หลักการแห่ งกรุงเม็กซิโก

ระเบียบปฏิ บัติตามความสมัครใจ
เรื่ องจรรยาบรรณทางธุรกิจในสาขาเภสัชชี วภาพ

การทางานร่ วมกันตามหลักจรรยาบรรณจะช่ วยสร้ างความมั่นใจว่าการวินิจฉัยทางการแพทย์ ต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้
จะเป็ นประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ผ้ ปู ่ วย ซึ่งการที่จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กบั ทุกๆ ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องเป็ นไปตามข้อกาหนดนี้ บริ ษทั ต่างๆ ในสาขาเภสัชชีวภาพ1 (“บริ ษทั ”) ควรปฏิบตั ิตาม 6 หลักการนี้ :
การดูแลสุ ขภาพและผู้ป่วยเป็ นหลัก หมายถึง เป้ าหมายของทุกอย่างที่เราทาต้องเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ่ วย
ความซื่อสั ตย์ หมายถึง ทุกอย่างที่เราทาต้องตั้งอยูบ่ นหลักจรรยาบรรณ ซื่อตรง และถูกต้องตามสมควร
ความเป็ นอิสระ หมายถึงการเคารพในความต้องการเป็ นอิสระของทุกฝ่ ายในการตัดสิ นใจ และปราศจากอิทธิพล
ที่ไม่เหมาะสม
เจตนาทีถ่ ูกต้ องตามกฎหมาย หมายถึง ทุกอย่างที่เราทาต้องมีเหตุผลทีถูกต้อง เป็ นไปตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และประโยชน์ของหลักการเหล่านี้
ความโปร่ งใส หมายถึง ความเต็มใจที่จะเปิ ดเผยการกระทาต่างๆ ของเรา พร้อมทั้งให้ความเคารพในประเด็น
ความละเอียดอ่อนของธุ รกิจตามกฎหมาย และในสิ ทธิ ของทรัพย์สินทางปัญญา
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบในการกระทาของเราเอง และระหว่างเรากับผูอ้ ื่น

บทนา
1. บริ ษทั ควรดาเนินการพัฒนา ผลิต วิจยั วางตลาด จัดส่ ง และ/หรื อจาหน่ายยาเพื่อประโยชน์ของผูป้ ่ วย
2. ความสัมพันธ์ที่ต้งั อยูบ่ ทหลักจรรยาบรรณกับบุคคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ ผูป้ ่ วย และทุกๆ ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง เป็ นสิ่ งสาคัญในภารกิจของบริ ษทั ที่จะช่วยเหลือผูป้ ่ วยด้วยการพัฒนาและทาให้ยาหาได้อย่าง
สะดวก

3. ในการทางานร่ วมกับทุกฝ่ าย บริ ษทั ต้องยึดมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณสู งสุ ด รวมถึงตามกฏหมาย
และกฏระเบียบที่บงั คับใช้ พร้อมกันนี้บริ ษทั ควรส่ งเสริ มให้บุคคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ ผูป้ ่ วย และ
ทุกคนที่ทางานกับบริ ษทั มีความเคารพในหลักการเหล่านี้ และปรับใช้เป็ นเกณฑ์ตามความเหมาะสม
4. หลักการเหล่านี้จะสนับสนุนเจตนารมณ์ของเราที่จะทาให้กามีปฏิสัมพันธ์ของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมืออาชีพ
เพื่อประโยชน์ของผูป้ ่ วยและเพื่อยกระดับการประกอบโรคศิลปะ หลักการเหล่านี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานที่วา่
บุคคลากรทางการแพทย์ตอ้ งดูแลผูป้ ่ วยตามความต้องการเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละคน และตามความรู้ดา้ น
การแพทย์และประสบการณ์ของบุคคลากรทางการแพทย์น้ นั ๆ
เพื่อจุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ คานิยามของ “สาขาเภสัชชีวภาพ” รวมถึง บริ ษทั ต่างๆ ไม่ว่าจะมีฐานะครอบครองเช่นใด ที่พฒั นา ผลิต
วางตลาด หรื อจัดส่งสิ่ งที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมและชีววิทยา ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ จะกล่าวถึงในหลักการนี้ วา่ เป็ น “ยา”
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5. บริ ษทั มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตอ้ งจัดหาข้อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้อง เที่ยงตรง ที่เกี่ยวกับยาของตน
ให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชดั เจนในการใช้ยาต่างๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
อุตสาหกรรมกับบุคคลากรทางการแพทย์ควรสนับสนุนและสอดคล้องกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพของ
บุคคลากรทางการแพทย์ต่อผูป้ ่ วย

6. บริ ษทั ควรส่ งเสริ ม ขาย และจัดส่ งยาของตนในรู ปแบบที่มีจรรยาบรรณ เป็ นจริ ง เที่ยงตรง และอย่างมีความ
รับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ขอ้ มูลในสื่ อส่ งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องสนับสนุนการประเมินผลเกี่ยวกับประโยชน์ ความเสี่ ยง และการใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
อย่างเหมาะสม
7. บริ ษทั มีหน้าที่ให้การศึกษาและการอบรมในการใช้ยาของตนอย่างปลอดภัย เหมาะสม และอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
8. บริ ษทั มีความรับผิดชอบที่ตอ้ งดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้ง
โครงสร้างและขั้นตอนภายในบริ ษทั (รวมถึงการอบรมพนักงานอย่างเพียงพอ) เพื่อให้มนั่ ใจว่ากิจกรรม
ต่างๆ มีการปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ
9. บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ผลิต แปรรู ป จัดส่ ง ค้าขาย และความปลอดภัยของ
ยา
10. บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติ
11. บริ ษทั ต้องให้ความเคารพกับเสรี ภาพขององค์กรผูป้ ่ วย
12. บริ ษทั ควรรับรองว่าพนักงานและผูแ้ ทนทุกคนที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั ได้ผา่ นการฝึ กอบรมอย่าง
เหมาะสมในหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมของท้องถิ่น ของประเทศ และของภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

13. บริ ษทั ต้องเคารพความเป็ นส่ วนตัวของผูป้ ่ วย
14. บริ ษทั ต้องรับรองว่าพนักงานและผูแ้ ทนทุกคนที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามหลักการเหล่านี้
และปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบียบทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

บริษทั และสมาชิกเศรษฐกิจเอเปคต้ องการส่ งเสริมหลักการเหล่านี้ เพือ่ เป็ นการปูทางให้ เกิดการ
ปฏิบัติทมี่ จี รรยาบรรณ
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1. การทางานร่ วมกับบุคคลากรทางการแพทย์
ก. การทางานร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลากรทางการแพทย์จะทาให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับยาที่มีคุณค่า ทั้งใน
ด้านวิทยาศาสตร์ การรักษา ผลิตภัณฑ์ และในเชิงนโยบายที่สามารถนาไปสู่ การดูแลผูป้ ่ วยที่ดีข้ ึน
ข. การทาการตลาดที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความมัน่ ใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูป้ ่ วย ซึ่งความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับบุคคลากรทางการแพทย์มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ในการบรรลุ
เป้ าหมายเหล่านี้เพราะจะทาให้บริ ษทั สามารถ:
1. ชี้แจงต่อบุคคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์และข้อเสี่ ยงของยาเพื่อนาไปสู่ การใช้ยา
อย่างเหมาะสมกับผูป้ ่ วยนั้นๆ
2. จัดหาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อการศึกษา
3. สนับสนุนการวิจยั และการศึกษาด้านการแพทย์ และ
4. ได้รับผลตอบรับและข้อแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผา่ นการหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ค. การทางานร่ วมกับบุคคลากรทางการแพทย์ควรปฏิบตั ิแบบมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
1. บุคคลากรทางการแพทย์ไม่ควรถูกชักจูงอย่างไม่เหมาะสมโดยบริ ษทั
2. บริ ษทั ไม่ควรนาเสนอหรื อจัดทาสิ่ งใดๆ ในรู ปแบบที่จะมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการสัง่
ใช้ยาของบุคคลากรทางการแพทย์
3. การศึกษาและกิจกรรมส่ งเสริ มต่างๆ ควรสนับสนุนการใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยการนาเสนอ
ตามความเป็ นจริ งและปราศจากการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริ ง และควรสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดต่างๆ ของหลักการเหล่านี้ รวมถึงหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมที่ใช้บงั คับใน
ท้องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาค
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริ ษทั กับบุคคลากรทางการแพทย์ควรส่ งเสริ มการ
พัฒนาการประกอบโรคศิลปะซึ่งให้ความสาคัญกับสวัสดิภาพของผูป้ ่ วย และตั้งอยูบ่ น
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็ นจริ ง ถูกต้อง และทันสมัย

2. ข้ อมูลและกิจกรรมเพือ่ การส่ งเสริม
ก. ยาทุกประเภทไม่ควรได้รับการส่ งเสริ มให้ใช้ในเขตเศรษฐกิจใด จนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิให้วางตลาด
ในเขตเศรษฐกิจนั้นๆ และการส่ งเสริ มต่างๆ ควรสอดคล้องกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมตั ิใน
ท้องถิ่นนั้น
1. ทุกฝ่ ายมีความเข้าใจว่ากฏหมายและกฏระเบียบภายในประเทศจะเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบและ
เนื้อหาของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารบนฉลาก ภาชนะบรรจุ เอกสารกากับยา เอกสาร
ข้อมูลยา และในสิ่ งที่ใช้ในการส่ งเสริ มทุกชนิด
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2. บริ ษทั ต้องรับรองว่าจะจัดสรรข้อมูลที่สาคัญและเหมาะสมให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์ใน
ทุกเขตเศรษฐกิจ ตามกฏหมายและกฏระเบียบที่ใช้บงั คับ
ข. ข้อมูลในการส่ งเสริ มควรชัดเจน อ่านง่าย ถูกต้อง เที่ยงตรง ยุติธรรม เป็ นจริ ง และสมบูรณ์พอที่จะทาให้
บุคคลากรทางการแพทย์สามารถมีความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับคุณค่าในการรักษาของยานั้นๆ ได้
1. ข้อมูลในการส่ งเสริ มควรจัดทาโดยการใช้ผลวิเคราะห์ล่าสุ ดของทุกๆ เรื่ องที่เกี่ยวข้อง และ
สะท้อนความเป็ นจริ งตามหลักฐานนั้นอย่างชัดเจน รวมทั้งไม่ควรทาให้เกิดการหลงผิดโดย
การบิดเบือน โอ้อวด การให้ความสาคัญเกินควร การละเว้น หรื อโดยวิธีอื่นๆ
2. ข้อมูลในการส่ งเสริ มควรสามารถพิสูจน์ได้จากสิ่ งอ้างอิงบนฉลากที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วหรื อ
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อพิสูจน์น้ ีควรจัดหาได้อย่างสะดวกเมื่อมีการขอจาก
บุคคลากรทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ บริ ษทั ควรดาเนินการอย่างยุติธรรมกับการขอข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา และควรจัดหาข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะกับผูข้ อ
3. บริ ษทั ต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบียบที่ใช้บงั คับ รวมถึงกฏหมายทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาและหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมทั้งในท้องถิ่น ในประเทศ และใน
ภูมิภาค
4. การประเมินผลการรักษาพยาบาล การกากับดูแลภายหลังการวางตลาด ประสบการณ์การใช้ยา
และการวิจยั ภายหลังผลิตภัณฑ์ได้รับอนุมตั ิให้วางตลาดแล้ว ไม่ควรเป็ นการส่ งเสริ มแบบอา
พราง และควรจัดทาเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านวิทยาศาสตร์ หรื อการศึกษาเป็ นหลัก
5. สิ่ งใดที่บริ ษทั สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับยาและการใช้ยา ไม่วา่ จะเพื่อการส่ งเสริ มหรื อไม่ ควรมี
การระบุถึงผูส้ นับสนุนอย่างชัดเจน

3. ความปลอดภัยของยา
ก. ยาที่จดั เตรี ยมโดยบริ ษทั ต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิ ทธิภาพที่สูง ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดย
หน่วยงานที่กากับดูแลในแต่ละประเทศที่บริ ษทั ดาเนินการ
ข. บริ ษทั ต้องรายงานเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์หรื อการตอบสนองของยาในเชิงลบต่อหน่วยงานที่กากับ
ดูแล ตามกฏหมายและกฏระเบียบที่ใช้บงั คับ

4. การสั มมนาและการประชุ ม
ก. วัตถุประสงค์และประเด็นสาคัญของทุกๆ สัมมนา การประชุม และการชุมนุม ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อการ
ส่ งเสริ มหรื อไม่ หรื อเป็ นการประชุมทางวิทยาศาสตร์หรื อวิชาการ (“งาน”) ที่จดั ขึ้นหรื อสนันสนุนโดย
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ข.

ค.
ง.

จ.

ฉ.

บริ ษทั สาหรับบุคคลากรทางการแพทย์ควรเป็ นการชี้ แจงให้บุคคลากรทางการแพทย์ทราบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์หรื อการศึกษา
ความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับบุคคลากรทางการแพทย์จะถูกควบคุมโดยหลายองค์ประกอบ และมี
เป้ าหมายเพื่อประโยชน์ของผูป้ ่ วยและเพื่อยกระดับการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ การทางานร่ วมกันควร
ให้ความสาคัญกับการให้ขอ้ มูลกับบุคคลากรทางการแพทย์ในเรื่ องผลิตภัณฑ์ การจัดสรรข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษาด้านการแพทย์ เป็ นหลัก
การสนับสนุนต่างๆ ที่ให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์แต่ละคนต้องไม่มีเงื่อนไขผูกมัดในการให้สั่งจ่าย
ชี้แนะ หรื อส่ งเสริ มยาใดๆ
งานทุกประเภทควรจัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ในด้านวิทยาศาสตร์หรื อการศึกษา
และเป็ นไปตามเป้ าหมายของงานหรื อการประชุมนั้นๆ โดยบริ ษทั ไม่ควรใช้สถานที่ประชุมหรื อที่พกั
ตากอากาศที่หรู เกินควร
การต้อนรับควรจากัดเพียงเครื่ องดื่มและ/หรื ออาหาร โดยขึ้นอยูก่ บั เป้ าหมายของงานนั้นๆ และควร
จัดสรรให้เพียง:
1. ผูร้ ่ วมงาน และไม่รวมแขกของผูเ้ ข้าร่ วมงาน และ
2. พอประมาณและสมเหตุสมผล โดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานท้องถิ่น
บริ ษทั ไม่ควรชาระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ติดตามบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับเชิญ

5. การนาเสนอข้ อมูลโดยผู้แทนของบริษทั
ก. ผูแ้ ทนของบริ ษทั สามารถหาโอกาสที่จะนาเสนอข้อมูลเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญต่อบุคคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงเวลาการทางานของบุคคลากรทางการแพทย์ รวมถึงช่วงรับประทานอาหาร ตาม
กฏหมายและกฏระเบียบที่บงั คับใช้ โดยควรให้ความเคารพในความสามารถของบุคคลากรทาง
การแพทย์ในการบริ หารตารางทางานและการดูแลผูป้ ่ วย
1. ในการนาเสนอข้อมูลและการหารื อนั้นๆ บางครั้งอาจมีการจัดอาหารตามมารยาทให้กบั
บุคคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสมาชิกในคณะบุคคลากรที่ร่วมการประชุม ซึ่ งการนาเสนอ
ข้อมูลควรมีคุณค่าในเชิงวิทยาศาสตร์หรื อการศึกษา และอาหารที่จดั สรรควร (ก)
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานท้องถิ่น (ข) ไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของงานบันเทิงหรื อกิจกรรมพักผ่อน
และ (ค) จัดทาในรู ปแบบที่เหมาะสมกับการสื่ อสารข้อมูล
2. ในการนาเสนอข้อมูลโดยบริ ษทั หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั ไม่ควรมีการจัดอาหารให้กบั คู่สมรส
หรื อแขกของบุคคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่ วมการประชุมด้วย และไม่ควรมีการจัดอาหารให้
ห่อกลับ หรื ออาหารให้รับประทานโดยไม่มีผแู ้ ทนของบริ ษทั อยูด่ ว้ ย
6

6. สั นทนาการ
ก. การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นของบริ ษทั ควรมีลกั ษณะเป็ นมืออาชีพและเน้นการอานวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์หรื อการศึกษาที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลผูป้ ่ วย
1. บริ ษทั ไม่ควรจัดสรรสิ่ งบันเทิงหรื อสิ่ งหย่อนใจให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์ในทุกรู ปแบบ
อาทิ ตัว๋ ดูหนังหรื อชมกีฬา อุปกรณ์กีฬา หรื อการจัดทัวร์ พกั ผ่อนหรื อพักร้อน เพื่อรับรองว่า
การทางานจะเน้นการศึกษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูล และหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม
ทั้งนี้ สิ่ งบันเทิงหรื อสิ่ งหย่อนใจเหล่านี้ไม่ควรมีการจัดสรรให้ไม่วา่ (1) จะมีมูลค่าเท่าใด (2)
บุคคลากรทางการแพทย์ทาหน้าที่เป็ นวิทยากรหรื อที่ปรึ กษาให้บริ ษทั หรื อ (3) แม้วา่ สิ่ ง
บันเทิงหรื อสิ่ งหย่อนใจเป็ นเป้ าหมายรองจากการให้ความรู้ก็ตาม
2. บริ ษทั ไม่ควรจัดหรื อชาระเงินสาหรับการบันเทิง กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ หรื องานสังคม
เป็ นการเฉพาะ แต่บริ ษทั สามารถจัดรายการบันเทิงแบบเรี ยบง่าย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรองจากการ
รับประทานอาหารหรื อเครื่ องดื่มในระหว่างประชุมได้

7. อุปกรณ์ การศึกษาและของขวัญ
A. บุคคลากรทางการแพทย์ไม่ควรได้รับการจัดสรรหรื อการนาเสนอเงินหรื อสิ่ งเทียบเท่า (เช่น บัตร
สมนาคุณ) หรื อของขวัญใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
1. บริ ษทั สามารถมอบสิ่ งของที่จดั ทาขึ้นเฉพาะสาหรับการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยได้ ตามที่กฏหมายหรื อหลักจรรยาบรรณในท้องถิ่นอนุญาต โดยสิ่ งของเหล่านี้ควรมีค่า
พอประมาณและควรไม่มีคุณค่าสาหรับบุคคลากรทางการแพทย์หากไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การ
งาน
2. สิ่ งเหล่านี้ไม่ควรเป็ นการลดทอนการปฏิบตั ิงานประจาของการประกอบโรคศิลปะ

8. การสนับสนุนการศึกษาการแพทย์ ต่อเนื่อง
ก. การศึกษาการแพทย์แบบต่อเนื่อง (Continuing medical education: CME) หรื อ การศึกษาการแพทย์ดว้ ย
ตนเอง (independent medical education: IME) จะช่วยให้แพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้รับ
ข้อมูลและความรู้ที่สามารถนาไปสู่ การพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยและการประกอบโรคศิลปะที่ดีข้ ึน
1. บริ ษทั ควรจัดทาเกณฑ์ที่เที่ยงตรงในการตัดสิ นใจให้เงินช่วยเหลือการศึกษาการแพทย์
แบบต่อเนื่ องเพื่อรับรองว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็ นโครงการศึกษาที่แท้จริ งและมี
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คุณภาพ และการให้เงินสนับสนุนไม่ควรเป็ นการชักจูงให้สั่งจ่าย หรื อให้เสนอแนะยาหรื อ
แนวทางการบาบัดรักษาใดๆ
ข. บุคคลากรทางการแพทย์ไม่ควรได้รับการจัดสรรหรื อการเสนอเงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน
การสนับสนุน สัญญาที่ปรึ กษา อุปกรณ์เพื่อการศึกษาหรื อปฏิบตั ิงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอแนะ
และสั่งจ่ายยา หรื อสิ่ งใดที่ขดั กับจรรยาบรรณและอิสระของเกณฑ์การสั่งจ่ายยาของบุคคลากรทาง
การแพทย์ ทั้งนี้ บริ ษทั ควรทราบดีวา่ เป้ าประสงค์หลักของเงินช่วยเหลือคือการสนับสนุนการวิจยั เพื่อ
การศึกษา การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ เท่านั้น

9. ตัวอย่ าง
ก. การใช้ตวั อย่างยาอย่างเหมาะสมสามารถเป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับบุคคลากรทางการแพทย์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อผลในสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
ข. ตัวอย่างยาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถมอบให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์ได้ ตามกฏหมายและกฏระเบียบ
ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มการดูแลป่ วย ทั้งนี้ ไม่ควรมีการขายตัวอย่างยาต่อ หรื อใช้ตวั อย่างยาในทางที่ผดิ
1. บริ ษทั ควรมีระบบควบคุมและตรวจสอบตัวอย่างยาที่ได้มอบให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์
รวมถึงการดูแลรักษาตัวอย่างยานั้นๆ ในช่วงที่อยูใ่ นความดูแลของผูแ้ ทนเวชภัณฑ์
2. ตัวอย่างยาไม่ควรนามาใช้เป็ นการชาระค่าบริ การ ตอบแทนการปฏิบตั ิที่ชื่นชอบ หรื อใช้เป็ น
สิ่ งจูงใจอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม

10. ข้ อตกลงการเป็ นทีป่ รึกษาและวิทยากร
ก. การที่บุคคลากรทางการแพทย์มีขอ้ ตกลงเป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษทั จะช่วยให้บริ ษทั ได้รับข้อมูลและ
คาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่นในเรื่ องของตลาด ผลิตภัณฑ์ กลุ่มการบาบัด และความ
ต้องการของผูป้ ่ วย เป็ นต้น รวมทั้งบริ ษทั อาจใช้คาแนะนานี้ยนื ยันความพยายามที่จะทาให้ยาที่บริ ษทั ได้
พัฒนา ผลิต และ/หรื อจาหน่ายสนองต่อความต้องการของผูป้ ่ วย พร้อมกันนี้การที่บุคคลากรทางการ
แพทย์เข้าร่ วมในการประชุมปาฐกถาที่บริ ษทั จัดจะสามารถช่วยเพิ่มความรู้ให้กบั บุคคลากรทาง
การแพทย์อื่นๆ และแจ้งให้บุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ รับทราบถึงประโยชน์ ความเสี่ ยง และการใช้
ยาอย่างถูกต้องด้วย
1. บริ ษทั ควรคงการรับประกันว่าการทาข้อตกลงการเป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นวิทยากรไม่เป็ นการ
ชักจูงหรื อการตอบแทนการสั่งจ่ายยาหรื อการเสนอแนะยาหรื อแนวทางบาบัดรักษาใดๆ
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2. ที่ปรึ กษาและวิทยากรควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการทาหน้าที่ และการชดเชยที่
สมเหตุสมผลสาหรับการเดินทาง ที่พกั และค่าอาหาร ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาหน้าที่ โดย
ค่าตอบแทนหรื อการชดเชยควรจัดให้แบบพอประมาณและตามราคาตลาดที่ยตุ ิธรรม
3. การรับให้คาปรึ กษาหรื อข้อแนะนาที่ปราศจากเป้ าหมายที่แท้จริ งไม่ควรนามาใช้เป็ นเหตุผล
เพื่อตอบแทนการเสี ยสละเวลา หรื อการเดินทาง ที่พกั และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ของ
บุคคลากรทางการแพทย์
ข. ปั จจัยเหล่านี้เป็ นการรับรองว่าข้อตกลงเป็ นที่ปรึ กษาหรื อวิทยากรเกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง (ทุกปั จจัยอาจไม่
จาเป็ นในบางกรณี )
1. การทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระบุถึงรู ปแบบของหน้าที่และหลักเกณฑ์ของการตอบแทน
หน้าที่น้ นั ๆ
2. การกาหนดเกี่ยวกับความจาเป็ นแท้จริ งของงานอย่างชัดเจนก่อนที่จะมีการขอรับบริ การและ
การจัดทาความตกลงกับที่ปรึ กษา
3. หลักเกณฑ์สาหรับการเลือกที่ปรึ กษาและวิทยากรควรเกี่ยวพันกับเป้ าหมายที่กาหนดโดยตรง
และผูท้ ี่รับผิดชอบการคัดเลือกที่ปรึ กษาและวิทยากรควรมีความเชี่ยวชาญอันสมควรที่จะ
พิจารณาว่าบุคคลากรทางการแพทย์น้ นั ๆ ผ่านหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. จานวนบุคคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมทางานไม่ควรมากกว่าที่จาเป็ นที่จะบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนด
5. บริ ษทั ที่ขอรับบริ การควรจัดเก็บข้อมูลของการให้บริ การนั้นๆ และนามาใช้เมื่อจาเป็ น
6. สถานที่และสภาพแวดล้อมในการพบปะกับที่ปรึ กษาหรื อวิทยากรทุกครั้งควรเหมาะสมกับ
เป้ าหมายหลักของงานที่กาหนด ซึ่งสถานที่พกั ตากอากาศถือว่าเป็ นสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

11. ขั้นตอนและความรับผิดชอบตามกฏระเบียบ
ก. บริ ษทั ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบที่จะรับรองว่ามีข้ นั ตอนภายในบริ ษทั ที่จะส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการ
เหล่านี้ รวมถึงเจตนารมณ์ของหลักการ และควรมีการบันทึกและจัดเตรี ยมขั้นตอนเหล่านี้ให้กบั
พนักงานเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามมากยิง่ ขึ้น

12. การประพฤติและการอบรมผู้แทนของบริษทั
ก. ผูแ้ ทนของบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาการ ประโยชน์ และความเสี่ ยง
ของยาในรู ปแบบที่ถูกต้อง ทันสมัย และที่ได้รับการรับรองแล้วให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์ และ
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เนื่องจากหน้าที่ส่วนใหญ่ของผูแ้ ทนเหล่านี้คือการเป็ นผูป้ ระสานงานหลักระหว่างบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูว้ จิ ยั
พัฒนา ผลิต และวางตลาดยา กับบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นผูส้ ั่งจ่ายยา ดังนั้น ผูแ้ ทนของบริ ษทั
ควรประพฤติตนอย่างมืออาชี พและควรมีความไว้วางใจได้
1. บริ ษทั ควรรับประกันได้วา่ ผูแ้ ทนทุกคนที่วา่ จ้างหรื อทาหน้าที่แทนบริ ษทั และพบปะกับ
บุคคลากรทางการแพทย์ได้ผา่ นการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฏระเบียบ และหลักจรรยาบรรณ
ของอุตสาหกรรมที่ใช้บงั คับในการทางานของผูแ้ ทนกับบุคคลากรทางการแพทย์แล้ว พร้อม
กันนี้บริ ษทั ควรอบรมผูแ้ ทนของตนเพื่อรับรองว่าบุคคลเหล่านี้มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับหลัก
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไปและมีขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้อง
กับกฏหมายและกฏระเบียบที่บงั คับใช้
2. บริ ษทั ควรจัดการอบรมที่ทนั สมัยหรื อเพิ่มเติมในทุกๆ เรื่ องที่จาเป็ นให้แก่ผแู ้ ทนที่ตอ้ งพบปะ
กับบุคคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งทาการประเมินผูแ้ ทนเป็ นระยะๆ เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าบุคคล
เหล่านี้ปฏิบตั ิตามนโยบายและเกณฑ์การประพฤติของบริ ษทั
3. บริ ษทั ควรดาเนิ นการอย่างเหมาะสมกับผูแ้ ทนที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการเหล่านี้ และตามหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและในประเทศ

13. ความสั มพันธ์ กบั ภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้ างโดยรัฐ
ก. กระบวนการตัดสิ นของบริ ษทั และภาครัฐ รวมถึงกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างโดยรัฐ โดยผ่านการประมูล
หรื อวิธีอื่นๆ ควรทาอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ และไม่ควรมีความพยายามที่จะใช้อิทธิ พลอย่าง
ไม่เหมาะสม
ข. บริ ษทั ต้องจัดส่ งข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงให้กบั ภาครัฐ
ค. บริ ษทั และพนักงานของรัฐควรรับรองได้วา่ ความสัมพันธ์และข้อตกลงเรื่ องค่าธรรมเนี ยมระหว่างกัน
สอดคล้องกับกระบวนการและหลักจรรยาบรรณของรัฐ

14. การวิจัยทางคลินิก
ก. การวิจยั ทางคลินิก (ขั้นที่ 1 ถึง 4) และการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวพันกับผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากบริ ษทั ต้องดาเนินการโดยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เพื่อ
ประโยชน์ของผูป้ ่ วยและเพื่อการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ และการแพทย์อย่างแท้จริ ง พร้อมกันนี้บริ ษทั
ต้องรับรองถึงความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในการนาเสนอการวิจยั และการตีพิมพ์ผลของ
การศึกษาด้วย
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ข. การวิจยั ทางคลินิกไม่ควรใช้เป็ นสิ่ งจูงใจในการขายในอดีตหรื อในปั จจุบนั อย่างไม่เหมาะสม
ค. การวิจยั ทางคลินิกควรดาเนิ นอย่างมีจริ ยธรยรรมโดยไม่มีอิทธิพลจากผูแ้ ข่งขันเกินควร

15. การบริจาคของบริษทั เพือ่ การกุศล
ก. ทุกบริ ษทั ตระหนักถึงการเป็ นพลเมืองบรรษัทที่ดี และความรับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมที่มี
คุณค่าทั้งภายในและนอกชุมชน
1. การบริ จาค รวมถึงการบริ จาคสิ่ งของ สามารถมอบให้กบั องค์กรหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ การกุศล วัฒนธรรม ชุมชน การศึกษา มนุษยธรรม
สุ ขภาพ การทาบุญ และการกีฬาได้ โดยต้องสอดคล้องกับกฏหมายและกฏระเบียบที่บงั คับใช้
2. บริ ษทั ควรยืนยันได้วา่ การสนับสนุนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
เท่านั้น และไม่มีเป้ าหมายเพื่อการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
3. การบริ จาคเงินและสิ่ งของควรมอบให้กบั องค์กรนั้นๆ โดยตรง และควรมีการบันทึกรู ปแบบ
ของการบริ จาคแบบคร่ าว ๆ
4. การแสดงความขอบคุณขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุ นควรจากัดเพียงแค่การแสดง
ความเห็นถึงคุณค่าของการสนับสนุน
5. บริ ษทั ควรยืนยันได้วา่ เงินสนับสนุนที่บริ จาคไม่เป็ นสิ่ งจูงใจทาให้มีการสั่งจ่าย เสนอแนะ ซื้ อ
จัดหา หรื อใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ และไม่ควรมีการนาเสนอหรื อจัดหาสิ่ งใดที่จะแทรกแซงความ
เป็ นอิสระของบุคคลากรทางการแพทย์ในการสั่งหรื อจ่ายยา

16. องค์ กรผู้ป่วย
ก. บริ ษทั ควรเคารพความเป็ นเอกภาพและอิสรภาพขององค์กรผูป้ ่ วย
ข. การสนันสนุนจากบริ ษทั ไม่ควรมีเงื่อนไขให้ส่งเสริ มยานั้นๆ

17. การยึดมัน่ ตามหลักการ
A ทุกบริ ษทั ที่ทางานร่ วมกับบุคคลากรทางการแพทย์ พนักงานของรัฐฯ และผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทา
ขั้นตอนที่ยนื ยันว่าจะปฏิบตั ิตามหลักการเหล่านี้และตามหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
ในประเทศ และในภูมิภาค พร้อมกันนี้บุคคลากรทางการแพทย์ พนักงานของรัฐฯ และผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
ควรเคารพหลักการเหล่านี้และใช้เกณฑ์ที่สอคคล้องกับหลักการเหล่านี้เมื่อทาได้
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การปฏิบัติ
การที่จะส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีศีลธรรมต้องได้รับความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ดังนั้นจึงขอแนะนา
ให้บริ ษทั บุคคลากรทางการแพทย์ และสมาชิกเศรษฐกิจเอเปค ดาเนินการ ดังนี้
บริษัทและสมาคมอุตสาหกรรมควร:
 พัฒนาและปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับหลักการที่กาหนดข้างต้น ทั้งนี้สมาคม
อุตสาหกรรมควรพิจารณาบันทึกและแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้ลงนามเห็นชอบในหลักเกณฑ์
ของอุตสาหกกรรมแล้ว เพื่อเป็ นวิธีการหนึ่งในการส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณของอุตสาหกกรรม
 ร่ วมกับหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับในการจัดการอบรมเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของ
อุตสาหกกรรมให้กบั บุคคลากรและนักศึกษาทางการแพทย์
 มีส่วนร่ วมและช่วยเหลือในการเสริ มสร้างขีดความสามารถ โดยเฉพาะให้กบั วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
 ทางานร่ วมกันเพื่อทาให้มนั่ ใจว่าหลักการข้างต้นและหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกกรรมจะ
คงความสาคัญและมีประสิ ทธิภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
องค์ กรบุคคลากรทางการแพทย์ ควร:
 เคารพหลักการเหล่านี้ และพัฒนาและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณที่สอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น
สมาชิกเศรษฐกิจเอเปคควร:
 พัฒนาและประกาศนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนของการจัดซื้ อจัดจ้างในรู ปแบบที่
ชัดเจน เด่นชัด มีความรับผิดชอบ และอย่างสมบูรณ์
 ส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีอานาจควบคุมในอุตสาหกรรม และ/หรื อหน่วยงานป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตเห็นชอบและสนับสนุนหลักการข้างต้น รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมใน
ประเทศและในท้องถิ่น ตามความจาเป็ น
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 ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ยึดมัน่ ในหลักการข้างต้น และหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรมใน
ประเทศและในท้องถิ่น
 กาหนดและส่ งเสริ มกฏหมายและกฏระเบียบที่ชดั เจนและใช้บงั คับอย่างยุติธรรม
 ผลักดันความร่ วมมือที่มีจริ ยธรรมในภูมิภาคที่สอดคล้องกับหลักการข้างต้น โดยผ่านการ
สื่ อสารอย่างสม่าเสมอ การจัดนโยบายและกิจกรรมร่ วมกันเพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถ
และความร่ วมมือระหว่างกันในรู ปแบบต่างๆ
 ทางานร่ วมกันเพื่อทาให้มนั่ ใจว่าหลักการข้างต้นจะคงความสาคัญและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภาคผนวก
คานิยามที่เกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ มีดงั นี้
“การประชุม” หมายถึง งานที่ได้รับการสนับสนุ นและจัดขึ้นโดยสมาคม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อ องค์กรใดที่
ไม่เกี่ยวกับบริ ษทั เพื่อให้ขอ้ มูลด้านการแพทย์และ/หรื อวิทยาศาสตร์
“ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลจากภายนอกที่มีอิสระ เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ สมาคม/ผูแ้ ทน
ผูป้ ่ วย ผูว้ า่ จ้างของรัฐหรื อเอกชนที่ได้รับเข้าร่ วมงานเป็ นรายบุคคลแบบโดยตรงหรื อผ่านองค์กร (เช่น
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรื อสถาบันวิจยั ) เพื่อให้คาปรึ กษา ข้อมูล หรื อการบริ การอื่นๆ
“บุคคลากรทางการแพทย์” หมายถึง ผูท้ ี่ให้บริ การทางการแพทย์หรื อด้านสุ ขภาพ และบุคคลหรื อองค์กรใดที่
จัดหา แจ้งหนี้ หรื อได้รับชาระเงินสาหรับการดูแลสุ ขภาพตามการดาเนินกิจการตามปกติ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ แพทย์ พยาบาล หรื อเภสัชกรและพนักงาน
“ผูแ้ ทน” หมายถึง บุคคลที่เข้าพบปะกับบุคคลากรทางการแพทย์ และ/หรื อพนักงาน ในนามของบริ ษทั เพื่อ
ส่ งเสริ มหรื อการหารื อเรื่ องยา
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