ์ขา้ราชการ ผูป่้วย และทุกๆ ฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นส่ิงส าคญัในภารกิจของบริษทั ท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยการพฒันาและท าใหย้าหาไดอ้ยา่ง
สะดวก 

3. ในการท างานร่วมกบัทุกฝ่าย บริษทัตอ้งยดึมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณสูงสุด  รวมถึงตามกฏหมาย
และกฏระเบียบท่ีบงัคบัใช ้พร้อมกนัน้ีบริษทัควรส่งเสริมใหบุ้คคลากรทางการแพทย ์ขา้ราชการ ผูป่้วย และ
ทุกคนท่ีท างานกบับริษทั มีความเคารพในหลกัการเหล่าน้ีและปรับใชเ้ป็นเกณฑ์ตามความเหมาะสม 

4. หลกัการเหล่าน้ีจะสนบัสนุนเจตนารมณ์ของเราท่ีจะท าให้กามีปฏิสัมพนัธ์ของบริษทัเป็นไปอยา่งมืออาชีพ 
เพื่อประโยชน์ของผูป่้วยและเพื่อยกระดบัการประกอบโรคศิลปะ  หลกัการเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ 
บุคคลากรทางการแพทยต์อ้งดูแลผูป่้วยตามความตอ้งการเฉพาะของผูป่้วยแต่ละคน และตามความรู้ดา้น
การแพทยแ์ละประสบการณ์ของบุคคลากรทางการแพทยน์ั้นๆ 

                                                      
1
 เพื่อจุดประสงคข์องเอกสารฉบบัน้ี ค  านิยามของ “สาขาเภสชัชีวภาพ” รวมถึง บริษทัต่างๆ ไม่ว่าจะมีฐานะครอบครองเช่นใด ท่ีพฒันา ผลิต 
วางตลาด หรือจดัส่งส่ิงท่ีเก่ียวกบัเภสชักรรมและชีววิทยา  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะกล่าวถึงในหลกัการน้ีวา่เป็น “ยา”  

การดูแลสุขภาพและผู้ป่วยเป็นหลกั หมายถึง เป้าหมายของทุกอยา่งท่ีเราท าตอ้งเป็นประโยชน์กบัผูป่้วย 

ความซ่ือสัตย์ หมายถึง ทุกอยา่งท่ีเราท าตอ้งตั้งอยูบ่นหลกัจรรยาบรรณ ซ่ือตรง และถูกตอ้งตามสมควร 

ความเป็นอสิระ หมายถึงการเคารพในความตอ้งการเป็นอิสระของทุกฝ่ายในการตดัสินใจ และปราศจากอิทธิพล
ท่ีไม่เหมาะสม 

เจตนาทีถู่กต้องตามกฎหมาย หมายถึง ทุกอยา่งท่ีเราท าตอ้งมีเหตุผลทีถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎหมาย และ
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และประโยชนข์องหลกัการเหล่าน้ี 

ความโปร่งใส หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะเปิดเผยการกระท าต่างๆ ของเรา พร้อมทั้งใหค้วามเคารพในประเด็น
ความละเอียดอ่อนของธุรกิจตามกฎหมาย และในสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 ความรับผดิชอบ หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบในการกระท าของเราเอง และระหวา่งเรากบัผูอ่ื้น 
 

http://dict.longdo.com/search/การทำงานร่วมกัน
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5. บริษทัมีภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีตอ้งจดัหาขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง เท่ียงตรง ท่ีเก่ียวกบัยาของตน
ใหก้บับุคคลากรทางการแพทย ์เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการใชย้าต่างๆ โดยความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อุตสาหกรรมกบับุคคลากรทางการแพทยค์วรสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบทางวชิาชีพของ
บุคคลากรทางการแพทยต่์อผูป่้วย 

6. บริษทัควรส่งเสริม ขาย และจดัส่งยาของตนในรูปแบบท่ีมีจรรยาบรรณ เป็นจริง เท่ียงตรง และอยา่งมีความ
รับผดิชอบ รวมทั้งสอดคลอ้งกบักฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกนัน้ีขอ้มูลในส่ือส่งเสริม
ผลิตภณัฑต่์างๆ ตอ้งสนบัสนุนการประเมินผลเก่ียวกบัประโยชน์ ความเส่ียง และการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 
อยา่งเหมาะสม 

7. บริษทัมีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาและการอบรมในการใชย้าของตนอยา่งปลอดภยั เหมาะสม และอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

8. บริษทัมีความรับผิดชอบท่ีตอ้งด าเนินการตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งจดัตั้ง 
โครงสร้างและขั้นตอนภายในบริษทั (รวมถึงการอบรมพนกังานอยา่งเพียงพอ) เพื่อให้มัน่ใจวา่กิจกรรม
ต่างๆ มีการปฏิบติัอยา่งมีความรับผดิชอบและมีจรรยาบรรณ 

9. บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ผลิต แปรรูป จดัส่ง คา้ขาย และความปลอดภยัของ
ยา 

10. บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบั
ภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเจตนารมณ์และบทบญัญติั 

11. บริษทัตอ้งให้ความเคารพกบัเสรีภาพขององคก์รผูป่้วย 

12. บริษทัควรรับรองวา่พนกังานและผูแ้ทนทุกคนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทั ไดผ้า่นการฝึกอบรมอยา่ง
เหมาะสมในหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมของทอ้งถ่ิน ของประเทศ และของภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง  

13. บริษทัตอ้งเคารพความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย 

14. บริษทัตอ้งรับรองวา่พนกังานและผูแ้ทนทุกคนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากบริษทัจะปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ี 
และปฏิบติัตามกฏหมายและกฏระเบียบทุกฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง    

 

บริษทัและสมาชิกเศรษฐกจิเอเปคต้องการส่งเสริมหลกัการเหล่านี้ เพือ่เป็นการปูทางให้เกดิการ
ปฏบิัติทีม่จีรรยาบรรณ  
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1. การท างานร่วมกบับุคคลากรทางการแพทย์ 
ก. การท างานร่วมกนัระหวา่งบริษทักบับุคคลากรทางการแพทยจ์ะท าใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัยาท่ีมีคุณค่า ทั้งใน

ดา้นวทิยาศาสตร์ การรักษา ผลิตภณัฑ ์และในเชิงนโยบายท่ีสามารถน าไปสู่การดูแลผูป่้วยท่ีดีข้ึน 
ข. การท าการตลาดท่ีเหมาะสมจะช่วยสร้างความมัน่ใจในการใชย้าอยา่งถูกตอ้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผูป่้วย ซ่ึงความสัมพนัธ์ของบริษทักบับุคคลากรทางการแพทยมี์ความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีในการบรรลุ
เป้าหมายเหล่าน้ีเพราะจะท าใหบ้ริษทัสามารถ: 

1. ช้ีแจงต่อบุคคลากรทางการแพทยเ์ก่ียวกบัประโยชน์และขอ้เส่ียงของยาเพื่อน าไปสู่การใชย้า
อยา่งเหมาะสมกบัผูป่้วยนั้นๆ 

2. จดัหาขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์และเพื่อการศึกษา 
3. สนบัสนุนการวจิยัและการศึกษาดา้นการแพทย  ์และ 
4. ไดรั้บผลตอบรับและขอ้แนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า่นการหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทย ์

ค. การท างานร่วมกบับุคคลากรทางการแพทยค์วรปฏิบติัแบบมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ 
1. บุคคลากรทางการแพทยไ์ม่ควรถูกชกัจูงอยา่งไม่เหมาะสมโดยบริษทั 
2. บริษทัไม่ควรน าเสนอหรือจดัท าส่ิงใดๆ ในรูปแบบท่ีจะมีอิทธิพลอยา่งไม่เหมาะสมต่อการสั่ง

ใชย้าของบุคคลากรทางการแพทย ์
3. การศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ควรสนบัสนุนการใชย้าอยา่งเหมาะสม โดยการน าเสนอ

ตามความเป็นจริงและปราศจากการโออ้วดสรรพคุณเกินจริง และควรสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดต่างๆ ของหลกัการเหล่าน้ี รวมถึงหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมท่ีใชบ้งัคบัใน
ทอ้งถ่ิน ในประเทศ และในภูมิภาค 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานของบริษทักบับุคคลากรทางการแพทยค์วรส่งเสริมการ
พฒันาการประกอบโรคศิลปะซ่ึงใหค้วามส าคญักบัสวสัดิภาพของผูป่้วย และตั้งอยูบ่น
หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง และทนัสมยั 

 

2. ข้อมูลและกจิกรรมเพือ่การส่งเสริม 
ก. ยาทุกประเภทไม่ควรไดรั้บการส่งเสริมใหใ้ชใ้นเขตเศรษฐกิจใด จนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัให้วางตลาด

ในเขตเศรษฐกิจนั้นๆ และการส่งเสริมต่างๆ ควรสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัใน
ทอ้งถ่ินนั้น 

1. ทุกฝ่ายมีความเขา้ใจวา่กฏหมายและกฏระเบียบภายในประเทศจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบและ
เน้ือหาของขอ้มูลของผลิตภณัฑท่ี์ส่ือสารบนฉลาก ภาชนะบรรจุ เอกสารก ากบัยา  เอกสาร
ขอ้มูลยา และในส่ิงท่ีใชใ้นการส่งเสริมทุกชนิด 
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2. บริษทัตอ้งรับรองวา่จะจดัสรรขอ้มูลท่ีส าคญัและเหมาะสมใหก้บับุคคลากรทางการแพทยใ์น
ทุกเขตเศรษฐกิจ ตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 

ข. ขอ้มูลในการส่งเสริมควรชดัเจน อ่านง่าย ถูกตอ้ง เท่ียงตรง ยติุธรรม เป็นจริง และสมบูรณ์พอท่ีจะท าให้
บุคคลากรทางการแพทยส์ามารถมีความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัคุณค่าในการรักษาของยานั้นๆ ได ้

1. ขอ้มูลในการส่งเสริมควรจดัท าโดยการใชผ้ลวเิคราะห์ล่าสุดของทุกๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สะทอ้นความเป็นจริงตามหลกัฐานนั้นอยา่งชดัเจน รวมทั้งไม่ควรท าใหเ้กิดการหลงผดิโดย
การบิดเบือน โออ้วด การให้ความส าคญัเกินควร การละเวน้ หรือโดยวธีิอ่ืนๆ 

2. ขอ้มูลในการส่งเสริมควรสามารถพิสูจน์ไดจ้ากส่ิงอา้งอิงบนฉลากท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้หรือ
จากหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงขอ้พิสูจนน้ี์ควรจดัหาไดอ้ยา่งสะดวกเม่ือมีการขอจาก
บุคคลากรทางการแพทย ์พร้อมกนัน้ี บริษทัควรด าเนินการอยา่งยติุธรรมกบัการขอขอ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา และควรจดัหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเหมาะกบัผูข้อ 

3. บริษทัตอ้งรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติัตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงกฏหมายทาง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมทั้งในทอ้งถ่ิน ในประเทศ และใน
ภูมิภาค 

4. การประเมินผลการรักษาพยาบาล การก ากบัดูแลภายหลงัการวางตลาด ประสบการณ์การใชย้า 
และการวจิยัภายหลงัผลิตภณัฑไ์ดรั้บอนุมติัใหว้างตลาดแลว้ ไม่ควรเป็นการส่งเสริมแบบอ า
พราง และควรจดัท าเพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นวทิยาศาสตร์หรือการศึกษาเป็นหลกั 

5. ส่ิงใดท่ีบริษทัสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาและการใชย้า ไม่วา่จะเพื่อการส่งเสริมหรือไม่ ควรมี
การระบุถึงผูส้นบัสนุนอยา่งชดัเจน 
 

3. ความปลอดภัยของยา 
ก. ยาท่ีจดัเตรียมโดยบริษทัตอ้งมีคุณภาพ ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพท่ีสูง ตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดย

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลในแต่ละประเทศท่ีบริษทัด าเนินการ 
ข. บริษทัตอ้งรายงานเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคห์รือการตอบสนองของยาในเชิงลบต่อหน่วยงานท่ีก ากบั

ดูแล ตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 
 

4. การสัมมนาและการประชุม 
ก. วตัถุประสงคแ์ละประเด็นส าคญัของทุกๆ สัมมนา การประชุม และการชุมนุม ไม่วา่จะเป็นเพื่อการ

ส่งเสริมหรือไม่ หรือเป็นการประชุมทางวทิยาศาสตร์หรือวชิาการ  (“งาน”) ท่ีจดัข้ึนหรือสนนัสนุนโดย
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บริษทัส าหรับบุคคลากรทางการแพทยค์วรเป็นการช้ีแจงใหบุ้คคลากรทางการแพทยท์ราบเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์และ/หรือขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์หรือการศึกษา 

ข. ความสัมพนัธ์ของบริษทักบับุคคลากรทางการแพทยจ์ะถูกควบคุมโดยหลายองคป์ระกอบ และมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของผูป่้วยและเพื่อยกระดบัการประกอบโรคศิลปะ ทั้งน้ี การท างานร่วมกนัควร
ใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูลกบับุคคลากรทางการแพทยใ์นเร่ืองผลิตภณัฑ ์การจดัสรรขอ้มูลดา้น
วทิยาศาสตร์หรือการศึกษา และการสนบัสนุนการศึกษาดา้นการแพทย ์เป็นหลกั 

ค. การสนบัสนุนต่างๆ ท่ีใหก้บับุคคลากรทางการแพทยแ์ต่ละคนตอ้งไม่มีเง่ือนไขผกูมดัในการใหส้ั่งจ่าย 
ช้ีแนะ หรือส่งเสริมยาใดๆ 

ง. งานทุกประเภทควรจดัข้ึนในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับวตัถุประสงคใ์นดา้นวทิยาศาสตร์หรือการศึกษา 
และเป็นไปตามเป้าหมายของงานหรือการประชุมนั้นๆ โดยบริษทัไม่ควรใชส้ถานท่ีประชุมหรือท่ีพกั
ตากอากาศท่ีหรูเกินควร 

จ. การตอ้นรับควรจ ากดัเพียงเคร่ืองด่ืมและ/หรืออาหาร โดยข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของงานนั้นๆ และควร
จดัสรรใหเ้พียง: 

1. ผูร่้วมงาน และไม่รวมแขกของผูเ้ขา้ร่วมงาน และ 
2. พอประมาณและสมเหตุสมผล โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานทอ้งถ่ิน 

ฉ. บริษทัไม่ควรช าระค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีติดตามบุคคลากรทางการแพทยท่ี์ไดรั้บเชิญ 
 

5. การน าเสนอข้อมูลโดยผู้แทนของบริษทั 
ก. ผูแ้ทนของบริษทัสามารถหาโอกาสท่ีจะน าเสนอขอ้มูลเชิงวทิยาศาสตร์ท่ีส าคญัต่อบุคคลากรทาง

การแพทยใ์นช่วงเวลาการท างานของบุคคลากรทางการแพทย ์รวมถึงช่วงรับประทานอาหาร ตาม
กฏหมายและกฏระเบียบท่ีบงัคบัใช ้โดยควรให้ความเคารพในความสามารถของบุคคลากรทาง
การแพทยใ์นการบริหารตารางท างานและการดูแลผูป่้วย  

1. ในการน าเสนอขอ้มูลและการหารือนั้นๆ บางคร้ังอาจมีการจดัอาหารตามมารยาทใหก้บั
บุคคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งสมาชิกในคณะบุคคลากรท่ีร่วมการประชุม ซ่ึงการน าเสนอ
ขอ้มูลควรมีคุณค่าในเชิงวทิยาศาสตร์หรือการศึกษา และอาหารท่ีจดัสรรควร (ก) 
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานทอ้งถ่ิน (ข) ไม่เป็นส่วนหน่ึงของงานบนัเทิงหรือกิจกรรมพกัผอ่น 
และ (ค) จดัท าในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารขอ้มูล 

2. ในการน าเสนอขอ้มูลโดยบริษทัหรือผูแ้ทนของบริษทัไม่ควรมีการจดัอาหารใหก้บัคู่สมรส
หรือแขกของบุคคลากรทางการแพทยท่ี์เขา้ร่วมการประชุมดว้ย และไม่ควรมีการจดัอาหารให้
ห่อกลบั หรืออาหารให้รับประทานโดยไม่มีผูแ้ทนของบริษทัอยูด่ว้ย 
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6. สันทนาการ 
ก. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นของบริษทัควรมีลกัษณะเป็นมืออาชีพและเนน้การอ านวยความสะดวกในการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์หรือการศึกษาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผูป่้วย 
1. บริษทัไม่ควรจดัสรรส่ิงบนัเทิงหรือส่ิงหยอ่นใจใหก้บับุคคลากรทางการแพทยใ์นทุกรูปแบบ 

อาทิ ตัว๋ดูหนงัหรือชมกีฬา อุปกรณ์กีฬา หรือการจดัทวัร์พกัผอ่นหรือพกัร้อน เพื่อรับรองวา่
การท างานจะเนน้การศึกษาและการแลกเปล่ียนขอ้มูล และหลีกเล่ียงภาพลกัษณ์ท่ีไม่เหมาะสม  
ทั้งน้ี ส่ิงบนัเทิงหรือส่ิงหยอ่นใจเหล่าน้ีไม่ควรมีการจดัสรรใหไ้มว่า่ (1) จะมีมูลค่าเท่าใด (2) 
บุคคลากรทางการแพทยท์ าหนา้ท่ีเป็นวทิยากรหรือท่ีปรึกษาใหบ้ริษทั หรือ (3) แมว้า่ส่ิง
บนัเทิงหรือส่ิงหยอ่นใจเป็นเป้าหมายรองจากการใหค้วามรู้ก็ตาม 

2. บริษทัไม่ควรจดัหรือช าระเงินส าหรับการบนัเทิง กิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ หรืองานสังคม
เป็นการเฉพาะ แต่บริษทัสามารถจดัรายการบนัเทิงแบบเรียบง่าย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรองจากการ
รับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในระหวา่งประชุมได ้
 

7. อปุกรณ์การศึกษาและของขวญั 
A. บุคคลากรทางการแพทยไ์ม่ควรไดรั้บการจดัสรรหรือการน าเสนอเงินหรือส่ิงเทียบเท่า (เช่น บตัร

สมนาคุณ) หรือของขวญัใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
1. บริษทัสามารถมอบส่ิงของท่ีจดัท าข้ึนเฉพาะส าหรับการพฒันาความรู้เก่ียวกบัผูป่้วยหรือผูดู้แล

ผูป่้วยได ้ตามท่ีกฏหมายหรือหลกัจรรยาบรรณในทอ้งถ่ินอนุญาต โดยส่ิงของเหล่าน้ีควรมีค่า
พอประมาณและควรไม่มีคุณค่าส าหรับบุคคลากรทางการแพทยห์ากไม่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการ
งาน 

2. ส่ิงเหล่าน้ีไม่ควรเป็นการลดทอนการปฏิบติังานประจ าของการประกอบโรคศิลปะ 
 

8. การสนับสนุนการศึกษาการแพทย์ต่อเน่ือง 
ก. การศึกษาการแพทยแ์บบต่อเน่ือง (Continuing medical education: CME) หรือ การศึกษาการแพทยด์ว้ย

ตนเอง (independent medical education: IME) จะช่วยใหแ้พทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยไ์ดรั้บ
ขอ้มูลและความรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาการดูแลผูป่้วยและการประกอบโรคศิลปะท่ีดีข้ึน 

1. บริษทัควรจดัท าเกณฑท่ี์เท่ียงตรงในการตดัสินใจใหเ้งินช่วยเหลือการศึกษาการแพทย์
แบบต่อเน่ืองเพื่อรับรองวา่โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเป็นโครงการศึกษาท่ีแทจ้ริงและมี

http://dict.longdo.com/search/สันทนาการ
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คุณภาพ และการใหเ้งินสนบัสนุนไม่ควรเป็นการชกัจูงให้สั่งจ่าย หรือให้เสนอแนะยาหรือ
แนวทางการบ าบดัรักษาใดๆ 

ข. บุคคลากรทางการแพทยไ์ม่ควรไดรั้บการจดัสรรหรือการเสนอเงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน 
การสนบัสนุน สัญญาท่ีปรึกษา อุปกรณ์เพื่อการศึกษาหรือปฏิบติังาน เพื่อแลกเปล่ียนกบัการเสนอแนะ
และสั่งจ่ายยา หรือส่ิงใดท่ีขดักบัจรรยาบรรณและอิสระของเกณฑก์ารสั่งจ่ายยาของบุคคลากรทาง
การแพทย ์ทั้งน้ี บริษทัควรทราบดีวา่เป้าประสงคห์ลกัของเงินช่วยเหลือคือการสนบัสนุนการวิจยัเพื่อ
การศึกษา การวจิยัทางวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เท่านั้น 

 

9. ตัวอย่าง 
ก. การใชต้วัอยา่งยาอยา่งเหมาะสมสามารถเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับบุคคลากรทางการแพทย ์และเป็น

ประโยชน์ต่อผลในสุขภาพของผูป่้วย 
ข. ตวัอยา่งยาท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายสามารถมอบใหก้บับุคคลากรทางการแพทยไ์ด ้ตามกฏหมายและกฏระเบียบ

ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมการดูแลป่วย ทั้งน้ี ไม่ควรมีการขายตวัอยา่งยาต่อ หรือใชต้วัอยา่งยาในทางท่ีผดิ 
1. บริษทัควรมีระบบควบคุมและตรวจสอบตวัอยา่งยาท่ีไดม้อบใหก้บับุคคลากรทางการแพทย ์

รวมถึงการดูแลรักษาตวัอยา่งยานั้นๆ ในช่วงท่ีอยูใ่นความดูแลของผูแ้ทนเวชภณัฑ ์
2. ตวัอยา่งยาไม่ควรน ามาใชเ้ป็นการช าระค่าบริการ ตอบแทนการปฏิบติัท่ีช่ืนชอบ หรือใชเ้ป็น

ส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสม 
 

10.  ข้อตกลงการเป็นทีป่รึกษาและวทิยากร 
ก. การท่ีบุคคลากรทางการแพทยมี์ขอ้ตกลงเป็นท่ีปรึกษาของบริษทัจะช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บขอ้มูลและ

ค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์เช่นในเร่ืองของตลาด ผลิตภณัฑ ์กลุ่มการบ าบดั และความ
ตอ้งการของผูป่้วย เป็นตน้ รวมทั้งบริษทัอาจใชค้  าแนะน าน้ียนืยนัความพยายามท่ีจะท าใหย้าท่ีบริษทัได้
พฒันา ผลิต และ/หรือจ าหน่ายสนองต่อความตอ้งการของผูป่้วย พร้อมกนัน้ีการท่ีบุคคลากรทางการ
แพทยเ์ขา้ร่วมในการประชุมปาฐกถาท่ีบริษทัจดัจะสามารถช่วยเพิ่มความรู้ใหก้บับุคคลากรทาง
การแพทยอ่ื์นๆ และแจง้ใหบุ้คคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ รับทราบถึงประโยชน์ ความเส่ียง และการใช้
ยาอยา่งถูกตอ้งดว้ย 

1. บริษทัควรคงการรับประกนัวา่การท าขอ้ตกลงการเป็นท่ีปรึกษาและเป็นวทิยากรไม่เป็นการ
ชกัจูงหรือการตอบแทนการสั่งจ่ายยาหรือการเสนอแนะยาหรือแนวทางบ าบดัรักษาใดๆ 
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2. ท่ีปรึกษาและวทิยากรควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในการท าหนา้ท่ี และการชดเชยท่ี
สมเหตุสมผลส าหรับการเดินทาง ท่ีพกั และค่าอาหาร ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าหนา้ท่ี โดย
ค่าตอบแทนหรือการชดเชยควรจดัใหแ้บบพอประมาณและตามราคาตลาดท่ียติุธรรม 

3. การรับใหค้  าปรึกษาหรือขอ้แนะน าท่ีปราศจากเป้าหมายท่ีแทจ้ริงไม่ควรน ามาใชเ้ป็นเหตุผล
เพื่อตอบแทนการเสียสละเวลา หรือการเดินทาง ท่ีพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ของ
บุคคลากรทางการแพทย ์

ข. ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นการรับรองวา่ขอ้ตกลงเป็นท่ีปรึกษาหรือวิทยากรเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง (ทุกปัจจยัอาจไม่
จ  าเป็นในบางกรณี) 

1. การท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุถึงรูปแบบของหนา้ท่ีและหลกัเกณฑข์องการตอบแทน
หนา้ท่ีนั้นๆ 

2. การก าหนดเก่ียวกบัความจ าเป็นแทจ้ริงของงานอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะมีการขอรับบริการและ
การจดัท าความตกลงกบัท่ีปรึกษา 

3. หลกัเกณฑส์ าหรับการเลือกท่ีปรึกษาและวทิยากรควรเก่ียวพนักบัเป้าหมายท่ีก าหนดโดยตรง 
และผูท่ี้รับผดิชอบการคดัเลือกท่ีปรึกษาและวทิยากรควรมีความเช่ียวชาญอนัสมควรท่ีจะ
พิจารณาวา่บุคคลากรทางการแพทยน์ั้นๆ ผา่นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

4. จ านวนบุคคลากรทางการแพทยท่ี์ร่วมท างานไม่ควรมากกวา่ท่ีจ  าเป็นท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

5. บริษทัท่ีขอรับบริการควรจดัเก็บขอ้มูลของการใหบ้ริการนั้นๆ และน ามาใชเ้ม่ือจ าเป็น 
6. สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในการพบปะกบัท่ีปรึกษาหรือวทิยากรทุกคร้ังควรเหมาะสมกบั

เป้าหมายหลกัของงานท่ีก าหนด ซ่ึงสถานท่ีพกัตากอากาศถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

 
11. ขั้นตอนและความรับผดิชอบตามกฏระเบียบ 

ก. บริษทัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบท่ีจะรับรองวา่มีขั้นตอนภายในบริษทัท่ีจะส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการ
เหล่าน้ี รวมถึงเจตนารมณ์ของหลกัการ และควรมีการบนัทึกและจดัเตรียมขั้นตอนเหล่าน้ีใหก้บั
พนกังานเพื่อใหมี้การปฏิบติัตามมากยิง่ข้ึน 

 

12. การประพฤติและการอบรมผู้แทนของบริษทั 
ก. ผูแ้ทนของบริษทัมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการ ประโยชน์ และความเส่ียง

ของยาในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั และท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ใหก้บับุคคลากรทางการแพทย ์และ
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เน่ืองจากหนา้ท่ีส่วนใหญ่ของผูแ้ทนเหล่าน้ีคือการเป็นผูป้ระสานงานหลกัระหวา่งบริษทั ซ่ึงเป็นผูว้จิยั 
พฒันา ผลิต และวางตลาดยา กบับุคคลากรทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นผูส้ั่งจ่ายยา ดงันั้น ผูแ้ทนของบริษทั
ควรประพฤติตนอยา่งมืออาชีพและควรมีความไวว้างใจได ้

1. บริษทัควรรับประกนัไดว้า่ผูแ้ทนทุกคนท่ีวา่จา้งหรือท าหนา้ท่ีแทนบริษทัและพบปะกบั
บุคคลากรทางการแพทยไ์ดผ้า่นการอบรมเก่ียวกบักฎหมาย กฏระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณ
ของอุตสาหกรรมท่ีใชบ้งัคบัในการท างานของผูแ้ทนกบับุคคลากรทางการแพทยแ์ลว้ พร้อม
กนัน้ีบริษทัควรอบรมผูแ้ทนของตนเพื่อรับรองวา่บุคคลเหล่าน้ีมีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัหลกั
วทิยาศาสตร์ทัว่ไปและมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ ท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั และสอดคลอ้ง
กบักฏหมายและกฏระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

2. บริษทัควรจดัการอบรมท่ีทนัสมยัหรือเพิ่มเติมในทุกๆ เร่ืองท่ีจ  าเป็นใหแ้ก่ผูแ้ทนท่ีตอ้งพบปะ
กบับุคคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งท าการประเมินผูแ้ทนเป็นระยะๆ เพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่บุคคล
เหล่าน้ีปฏิบติัตามนโยบายและเกณฑก์ารประพฤติของบริษทั 

3. บริษทัควรด าเนินการอยา่งเหมาะสมกบัผูแ้ทนท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัการเหล่าน้ี และตามหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมในทอ้งถ่ินและในประเทศ 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัภาครัฐและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐ 
ก. กระบวนการตดัสินของบริษทัและภาครัฐ รวมถึงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ โดยผา่นการประมูล

หรือวธีิอ่ืนๆ ควรท าอยา่งมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ และไม่ควรมีความพยายามท่ีจะใชอิ้ทธิพลอยา่ง
ไม่เหมาะสม 

ข. บริษทัตอ้งจดัส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงใหก้บัภาครัฐ 
ค. บริษทัและพนกังานของรัฐควรรับรองไดว้า่ความสัมพนัธ์และขอ้ตกลงเร่ืองค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั

สอดคลอ้งกบักระบวนการและหลกัจรรยาบรรณของรัฐ 
 

14. การวจิัยทางคลนิิก 
ก. การวจิยัทางคลินิก (ขั้นท่ี 1 ถึง 4) และการวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวพนักบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนจากบริษทัตอ้งด าเนินการโดยมีจุดประสงคท่ี์จะพฒันาความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อ
ประโยชน์ของผูป่้วยและเพื่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์และการแพทยอ์ยา่งแทจ้ริง พร้อมกนัน้ีบริษทั
ตอ้งรับรองถึงความโปร่งใสและความรับผดิชอบในการน าเสนอการวจิยัและการตีพิมพผ์ลของ
การศึกษาดว้ย 
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ข. การวจิยัทางคลินิกไม่ควรใชเ้ป็นส่ิงจูงใจในการขายในอดีตหรือในปัจจุบนัอยา่งไม่เหมาะสม 
ค. การวจิยัทางคลินิกควรด าเนินอยา่งมีจริยธรยรรมโดยไม่มีอิทธิพลจากผูแ้ข่งขนัเกินควร 

 

15. การบริจาคของบริษทัเพือ่การกศุล 
ก. ทุกบริษทัตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองบรรษทัท่ีดี และความรับผดิชอบในการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมี

คุณค่าทั้งภายในและนอกชุมชน 
1. การบริจาค รวมถึงการบริจาคส่ิงของ สามารถมอบใหก้บัองคก์รหรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ การกุศล วฒันธรรม ชุมชน การศึกษา มนุษยธรรม 
สุขภาพ การท าบุญ และการกีฬาได ้โดยตอ้งสอดคลอ้งกบักฏหมายและกฏระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

2. บริษทัควรยนืยนัไดว้า่การสนบัสนุนเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความตอ้งการส่งเสริมผลิตภณัฑ์
เท่านั้น และไม่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะ 

3. การบริจาคเงินและส่ิงของควรมอบใหก้บัองคก์รนั้นๆ โดยตรง และควรมีการบนัทึกรูปแบบ
ของการบริจาคแบบคร่าว ๆ 

4. การแสดงความขอบคุณขององคก์รท่ีไดรั้บการสนบัสนุนควรจ ากดัเพียงแค่การแสดง
ความเห็นถึงคุณค่าของการสนบัสนุน 

5. บริษทัควรยนืยนัไดว้า่เงินสนบัสนุนท่ีบริจาคไม่เป็นส่ิงจูงใจท าใหมี้การสั่งจ่าย เสนอแนะ ซ้ือ 
จดัหา หรือใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นๆ และไม่ควรมีการน าเสนอหรือจดัหาส่ิงใดท่ีจะแทรกแซงความ
เป็นอิสระของบุคคลากรทางการแพทยใ์นการสั่งหรือจ่ายยา 

 

16. องค์กรผู้ป่วย 
ก. บริษทัควรเคารพความเป็นเอกภาพและอิสรภาพขององคก์รผูป่้วย 
ข. การสนนัสนุนจากบริษทัไม่ควรมีเง่ือนไขใหส่้งเสริมยานั้นๆ 

 

17. การยดึมัน่ตามหลกัการ 
A ทุกบริษทัท่ีท างานร่วมกบับุคคลากรทางการแพทย ์พนกังานของรัฐฯ และผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดัท า

ขั้นตอนท่ียนืยนัวา่จะปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ีและตามหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน 
ในประเทศ และในภูมิภาค พร้อมกนัน้ีบุคคลากรทางการแพทย ์พนกังานของรัฐฯ และผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรเคารพหลกัการเหล่าน้ีและใชเ้กณฑท่ี์สอคคลอ้งกบัหลกัการเหล่าน้ีเม่ือท าได ้
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การปฏบิัติ 
 
การท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดลอ้มทางการคา้ท่ีมีศีลธรรมตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดงันั้นจึงขอแนะน า
ใหบ้ริษทั บุคคลากรทางการแพทย ์และสมาชิกเศรษฐกิจเอเปค ด าเนินการ ดงัน้ี 

 
บริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมควร: 

 พฒันาและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีก าหนดขา้งตน้ ทั้งน้ีสมาคม
อุตสาหกรรมควรพิจารณาบนัทึกและแจง้รายช่ือสมาชิกท่ีไดล้งนามเห็นชอบในหลกัเกณฑ์
ของอุตสาหกกรรมแลว้ เพื่อเป็นวธีิการหน่ึงในการส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามหลกั
จรรยาบรรณของอุตสาหกกรรม 

 ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในการจดัการอบรมเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณของ
อุตสาหกกรรมใหก้บับุคคลากรและนกัศึกษาทางการแพทย ์

 มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยเฉพาะใหก้บัวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 ท างานร่วมกนัเพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่หลกัการขา้งตน้และหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกกรรมจะ
คงความส าคญัและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 

องค์กรบุคคลากรทางการแพทย์ควร: 

 เคารพหลกัการเหล่าน้ี และพฒันาและปฏิบติัตามหลกัเกณฑจ์รรยาบรรณท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการขา้งตน้ 

สมาชิกเศรษฐกจิเอเปคควร: 

 พฒันาและประกาศนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนของการจดัซ้ือจดัจา้งในรูปแบบท่ี
ชดัเจน เด่นชดั มีความรับผดิชอบ และอยา่งสมบูรณ์ 

 ส่งเสริมใหผู้มี้อ  านาจควบคุมในอุตสาหกรรม และ/หรือหน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตเห็นชอบและสนบัสนุนหลกัการขา้งตน้ รวมทั้งหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมใน
ประเทศและในทอ้งถ่ิน ตามความจ าเป็น 
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 ส่งเสริมใหบ้ริษทัยดึมัน่ในหลกัการขา้งตน้ และหลกัจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมใน
ประเทศและในทอ้งถ่ิน 

 ก าหนดและส่งเสริมกฏหมายและกฏระเบียบท่ีชดัเจนและใชบ้งัคบัอยา่งยติุธรรม 

 ผลกัดนัความร่วมมือท่ีมีจริยธรรมในภูมิภาคท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการขา้งตน้ โดยผา่นการ
ส่ือสารอยา่งสม ่าเสมอ การจดันโยบายและกิจกรรมร่วมกนัเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
และความร่วมมือระหวา่งกนัในรูปแบบต่างๆ 

 ท างานร่วมกนัเพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่หลกัการขา้งตน้จะคงความส าคญัและมีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ภาคผนวก 

 
ค านิยามท่ีเก่ียวกบัหลกัการเหล่าน้ี มีดงัน้ี 
“การประชุม” หมายถึง งานท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและจดัข้ึนโดยสมาคม วทิยาลยั มหาวิทยาลยั หรือ องคก์รใดท่ี
ไม่เก่ียวกบับริษทัเพื่อใหข้อ้มูลดา้นการแพทยแ์ละ/หรือวทิยาศาสตร์ 
 
“ท่ีปรึกษา” หมายถึง บุคคลจากภายนอกท่ีมีอิสระ เช่น บุคคลากรทางการแพทย ์นกัวทิยาศาสตร์ สมาคม/ผูแ้ทน
ผูป่้วย ผูว้า่จา้งของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรั้บเขา้ร่วมงานเป็นรายบุคคลแบบโดยตรงหรือผา่นองคก์ร (เช่น 
มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล หรือสถาบนัวจิยั) เพื่อใหค้  าปรึกษา ขอ้มูล หรือการบริการอ่ืนๆ 
 
“บุคคลากรทางการแพทย”์ หมายถึง ผูท่ี้ใหบ้ริการทางการแพทยห์รือดา้นสุขภาพ และบุคคลหรือองคก์รใดท่ี
จดัหา แจง้หน้ี หรือไดรั้บช าระเงินส าหรับการดูแลสุขภาพตามการด าเนินกิจการตามปกติ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดั
เฉพาะ แพทย ์พยาบาล หรือเภสัชกรและพนกังาน 

 
“ผูแ้ทน” หมายถึง บุคคลท่ีเขา้พบปะกบับุคคลากรทางการแพทย ์และ/หรือพนกังาน ในนามของบริษทัเพื่อ
ส่งเสริมหรือการหารือเร่ืองยา  
 
  


