
CODE OF PRACTICE 1ST EDITION ,2015 

 เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา 

THAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURER ASSOCIATION (TPMA) 

                                     สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 
  

INTRODUCTION (บทน า) 

สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนั(TPMA) 
มีสมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตยาของประเทศไทยท่ีด าเนินงานการผลิต งานวิจยัและพฒันา 
น าเข้ายาท่ีมีคณุภาพจากตา่งประเทศ โดยสมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ  
1 สมาชิกสามญั  ได้แก่ 
นิตบิคุคลตามกฎหมายของไทยท่ีประกอบวิสาหกิจในทางอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนัในประเทศไทย 
2  สมาชิกสมทบ  ได้แก่ 
บคุคลธรรมดาซึง่ประกอบวิสาหกิจหรือเก่ียวเน่ืองกบัวิสาหกิจในทางอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนัในปร
ะเทศไทย 
3  สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ ท่ีมีอปุการคณุแก่สมาคม 
ซึง่คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมตเิชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตตมิศกัดิ์ และบคุคลนัน้ตอบรับค าเชิญ 
 
BACKGROUND (เหตุผล) 

        ในปี 2512  ขณะท่ีรัฐบาลก าลงัเร่งการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ 
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมผลิตยากลุม่หนึง่ ภายใต้การน าของ ภก.ดร. เกษม ปังศรีวงศ์ และนายพิชยั 
รัตตกลุ ได้ค านงึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่รัฐบาล ตอ่วิชาชีพทางการแพทย์ 
และตอ่สาธารณชนผู้ใช้ยาในประเทศไทย จงึได้รวมกนัจดัตัง้สมาคมขึน้ให้ช่ือว่า 
“สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนั”โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุการผลิตยาแผ
นปัจจบุนัท่ีผลิตในประเทศไทยให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกนัและบ าบดัโรคภยัแก่มนษุย์และสตัว์ 
รวมถึงเพ่ือยกมาตรฐานของการอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนัและสง่เสริมให้การอตุสาหกรรมผลิตยาแ
ผนปัจจบุนัในประเทศไทยให้เพียงพอแก่ความต้องการ 
รวมทัง้สง่เสริมธรรมจริยาในการด าเนินการของสมาชิก 
        แตจ่ากการท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การอนามยัโลกมาตัง้แต ่ปี 2538 
ซึง่องค์การฯได้มีการออกมติสมชัชาอนามยัโลกท่ี WHA 41.17 
รับรองเกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการสง่เสริมการขายยาตัง้แตปี่ 2531 ซึง่ขอให้ประเทศตา่ง ๆ 



และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้น าเกณฑ์นีไ้ปสูก่ารปฏิบตั ิ 
ประเทศไทยจงึได้มีความพยายามในการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมวา่ด้วยการสง่เสริมการขายย
าของประเทศ ซึง่ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบยาแหง่ชาติ พศ. 2555-2559 
ได้มีการก าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ด้านท่ี 2 ยทุธศาสตร์ยอ่ยท่ี 7 
วา่ด้วยเร่ืองการสง่เสริมจริยธรรมผู้สัง่ใช้ยาและยตุิการสง่เสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรมขึน้ 
          ดงันัน้ สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนั 
ซึง่ได้ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดงักลา่วอยูแ่ล้ว 
จงึได้เร่ิมพฒันาเกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการสง่เสริมการขายและการตลาดในโรงพยาบาลมาตัง้แตปี่ 2556 
โดยเน้นให้การท าธุรกรรมเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เน้นการให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 
มีความรับผิดชอบในข้อมลูและความรู้ท่ีแมน่ย า สมดลุ และถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
โดยมีจดุประสงค์หลกัคือต้องการให้สมาชิกทกุรายของสมาคมฯยอมรับและยึดถือเป็นข้อบญัญัตใินเกณฑ์
ปฏิบตัิด้านจริยธรรมและการสง่เสริมการขายยาของตน 
รวมถึงถือเป็นข้อก าหนดท่ีส าคญัในการยอมรับการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมประการหนึง่ ด้วย 
 
1 DEFINATIONS (ค านิยาม) 

ASSOCIATION (สมาคมฯ)หมายถึง สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนั 
DRUG (ยา) หมายถึง ยาตามกฎหมายวา่ด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
และวตัถอุอกฤทธ์ิตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท 
DRUG SALES PROMOTION (การส่งเสริมการขายยา) หมายถึง การให้ข้อมลู ข้อความ การชกัชวน จงูใจ 
หรือการกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมุง่หมายให้มีการสัง่ใช้ การสัง่ซือ้ หรือการใช้ยา  
ADVERTISING (การโฆษณา) หมายถึง การกระท าไมว่า่ด้วยวิธีใดๆ 
ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเก่ียวกบัยา ข้อความ หมายถึง เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง 
ไมว่า่ปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร ตวัเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด 
ท่ีส่ือความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนัน้เองหรือโดยผา่นวิธีการหรือส่ือใด ๆ 
GIFT (ของขวัญ) หมายถึง สิ่งของ ของช าร่วยท่ีบริษัทยามอบให้แก่บคุคล  
DONATION (ของบริจาค) หมายถึง สิ่งของท่ีบริษัทยามอบให้แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
SAMPLE (ตัวอย่างยา) หมายถึง ตวัอยา่งยาท่ีแจกแก่บคุคลากรทางการแพทย์ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกบัรูปแบบและลกัษณะของยา หรือเพ่ือเพิ่มประสบการณ์การใช้ทางคลินิก 
DRUG PRESCRIBER (ผู้สั่งใช้) หมายถึง 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพหรือบคุลากรทางการสาธารณสขุอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือหน้าท่ีในการสัง่ใช้ยาได้ 



HEALTHCARE PROFESSIONAL (ผู้ประกอบวชิาชพี) หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม 
เภสชักรรม การสตัวแพทย์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบดั การแพทย์แผนไทย 
และผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยก
ารประกอบโรคศลิปะ เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
PROFESSIONAL SALES REPRESENTATION (ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา) หมายถึง 
ตวัแทนของบริษัทยาท่ีมีหน้าท่ีเข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมลูยา 
COMPANY MEMBER (บริษัทสมาชิก) หมายถึง บริษัทหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต 
น าเข้าและจ าหน่ายยาท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
EXECUTIVE (ผู้บริหาร) หมายถึง ผู้ ท่ีมีอานาจตดัสินใจลงนามหรือมีอ านาจสัง่การในการคดัเลือก จดัซือ้ 
จดัหายาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
AUTHORIZER (ผู้มีอ านาจ) หมายถึง บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีท าหน้าท่ีคดัเลือก เสนอ จดัหา 
หรือด าเนินการสัง่ซือ้ยาในสถานพยาบาลหรือหนว่ยงาน 
INSTITUTE OF EDUCATION (สถานศึกษา) หมายถึง สถาบนัการศกึษาระดบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 
หรือสถาบนัร่วมสอน ในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
STUDENT (นักศึกษา) หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาระดบัก่อนปริญญา ในสถานศกึษา 
HOSPITAL AND CLINIC (สถานพยาบาล) หมายถึง 
สถานพยาบาลทกุระดบัทัง้ภาครัฐและเอกชนในทกุระดบั รวมทัง้คลีนิก 
PHARMACY SERVICE CENTER OR QUALITY DRUGSTORE (สถานบริการเภสัชกรรม) หมายถึง 
สถานท่ีท่ีจดัไว้เพ่ือให้บริการเภสชักรรม โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการเภสชักรรมตามกฎหมายยา หรือ ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ร้านขายยา 
PROCUREMENT DEPARTMENT (หน่วยงาน) หมายถึง 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกบัการจดัซือ้ยาของสถานพยาบาลหรือสว่นราชการสงักดักระทร
วงสาธารณสขุ  
 
2. PRINCIPLES (หลักการทั่วไป) 

2.1  การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สัง่ใช้หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ผู้แทนยาหรือพนกังานขายยาจะต้องปฏิบตัิตวัให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรม เหมาะสม และเป็นมืออาชีพ 
ไมค่วรมีการเสนอหรือจดัให้สิ่งใด ในลกัษณะหรือสร้างเง่ือนไขท่ีอาจสร้างอิทธิพลท่ีไม่เหมาะสมให้เกิดขึน้ 
2.2  บริษัทสมาชิกจะปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัติา่งๆ 
ด้านจริยธรรมท่ีสมาคมและหนว่ยงานของรัฐก าหนด  



2.3  บริษัทสมาชิกจะปฏิบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคณุภาพ ความปลอดภยั 
และประสิทธิภาพตามท่ีเจ้าหน้าท่ีด้านกฎระเบียบของรัฐก าหนด ทัง้นี ้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ระเบียบปฏิบตัใินท้องถ่ิน และหลกัเกณฑ์ในอตุสาหกรรมจะต้องยึดถือตามในทกุกรณี  
และถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทสมาชิกท่ีจะต้องตรวจสอบข้อก าหนดตา่งๆในท้องถ่ินลว่งหน้าก่อนจั
ดเตรียมส่ือหรือกิจกรรมสง่เสริมการขาย 
2.4  
ยาท่ีได้ขึน้ทะเบียนยาในประเทศไทยแล้วเท่านัน้ท่ีสามารถน ามาสง่เสริมการขายยาตอ่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
โดยในการสง่เสริมการขายยานัน้ จะประกอบด้วย ข้อมลูท่ีเท่ียงตรง สมดลุ ไร้อคติ 
และถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
สว่นการอ้างอิงตา่งๆจะต้องไมเ่กินไปกวา่ท่ีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยนัได้ 
และต้องพยายามอยา่งเตม็ท่ีไมใ่ห้มีข้อความก ากวมและอ้างสรรพคณุผลิตภณัฑ์นอกเหนือไปจากท่ีปรากฏ
ในฉลากหรือเอกสารก ากบัยาท่ีขออนญุาตไว้แล้ว 
2.5  
ข้อมลูท่ีใช้ในการสง่เสริมการขายยาควรยดึหลกัฐานท่ีได้ประเมินลา่สดุและถกูต้องตามหลกัวิทยาศาสตร์ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยเรียบร้อยแล้ว 
2.6  การสง่เสริมการขายยาไมค่วรท าในลกัษณะแอบแฝง  การประเมินผลทางคลินิก 
การติดตามความปลอดภยัในการใช้ผลิตภณัฑ์ภายหลงัการวางตลาด และ การศกึษาประสบการณ์ 
รวมถึงการศกึษาความปลอดภยั ต้องไมเ่ป็นการกระท าในลกัษณะแอบแฝงเพื่อสง่เสริมการขายยา 
แตต้่องจดัท าบนพืน้ฐานของหลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสจูน์ได้เทา่นัน้ 
2.7  
วิธีการสง่เสริมการขายยาต้องเหมาะสมกบัการเรียนรู้และสถานะทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเป็นเป้
าหมายการสง่เสริมนัน้  
2.8 การจดัท าหรือสนบัสนนุการวิจยัทางคลินิก และการวิจยัทางวิชาการของบริษัทสมาชิก 
จะต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการพฒันาองค์ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ซึง่บริษัทสมาชิกยดึมัน่ในความโปร่งใสของการวิจยัทางคลินิกท่ีทางอตุสาหกรรมสนบัสนนุตอ่ผู้ ป่วย   
2.9 
เป็นภาระรับผิดขอบของบริษัทสมาชิกท่ีจะต้องให้ความมัน่ใจวา่ผู้แทนยาหรือพนกังานขายยาท่ีมีหน้าท่ีเก่ีย
วข้องทกุคนได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ทางด้านวิชาการเพียงพอท่ีจะเสนอข้อมลูผลิตภณัฑ์ของบริษัทส
มาชิกอย่างแมน่ย า ด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ   
รวมถึงการท่ีผู้แทนยาหรือพนกังานขายยาจะต้องน าผลสะท้อนจากผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้านการใช้



ยา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายงานเหตกุารณ์อนัไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยาตอ่บริษัทสมาชิก  
และเป็นหน้าท่ีท่ีบริษัทสมาชิกต้องสง่รายงานดงักลา่วแจ้งตอ่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
2.10 
บริษัทสมาชิกยอมรับตอ่ความคุ้มครองในเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนอยา่งถกูต้องในราชอาณาจกัรไท
ยตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ด้วย 
2.11 การบริจาคให้หนว่ยงานตา่งๆควรท าด้วยความจริงใจด้วยหลกัธรรมมาภิบาล 
และการบริจาคนัน้จะไมถ่กูน าไปใช้อย่างไมเ่หมาะสม เป็นต้นว่า 
เพ่ือการจดัทศันศกึษาหรือกิจกรรมบนัเทิงหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีไมมี่วตัถปุระสงค์ทางวิชาการ 
2.12  เกณฑ์ปฏิบตัินี ้ใช้บงัคบัทัง้โดยเจตจ านงและโดยลายลกัษณ์อกัษร 
 
3 GENERAL PROVISION APPLICABLE TO  DRUG PROMOTION PRACTICES 
(ข้อก าหนดทั่วไปที่ใช้กับปฏิบตัิการส่งเสริมการขายยา) 

3.1  การปฏิบตัเิพ่ือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ 
ต้องไมน่ าความเส่ือมเสียมาให้กบัสมาคมฯหรืออตุสาหกรรมยาของประเทศ    

3.2 ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกวา่ “ข้อมลูผลิตภณัฑ์” ท่ีจดัให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ควรเป็นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั เท่ียงตรง ครบทกุด้าน และไมส่ร้างความเข้าใจผิด ไมว่า่โดยตรง  
โดยระบเุป็นนยั หรือโดยการตดัทอน หรือตอ่เตมิถ้อยค า 
ข้อมลูทางวิชาการสนบัสนนุการอ้างสรรพคณุหรือค าแนะน าให้ใช้ผลิตภณัฑ์ควรมีส าหรับผู้ให้บริการดแูลสุ
ขภาพเม่ือมีการร้องขอ  

3.3 ในการอ้างข้อความจากเอกสารทางการแพทย์หรือการส่ือสารจากผู้วิจยัทางคลินิก 
ควรใช้ความระมดัระวงัอย่างสงูเพ่ือให้มัน่ใจวา่ไมเ่ป็นการบดิเบือนความหมายจากข้อความเดมิในฉบบัเตม็  

3.4  ควรละเว้นการอ้างอิงในเชิงลบหลู่ผลิตภณัฑ์หรือผู้ผลิตอ่ืน   

3.5  ไมใ่ช้ค าท่ีมีความหมายวา่เหนือกวา่อยา่งลอยๆ  ไมอ่วดอ้างวา่ผลิตภณัฑ์หรือตวัยา เป็น “หนึง่เดียว” 
(ซึง่หมายความวา่เป็นสิ่งแรกและสิ่งเดียว หรือแตกตา่งจากผลิตภณัฑ์ทัง้หลาย 
หรือเป็นหนึง่เดียวของย่านลุ่มนัน้ๆ ในตลาดประเทศไทย)  หรืออ้างสรรพคณุพิเศษใด ๆ 
โดยปราศจากหลกัฐานสนบัสนนุ ห้ามใช้ค าวา่ “ปลอดภยั” หรือ 
“ไร้ผลข้างเคียง”ในการสง่เสริมการขายอยา่งลอยๆ  โดยปราศจากบคุคลหรือสิ่งท่ีอ้างอิงได้ (เชน่ 
ให้กลา่วว่า ตามหลกัฐาน..../เอกสารหรือผู้ อ้างอิง...ถือวา่มีความปลอดภยัในการใช้)  

3.6  ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษในการพิจารณาความเหมาะสมในการน าข้อมลูหลกัๆ 
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้ยา ข้อห้ามใช้ อาการไม่พงึประสงค์ ผลข้างเคียง 



หรือความเป็นพิษมาส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลกฎระเบียบสาธารณสขุและบคุลากรทางการแพทย์ในประเท
ศไทย 

       เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้น เอกสารสง่เสริมการขายท่ีจดัพิมพ์ขึน้ทัง้หมด (ยกเว้น โฆษณายอ่ 
เพ่ือตอกย า้ตราสินค้า (Reminder/Advertisement) ตามข้อ 3.9) จะต้องพิมพ์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี:้ 

 ช่ือสารออกฤทธ์ิ หรือ ตวัยาส าคญั โดยใช้ช่ือเรียกสากล International Nonproprietary Names 
(INN)  หรือช่ือสามญัทางยาท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว 

 ช่ือการค้า 
 ปริมาณสารออกฤทธ์ิตอ่ขนาดรับประทาน หรือ ขนาดตอ่หนว่ยบรรจ ุ(Regimen) 
 ช่ือของตวัยาอ่ืนท่ีเป็นท่ีทราบทัว่ไปวา่อาจมีผลเสียตอ่ผู้ ใช้ยา 
 ข้อบง่ใช้ในการบ าบดัรักษาท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว 
 รูปแบบของยา และขนาดการใช้ตอ่ครัง้ 
 ผลข้างเคียง และอาการไมพ่งึประสงค์ร้ายแรงจากการใช้ยา 
 ข้อควรระวงั ข้อห้าม และค าเตือน  
 ปฏิกิริยาร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ระหวา่งตวัยา (อนัตรกริยา) 
 ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหนา่ย 
 การอ้างเอกสารสิ่งพิมพ์วิชาการตามความเหมาะสม 
 เลขท่ีได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยส าหรับเนือ้หาของเอกสารส่
งเสริมการขาย เลขท่ีนีจ้ะพิมพ์ไว้ท่ีวสัดสุง่เสริมการขายทกุชิน้  

          เอกสารสง่เสริมการขายดงักล่าวนีจ้ะน ามาใช้ได้ภายในชว่งเวลาท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 

3.7  ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย 
ก าหนดให้จดัพิมพ์เอกสารก ากบัยาเป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ข้อความทัง้สองภาษาต้องตรงกนั 
นอกจากจะเป็นการเปล่ียนแปลงโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเทา่นัน้ 

3.8  ข้อมลูใดท่ี ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดให้พิมพ์บนกล่องหรือฉลาก 
จะต้องจดัพิมพ์ให้อ่านได้ชดัเจน. 

3.9  นอกจากข้อก าหนดท่ีได้ระบไุว้ในเกณฑ์ปฏิบตัฉิบบันีแ้ล้ว 
หากมีระเบียบพิเศษส าหรับการจดัท าโฆษณาเพ่ือตอกย า้ตราสินค้า (Reminder/Advertisement) 
ซึง่ให้ระบเุพียงช่ือการค้า  ช่ือเรียกสากล INN (International Non-proprietary Name)  
ข้อบง่ใช้ในการบ าบดัรักษา  ประโยคท่ีระบวุา่ “ตดิตอ่ขอรายละเอียดเพิ่มเตมิได้” (Further information 



available on request)  ตราบริษัท (logo) และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ในประเทศ 
บริษัทสมาชิกพงึก าหนดให้พิมพ์บนเอกสารด้วย 

3.10  บริษัทสมาชิกควรมีกระบวนการท่ีแนน่อนส าหรับการรายงานอาการอนัไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา 
และการเรียกเก็บยาคืน  
โดยให้ตวัแทนเวชภณัฑ์และพนกังานท่ีเหมาะสมทกุคนได้รับทราบนโยบายของบริษัทและขัน้ตอนในกระบว
นการดงักลา่วทัง้หมด 
3.11  หากมีการละเมิดเกณฑ์ปฏิบตัใินข้อใด หรือมีการประพฤตผิิด 
หรือให้ข้อเท็จจริงท่ีไมถ่กูต้องโดยพนกังานคนใดของบริษัทสมาชิก  
เป็นหน้าท่ีของบรษิทัสมาชกิจะตอ้งรบัผดิชอบในการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 
4.  PRINTED PROMOTIONAL MATERIALS,INCLUDING ADVERTIZING 
(สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับส่งเสริมผลติภณัฑ์ รวมถงึการโฆษณา) 

4.1 ส่ือสิ่งพิมพ์ส าหรับสง่เสริมผลิตภณัฑ์ 
4.1.1 ส่ือสิ่งพิมพ์ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดในพระราชบญัญตัยิาพ.ศ. 2510  และฉบบัลา่สดุ 
โดยต้องได้รับอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ก่อนเผยแพร่โฆษณาและใช้เพียงในชว่งเวลาท่ีได้รับอนมุตัเิทา่นัน้ 
4.1.2 ภาพและข้อความในส่ือจะต้องอยูใ่นมาตรฐานเหมาะสม 
และโดยตระหนกัรู้ในสถานะแหง่อาชีพของผู้ รับซึง่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
4.1.3 ส่ือดงักลา่วจะต้องไมล่อกเลียนแบบอย่างเคร่ืองมืออปุกรณ์ คดัลอก ค าขวญั 
หรือการจดัวางหน้าอยา่งท่ีบริษัทอ่ืนใช้ ในทางท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสบัสนได้ 
4.1.4 ถ้ามีการเปล่ียนแปลงทางคลินิกในด้านความปลอดภยัในการใช้ยาอยา่งมีนยัส าคญั 
ควรระบขุ้อเปล่ียนแปลงไว้ในข้อมลูผลิตภณัฑ์ ตัง้แตว่นัท่ีทราบผลการเปล่ียนแปลง 
และควรระบใุนการน าเสนอผลิตภณัฑ์ทกุรูปแบบ 
4.1.5 ข้อก าหนดส าหรับส่ือสิ่งพิมพ์ให้มีผลใช้กบัการโฆษณาในวารสารส่ือสิ่งพิมพ์ 
และสิ่งพิมพ์อ่ืนในประเภทใกล้เคียงกนัด้วย  
4.2 ส่ือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้แทนยา หรือพนกังานขายยา ใช้ 
4.2.1 วสัดท่ีุตวัแทนเวชภณัฑ์ใช้ เช่นอปุกรณ์ท่ีใช้อธิบายรายละเอียดของเวชภณัฑ์ เอกสารแจก แผน่พบั 
โปสเตอร์ และสว่นท่ีทิง้ไว้ให้เป็นตวัอย่าง เหลา่นีจ้ะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน 5.1 (5.1.1-5.1.5)  
และจะต้องแจกให้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทา่นัน้ 
4.2.2 เคร่ืองมือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ ท่ีท าขึน้เพ่ือย า้ตราสินค้า จะต้องระบสุิ่งท่ีบรรจ ุ
มลูคา่และรูปแบบดงัท่ีก าหนดในข้อ 7.2 



 
5.ELECTRONIC MATERIALS,AUDIOVISUALS,INCLUDING DIGITAL MEDIA (วัสดุอิเลกโทรนิกส์ 
โสตทัศนูปกรณ์ รวมถงึสื่อดจิติอล) 

ข้อก าหนดส่ือสิ่งพิมพ์ใช้ได้กบัวสัดสุง่เสริมการขายอิเลกโทรนิกส์และโสตทศันปูกรณ์ด้วย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีเว็บไซท์ท่ีเก่ียวกบัเภสชัภณัฑ์และส่ือดจิิตอลอ่ืนๆ  ค าวา่ โสตทศันปูกรณ์ 
หมายรวมถึงการบนัทกึเสียง การบนัทกึวีซีดี ดีวีดี เทป การเสนอสไลด์ 
สิ่งบนัทกึภาพและการเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทศัน์หรือวิทยุ เป็นต้น 
5.1 อตัลกัษณ์ของบริษัทเภสชัภณัฑ์และกลุม่เป้าหมายควรจะแสดงไว้อย่างชดัเจน 
5.2  เนือ้หาในส่ือจะต้องเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
5.3  การน าเสนอเนือ้หา จดุเช่ือมตอ่ ฯลฯ ควรจะเหมาะสมและตรงกลุม่เป้าหมาย และ 
5.4  ข้อมลูเฉพาะของประเทศควรเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของท้องถ่ิน 
 
6. INTERACTIONS WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS (ปฎสิัมพนัธ์กบัผู้ประกอบวิชาชพี) 

6.1  EVENTS AND MEETING (การจดังานแสดงสินค้าและการประชมุ) 
6.1.1 TRADE DISPLAYS (งานแสดงสินค้า) 
งานแสดงสินค้า เชน่ การจดันิทรรศการผลิตภณัฑ์ 
มีความส าคญัตอ่การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
วตัถปุระสงค์หลกัในการจดัแสดงดงักลา่วจงึควรเป็นการเสริมความรู้ทางการแพทย์ 
การดแูลรับรองเป็นสิ่งควบคูไ่ปกบัการจดัประชมุวิชาการและการประชมุใหญ่ตา่งๆ 
แตค่วรมีความส าคญัรองลงไปจากวตัถปุระสงค์หลกัของการประชมุ  
6.1.1.1  การจดังานแสดงสินค้าจะต้องมุง่เป้าท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ สมาคมหรือชมรม ท่ีเก่ียวข้อง 
เทา่นัน้ 
6.1.1.2  การจดังานแสดงสินค้าจะต้องแสดงช่ือบริษัทท่ีเป็นผู้สนบัสนนุไว้เดน่ชดั 
6.1.1.3  ผู้จดังานแสดงสินค้าจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งๆ 
ของหนว่ยงานสนบัสนนุหลกัในการจดัร้านและตัง้แสดงสินค้า  
6.1.1.4  ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีการสง่เสริมการขาย จะต้องจดัไว้ ณ จดุแสดงสินค้า 
6.1.1.5  อาจให้ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ได้ แตห้่ามมิให้วางตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ไว้ให้หยิบ ณ 
บริเวณจดุแสดงสินค้าโดยไม่มีผู้ใดเฝ้าอยู่ และมิให้แจกจ่ายให้กบับคุคลใดๆ 
ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตหรือบคุคลท่ีไมเ่หมาะสม  
6.1.1.6  ห้ามมิให้บริษัทสมาชิกจดัการจบัสลากรางวลัหรือเลน่เกมชิงรางวลัระหว่างการจดัแสดงสินค้า 



6.1.1.7  บริษัทสมาชิกจะต้องไมเ่สนอสิ่งจงูใจเป็นตวัเงิน 
เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพแวะมาเย่ียมร้านแสดงผลิตภณัฑ์ของตน ทัง้นีร้วมถึงการแจกจา่ยเงินสด 
ตัว๋เงิน และ/หรือเงินบริจาคให้แก่การกศุลหรือสมาคม 
6.1.1.8  การจดัแขง่ขนัท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการจดัแสดงสินค้า จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี:้ 
6.1.1.8.1 การจดัการแขง่ขนัใด ๆ ในระหวา่งการจดัการแสดงสินค้าต้องท าขึน้เพ่ือความรู้ทางการแพทย์ 
หรือเพ่ือจดุประสงค์ในการส่งเสริมการเพิ่มพนูความรู้ทางการแพทย์ 
6.1.1.8.2  ของรางวลัท่ีแจกต้องเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือเภสชักรรม 
6.1.1.8.3  ในกรณีท่ีของรางวลัไมใ่ชส่ิ่งเก่ียวข้องกบัวิชาชีพทางการแพทย์ 
มลูคา่ของรางวลัชิน้นัน้ต้องไมเ่กิน 500 บาท  หรือหากเป็นสิ่งของท่ีสง่เสริมการศกึษา 
มลูคา่ของของรางวลัต้องไมเ่กินชิน้ละ 3,000 บาท  
6.1.1.8.4  
การสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัจะต้องไมข่ึน้อยู่กบัการสัง่จา่ยยาหรือการแนะน าผลิตภณัฑ์ให้กบัผู้ ป่วย 
และต้องไมมี่การตัง้เง่ือนไข หรือท าให้เข้าใจในเชิงนัน้ 
6.1.1.9  ส่ือท่ีใช้ในการสง่เสริมการขายทกุประเภทท่ีใช้ในการจดัแสดงสินค้า 
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 4 
6.1.1.10  บริษัทสมาชิกไมค่วรจดับริการเคร่ืองดื่มมนึเมาในบริเวณจดัแสดงสินค้า 
6.1.1.11  การด าเนินกิจกรรมในระหวา่งการจดัแสดงสินค้า(ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของแสง เสียง หรือกลิ่น ฯลฯ) 
ต้องไมร่บกวนผู้แสดงสินค้าอ่ืน และ/หรือ ผู้ เข้าร่วมการประชมุ  
 
6.1.2 SYMPOSIA AND CONGRESSES (การประชมุทางวิชาการ และการประชมุใหญ่) 
การประชมุทางวิชาการ การประชมุใหญ่ และการประชมุอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนันี ้
เป็นสิ่งท่ีขาดเสียไมไ่ด้ส าหรับการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์  ในการจดัการประชมุนัน้ 
จดุสนใจหลกัควรอยูท่ี่วิชาการ และการให้ความรู้   
โดยไมป่ล่อยให้การจดัรายการบนัเทิงและการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
ระหวา่งงานประชมุท าให้เบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
6.1.2.1
 .การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์และวิชาการจะต้องเป็นจดุประสงค์หลกัของก
ารประชมุวิชาการ การประชมุใหญ่ การศกึษาตอ่เน่ืองของแพทย์ 
หรือรายการทางวิชาการและสขุภาพอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทหรือการบ าบดัรักษา 
6.1.2.2 การรับรอง/การเตรียมเคร่ืองมือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ 
ท่ีบริษัทจดัเองโดยตรงหรือโดยให้การอปุถมัภ์หรือชว่ยเหลือแก่ผู้จดัการประชมุทางการแพทย์ 



ต้องเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัรองลงไปจากเป้าหมายทางการศกึษา 
และต้องไมด่เูป็นสิ่งฟุ้ งเฟ้อจนเกินไปตามมาตรฐานท้องถ่ิน 
6.1.2.3  
บริษัทสมาชิกต้องดแูลว่าการเลือกสถานท่ีส าหรับจดัการประชมุนัน้ขึน้กบัความสะดวกส าหรับผู้ ร่วมประชมุ
ในแง่การเดินทาง ความปลอดภยั คา่ใช้จา่ย และความเหมาะสมของสถานท่ี  
6.1.2.4  การเชิญผู้ เข้าร่วมการประชมุทางการแพทย์และวิชาการต้องจ ากดัเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทา่นัน้  
สว่นการให้การอปุถมัภ์จะจ ากดัอยูใ่นขอบเขตคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง คา่อาหาร ท่ีพกั 
และคา่ลงทะเบียนการประชมุเทา่นัน้ ต้องไมมี่การเชิญแขกหรือออกคา่ใช้จา่ยส าหรับผู้ตดิตามผู้ เข้าประชมุ 
     การจดัหรือจา่ยเงิน เพ่ือจดัการรับรอง หรือ กิจกรรมนนัทนาการ หรือกิจกรรมทางสงัคมเดี่ยว ๆ 
(ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการน าเสนอข้อมลูทางวิชาการ) เป็นเร่ืองต้องห้าม  
รายการบนัเทิงท่ีไมฟุ่่ มเฟือยระหวา่งการประชมุวิชาการสามารถกระท าได้ 
ทัง้นีจ้ะต้องเป็นจดุประสงค์รองจากเคร่ืองดื่ม และ/หรือ อาหาร 
 6.1.2.5  ระหวา่งการประชมุวิชาการแพทย์ ไมว่า่จะจดัโดยองค์กรในประเทศหรือระหวา่งประเทศ 
บริษัทจะต้องไมด่ าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการประชมุหลกั 
ตามท่ีผู้จดัการประชมุได้รับรองอยา่งเป็นทางการ 
6.1.2.6
 การสนบัสนนุผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เข้าร่วมประชมุไมค่วรมีเง่ือนไขวา่จะต้องสนบัสนนุเภสชัภณั
ฑ์ใดๆ 
6.1.2.7
 บริษัทสมาชิกต้องไมใ่ห้การอปุถมัภ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการบนัเทิง
อ่ืน  รวมทัง้ แตไ่มจ่ ากดัอยูท่ี่กิจกรรมพกัผอ่นและสงัคม ฯลฯ เพราะอาจมองวา่เป็นการให้รางวลัจงูใจ  
การบริจาคสนบัสนนุอาจท าได้โดยตรงกบัสถาบนั ไมใ่ชต่วับคุคล 
โดยมีค าขอของสถาบนัให้สนบัสนนุกิจกรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
หากสามารถแสดงให้เห็นวา่มีความเช่ือมโยงกบัการศกึษาทางวิชาการ ผลประโยชน์ของผู้ ป่วย 
หรือมีสว่นชว่ยการกศุลท่ีจะชว่ยปรับปรุงบริการทางการแพทย์ 
6.1.2.8 ในการพิจารณาวา่จะให้การอปุถมัภ์ผู้ประกอบวิชาชีพ เข้าร่วมการประชมุท่ีผู้ อ่ืนเป็นผู้จดั 
บริษัทจ าเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านสถานท่ีประชมุอยา่งถ่ีถ้วนเพ่ือให้แนใ่จวา่เป็นไปตามเกณฑ์นี  ้
6.1.2.9 ต้องไมมี่การจา่ยเงินเป็นการชดเชยการเสียเวลาของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าร่วมประชมุ 
6.1.2.10  บริษัทสมาชิกอาจปิดโปสเตอร์หรือแจกส่ือสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ท่ียงัไมไ่ด้รับอนมุตัิ 
หรือข้อบง่ใช้ท่ียงัไมไ่ด้รับอนญุาต(เฉพาะใช้ช่ือสามญั) แตใ่ห้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4    
 



6.2FEES FOR SERVICES (คา่ตอบแทน) 

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้รับเชิญเป็นท่ีปรึกษา วิทยากร และ/หรือเป็นประธานการประชมุ 
ร่วมในการวิจยัทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์ การวิจยัทางคลินิก หรือการจดัอบรม 
ร่วมในการประชมุคณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือร่วมในการวิจยัตลาด เป็นต้น 
ซึง่ล้วนแตมี่การให้คา่ตอบแทน 
การจดัการเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาและบริการดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
6.2.1  หลกัเกณฑ์การคดัเลือกผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น  จะต้องเก่ียวข้องโดยตรงกบัความต้องการท่ีระบไุว้ 
และจะต้องมีความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นตอ่การให้บริการ 
6.2.2 
จ านวนผู้ประกอบวิชาชีพท่ีแตง่ตัง้ต้องไมม่ากเกินกวา่จ านวนท่ีสมเหตผุลเพ่ือให้บรรลคุวามต้องการท่ีระบไุว้ 
6.2.3  การจ้างผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นเพ่ือให้บริการท่ีเก่ียวข้อง ต้องไมเ่ป็นการโน้มน้าวให้เกิดการสัง่ใช้ยา 
การแนะน า จดัซือ้ จดัหา และ/หรือ บริหารจดัการยาใดๆ 
6.2.4  การให้คา่ตอบแทนตอ่บริการต้องสมเหตผุลและสะท้อนอตัราปกตท่ีิเป็นธรรมส าหรับบริการท่ีให้ 
 
7.CUSTOMARY GIFTS,PROMOTIONAL AIDS AND ITEM OF MEDICAL UTILITIES (ของขวัญตามเทศกาล 
เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ และ สิ่งของที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
7.1 CUMTOMARY GIFTS ( ของขวญัตามเทศกาล) 

7.1.1 การมอบของขวญัตามเทศกาลสามารถกระท าได้ตามโอกาสประเพณีและเทศกาลท้องถ่ิน  
7.1.2 การจา่ยเงินสด เช็ค หรือทองค า หรือของขวญัท่ีสามารถตีคา่เป็นเงินสด (เชน่ เช็ค ของขวญั)  
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเร่ืองต้องห้าม 
7.1.3
 ของขวญัท่ีมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและหรือสถาบนัการแพทย์ในโอกาสประเพณีและเทศกาลท้
องถ่ิน กระท าได้ในลกัษณะ “ไมบ่อ่ยครัง้” โดยของขวญันัน้ต้องมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 
ตอ่การให้ในแตล่ะโอกาส 
 
7.2  PROMOTIONAL AIDS (เคร่ืองมือสง่เสริมผลติภณัฑ์ ) 

7.2.1 เคร่ืองมือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ (promotional aids หรือ giveaway) 
เป็นสิ่งของท่ีไมใ่ชต่วัเงินท่ีให้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมผลิตภณัฑ์ 
โดยจะต้องเป็นของท่ีมีความเก่ียวข้องกบังานของผู้ รับท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
และควรมีทัง้มลูคา่และปริมาณท่ีไมส่งูเกินไป   



7.2.2 เคร่ืองมือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ท่ีท าขึน้เพ่ือย า้ตราสินค้า จะระบเุพียงช่ือการค้า และ/หรือ ตราสินค้า 
(logo) และ/หรือ ช่ือบริษัท  โดยต้องไมร่ะบขุ้อความอ้างอิงสรรพคณุใด ๆ หรือ 
ค าขวญัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ หรือข้อความสง่เสริมผลิตภณัฑ์อ่ืน 
7.2.3 เคร่ืองมือสง่เสริมผลิตภณัฑ์ไมค่วรมีมลูคา่เกินกวา่ชิน้ละ 500 
บาทและควรเป็นสิ่งของท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ 
 
7.3 ITEMS OF MEDICAL UTILITIES (สิง่ของที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์)   

สิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์อาจหมายรวมถึงแบบจ าลองโครงสร้างร่างกายมนษุย์ส าหรับใช้ในห้อ
งตรวจ หรือต าราทางการแพทย์ เน่ืองจากทัง้สองตวัอยา่งมีความเก่ียวเน่ืองกบัประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย ทัง้นี ้
ตามกฎหมายและระเบียบในท้องถ่ินนัน้ บริษัทอาจเสนอให้หรือให้สิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 
หากวา่ 
7.3.1 มลูคา่ของสิ่งนัน้ไมเ่กิน 3,000 บาท(สามพนับาท) 
7.3.2 สิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ไมอ่าจทดแทนการปฏิบตัหิน้าท่ีปกติ 
แตเ่ป็นประโยชน์ในการสง่เสริมบริการทางการแพทย์หรือการดแูลผู้ ป่วย 

อยา่งไรก็ดี ถึงแม้วา่สิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แตล่ะชิน้นัน้เป็นของท่ีเหมาะสม 
บริษัทไมค่วรเสนอให้สิ่งเหลา่นีบ้อ่ยๆ 
 
8. SAMPLES (ตัวอย่างผลิตภณัฑ์) 

8.1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ อาจจดัให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีอ านาจสัง่จา่ยผลิตภณัฑ์นัน้ 
และเป็นผู้ตกลงรับเทา่นัน้  ขนาดและปริมาณตวัอยา่งควรขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้ 
8.1.1 เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกบัรูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑ์  หรือ  
8.1.2 เพ่ือใช้เป็นการเร่ิมต้นในการรักษากบัผู้ ป่วย หรือ  
8.1.3 เพ่ือใช้ในการทดลองประเมินผลทางคลินิก 
8.1.4 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ (ด้วยเหตผุลในเร่ืองการจดัการคณุภาพและความปลอดภยัของยา)  
ให้จดัสง่โดยผู้จดัจ าหนา่ย ตวัแทนเวชภณัฑ์ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางผู้น าสง่ดว่น 
หรือวิธีทางอ่ืนท่ีเหมาะสมและควรบรรจหีุบห่ออยา่งรัดกมุปลอดภยั  
8.2 ห้ามผู้ใด ซือ้ ขาย หรือเสนอเพ่ือซือ้ขาย แลกเปล่ียนตวัอยา่งยา ค าวา่ 

 “ตวัอยา่งยา” ในวรรคนี ้หมายถึง ยาหนึง่หนว่ยหรือในขนาดบรรจหุนึง่ ซึง่มิได้มุง่หมายเพ่ือการซือ้ขาย 
แตใ่ช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ตามข้อ 8.1 ข้างต้น 
8.3 ห้ามมิให้วางตวัอย่างผลิตภณัฑ์ไว้ให้หยิบ ณ บริเวณจดุแสดงสินค้า โดยไมมี่ผู้ใดเฝ้าอยู ่
และมิให้แจกจา่ยให้กบับคุคลใดๆ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตหรือบคุคลท่ีไมเ่หมาะสม 



8.4 
ควรท าเคร่ืองหมายชดัเจนบนตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เพ่ือท่ีวา่ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์จะไมถ่กูน าไปขายตอ่หรือใช้ผิด
วตัถปุระสงค์ เชน่ข้อความว่า “ตวัอยา่ง – ไมใ่ชส่ าหรับขาย” 
 
9.  COMPANY PROCEDURES AND RESPONSIBILITIES 
(ขัน้ตอนการปฏิบัตติามเกณฑ์และความรับผิดชอบของบริษัท) 

9.1  ขัน้ตอนการปฏิบตัติามเกณฑ์ 
บริษัทสมาชิกมีหน้าท่ีต้องดแูลให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัติามภายในบริษัทของตน  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบตันีิโ้ดยสมบรูณ์แบบ 
ขัน้ตอนเหลา่นีค้วรจดัท าเป็นเอกสารให้พนกังานได้รับทราบและปฏิบตัติาม 
9.2  การอบรม บริษัทสมาชิกควรท าให้แนใ่จวา่ผู้แทนยาหรือพนกังานขายยา 
ท่ีเก่ียวข้องได้รับการอบรมท่ีเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งสม ่าเสมอ 
10. PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVE (ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา) 

10.1  เป็นหน้าท่ีของบริษัทสมาชิกท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม 
องคค์วามรู้ด้านการแพทย์และวิชาการในข้อมลูท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นปัจจบุนั 
ของบริษัทสมาชิกได้อยา่งแม่นย าและเหมาะสมแก่ผู้แทนยาหรือพนกังานขายยาอยา่งเพียงพอ 
พร้อมตระหนกัตอ่การต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
10.2  ต้องมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเสมอ 
10.3  การน าเสนอยาด้วยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต้องเท่ียงตรง เป็นธรรม ครบถ้วน 
และเป็นท่ีนา่เช่ือถือ ไมส่ง่เสริมการขายด้วยการอ้างสรรพคณุนอกเหนือจากท่ีแจ้งไว้บนเอกสารก ากบัยา 
10.4  หลีกเล่ียงการเปรียบเทียบท่ีไมเ่ป็นธรรม หรือชีน้ าให้เข้าใจผิด 
หรือเปรียบเทียบบง่บอกข้อดีทางสรรพคณุท่ีไมเ่ป็นจริง 
10.5  ต้องไมจ้่างวาน หรือใช้กลอบุายให้เกิดโอกาสเสนอยา 
และห้ามการใช้จา่ยเงินเป็นคา่ตอบแทนเพ่ือจดุมุง่หมายนี ้
10.6  ต้องมีความระมดัระวงัในการเก็บรักษาเภสชัภณัฑ์ในความครอบครองให้ปลอดภยั 
และเก็บรักษาในสภาพดีและถกูต้องตามค าแนะน าในการจดัเก็บเสมอ    
10.7  
บริษัทสมาชิกจะต้องจดัท ารายละเอียดข้อมลูวิชาการโดยสงัเขปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการสง่เสริมการข
ายให้ผู้แทนยา หรือพนกังานขายยา ของตน 
10.8  งดเว้นการใช้อบุายถ่วงเวลาในการน าเสนอยา โดยใช้การส ารวจข้อมลูเป็นเหตอุ้าง 
แตท่ัง้นีม้ิได้ห้ามการส ารวจข้อมลูท่ีกระท าจริงของผู้แทนยา หรือพนกังานขายยา 



10.9  ต้องไมใ่ช้กรรมวิธีขายข้ามชอ่งทางโดยอาศยัช่ือของแพทย์เป็นผู้ ซือ้ 
แล้วน าผลิตภณัฑ์นัน้ไปขายให้กบัร้านขายยาผู้แทนยา หรือพนกังานขายยา 
10.10 ต้องแตง่กายเรียบร้อยและเป็นทางการด้วยชดุท างาน หรือเคร่ืองแบบบริษัทขณะปฏิบตัหิน้าท่ี 
10.11 
ควรระมดัระวงัเร่ืองระยะเวลาและความถ่ีท่ีใช้ในการเข้าพบแพทย์ตลอดจนลกัษณะการตดิตอ่จะต้องไมส่ร้
างความล าบากใจให้กบัแพทย์ เภสชักร หรือพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแผนกผู้ ป่วยนอก (OPD) 
11.  OPERATIVE DATE (ก าหนดวนัใช้บงัคับ) 

เกณฑ์ปฏิบตัฯิฉบบัท่ี 1 นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี .AUGUST 1,2015..................................เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ........................................ 
สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนั 


