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THAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURER ASSOCIATION (TPMA)
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบัน
INTRODUCTION (บทนา)

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั (TPMA)
มีสมาชิกประกอบด้ วยผู้ประกอบการผลิตยาของประเทศไทยที่ดาเนินงานการผลิต งานวิจยั และพัฒนา
นาเข้ ายาที่มีคณ
ุ ภาพจากต่างประเทศ โดยสมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
1 สมาชิกสามัญ ได้ แก่
นิตบิ คุ คลตามกฎหมายของไทยที่ประกอบวิสาหกิจในทางอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั ในประเทศไทย
2 สมาชิกสมทบ ได้ แก่
บุคคลธรรมดาซึง่ ประกอบวิสาหกิจหรื อเกี่ยวเนื่องกับวิสาหกิจในทางอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั ในปร
ะเทศไทย
3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้ที่มีอปุ การคุณแก่สมาคม
ซึง่ คณะกรรมการบริ หารของสมาคมมีมติเชิญเข้ ามาเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนันตอบรั
้
บคาเชิญ
BACKGROUND (เหตุผล)

ในปี 2512 ขณะที่รัฐบาลกาลังเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยากลุม่ หนึง่ ภายใต้ การนาของ ภก.ดร. เกษม ปั งศรี วงศ์ และนายพิชยั
รัตตกุล ได้ คานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ รัฐบาล ต่อวิชาชีพทางการแพทย์
และต่อสาธารณชนผู้ใช้ ยาในประเทศไทย จึงได้ รวมกันจัดตังสมาคมขึ
้
้นให้ ชื่อว่า
“สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั ”โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยาแผ
นปั จจุบนั ที่ผลิตในประเทศไทยให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการป้องกันและบาบัดโรคภัยแก่มนุษย์และสัตว์
รวมถึงเพื่อยกมาตรฐานของการอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั และส่งเสริมให้ การอุตสาหกรรมผลิตยาแ
ผนปั จจุบนั ในประเทศไทยให้ เพียงพอแก่ความต้ องการ
รวมทังส่
้ งเสริมธรรมจริยาในการดาเนินการของสมาชิก
แต่จากการที่ประเทศไทยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกองค์การอนามัยโลกมาตังแต่
้ ปี 2538
ซึง่ องค์การฯได้ มีการออกมติสมัชชาอนามัยโลกที่ WHA 41.17
รับรองเกณฑ์จริยธรรมว่าด้ วยการส่งเสริมการขายยาตังแต่
้ ปี 2531 ซึง่ ขอให้ ประเทศต่าง ๆ

และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ นาเกณฑ์นี ้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประเทศไทยจึงได้ มีความพยายามในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้ วยการส่งเสริมการขายย
าของประเทศ ซึง่ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พศ. 2555-2559
ได้ มีการกาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ ยอ่ ยที่ 7
ว่าด้ วยเรื่ องการส่งเสริมจริยธรรมผู้สงั่ ใช้ ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริ ยธรรมขึ ้น
ดังนัน้ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั
ซึง่ ได้ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวอยูแ่ ล้ ว
จึงได้ เริ่มพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้ วยการส่งเสริมการขายและการตลาดในโรงพยาบาลมาตังแต่
้ ปี 2556
โดยเน้ นให้ การทาธุรกรรมเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส
เน้ นการให้ องค์ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพอย่างเป็ นมืออาชีพ
มีความรับผิดชอบในข้ อมูลและความรู้ที่แม่นยา สมดุล และถูกต้ องตามหลักวิชาการ
โดยมีจดุ ประสงค์หลักคือต้ องการให้ สมาชิกทุกรายของสมาคมฯยอมรับและยึดถือเป็ นข้ อบัญญัตใิ นเกณฑ์
ปฏิบตั ิด้านจริ ยธรรมและการส่งเสริมการขายยาของตน
รวมถึงถือเป็ นข้ อกาหนดที่สาคัญในการยอมรับการเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมประการหนึง่ ด้ วย
1 DEFINATIONS (คานิยาม)
ASSOCIATION (สมาคมฯ)หมายถึง สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั
DRUG (ยา) หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้ วยยา ยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษ

และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้ วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท
DRUG SALES PROMOTION (การส่ งเสริมการขายยา) หมายถึง การให้ ข้อมูล ข้ อความ การชักชวน จูงใจ
หรื อการกระทาด้ วยวิธีอื่นใดที่มงุ่ หมายให้ มีการสัง่ ใช้ การสัง่ ซื ้อ หรื อการใช้ ยา
ADVERTISING (การโฆษณา) หมายถึง การกระทาไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆ
ให้ ประชาชนเห็นหรื อทราบข้ อความเกี่ยวกับยา ข้ อความ หมายถึง เรื่ องราวหรื อข้ อเท็จจริง
ไม่วา่ ปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่ องหมายหรื อรูปแบบอื่นใด
ที่สื่อความหมายได้ โดยสภาพของสิ่งนันเองหรื
้
อโดยผ่านวิธีการหรื อสื่อใด ๆ
GIFT (ของขวัญ) หมายถึง สิ่งของ ของชาร่ วยที่บริ ษัทยามอบให้ แก่บคุ คล
DONATION (ของบริจาค) หมายถึง สิ่งของที่บริ ษัทยามอบให้ แก่สถานพยาบาลหรื อหน่วยงาน
SAMPLE (ตัวอย่ างยา) หมายถึง ตัวอย่างยาที่แจกแก่บคุ คลากรทางการแพทย์
เพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยา หรื อเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้ ทางคลินิก
DRUG PRESCRIBER (ผู้ส่ งั ใช้ ) หมายถึง
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพหรื อบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิหรื อหน้ าที่ในการสัง่ ใช้ ยาได้

HEALTHCARE PROFESSIONAL (ผู้ประกอบวิชาชีพ) หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม

เภสัชกรรม การสัตวแพทย์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด การแพทย์ แผนไทย
และผู้ประกอบวิชาชีพหรื อผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยก
ารประกอบโรคศิลปะ เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
PROFESSIONAL SALES REPRESENTATION (ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา) หมายถึง
ตัวแทนของบริ ษัทยาที่มีหน้ าที่เข้ าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อนาเสนอข้ อมูลยา
COMPANY MEMBER (บริษัทสมาชิก) หมายถึง บริ ษัทหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
นาเข้ าและจาหน่ายยาที่เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ
EXECUTIVE (ผู้บริหาร) หมายถึง ผู้ที่มีอานาจตัดสินใจลงนามหรื อมีอานาจสัง่ การในการคัดเลือก จัดซื ้อ
จัดหายาของสถานพยาบาลหรื อหน่วยงาน
AUTHORIZER (ผู้มีอานาจ) หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่ทาหน้ าที่คดั เลือก เสนอ จัดหา
หรื อดาเนินการสัง่ ซื ้อยาในสถานพยาบาลหรื อหน่วยงาน
INSTITUTE OF EDUCATION (สถานศึกษา) หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
หรื อสถาบันร่วมสอน ในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข
STUDENT (นักศึกษา) หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาระดับก่อนปริ ญญา ในสถานศึกษา
HOSPITAL AND CLINIC (สถานพยาบาล) หมายถึง
สถานพยาบาลทุกระดับทังภาครั
้
ฐและเอกชนในทุกระดับ รวมทังคลี
้ นิก
PHARMACY SERVICE CENTER OR QUALITY DRUGSTORE (สถานบริการเภสัชกรรม) หมายถึง
สถานที่ที่จดั ไว้ เพื่อให้ บริการเภสัชกรรม โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่อทาหน้ าที่ให้ บริ การเภสัชกรรมตามกฎหมายยา หรื อ ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า ร้ านขายยา
PROCUREMENT DEPARTMENT (หน่ วยงาน) หมายถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับการจัดซื ้อยาของสถานพยาบาลหรื อส่วนราชการสังกัดกระทร
วงสาธารณสุข
2. PRINCIPLES (หลักการทั่วไป)

2.1 การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สงั่ ใช้ หรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้แทนยาหรื อพนักงานขายยาจะต้ องปฏิบตั ิตวั ให้ เป็ นไปตามหลักจริยธรรม เหมาะสม และเป็ นมืออาชีพ
ไม่ควรมีการเสนอหรื อจัดให้ สิ่งใด ในลักษณะหรื อสร้ างเงื่อนไขที่อาจสร้ างอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมให้ เกิดขึ ้น
2.2 บริษัทสมาชิกจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ
ด้ านจริยธรรมที่สมาคมและหน่วยงานของรัฐกาหนด

2.3 บริษัทสมาชิกจะปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย
และประสิทธิภาพตามที่เจ้ าหน้ าที่ด้านกฎระเบียบของรัฐกาหนด ทังนี
้ ้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ระเบียบปฏิบตั ใิ นท้ องถิ่น และหลักเกณฑ์ในอุตสาหกรรมจะต้ องยึดถือตามในทุกกรณี
และถือเป็ นความรับผิดชอบของบริษัทสมาชิกที่จะต้ องตรวจสอบข้ อกาหนดต่างๆในท้ องถิ่นล่วงหน้ าก่อนจั
ดเตรี ยมสื่อหรื อกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2.4
ยาที่ได้ ขึ ้นทะเบียนยาในประเทศไทยแล้ วเท่านันที
้ ่สามารถนามาส่งเสริมการขายยาต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
โดยในการส่งเสริมการขายยานัน้ จะประกอบด้ วย ข้ อมูลที่เที่ยงตรง สมดุล ไร้ อคติ
และถูกต้ องตามหลักวิชาการ
ส่วนการอ้ างอิงต่างๆจะต้ องไม่เกินไปกว่าที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันได้
และต้ องพยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้ มีข้อความกากวมและอ้ างสรรพคุณผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากที่ปรากฏ
ในฉลากหรื อเอกสารกากับยาที่ขออนุญาตไว้ แล้ ว
2.5
ข้ อมูลที่ใช้ ในการส่งเสริมการขายยาควรยึดหลักฐานที่ได้ ประเมินล่าสุดและถูกต้ องตามหลักวิทยาศาสตร์
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
2.6 การส่งเสริมการขายยาไม่ควรทาในลักษณะแอบแฝง การประเมินผลทางคลินิก
การติดตามความปลอดภัยในการใช้ ผลิตภัณฑ์ภายหลังการวางตลาด และ การศึกษาประสบการณ์
รวมถึงการศึกษาความปลอดภัย ต้ องไม่เป็ นการกระทาในลักษณะแอบแฝงเพื่อส่งเสริ มการขายยา
แต่ต้องจัดทาบนพื ้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพิสจู น์ได้ เท่านัน้
2.7
วิธีการส่งเสริมการขายยาต้ องเหมาะสมกับการเรี ยนรู้และสถานะทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็ นเป้
าหมายการส่งเสริมนัน้
2.8 การจัดทาหรื อสนับสนุนการวิจยั ทางคลินิก และการวิจยั ทางวิชาการของบริษัทสมาชิก
จะต้ องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยและความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
ซึง่ บริษัทสมาชิกยึดมัน่ ในความโปร่งใสของการวิจยั ทางคลินิกที่ทางอุตสาหกรรมสนับสนุนต่อผู้ป่วย
2.9
เป็ นภาระรับผิดขอบของบริษัทสมาชิกที่จะต้ องให้ ความมัน่ ใจว่าผู้แทนยาหรื อพนักงานขายยาที่มีหน้ าที่เกี่ย
วข้ องทุกคนได้ รับการฝึ กอบรมและมีความรู้ทางด้ านวิชาการเพียงพอที่จะเสนอข้ อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทส
มาชิกอย่างแม่นยา ด้ วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ
รวมถึงการที่ผ้ แู ทนยาหรื อพนักงานขายยาจะต้ องนาผลสะท้ อนจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องด้ านการใช้

ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยาต่อบริษัทสมาชิก
และเป็ นหน้ าที่ที่บริ ษัทสมาชิกต้ องส่งรายงานดังกล่าวแจ้ งต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
2.10
บริษัทสมาชิกยอมรับต่อความคุ้มครองในเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้ องในราชอาณาจักรไท
ยตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ด้ วย
2.11 การบริจาคให้ หน่วยงานต่างๆควรทาด้ วยความจริงใจด้ วยหลักธรรมมาภิบาล
และการบริจาคนันจะไม่
้
ถกู นาไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม เป็ นต้ นว่า
เพื่อการจัดทัศนศึกษาหรื อกิจกรรมบันเทิงหรื อกิจกรรมอื่นใดที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ทางวิชาการ
2.12 เกณฑ์ปฏิบตั ินี ้ ใช้ บงั คับทังโดยเจตจ
้
านงและโดยลายลักษณ์อกั ษร
3 GENERAL PROVISION APPLICABLE TO DRUG PROMOTION PRACTICES
(ข้ อกาหนดทั่วไปที่ใช้ กับปฏิบตั ิการส่ งเสริมการขายยา)

3.1 การปฏิบตั เิ พื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ต้ องไม่นาความเสื่อมเสียมาให้ กบั สมาคมฯหรื ออุตสาหกรรมยาของประเทศ
3.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อที่เรี ยกว่า “ข้ อมูลผลิตภัณฑ์” ที่จดั ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ควรเป็ นข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เที่ยงตรง ครบทุกด้ าน และไม่สร้ างความเข้ าใจผิด ไม่วา่ โดยตรง
โดยระบุเป็ นนัย หรื อโดยการตัดทอน หรื อต่อเติมถ้ อยคา
ข้ อมูลทางวิชาการสนับสนุนการอ้ างสรรพคุณหรื อคาแนะนาให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ควรมีสาหรับผู้ให้ บริการดูแลสุ
ขภาพเมื่อมีการร้ องขอ
3.3 ในการอ้ างข้ อความจากเอกสารทางการแพทย์หรื อการสื่อสารจากผู้วิจยั ทางคลินิก
ควรใช้ ความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่เป็ นการบิดเบือนความหมายจากข้ อความเดิมในฉบับเต็ม
3.4 ควรละเว้ นการอ้ างอิงในเชิงลบหลู่ผลิตภัณฑ์หรื อผู้ผลิตอื่น
3.5 ไม่ใช้ คาที่มีความหมายว่าเหนือกว่าอย่างลอยๆ ไม่อวดอ้ างว่าผลิตภัณฑ์หรื อตัวยา เป็ น “หนึง่ เดียว”
(ซึง่ หมายความว่าเป็ นสิ่งแรกและสิ่งเดียว หรื อแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทงหลาย
ั้
หรื อเป็ นหนึง่ เดียวของย่านลุ่มนันๆ
้ ในตลาดประเทศไทย) หรื ออ้ างสรรพคุณพิเศษใด ๆ
โดยปราศจากหลักฐานสนับสนุน ห้ ามใช้ คาว่า “ปลอดภัย” หรื อ
“ไร้ ผลข้ างเคียง”ในการส่งเสริมการขายอย่างลอยๆ โดยปราศจากบุคคลหรื อสิ่งที่อ้างอิงได้ (เช่น
ให้ กล่าวว่า ตามหลักฐาน..../เอกสารหรื อผู้อ้างอิง...ถือว่ามีความปลอดภัยในการใช้ )
3.6 ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในการพิจารณาความเหมาะสมในการนาข้ อมูลหลักๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ ยา ข้ อห้ ามใช้ อาการไม่พงึ ประสงค์ ผลข้ างเคียง

หรื อความเป็ นพิษมาสื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลกฎระเบียบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ในประเท
ศไทย
เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กล่าวข้ างต้ น เอกสารส่งเสริมการขายที่จดั พิมพ์ขึ ้นทังหมด
้
(ยกเว้ น โฆษณาย่อ
เพื่อตอกย ้าตราสินค้ า (Reminder/Advertisement) ตามข้ อ 3.9) จะต้ องพิมพ์ข้อมูลดังต่อไปนี:้
 ชื่อสารออกฤทธิ์ หรื อ ตัวยาสาคัญ โดยใช้ ชื่อเรี ยกสากล International Nonproprietary Names
(INN) หรื อชื่อสามัญทางยาที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
 ชื่อการค้ า
 ปริ มาณสารออกฤทธิ์ตอ่ ขนาดรับประทาน หรื อ ขนาดต่อหน่วยบรรจุ (Regimen)
 ชื่อของตัวยาอื่นที่เป็ นที่ทราบทัว่ ไปว่าอาจมีผลเสียต่อผู้ใช้ ยา
 ข้ อบ่งใช้ ในการบาบัดรักษาที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
 รูปแบบของยา และขนาดการใช้ ตอ่ ครัง้
 ผลข้ างเคียง และอาการไม่พงึ ประสงค์ร้ายแรงจากการใช้ ยา
 ข้ อควรระวัง ข้ อห้ าม และคาเตือน
 ปฏิกิริยาร้ ายแรงที่เกิดขึ ้นระหว่างตัวยา (อันตรกริ ยา)
 ชื่อและที่อยูข่ องผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่าย
 การอ้ างเอกสารสิ่งพิมพ์วิชาการตามความเหมาะสม
 เลขที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยสาหรับเนื ้อหาของเอกสารส่
งเสริมการขาย เลขที่นี ้จะพิมพ์ไว้ ที่วสั ดุสง่ เสริมการขายทุกชิ ้น
เอกสารส่งเสริมการขายดังกล่าวนี ้จะนามาใช้ ได้ ภายในช่วงเวลาที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้
3.7 ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย
กาหนดให้ จดั พิมพ์เอกสารกากับยาเป็ นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ข้ อความทังสองภาษาต้
้
องตรงกัน
นอกจากจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านัน้
3.8 ข้ อมูลใดที่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กาหนดให้ พิมพ์บนกล่องหรื อฉลาก
จะต้ องจัดพิมพ์ให้ อ่านได้ ชดั เจน.
3.9 นอกจากข้ อกาหนดที่ได้ ระบุไว้ ในเกณฑ์ปฏิบตั ฉิ บับนี ้แล้ ว
หากมีระเบียบพิเศษสาหรับการจัดทาโฆษณาเพื่อตอกย ้าตราสินค้ า (Reminder/Advertisement)
ซึง่ ให้ ระบุเพียงชื่อการค้ า ชื่อเรี ยกสากล INN (International Non-proprietary Name)
ข้ อบ่งใช้ ในการบาบัดรักษา ประโยคที่ระบุวา่ “ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ” (Further information

available on request) ตราบริษัท (logo) และที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ในประเทศ
บริษัทสมาชิกพึงกาหนดให้ พิมพ์บนเอกสารด้ วย
3.10 บริ ษัทสมาชิกควรมีกระบวนการที่แน่นอนสาหรับการรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา
และการเรี ยกเก็บยาคืน
โดยให้ ตวั แทนเวชภัณฑ์และพนักงานที่เหมาะสมทุกคนได้ รับทราบนโยบายของบริ ษัทและขันตอนในกระบว
้
นการดังกล่าวทังหมด
้
3.11 หากมีการละเมิดเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นข้ อใด หรื อมีการประพฤติผิด
หรื อให้ ข้อเท็จจริงที่ไม่ถกู ต้ องโดยพนักงานคนใดของบริ ษัทสมาชิก
เป็ นหน้ าที่ของบริษทั สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ถูกต้อง
4. PRINTED PROMOTIONAL MATERIALS,INCLUDING ADVERTIZING
(สื่อสิ่งพิมพ์ สาหรับส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโฆษณา)

4.1 สื่อสิ่งพิมพ์สาหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์
4.1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ต้องดาเนินการตามข้ อกาหนดในพระราชบัญญัตยิ าพ.ศ. 2510 และฉบับล่าสุด
โดยต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก่อนเผยแพร่โฆษณาและใช้ เพียงในช่วงเวลาที่ได้ รับอนุมตั เิ ท่านัน้
4.1.2 ภาพและข้ อความในสื่อจะต้ องอยูใ่ นมาตรฐานเหมาะสม
และโดยตระหนักรู้ในสถานะแห่งอาชีพของผู้รับซึง่ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
4.1.3 สื่อดังกล่าวจะต้ องไม่ลอกเลียนแบบอย่างเครื่ องมืออุปกรณ์ คัดลอก คาขวัญ
หรื อการจัดวางหน้ าอย่างที่บริษัทอื่นใช้ ในทางที่จะทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อสับสนได้
4.1.4 ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกในด้ านความปลอดภัยในการใช้ ยาอย่างมีนยั สาคัญ
ควรระบุข้อเปลี่ยนแปลงไว้ ในข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ วนั ที่ทราบผลการเปลี่ยนแปลง
และควรระบุในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทกุ รูปแบบ
4.1.5 ข้ อกาหนดสาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ให้ มีผลใช้ กบั การโฆษณาในวารสารสื่อสิ่งพิมพ์
และสิ่งพิมพ์อื่นในประเภทใกล้ เคียงกันด้ วย
4.2 สื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สาหรับผู้แทนยา หรื อพนักงานขายยา ใช้
4.2.1 วัสดุที่ตวั แทนเวชภัณฑ์ใช้ เช่นอุปกรณ์ที่ใช้ อธิบายรายละเอียดของเวชภัณฑ์ เอกสารแจก แผ่นพับ
โปสเตอร์ และส่วนที่ทิ ้งไว้ ให้ เป็ นตัวอย่าง เหล่านี ้จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดใน 5.1 (5.1.1-5.1.5)
และจะต้ องแจกให้ เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเท่านัน้
4.2.2 เครื่ องมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ทาขึ ้นเพื่อย ้าตราสินค้ า จะต้ องระบุสิ่งที่บรรจุ
มูลค่าและรูปแบบดังที่กาหนดในข้ อ 7.2

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

ข้ อกาหนดสื่อสิ่งพิมพ์ใช้ ได้ กบั วัสดุสง่ เสริมการขายอิเลกโทรนิกส์และโสตทัศนูปกรณ์ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเว็บไซท์ที่เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์และสื่อดิจิตอลอื่นๆ คาว่า โสตทัศนูปกรณ์
หมายรวมถึงการบันทึกเสียง การบันทึกวีซีดี ดีวีดี เทป การเสนอสไลด์
สิ่งบันทึกภาพและการเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์หรื อวิทยุ เป็ นต้ น
5.1 อัตลักษณ์ของบริษัทเภสัชภัณฑ์และกลุม่ เป้าหมายควรจะแสดงไว้ อย่างชัดเจน
5.2 เนื ้อหาในสื่อจะต้ องเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
5.3 การนาเสนอเนื ้อหา จุดเชื่อมต่อ ฯลฯ ควรจะเหมาะสมและตรงกลุม่ เป้าหมาย และ
5.4 ข้ อมูลเฉพาะของประเทศควรเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบของท้ องถิ่น
6. INTERACTIONS WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS (ปฎิสัมพันธ์ กบั ผู้ประกอบวิชาชีพ)
6.1 EVENTS AND MEETING (การจัดงานแสดงสินค้ าและการประชุม)

6.1.1 TRADE DISPLAYS (งานแสดงสินค้ า)
งานแสดงสินค้ า เช่น การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์
มีความสาคัญต่อการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ
วัตถุประสงค์หลักในการจัดแสดงดังกล่าวจึงควรเป็ นการเสริมความรู้ทางการแพทย์
การดูแลรับรองเป็ นสิ่งควบคูไ่ ปกับการจัดประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ตา่ งๆ
แต่ควรมีความสาคัญรองลงไปจากวัตถุประสงค์หลักของการประชุม
6.1.1.1 การจัดงานแสดงสินค้ าจะต้ องมุง่ เป้าที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ หรื อ สมาคมหรื อชมรม ที่เกี่ยวข้ อง
เท่านัน้
6.1.1.2 การจัดงานแสดงสินค้ าจะต้ องแสดงชื่อบริษัทที่เป็ นผู้สนับสนุนไว้ เด่นชัด
6.1.1.3 ผู้จดั งานแสดงสินค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่างๆ
ของหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดร้ านและตังแสดงสิ
้
นค้ า
6.1.1.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการขาย จะต้ องจัดไว้ ณ จุดแสดงสินค้ า
6.1.1.5 อาจให้ ตวั อย่างผลิตภัณฑ์ได้ แต่ห้ามมิให้ วางตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ ให้ หยิบ ณ
บริเวณจุดแสดงสินค้ าโดยไม่มีผ้ ใู ดเฝ้าอยู่ และมิให้ แจกจ่ายให้ กบั บุคคลใดๆ
ที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรื อบุคคลที่ไม่เหมาะสม
6.1.1.6 ห้ ามมิให้ บริษัทสมาชิกจัดการจับสลากรางวัลหรื อเล่นเกมชิงรางวัลระหว่างการจัดแสดงสินค้ า

6.1.1.7 บริ ษัทสมาชิกจะต้ องไม่เสนอสิ่งจูงใจเป็ นตัวเงิน
เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพแวะมาเยี่ยมร้ านแสดงผลิตภัณฑ์ของตน ทังนี
้ ้รวมถึงการแจกจ่ายเงินสด
ตัว๋ เงิน และ/หรื อเงินบริจาคให้ แก่การกุศลหรื อสมาคม
6.1.1.8 การจัดแข่งขันที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดแสดงสินค้ า จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้:
6.1.1.8.1 การจัดการแข่งขันใด ๆ ในระหว่างการจัดการแสดงสินค้ าต้ องทาขึ ้นเพื่อความรู้ทางการแพทย์
หรื อเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์
6.1.1.8.2 ของรางวัลที่แจกต้ องเกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรื อเภสัชกรรม
6.1.1.8.3 ในกรณีที่ของรางวัลไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้ องกับวิชาชีพทางการแพทย์
มูลค่าของรางวัลชิ ้นนันต้
้ องไม่เกิน 500 บาท หรื อหากเป็ นสิ่งของที่สง่ เสริมการศึกษา
มูลค่าของของรางวัลต้ องไม่เกินชิ ้นละ 3,000 บาท
6.1.1.8.4
การสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องไม่ขึ ้นอยู่กบั การสัง่ จ่ายยาหรื อการแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ กบั ผู้ป่วย
และต้ องไม่มีการตังเงื
้ ่อนไข หรื อทาให้ เข้ าใจในเชิงนัน้
6.1.1.9 สื่อที่ใช้ ในการส่งเสริมการขายทุกประเภทที่ใช้ ในการจัดแสดงสินค้ า
จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้ อ 4
6.1.1.10 บริษัทสมาชิกไม่ควรจัดบริการเครื่ องดื่มมึนเมาในบริเวณจัดแสดงสินค้ า
6.1.1.11 การดาเนินกิจกรรมในระหว่างการจัดแสดงสินค้ า(ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของแสง เสียง หรื อกลิ่น ฯลฯ)
ต้ องไม่รบกวนผู้แสดงสินค้ าอื่น และ/หรื อ ผู้เข้ าร่วมการประชุม
6.1.2 SYMPOSIA AND CONGRESSES (การประชุมทางวิชาการ และการประชุมใหญ่)

การประชุมทางวิชาการ การประชุมใหญ่ และการประชุมอื่น ๆ ในทานองเดียวกันนี ้
เป็ นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ สาหรับการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการประชุมนัน้
จุดสนใจหลักควรอยูท่ ี่วิชาการ และการให้ ความรู้
โดยไม่ปล่อยให้ การจัดรายการบันเทิงและการรับรองในรูปแบบอื่นๆ
ระหว่างงานประชุมทาให้ เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
6.1.2.1
.การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์และวิชาการจะต้ องเป็ นจุดประสงค์หลักของก
ารประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่ การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
หรื อรายการทางวิชาการและสุขภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรื อการบาบัดรักษา
6.1.2.2 การรับรอง/การเตรี ยมเครื่ องมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทจัดเองโดยตรงหรื อโดยให้ การอุปถัมภ์หรื อช่วยเหลือแก่ผ้ จู ดั การประชุมทางการแพทย์

ต้ องเป็ นส่วนที่มีความสาคัญรองลงไปจากเป้าหมายทางการศึกษา
และต้ องไม่ดเู ป็ นสิ่งฟุ้งเฟ้อจนเกินไปตามมาตรฐานท้ องถิ่น
6.1.2.3
บริษัทสมาชิกต้ องดูแลว่าการเลือกสถานที่สาหรับจัดการประชุมนันขึ
้ ้นกับความสะดวกสาหรับผู้ร่วมประชุม
ในแง่การเดินทาง ความปลอดภัย ค่าใช้ จา่ ย และความเหมาะสมของสถานที่
6.1.2.4 การเชิญผู้เข้ าร่วมการประชุมทางการแพทย์และวิชาการต้ องจากัดเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเท่านัน้
ส่วนการให้ การอุปถัมภ์จะจากัดอยูใ่ นขอบเขตค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง ค่าอาหาร ที่พกั
และค่าลงทะเบียนการประชุมเท่านัน้ ต้ องไม่มีการเชิญแขกหรื อออกค่าใช้ จา่ ยสาหรับผู้ตดิ ตามผู้เข้ าประชุม
การจัดหรื อจ่ายเงิน เพื่อจัดการรับรอง หรื อ กิจกรรมนันทนาการ หรื อกิจกรรมทางสังคมเดี่ยว ๆ
(ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการนาเสนอข้ อมูลทางวิชาการ) เป็ นเรื่ องต้ องห้ าม
รายการบันเทิงที่ไม่ฟมเฟื
ุ่ อยระหว่างการประชุมวิชาการสามารถกระทาได้
ทังนี
้ ้จะต้ องเป็ นจุดประสงค์รองจากเครื่ องดื่ม และ/หรื อ อาหาร
6.1.2.5 ระหว่างการประชุมวิชาการแพทย์ ไม่วา่ จะจัดโดยองค์กรในประเทศหรื อระหว่างประเทศ
บริษัทจะต้ องไม่ดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นการรบกวนหรื อแทรกแซงการประชุมหลัก
ตามที่ผ้ จู ดั การประชุมได้ รับรองอย่างเป็ นทางการ
6.1.2.6
การสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ เข้ าร่วมประชุมไม่ควรมีเงื่อนไขว่าจะต้ องสนับสนุนเภสัชภัณ
ฑ์ใดๆ
6.1.2.7
บริษัทสมาชิกต้ องไม่ให้ การอุปถัมภ์แก่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพในการเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬาหรื อการบันเทิง
อื่น รวมทัง้ แต่ไม่จากัดอยูท่ ี่กิจกรรมพักผ่อนและสังคม ฯลฯ เพราะอาจมองว่าเป็ นการให้ รางวัลจูงใจ
การบริจาคสนับสนุนอาจทาได้ โดยตรงกับสถาบัน ไม่ใช่ตวั บุคคล
โดยมีคาขอของสถาบันให้ สนับสนุนกิจกรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
หากสามารถแสดงให้ เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับการศึกษาทางวิชาการ ผลประโยชน์ของผู้ป่วย
หรื อมีสว่ นช่วยการกุศลที่จะช่วยปรับปรุงบริการทางการแพทย์
6.1.2.8 ในการพิจารณาว่าจะให้ การอุปถัมภ์ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพ เข้ าร่วมการประชุมที่ผ้ อู ื่นเป็ นผู้จดั
บริษัทจาเป็ นต้ องตรวจสอบรายละเอียดด้ านสถานที่ประชุมอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นี ้
6.1.2.9 ต้ องไม่มีการจ่ายเงินเป็ นการชดเชยการเสียเวลาของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้ าร่วมประชุม
6.1.2.10 บริษัทสมาชิกอาจปิ ดโปสเตอร์ หรื อแจกสื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่ได้ รับอนุมตั ิ
หรื อข้ อบ่งใช้ ที่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาต(เฉพาะใช้ ชื่อสามัญ) แต่ให้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4

6.2FEES FOR SERVICES (ค่าตอบแทน)

ผู้ประกอบวิชาชีพอาจได้ รับเชิญเป็ นที่ปรึกษา วิทยากร และ/หรื อเป็ นประธานการประชุม
ร่วมในการวิจยั ทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์ การวิจยั ทางคลินิก หรื อการจัดอบรม
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา หรื อร่วมในการวิจยั ตลาด เป็ นต้ น
ซึง่ ล้ วนแต่มีการให้ คา่ ตอบแทน
การจัดการเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาและบริการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
6.2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพข้ างต้ น จะต้ องเกี่ยวข้ องโดยตรงกับความต้ องการที่ระบุไว้
และจะต้ องมีความเชี่ยวชาญที่จาเป็ นต่อการให้ บริการ
6.2.2
จานวนผู้ประกอบวิชาชีพที่แต่งตังต้
้ องไม่มากเกินกว่าจานวนที่สมเหตุผลเพื่อให้ บรรลุความต้ องการที่ระบุไว้
6.2.3 การจ้ างผู้ประกอบวิชาชีพข้ างต้ นเพื่อให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง ต้ องไม่เป็ นการโน้ มน้ าวให้ เกิดการสัง่ ใช้ ยา
การแนะนา จัดซื ้อ จัดหา และ/หรื อ บริหารจัดการยาใดๆ
6.2.4 การให้ คา่ ตอบแทนต่อบริการต้ องสมเหตุผลและสะท้ อนอัตราปกติที่เป็ นธรรมสาหรับบริ การที่ให้
7.CUSTOMARY GIFTS,PROMOTIONAL AIDS AND ITEM OF MEDICAL UTILITIES (ของขวัญตามเทศกาล
เครื่องมือส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ และ สิ่งของที่เป็ นประโยชน์ ทางการแพทย์ สาหรับบุคลากรทางการแพทย์
7.1 CUMTOMARY GIFTS ( ของขวัญตามเทศกาล)

7.1.1 การมอบของขวัญตามเทศกาลสามารถกระทาได้ ตามโอกาสประเพณีและเทศกาลท้ องถิ่น
7.1.2 การจ่ายเงินสด เช็ค หรื อทองคา หรื อของขวัญที่สามารถตีคา่ เป็ นเงินสด (เช่น เช็ค ของขวัญ)
ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเป็ นเรื่ องต้ องห้ าม
7.1.3
ของขวัญที่มอบให้ แก่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพและหรื อสถาบันการแพทย์ในโอกาสประเพณีและเทศกาลท้
องถิ่น กระทาได้ ในลักษณะ “ไม่บอ่ ยครัง้ ” โดยของขวัญนันต้
้ องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อการให้ ในแต่ละโอกาส
7.2 PROMOTIONAL AIDS (เครื่ องมือส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ )

7.2.1 เครื่ องมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (promotional aids หรื อ giveaway)
เป็ นสิ่งของที่ไม่ใช่ตวั เงินที่ให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
โดยจะต้ องเป็ นของที่มีความเกี่ยวข้ องกับงานของผู้รับที่เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
และควรมีทงมู
ั ้ ลค่าและปริมาณที่ไม่สงู เกินไป

7.2.2 เครื่ องมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ ้นเพื่อย ้าตราสินค้ า จะระบุเพียงชื่อการค้ า และ/หรื อ ตราสินค้ า
(logo) และ/หรื อ ชื่อบริษัท โดยต้ องไม่ระบุข้อความอ้ างอิงสรรพคุณใด ๆ หรื อ
คาขวัญที่เป็ นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรื อข้ อความส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่น
7.2.3 เครื่ องมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีมลู ค่าเกินกว่าชิ ้นละ 500
บาทและควรเป็ นสิ่งของที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพ
7.3 ITEMS OF MEDICAL UTILITIES (สิง่ ของที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์)

สิ่งของที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์อาจหมายรวมถึงแบบจาลองโครงสร้ างร่างกายมนุษย์สาหรับใช้ ในห้ อ
งตรวจ หรื อตาราทางการแพทย์ เนื่องจากทังสองตั
้
วอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วย ทังนี
้ ้
ตามกฎหมายและระเบียบในท้ องถิ่นนัน้ บริ ษัทอาจเสนอให้ หรื อให้ สิ่งของที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ได้
หากว่า
7.3.1 มูลค่าของสิ่งนันไม่
้ เกิน 3,000 บาท(สามพันบาท)
7.3.2 สิ่งของที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ไม่อาจทดแทนการปฏิบตั หิ น้ าที่ปกติ
แต่เป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมบริการทางการแพทย์หรื อการดูแลผู้ป่วย
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ วา่ สิ่งของที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์แต่ละชิ ้นนันเป็
้ นของที่เหมาะสม
บริษัทไม่ควรเสนอให้ สิ่งเหล่านี ้บ่อยๆ
8. SAMPLES (ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ )

8.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาจจัดให้ กบั ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอานาจสัง่ จ่ายผลิตภัณฑ์นนั ้
และเป็ นผู้ตกลงรับเท่านัน้ ขนาดและปริมาณตัวอย่างควรขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
8.1.1 เพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อ
8.1.2 เพื่อใช้ เป็ นการเริ่มต้ นในการรักษากับผู้ป่วย หรื อ
8.1.3 เพื่อใช้ ในการทดลองประเมินผลทางคลินิก
8.1.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ด้ วยเหตุผลในเรื่ องการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของยา)
ให้ จดั ส่งโดยผู้จดั จาหน่าย ตัวแทนเวชภัณฑ์ หรื อทางไปรษณีย์ หรื อทางผู้นาส่งด่วน
หรื อวิธีทางอื่นที่เหมาะสมและควรบรรจุหีบห่ออย่างรัดกุมปลอดภัย
8.2 ห้ ามผู้ใด ซื ้อ ขาย หรื อเสนอเพื่อซื ้อขาย แลกเปลี่ยนตัวอย่างยา คาว่า
“ตัวอย่างยา” ในวรรคนี ้ หมายถึง ยาหนึง่ หน่วยหรื อในขนาดบรรจุหนึง่ ซึง่ มิได้ มงุ่ หมายเพื่อการซื ้อขาย
แต่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้ อ 8.1 ข้ างต้ น
8.3 ห้ ามมิให้ วางตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ ให้ หยิบ ณ บริเวณจุดแสดงสินค้ า โดยไม่มีผ้ ใู ดเฝ้าอยู่
และมิให้ แจกจ่ายให้ กบั บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรื อบุคคลที่ไม่เหมาะสม

8.4
ควรทาเครื่ องหมายชัดเจนบนตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อที่วา่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะไม่ถกู นาไปขายต่อหรื อใช้ ผิด
วัตถุประสงค์ เช่นข้ อความว่า “ตัวอย่าง – ไม่ใช่สาหรับขาย”
9. COMPANY PROCEDURES AND RESPONSIBILITIES
(ขัน้ ตอนการปฏิบัตติ ามเกณฑ์ และความรับผิดชอบของบริษัท)

9.1 ขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ ามเกณฑ์
บริษัทสมาชิกมีหน้ าที่ต้องดูแลให้ มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ติ ามภายในบริษัทของตน
เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ปฏิบตั นิ ี ้โดยสมบูรณ์แบบ
ขันตอนเหล่
้
านี ้ควรจัดทาเป็ นเอกสารให้ พนักงานได้ รับทราบและปฏิบตั ติ าม
9.2 การอบรม บริษัทสมาชิกควรทาให้ แน่ใจว่าผู้แทนยาหรื อพนักงานขายยา
ที่เกี่ยวข้ องได้ รับการอบรมที่เหมาะสมตามบทบาทหน้ าที่อย่างสม่าเสมอ
10. PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVE (ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา)

10.1 เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทสมาชิกที่จะต้ องให้ การฝึ กอบรม
องค์ความรู้ด้านการแพทย์และวิชาการในข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นปั จจุบนั
ของบริษัทสมาชิกได้ อย่างแม่นยาและเหมาะสมแก่ผ้ แู ทนยาหรื อพนักงานขายยาอย่างเพียงพอ
พร้ อมตระหนักต่อการต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
10.2 ต้ องมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเสมอ
10.3 การนาเสนอยาด้ วยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร หรื อเอกสารสิ่งพิมพ์ต้องเที่ยงตรง เป็ นธรรม ครบถ้ วน
และเป็ นที่นา่ เชื่อถือ ไม่สง่ เสริมการขายด้ วยการอ้ างสรรพคุณนอกเหนือจากที่แจ้ งไว้ บนเอกสารกากับยา
10.4 หลีกเลี่ยงการเปรี ยบเทียบที่ไม่เป็ นธรรม หรื อชี ้นาให้ เข้ าใจผิด
หรื อเปรี ยบเทียบบ่งบอกข้ อดีทางสรรพคุณที่ไม่เป็ นจริง
10.5 ต้ องไม่จ้างวาน หรื อใช้ กลอุบายให้ เกิดโอกาสเสนอยา
และห้ ามการใช้ จา่ ยเงินเป็ นค่าตอบแทนเพื่อจุดมุง่ หมายนี ้
10.6 ต้ องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ในความครอบครองให้ ปลอดภัย
และเก็บรักษาในสภาพดีและถูกต้ องตามคาแนะนาในการจัดเก็บเสมอ
10.7
บริษัทสมาชิกจะต้ องจัดทารายละเอียดข้ อมูลวิชาการโดยสังเขปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งเสริมการข
ายให้ ผ้ แู ทนยา หรื อพนักงานขายยา ของตน
10.8 งดเว้ นการใช้ อบุ ายถ่วงเวลาในการนาเสนอยา โดยใช้ การสารวจข้ อมูลเป็ นเหตุอ้าง
แต่ทงนี
ั ้ ้มิได้ ห้ามการสารวจข้ อมูลที่กระทาจริงของผู้แทนยา หรื อพนักงานขายยา

10.9 ต้ องไม่ใช้ กรรมวิธีขายข้ ามช่องทางโดยอาศัยชื่อของแพทย์เป็ นผู้ซื ้อ
แล้ วนาผลิตภัณฑ์นนไปขายให้
ั้
กบั ร้ านขายยาผู้แทนยา หรื อพนักงานขายยา
10.10 ต้ องแต่งกายเรี ยบร้ อยและเป็ นทางการด้ วยชุดทางาน หรื อเครื่ องแบบบริ ษัทขณะปฏิบตั หิ น้ าที่
10.11
ควรระมัดระวังเรื่ องระยะเวลาและความถี่ที่ใช้ ในการเข้ าพบแพทย์ตลอดจนลักษณะการติดต่อจะต้ องไม่สร้
างความลาบากใจให้ กบั แพทย์ เภสัชกร หรื อพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
11. OPERATIVE DATE (กาหนดวันใช้ บงั คับ)

เกณฑ์ปฏิบตั ฯิ ฉบับที่ 1 นี ้จะมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ .AUGUST 1,2015..................................เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ........................................
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั

