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MODULE 1 
เกณฑ์จริยธรรมและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 

(PReMA Code of Practice and Other Codes/Guidelines) 
 

การพฒันาบุคลากรนบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร โดยเม่ือบุคลากรมี

ความรู้ ทกัษะ และความสามารถอยา่งเพียงพอ จะท าให้องคก์รมีความกา้วหนา้และท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research & Manufacturers 

Association, PReMA) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรดงักล่าวในอุตสาหกรรมยา โดย

เพื่อให้ “ผูแ้ทนการขายผลิตภณัฑ์ยา” หรือ “ผูแ้ทนเวชภณัฑ์” มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐานในการปฏิบติั

หน้า ท่ี    PReMA จึงได้จัดให้ มี  “โครงการ รับรองผู ้แทนเวชภัณฑ์ ” (Medical/Sales Representative 

Accreditation Program) หรือ MRAP/SRAP ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันาความรู้ และทกัษะดา้น

ต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับให้กับผูแ้ทนเวชภณัฑ์ โดยหลกัสูตรน้ีจะประกอบด้วยเน้ือหา

ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นผูแ้ทนเวชภณัฑ์ อาทิ เกณฑ์จริยธรรม ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยา มารยาททัว่ไปในการเขา้พบลูกคา้ และ แนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับผูแ้ทนเวชภณัฑ์ 

 

ส าหรับหวัขอ้เร่ือง “PReMA Code of Practice and Other Codes/Guidelines” หรือ “เกณฑจ์ริยธรรม

และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง" ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 

บทท่ี 1 เกณฑจ์ริยธรรม ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2562 ของสมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ (PReMA 
Code of Practice) 

บทท่ี 2 แนวปฏิบติัเร่ืองเกณฑจ์ริยธรรม ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2562 ของสมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัช
ภณัฑ ์(Guideline for PReMA Code of Practice) 

บทท่ี 3 หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (Other Codes / Guidelines) ประกอบดว้ย 
‒ มาตรา 176 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
‒ เกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
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ดงัเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ (PReMA) นั้นเป็นตวัแทนของบริษทั

ท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพฒันา ผลิต ขาย หรือ น าเข้า เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ซ่ึง

อุตสาหกรรมยานั้น มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อย่างมาก เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีคอยควบคุมการท างานอยา่งเขม้งวด และอุตสาหกรรมยานั้นยงัมีการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง

มาก เพื่อใชส้ าหรับการวิจยัและพฒันานวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อ

ชีวิตผูป่้วยเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นการจดัจ าหน่ายทั้งยา อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจะช่วยรักษาผูป่้วยให้หาย 

หรือรอดชีวิต ดังนั้ น บริษัทยาจึงจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจ และจะต้องรักษา

จรรยาบรรณของวชิาชีพไวสู้งสุดดว้ย 
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บทที ่1 
เกณฑ์จริยธรรม ฉบับที ่12 พ.ศ. 2562 
ของสมาคมผู้วจิัยและผลติเภสัชภัณฑ์ 

(PReMA Code of Practice) 
 

บทท่ี 1 เกณฑจ์ริยธรรม ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2562 ของสมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัชภณัฑ ์(PReMA Code 

of Practice) ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

o เจตนารมณ์ของเกณฑจ์ริยธรรมพรีม่า......................................................................................................... 

o บทน า.......................................................................................................................................................... 

1. ขอบเขตและนิยาม...................................................................................................................................... 

1.1. ขอบเขต............................................................................................................................................. 

1.2. นิยาม................................................................................................................................................. 

2. พื้นฐานของการปฏิสัมพนัธ์........................................................................................................................ 

2.1. พื้นฐานของการปฏิสัมพนัธ์.............................................................................................................. 

2.2. ความโปร่งใสในการส่งเสริม............................................................................................................ 

3. การส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติั และการใชผ้ลิตภณัฑน์อกเหนือขอ้บ่งใช.้................. 

4. มาตรฐานของขอ้มูลเพื่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ.์......................................................................................... 

4.1. ความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลผลิตภณัฑ.์.......................................................................................... 

4.2. ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่ช้ีน าใหเ้ขา้ใจผดิ............................................................................................. 

4.3. การพิสูจน.์........................................................................................................................................ 

5. ส่ือส่ิงพิมพใ์นการส่งเสริมผลิตภณัฑ.์......................................................................................................... 

5.1. ส่ือส่ิงพิมพใ์นการส่งเสริมผลิตภณัฑท์ั้งหมด รวมถึงการโฆษณา..................................................... 

5.2. โฆษณายอ่เพื่อตอกย  ้าตราสินคา้........................................................................................................ 

6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่ือโสตทศันูปกรณ์............................................................................................. 

7. ปฎิสัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย.์....................................................................................................... 

7.1. งานนิทรรศการ................................................................................................................................. 

7.2. งานและการประชุมวชิาการ.............................................................................................................. 

7.2.1. วตัถุประสงคท์างวชิาการและทางการศึกษา......................................................................... 

7.2.2. งานท่ีตอ้งมีการเดินทาง......................................................................................................... 
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7.2.3. สถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสม............................................................................................... 

7.2.4. ขอ้จ ากดั................................................................................................................................ 

7.2.5. รายการบนัเทิง....................................................................................................................... 

7.2.6. ผูติ้ดตาม................................................................................................................................ 

7.3. ค่าตอบแทน....................................................................................................................................... 

7.4. การสนบัสนุนการศึกษาต่อเน่ืองทางการแพทย.์................................................................................ 

8. ของขวญัและส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย.์................................................................ 

8.1. ของขวญั............................................................................................................................................ 

8.2. เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ.์............................................................................................................. 

8.3. ส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทยท่ี์ช่วยส่งเสริมการให้บริการทางการแพทยแ์ละการดูแล

ผูป่้วย................................................................................................................................................. 

8.4. ขอ้มูลหรือส่ิงของทางการศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมการดูแลผูป่้วย........................................................... 

9. ตวัอยา่งผลิตภณัฑ.์...................................................................................................................................... 

10. การวจิยัทางคลินิกและความโปร่งใส.......................................................................................................... 

10.1. ความโปร่งใส.................................................................................................................................... 

10.2. ความแตกต่างจากการส่งเสริมผลิตภณัฑ.์.......................................................................................... 

10.3. การศึกษาเภสัชภณัฑ์หลงัจากวางตลาด การเฝ้าระวงัการใชเ้ภสัชภณัฑ์ภายหลงัการวางตลาดและ

การเผยแพร่ขอ้มูล.............................................................................................................................. 

11. การวจิยัตลาด.............................................................................................................................................. 

12. ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วย/องคก์รผูป่้วย............................................................................................................. 

12.1. องคก์รผูป่้วย...................................................................................................................................... 

12.1.1. ขอบเขต................................................................................................................................ 

12.1.2. การยนืยนัความเก่ียวขอ้ง....................................................................................................... 

12.1.3. การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร............................................................................................ 

12.1.4. การจดัประชุม....................................................................................................................... 

12.2. การใหค้วามรู้แก่ผูป่้วย...................................................................................................................... 

12.3. เอกสารเพื่อผูป่้วย.............................................................................................................................. 

12.4. กิจกรรมสนบัสนุนผูป่้วย................................................................................................................... 

13. การส่งเสริมผลิตภณัฑใ์หก้บัผูท่ี้ไม่อยูใ่นวงการแพทย ์(หรือ บุคคลทัว่ไป................................................. 
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13.1. การตอบค าถามทัว่ไป........................................................................................................................ 

13.2. ข่าวแจกส่ือมวลชน............................................................................................................................ 

13.3. บทความเผยแพร่ทัว่ไป (บทความเชิงโฆษณา).................................................................................. 

13.4. หมายเลขโทรศพัทส์ายด่วน และ เวบ็ไซต.์........................................................................................ 

13.5. การส่งไปรษณียโ์ดยตรง................................................................................................................... 

13.6. การก่อความเส่ือมเสีย หรือลดความน่าเช่ือถือของอุตสาหกรรม....................................................... 

14. ขั้นตอนการปฏิบติัตามเกณฑแ์ละความรับผดิชอบของบริษทั.................................................................... 

14.1. ขั้นตอนการปฏิบติัตามเกณฑ.์........................................................................................................... 

14.2. การอบรม.......................................................................................................................................... 

14.3. ความรับผดิชอบในการอนุมติัการส่ือสารเพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ.์..................................................... 

15. ผูแ้ทนของบริษทั......................................................................................................................................... 

16. การบริหารจดัการ....................................................................................................................................... 

17. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียน..................................................................................................................... 

17.1. ขอ้ร้องเรียนเป็นทางการ.................................................................................................................... 

17.2. การร้องเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรียน............................................................................................. 

18. มาตรการลงโทษ......................................................................................................................................... 
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ภูมิหลงั 

สมาคมผู้วิ จัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  หรือ พรีม่า  (Pharmaceutical Research & Manufacturers 
Association, PReMA) เป็นตวัแทนบริษทัท่ีด าเนินงานดา้นวิจยัและพฒันา ผลิต ขายหรือน าเขา้เภสัชภณัฑ์ 
สมาชิกภาพของสมาคม อนัไดแ้ก่ สมาชิกสามญั สมาชิกสมทบ หรือ สมาชิกกิตติมศกัด์ิเปิดให้กบัทุกบริษทั
ท่ีจดทะเบียนโดยถูกตอ้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย 

อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์นั้ นต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนด้วยเหตุท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
กฎระเบียบควบคุมอยา่งเขม้งวด มีการลงทุนสูงในดา้นการวิจยั การสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง 
ความเป็นเลิศดา้นการขายและการตลาด โดยมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งถูกตอ้งตามจริยธรรม เหมาะสม และเป็นมือ
อาชีพต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะบริษทัเภสัชภณัฑน์ั้นใหค้วามส าคญัต่อการดูแลสุขภาพและความ
อยูดี่มีสุขของผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก 

บริษทัเภสัชภณัฑ์จะตอ้งวางตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ และรักษามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสม ่าเสมอ 
ทุกบริษทัควรมีความรู้ความเขา้ใจกิจกรรมต่างๆท่ีตนสนบัสนุนอยู่อยา่งถ่องแทแ้ละตอ้งสามารถตรวจสอบ
อยา่งพินิจพิเคราะห์ใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมดงักล่าวนั้นเป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

▪ เป็นการส่งเสริมความรู้ทางการแพทย ์
▪ เป็นการยกระดบัคุณภาพการใชย้าใหดี้ข้ึน 
▪ ไม่นา ความเส่ือมเสียมาสู่อุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ์ 
▪ พร้อมใหส้าธารณชน วงการวชิาชีพ และชุมชน ตรวจสอบไดทุ้กเม่ือ 
▪ ตรงตามมาตรฐานของชุมชนและวชิาชีพ 

การแกไ้ขปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมฉบบัน้ีใช้หลกัการแห่งกรุงเม็กซิโกว่าดว้ยระเบียบปฏิบติัตาม
ความสมคัรใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจสาขาเภสัชชีวภาพ ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิ ฟิก  (APEC Mexico City Principles for Voluntary Code of Business Ethics in the Biopharmaceutical 
Sector) และเกณฑ์จริยธรรม พ.ศ.2562 ของสหพนัธ์ผูผ้ลิตและสมาคมเภสัชภณัฑ์นานาชาติ หรือ IFPMA 
(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) เป็นหลกั 

การยอมรับเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์โดยสมคัรใจนั้นเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หลักของสมาคมดังท่ีปรากฏในมาตรา 40 ของข้อบังคับของพรีม่า นัยส าคัญของเกณฑ์
จริยธรรมของสมาคม คือ สมาชิกทุกรายจะยอมรับและยึดถือขอ้บญัญติัในเกณฑ์จริยธรรมโดยสมคัรใจ ถือ
เป็นขอ้ก าหนดส าหรับการเขา้เป็นสมาชิกสมาคมประการหน่ึง 
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เจตนารมณ์ของเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วจัิยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) 

บริษทัสมาชิกของสมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ ์ (พรีม่า) ไดด้ าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละ

ทางชีวเภสัชศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่ผูป่้วยและสนบัสนุนการดูแลผูป่้วยดว้ยคุณภาพระดบัสูง โดยบริษทั

เภสัชภณัฑท่ี์ พรีม่าเป็นผูแ้ทนนั้น จะท าการส่งเสริม ขาย และกระจายผลิตภณัฑข์องตน อยา่งมีจริยธรรม และ

เป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัยา และการดูแลรักษาสุขภาพในประเทศไทย 

ความไวว้างใจถือเป็นหลกัแห่งความมุ่งหมายของเกณฑจ์ริยธรรมของพรีม่า สมาชิกของพรีม่า จะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อยกระดบัการดูแลผูป่้วย และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ ผูท่ี้เรา

ใหบ้ริการ และใหค้วามเคารพกบั ความเป็นอิสระของผูใ้หบ้ริการทางการแพทย ์ผูป่้วย และ ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน

เสียอ่ืนๆ  

ในการท่ีจะสร้างความไวว้างใจ สมาชิกของพรีม่า จะตอ้งตระหนกัถึงหลกัการส่ีขอ้ คือ ความห่วงใย 

ความเป็นธรรม การใหค้วามเคารพ และ ความซ่ือสัตย ์ 

ประการแรกคือ ความห่วงใยต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ตั้งแต่การศึกษาวจิยัทางคลินิกจนตลอดช่วงวงจรชีวติ

ของผลิตภณัฑ ์ ทั้งน้ีโดยการเสริมสร้างสุขภาพผา่นผลิตภณัฑแ์ละบริการนวตักรรม ยนืหยดัในมาตรฐานขั้น
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สูงสุดทั้งดา้นจริยธรรม วชิาการและการแพทย ์ อีกทั้ง มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูง ท่ีไดรั้บการ

พิสูจนป์ระสิทธิภาพทางคลินิก และมีขอ้มูลความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ 

ประการท่ีสอง สมาชิกของพรีม่า ตระหนกัถึงความเป็นธรรมดา้นการคา้และการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้ง 

ซ่ึงตอ้งกระท าดว้ยความซ่ือสัตย ์ มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรม และมีความเป็นมืออาชีพ จะไม่ท าการเสนอ 

สัญญา ให้ หรือรับของมีค่าใด ๆ ท่ีจะท าใหมี้อิทธิพลในการตดัสินใจอยา่งไม่เหมาะสม หรือไดรั้บ

ผลประโยชน์ท่ีไมเ่ป็นธรรม สมาชิกของพรีม่าจะตอ้งตระหนกัต่อการด าเนินการและการตดัสินใจของเรา 

รวมถึงการควบคุมดูแลอยา่งเหมาะสมของบุคคลภายนอกท่ีกระท าในนามของพรีม่าดว้ย 

ประการท่ีสาม การใหค้วามเคารพ แก่ทุกคนและเปิดรับความหลากหลายของวฒันธรรม รวมถึงการ

ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และการปฎิบติัต่อสัตว ์ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลอยา่งมีความรับผดิชอบ ซ่ึงอาจด าเนินการโดย

การสนบัสนุนความกา้วหนา้ในการพฒันาการศึกษาทางวชิาการ และทางการแพทย ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผูป่้วย การใหค้วามเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการจดัการ และปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่ง

เหมาะสม 

ประการสุดทา้ย ปัจจยัประการท่ีส่ีในการสร้างความไวว้างใจก็คือ ความซ่ือสัตย ์ สมาชิกของเรา

จะตอ้งมัน่ใจวา่การติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานของรัฐ  บุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วย และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

ๆ เป็นการส่ือสารท่ีเป็นจริงและสมดุล ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการโดยการส่งเสริมวฒันธรรมในองคก์ร ใหมี้การ

แบ่งปันขอ้กงัวลอยา่งเปิดกวา้งและซ่ือสัตย ์อนัจะท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้จากความผิดพลาด และปรับปรุงให้ดีข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง การด าเนินการอีกประการหน่ึง คือความโปร่งใสในความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และการ

ดูแลผูป่้วย โดยการแบ่งปันขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัทางคลินิก ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 

ในลกัษณะท่ีมีความรับผดิชอบ ถูกตอ้ง และเหมาะสม 

 

บทน า 

I. การส่งเสริมจริยธรรมของการสั่งจ่ายยาท่ีตอ้งมีใบสั่งแพทยมี์ความส าคญัต่อภารกิจของอุตสาหกรรม

เภสัชภณัฑ์ในการช่วยเหลือผูป่้วยโดยการคน้ควา้ การพฒันาและการส่งเสริมยาใหม่ ๆ การส่งเสริม

ดา้นจริยธรรมจะช่วยให้มัน่ใจไดว้่าบุคลากรทางการแพทยจ์ะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ผูป่้วยจะ

สามารถเข้าถึงยาท่ีตนจ าเป็นต้องใช้ได้และยาเหล่าน้ีจะได้รับการสั่งจ่ายและน าไปใช้อย่างเป็น

ประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพของผูป่้วย 
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II. พรีม่าเป็นองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ไดรั้บการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย 

เราเป็นผูแ้ทนให้แก่บริษทัท่ีด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา การผลิต การคา้หรือการน าเขา้

เภสัชภณัฑ์ มีการเปิดรับบริษทัท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเขา้เป็นสมาชิก ทั้งท่ีเป็นสมาชิกสามญั 

สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

III. เกณฑ์จริยธรรมของพรีม่าครอบคลุมถึงมาตรฐานในการส่งเสริมด้านจริยธรรมเก่ียวกบัเภสัชภณัฑ์

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์และช่วยท าให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิสัมพนัธ์ของบริษทัสมาชิกกบั

บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เช่น องคก์รทางการแพทยแ์ละองคก์รผูป่้วยเป็นไป

อยา่งเหมาะสมและมีภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมนั้น 

IV. สมาชิกของพรีม่าตอ้งปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรมของพรีม่า (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ‘เกณฑ์ของพรีม่า’) 

ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของสมาคมตามท่ีก าหนดในขอ้ 40 ของขอ้บงัคบัสมาคม และหาก

กฎหมายและกฎเกณฑ์ในประเทศก าหนด สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีมีความสอดคลอ้งและมี

เน้ือหาครอบคลุมเช่นเดียวกนักบัเกณฑข์องพรีม่า 

V. ทุกฝ่ายยอมรับวา่ ในกรณีท่ีมีการก าหนดกรอบกฎระเบียบหรือการควบคุมทางกฎหมายท่ีเขม้งวด ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมขอ้ก าหนดและการบงัคบัใชเ้ช่นเดียวกบัเกณฑข์องพรีม่า ซ่ึงเหมาะสมท่ีบริษทั

สมาชิกจะปฏิบติัตามกรอบดงักล่าว พรีม่าทราบว่าบริษทัสมาชิกหลายแห่งได้มีการก าหนดเกณฑ์

จริยธรรมของตนเอง ซ่ึงเม่ือใช้ประกอบเข้ากับกฎหมายและกฎเกณฑ์ในประเทศจะรวมเข้าเป็น

หลกัการเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑข์องพรีม่า 

VI. บริษทัสมาชิกของพรีม่าและบุคคลใด ๆ ท่ีท าหน้าท่ีในนามของบริษทัสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามตาม

เกณฑข์องพรีม่าอยา่งเขม้งวด 

VII. บริษทัสมาชิกของพรีม่ามีหนา้ท่ีในการจดัการและแกไ้ขการฝ่าฝืนกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

VIII. พรีม่าเปิดรับขอ้ร้องเรียนจากทุกแหล่ง ในทุกดา้นของเกณฑ์ของพรีม่า โดยเป็นไปตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานของพรีม่า เม่ือตรวจสอบพบการฝ่าฝืนเกณฑ์ของพรีม่า เป้าหมายคือการแกไ้ขปัญหาให้เร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

IX. ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเขา้บญัชีใดๆของสถานพยาบาลรัฐหากวา่การจ่ายเงินดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ท่ี

เก่ียวขอ้งหรือมีความเช่ือมโยงกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานพยาบาลรัฐนั้น 
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X. เกณฑ์จริยธรรมของพรีม่าฉบบัท่ี 12 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 แทนท่ีเกณฑ์จริยธรรม 

พ.ศ. 2561 ฉบบัท่ี 11.1 บริษทัสมาชิกจะตอ้งน าเกณฑ์น้ีประกอบเขา้กนักบัเกณฑ์ของบริษทัท่ีมีอยู่ไม่

เกินวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ภายใตแ้นวทางท่ีก าหนดตามขอ้ IV. และ V. ขา้งตน้ 

 

1. ขอบเขตและนิยาม 

1.1. ขอบเขต 

เกณฑ์ของพรีม่าฉบบัน้ีครอบคลุมการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย ์องค์กรทางการแพทยแ์ละ

องคก์รผูป่้วย ตลอดจนการส่งเสริมเภสัชภณัฑ์ ในกรณีท่ีการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไดรั้บอนุญาตให้กระท าต่อ

สาธารณชนไดโ้ดยตรง  บริษทัสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑใ์นประเทศ  

1.2. นิยาม 

• นอกจากเกณฑ์จริยธรรมฉบบัน้ี ยงัมี “แนวทางปฏิบติัเร่ืองเกณฑ์จริยธรรม” ซ่ึงระบุรายละเอียด

เก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัในกรณีต่าง ๆ  ส าหรับสมาชิกเพื่อใชอ้า้งอิง 

• “การส่งเสริม” หมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการ จัดหรือสนับสนุน โดยบริษัทเภสัชภัณฑ์ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสั่ง จดัหา จดัการหรือใช้เภสัชภณัฑ์ของตน ผ่านวิธีการส่ือสารต่างๆ 

รวมถึงทางอินเตอร์เน็ต 

• “การส่งเสริม” รวมถึง กิจกรรมของผูแ้ทนบริษทัและการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใดๆ ก็

ตามท่ีอาจเกิดข้ึน ตวัอย่างการส่งเสริมรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ การน าเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ์ในทุก

รูปแบบ กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร/ส่ือส่ิงพิมพแ์ละการส่ง

ไปรษณีย ์การเขา้ร่วมในการแสดงนิทรรศการ การใช้แถบบนัทึกเสียง ภาพยนตร์ แผ่นเสียง สไลด์ 

แถบและการบนัทึกภาพวิดีโอ การใช้อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลและฉายภาพทางโทรทศัน์หรือเคร่ืองฉาย

ภาพอ่ืนใด  

• “การส่งเสริม” ไม่ครอบคลุมถึงการตอบขอ้ซกัถามของแพทยค์นใดคนหน่ึง หรือการตอบค าถามผ่าน

การส่ือสารเฉพาะ ตลอดจนจดหมายท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทย ์

• “เภสัชภณัฑ์” ในแนวคิดน้ี หมายถึงเภสัชเคมีภณัฑ์ หรือ ชีววตัถุใดๆ ท่ีใช้เพื่อการวินิจฉัย บ าบดั 

บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรคในมนุษย ์หรือท่ีมีผลต่อโครงสร้างหรือการท างานใดๆ ของร่างกาย
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มนุษย ์ท่ีซ่ึงส่งเสริม และโฆษณาต่อบุคลากรทางการแพทยม์ากกว่า ต่อสาธารณชนทัว่ไป ทั้งน้ี ให้

รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ร่วมมากบัเภสัชภณัฑด์ว้ย 

• “ยาท่ีต้องมีใบสั่งแพทย์” หมายถึง ยาควบคุมพิเศษ ยาอนัตราย ยาเสพติดให้โทษ และ ยาท่ีมีวตัถุ

ออกทธ์ิต่อจิตและประสาท ตามค านิยามประเภทของยาตามพระราชบญัญติัยาฉบบัปัจจุบนั  

• “ยาท่ีไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย”์ หมายถึง ยาท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ และยาสามญัประจ า

บา้น ตามค านิยามประเภทของยาตามพระราชบญัญติัยาฉบบัปัจจุบนั 

• “บุคลากรทางการแพทย”์ หมายถึง สมาชิกของวชิาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล หรือ

บุคคลใดท่ีมีหน้าท่ีตามสายอาชีพ ในการสั่งใช้ แนะน า สั่งซ้ือ จดัหา หรือ จดัการเภสัชภณัฑ์ และ

บุคลากรผูใ้หก้ารพยาบาลอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัยาฉบบัปัจจุบนั ในบริบทของเกณฑ์

จริยธรรมของพรีม่า ใหห้มายรวมถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีอ านาจประเมินและอนุมติัเภสัชภณัฑด์ว้ย 

• “องคก์รทางการแพทย”์ หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการสุขภาพ ซ่ึงไม่ใช่บุคลากรทางการแพทยท่ี์เป็น

รายบุคคล แต่เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ตวัอย่างเช่น โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียนแพทยห์รือ

มหาวิทยาลยั กลุ่มปฏิบติัการให้บริการสุขภาพ ห้องทดลอง รวมถึงสมาคมแพทยท่ี์เป็นสมาคมอิสระ

ของบรรดาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยห์รือทางวิชาการท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมความรู้และความกา้วหนา้

ทางการแพทยห์รือทางวชิาการ 

• “ผูแ้ทนบริษทั” หมายถึง ลูกจา้งของบริษทัท่ีมีหน้าท่ีในการเขา้พบบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อเสนอ

ขอ้มูลหรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั  

• “เอกสารก ากบัยา” หมายถึง เอกสารขอ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัเภสัชภณัฑท่ี์ใส่ไวใ้นบรรจุภณัฑข์องแต่

ละผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแลว้ 

• “องค์กรผูป่้วย” โดยทัว่ไปหมายถึง สถาบนัท่ีไม่แสวงหาก าไร ซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการเป็นตวัแทน 

ผูป่้วย ครอบครัวหรือผูดู้แลผูป่้วย ในเร่ืองผลประโยชน์และความตอ้งการ 

• “สถาบนัทางการแพทย”์ โดยทัว่ไปหมายถึง องคก์รท่ีประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์หรือองคก์ร

ท่ีใหบ้ริการดูแลหรือด าเนินการวจิยัดา้นสุขภาพ 

• ประเภทสมาชิกของพรีม่า 

o สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัเช่ือถือ และเป็นผูผ้ลิต คา้ หรือน าเขา้สินคา้ประเภทยา

หรือเภสัชภณัฑ์อ่ืน โดยไดส้มคัรเป็นสมาชิกและคณะกรรมการของพรีม่ามีมติรับรองแลว้  นิติ
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บุคคลท่ีจดทะเบียนในและตามกฎหมายของต่างประเทศ ท่ีผลิต คา้ หรือน าเขา้ยาหรือเภสัชภณัฑ์

อ่ืนในประเทศไทย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยผา่นผูอ่ื้น ก็มีสิทธิเป็นสมาชิกสามญัของสมาคมได ้

o สมาชิกสมทบ  ไดแ้ก่ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาท่ีเป็นท่ีรู้จกัเช่ือถือ และมีความเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ์ แต่ไม่มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสามญั  อย่างไรก็ดี บุคคลธรรมดาซ่ึง

เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมในกิจการของบริษทัท่ีมีสิทธิเป็นสมาชิกสามญัในฐานะนิติบุคคลอยู่แลว้ 

ไม่มีสิทธิท่ีจะเป็นสมาชิกในฐานะบุคคลธรรมดาอีก  

o สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลืออยา่งส าคญัต่อการพฒันาดา้นการ

ดูแลสุขภาพในประเทศไทย ต่ออุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ์ หรือต่อสมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัช

ภณัฑ ์(พรีม่า) 

 

2. พืน้ฐานของการปฏิสัมพนัธ์ 

2.1. พืน้ฐานของการปฏิสัมพนัธ์ 

ความสัมพนัธ์ของบริษทัสมาชิกกบับุคลากรทางการแพทยแ์ละผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ มีเจตนาเพื่อประโยชน์

ของผูป่้วยและเพื่อส่งเสริมการรักษาทางการแพทย ์การปฏิสัมพนัธ์ควรมุ่งเนน้การให้ขอ้มูลยาแก่บุคลากร

ทางการแพทย ์การให้ขอ้มูลเชิงวิชาการและการศึกษา รวมถึงการสนบัสนุนการวิจยัและการศึกษาทางการ

แพทย ์

2.2. ความโปร่งใสในการส่งเสริม 

ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเภสัชภณัฑ์และการใชเ้ภสัชภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นการส่งเสริมหรือไม่ หากเป็นส่ือท่ีสนบัสนุน

โดยบริษทั ควรระบุใหช้ดัเจนถึงผูใ้หก้ารสนบัสนุน และการส่งเสริมตอ้งไม่มีลกัษณะแอบแฝง 

 

3. การส่ือสารข้อมูลผลติภัณฑ์ทีย่งัไม่ได้รับการอนุมัติ และการใช้ผลติภัณฑ์นอกเหนือข้อบ่งใช้ 

3.1. ห้ามท ากิจกรรมส่งเสริมการใชเ้ภสัชภณัฑ์จนกวา่จะเภสัชภณัฑ์นั้นจะไดรั้บการอนุมติัส าหรับการท า

กิจกรรมทางการตลาดในประเทศแลว้ 

3.2. ข้อก าหนดน้ีมิได้มุ่งจ  ากัดสิทธิของแวดวงวิชาการและสาธารณชนในการท่ีจะได้รับทราบ

ความกา้วหนา้เชิงวชิาการและการแพทย ์ทั้งยงัมิไดมุ้่งจ  ากดัการแลกเปล่ียนขอ้มูลเชิงวิชาการของเภสัช
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ภณัฑ์ใด ตลอดจนการเผยแพร่ผลการวิจยัท่ีเป็นไปอยา่งเหมาะสมในส่ือวิชาการหรือส่ือทัว่ไปและใน

การประชุมวชิาการ ทั้งมิไดเ้ป็นการจ ากดัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลกลุ่ม

อ่ืนเก่ียวกบัเภสัชภณัฑใ์ด ดงัท่ีอาจเป็นขอ้ก าหนดหรือพึงปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3.3. บริษทัจะตอบค าถามเฉพาะกรณีท่ีมีการร้องขอ จากสมาคมทางการแพทย ์หรือบุคลากรทางการแพทย์

เท่านั้น ในการใหข้อ้มูลทางวชิาการเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือขอ้บ่งใชท่ี้ยงัไม่ไดรั้บอนุมติั 

3.4. บริษทัควรระบุบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงานท่ีจะสามารถเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกบั

กิจกรรมในบทน้ีอยา่งชดัเจน ซ่ึงโดยปกติแลว้บุคลากรฝ่ายการแพทยห์รือบุคลากรฝ่ายทะเบียนยาจะท า

หน้าท่ีดงักล่าว แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามมิให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านการพาณิชย ์ เช่น ฝ่าย

การตลาดและฝ่ายขาย เขา้มามีบทบาทหรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมดงักล่าว  

3.5. การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางวชิาการจะตอ้งไม่มีลกัษณะแอบแฝงเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์และการ

วิจยัจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงค์โดยตรงท่ีจะครอบง าความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยการออกแบบการ

วจิยัจะตอ้งกระท าดว้ยขอ้มูลท่ีไม่เอนเอียง และไม่เป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

3.6. อนัเน่ืองจากเง่ือนไขขอ้จ ากดัต่างๆ บริษทัอาจแสดงหรือแจกจ่ายขอ้มูลทางวิชาการของผลิตภณัฑ์/ขอ้

บ่งใชท่ี้ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัไดใ้นงานหรือกิจกรรมบางอยา่งไดโ้ดยไม่ระบุตราของผลิตภณัฑ ์

 

4. มาตรฐานของข้อมูลเพือ่การส่งเสริมผลติภัณฑ์ 

4.1. ความสอดคล้องกนัของข้อมูลผลติภัณฑ์ 

• กฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศ มกัก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ ท่ีส่ือสาร

บนฉลาก บรรจุภณัฑ ์เอกสารก ากบัยา แผน่ขอ้มูลและในส่ือเพื่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ทุกชนิด 

• ส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัยาฉบบัปัจจุบนั 

• การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ควรจะสอดคลอ้งกบัฉลากและวธีิการใช ้ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากในประเทศ

แลว้ 

• ควรใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของเภสัชภณัฑ์ ขอ้หา้มใช ้

ผลขา้งเคียงหรือความเป็นพิษของเภสัชภณัฑ์โดยตอ้งส่ือสารอยา่งถูกตอ้งต่อหน่วยงานผูมี้อ  านาจ

ก ากบัดูแลและบุคลากรทางการแพทยใ์นประเทศไทย 
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• เม่ือส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย ก าหนดใหพ้ิมพ ์ และจดัใหมี้เอกสาร

ก ากบัยา เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขอ้มูลทั้งสองภาษาควรเป็นขอ้มูลท่ีตรงกนั เวน้แต่

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผูท้  าการเปล่ียนแปลงขอ้ความนั้น 

4.2. ข้อมูลทีถู่กต้องและไม่ช้ีน าให้เข้าใจผดิ 

• ขอ้มูลการส่งเสริมของส่ือทุกชนิดควรมีความชดัเจน อ่านไดง่้าย ถูกตอ้ง เป็นกลาง เท่ียงตรง และมี

ความสมบูรณ์เพียงพอ ท่ีจะท าใหผู้รั้บขอ้มูลจะพิจารณา ความสามารถในการรักษาโรค ของเภสัช

ภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ว้ยตนเอง 

• ขอ้มูลการส่งเสริม ควรมีพื้นฐานมาจากผลการวิเคราะห์ ท่ีเป็นปัจจุบนั ของหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมด และสะทอ้นถึงหลกัฐานดงักล่าวอยา่งชดัเจน ผลการเปล่ียนแปลงทางคลินิก ท่ีมีนยัส าคญั

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ ควรน าไปรวมไวด้ว้ยกนั กบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์

ตั้งแต่วนัท่ีทราบ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น และควรมีการแสดงไวใ้นการน าเสนอ

ผลิตภณัฑทุ์กคร้ัง 

• ไม่ควรท าการบิดเบือน กล่าวเกินจริง เนน้ย  ้าเกินควร ละเวน้ หรือกระท าในลกัษณะอ่ืนใด เพื่อช้ีน า

ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ ควรหลีกเล่ียงการเลียนแบบอุปกรณ์ คดัลอกค าโฆษณา หรือ การน าแผนงาน

ทัว่ไปของบริษทัอ่ืน มาใชใ้นทางท่ีมีแนวโนม้วา่ จะช้ีน าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ หรือท าใหเ้กิดความ

สับสน รวมทั้ง ควรพยายามทุกวถีิทาง เพื่อหลีกเล่ียงการก่อใหเ้กิดความคลุมเครือ 

• ในการกล่าวอา้งถึง บทความวชิาการทางการแพทย ์ หรือ จากขอ้มูลของผูท้  าคลินิกวจิยั ควร

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ วา่ความหมายเดิมทั้งหมดนั้น มิไดถู้กบิดเบือนไป 

• ควรหลีกเล่ียงการอา้งอิงท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑอ่ื์น หรือ ผูผ้ลิตรายอ่ืนเส่ือมเสีย  

• การกล่าวอา้งแบบไม่มีขอบเขต หรือ อยา่งกวา้ง ควรท าดว้ยความระมดัระวงั และใชเ้ฉพาะต่อเม่ือ 

มีขอ้มูลท่ีเพียงพอและพิสูจน์ได ้ โดยทัว่ไป ควรหลีกเล่ียงการบรรยายโดยใชค้  า เช่น “ปลอดภยั” 

และ “ไม่มีผลขา้งเคียง” และ ควรระบุขอ้มูลเง่ือนไขท่ีจ าเป็น อยา่งครบถว้นเพียงพอเสมอ (เช่น 

‘ปลอดภยั’ เม่ือน าไปใชก้บั...+แหล่งอา้งอิง..) 

• ตอ้งไม่ใชค้  าเปรียบเทียบขั้นสุดอยา่งไม่เหมาะสม การกล่าวอา้ง ตอ้งไม่มีนยัวา่ ผลิตภณัฑห์รือสาร

ออกฤทธ์ินั้นเป็นหน่ึงเดียว (“เป็นหน่ึงเดียว” หมายความวา่ เป็นส่ิงเดียว มีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน

และเป็นส่ิงเดียวท่ีมีในตลาดประเทศไทย ส าหรับผลิตภณัฑเ์ดียวกนั) หรือมีขอ้ดี มีคุณภาพ มี

คุณสมบติัพิเศษบางอยา่ง เวน้แต่วา่ค ากล่าวอา้งนั้น สามารถพิสูจน์ได ้
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• ขอ้มูลการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ตอ้งมีความสอดคลอ้ง ทั้งขอ้ความและภาพประกอบ เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีดี และควรตระหนกัถึง ต าแหน่งทางวชิาชีพของบุคลากรทางการแพทย ์ ท่ีเป็นผูรั้บ

ขอ้มูลดว้ย 

4.3. การพสูิจน์ 

• การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ควรจะเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ได ้ ทั้งจากการอา้งอิงถึงฉลากท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้

หรือโดยหลกัฐานทางวชิาการ ซ่ึงหลกัฐานดงักล่าว ตอ้งมีพร้อมท่ีจะมอบให ้หากบุคลากรทางการ

แพทยร้์องขอ 

• บริษทัควรด าเนินการดว้ยความเหมาะสม เม่ือมีผูร้้องขอขอ้มูลโดยสุจริต และควรให้ขอ้มูลตามท่ี

เหมาะสมแก่ผูท่ี้ร้องขอ 

 

5. ส่ือส่ิงพมิพ์ในการส่งเสริมผลติภัณฑ์ 

ในกรณีท่ีมีระเบียบหรือเกณฑใ์นประเทศบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ ใหใ้ชค้  านิยามในระเบียบหรือเกณฑด์งักล่าว 

5.1. ส่ือส่ิงพมิพ์ในการส่งเสริมผลติภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงการโฆษณา 

ส่ือส่ิงพิมพใ์นการส่งเสริมผลิตภณัฑท์ั้งหมด นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.2 ดา้นล่างแลว้ ตอ้ง

ประกอบดว้ย: 

• ช่ือของผลิตภณัฑ ์(โดยปกติคือ ตราสินคา้) 

• สารออกฤทธ์ิ โดยใชช่ื้อสากลท่ีไม่บ่งบอกความเป็นเจา้ของ (International Non-proprietary Names 

หรือ INN) หรือช่ือสามญัท่ีไดรั้บอนุมติั (ถา้มี) 

• ช่ือและท่ีอยูข่องบริษทัเภสัชภณัฑห์รือตวัแทนท่ีรับผดิชอบทางการตลาดผลิตภณัฑ์ 

• วนัท่ีท าการผลิตโฆษณา 

• “เอกสารก ากบัยาโดยยอ่” ซ่ึงควรรวมถึงขอ้บ่งใชท่ี้ไดรั้บการอนุมติัหรือขอ้บ่งใชพ้ร้อมทั้งขนาดยา

และวธีิการใช ้และขอ้ความสังเขปเก่ียวกบัขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ค  าเตือน ปฏิกิริยาและผลขา้งเคียง 

• การอา้งอิงบทความทางวชิาการตามความเหมาะสม 

• ใหพ้ิมพห์มายเลขอนุมติัโฆษณาจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาส าหรับขอ้ความท่ี

ไดรั้บอนุมติับนส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑท์ั้งหมด  ส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑด์งักล่าวจะใชไ้ดเ้ฉพาะในช่วง

ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัเท่านั้น 
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5.2. โฆษณาย่อเพือ่ตอกย า้ตราสินค้า 

การโฆษณา “เพื่อย  ้าเตือน” หมายความถึง โฆษณาแบบสั้น ท่ีประกอบเพียงช่ือของผลิตภณัฑ ์ (ตราสินคา้) 

สารออกฤทธ์ิ (International Non-proprietary Names (INN) หรือ ช่ือสามญัท่ีไดรั้บอนุมติั) และขอ้ความท่ี

เขา้ใจง่ายเก่ียวกบั ขอ้บ่งใชเ้พื่อก าหนดประเภทของการบ าบดัรักษาโรคของผลิตภณัฑ์ ขอ้ความ “โปรดดู

ขอ้มูลในเอกสารก ากบัยาฉบบัเตม็” ตราของบริษทั และหมายเลขโฆษณาท่ีไดรั้บการอนุมติัจากส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น ส าหรับการโฆษณา “เพื่อย  ้าเตือน” อาจจะละไวซ่ึ้งขอ้มูล “เอกสารก ากบั

ยาโดยยอ่” ท่ีอา้งถึงในขอ้ 5.1 ดา้นบนได ้ แต่ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามการอนุมติัโฆษณาของส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

 

6. ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ รวมถึงส่ือโสตทศันูปกรณ์ 

ขอ้ก าหนดท่ีใชก้บัส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริม จะเป็นเช่นเดียวกบั ท่ีใชก้บัส่ือส่ิงพิมพ ์ รวมถึง

ขอ้ก าหนด ในการพิจารณาอนุมติัโฆษณาของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีของเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑย์า: 

• ตอ้งระบุตวัตนของบริษทัเภสัชภณัฑแ์ละกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

• ตอ้งมีเน้ือหาเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

• ขอ้มูลเฉพาะของแต่ละประเทศตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑภ์ายในของประเทศนั้นๆ 

 

7. ปฎสัิมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย์ 

7.1. งานนิทรรศการ 

งานนิทรรศการ เป็นส่ิงส าคญัในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ แก่บุคลากรทางการแพทย ์

วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัแสดงดงักล่าว จึงควรเป็นไป เพื่อการเสริมความรู้ทางการแพทย ์ ทั้งน้ี การดูแล

รับรอง เป็นส่ิงควบคู่ไปกบัการจดัประชุมวชิาการ และการประชุมใหญ่ต่างๆ แต่ควรมีล าดบัความส าคญั รอง

ลงไปจากวตัถุประสงคห์ลกั ของการประชุมเสมอ 

7.1.1. งานนิทรรศการจะตอ้งมุ่งเป้าท่ีบุคลากรทางการแพทยเ์ท่านั้น 

7.1.2. งานนิทรรศการจะตอ้งแสดงช่ือบริษทัท่ีเป็นผูส้นบัสนุนไวใ้หเ้ห็นชดัเจน 
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7.1.3. ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบัการจดัและด าเนินนิทรรศการของ

หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

7.1.4. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ท าการส่งเสริมจะตอ้งจดัไว ้ณ จุดแสดงสินคา้ 

7.1.5. ห้ามมิให้สมาชิกจัดให้มีการจับสลากรางวลัหรือเล่นเกมเส่ียงโชคระหว่างการจัดงาน

นิทรรศการ 

7.1.6. บริษทัจะตอ้งไม่เสนอส่ิงจูงใจทางการเงิน เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทยแ์วะมาท่ีจุด

แสดงสินคา้ของตน ส่ิงจูงใจน้ีรวมถึงการให้เงินสด เช็ค คูปอง หรือเงินบริจาคให้แก่การกุศล

หรือสังคม 

7.1.7. การจดัการแข่งขนัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของงานนิทรรศการจะตอ้งเก่ียวกบัความรู้ทางการแพทย ์

หรือการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทยห์รือทางวิชาการ ทั้งน้ี ห้ามแจกจ่ายของ

รางวลัในการจดัการแข่งขนัใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์

7.1.8. ในระหว่างการจดันิทรรศการ บริษทัสมาชิกตอ้งไม่จดับริการเคร่ืองด่ืมมึนเมาในบริเวณท่ี

แสดงนิทรรศการ 

7.1.9. การด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด ในระหวา่งการจดังานนิทรรศการตอ้งไม่รบกวน (ทั้งในรูปแบบแสง 

เสียง หรือกล่ิน ฯลฯ) ผูแ้สดงสินคา้อ่ืนและผูเ้ขา้ร่วมการประชุม  

 

7.2. งานและการประชุมวชิาการ 

7.2.1. วตัถุประสงค์ทางวชิาการและทางการศึกษา 

วตัถุประสงคแ์ละจุดประสงคข์องการสัมมนา การประชุมใหญ่ และการประชุมเพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

การประชุมทางวชิาการ หรือวชิาชีพ (“งานประชุม”) ส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัหรือให้

การสนบัสนุนตอ้งเป็นไปเพื่อใหข้อ้มูลทางวชิาการ หรือขอ้มูลดา้นการศึกษา หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑแ์ก่บุคลากรทางการแพทยเ์ท่านั้น 

การสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยร์ายบุคคลเพื่อเขา้ร่วมงานประชุมควรเป็นไปตามเกณฑข์องพรีม่า 

กฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ รวมถึง ระเบียบของโรงพยาบาล แลว้แต่วา่กรณีใดเคร่งครัดกวา่ และไม่ควรมี

เง่ือนไขวา่จะตอ้งสนบัสนุนเภสัชภณัฑใ์ดๆ 
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การสนบัสนุนโดยตรงต่อสถาบนัสามารถท าได ้ (ไม่ใช่ตวับุคคล) เม่ือสถาบนัร้องขอใหส้นบัสนุนกิจกรรม

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์ ตราบเท่าท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีความเช่ือมโยงกบัการศึกษาทาง

วชิาการ ผลประโยชน์ของผูป่้วย หรือการบริจาคเพื่อช่วยพฒันาบริการทางการแพทย ์

7.2.2. งานทีต้่องมีการเดินทาง  

หา้มมิใหบ้ริษทัจดังานประชุมส าหรับบุคลากรทางการแพทยข้ึ์นนอกประเทศ เวน้แต่จะมีเหตุผลท่ี

เหมาะสมดา้นการเดินทางหรือความปลอดภยั บริษทัอาจสนบัสนุนงานส าหรับบุคลากรทางการแพทยใ์น

ต่างประเทศไดห้ากปรากฎวา่การประชุมทางวชิาการและการประชุมใหญ่ดงักล่าวเป็นการประชุมระดบั

ภูมิภาคหรือระดบันานาชาติท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาจากหลายประเทศ 

การสนบัสนุนค่าเดินทางทุกประเภทของผูเ้ขา้ร่วมประชุมควรเป็นชั้นประหยดั การสนบัสนุนยานพาหนะ

ส าหรับการเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อไปและกลบัจากสถานท่ีประชุมนั้นสามารถกระท าได ้ ทั้งน้ี ควรหลีกเล่ียง

การสนบัสนุนยานพาหนะให้เป็นการส่วนตวั 

7.2.3. สถานทีจั่ดประชุมทีเ่หมาะสม 

การจดังานทั้งหมดตอ้งจดัในสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อวตัถุประสงคท์างวชิาการหรือการให้

ความรู้และเจตนารมณ์ของงานหรือการประชุมนั้นๆ  บริษทัตอ้งหลีกเล่ียงการใชส้ถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงหรือ

สถานท่ีหรูหรา 

บริษทัตอ้งมัน่ใจวา่การเลือกท่ีตั้งของสถานท่ีจดัประชุมนั้นไดเ้ลือกจากความสะดวกในการเดินทางของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (เดินทางง่าย) ความปลอดภยั ค่าใชจ่้าย และพร้อมต่อการใหส้าธารณชนตรวจสอบได ้

รวมทั้งส่ิงดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั้นตอ้งอยูท่ี่สาระของการประชุมมากกวา่สถานท่ีประชุม 

หา้มเลือกสถานท่ีซ่ึงมุ่งเนน้ความบนัเทิง กิจกรรมกีฬา หรือสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสถานท่ีท่องเท่ียว 

ทั้งน้ี ใหอ้า้งอิงรายละเอียดตามแนวทางปฏิบติัเร่ืองเกณฑจ์ริยธรรมขอ้ 7.2 เร่ืองท่ีตั้งและสถานท่ีจดัการ

ประชุม 

7.2.4. ข้อจ ากดั 

การสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยจ์ะจ ากดัเฉพาะค่าเดินทางท่ีเหมาะสม ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร 

และค่าท่ีพกัในช่วงเวลาและสถานท่ีของการจดังานเท่านั้น บริษทัสามารถจดัการดูแลเร่ืองการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุม การจองท่ีพกั และการเดินทางอ่ืนๆ ในนามของผูเ้ขา้ร่วมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนได ้การชดใชคื้น

ค่าใชจ่้ายตามใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นทางการอาจกระท าได ้ แต่หา้มมิใหม้อบเงินสดล่วงหนา้ใหแ้ก่บุคลากรทาง

การแพทย ์ และตอ้งไม่มีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยส าหรับเวลาท่ีใชเ้ขา้ร่วมประชุมของบุคลากรทางการแพทย ์
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และการใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยต์อ้งไม่มีเง่ือนไขวา่จะตอ้งสั่งยา แนะน า จดัซ้ือ จดัหา จดัการ 

หรือสนบัสนุนเภสัชภณัฑใ์ดๆ 

บริษทัสามารถสนบัสนุนเคร่ืองด่ืมหรืออาหารระหวา่งการประชุมได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 

• เป็นการรับรองส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมเท่านั้น    และ 

• เป็นการรับรองท่ีไม่หรูหราและเหมาะสม แต่ตอ้งมีราคาไม่เกิน 2,500 บาท (ไม่รวม VAT และ

ค่าบริการ) ต่อคน ต่อม้ือโดยเป็นไปตามมาตรฐานของทอ้งถ่ิน หากมีการจดัประชุมในต่างประเทศ 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานของประเทศเจา้ภาพ ในกรณีท่ีประเทศเจา้ภาพไม่ไดก้  าหนดมูลค่า

สูงสุดไว ้บริษทัควรพิจารณาราคาท่ีเหมาะสมโดยอา้งอิงจากมาตรฐานของทอ้งถ่ิน 

• ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปแลว้ การรับรองท่ีจดัใหจ้ะตอ้งไม่เกินไปกวา่ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะจ่ายดว้ย

ตนเอง 

7.2.5. รายการบันเทงิ 

หา้มไม่ใหบ้ริษทัจดัหรือจ่ายเงินส าหรับรายการบนัเทิง กิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมทางสังคม

ใดๆ 

7.2.6. ผู้ติดตาม 

การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทางการแพทยแ์ละวชิาการจ ากดัเฉพาะแต่บุคลากรทางการแพทยเ์ท่านั้น  

บริษทัไม่ควรอ านวยความสะดวกหรือจ่ายเงินใดๆ ใหก้บับุคคลท่ีเป็นผูติ้ดตามของบุคลากรทางการแพทย ์

เวน้แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นทางการแพทย ์

7.3. ค่าตอบแทน  

บุคลากรทางการแพทยต์อ้งตกลงล่วงหนา้ในการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา เช่น วทิยากร หรือเป็นประธานการ

ประชุม เขา้ร่วมในการวจิยัทางการแพทย/์วชิาการ การวิจยัทางคลินิก หรือการจดัอบรม การเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือการเขา้ร่วมท าการวิจยัตลาด โดยไดรั้บค่าตอบแทน โดยการจดัการเก่ียวกบัการ

ใหค้  าปรึกษาและบริการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

7.3.1. ตอ้งท าสัญญาบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุลกัษณะของบริการท่ีจะจดัให้และการคิด

ค่าตอบแทนส าหรับการใหบ้ริการนั้นๆ 

7.3.2. ระบุบริการท่ีตอ้งการท่ีชอบดว้ยกฎหมายไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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7.3.3. หลกัเกณฑ์การคดัเลือกท่ีปรึกษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีระบุไวโ้ดยตรง และท่ี

ปรึกษาจะตอ้งมีความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการดงักล่าว 

7.3.4. จ านวนของท่ีปรึกษาท่ีว่าจา้งตอ้งไม่มากเกินความจ าเป็นต่อการด าเนินการเพื่อให้บรรลุความ

ตอ้งการท่ีไดร้ะบุไว ้

7.3.5. การจา้งท่ีปรึกษาเพื่อให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งต้องไม่เป็นการโน้มน้าวให้เกิดการสั่งใช้ยา การ

แนะน า จดัซ้ือ จดัหา หรือ บริหารจดัการยาใดๆ 

7.3.6. การให้ค่าตอบแทนการบริการต้องสมเหตุผลและเป็นอตัราตลาดท่ีเป็นธรรมส าหรับการ

ให้บริการดงักล่าว ค่าตอบแทน อาจรวมถึงการชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมส าหรับการเดินทาง 

อาหารและท่ีพกั ทั้งน้ี ให้อา้งอิงรายละเอียดตามแนวทางปฏิบติัขอ้ 7.3 เร่ืองอตัราตลาดท่ีเป็น

ธรรม 

7.4. การสนับสนุนการศึกษาต่อเน่ืองทางการแพทย์ 

การศึกษาต่อเน่ืองทางการแพทย ์ (CME) จะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

ถูกตอ้งมากท่ีสุดและเป็นขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาท่ีมีความส าคญัในการส่งเสริมการดูแลผูป่้วย

และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาพยาบาลโดยรวม จุดประสงคห์ลกัของการประชุมวชิาการจะตอ้ง

เป็นไปเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางการแพทย ์ ดงันั้นการสนบัสนุนทางการเงินจากบริษทัจึงถือวา่เหมาะสม เม่ือ

บริษทัเป็นผูจ้ดัเตรียมเน้ือหาในกิจกรรมและโปรแกรมการศึกษาต่อเน่ืองทางการแพทย ์ เน้ือหาของส่ือ

ดงักล่าวจะตอ้งมีความเท่ียงตรง เป็นกลางและตรงกบัวตัถุประสงค ์ และไดมี้การออกแบบใหส้ามารถแสดง

ถึงซ่ึงทฤษฎีท่ีหลากหลายและรับฟังความคิดเห็น เน้ือหาตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลทางการแพทย ์ วชิาการ

และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจะมีส่วนส่งเสริมใหก้ารดูแลผูป่้วยดีข้ึน 

8. ของขวญัและส่ิงของอืน่ ๆ ทีม่อบให้กบับุคลากรทางการแพทย์ 

ส่ิงของในหวัขอ้น้ี หากอนุญาตใหม้อบได ้จะตอ้งไม่เป็นไปเพื่อการจูงใจในการสั่ง แนะน าใหซ้ื้อ จดัหา ขาย

หรือ มีการด าเนินการต่อเภสัชภณัฑ ์

8.1. ของขวญั 

8.1.1. ห้ามให้ของขวญัเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล (เช่น บตัรชมกีฬาหรือบตัรชมการแสดงบนัเทิง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของขวญัตามมารยาททางสังคม พวงหรีด ปฏิทิน) แก่บุคลากรทางการแพทย ์

(ไม่วา่จะใหโ้ดยตรงหรือใหผ้า่นทางคลินิกและสถาบนัก็ตาม) 
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อยา่งไรก็ตาม ไม่ห้ามการจดัท าส่ิงของส าหรับสาธารณะท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัทั้งน้ี 

ของนั้นตอ้งไม่มีเจตนาส่งเสริมการขายและไม่มีการเช่ือมโยงถึงสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ยา 

เช่น สี รูปแบบตวัอกัษร อาร์ตเวร์ิคของผลิตภณัฑ ์

8.1.2. ห้ามให้หรือเสนอจะให้เงินและส่ิงของท่ีเทียบเท่าเงินหรือการบริการส่วนบุคคล ส าหรับใน

จุดมุ่งหมายเหล่าน้ี การบริการส่วนบุคคลหมายถึงการบริการใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ

ของบุคลากรทางการแพทยแ์ละมีการใหเ้พื่อประโยชน์ส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย ์

8.2. เคร่ืองมือส่งเสริมผลติภัณฑ์ 

8.2.1. เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ (ของอภินนัทนาการ หรือของแจก) คือส่ิงท่ีมิใช่ตวัเงินท่ีให้เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ซ่ึงไม่รวมถึงส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น

หวัขอ้อ่ืน 

8.2.2. ห้ามให้หรือเสนอจะให้เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์แก่บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

การส่งเสริมผลิตภณัฑย์าท่ีตอ้งมีใบสั่งแพทยเ์ท่านั้น  

อนุญาตให้มีการแจกจ่ายสมุดฉีกและปากกาท่ีมีตราสัญลกัษณ์บริษทัหรือช่ือบริษทัในการ

ประชุมวิชาการ อยา่งไรก็ตามตราสัญลกัษณ์และ/หรือช่ือดงักล่าวจะตอ้งไม่มีการเช่ือมโยงกบั

สัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ยกตวัอยา่งเช่น รูปแบบตวัอกัษร อาร์ตเวร์ิค ค าขวญัของผลิตภณัฑ ์

8.2.3. อาจจะมีการให้หรือเสนอจะให้เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์แก่บุคลากรทางการแพทย์โดย

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ยาท่ีไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (over-the-counter medicines) 

หากส่ิงนั้น: 

• เก่ียวขอ้งกบัการท างานของบุคลากรทางการแพทยแ์ละควรอยู่ในปริมานท่ีน้อยท่ีสุด ไม่

ควรให้ส่ิงของส าหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีมีเจตนาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลแก่

บุคลากรทางการแพทย ์เช่น แผน่ซีดีเพลง รูปวาดหรือกระเชา้อาหาร 

• ใชเ้ป็นตวัตอกย  ้าตราสินคา้ ซ่ึงรวมถึงช่ือตราสินคา้ ของผลิตภณัฑ์หรือตราสัญลกัษณ์หรือ

ช่ือบริษทั ตอ้งไม่มีค  าอวดอา้งส่งเสริมผลิตภณัฑ์ใด ๆ รวมถึงค าขวญัหรือขอ้ความใด ๆ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

• มีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท และเป็นไปตามขอ้ระเบียบของส านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา 
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8.3. ส่ิงของทีเ่ป็นประโยชน์ทางการแพทย์ทีช่่วยส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วย 

บริษทัสมาชิก อาจเสนอจะให ้หรือ ใหส่ิ้งของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย ์(เช่น แบบจ าลองทางกายวภิาค

ส าหรับใชใ้นหอ้งตรวจ)  โดยส่ิงของนั้น ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑใ์นประเทศ และส่ิงของนั้น

ตอ้ง 

8.3.1. มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

8.3.2. ส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทยน์ั้นไม่ไดใ้ชท้ดแทนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ 

8.3.3. มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการจดัหาการบริการทางการแพทยแ์ละการดูแลผูป่้วย 

อยา่งไรก็ตาม ไม่ควรเสนอใหส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทยม์ากกวา่ 2 คร้ังต่อปี ถึงแมว้า่ส่ิงของแต่ละช้ิน

นั้นจะมีความเหมาะสม 

ส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทยส์ามารถแสดงช่ือบริษทัได ้แต่ตอ้งไม่ใช่ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ เวน้แต่

ช่ือของผลิตภณัฑน์ั้นมีความจ าเป็นส าหรับผูป่้วยในการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย

และกฎเกณฑใ์นประเทศ 

8.4. ข้อมูลหรือส่ิงของทางการศึกษาทีช่่วยส่งเสริมการดูแลผู้ป่วย 

บริษทัสมาชิกอาจเสนอจะให้ขอ้มูลหรือส่ิงของทางการศึกษา (เช่น ต าราทางการแพทย ์ คู่มือการรักษาโรค) 

แก่บุคลากรทางการแพทยเ์พื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาเก่ียวกบัโรคและการรักษา ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑใ์นประเทศ และขอ้มูลหรือส่ิงของนั้น ตอ้ง 

8.4.1. มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

8.4.2. ส่ิงของนั้นใหโ้ดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการศึกษา 

ขอ้มูลหรือส่ิงของทางการศึกษาท่ีใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยส์ าหรับการใชง้านของผูป่้วยสามารถแสดงช่ือ

บริษทัได ้ แต่ตอ้งไม่มีตราสินคา้ผลิตภณัฑ ์ เวน้แต่ช่ือของผลิตภณัฑน์ั้นมีความจ าเป็นส าหรับผูป่้วยในการใช้

ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑใ์นประเทศ 

 

9. ตัวอย่างผลติภัณฑ์ 

9.1. อาจมีการมอบตวัอย่างผลิตภณัฑ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีอ านาจสั่งจ่ายผลิตภณัฑ์นั้ นหรือ

ใหก้บัหน่วยงานผา่นระบบการรับตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ 
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9.2. ขนาดและปริมาณของตวัอยา่งผลิตภณัฑค์วรมีความเหมาะสม 

9.3. ตวัอยา่งผลิตภณัฑน์ั้นใชเ้พื่อส่งเสริมการดูแลผูป่้วย 

9.4. จุดประสงค์ในการให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่ควรเป็นการโน้มน้าวให้เกิดการสั่งจ่ายยาหรือเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 

9.5. ห้ามผูใ้ด ซ้ือ ขาย หรือเสนอขายหรือคา้ ตวัอยา่งยา ค าวา่ “ตวัอยา่งยา” หมายถึง ยาหน่ึงหน่วยหรือใน

ขนาดบรรจุหน่ึง ซ่ึงมิไดมุ้่งหมายเพื่อการซ้ือขาย แต่ใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ามขอ้ 9.3 

9.6. หา้มมิใหจ้ดัวางตวัอยา่งผลิตภณัฑไ์วใ้หส้ามารถหยิบไดเ้อง ณ บริเวณจุดแสดงสินคา้ และมิใหแ้จกจ่าย

ใหก้บับุคคลใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่มีคุณสมบติัเหมาะสม 

9.7. ควรท าเคร่ืองหมายชดัเจนบนตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ เช่น ขอ้ความว่า “ตวัอย่าง – ไม่ใช่ส าหรับขาย” เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหน้ าตวัอยา่งผลิตภณัฑไ์ปขายต่อหรือใชผ้ดิวตัถุประสงค ์

9.8. ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีจดัส่งโดยผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือผูแ้ทนบริษทั ตอ้งบรรจุหีบห่ออย่างรัดกุมปลอดภยั 

และใหผู้รั้บลงนามเม่ือไดรั้บตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

9.9. บริษทัควรมีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอและมีความรับผิดชอบต่อตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีมอบให้แก่

บุคลากรทางการแพทย ์รวมถึงวิธีการดูแลตวัอย่างผลิตภณัฑ์ในขณะท่ีอยู่ในความครอบครองของ

ผูแ้ทนบริษทั 

9.10. ความในขอ้น้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์เพื่อการคา้ท่ีให้แก่หน่วยงานส าหรับการน าเสนอยาเพื่อเขา้บญัชี

โรงพยาบาล 

 

10. การวจัิยทางคลนิิกและความโปร่งใส 

10.1. ความโปร่งใส 

บริษทัมีพนัธะท่ีจะตอ้งท าให้เกิดความโปร่งใสในการท าการวจิยัทางคลินิกท่ีบริษทัเป็นผูส้นบัสนุน ดงัเป็นท่ี

ยอมรับวา่ส่ิงส าคญัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุข คือ การเปิดเผยขอ้มูลการวจิยัทางคลินิกต่อผู ้

ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูป่้วย และบุคคลอ่ืนๆ อยา่งไรก็ดี การเปิดเผยดงักล่าวจะตอ้งคงไวซ่ึ้งการปกป้อง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ทรัพยสิ์นทางปัญญา และสิทธิตามสัญญา รวมถึงตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และแนวปฏิบติั

ของประเทศในเร่ืองกฎหมายสิทธิบตัร  
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การเปิดเผยขอ้มูลการวิจยัทางคลินิกของบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามจุดยนืร่วมในการเปิดเผยขอ้มูลการวจิยัทาง

คลินิกผา่นทะเบียนและฐานขอ้มูลการวจิยัทางคลินิก (พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีการแกไ้ขเล็กนอ้ยเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 

2560) และจุดยนืร่วมในการตีพิมพผ์ลการวจิยัทางคลินิกในวารสารทางวทิยาศาสตร์ (พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีการ

แกไ้ขเล็กนอ้ยเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560) ช่ึงจดัท าโดย สหพนัธ์ผูผ้ลิตและสมาคมเภสัชภณัฑน์านาชาติ 

(IFPMA) สมาพนัธ์สมาคมผูผ้ลิตเภสัชภณัฑข์องยุโรป (EFPIA) สมาคมผูผ้ลิตเภสัชภณัฑข์องญ่ีปุ่น (JPMA) 

และสมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัชภณัฑข์องอเมริกา (PhRMA) 

10.2. ความแตกต่างจากการส่งเสริมผลติภัณฑ์ 

การวจิยัในมนุษยต์อ้งมีวตัถุประสงคท์างวชิาการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย การวจิยัในมนุษย ์รวมถึงการวจิยัทาง

คลินิกและการศึกษาแบบสังเกตการณ์ (observational study) ซ่ึงตอ้งไม่เป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑแ์บบแอบ

แฝง 

10.3. การศึกษาเภสัชภัณฑ์หลังจากวางตลาด การเฝ้าระวังการใช้เภสัชภัณฑ์ภายหลังการวางตลาดและการ

เผยแพร่ข้อมูล 

10.3.1. การท าวจิยัทางคลินิกหลงัการวางตลาดของยาท่ีไดรั้บอนุมติัมีความส าคญัยิง่ต่อการสร้างความ

มัน่ใจในการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 

10.3.2. การท าวิจัยผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการวางตลาดและการติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ภาย

หลังจากการวางตลาด ต้องไม่ถูกน าไปใช้ในทางท่ีผิดโดยมีเจตนาแอบแฝงในการท าเพื่อ

ส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

10.3.3. ควรรายงานข้อมูลท่ีมีหลักฐานยืนยนัเก่ียวกับอันตรายร้ายแรงจากการใช้ยาให้เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขในประเทศและบุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งทราบเป็นอนัดบัแรก และจะตอ้ง

เผยแพร่ข่าวสารไปยงัต่างประเทศโดยด่วนในทนัทีท่ีท าได ้

 

11. การวจัิยตลาด 

จุดประสงคเ์พียงอยา่งเดียวของกิจกรรมน้ีคือตอ้งเป็นการเก็บขอ้มูล และไม่น าไปใชเ้ป็นวธีิการส่งเสริม

ผลิตภณัฑ ์และ/หรือใหส่ิ้งตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย ์
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11.1. วิธีการท่ีใช้ในการวิจัยตลาดต้องไม่เป็นการสร้างความเส่ือมเสีย หรือลดความน่าเช่ือถือของ

อุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ์ ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีใชบ้งัคบัทั้งการวิจยัท่ีด าเนินการโดยบริษทัโดยตรง และ

โดยองคก์รท่ีท าในนามบริษทั 

11.2. การวจิยัตลาด ไม่วา่ในกรณีใด จะตอ้งไม่น ามาใชใ้นลกัษณะแอบแฝงเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และ

การวิจยันั้นจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงค์โดยตรงท่ีจะครอบง าความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล การออกแบบ

ส ารวจจะตอ้งกระท าเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นกลาง และตอ้งไม่เป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

11.3. ตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั เวน้แต่จะมีการตกลงให้เปิดเผยได ้แต่โดยไม่

ค  านึงถึงการมีอยู่ของความตกลงดงักล่าว ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้มานั้น (ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจยั

โดยรวมทั้งหมด) จะตอ้งไม่ถูกน าไปใชเ้พื่อการส่งเสริมผลิตภณัฑต่์อผูใ้หข้อ้มูล 

11.4. ควรใชค้วามระมดัระวงัมิให้ผูใ้ห้ขอ้มูลไดรั้บความเสียหายจากการให้สัมภาษณ์ หรือจากการส่ือสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั 

 

12. ปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ป่วย/องค์กรผู้ป่วย 

12.1. องค์กรผู้ป่วย 

12.1.1. ขอบเขต 

อุตสาหกรรมเภสัชภณัฑมี์ผลประโยชน์หลายดา้นร่วมกนักบัองคก์รผูป่้วย  การมีปฏิสัมพนัธ์ใดๆ กบั

องคก์รผูป่้วยตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรม และบริษทัตอ้งเคารพในความเป็นอิสระขององคก์รผูป่้วย 

12.1.2. การยนืยนัความเกีย่วข้อง 

บริษทัตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่ความเก่ียวขอ้งของบริษทัในการท างานกบัองคก์รผูป่้วยนั้นมีความโปร่งใส

ตั้งแต่ตน้ บริษทัจะตอ้งไม่เป็นผูส้นบัสนุนทางการเงินแก่องคก์รผูป่้วย หรือโครงการหลกัใดๆขององคก์ร

ผูป่้วย แต่เพียงผูเ้ดียว 

12.1.3. การบันทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินหรือการใหส่ิ้งของใดๆ แก่องคก์รผูป่้วยจะตอ้งจดัท าบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรโดยระบุลกัษณะของการสนบัสนุน รวมถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม และการสนบัสนุน

ทางการเงิน 
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12.1.4. การจัดประชุม 

บริษทัอาจใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในการจดัประชุมขององคก์รผูป่้วยได ้ หากวตัถุประสงคห์ลกั

ของการประชุมนั้นเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาชีพ เป็นการใหค้วามรู้ และเก่ียวขอ้งกบัวชิาการ หรือเป็น

การสนบัสนุนภารกิจขององคก์รผูป่้วย  ในการจดัประชุมใหอ้งคก์รผูป่้วย บริษทัจะตอ้งดูแลสถานท่ีและ

ต าแหน่งท่ีตั้งการประชุมนั้นใหมี้ความเหมาะสมและเอ้ือต่อการประชุม นอกจากนั้น อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ี

จดัใหต้อ้งไม่ฟุ้งเฟ้อเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานของทอ้งถ่ิน 

12.2. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 

ประชาชนควรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสภาพทางการแพทยแ์ละการรักษาของแพทย ์  แต่ขอ้มูลดงักล่าวควร

เป็นขอ้มูลในเชิงใหค้วามรู้และกระตุน้ผูป่้วยใหห้ารือกบัแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อขอค าอธิบาย

เพิ่มเติม นอกจากน้ี ควรยดึหลกัดงัต่อไปน้ี 

12.2.1. ขอ้มูลความรู้ทางวชิาการตอ้งทนัสมยั เท่ียงตรง ถูกตอ้งและเป็นกลาง 

12.2.2. ขอ้มูลความรู้ทางวชิาการไม่ควรมุ่งท่ีเภสัชภณัฑต์วัใดโดยเฉพาะ เวน้แต่เป็นเอกสารท่ีบุคลากร

ทางการแพทยมี์เจตนาท่ีจะมอบใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีไดรั้บการสั่งใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น 

12.2.3. ขอ้มูลความรู้ทางวิชาการอาจรวมถึงรายละเอียดของประเภทของการบ าบดัรักษา สภาพทาง

การแพทย ์และการหารือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางคลินิก (clinical parameter) โดยทัว่ไป 

12.2.4. ขอ้มูลความรู้ทางวิชาการควรมีขอ้ความแนะน าวา่ “กรุณาปรึกษาแพทยข์องท่าน” พร้อมระบุท่ี

อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัท าขอ้มูล 

12.2.5. ขอ้มูลความรู้ทางวิชาการตอ้งมีขอ้ความช้ีแนะให้ผูป่้วยขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัอาการหรือ

การรักษาจากแพทยข์องตน ขอ้ความดงักล่าวจะตอ้งไม่ส่อไปในทางส่งเสริมให้ผูป่้วยร้องขอ

แพทยใ์หอ้อกใบสั่งใชย้าส าหรับผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

12.2.6. การเสนอข่าวสารต้องไม่เป็นลักษณะท่ีท าให้เกิดความต่ืนตระหนกหรือเข้าใจผิดแก่

สาธารณชนโดยไม่จ  าเป็น 

12.2.7. การน าเสนอข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือส่ือสารประเภทอ่ืน ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีครบถว้น

สมดุลในทุกกรณีเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดความคาดหวงัในส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึนของ

ผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง 
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12.3. เอกสารเพือ่ผู้ป่วย 

เอกสารเพื่อผูป่้วยเป็นเอกสารท่ีมุ่งใหข้อ้มูลภายหลงัจากท่ีผูป่้วยไดรั้บการสั่งใชย้าแลว้ จึงอาจเป็นขอ้มูล

เฉพาะของเภสัชภณัฑ์ตวัใดตวัหน่ึง โดยท่ีเอกสารดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรู้และไม่มีมูลค่าใน

ตวัเอง เอกสารประเภทน้ีตอ้งมีเน้ือหาเพื่อช่วยใหผู้ป่้วยปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง เช่น อธิบายวธีิการใชย้า ขอ้ควร

ระวงั ขอ้แนะน าเฉพาะ หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ลกัษณะเดียวกนั แต่จะตอ้งไม่มีการเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์น

หรือกล่าวอา้งสรรพคุณใดๆ 

เอกสารขอ้มูลและความรู้ท่ีใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยส์ าหรับการใชง้านของผูป่้วยนั้น อาจมีช่ือ บริษทัได ้

แต่ตอ้งไม่มีตราสินคา้ผลิตภณัฑ ์ เวน้แต่วา่ช่ือผลิตภณัฑมี์ความจ าเป็นส าหรับการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งของผูป่้วย 

12.4. กจิกรรมสนับสนุนผู้ป่วย 

กิจกรรมต่างๆ ไม่ควรมีวตัถุประสงคใ์นการทดแทนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ แต่ควรจะเป็นประโยชน์ใน

การส่งเสริมบริการทางการแพทยห์รือการดูแลผูป่้วย 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมสนบัสนุนผูป่้วย (PSP) 

• การจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทยต์อ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน 

• ตอ้งไม่มอบส่ิงจูงใจใดๆ นอกเหนือไปจากส่ือวสัดุท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพและการปฎิบติัตนท่ีดีข้ึน 

ใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  

• กิจกรรมดงักล่าวถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   

• ขอ้มูลและข่าวสารท่ีจดัใหแ้ก่ผูป่้วยจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ 12.2 และ 12.3 ของเกณฑข์องพรีม่าน้ี 

• บรรดาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจกรรมจะตอ้งไม่มีการน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากเพื่อ

การส่งเสริมสุขภาพ และตอ้งไม่น าไปใชก้บักิจกรรมส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยเด็ดขาด และ 

• ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัสภาพของโรคท่ีรักษาดว้ยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

13. การส่งเสริมผลติภัณฑ์ให้กบัผู้ทีไ่ม่อยู่ในวงการแพทย์ (หรือ บุคคลทัว่ไป) 

หา้มส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์เป็นยาท่ีตอ้งใหแ้พทยส์ั่งกบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาต ทั้งน้ี ขอ้มูล

ผลิตภณัฑท่ี์ใหต้อ้ง เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นกลาง เป็นความจริง และไม่สร้างความเขา้ใจผดิหรือชกัจูงให้เกิด

ความคาดหวงัเกินจริงจากผลิตภณัฑ์ 
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เม่ือบริษทัจ าเป็นตอ้งส่ือสารกบัสาธารณชน เพื่อตอบขอ้สงสัย สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัโรคภยั หรือให้

ความรู้ ฯลฯ  กิจกรรมดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในเร่ืองความถูกตอ้ง และสนบัสนุนบทบาท

ของบุคลากรทางการแพทย ์

13.1. การตอบค าถามทัว่ไป 

หากมีบุคคลทัว่ไปขอขอ้มูลหรือค าแนะน าดา้นผลิตภณัฑข์องบริษทั การวนิิจฉยัโรค ทางเลือกในการรักษา

โรค หรือปัญหาทางการแพทยข์องตนเอง  สมาชิกตอ้งปฏิเสธการตอบค าถามและแนะน าใหป้รึกษาแพทย์

ของตนเอง 

13.2. ข่าวแจกส่ือมวลชน 

13.2.1. การท าข่าวแจกส่ือมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีตอ้งมีใบสั่งแพทยไ์ม่อาจท าไดต้ามระเบียบของ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษทัสามารถตอบขอ้

ซกัถามของส่ือมวลชนไดโ้ดยขอ้มูลท่ีให้ตอ้งมีความทนัสมยั ถูกตอ้งและเป็นกลาง ทั้งน้ีขอ้มูล

เก่ียวกบัยาจะตอ้งไม่มีลกัษณะจูงใจให้ประชาชนไปร้องขอให้ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่ง

ใชเ้ภสัชภณัฑใ์ดเภสัชภณัฑห์น่ึงเป็นการเฉพาะ  

13.2.2. บริษทัอาจเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัเภสัชภณัฑผ์า่นส่ือมวลชนไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีอยูใ่นความสนใจ

ของสาธารณชน หรือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอความส าเร็จทางวิชาการการแพทย ์ทั้งน้ี

ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นกลางเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดความคาดหวงั

ในส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

13.2.3. ขอ้มูลเก่ียวกบัเภสัชภณัฑ์จะเปิดเผยสู่สาธารณชนได ้ต่อเม่ือไดแ้จง้ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพเวช

กรรม และไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้หากพระราชบญัญติัยา

ฉบบัปัจจุบนัก าหนดเช่นนั้น 

13.2.4. การโฆษณายาท่ีอนุญาตให้ประชาชนซ้ือหาเองไดน้ั้นไม่อยูใ่นขอบเขตเกณฑ์ของพรีม่าน้ี แต่

อย่างไรก็ตาม ถา้ยาดงักล่าวนั้น ประเทศอ่ืนส่วนใหญ่ถือว่าเป็น “เภสัชภณัฑ์” แต่ในประเทศ

ไทยถูกจัดเป็นยาท่ีไม่อันตราย ก็ควรด าเนินการโฆษณาตามแนวทางปฏิบัติเร่ืองเกณฑ์

จริยธรรมเร่ืองการโฆษณา “เภสัชภณัฑ”์ ดว้ยเช่นกนั 

13.2.5. ห้ามเผยแพร่หรือโฆษณายาอนัตราย โดยมีเจตนาแอบแฝงผา่นทางพิธีกร ในรายการวิทยุหรือ

โทรทศัน์ 
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13.3. บทความเผยแพร่ทัว่ไป (บทความเชิงโฆษณา) 

บริษทัตอ้งไม่จดัท าบทความเผยแพร่เก่ียวขอ้งกบัยาซ่ึงตอ้งสั่งโดยแพทย ์ แต่สามารถจดัท าบทความเก่ียวกบั

สภาพทางการแพทยไ์ด ้

บริษทัตอ้งไม่สนบัสนุนใหมี้การตีพิมพบ์ทความเผยแพร่ทัว่ไปหรือตีพิมพบ์ทความท่ีมีเน้ือหาในลกัษณะท่ี

เป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑข์องตน  แต่อาจเสนอท่ีจะจดัใหซ่ึ้งขอ้มูลทางวชิาการหรือตรวจทานบทความเพื่อ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

13.4. หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน และ เวบ็ไซต์ 

บริษทัสามารถจดัหมายเลขโทรศพัทส์ายด่วน หรือ เวบ็ไซต ์ หรือบริการอ่ืนท านองเดียวกนัเพื่อใหข้อ้มลู

ทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนได ้ (ไดแ้ก่ การถ่ายพยาธิ การเดินทาง การเลิกบุหร่ี) โดยบริการเหล่าน้ี

ตอ้งเป็นขอ้มูลทัว่ไป หา้มระบุขอ้ความส่งเสริมผลิตภณัฑ์หรือขอ้แนะน าในทางการแพทยเ์ป็นการส่วนตวั 

13.5. การส่งไปรษณย์ีโดยตรง 

หา้มจดัส่งขอ้มูลส่งเสริมผลิตภณัฑท์างไปรษณียถึ์งผูท่ี้ไม่อยูใ่นวงการแพทยโ์ดยตรง 

13.6. การก่อความเส่ือมเสีย หรือลดความน่าเช่ือถือของอุตสาหกรรม 

กิจกรรมหรือส่ือวสัดุท่ีจดัให้กบัสาธารณชนตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีน าความเส่ือมเสียหรือลดความน่าเช่ือถือต่อ

อุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ ์ หากมีการท ากิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ใหถื้อวา่เป็นการฝ่าฝืนเกณฑข์องพรีม่าในขั้น

รุนแรง 

 

14. ขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑ์และความรับผดิชอบของบริษัท 

14.1. ขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑ์ 

ทุกบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลให้มีขั้นตอนการปฏิบติัภายในบริษทัของตน  ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติัตามเกณฑ์

ของพรีม่าเป็นไปอยา่งครบถว้นสมตามเจตนารมณ์ของเกณฑน้ี์รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการ

ทบทวน ตรวจสอบกิจกรรมและส่ือวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีดว้ย ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีควรจดัท าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและจดัไวใ้หพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม 
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14.2. การอบรม 

บริษทัสมาชิกควรท าใหแ้น่ใจวา่พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการอบรมท่ีเหมาะสมตามบทบาทหนา้ท่ีของ

พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

14.3. ความรับผดิชอบในการอนุมัติการส่ือสารเพือ่ส่งเสริมผลติภัณฑ์ 

บริษทัควรแต่งตั้งพนกังานท่านหน่ึงท่ีมีความรู้และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมใหรั้บผิดชอบในการอนุมติัการ

ส่ือสารเพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ ์  หรือในอีกทางหน่ึง พนกังานอาวโุสอาจเป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาอนุมติั เม่ือ

ไดรั้บค าแนะน าทางวชิาการในเร่ืองการส่ือสารนั้นๆ จากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณสมบติัทางวชิาการท่ีเหมาะสม 

 

15. ผู้แทนของบริษัท 

15.1. ผูแ้ทนบริษทัตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งเพียงพอ และควรมีความรู้ดา้นการแพทยแ์ละวชิาการเพียง

พอท่ีจะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัได้อย่างถูกตอ้ง ทนัสมยั และเป็นกลาง พร้อม

ตระหนกัต่อการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของหลกัเกณฑน้ี์ 

15.2. ผูแ้ทนบริษทัตอ้งด ารงมาตรฐานขั้นสูงของจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลา 

15.3. การน าเสนอยาด้วยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรือเอกสารส่ิงพิมพ์ตอ้งถูกตอ้ง เป็นธรรม สมดุล และ

กระท าด้วยกระบวนการน าเสนอท่ีเหมาะสม ห้ามส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยการกล่าวอ้างสรรพคุณ

นอกเหนือจากท่ีแจง้ไวบ้นเอกสารก ากบัยา 

15.4. ตอ้งหลีกเล่ียงการเปรียบเทียบท่ีไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ หรือการเปรียบเทียบท่ีบ่งช้ี

ขอ้ดีทางสรรพคุณท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได ้

15.5. ผูแ้ทนบริษทัตอ้งไม่จา้งวาน หรือล่อลวงให้เกิดโอกาสเสนอยา และห้ามจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเพื่อ

จุดมุ่งหมายน้ี 

15.6. บริษทัจะตอ้งจดัท ารายละเอียดขอ้มูลวิชาการโดยสังเขปเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการส่งเสริมให้แก่

ผูแ้ทนของบริษทั  

15.7. งดเวน้การใช้อุบายถ่วงเวลาในการน าเสนอยา โดยอา้งเหตุเพื่อการส ารวจขอ้มูล แต่ทั้งน้ีไม่ห้ามการ

ส ารวจขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของผูแ้ทนของบริษทั 
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15.8. ผูแ้ทนบริษทัตอ้งไม่ใชว้ิธีขายขา้มช่องทาง โดยกล่าวถึงช่ือของแพทยท่ี์เป็นผูซ้ื้อ ในการขายผลิตภณัฑ์

นั้นใหก้บัร้านขายยา 

15.9. ผูแ้ทนบริษทัตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อยและเป็นทางการด้วยชุดท างาน หรือแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบ

บริษทัขณะปฎิบติัหนา้ท่ี 

15.10. ผูแ้ทนบริษทัตอ้งมัน่ใจวา่ ความถ่ี เวลา และระยะเวลาในการเขา้พบแพทย ์ตลอดจนลกัษณะในการ

ติดต่อนั้นจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่แพทย ์เภสัชกร หรือพยาบาล นอกจากน้ี ผูแ้ทนบริษทั

ควรเข้าพบบุคลากรทางการแพทย์ณ สถานท่ีท่ีโรงพยาบาลก าหนดไว ้และหากเป็นไปได้ ควร

หลีกเล่ียงการเขา้พบบุคลากรทางการแพทยใ์นแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ระหวา่งเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี หรือ

ในขณะท่ีบุคลากรทางการแพทยพ์บหรือตรวจผูป่้วยอยู ่

 

16. การบริหารจัดการ 

16.1. ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ จะถูกด าเนินการโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของสมาคม

และคณะกรรมการพิจารณาการกระท าผิดหลักเกณฑ์จริยธรรม (เรียกโดยย่อว่า “คพจ.”) และ

คณะกรรมการอุทธรณ์ ทั้งน้ี คพจ.ประกอบไปดว้ยสมาชิก 5 คน ไดแ้ก่ ประธานซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

1 คน  กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 2 คน  ผูแ้ทนจากคณะกรรมการบริหารของพรีม่า 1 คน และ

ผูอ้  านวยการดา้นการแพทยอี์ก 1 คน   ในการน้ีคณะกรรมการบริหารของสมาคมและผูอ้  านวยการดา้น

การแพทยข์องบริษทัสมาชิก จะตั้งผูแ้ทนข้ึนฝ่ายละจ านวน 3 คน ซ่ึงทั้งหมดน้ีตอ้งมาจากต่างบริษทั ท า

หนา้ท่ีเป็นกรรมการส ารองของคณะกรรมการ คพจ. คณะกรรมการอุทธรณ์จะมีโครงสร้างเช่นเดียวกบั 

คพจ. เพียงแต่จะเปล่ียนผูแ้ทนบุคคลภายนอกหน่ึงหรือสองท่าน และคณะกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายใน

สองท่านใหต่้างไปจากผูแ้ทนใน คพจ. ท่ีพิจารณากรณีร้องเรียนนั้น 

16.2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรม (Code Compliance Subcommittee: CCSC) 

จะพิจารณาทบทวนข้อก าหนดในเกณฑ์จริยธรรมน้ี หลังจากรับฟังข้อคิดเห็นจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกเหนือจากการพิจารณาทบทวนเกณฑ์อย่างสม ่าเสมอแล้ว  คณะอนุกรรมการชุดน้ีจะด าเนิน

กิจกรรมสร้างความตระหนกัในเกณฑจ์ริยธรรม และจะแต่งตั้งคณะท างานใหค้  าปรึกษาการปฏิบติัตาม

เกณฑ์จริยธรรม (Code Compliance Advisory Panel: CCAP)  เพื่อให้ค  าปรึกษาและแนวทางปฏิบติั

ตามเกณฑแ์ก่บริษทัสมาชิกเม่ือไดรั้บการร้องขอ ค าแนะน าเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัของ CCAP จะมีผล
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บงัคบัใชก้บับริษทัสมาชิกทุกบริษทั ส าหรับกรณีท่ีไดป้รึกษา ทั้งน้ี มาตรฐานวิธีปฏิบติังานให้เป็นไป

ตามแนวทางปฏิบติัเร่ืองเกณฑจ์ริยธรรมขอ้ 16 

16.3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่าจะส่งต่อขอ้ร้องเรียนท่ีมีมูลความจริงมายงัคพจ. และหากมีการร้อง

ขอจากบริษทัท่ีถูกร้องเรียน จะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการอุทธรณ์  

16.4. บทบาทของ คพจ. คือ การประชุมร่วมกนัทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาขอ้ร้องเรียน และท าหนา้ท่ีท านอง

เดียวกบัผูพ้ิพากษา ลูกขุน และผูซ้กัคา้นจากหลกัฐานท่ีไดรั้บ และตดัสินก าหนดมาตรการลงโทษตาม

ขอ้ 18 

 

17. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

บริษทัควรพยายามยติุขอ้พิพาทโดยการเจรจากนัโดยตรงระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในระดบัผูจ้ดัการใหญ่

หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารก่อน ซ่ึงกระบวนการในการยืน่ขอ้ร้องเรียนผา่นสมาคมมีดงัน้ี 

17.1. ข้อร้องเรียนเป็นทางการ 

17.1.1. การยืน่ขอ้ร้องเรียน - ขอ้ร้องเรียนจะตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและยืน่โดยตรงต่อประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารของพรีม่า ขอ้ร้องเรียนอาจมาจากบริษทัสมาชิกหรือจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่

สมาชิกก็ได ้เช่น ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรทางการแพทย ์สมาคมวชิาชีพ 

ผูป่้วยหรือกลุ่มผูป่้วย เป็นตน้ 

17.1.2. การตรวจสอบข้อร้องเรียน – ข้อร้องเรียนท่ียื่นต่อพรีม่าจะต้องได้รับการตรวจสอบโดย

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่า เพื่อใหแ้น่ใจวา่ 

• เป็นเร่ืองจริงและร้องเรียนโดยสุจริต  

• มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนต่อไปได ้

• กรณีท่ีร้องเรียนตอ้งไม่ใช่เร่ืองเก่าท่ีเคยมีการพิจารณายติุมาแลว้ตามเกณฑข์องพรีม่าน้ี 

17.1.3. ขอ้มูลท่ีตอ้งยืน่ประกอบดว้ย 

• ท่ีมาของขอ้ร้องเรียน 

o ถา้ค าร้องเรียนมาจากบริษทัหรือองค์กร จะตอ้งจดัพิมพบ์นกระดาษหัวจดหมายของ

บริษทัหรือองคก์รนั้น ๆ และลงนามโดยผูจ้ดัการใหญ่หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
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กรณีท่ีเป็นขอ้ร้องเรียนจากบุคคลธรรมดา ตอ้งระบุช่ือสกุลจริง ท่ีอยู่ และหมายเลข

โทรศพัทติ์ดต่อดว้ย 

• บริษทัท่ีถูกร้องเรียน 

o ในแต่ละกรณีค าร้อง จะตอ้งระบุช่ือของบริษทัท่ีถูกร้องเรียนวา่ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ และ

ช่ือผลิตภณัฑ ์หรือกิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

• หลกัฐานอา้งอิง 

o ในแต่ละกรณี จะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารอา้งอิงระบุการโฆษณา หรือกิจกรรม 

หรือส่ิงพิมพ ์หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเหตุใหมี้การร้องเรียน  

• วนัท่ี 

o วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ 

• สรุป 

o ส าหรับแต่ละกรณี ถ้าเป็นไปได้ ให้มีการบรรยายสรุปขอ้ร้องเรียน โดยอ้างอิงถึง

หลกัเกณฑ์ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน (ระบุตอนและย่อหน้าของหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

17.1.4. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียน - เม่ือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของพรีม่าไดรั้บขอ้ร้องเรียนท่ี

ผ่านการตรวจสอบตามขอ้ 17.1.2 และเห็นว่าบริษทัท่ีถูกร้องเรียนอาจฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์จริง 

ประธานจะรับเร่ืองไวพ้ิจารณาด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่า

อาจขอขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมจากผูร้้องหรือจากบริษทัท่ีถูกร้องเรียน  ซ่ึงเร่ืองร้องเรียน

พร้อมทั้ งหลักฐานทั้ งหมดจะถูกส่งต่อไปยงั คพจ. โดยข้อมูลท่ีเป็นช่ือบริษัทผูร้้องเรียน 

บุคลากรทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลของบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง จะคงเก็บรักษาไว้

เป็นความลบัตลอดการพิจารณา 

17.1.5. การพิจารณาข้อร้องเรียน -  คพจ. จะพิจารณาข้อร้องเรียน  หากจ าเป็นต้องขอข้อมูลหรือ

หลกัฐานเพิ่มเติม ก็จะแจง้ไปยงัผูร้้องและบริษทัท่ีถูกร้องเรียน ผา่นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ของพรีม่า  จากนั้น คพจ. จะพิจารณาวา่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือไม่จากหลกัฐานท่ีรวบรวม

ได ้

17.1.6. การตดัสินขอ้ร้องเรียน - มติของ คพจ. จะถูกรายงานโดยตรงไปยงัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

ของพรีม่า ซ่ึงจะเป็นผูแ้จง้ให้กบับริษทัท่ีถูกร้องเรียนและบริษทัผูร้้องทราบถึงผลการพิจารณา 
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มาตรการลงโทษบริษทัท่ีฝ่าฝืนเกณฑ์ของพรีม่าจะด าเนินการโดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

ของสมาคม โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ 18 ของเกณฑข์องพรีม่าน้ี 

17.1.7. การพิจารณาใหม่ - หากบริษทัท่ีถูกร้องเรียนหรือบริษทัผูร้้องไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณา

ของ คพจ.  อาจยื่นขอให้มีการพิจารณาใหม่ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได ้ โดยจะตอ้งอุทธรณ์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐานใหม่ภายใน 30 วนัหลงัได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของพรีม่า   กรณีท่ีบริษทัผูร้้องเรียนได้ยื่นหลกัฐานใหม่ ตอ้งเชิญ

บริษทัผูถู้กร้องเรียนให้มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงภายใน 90 วนั  ค  าตดัสินของคณะกรรมการอุทธรณ์

ในชั้นน้ีถือเป็นท่ีสุดและมีผลบงัคบักับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง บริษทัท่ียื่นอุทธรณ์จะต้องเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

17.1.8. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของพรีม่า จะท าหน้าท่ีรายงานขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บทั้งหมด ผลการ

พิจารณาคดีของ คพจ. และการด าเนินการตามค าตดัสิน ต่อสมาชิกสมาคม  ช่ือของบริษทัผู ้

ร้องเรียนจะยงัคงเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั  แต่จะเปิดเผยช่ือของบริษทัท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์

17.2. การร้องเรียนทีไ่ม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน 

17.2.1. การยื่นขอ้ร้องเรียน - ขอ้ร้องเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรียนสามารถท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรือผา่นทางโทรศพัทม์ายงัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่า ผูร้้องเรียนไม่วา่จะเป็นบริษทั

สมาชิกหรือแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิก (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17.1.1) อาจขอท าการร้องเรียนโดย

ไม่ประสงคอ์อกนามได ้

17.2.2. การตรวจสอบขอ้ร้องเรียน – ขอ้ร้องเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรียนท่ียื่นต่อสมาคมจะต้อง

ไดรั้บการตรวจสอบโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่า เพื่อใหแ้น่ใจวา่ 

• มีสาเหตุท่ีท าใหมี้การร้องเรียนและเป็นการยืน่ขอ้ร้องเรียนโดยสุจริต 

17.2.3. ขอ้มูลท่ียืน่ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

• ท่ีมาของขอ้ร้องเรียน 

o ตามท่ีระบุในขอ้ 17.2.1 วา่แหล่งท่ีมาของขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั ดงันั้น 

หากสามารถจะท าได ้สมาคมฯ จะเก็บไวเ้ป็นความลบั 

• บริษทัท่ีถูกร้องเรียน 

o ในแต่ละกรณี ค าร้องจะตอ้งระบุช่ือของบริษทัท่ีถูกร้องเรียนวา่ฝ่าฝืนเกณฑ์ของพรีม่า 

และช่ือผลิตภณัฑ ์หรือกิจกรรมการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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• หลกัฐานอา้งอิง 

o ในแต่ละกรณี อาจมีหรือไม่มีการแนบหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารอา้งอิงระบุการโฆษณา 

หรือกิจกรรม หรือส่ิงพิมพ ์หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเหตุใหมี้การร้องเรียนก็ได ้

• วนัท่ี 

o หากเป็นไปได ้ควรระบุวนัท่ีท่ีมีการฝ่าฝืนเกณฑข์องพรีม่าดว้ย 

• สรุป 

o ส าหรับแต่ละกรณี ถ้าเป็นไปได้ ให้มีการบรรยายสรุปข้อร้องเรียน โดยอ้างอิง

หลกัเกณฑ์ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน (ระบุตอนและย่อหน้าของหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง)  

17.2.4. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียน -  เม่ือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่าไดรั้บขอ้ร้องเรียนท่ีไม่

เปิดเผยตวัผูร้้องเรียน พรีม่าจะตรวจสอบกรณีดงักล่าวกบับริษทัท่ีถูกร้องเรียน โดยจะใหบ้ริษทั

ท่ีถูกร้องเรียนไต่สวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงภายในบริษทัวา่การร้องเรียนดงักล่าวมีมูลหรือไม่ และ

แจง้ให้ทางพรีม่าทราบถึงมาตรการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดกรณีดงักล่าว

อีกในอนาคต หากขอ้ร้องเรียนดงักล่าวมีมูลความจริง 

อย่างไรก็ดี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีดุลยพินิจท่ีจะพิจารณาว่าควรด าเนินการอย่างไร เช่น 

การตกัเตือนหรือส่งกรณีดงักล่าวต่อไปยงั คพจ.เพื่อพิจารณา ทั้งน้ีอยู่บนพื้นฐานของความ

ร้ายแรงของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ  หากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตดัสินใจท่ีจะน าขอ้ร้องเรียนท่ี

ไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรียน เขา้สู่กระบวนการพิจารณาของ คพจ. พรีม่าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัท่ีถูก

ร้องเรียนทราบ เพื่อให้โอกาสบริษทัในการช้ีแจงขอ้ต่อสู้และน าเสนอหลกัฐานก่อนท่ีจะมีการ

ส่งเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของ คพจ. หลงัจากนั้นขอ้ร้องเรียนดงักล่าวพร้อมหลกัฐานทั้งหมดจะ

ถูกส่งไปยงั คพจ. ทั้ งน้ี ช่ือผูร้้องเรียน (ถ้ามี)  บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลท่ีสามท่ี

เก่ียวขอ้งจะคงเป็นความลบัอยูต่ลอดกระบวนการ 

17.2.5. การพิจารณาขอ้ร้องเรียน - หากกรณีร้องเรียนท่ีไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรียนถูกน าเขา้สู่การพิจารณา

ของ คพจ. วธีิการพิจารณาจะเป็นไปตามการพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นทางการตามขอ้ 17.1 
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18. มาตรการลงโทษ 

เม่ือไดรั้บผลการพิจารณาของคณะกรรมการ คพจ.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของสมาคม จะใชม้าตรการ

ลงโทษขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ีหรือมากกวา่นั้น เพื่อลงโทษบริษทัท่ีฝ่าฝืนเกณฑข์องพรีม่า 

18.1. ส่งข้อร้องเรียนไปยงัสหพนัธ์ผูผ้ลิตและสมาคมเภสัชภณัฑ์นานาชาติ (International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers & Associations หรือ IFPMA) 

18.2. ส่งขอ้ร้องเรียนและผลการสอบสวนของคณะกรรมการ คพจ.  ไปยงัส านกังานใหญ่หรือส านักงาน

ภูมิภาคของบริษทั 

18.3. ระงบัสมาชิกภาพของบริษทัไม่เกิน 3 ปี 

18.4. เพิกถอนสมาชิกภาพของบริษทั ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ท่ี 12.7 (2) ของขอ้บงัคบัสมาคม 

18.5. จดัให้มีการท าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าบริษทัจะยุติพฤติกรรม ท่ีถูกร้องเรียนตามวนัท่ี คพจ. 

ก าหนด 

18.6. การแสดงความรับผิด ซ่ึงรวมถึงเอกสารแสดงการแกไ้ข และการโฆษณาท่ีจะออกมาเพื่อการน้ีของ

บริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คพจ. ก่อนออกเผยแพร่  โดยเป็นความรับผดิชอบ

ของบริษทัท่ีจะตอ้งแน่ใจวา่ไดท้  าตามขอ้ก าหนดของ คพจ. แลว้ และตอ้งแจง้พร้อมทั้งจดัส่งหลกัฐาน

ใหแ้ก่พรีม่าในทนัทีท่ีด าเนินการครบถว้นแลว้ 

18.7. พรีม่าอาจปรับบริษทัท่ีท าการฝ่าฝืนดงัต่อไปน้ี: 

18.7.1. ปรับคร้ังละไม่เกิน 100,000 บาท ส าหรับความผดิคร้ังแรก  

18.7.2. ปรับไม่เกิน 500,000 บาทส าหรับความผดิคร้ังท่ีสอง ภายในเวลา 12 เดือน 

18.7.3. ตอ้งช าระค่าปรับภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้ โดยอาจมีการอุทธรณ์ตามขอ้ 17.1.7 ของ

เกณฑข์อง พรีม่าน้ีได ้
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บทที ่2 
แนวปฏบิัติเร่ืองเกณฑ์จริยธรรม ฉบับที ่12 พ.ศ. 2562 

ของสมาคมผู้วจิัยและผลติเภสัชภัณฑ์ 
(Guideline for PReMA Code of Practice 2019) 

 

บทท่ี 2 แนวปฏิบติัเร่ืองเกณฑจ์ริยธรรม ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2562 ของสมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ 

ประกอบดว้ยเน้ือหาต่าง ๆ ซ่ึงเน้ือหาของแนวปฏิบติัฯ น้ี อา้งอิงถึงหวัขอ้ต่างๆ ในเกณฑจ์ริยธรรมฉบบัท่ี 12 

พ.ศ. 2562 ของสมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ โดยในบางหวัขอ้ อาจไม่มีการระบุถึงแนวปฏิบติัฯ จึงไม่มี

เน้ือหาในท่ีน้ี 

 

แนวปฏิบัติเร่ืองเกณฑ์จริยธรรม ฉบับที ่12 พ.ศ. 2562 ของสมาคมผู้วจัิยและผลติเภสัชภัณฑ์ 

 

บทน า 

(1) เกณฑ์ของพรีม่าไม่ไดบ้งัคบัในเร่ืองเง่ือนไขทางการคา้ในการขายเภสัชภณัฑ์ และพรีม่าส่งเสริมให้มี
การแข่งขนัภายใต ้พรบ. การแข่งขนัทางการคา้  

(2) เกณฑข์องพรีม่าไม่ไดบ้งัคบัในเร่ืองรายการราคาสินคา้หรือเอกสารท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขทาง
การคา้ แต่พรีม่าส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัภายใต ้พรบ. การแข่งขนัทางการคา้ 

(3) แมว้า่เกณฑ์ของพรีม่าไม่ไดบ้งัคบัในเร่ืองเง่ือนไขทางการคา้ในการขายเภสัชภณัฑ์ อยา่งไรก็ดี ในการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานของเกณฑ์ของพรีม่า บริษทัควรจะปฏิบติัตามหลกัการดา้นความโปร่งใสของ
หลกัเกณฑ์น้ี รวมถึงมาตรฐานสากลในเร่ืองของธรรมาภิบาลและการจดัซ้ือจดัจา้ง กฎหมายต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัท าใหมี้เอกสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ 

(4) ในบริบทของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในเร่ืองการ
จ่ายเงินชดเชยโครงการสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนสวสัดิการของรัฐหากว่าการจ่ายเงินสมทบดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องหรือมีความ
เช่ือมโยงกบัการจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐ บทบญัญติัน้ีไม่ใช้บงัคบักบัสมาชิกสามญัซ่ึงกระท าการในนาม
ของผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิกสมาคม 
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(5) พรีม่าตระหนักดีถึงความส าคญัของกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ และการบริจาคดงักล่าวเป็น
กิจการและนโยบายภายในของแต่ละบริษทั ดงันั้น เกณฑ์ของพรีม่าไม่ไดจ้  ากดัการตดัสินใจในการท่ี
บริษทัจะท าการบริจาค อยา่งไรก็ดี บริษทัตอ้งค านึงถึงกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริจาค
ใหอ้งคก์รของรัฐวา่การบริจาคตอ้งไม่เก่ียวโยงกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

 
3. การส่ือสารข้อมูลผลติภัณฑ์ทีย่งัไม่ได้รับการอนุมัติ และการใช้ผลติภัณฑ์นอกเหนือข้อบ่งใช้ 

(1) บริษทัไม่สามารถส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์นอกเหนือข้อบ่งใช้ (off-label indication) ได้จนกว่าจะ
ไดรั้บการอนุมติัขอ้บ่งใช้นั้นในการวางตลาดในประเทศ เวน้เสียแต่ว่าไดรั้บการร้องขอจากบุคลากร
ทางการแพทยเ์น่ืองจากเขา้ข่ายวา่การกระท าดงักล่าวทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอาจถือ
ว่าเป็นการโฆษณาได้ บทบญัญติัน้ีไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อขดัขวางสิทธิของวงการวิชาการและ
ประชาชนท่ีจะไดรั้บทราบความกา้วหนา้ทางวชิาการและทางการแพทยอ์ยา่งเตม็ท่ี ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดรั้บ
การอนุมติัดงักล่าวตอ้งผ่านการพิจารณาจากฝ่ายการแพทยข์องบริษทั โดยมีบุคลากรฝ่ายการแพทย์
หรือฝ่ายทะเบียนยาเป็นผูเ้ผยแพร่ ในกรณีท่ีบริษทัไม่มีบุคลากรฝ่ายการแพทย ์บุคลากรฝ่ายทะเบียนยา
จะเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองการเผยแพร่ดงักล่าว หรืออาจขอค าปรึกษาไปยงัฝ่ายการแพทยข์องส านกังาน
ภูมิภาค/ส านกังานใหญ่  

(2) การก าหนดหวัขอ้ในการประชุมสัมมนาหรือบรรยายเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์หรือขอ้บ่งใช้ท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติันั้นจะกระท ามิได ้แต่สามารถจดัการน าเสนอในลกัษณะท่ีเป็นขอ้มูลวิชาการท่ี
เหมาะสม เช่น ข้อมูลการรักษาท่ีเป็นปัจจุบันเป็นต้น   ซ่ึงจะครอบคลุมถึงยาและวิธีการรักษาท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยมิใช่การส่งเสริมยาท่ียงัไม่เคยรับ
การอนุมติั หรือ การใชผ้ลิตภณัฑน์อกเหนือขอ้บ่งใชโ้ดยเฉพาะ 

(3) แต่หากบริษทัไดรั้บการร้องขอจากสมาคมทางการแพทยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้จดัการบรรยาย หรือ
หาวทิยากรมาบรรยายในหวัขอ้ใด ๆ โดยเฉพาะ ก็สามารถจะท าได ้แต่จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รรยายและทาง
สมาคมทราบถึงสถานะการข้ึนทะเบียนยา/ขอ้บ่งใชข้องผลิตภณัฑ ์และตอ้งใชช่ื้อสามญัในการบรรยาย
เท่านั้น 

(4) ในการท ากิจกรรมก่อนเปิดตัว (Pre-launch) ของยาใหม่ท่ียงัไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทย 
สามารถท าในกลุ่มแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระดบั key opinion leader (KOL) เท่านั้น โดยไม่ถือเป็นการท าการ
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงในลกัษณะน้ีจะถือวา่เป็นการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ก่อนการไดรั้บอนุญาตหรือ
อนุมติัขอ้บ่งใช้เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น การส่ือสารในการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา การ
ประชุมตรวจสอบ การบรรยายหรืออบรมในกลุ่มแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ แต่เน้นย  ้าว่าตอ้งท าในวงจ ากดั
เท่านั้นและหน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายขายไม่ควรมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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(5) ขอ้มูลท่ีส่งเสริมผลิตภณัฑ์จะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง มีความชดัเจน อ่านได้
ง่าย ถูกตอ้ง มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะท าให้ผูรั้บขอ้มูลสามารถ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบ าบัดรักษาโดยผลิตภัณฑ์ยาท่ีเก่ียวข้องได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียงัต้อง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการอนุมติัซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศ 

(6) การส่ือสารก่อนการอนุมติัใชผ้ลิตภณัฑ์ ไม่ไดข้ดัขวางโครงการการบริจาคยาให้กบัผูป่้วย ท่ีไม่ไดเ้ขา้
ร่วมวิจยั ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบั เกณฑ์จริยธรรมท่ีมีทั้ งหมด ควร
ระมดัระวงัเพื่อให้มัน่ใจวา่ การส่ือสารในโครงการการบริจาคยาให้กบัผูป่้วยท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมวิจยั ไม่ได้
เป็นการโฆษณายาท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติัข้ึนทะเบียน หรือยงัไม่ใหใ้ช ้

 
4. มาตรฐานข้อมูลส่งเสริมผลติภัณฑ์ 

(1) การโฆษณาเต็มรูปแบบ (Full Advertisement) คือ การส่งเสริมการขายท่ีอ้างถึงผลดี (promotional 
claim) ของการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

(2) ช่ือท่ีได้รับอนุมัติและแสดงไว้ในโฆษณาควรใช้ช่ือเรียกสากลท่ีไม่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ 
(International Non-proprietary Name (INN)) (ถา้มี) และไม่ควรขดัแยง้กบัระเบียบหรือขอ้ก าหนดใน
ประเทศ 

(3) ประโยคท่ีระบุว่า “ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได”้ (Further information available on request) หรือ
การใชข้อ้ความอ่ืนท่ีมีความหมายในลกัษณะเดียวกนั ตามปกติแลว้ควรจะอยูใ่นแต่ละโฆษณา แต่ให้
ถือว่ายอมรับได้หากค าเตือนทัว่ไปท่ีมีความหมายอย่างเดียวกนัน้ี ได้พิมพ์ไวอ้ย่างชัดเจนบนหน้า
เดียวกนัของส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีการกล่าวถึงการโฆษณาทุกรูปแบบ   

(4) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแจง้ว่า การกล่าวถึงตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ และมีเน้ือหาอยู่บน
หลกัฐานทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนา ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งส่ิงพิมพใ์ห้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตรวจสอบ แต่สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในงานประชุมวชิาการระหวา่งประเทศ (international 
symposium) เท่านั้น หากเป็นส่ิงพิมพท่ี์ใช้นอกงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ อาจถือเป็นการ
โฆษณาถึงแมจ้ะระบุเพียงช่ือสามญัก็ตาม ดงันั้น ในกรณีท่ีจะน าส่ิงพิมพไ์ปใชน้อกงานประชุมวชิาการ
ระหวา่งประเทศ จะตอ้งน าส่งส่ิงพิมพใ์ห้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุมติัเพราะ
ตอ้งดูเจตนาของการใช้เอกสาร โดยตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัยา เอกสารท่ีขอสามารถใชไ้ด้
เพียงในช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัเท่านั้น  

(5) เอกสารท่ีน ามาแจกใน งานประชุมวิชาการระหวา่งประเทศ ท่ีไม่ปรากฎช่ือทางการคา้นั้น ไม่สามารถ
น าไปใช้ในงานประชุมทัว่ไปท่ีไม่ใช่ งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศได ้เน่ืองจากงานประชุม
วชิาการระหวา่งประเทศ มีเกณฑท่ี์ยดืหยุน่มากกวา่ หากจะมาใชใ้นงานประชุมสัมมนาในประเทศ ตอ้ง
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ขออนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรณีไป อยา่งไรก็ดี กรณีน้ีไม่สามารถใชไ้ด้
กบัยาท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

(6) ผลเอกสารสรุปการประชุมจากการประชุมวิชาการท่ีไม่ปรากฎช่ือทางการคา้สามารถน าไปตีพิมพใ์น
วารสารทางการแพทยไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน 
หากมีเน้ือหาท่ีเป็นวิชาการ เป็นความรู้ทางการแพทยอ์ย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ดี แนะน าให้น าไปขอ
อนุญาตทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน เน่ืองจากเน้ือหาท่ีมีการเปรียบเทียบหรือการ
แสดงรูปภาพ อาจถูกตีความวา่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อประโยชน์ทางการคา้ได ้  

(7) ในกรณีท่ีเป็นไปได้ภายใต้บริบทของข้อก าหนดในประเทศ บริษทัควรให้ข้อมูลผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
สาระส าคญัเดียวกนั (เช่น ขอ้ห้าม ค าเตือน ขอ้ควรระวงั ผลขา้งเคียงและขนาดการใช้) ตามท่ีระบุใน
ประเทศอ่ืน ๆ ในการขออนุมติัในขอ้บ่งใชเ้ดียวกนั 

 

5. ส่ือส่ิงพมิพ์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 

(1) ในกรณีท่ีบริษทัจดัสรรงบประมาณ หรือจดัเตรียมหรือจดัพิมพส่ื์อส่งเสริมผลิตภณัฑ์ในวารสาร ส่ือ
ส่งเสริมผลิตภณัฑด์งักล่าวจะตอ้งไม่เขียนแบบอิสระ 

การจดัพิมพ ์reprint ซ ้ าของบทความทางวิชาการและทางการแพทยท่ี์ไม่ไดพ้ฒันาริเร่ิมมาจากบริษทั
เภสัชภณัฑ์ เม่ือมีการน ามาใชโ้ดยล าพงั (stand-alone document) จะไม่ถือวา่เป็นส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ ์
อย่างไรก็ดี หากน าเสนอเอกสารน้ีให้แก่บุคลากรทางการแพทยพ์ร้อมกบัเอกสารอ่ืน ๆ ของบริษทั 
เอกสารดงักล่าวจะถือวา่เป็นส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ในทุกกรณี เม่ือมีการกล่าวถึงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงหรือไดน้ าเสนอพร้อมกบับทความทางวิชาการหรือบทความทางการแพทยห์รืองานศึกษาวิจยั 
ควรให้แหล่งอา้งอิงขอ้มูลท่ีชดัเจนดว้ย งานอาร์ตเวิร์คท่ีพิมพซ์ ้ า (รวมถึง กราฟ ภาพประกอบ รูปถ่าย
หรือตาราง) ท่ีน ามาจากบทความหรือผลการศึกษาวิจยัท่ีรวมไวใ้นส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ควรท่ีจะระบุ
แหล่งขอ้มูลของอาร์ตเวร์ิคนั้นอยา่งชดัเจนและพิมพซ์ ้ าโดยสุจริต 

 
7. ปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย์ 

7.1. งานนิทรรศการ 

(1) กิจกรรมต่างๆของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนิทรรศการจะตอ้งพร้อมให้สาธารณชนและวงการวิชาชีพ
ตรวจสอบได้เสมอ และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณของชุมชนและวิชาชีพ และมีความ
น่าเช่ือถือ ทั้งน้ีรวมถึงภาพลกัษณ์และความประพฤติ (เช่น เคร่ืองแต่งกายและกิริยามารยาท) ของ
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พนักงานบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในนามของบริษัท บุคลากรทุกคนท่ีเป็นผูดู้แลคูหา
นิทรรศการพึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

(2) จากหลักเกณฑ์จริยธรรมในข้อ 7.1.4 ข้อมูลส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏ ณ บริเวณจุดท่ีแสดง
นิทรรศการหรือท่ีใหข้อ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมวชิาการจะตอ้งเป็นดงัต่อไปน้ี 

ก. การประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ระดบันานาชาติ อาจน าเสนอเภสัชภณัฑ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน
ในประเทศท่ีจดังานนั้น หรือไดจ้ดทะเบียนไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีต่างออกไปได ้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี: 

• การประชุมนั้นเป็นงานวิชาการระดบันานาชาติอย่างแทจ้ริง ท่ีมีสัดส่วนของวิทยากรและ
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจากต่างประเทศจ านวนมากกวา่ประเทศท่ีจดังานประชุมนั้น 

• ส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ ส าหรับเภสัชภณัฑ์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในประเทศท่ีจดังานนั้น ควรมี
ขอ้ความท่ีเหมาะสมแนบมาดว้ย โดยระบุวา่เภสัชภณัฑน์ั้นไดจ้ดทะเบียนไวท่ี้ประเทศใด และ
แจง้ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เภสัชภณัฑน์ั้นไม่มีจ  าหน่ายภายในประเทศ 

• ส่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีอา้งถึงขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (เช่น ขอ้บ่งใชใ้นการบ าบดัรักษา ค าเตือน) ท่ี
ไดรั้บอนุมติัในประเทศใดประเทศหน่ึงหรือหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศท่ีจดังานแต่
ก็ได้ข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ไว ้ควรจะมีข้อความอธิบายประกอบ ท่ีระบุถึงเง่ือนไขการจด
ทะเบียนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ; และ 

• ขอ้ความอธิบายควรบ่งบอกช่ือประเทศท่ีเภสัชภณัฑน์ั้นจดทะเบียน  และแจง้ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่
เภสัชภณัฑน์ั้นไม่มีจ  าหน่ายภายในประเทศ 

ข. กรณีท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัการประชุมในประเทศ: 

• โดยหลกัการ ตามพระราชบญัญติัยาฉบบัปัจจุบนั การเผยแพร่ช่ือสามญัของยาใหม่ท่ียงัไม่เคย
ไดรั้บอนุมติัในประเทศไทยเขา้ข่ายเป็นการโฆษณายา 

• ดงันั้น การแจกเอกสาร (reprint) ท่ีปรากฎช่ือสามญั ไม่สามารถกระท าได ้เวน้เสียแต่ว่า จะ
ไดรั้บการร้องขอจากบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร (ในกรณีน้ีจะถือเป็นการให้
ข้อมูลทางการแพทย์ (medical information service) ส่วนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ท่ี คูหา
นิทรรศการไม่สามารถท าได ้ เพราะจะเขา้ข่ายการโฆษณายาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติั  

อน่ึง การท าส าเนาเอกสารหรือต าราใดๆ  โดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของตามกฎหมายอาจถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

(3) การแจกส าเนา บทความ ท่ีแสดงถึงขอ้เสียของสินคา้ของคู่แข่ง ถ้าขอ้มูลนั้นได้มาจาก วารสารทาง
การแพทย์ก็สามารถท าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระท าดังกล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความ
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น่าเช่ือถือของคู่แข่ง ไม่สามารถท าได ้เวน้แต่เป็นขอ้มูลทางวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับแลว้โดยทัว่ไป และ
ตอ้งไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

(4) จากหลกัเกณฑ์จริยธรรมขอ้ 7.1.7 กิจกรรมเพื่อแจกรางวลัท่ีระบุค าขวญัส่งเสริมการขาย หรือ ระบุช่ือ
ของโรค บนต าแหน่งเหนือหลุมกอลฟ์ นั้นจะท าไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด    

(5) ห้ามมิให้แจกจ่ายตวัอย่างผลิตภณัฑ์ในงานนิทรรศการ หรือแนบไวใ้นชุดเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วม
การประชุม 

 
7.2. งานและการประชุมวชิาการ 

7.2.1. วตัถุประสงค์ทางวชิาการและทางการศึกษา 

(1) ในการพิจารณาว่าจะให้การสนับสนุนงานประชุมท่ีจดัข้ึนโดยบุคคลอ่ืน เช่น องค์กรสุขภาพ หรือ
สมาคมแพทย ์รวมถึงการจะสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์ห้เขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวหรือไม่ 
ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ต่อไปน้ี 

ก. ก าหนดการด้านวชิาการ 

• ก าหนดการดา้นวชิาการปรากฏในเวบ็ไซตข์องผูจ้ดังานก่อนการประชุม 

• ก าหนดการด้านวิชาการครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดของงานประชุม โดยแสดงเน้ือหาการ
ประชุมในแต่ช่วงเวลาในแต่ละวนั 

• เน้ือหาของการประชุมยึดตามหลกัวิชาการและไดรั้บการปรับให้เหมาะสมกบัผูท่ี้จะเขา้ร่วม
ประชุม 

ข. กจิกรรมบันเทงิ กจิกรรมสันทนาการ และอาหาร 

• ตอ้งไม่จดักิจกรรมบนัเทิง (เช่น ทวัร์เยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียว หรือกิจกรรมสันทนาการ) ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการประชุม ไม่ว่าจะก่อน ระหว่าง หรือหลงัการประชุม และ ไม่มีการเดินทาง
เพื่อไปรับประทานอาหารท่ีเกินความเหมาะสมหรือบ่อยคร้ังเกินไประหวา่งการประชุม 

• ไม่จดัใหรั้บประทานอาหารในสถานท่ีท่องเท่ียว หรือสถานท่ีเชิงวฒันธรรม 

• อาหารท่ีจดัไวใ้ห้ในโปรแกรมจะตอ้งไม่มีราคาสูงเกินความจ าเป็น (เช่น แชมเปญตอ้นรับ 
หรืองานเล้ียงกาล่าดินเนอร์) 

• บริษทัท่ีให้การสนบัสนุนจะตอ้งมัน่ใจวา่กิจกรรมบนัเทิงและค่าเล้ียงรับรองท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับ
แพทยท่ี์ตนใหก้ารสนบัสนุนนั้น เป็นไปตามตวัหนงัสือและเจตนารมณ์ของหลกัเกณฑน้ี์ 
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ค. ผู้ติดตาม  

• ผูติ้ดตามต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน โดยไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการอ านวยความ
สะดวกใดๆ จากบริษทัท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

• บุคลากรทางการแพทยค์วรจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมแทนท่ีจะไปร่วมกิจกรรมกบัผูติ้ดตาม 

หากมีขอ้สงสัย (เก่ียวกบัขอ้ ก. ถึง ค. ขา้งตน้) หรือเห็นวา่การจดังานประชุมมีความไม่เหมาะสม บริษทั
ควรพิจารณาขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรือแนะน าใหมี้การแกไ้ขก่อนท่ีจะเขา้ร่วมในงานประชุมนั้น 

(2) ความประพฤติของบุคลากรของบริษทัในงานประชุมวิชาการจะตอ้งพร้อมให้สาธารณชนและวงการ
วิชาชีพตรวจสอบไดเ้สมอ และตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาบรรณของชุมชนและวิชาชีพ และมี
ความน่าเช่ือถือ ความประพฤติของตวัแทนบริษทัตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีน าความเส่ือมเสียหรือลดความ
น่าเช่ือถือต่ออุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ์ ตวัแทนบริษทัไม่ควรเชิญแพทยเ์ขา้ร่วมงานประชุมดงักล่าวใน
ลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม 

(3) สมาชิกของพรีม่ามีสิทธิลงทะเบียนและเขา้ร่วมในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ท่ีจดัโดย
องค์กรหรือสมาคมแพทย ์โดยไดรั้บการสนบัสนุนทั้งหมดจากบริษทั และเป็นการประชุมท่ีเปิดให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมได ้

อยา่งไรก็ดี แต่ละบริษทัมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเชิญกลุ่มคนเฉพาะมาเขา้ร่วมการประชุมวิชาการ หรือการ
ประชุมใหญ่ ท่ีตนจดัข้ึนโดยเฉพาะ (stand-alone) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมาจากบริษทัสมาชิกอ่ืนถือว่าไม่
เหมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตล่วงหนา้แลว้ 

(4) การอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะใดๆ เช่น ทกัษะการบริหารและการจดัการ ไม่จดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชุมวชิาการ 

(5) การประชุมหรือสัมมนาทางการแพทย ์(ทั้งในประเทศและนานาชาติ) ท่ีด าเนินการโดยบริษทั (เฉพาะ
ในประเทศเท่านั้น) ส านกังานภูมิภาค หรือส านกังานใหญ่ของบริษทัท่ีเป็นผูจ้ดั จะตอ้งแบ่งเวลาร้อยละ 
75 เป็นอย่างต ่าของเวลาทั้งหมดให้แก่เน้ือหาวิชาการ ทั้ งน้ี ไม่รวมระยะเวลาเดินทางตามความ
เหมาะสม ค าแนะน าในการค านวณจากเวลางาน 8 ชัว่โมงต่อวนั มีดงัต่อไปน้ี    

• การประชุม 2 วนั 1 คืน ตอ้งมีส่วนวิชาการ 6 ชัว่โมง ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาถึงท่ีประชุม
ตอนเท่ียงของวนัประชุมวนัแรก และออกจากท่ีประชุมตอนเท่ียงของวนัประชุมวนัท่ีสอง 

• การประชุม 3 วนั 2 คืน ตอ้งมีส่วนวชิาการ 12 ชัว่โมง ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาถึงท่ีประชุม
ตอนเท่ียงของวนัประชุมวนัแรก และออกจากท่ีประชุมตอนเท่ียงของวนัประชุมวนัท่ีสาม   
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(6) การเยี่ยมโรงพยาบาล หรือ โรงงาน ส านกังานใหญ่ ห้องปฏิบติัการ หรือศูนยว์ิจยัไม่ถือว่าเป็นการจดั
ประชุมวิชาการ จึงไม่สามารถท าได้ เวน้แต่ ในกรณีมีการประชุมวิชาการจดัข้ึน ณ เมืองท่ีสถานท่ี
เหล่านั้นตั้งอยู ่

(7) กรณีการจดัประชุมวิชาการในต่างประเทศซ่ึงจดัโดยบริษทัในภูมิภาคหรือส านกังานใหญ่ของบริษทั
โดยมีความร่วมมือจากอย่างน้อยจากบริษทัต่างชาติ นานาชาติ 3 บริษทั บริษทัสามารถเชิญบุคลากร
ทางการแพทยเ์ขา้ร่วมประชุมได ้อยา่งไรก็ดี แมใ้นกรณีท่ีไม่มีเกณฑใ์นการก าหนดสัดส่วนผูเ้ขา้ร่วมท่ี
ชดัเจน  แต่ผูเ้ขา้ร่วมจากประเทศท่ีมาเยอืนไม่ควรมีจ านวนเกินก่ึงหน่ึงของท่ีประชุม  

(8) บริษทัไม่ควรจดักิจกรรมให้กบัแพทยท่ี์บริษทัให้การสนบัสนุนในช่วงท่ีบริษทัอ่ืนจดัประชุมระหว่าง
อาหารกลางวนัหรืออาหารเยน็ (lunch symposium หรือ dinner symposium) เน่ืองจากโดยหลกัการแลว้ 
ในระหวา่งก าหนดการท่ีเป็นทางการ (official program) ของสมาคม ไม่ควรมีการจดักิจกรรมซ ้ าซ้อน
กนัซ่ึงถือวา่ขดัจริยธรรม และถา้กิจกรรมท่ีจดัไม่ใช่กิจกรรมทางวิชาการ จะผดิหลกัเกณฑข์อ้ 7.2.1 อีก
ดว้ย 

(9) บริษทัสามารถจดัการประชุม คณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือผูต้รวจสอบ (advisory board or investigator 
meeting) ทั้งในระดบัทัว่โลกหรือภูมิภาค ในประเทศไทยส าหรับยาท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในประเทศ
ไทยได้ หากเป็นเร่ืองท่ีต้องท าการประชุมโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือผูต้รวจสอบ (advisory 
board or investigator meeting) อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมส าหรับบุคลากรทาง
การแพทยโ์ดยทัว่ไปเพื่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ไม่สามารถกระท าได ้

 
7.2.2. งานประชุมทีต้่องเดินทาง  

(1) การสนบัสนุนค่าเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกประเภทควรเป็นชั้นประหยดั (Economy economy 
class) หากบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับการสนับสนุนประสงค์จะเล่ือนชั้นการเดินทางจากชั้น
ประหยดั บุคลากรทางการแพทยน์ั้นด าเนินการได้โดยจะตอ้งจ่ายส่วนต่างด้วยตนเองโดยไม่มีการ
สนบัสนุนหรือการอ านวยความสะดวกจากบริษทั 

(2) การเดินทางของบุคลากรทางการแพทยท่ี์สนับสนุนไปในเส้นทางอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากสนามบิน 
สถานท่ีจดัประชุม โรงแรมหรือท่ีพกั และร้านอาหารท่ีก าหนดจะกระท ามิได ้ระยะทางท่ีใช้ส าหรับ
เดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารท่ีไกลเกินสมควรไม่สามารถท าได ้ 

(3) ไม่ควรจดัการเดินทางต่างประเทศท่ีใชร้ะยะเวลาเพิ่มข้ึนโดยไม่เหมาะสม ทั้งก่อนหรือหลงัการประชุม
วิชาการ  เวน้แต่จะมีการประชุมสัมมนาวิชาการ/ความรู้อ่ืนอีกในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวโดยมี
หลกัฐานประกอบ 
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(4) ไม่ควรจดัการเดินทางไปยงัประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นประเทศท่ีสถานท่ีจดัการประชุมวิชาการตั้งอยู่ ก่อน 
ระหวา่งหรือ หลงัการประชุมวชิาการ หรือระหวา่งการเปล่ียนเท่ียวบิน 

(5) การสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทยไ์ปประชุมต่างประเทศ บุคลากรทางการแพทยพ์ึงเขา้ร่วม
ประชุมตามก าหนดการของการประชุมนั้นๆ บุคลากรทางการแพทยอ์าจจ่ายเงินเพิ่มเองเพื่อท่องเท่ียว
ได ้ถา้ไม่ทบัซ้อนกบัช่วงเวลาการประชุม ทั้งน้ีบุคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลง
ตัว๋ รวมถึงการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดดว้ยตนเอง 

 
7.2.3. สถานทีจั่ดประชุมทีเ่หมาะสม 

(1) สถานท่ีจดัประชุมไม่ควรมีภาพลกัษณ์ท่ีสาธารณะมองวา่เป็นสถานท่ีเพื่อกิจกรรมบนัเทิง หมายความ
รวมถึง สนามกอล์ฟ สถานบริการสปาพิเศษ ไม่สามารถจดัการประชุมบนเกาะได้ เวน้แต่จะเป็น
สถานท่ีซ่ึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นสถานท่ีจดัการประชุมนานาชาติแลว้ เช่น เกาะภูเก็ต 

แนวทางการเลือกท่ีตั้งและสถานท่ีจดัการประชุม มีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

ก. หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาความเหมาะสมของทีต่ั้งของสถานทีจั่ดการประชุม (โดยสังเขป) 

• ตอ้งอยูใ่นหรือใกลก้บัเมืองท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นศูนยก์ลางทางวชิาการหรือธุรกิจ และผูท่ี้
จะเขา้ร่วมประชุมสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก  

• จะตอ้งไม่เป็นท่ีรู้จกัในฐานะสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมสันทนาการเป็นหลกั 

• สถานท่ีตอ้งไม่เป็นหรือถูกมองวา่เป็นส่ิงดึงดูดหลกัของงาน 

• เวลาการจดัประชุมควรหลีกเล่ียงไม่ให้ตรงกบังานกิจกรรมดา้นกีฬาหรือวฒันธรรมท่ีเป็นท่ี
รู้จกัทั้งในระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ ซ่ึงจะจดัในสถานท่ีและเวลาเดียวกนั และไม่
ควรมีการจดักิจกรรมดงักล่าวในช่วงก่อนหรือหลงัการประชุม 

• สถานท่ีตอ้งเหมาะสมในเชิงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการจดังานประชุม  

หมายเหตุ เมืองหลวงหรือมหานครอ่ืนๆ ท่ีเป็นศูนยก์ลางการค้ามีแนวโน้มว่าจะเป็นสถานท่ีท่ีสม
เหตุผลและเหมาะสมส าหรับการจดัประชุม แต่ทั้งน้ีอาจตอ้งมีการประเมินความเหมาะสมของสถาน
ท่ีตั้งแตกต่างกนัออกไปส าหรับการประชุมในประเทศท่ีมีเฉพาะบุคลากรทางการแพทยใ์นประเทศเขา้
ร่วมประชุม ซ่ึงแตกต่างจากการประชุมระดบัภูมิภาคหรือระดบันานาติ  แผนงานการจดัประชุมอาจ
ส่งผลให้สถานท่ีบางแห่งมีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือเหมาะแก่การจดังาน เช่น ความพร้อมของ
ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ศูนยก์ารวจิยัหรือการผลิต 
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ข. หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาความเหมาะสมของสถานทีจั่ดประชุม (โดยสังเขป)  

• เอ้ือต่อวตัถุประสงคท์างวชิาการและการใหค้วามรู้ของการประชุม 

• ตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการจดัการประชุมและผูเ้ขา้ประชุม 

• ส่ิงอ านวยความสะดวกในการประชุมจ ากดัการใชง้านไวใ้ห้ผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกดงักล่าวควรช่วยลดเวลาเดินทางใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่  

• กรณีท่ีเมืองเป็นทั้งศูนยก์ลางทางวิชาการหรือธุรกิจ และตั้งอยู่ในสถานท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ควรหลีกเล่ียงสถานท่ีจดัประชุมท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียวหลกั  

• ตอ้งไม่มีช่ือเสียงเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นความบนัเทิง กีฬา กิจกรรมสันทนาการ หรือ
การพกัผอ่น  

• เม่ือพิจารณาจากท่ีตั้ง สถานท่ีจดัประชุมตอ้งมีความมัน่คงและปลอดภยั  

• ตอ้งไม่แสดงภาพลกัษณ์ท่ีฟุ่มเฟือย แมว้่าราคาจะไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานท่ีอ่ืน (เช่น
สามารถอา้งอิงไดจ้ากการจดัล าดบัโดยหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ หรือ การ
จดัล าดบัทัว่ไปโดยตวัแทนการท่องเท่ียว) 

(2) โรงภาพยนตร์ถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีมีภาพลกัษณ์เพื่อความบนัเทิง  จึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการ
จดังานการประชุมวชิาการใดๆ 

(3) การจดัการน าเสนอแบบกลุ่ม (group presentation) ภายในร้านอาหาร หรือการเช่าห้องเพื่อจดัการ
น าเสนอแผนภาพ (slide presentation) ไปพร้อมกบัการรับประทานอาหารสามารถท าไดอ้ยา่งเรียบง่าย
และพอประมาณ ทั้งน้ี สถานท่ีควรมีความเหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการประชุม และ
ไม่มีภาพลกัษณ์ของสถานบนัเทิงหรือสถานพกัผอ่น (entertainment & leisure) 

(4) มิให้จดังานประชุมแยกต่างหาก (stand-alone) ในจงัหวดัอ่ืนท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
หากบุคลากรทางการแพทยท่ี์เขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ (มากกว่าคร่ึง) มาจากกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

 
7.2.4. ข้อจ ากดั 

(1) ตามหลกัทัว่ไป การรับรองท่ีจดัให้แก่บุคลากรทางการแพทยไ์ม่ควรเกินไปจากท่ีบุคลากรทางการ
แพทยท์่านนั้นพร้อมจะจ่ายเองตามปกติ การรับรองโดยบริษทั ไม่ว่าจะเป็นการรับรองโดยตรง หรือ 
ผ่านการสนับสนุน หรือ ผ่านการให้ความช่วยเหลือของผูจ้ ัดงานประชุมจะต้องเป็นรองจากเพื่อ
วตัถุประสงคท์างวชิาการ 
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(2) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ควรไปถึงสถานท่ีจดัประชุมก่อนการประชุมจะเร่ิมเป็นเวลานานเกินจ าเป็น หรือ
อยูห่ลงัการประชุมส้ินสุดลงนานเกินจ าเป็น หากเม่ือเวลาท่ีรายการวชิาการท่ีเป็นทางการส้ินสุดลงท่ีซ่ึง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเดินทางกลบัท่ีพกัของตนไดใ้นวนัเดียวกนั ห้ามมิให้มีการสนบัสนุนค่าท่ีพกั
คืนสุดทา้ย อยา่งไรก็ดี อาจมีขอ้ยกเวน้โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ใหส้ามารถสนบัสนุนท่ีพกัคืนสุดทา้ย
ได ้หากเป็นเหตุผลเก่ียวกบัการเดินทาง (เช่น ขอ้จ ากดัของเท่ียวบิน หรือ การเดินทางดึกในยามวกิาล)  

(3) บริษทัสามารถสนบัสนุนการประชุมพร้อมอาหารค ่าท่ีไม่ฟุ่มเฟือยใหก้บัผูเ้ขา้ประชุมในงานประชุมท่ีมี
การบรรยายหัวขอ้หลกัเก่ียวกบัการแพทย ์ ความเหมาะสมในการเล้ียงรับรองในลกัษณะน้ีให้จดัใน
ระดบัประชุมธุรกิจปกติ เป็นตน้ว่า อาหารแบบบุฟเฟต์ หรืออาหารชุดส าหรับการเล้ียงม้ือเท่ียง  การ
รับรองแบบหรูหรา อยา่งเช่น กุง้มงักร ไข่ปลาคาเวยีร์ เน้ือมตัสึซากะ ไม่เหมาะสม 

(4) ในกรณีท่ีไม่มีการระบุการจดัเล้ียงอาหารในโปรแกรมการประชุมวิชาการของราชวิทยาลยั บริษทั
สามารถจดัเล้ียงอาหารแก่แพทยท่ี์บริษทัสนบัสนุนให้ลงทะเบียนในงานประชุมน้ีได ้แต่ การจดัเล้ียง
จะตอ้งอยูใ่นวิสัยพอเหมาะพอควร ส าหรับแพทยท่ี์บริษทัไม่ได ้สนบัสนุน บริษทัไม่สามารถจะพาไป
รับประทานอาหารได ้ เพราะถือเป็น การสันทนาการส่วนตวั (stand-alone entertainment) ซ่ึงเป็นส่ิง
ตอ้งหา้ม 

 
7.2.5. รายการบันเทงิ 

(1) ในกรณีท่ีบริษทัจดัให้มีการประชุมและจดัให้มีกิจกรรมในระหว่างนั้น เช่น ช่วงอาหารค ่าในการ
ประชุมซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงวนั บริษทัสามารถจดัดนตรีประกอบในระหว่างการรับประทาน
อาหาร หรือ การแสดงคัน่เวลาของนกัร้องในทอ้งถ่ินได ้ อน่ึง เป็นการไม่เหมาะสมท่ีบริษทัจะให้การ
อุปถมัภส์นบัสนุนในการเขา้ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต ซ่ึงอาจถูกมองไดว้า่เป็นการจงใจจดัข้ึนแทนท่ี
จะเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบระหวา่งการรับรอง  นอกจากนั้นยงัเป็นการละเมิดเกณฑจ์ริยธรรม
ในเร่ืองการหา้มจ่ายเงินค่าบตัรเขา้ชมรายการบนัเทิง 

(2) ไม่อนุญาตใหมี้การจดัทวัร์ส่วนตวัเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

(3) กิจกรรมรับรองและรายการบนัเทิงระหว่างการประชุมวิชาการ ไม่ว่าจะจดัโดยบริษทัโดยตรง หรือ
ผ่านสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพใด ๆ จะตอ้งเป็นไปโดยเรียบง่ายและพอประมาณ รายการบนัเทิงใน
ลกัษณะ “พอประมาณ” อาจตีความไดใ้นลกัษณะหา้มใชน้กัแสดงท่ีมีช่ึอเสียงโด่งดงั ไม่เหมาะสม หรือ 
มีค่าตวัสูง ถึงแมว้่าการแสดงจะเป็นเพียงจุดประสงคร์องจากการรับประทานอาหาร   การปรากฏตวั
ของดารานกัแสดงจากส่ือโทรทศัน์หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกัไม่ถือเป็นเร่ืองพอประมาณ  ในขณะท่ีการแสดง
พื้นเมืองหรือการแสดงของนกัร้องในทอ้งถ่ินคัน่ระหวา่งการรับประทานอาหารเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้
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(4) เม่ือไดรั้บการร้องขอจาก องค์กรแพทยห์รือโรงพยาบาลทั้งน้ีเพื่อการปรับปรุงบริการทางการแพทย ์
เป็นการเหมาะสมท่ีบริษทัยาสามารถจะซ้ือบตัรคอนเสิร์ตการกุศลได ้แต่บริษทัจะน าบตัรคอนเสิร์ตไป
มอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยมิ์ได ้  

(5) ในกรณีการให้แพ็คเกจการสนบัสนุนแก่องค์กรสุขภาพหรือสมาคมแพทย ์บริษทัตอ้งตรวจสอบให้
แน่ใจวา่แพค็เกจดงักล่าวไม่มีการสนบัสนุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์องพรีม่า เช่น งานกาล่าดินเนอร์ 
รายการบนัเทิง หรืองานเล้ียงรับรองท่ีหรูหรา 

 
7.2.6. ผู้ติดตาม 

(1) บริษทัท่ีสนบัสนุนตอ้งไม่ออกค่าเดินทางและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมถึงการสนบัสนุนเพิ่มเติม หรืออ านวย
ความสะดวกใหก้บัครอบครัว หรือผูติ้ดตาม  

(2) การใหผู้ติ้ดตามร่วมรับประทานอาหารท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานประชุม แมว้า่บุคลากรทางการแพทยจ์ะเป็น
ผูช้  าระค่าใชจ่้ายเอง ถือวา่เป็นการไม่เหมาะสม ทั้งน้ี ควรแจง้เร่ืองดงักล่าวให้บุคลากรทางการแพทย์
ทราบก่อนท่ีจะเชิญบุคลากรทางการแพทยเ์ขา้ร่วมงานประชุม 

 
7.3. ค่าตอบแทน 

(1) อตัราค่าตอบแทนวิทยากรหรือผูด้  าเนินรายการในงานประชุมทั่วไปตามอัตราตลาดท่ีเป็นธรรม 
สามารถอา้งอิงไดจ้ากผลส ารวจล่าสุดของสมาคม ซ่ึงจะท าการส ารวจทุก 2 ปี  

(2) ค าแนะน าดงักล่าวน้ีไม่ไดมี้จุดประสงค์ในการจ ากดัไม่ให้สมาชิกใช้อตัราค่าตอบแทนท่ีต่างออกไป 
หากเป็นอตัราท่ีไม่มากเกินไปและสะทอ้นอตัราตลาดท่ีเป็นธรรมส าหรับการให้บริการดงักล่าว โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ลกัษณะของบริการ ความเช่ียวชาญทางการรักษา ประสบการณ์หรือ
คุณสมบติัของบุคลากรทางการแพทย ์ความซบัซ้อนของหัวขอ้ ประเภทของงานประชุมและบทบาท
ในงาน รวมถึง ระยะเวลาของงาน 

 
8. ของขวญัและส่ิงของอืน่ ๆ ทีม่อบให้กบับุคลากรทางการแพทย์ 

(1) ไม่อนุญาตให้บริษทัเสนอเงินบริจาคหรือเป็นผูส้นบัสนุนงานพิธีศพหรือมอบพวงหรีดในการเสียชีวติ
ของบุคลากรทางการแพทยห์รือสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย ์ในท่ีน้ี สมาชิกใน
ครอบครัว ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรธิดาของบุคลากรทางการแพทยเ์ท่านั้น อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองมาจากวฒันธรรมและความเช่ือส่วนบุคคล บริษทัอาจจะไม่หา้มพนกังานของตนในการมอบพวง
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หรีดหรือเสนอมอบเงินบริจาคหรือเป็นผูส้นับสนุนงานพิธีศพ โดยให้ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจส่วน
บุคคลโดยไม่มีจุดประสงคแ์อบแฝง 

(2) เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์มอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยแ์ต่ผูเ้ดียวเพื่อการส่งเสริมยาท่ีไม่ตอ้งมี
ใบสั่งแพทย ์(over-the-counter medicines) จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาและมีมูลค่านอ้ยกวา่ 500 บาท 

(3) อาจจะมีขอ้ห้ามในการมอบปฏิทินปีใหม่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์เน่ืองจากอาจถือไดว้่าเป็นทั้ง
ของขวญัเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกบังานของ
บุคลากรทางการแพทยห์้ามไม่ให้มอบปฏิทินปีใหม่ให้บุคลากรทางการแพทย ์เน่ืองจากถือไดว้่าเป็น
ของขวญัเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ซ่ึงไม่ได้เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังานของบุคลากรทางการแพทย ์

(4) ห้ามไม่ให้มอบเคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมยาท่ีตอ้งมีใบสั่งแพทยใ์ห้กบั
องคก์รทางการแพทย ์เพื่อน าไปมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทยอี์กทีหน่ึง (โดยออ้ม) หา้มไม่ใหม้อบ
เคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมยาท่ีต้องมีใบสั่งแพทย์ให้กับองค์กรทาง
การแพทย ์เพื่อให้องคก์รทางการแพทยน์ าไปมอบต่อให้กบับุคลากรทางการแพทยอี์กทีหน่ึง (เป็นการ
ให้ทางออ้ม) รวมถึงการไม่สนับสนุนกระเป๋างานประชุมหรือส่ิงของอ่ืนๆเพื่องานประชุมวิชาการ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป็นการสนับสนุนแบบแพ็คเกจส าหรับการประชุมวิชาการโดยมีเคร่ืองมือ
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์รวมอยูใ่นแพค็เกจสามารถกระท าได ้บริษทัสมาชิกสามารถสนบัสนุนแพค็เกจนั้น
ไดเ้ม่ือเคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไม่ไดเ้ป็นส่ิงของหลกัในแพค็เกจและไม่มีตราสินคา้บนเคร่ืองมือ
ส่งเสริมผลิตภณัฑ ์

(5) ส าหรับการให้ส่ิงของท่ีใช้ในทางการแพทย ์“ตอ้งไม่ไปหักลา้งกบัวิธีปฏิบติัตามปกติทางธุรกิจ” ซ่ึง
หมายความว่า ลกัษณะ จ านวนหรือความถ่ีของการให้ ‘ส่ิงของท่ีใช้ในทางการแพทย’์ จะตอ้งไม่ไป
เปล่ียนแปลงอย่างส าคญัต่อวิธีปฏิบติัตามปกติในการไดม้าซ่ึงส่ิงของดงักล่าว ดงันั้น หากบริษทัจะ
รับภาระในการจดัหาส่ิงของท่ีใชใ้นทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลโดยท่ีโรงพยาบาลมีงบประมาณท่ี
จะจดัหาเองไดน้ั้น ยอ่มเป็นการไม่เหมาะสม 

(6) ตวัอยา่งของเคร่ืองมือส่งเสริมผลิตภณัฑส่ิ์งของท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทยท่ี์มอบใหแ้ก่บุคลากร
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ยาท่ีไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย ์ไดแ้ก่ ปากกา ดินสอ ไม้
บรรทดั กระดาษจดบนัทึก สมุด กระดาษจดบนัทึกแบบแผ่นแปะ แฟ้ม กระดานไวทบ์อร์ดขนาดเล็ก 
สมุดจดบนัทึกตารางเวลาส าหรับผูบ้ริหาร ปฏิทิน สมุดจดนดั กล่องใส่เอกสาร กล่องกระดาษทิชชู 
ในขณะท่ีส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะถือวา่ไม่เหมาะสม เช่น ตวัอ่านการ์ด พาวเวอร์
แบงค ์เมา้ส์ สายต่อยเูอสบี ล าโพงและหูฟัง 
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(7) ตวัอยา่งของส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทยส่ิ์งของท่ีใชใ้นทางการแพทยซ่ึ์งหากบริษทัจดัหาจะ
ถือว่า หักลา้งกบัวิธีปฏิบติัตามปกติทางธุรกิจ เช่น หูฟังของแพทย ์ถุงมือท่ีใช้ในการผ่าตดั เคร่ืองวดั
ความดนัโลหิตและเข็ม เน่ืองจากเป็นส่ิงของทางการแพทยต์ามปกติ ท่ีบุคลากรทางการแพทยเ์องหรือ
จากนายจา้งของบุคคลากรทางการแพทยต์อ้งเป็นผูจ้ดัหาดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

(8) ตวัอยา่งของขอ้มูลหรือส่ิงของทางการศึกษาส่ิงของท่ีใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูลและเพื่อการศึกษา ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์เก็บขอ้มูล (memory sticks) ท่ีได้มีการใส่ขอ้มูลทางการศึกษาไวแ้ล้ว ซ่ึงจะถือว่าเหมาะสม 
หากความจุของอุปกรณ์สอดคลอ้งกบัปริมาณขอ้มูลท่ีใส่ไว ้ในขณะท่ีคอมพิวเตอร์แทบเล็ตมีมูลค่ามาก
เกินไปท่ีจะมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์แมว้า่จะสามารถน าไปใชใ้นการให้ความรู้แก่ผูป่้วยไดก้็
ตาม 

 
9. ตัวอย่างผลติภัณฑ์ 

(1) การแจกตวัอย่างเภสัชภณัฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นอาจแจกให้แก่บุคลากรทางการแพทยผ์ูซ่ึ้งได้รับ
อนุญาตให้สั่งจ่ายผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลผูป่้วย แต่ทั้งน้ี ควรท าเคร่ืองหมาย
ใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็นตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์เพื่อป้องกนัมิใหน้ าไปจ าหน่ายซ ้ าหรือน าไปใชใ้นทางอ่ืน 

(2) บริษทัควรควบคุมจ านวนตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีมอบใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยห์รือสถาบนัการแพทย์
และควรมีแนวทางในการจดัการตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีได้มอบให้แก่ผูแ้ทนเวชภณัฑ์ไป ทั้งน้ีเพื่อให้
มัน่ใจวา่ไดมี้การใชต้วัอยา่งผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม 

 
10. การวจัิยทางคลนิิกและความโปร่งใส 

10.1. การศึกษาและเฝ้าระวงัการใช้เภสัชภัณฑ์ภายหลงัการวางตลาดและการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

(1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศไทย มีระเบียบปฏิบติัให้บริษทัเภสัชภัณฑ์ท า
โครงการเฝ้าติดตามความปลอดภยัในการใช้ยาส าหรับยาใหม่ (SMP) เป็นเวลา 2 ปี หลงัผลิตภณัฑ์
วางตลาด เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลดา้นความปลอดภยั ตามระเบียบท่ีก าหนดให้เก็บและติดตามอาการอนั
ไม่พึงประสงคใ์นประชากรไทย ภายหลงัจากระยะเวลา 2 ปี มาตรการน้ีให้ถือเป็นแบบสมคัรใจ โดย 
SMP น้ีถือเป็นระเบียบปฏิบติั ไม่ใช่กิจกรรมทางการตลาด 

(2) ต้องไม่น าการติดตามผลการใช้ผลิตภณัฑ์ภายหลังจากการวางตลาด (PMS) และการเฝ้าระวงัการ
ติดตามความปลอดภยัในการใชย้าใหม่ (SMP)  มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือผลกัดนัใหมี้การสั่งใชย้ามากข้ึน 

(3) ควรค านึงถึงหลกัเกณฑ์ทางการวิจยัทางการแพทยข์องสมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ ดงัจะกล่าว
ต่อไปน้ี: 
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• เหตุผลในการสนบัสนุนและช่วยเหลือการวจิยั - เราช่วยเหลือและสนบัสนุนการวจิยัทางการแพทย์
เพื่อจะหาค าตอบในเชิงวชิาการ 

• การด าเนินการวิจยั - เราด าเนินการวิจยัตามหลกัการของ ICH/GCP และขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลภายในประเทศทุกประการ 

• การจ่ายค่าตอบแทนใหบุ้คลากรทางการแพทย ์- ไม่ใหเ้งินเพื่อโนม้นา้วหรือให้เงินรางวลัแก่แพทย์
เพื่อท าการศึกษาวิจยั การจ่ายเงินควรให้ตามความเหมาะสมของอตัราท่ีเป็นธรรมทัว่ไปส าหรับ
ปริมาณงานท่ีท า หา้มจ่ายเงินใหแ้พทยใ์นการเก็บขอ้มูลความปลอดภยัในการใชย้าใหม่  

• การเผยแพร่ผลการวิจัย - เม่ือใดก็ตามท่ีเหมาะสม เราจะเปิดเผยผลการวิจัยการแพทย์ท่ีมี
ความส าคญัต่อผูป่้วย บุคลากรทางการแพทยห์รือผูส้นบัสนุนการวิจยัท่ีถูกตอ้ง เป็นจริง และเป็น
กลาง ทั้งน้ีเพื่อใหลู้กคา้ของเรามีขอ้มูลครบถว้นในการพิจารณาตดัสินใจไดเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ
เรา โดยเราได้ปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดส าหรับต้นฉบับท่ีส่งให้วารสารการแพทย์”ของ
คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารการแพทยร์ะหวา่งประเทศ  

(4) การท าการวิจยัโดยให้ผูป่้วยซ้ือยาเอง หรือใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จะกระท าไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บั
ขอ้เทจ็จริงเป็นรายๆไป ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee)  

(5) เอกสารส าหรับให้ข่าวสารความรู้แก่ผูป่้วย จะระบุช่ือสามญัของยาไดต่้อเม่ือปรากฏรายช่ือยาสามญั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น (ขอ้มูลเป็นธรรมและเป็นกลาง) ไม่ใช่มีช่ือยาสามญัเพียงตวัเดียว หรือมี
หลายตวัแต่มีขอ้มูลท่ีเอนเอียงไปท่ียาตวัใดตวัหน่ึงโดยเฉพาะ เน่ืองจากอาจจะเขา้ข่ายเป็นการโฆษณา
ยาได้ ทางท่ีดีควรจะใช้ช่ือของกลุ่มยา (drug class) เช่น proton-pump inhibitor เป็นตน้ จะเหมาะสม
กวา่และไม่ถูกเพง่เล็งหรือเป็นท่ีโตแ้ยง้ 

 
11. การวจัิยตลาด 

(1) เม่ือเขา้ไปขอท าการศึกษาวจิยัตลาด จะตอ้งเปิดเผยวา่ก าลงัวจิยัการตลาดตั้งแต่ติดต่อคร้ังแรก 

(2) การจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งเป็นอตัราขั้นต ่า และไม่เกินกวา่ระดบัท่ีเหมาะสมกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) หลีกเล่ียงค าถามท่ีมุ่งใหร้้ายผลิตภณัฑห์รือบริษทัคู่แข่ง 

(4) จากหลกัเกณฑจ์ริยธรรมขอ้ 110 การวจิยัตลาด หวัขอ้ 110.2  มีการระบุไวช้ดัเจนวา่ ตอ้งไม่น าการวิจยั
มาใชใ้นลกัษณะแอบแฝงการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงตอ้งไม่กระท าและไม่ถือวา่เป็นการท าการวิจยั  หาก
บริษทัตอ้งการท าการเก็บขอ้มูลผูป่้วย (patient registry) ให้ส่งเร่ืองไปเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรม 
(Ethics Committee) เพื่อพิจารณา 
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12. ปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ป่วย/องค์กรผู้ป่วย 

12.1. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 

(1) ขอ้มูลส าหรับผูป่้วยควรรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัโรคและแนวทางรักษาทั้งหมด โดยตอ้งไม่มีการส่งเสริม
การรักษาทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ ข้อมูลประเภทน้ีสามารถแจกจ่ายโดยตรงให้สาธารณชนใน
ลกัษณะ “บริการชุมชน” ได ้

(2) การรับรองเอกสาร ขอ้มูลส าหรับผูป่้วย โดยสมาคมวิชาชีพแพทย ์ไม่ท าให้บริษทัพน้ผิดในการฝ่าฝืน
ขอ้ก าหนดขอ้น้ีได ้หากบทบญัญติัอ่ืนในขอ้ก าหนดขอ้น้ีไม่มีการปฏิบติัตามอยา่งครบถว้น 

(3) ตวัอยา่งข่าวสารทางความรู้ของผูป่้วยท่ีอาจถือวา่ฝ่าฝืนเกณฑข์องพรีม่า ไดแ้ก่: 

• การระบุช่ือการคา้ของเภสัชภณัฑ ์

• ข่าวสารท่ีไม่เป็นการใหค้วามรู้หรือท่ีระบุขอ้มูลทางการแพทยท่ี์ไม่ถูกตอ้ง และ 

• แสดงผลเปรียบเทียบคุณสมบติัของเภสัชภณัฑต์วัใดตวัหน่ึง 

 
13. การส่งเสริมผลติภัณฑ์ให้กบัผู้ทีไ่ม่อยู่ในวงการแพทย์ (หรือ บุคคลทัว่ไป) 

13.1. การตอบค าถามทัว่ไป 

เม่ือมีผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยสอบถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีแพทยส์ั่ง บริษทัอาจอธิบายโดยการใชเ้อกสารก ากบั
ยาส าหรับผูบ้ริโภค หรือเอกสารเพื่อผูป่้วยตามเกณฑ์จริยธรรมขอ้ 1112.3 และควรแนะน าให้ผูส้อบถามให้
ปรึกษาแพทยเ์สมอ 

13.2. ข่าวแจกส่ือมวลชน 

(1) บริษทัต้องแน่ใจว่าการตอบข้อสงสัยทางการแพทย์ และการส่ือสารผ่านส่ือทัว่ไป ต้องไม่อยู่ใน
ลกัษณะส่งเสริมการขาย 

(2) การกระท าของตวัแทนท่ีบริษทัจา้งให้ด าเนินการดา้นส่ือมวลชนและออกผลิตภณัฑ์ ให้ถือเสมือนการ
กระท าของบริษทัเอง  

(3) ขอ้ก าหนดน้ีมิไดห้้ามบริษทัเผยแพร่ข่าวความส าเร็จทางวิชาการท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ เช่น การท า
วิจยัทางคลินิกซ่ึงเป็นงานช้ินส าคญั แต่การเผยแพร่นั้น ตอ้งทนัสมยั เท่ียงตรง และเป็นกลาง ไม่เป็น
การส่งเสริมการขาย การส่ือสารจะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการให้ความรู้ บริษทัควรขอค าแนะน าจาก 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจดัการแถลงข่าวหรือจดัท าข่าวต่อส่ือมวลชน 
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14. ขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑ์และความรับผดิชอบของบริษัท 

(1) เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดน้ี บริษทัควรพิจารณาตั้งคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารระดับอาวุโสเป็น
ประธาน โดยมีหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารส่งเสริมผลิตภณัฑ์และแผนกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของพรีม่าน้ี 

คณะท างานน้ีควรประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจากฝ่ายต่างๆ เช่น การแพทย ์การตลาด และการขาย 
เพื่อดูแลให้เอกสารและกิจกรรมส่งเสริมผลิตภณัฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ของพรีม่า บุคคลเหล่าน้ีควรมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการเขา้เป็นคณะท างาน 

คณะท างานจะตรวจพิจารณาเอกสารและกิจกรรมตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยและการน าไป
ปฏิบติั 

 
15. ผู้แทนบริษัท 

(1) การสอบถามความคิดเห็นของแพทย ์เก่ียวกบัผลขา้งเคียงของยาคู่แข่ง สามารถกระท าได้ หากการ
สนทนาเป็นไปเพื่อทราบขอ้มูลทางวชิาการ 

(2) ผูแ้ทนบริษทัไม่ควรให้บริการส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย ์เช่น เล้ียงอาหาร การขบัรถรับ-ส่ง 
เป็นตน้ 

 
16. การบริหารจัดการ 

(1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรม (Code Compliance Subcommittee: CCSC) 
มีบทบาทในการให้ค  าแนะน าแก่สมาชิกเม่ือไดรั้บการร้องขอตามแต่กรณี ผา่นโครงสร้างคณะท างาน
ใหค้ าปรึกษาการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรม (Code Compliance Advisory Panel: CCAP) ดงัน้ี  

ก. CCAP ประกอบดว้ย: 

i. ผูแ้ทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมจ านวน 5 คน 

ii. ผูแ้ทนจากคณะอนุกรรมการดา้นการแพทย ์จ านวน 1 คน 

iii. ผูแ้ทนจากฝ่ายบริหารของสมาคมฯ จ านวน 2 คน 

iv. ผูแ้ทนจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จ านวน 1 คน 

ข. องคป์ระชุม: ตอ้งมีคณะท างานอยา่งนอ้ยสองในสามเขา้ร่วมประชุมจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ค. วาระของผูแ้ทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรม (CCSC): 1 ปี โดย
ผูแ้ทนของ CCSC ท่ีเป็นคณะท างานใน CCAP ในปีท่ีผา่นอยา่งนอ้ย 2 คนตอ้งด ารงต าแหน่งต่อใน
ปีถดัไป  

ง. การลงมติ: การลงมติจะตอ้งเป็นมติเอกฉันท์จากท่ีประชุม ทั้งน้ี มติท่ีประชุมของ CCAP ผูกพนั
สมาชิกเฉพาะกรณีท่ีขอหารือมาเท่านั้น 

จ. หากไม่อาจมีมติเป็นเอกฉันท์ CCAP จะส่งต่อขอ้หารือให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ใน
การประชุมประจ าเดือนคร้ังถดัไปเพื่อพิจารณา 

ฉ. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน: CCAP จะตอ้งประชุมภายใน 10 วนัท าการหลงัจากไดรั้บขอ้หารือ 
และแจง้มติของ CCAP (หรือมติของคณะกรรมการสมาคมฯ ในกรณีท่ี CCAP ไม่สามารถมีมติ
เป็นเอกฉันท์) ไปยงับริษทัสมาชิกให้ทราบโดยทัว่กนัภายใน 2 วนัท าการหลงัการประชุม  อน่ึง 
พรีมา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาการกระท าผิดหลกัเกณฑ์จริยธรรม (คพจ.) 
ตอ้งรายงานมติของขอ้หารือในการประชุมคพจ. เพื่อทราบ ทั้งน้ี เพื่อเป็นบรรทดัฐานหากมีการ
ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีดงักล่าวตามมาภายหลงั 

ช. การอุทธรณ์: CCAP จะรับการอุทธรณ์เพื่อพิจารณาอีกคร้ังเม่ือมีหลกัฐานใหม่ 

 
17. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

(1) “ส่ิงท่ีอา้งถึง” อาจเป็นบุคคล หากบุคคลผูน้ั้นยินยอมท่ีจะเปิดเผยตวัและพร้อมจะถูกสอบถามโดย
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของพรีม่า 

(2) คณะกรรมการพิจารณาการกระท าผิดหลกัเกณฑ์จริยธรรม (คพจ.)   จะไม่รับพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ี
เกิดข้ึนเกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีรู้เร่ืองและรู้ตวัผูท่ี้ท  าการละเมิดหลกัเกณฑ์จริยธรรม หรืออย่างไรก็
ตามจะไม่รับพิจารณาขอ้ร้องเรียน หากรู้เร่ืองหรือรู้ตวัผูท้  าการละเมิดเกินกวา่ 2 ปี 

 
18. มาตรการการลงโทษ 

(1) ค่าปรับท่ีพรีม่าไดรั้บ จะถูกน าไปใชเ้พื่อกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดย
ทางสมาคมจะเปิดเผยรายละเอียดการใชจ่้ายและโครงการท่ีสนบัสนุนในรายงานประจ าปี และจะไม่มี
การน าเงินดงักล่าวมาเป็นรายไดข้องสมาคมแต่อยา่งใด 
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บทที ่3 
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 

(Other Codes / Guidelines) 
 

บทท่ี 3 หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (Other Codes / Guidelines) ประกอบดว้ยเน้ือหาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

‒ มาตรา 176 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561 

‒ เกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

 

บทน า 

การให้สินบนเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศทัว่โลก ซ่ึงการติดต่อส่ือสารและการคา้การ

ลงทุนท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบนัท าให้ปัญหาดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นเพียงปัญหาภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัขยาย

ไปถึงการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการแข่งขนั

ทางการคา้ ตลอดจนความเส่ือมถอยของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประเทศไทยก็

นบัเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีปัญหาดงักล่าวมายาวนาน โดยเฉพาะในบริบทของการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐท่ีมกัมี

ผลประโยชน์มหาศาล แต่ท่ีผา่นมา กฎหมายของไทยมีบทบญัญติัเอาผิดเพียงแค่การให้สินบนเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐไทย ไม่รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจา้หนา้ท่ีขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่มี

บทบญัญติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเอาผิดกบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบนดงักล่าว ทั้งๆ ท่ีนิติบุคคล

นั้นเองเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการใหสิ้นบน 

ดว้ยความตระหนกัถึงปัญหาขา้งตน้ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558) จึงไดมี้การเพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 

123/5 เพื่อก าหนดความรับผิดส าหรับบุคคลท่ีให้สินบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือ

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ รวมทั้งก าหนดความรับผิดเฉพาะส าหรับนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ให้สินบนดงักล่าว โดยกฎหมายไดก้ าหนดโทษปรับท่ีมีมูลค่าสูง เพื่อให้รัฐไดรั้บการเยียวยาความเสียหาย 

เพื่อเอาประโยชน์ท่ีนิติบุคคลไดไ้ปโดยมิควรไดคื้น และเพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าความผิด ซ่ึงต่อมา

ในปี 2561 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ไดมี้

ผลบงัคบัใช้ โดยไดเ้ปล่ียนเลขมาตรา 123/5 เป็น 176 โดยยงัคงหลกัการของกฎหมายไวด้งัเดิม ทั้งน้ี การ

ก าหนดฐานความผิดดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลซ่ึงมีบญัญติัไวใ้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการต่อต้านการทุจ ริต ค .ศ .  2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) และ

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อตา้นการให้สินบนแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศในการท าธุรกรรมทางธุรกิจ

ระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ค.ศ. 1997 (OECD Convention 

on Combating Foreign Bribery in International Business Transactions) 

อย่างไรก็ดี มาตรา 176 ไม่ได้ก าหนดให้นิติบุคคลต้องมีความรับผิดเด็ดขาดทุกกรณีท่ีบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลไดใ้ห้สินบนกบัเจา้พนกังานของรัฐ โดยหากนิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหมี้การใหสิ้นบน นิติบุคคลนั้นก็จะไม่มีความผดิตามมาตราน้ี 

 

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 

มาตรา ๑๗๖  

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิง
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท าไป
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิ
ให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี ้และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงเท่าแต่
ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลท่ีตั้งขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 



 

MRAP Content – Module 1 – PReMA Code of Practice and Other Codes/Guidelines                                                                                                 57 

บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าท่ีและ
อ านาจในการนั้นหรือไม่กต็าม 

 

วตัถุประสงค์ 

กฎหมายน้ีตอ้งการใหบ้ริษทัสอดส่องการท างานของลูกจา้ง ตวัแทนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั

ไม่ใหก้ระท าความผดิ เน่ืองจากสภาพโครงสร้างของธุรกิจในปัจจุบนัมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ดงันั้น 

หากลูกจา้งหรือตวัแทนหรือเจา้หนา้ท่ีในทุกระดบัของบริษทั (ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการ

แทนบริษทั) กระท าความผดิ โดยการให ้ขอให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์รระหวา่งประเทศ เพื่อจูงใจใหก้ระท าการ ไม่

กระท าการ หรือประวงิการกระทา อนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทั บริษทัตอ้งรับผดิทางอาญา

ดว้ยหากไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผดินั้น 

 

สาระส าคัญ 

1. มาตรา 176 เป็นเร่ืองความผดิฐานใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์ารระหวา่งประเทศและเป็นเร่ืองความรับผิดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบนดงักล่าว 

2. ทั้ง “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคล” (ในท่ีน้ีหมายถึง “บริษทั”) สามารถมีความผิดทางอาญาไดภ้ายใต้

มาตราน้ี 

3. บริษทัอาจตอ้งรับผิดในกรณีท่ีบุคลากรภายในของบริษทัเอง หรือบุคคลภายนอกผูมี้ความเก่ียวขอ้งทาง

ธุรกิจของตนไปใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น 

4. บริษทัอาจไม่ตอ้งรับผดิหากมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกนัการใหสิ้นบน 

5. การก าหนดมาตรการอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ความ

เส่ียงในการใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้งการบงัคบัใชไ้ดจ้ริง ฯลฯ จึงตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

6. โทษส าหรับ “ผูใ้ห้สินบน” ไดแ้ก่จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

และโทษส าหรับ “บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน” ไดแ้ก่ โทษปรับตั้งแต่หน่ึงเท่า แต่ไม่เกินสองเท่า

ของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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7. ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด (สินบน) ในท่ีน้ีอาจหมายถึง 

- ทรัพยสิ์น หมายถึง ทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้เช่น เงิน บา้น รถ 

- ประโยชน์อ่ืนใด เช่น การสร้างบา้นหรือตกแต่งบา้น โดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาต่า ผิดปกติ 

การใหอ้ยูบ่า้นเช่าฟรี การปลดหน้ีให ้การพาไปท่องเท่ียว 

 

องค์ประกอบความผดิ 

1. ผูใ้ห้สินบนเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยมาตรา 176 วรรคส่ีไดใ้ห้นิยามไวว้า่ หมายความ

ถึง ลูกจา้ง ตวัแทน บริษทัในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพื่อหรือในนามของบริษทั ไม่ว่าจะมี

อ านาจหนา้ท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

2. ผูใ้หสิ้นบนจะตอ้งกระท าไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

3. บริษทัไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าความผิด โดยหากบริษทัมี

มาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแลว้ยอ่มจะเป็นขอ้ต่อสู้เพื่อใหศ้าลพิจารณาวา่ตวับริษทัไม่มีความรับ

ผิด แมบุ้คคลผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั จะไดมี้การให้สินบนแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐเพื่อประโยชน์แก่

บริษทัก็ตาม ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งวางนโยบายหรือการจดัการท่ีเพียงพอเพื่อป้ องกนัมิให้เกิด

การใหสิ้นบนข้ึน เช่น อาจจะมีการวางมาตรการภายในเป็นรูปแบบของนโยบายหรือระเบียบภายในของ

บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริต ควบคุมความเส่ียงหรือปัจจยัในการใหสิ้นบน 

 

หลกัการพืน้ฐานในการก าหนดมาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมของนิติบุคคลในการป้องกนัการให้สินบน

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เจ้าหน้าทีข่องรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าทีข่ององค์การระหว่างประเทศ 

หลกัการที ่1 การป้องกนัการให้สินบนต้องเป็นนโยบายส าคัญจากระดับบริหารสูงสุด 

“หากผูท่ี้อยูใ่นระดบับริหารสูงสุดไม่มีเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการใหสิ้นบนหรือไม่เห็นดว้ยกบัการจดัท า
มาตรการดงักล่าว นิติบุคคลก็ไม่อาจจดัท ามาตรการไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ” “Tone from the Top” 
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หลกัการที ่2 การประเมินความเส่ียงในการให้สินบนเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

“บริษทัมีโอกาสท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐมากนอ้ยต่างกนั ดงันั้นการประเมินความเส่ียงในการ
ใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จะท าใหบ้ริษทัสามารถจดัท ามาตรการควบคุมภายในเพื่อการป้องกนัการให้
สินบนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของตน” 

หลกัการที ่3 มาตรการทีเ่กี่ยวกบักรณมีีความเส่ียงสูงทีจ่ะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอยีดทีชั่ดเจน 

“ค่าอ านวยความสะดวก ของขวญั ค่ารับรองการบริหาร ฯลฯ อาจมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นการใหสิ้นบนของ
บริษทั จึงตอ้งก าหนดรายละเอียด รวมทั้งขั้นตอนการอนุมติัและการตรวจสอบเก่ียวกบักรณีเหล่านั้นอยา่ง
ชดัเจน” 

หลกัการที ่4 บริษัทต้องน ามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กบัผู้ที่เกีย่วข้องทางธุรกจิกบับริษัท 

“นอกจากมาตรการป้องกนัการใหสิ้นบนของบริษทัจะตอ้งปรับใชก้บับุคลากรภายในของบริษทัแลว้ ยงัอาจ
ตอ้งปรับใชก้บับุคคลภายนอกผูมี้ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัดว้ย” 

หลกัการที ่5 บริษัทต้องมีระบบบัญชีทีด่ี 

“การมีระบบบญัชีท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสและมีการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระจะช่วยป้องกนัไม่ใหมี้การปกปิด
ค่าใชจ่้ายท่ีใชเ้ป็นสินบนได”้ 

หลกัการที ่6 บริษัทต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่อดคล้องกบัมาตรการป้องกนัการให้สินบน 

“เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการใหสิ้นบนสามารถสะทอ้นอยูใ่นทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคล” 

หลกัการที ่7 บริษัทต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท าผดิหรือกรณมีีเหตุทีน่่าสงสัย 

“บริษทัตอ้งสนบัสนุนการรายงานการกระท าความผดิและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน เพื่อสนบัสนุนและ
สร้างความเช่ือมัน่ในการใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี” 

หลกัการที ่8 บริษัทต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ 

“เน่ืองจากความเส่ียงต่อการใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีรัฐอาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ บริษทัจึงตอ้งมีการทบทวนและ
ประเมินผลมาตรการป้องกนัการใหสิ้นบนเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงมาตรการใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์” 
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เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
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ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 

ความเป็นมา 

 ในการประชุมสมชัชาอนามยัโลก สมยัท่ี ๔๑ เม่ือวนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดมี้มติรับรอง 
“เกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยา (Ethical criteria for medicinal drug promotion)” และเรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกน าเกณฑจ์ริยธรรมดงักล่าวไปปรับใชต้ามบริบทของประเทศ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่กิจกรรม
การส่งเสริมการขายยาในแต่ละประเทศ สนับสนุนการดูแลสุขภาพ ตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รวมทั้ง ก ากบัติดตามประเมินผลตามความเหมาะสม เพื่อให้การน าไปปฏิบติัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   

 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดมี้ความพยายาม
ในการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภณัฑ์ ตามแนวทางองค์การ
อนามยัโลกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ไดป้ระกาศใชแ้ละน าไปสู่การปฏิบติั  

 ในด้านภาคประชาชน กลุ่มศึกษาปัญหายา และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพฒันาได้น า “เกณฑ์
จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาขององคก์ารอนามยัโลก” มาแปลเป็นภาษาไทยและพิมพเ์ผยแพร่ในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๒, ๒๕๓๗, ๒๕๓๘ และ ๒๕๕๒ พร้อมกบัเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขและส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการประกาศใชเ้กณฑจ์ริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 ส าหรับแพทยสภาไดจ้ดัให้มีการเพิ่มหมวดวา่ดว้ยเร่ืองการปฏิบติัตนในกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผู ้
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สุขภาพในขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม                   ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่วนสภาเภสัชกรรมมิไดก้ าหนดหมวดวา่ดว้ยจริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริม
การขายยาไวเ้ป็นการเฉพาะ ในด้านภาคธุรกิจเอกชน สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ได้จดัท าเกณฑ์
จริยธรรมและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการส่งเสริมการจ าหน่ายยาส าหรับสมาชิกไวใ้นปี พ.ศ.๒๕๔๘ แลว้
พฒันามาจนถึงปัจจุบนัเป็นฉบบัท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี ๒ ไดพ้ิจารณาสถานการณ์การส่งเสริมการขายยา
ท่ีเบ่ียงเบนไปจากหลกัจริยธรรม ซ่ึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของผูป่้วย 
รวมถึงความเช่ือถือท่ีสังคมมีต่อแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง จึงมติรับรอง
ยทุธศาสตร์ยติุการส่งเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม และคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองมติดงักล่าว เม่ือวนัท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมอบคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไป
ด าเนินการจดัท าเกณฑ์จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององคก์ารอนามยัโลกให้เป็น
เกณฑ์กลางของประเทศท่ีทุกภาคส่วนน ามาใช้โดยสามารถประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติมได ้รวมถึงให้มี
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การศึกษาระบบการน าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 
คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติจึงผนวกยุทธศาสตร์ดงักล่าวไวใ้นยุทธศาสตร์ดา้นการใชย้าอยา่งสม
เหตุผลของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยมีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผลภายใตค้ณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยคณะท างานขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผูส้ั่งใชย้าและยุติการส่งเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรมไดจ้ดัท า “เกณฑ์
จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” และน าไปผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควชิาชีพ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมยา หลายคร้ัง ต่อมา
ในวนัท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติไดมี้มติเห็นชอบเกณฑ์จริยธรรม
ดงักล่าวเพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ลางท่ีทุกภาคส่วนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 ในท่ีสุด คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติได้มีการประกาศใช้ “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” อยา่งเป็นทางการเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ส าหรับการน าไปปฏิบติั กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกท่ีไดน้ าเกณฑจ์ริยธรรมดงักล่าวมา
ประยุกตใ์ช ้โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเกณฑ์จริยธรรมการจดัซ้ือจดัหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงมีผลบงัคบัทุกหน่วยงานใน
สังกดั โดยให้จดัท าแนวปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อกัษรไวใ้นท่ีเปิดเผย 
นบัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 

 ในวนัท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ สภาวิชาชีพ หน่วยงานและ
เครือข่ายสถานพยาบาลหน่วยงานและเครือข่ายภาคการศึกษา สมาคมผูป้ระกอบการดา้นยา องคก์รรับรอง
และก ากบัดูแล รวม ๒๔ หน่วยงาน ไดล้งนามใน “บนัทึกขอ้ตกลงเร่ืองการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบ
ยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” ซ่ึงนับเป็นจุดเร่ิมตน้ในน าเกณฑ์
จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบติัในวงกวา้งอยา่งมีส่วนร่วม และเพื่อให้เกณฑ์จริยธรรมมีความเหมาะสมมากข้ึน
ในการน าไปปฏิบติัของภาคส่วนต่าง ๆ ตามบริบทของประเทศไทย จึงไดเ้ห็นชอบร่วมกนัให้มีการแก้ไข
รายละเอียดของเกณฑ์บางส่วน จนไดเ้กณฑ์จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยฉบบัน้ี 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ ในการประชุม         คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ให้ความ
เห็นชอบใหอ้อกประกาศเพื่อใหแ้ต่ละภาคีน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป  
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ปรัชญาและหลกัการของเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย  

 ปรัชญา 

 การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้มัน่ใจได้ว่าการส่งเสริมการขายยาในประเทศ 
เป็นไปเพื่อสนบัสนุนการดูแลสุขภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาลระบบยา 

 การพฒันาเกณฑ์จริยธรรมฉบบัน้ี มุ่งสร้างค่านิยมทางคุณธรรมและหลกัจริยธรรมให้เกิดข้ึนใน
จิตส านึกของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในระบบยา เป็นระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผูป่้วยและประชาชนโดยรวมเป็นส าคญั ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอยา่งต่อเน่ือง ในการ
เสริมสร้างให้เกิดการปฏิบติัท่ีมีจริยธรรม ทั้งผูป้ระกอบการดา้นยา ผูส้ั่งใชย้า ภาคการศึกษา องคก์รวิชาชีพ 
องคก์รท่ีดูแลการบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยบริการสุขภาพ องคก์รท่ีดูแลระบบหลกัประกนัสุขภาพ ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ส่ือมวลชน ส่ือภาคประชาชน และประชาสังคม โดยการก าหนดเป็นนโยบายองค์กร 
บรรทดัฐานการปฏิบติั (code of conduct) แนวทางขั้นตอนปฏิบติัท่ีชดัเจน และการพฒันาบทบาทผูใ้ห้และ
ผูรั้บให้มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม ตามกรอบคุณธรรมและหลกัจริยธรรมฉบบัน้ี ตลอดจน การสร้างเครือข่าย
ก ากบั ติดตามการปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรม จนสามารถพฒันาเป็นวฒันธรรมองคก์รและบรรทดัฐานของ
สังคมใหเ้กิดธรรมาภิบาลในระบบยาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 หลกัการและแนวทาง 

 ธรรมาภิบาลในระบบยาจะเกิดข้ึนไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในทุก
กระบวนการในห่วงโซ่ของระบบยา จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคนในการด ารงตนตามกรอบ
จริยธรรมบนพื้นฐานของความถูกตอ้งและขอ้เท็จจริง โดยเฉพาะผูบ้ริหารหรือผูน้ าในแต่ละองคก์รท่ีอยู่ใน
หรือเก่ียวขอ้งกบัทุกกระบวนการ จะตอ้งยึดมัน่ในหลกัคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด
ในกรอบจริยธรรมน้ี รวมทั้งช่วยกนัเผยแพร่หลกัการในหมู่เพื่อนร่วมงาน และช่วยกนัป้องกนัและติดตามเฝ้า
ระวงัการกระท าท่ีผดิจริยธรรมในองคก์รของตน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

๑. ผูส้ั่งใช้ยา ผูป้ระกอบวิชาชีพ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจและผูเ้ก่ียวขอ้ง ด าเนินการคดัเลือก จดัซ้ือ 
จดัหาและใชย้า โดยยดึประโยชน์ของผูป่้วยและส่วนรวมเป็นส าคญั ไม่พึงรับประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ขายยา     อนัน ามาซ่ึงประโยชน์ส่วนตน สอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และพึงแสดง
ความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัยา  

๒. สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงก าหนดแนวปฏิบติัตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และก ากบัดูแลให้บุคลากรปฏิบติัตาม
กรอบจริยธรรมและพึงจดัให้มีระบบรองรับในการรับการสนับสนุนใด  ๆ จากบริษทัยา ให้เป็นไปอย่าง
เปิดเผย ทุกคนในองคก์รรับรู้โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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 ๓. บริษทัยาพึงจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ท่ีมุ่งประโยชน์ทางวิชาการ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้โดยให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นกลาง เพื่อสนบัสนุนให้เกิดความปลอดภยัและประสิทธิภาพในการใชย้า ไม่
แนะน าหรือใหข้อ้มูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเกินความจริง ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

 ๔. ผูแ้ทนบริษทัยาพึงเสนอขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัยาท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามหลกัฐานทาง
วิชาการท่ีเช่ือถือได ้ไม่ละเลยขอ้มูลความปลอดภยั ผลกระทบหรือผลขา้งเคียงจากการใชย้า ทั้งด ารงตนตาม
หลกัจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และไม่พึงเสนอส่ิงจูงใจ ดว้ยประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์น
และบริการอนัเป็นกิจส่วนตวั ใหแ้ก่ผูส้ั่งใชย้า บุคคลในสถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 

 

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 

 เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยจดัท าโดยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนน าไปปฏิบติั โดยอาจประยุกต์ใช้หรือขยาย
เพิ่มเติม รวมทั้งจดัใหมี้การก ากบั ติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสม เพื่อใหก้ารน าไปปฏิบติัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เกณฑจ์ริยธรรมฯ น้ี ประกอบดว้ยเน้ือหา ๗ หมวด ดงัน้ี 

  หมวด ๑ ค านิยาม 

  หมวด ๒ ผูส้ั่งใชย้า 

  หมวด ๓ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจ 

  หมวด ๔ เภสัชกร 

  หมวด ๕ บริษทัยาและผูแ้ทนบริษทัยา 

  หมวด ๖ สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน 

  หมวด ๗ สถานศึกษา 

 

 หมวด ๑ ค านิยาม 

 ยา หมายถึง ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ       
และวตัถุออกฤทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

 การส่งเสริมการขายยา หมายถึง การใหข้อ้มูล ขอ้ความ การชกัชวน จูงใจ หรือการกระท าดว้ยวิธีอ่ืน
ใด  ท่ีมุ่งหมายใหมี้การสั่งใช ้การสั่งซ้ือ หรือการใชย้า เพื่อประโยชน์ทางการคา้ 

 การโฆษณา หมายถึง การกระท าไม่วา่ดว้ยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบขอ้ความเก่ียวกบัยา
เพื่อประโยชน์ทางการคา้ 
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 ข้อความ หมายถึง เร่ืองราวหรือขอ้เทจ็จริง ไม่วา่ปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร ตวัเลข             ภาพ 
ภาพยนตร์ แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือรูปแบบอ่ืนใด ท่ีส่ือความหมายไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดย
ผา่นวธีิการ หรือส่ือใดๆ 

 ของขวญั หมายถึง ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ท่ีบริษทัยามอบใหแ้ก่บุคคล เพื่อประโยชน์ทางการคา้ 

 ของบริจาค หมายถึง ส่ิงของท่ีบริษทัยามอบใหแ้ก่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 ตัวอย่างยา หมายถึง ตวัอยา่งยาท่ีแจกแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยกบัรูปแบบและ
ลกัษณะของยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใชท้างคลินิก 

 ผู้ส่ังใช้ยา หมายถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพหรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือ
หนา้ท่ีในการสั่งใชย้าได ้ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงผูป้ระกอบการท่ีใชย้า กรณีท่ีเป็นยาสัตว ์

 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย ์      
การพยาบาล ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ผู้แทนบริษัทยา หมายถึง ตวัแทนของบริษทัยาท่ีมีหนา้ท่ีเขา้พบผูป้ระกอบวิชาชีพเพื่อน าเสนอขอ้มูล
ยา  

 บริษัทยา หมายถึง บริษทัยาหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต น าเขา้และจ าหน่ายยา ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 ผู้บริหาร หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการในการคดัเลือก จดัหา จดัซ้ือยา
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 ผู้มีอ านาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีคดัเลือก เสนอ จดัหา หรือด าเนินการสั่งซ้ือยา
ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาระดบัก่อนปริญญา ในสถานศึกษา 

 สถานศึกษา หมายถึง สถาบนัการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัร่วมสอน  
ในสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดบั รวมทั้งสถานพยาบาล
สัตว ์

 สถานบริการเภสัชกรรม หมายถึง สถานท่ีซ่ึงจดัไวเ้พื่อให้บริการเภสัชกรรม โดยผูป้ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพื่อท าหนา้ท่ีใหบ้ริการเภสัชกรรมตามกฎหมายยา  

 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้มกบัการจดัซ้ือยาของสถานพยาบาล  
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 หมวด ๒ ผู้ส่ังใช้ยา 

 ๒.๑ ผูส้ั่งใชย้าไม่พึงรับประโยชน์อนัเป็นส่วนตวั ซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูแ้ทนบริษทัยาหรือบริษทัยาและ
ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบของสภาวชิาชีพหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ของขวญั ตวัอยา่งยา เงิน 
ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีบริษทัยาให้แก่ผูส้ั่งใช้ยาเป็นส่วนตวั ท่ี
ไม่ใช่ค่าตอบแทนวทิยากร 

 ๒.๒ ผูส้ั่งใชย้าไม่พึงรับบริการอนัเป็นกิจส่วนตวัใดๆ จากบริษทัยาและผูแ้ทนบริษทัยา  

 ๒.๓ ผูส้ั่งใชย้าไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิง
ธุรกิจ 

 ๒.๔ ผูส้ั่งใชย้าสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยาในทางวิชาการ โดยผูส้ั่งใชย้า พึงเปิดเผยวา่ตนมีส่วนเก่ียวขอ้งทางผลประโยชน์กบับริษทัยา
นั้นในสถานะใด 

 ๒.๕ ผูส้ั่งใชย้าสามารถรับการสนบัสนุนจากบริษทัยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย   
ทั้งในและต่างประเทศ อนัก่อประโยชน์ให้ สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และไม่มีเง่ือนไขขอ้ผูกมดัเพื่อ
ส่งเสริมการขายยาหรือเวชภณัฑ์ใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน 
ค่าตอบแทนวทิยากรค่าอาหาร และค่าท่ีพกั ส าหรับตนเองเท่านั้นและจ ากดัเฉพาะช่วงเวลาของการดูงาน การ
ประชุม หรือการบรรยายทั้งน้ีการรับสนบัสนุนดงักล่าว พึงผา่นระบบการรับส่ิงสนบัสนุนและการก ากบัดูแล
ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน  

๒.๖ ผูส้ั่งใชย้าสามารถรับการสนบัสนุนการวิจยั โดยผา่นระบบการรับส่ิงสนบัสนุนและการก ากบั
ดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

   ๒.๗ ในการน าตวัอยา่งยามาจ่ายใหก้บัผูป่้วยและสัตวป่์วย ผูส้ั่งใชย้าพึงค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูป่้วยและสัตวป่์วยเป็นส าคญั ไม่มุ่งหวงัเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน
โดยผา่นระบบก ากบัดูแลการรับและการจ่ายตวัอยา่งยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซ่ึงควรเป็นระบบท่ี
ตรวจสอบได ้   

 ๒.๘ ผูส้ั่งใชย้าพึงสั่งใชย้าดว้ยช่ือสามญัทางยา 

 

 หมวด ๓ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจ 

  ๓.๑ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ ไม่พึงรับประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นและบริการจากบริษทัยา
หรือผูแ้ทนบริษทัยา อนัน ามาซ่ึงประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น เพื่อแลกเปล่ียนกบัการตดัสินใจสั่งซ้ือยานั้น 
เช่น ของขวญั เงินส่ิงของ ตวัอยา่งยา การจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม   
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  ๓.๒ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนโดยเช่ือมโยงถึงช่ือทางการค้าของยาหรือการอ่ืนใดท่ีเป็นการโฆษณาแอบแฝง ภายใน
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น 

  ๓.๓ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ พึงจดัให้มีระบบการคดัเลือกยา การจัดซ้ือยา ระบบการคดัเลือก
บริษทัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายยา รวมทั้งระบบการตรวจสอบการจดัซ้ือยา ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ไดย้า
ท่ีมีคุณภาพสูง และเพื่อป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจนั้น มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
กบับริษทัยา   

  ๓.๔ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ พึงจดัระบบการรับส่ิงสนบัสนุนจากบริษทัยาอยา่งเปิดเผย โดยเป็นการ
รับไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั้งพึงจดัระบบในการก ากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานอยา่งแทจ้ริง  

  ๓.๕ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ พึงก าหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริม
การขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น เช่น การก าหนดบริเวณหรือก าหนดเวลาท่ีอนุญาตให้ผูแ้ทน
บริษทัยาเขา้มาท ากิจกรรมได ้ 

  ๓.๖ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ พึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชย้าในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน     
โดยเนน้การใชย้าช่ือสามญั ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าและความปลอดภยัของผูป่้วยและสัตวป่์วย 

  ๓.๗ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ พึงก าหนดนโยบายการรับตวัอยา่งยาและยนิยอมใหส้ั่งใชต้วัอยา่งยาได้
เฉพาะยาท่ีมีการก าหนดระเบียบปฏิบติัไวใ้นสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น 

 

 หมวด ๔ เภสัชกร 

  ๔.๑ เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผน่
พบั แผ่นป้ายท่ีมีเน้ือหาเชิงโฆษณาอวดอา้ง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่ผูป่้วยและเจา้ของสัตวป่์วย 
และประชาชน  

  ๔.๒ ในการน าตวัอยา่งยามาจ่ายให้กบัผูป่้วยและสัตวป่์วย เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการ
เภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูป่้วยและสัตวป่์วยเป็นส าคญัไม่
มุ่งหวงัเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาหรือประโยชน์ส่วนตน และพึงจดัใหมี้ระบบก ากบัดูแลการรับและการ
จ่ายตวัอยา่งยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซ่ึงควรเป็นระบบท่ีตรวจสอบได ้

  ๔.๓ เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงเสนอขอ้มูลท่ีมีหลกัฐาน
ทางวชิาการท่ีเช่ือถือได ้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจคดัเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั
หรือคณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอ่ืน ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบคดัเลือกรายการยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
โดยไม่มุ่งหวงัเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาของบริษทัใดบริษทัหน่ึงหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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 หมวด ๕ บริษัทยาและผู้แทนบริษัทยา 

 ก. บริษัทยา 

 ๕.๑ บริษทัยามีหนา้ท่ีต่อผูแ้ทนบริษทัยา ดงัต่อไปน้ี 

 ๕.๑.๑ บริษทัยาพึงร่วมรับผิดกบัผูแ้ทนบริษทัยาในความเสียหายท่ีผูแ้ทนบริษทัยาไดก่้อข้ึน
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีภายในขอบอ านาจของผูแ้ทนบริษทัยา 

 ๕.๑.๒ บริษทัยาตอ้งฝึกอบรมผูแ้ทนบริษทัยา ให้มีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลยาท่ีทนัสมยั ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

 ๕.๑.๓ บริษทัยาตอ้งควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผูแ้ทนบริษทัยาใหเ้หมาะสม 

 ๕.๒ บริษทัยามีหนา้ท่ีต่อผูส้ั่งใชย้า บุคลากรสาธารณสุขอ่ืน ๆ นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือผูมี้หนา้ท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 ๕.๒.๑ บริษทัยามีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นกลางแก่ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ เพื่อสนบัสนุน
ใหเ้กิดความปลอดภยัและประสิทธิผลจากการใชย้า 

 ๕.๒.๒ บริษทัยาโดยผูแ้ทนบริษทัยา ไม่พึงมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อมุ่งในทางชกัจูงให้สั่งซ้ือ สั่งใช้
หรือสั่งจ่ายยาดว้ยประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นและบริการอนัเป็นกิจส่วนตวั เช่น ของขวญั เงิน ส่ิงของ 
การจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 ๕.๒.๓ การจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ตอ้งมุ่งเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และ
ขอ้มูลท่ีใหต้อ้งไดรั้บการประเมินวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น มีหลกัฐานอา้งอิงทางวชิาการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั โดยไม่ละเลยขอ้มูลผลกระทบหรือผลขา้งเคียงจากการใชย้า รวมทั้งไม่มีขอ้
ผกูมดัหรือเง่ือนไขท่ีเช่ือมโยงใหต้ดัสินใจสั่งซ้ือหรือสั่งใชย้านั้น ๆ 

 ๕.๒.๔ การสนบัสนุนการจดัประชุมวชิาการหรือการจดัการศึกษาต่อเน่ืองสามารถกระท าได ้
เฉพาะกิจกรรมท่ีมุ่งเพื่อให้ข้อมูลยาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั และไม่ชกัน าให้เกิดการใชย้าตวัหน่ึงตวัใดของบริษทั หรือการใชย้า
ท่ีไม่สมเหตุผล  

       ๕.๒.๕ บริษทัยาพึงให้ตวัอยา่งยาแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ ผา่นระบบก ากบัดูแลการรับและการ
จ่ายตวัอย่างยาของสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูป่้วยเป็นส าคญั   

 ๕.๒.๖ บริษทัยาสามารถให้การสนบัสนุนการวิจยั โดยผา่นระบบการรับสนบัสนุนและการ
ก ากบัดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 ๕.๒.๗ ในการน าผลวิจยัทางคลินิกมาอา้งอิง บริษทัยาพึงให้ขอ้มูลให้ครบถว้น โดยแสดงทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย รวมทั้งสถานะการสนบัสนุนการวจิยัของบริษทัใหช้ดัเจน 
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 ๕.๒.๘ กิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ไม่วา่จะจดัโดยองคก์รหรือหน่วยงานใด หากมี
บริษทัยาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ใหถื้อวา่เป็นกิจกรรมในความรับผิดชอบของ
บริษทัดว้ย 

 ๕.๒.๙ บริษทัยาไม่พึงจดักิจกรรมให้ขอ้มูลหรือความรู้เก่ียวกบัยาแก่นกัศึกษาท่ีเช่ือมโยงถึง
ช่ือการคา้หรือช่ือบริษทัยา เพื่อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

 ๕.๓ บริษทัยามีหนา้ท่ีต่อสาธารณะ ดงัต่อไปน้ี 

 ๕.๓.๑ บริษทัยาไม่พึงใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าแก่ผูป่้วยและเจา้ของสัตวป่์วยหรือสาธารณชน
ในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา ไม่วา่เป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ๕.๓.๒ บริษทัยาพึงจดัให้มีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
การขายยา และสรุปค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายยา พร้อมให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
ตรวจสอบ 

 

 ข. ผู้แทนบริษัทยา 

 ๕.๔ ผูแ้ทนบริษทัยาไม่พึงเสนอส่ิงจูงใจ ดว้ยประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นและบริการอนัเป็น
กิจส่วนตัว เช่น ของขวญั เงิน ส่ิงของ การจัดอาหารและเคร่ืองด่ืม ให้แก่ผูส้ั่งใช้ยาหรือบุคคลภายใน
สถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 

 ๕.๕ ผูแ้ทนบริษัทยามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน าเสนอข้อมูลยาท่ีทันสมัย ถูกต้อง 
ครบถว้น ซ่ึงอา้งอิงหลกัฐานทางวชิาการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสาระส าคญั โดยไม่ละเลย
ขอ้มูลความปลอดภยั ผลขา้งเคียงหรือผลกระทบอ่ืนใดจากการใชย้า เพื่อเสนอแก่ผูส้ั่งใชย้า  

 ๕.๖ ผูแ้ทนบริษทัยาพึงไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัจริยธรรมการให้ขอ้มูลยาและการส่งเสริมการขายยา
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 ๕.๗ ผูแ้ทนบริษทัยาพึงด ารงตนใหพ้ร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรม 

 ๕.๘ ผูแ้ทนบริษทัยาไม่พึงเขา้พบนกัศึกษา เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา 

 

 หมวด ๖ สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน 

 ๖.๑ สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน พึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้หมาะสม กบับุคลากรแต่ละประเภทดงัน้ี 

 ๖.๑.๑ การรับประโยชน์อนัเป็นทรัพยสิ์น เงิน  ส่ิงของ ของขวญั ของบริจาค หรือบริการจาก
บริษทัยาหรือผูแ้ทนบริษทัยา 
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 ๖.๑.๒ การแสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ ต่อสาธารณชนใน เชิงธุรกิจ 
และการแสดงความคิดเห็นทางวชิาการของผูส้ั่งใชย้าต่อสาธารณะ ในกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัยา 

 ๖.๑.๓ การรับการสนบัสนุนจากบริษทัยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทั้งใน
และต่างประเทศ 

 ๖.๑.๔ การน าตวัอยา่งยามาจ่ายใหก้บัผูป่้วยและสัตวป่์วย 

 ๖.๑.๕ การเผยแพร่เอกสาร แผน่พบั แผน่ป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผูป่้วยและเจา้ของ
สัตวป่์วย 

 ๖.๑.๖ การน าเสนอขอ้มูลเพื่อการคดัเลือกยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดัหรือ
คณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอ่ืน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบคดัเลือกรายการยาของสถานพยาบาล สถานบริการ       
เภสัชกรรม หรือหน่วยงาน 

 ๖.๑.๗ การจดักิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน
สุขภาพท่ีเช่ือมโยงถึงช่ือการคา้ หรือช่ือบริษทัยา เพื่อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

 ๖.๒ สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงจดัระบบและด าเนินการติดตาม 
ก ากบัดูแล เพื่อใหบุ้คลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในขอ้ ๖.๑ 

 ๖.๓ กรณีท่ีสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน มีการจดัประชุมวิชาการ โดย
ได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จากบริษทัยา พึงเปิดเผยการสนับสนุน
ดงักล่าวใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมรับทราบทุกคร้ัง 

 ๖.๔ สถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม หรือหน่วยงาน พึงจดัระบบการรับสนับสนุนจาก
บริษทัยาอย่างเปิดเผย โดยเป็นการรับท่ีไม่มีการเจาะจงบุคคล รวมทั้งพึงจดัระบบในการก ากบัดูแลให้เกิด
ประโยชน์กบัหน่วยงานอยา่งแทจ้ริง 

 

 หมวด ๗ สถานศึกษา   

 ๗.๑ สถานศึกษาไม่พึงใหผู้แ้ทนบริษทัยาเขา้พบนกัศึกษา เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา 

 ๗.๒ สถานศึกษาไม่พึงให้มีการจดักิจกรรมให้ขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัยาแก่นกัศึกษา ท่ีเช่ือมโยงถึง
ช่ือทางการคา้ของยา หรือบริษทัยา เพื่อป้องกนัการโฆษณาแอบแฝง 

 ๗.๓ สถานศึกษาไม่พึงใหน้กัศึกษารับเงิน ส่ิงของ หรือการสนบัสนุนอ่ืน ๆ จากบริษทัยาโดยตรง 

 ๗.๔ สถานศึกษาพึงจดัระบบการรับสนับสนุนและการก ากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ
กิจกรรมทุกประเภทจากบริษทัยาใหมี้ความโปร่งใส เพื่อป้องกนัการโฆษณาและส่งเสริมการขายยา 
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 ๗.๕ สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งอนัดีแก่นกัศึกษา ทั้งในแง่จริยธรรมของผูส้ั่งใชย้า และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหวา่งผูส้ั่งใชย้า
กบับริษทัยาหรือผูแ้ทนบริษทัยา 

 ๗.๖ สถานศึกษาพึงจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การให้ความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการใช้
ยาอยา่งสมเหตุผล และการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางยาท่ีเช่ือถือได ้โดยปราศจากการช้ีน าทางธุรกิจ  

 ๗.๗ สถานศึกษาพึงจดัหลกัสูตรให้แก่นกัศึกษาท่ีมุ่งเนน้จริยธรรมของผูส้ั่งใชย้า และความสัมพนัธ์
ท่ีเหมาะสมระหวา่งผูส้ั่งใชย้ากบับริษทัยาหรือผูแ้ทนบริษทัยา 

 ๗.๘ สถานศึกษาพึงก าหนดนโยบายให้อาจารยแ์ละบุคลากร เปิดเผยความเก่ียวขอ้งกบับริษทัยา เม่ือ
มีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่วา่โดยการพดู การเขียน หรือวธีิการอ่ืนใดในทางวชิาการ 
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MODULE 2 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมยา 

(Pharmaceutical Industry Knowledge) 

 

การพฒันาบุคลากรนบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร โดยเม่ือบุคลากรมี

ความรู้ ทกัษะ และความสามารถอยา่งเพียงพอ จะท าให้องคก์รมีความกา้วหนา้และท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research & Manufacturers 

Association, PReMA) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรดงักล่าวในอุตสาหกรรมยา โดย

เพื่อให้ “ผูแ้ทนการขายผลิตภณัฑ์ยา” หรือ “ผูแ้ทนเวชภณัฑ์” มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐานในการปฏิบติั

หน้า ท่ี    PReMA จึงได้จัดให้ มี  “โครงการ รับรองผู ้แทนเวชภัณฑ์ ” (Medical/Sales Representative 

Accreditation Program) หรือ MRAP/SRAP ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันาความรู้ และทกัษะดา้น

ต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับให้กับผูแ้ทนเวชภณัฑ์ โดยหลกัสูตรน้ีจะประกอบด้วยเน้ือหา

ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นผูแ้ทนเวชภณัฑ์ อาทิ เกณฑ์จริยธรรม ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยา มารยาททัว่ไปในการเขา้พบลูกคา้ และ แนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับผูแ้ทนเวชภณัฑ ์

ส าหรับหวัขอ้เร่ือง “Pharmaceutical Industry Knowledge” หรือ “ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมยา" แบ่งออกเป็น 5 บท ดงัน้ี 

บทท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดยาในประเทศไทย (Thailand Pharmaceutical Market Overview) 

บทท่ี 2  กฎระเบียบปฏิบติัดา้นยา (Thailand Pharmaceutical Regulatory) 

บทท่ี 3  การวจิยัและพฒันายา (Pharmaceutical Research and Development) 

บทท่ี 4  สิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา (Patent and Intellectual Property) 

บทท่ี 5 ระบบสุขภาพ (Healthcare System) 
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ดงัเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ (PReMA) นั้นเป็นตวัแทนของบริษทั

ท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพฒันา ผลิต ขาย หรือ น าเข้า เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ซ่ึง

อุตสาหกรรมยานั้น มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อย่างมาก เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีคอยควบคุมการท างานอยา่งเขม้งวด และอุตสาหกรรมยานั้นยงัมีการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง

มาก เพื่อใชส้ าหรับการวิจยัและพฒันานวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อ

ชีวิตผูป่้วยเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นการจดัจ าหน่ายทั้งยา อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจะช่วยรักษาผูป่้วยให้หาย 

หรือรอดชีวิต ดังนั้ น บริษัทยาจึงจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตนให้ได้รับความไว้วางใจ และจะต้องรักษา

จรรยาบรรณของวชิาชีพไวสู้งสุดดว้ย 
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บทที ่1 
ข้อมูลทัว่ไปของตลาดยาในประเทศไทย 

(Thailand Pharmaceutical Market Overview) 
 

บทท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดยาในประเทศไทย ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1. ตลาดยาโลกและการลงทุนดา้นวจิยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยา 

1.2. อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

1.3. ผูป้ระกอบการ 

1.4. ผลิตภณัฑย์า 

1.5. เส้นทางของผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภค (Distribution Channel) 

1.6. บุคลากรทางการแพทย ์(Healthcare Professionals)  

1.7. ผูป่้วย (Patient) 

 

1.1. ตลาดยาโลกและการลงทุนด้านวจัิยและพฒันาในอุตสาหกรรมยา 

1.1.1.  ตลาดยาโลก (The Pharmaceutical Market) 

ขอ้มูลจาก QuintilesIMS คาดวา่ตลาดยาโลกจะมีมูลค่าถึง 1,485,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2021 

โด ย มี มู ล ค่ า เ พิ่ ม ข้ึ น  3 5 0 ,0 0 0 -

380 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก

มูลค่า 1,105,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ

ในปี 2016 ซ่ึงการเติบโตน้ี เป็นผล

มาจากการขยายตวัของตลาดยาใน

กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Pharmerging 

Countries) และแนวโน้มประชากร

ผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศพฒันา

แล้ว  (Developed Countries) เ ป็ น

ส่วนใหญ่ 
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(จากข้อมลู QuintilesIMS: ประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Pharmerging Countries) ได้แก่ จีน บราซิล รัสเซีย อินเดีย แอลจีเรีย 
อาร์เจนตินา โคลอมเบีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน โปแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ 
ฟิลิปปินส์ ตรุกี โรมาเนีย ชิลี คาซัคสถาน และ เวียดนาม) 

 

ทั้ งน้ี คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านยาของยาต้นแบบ หรือ ยาต้นต ารับ (Original Drugs หรือ Branded 

Products) ในตลาดโลกจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 815,000-832,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2021 และค่าใชจ่้าย

ดา้นยาของยาสามญั (Generic Drugs) ในตลาดโลกจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 495,000-505,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ในปี 2021 

โดยในปี 2021 คาดว่ามากกว่าคร่ึงหน่ึงของการเติบโตของตลาดยาโลก จะมีผลมาจากยาตน้แบบ 

(Branded Products) แต่อย่างไร

ก็ ต า ม  ก า ร ห ม ด อ า ยุ ข อ ง

สิทธิบัตรยาในประเทศพฒันา

แล้ว  จะ เ ป็นผลให้ ส่วนแบ่ ง

ตลาดของยาต้นแบบนั้นลดลง 

ส่วนค่าใช้ จ่ายด้านยาของยา

ส ามัญ  (Generic Drugs) ของ

กลุ่มประเทศเกิดใหม่ จะเป็นตวั

ผลกัดนัการเติบโตของตลาด ซ่ึงจะท าให้ส่วนแบ่งตลาดของยาสามญัเพิ่มข้ึน 

 (แหล่งข้อมลู: IFPMA-FACTS AND FIGURES 2017) 

1.1.2.  การลงทุนด้านวิ จัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Industry R&D 

Investments) 

ในปี 2015 อุตสาหกรรมยาโลก มีการใชจ่้ายในดา้นการวจิยัและพฒันายาโดยประมาณ 149,800 ลา้น

เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆแลว้ อุตสาหกรรมยาถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนใน

ดา้นการวิจยัและพฒันาสูงท่ีสุดและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง แมใ้นช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่าหรือมีวิกฤตการณ์ทาง

การเงิน โดยเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้ นสูง (high-technology industries) อ่ืนๆ 

อุตสาหกรรมยามีการใชจ่้ายในดา้นการวจิยัและพฒันาต่อปี สูงกวา่ อุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกนั 

(aerospace and defense industries ) ถึง 5.5 เท่า สูงกวา่อุตสาหกรรมเคมี (chemicals industry) 5 เท่า และสูง
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กวา่อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์และการบริการ

ด้านคอมพิวเตอร์ (software and computer 

services industry) 1.8 เท่า 

โดยในปี 2014 อุตสาหกรรมยามี

การจดสิทธิบัตรถึง 7,691 สิทธิบัตร ผ่าน

ทางสนธิสัญญาความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร 

หรือ Patent Cooperation Treaty (PCT) ของ 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  หรือ 

World Intellectual Property Organization (WIPO) – (WIPO (2016) Patent Cooperation Treaty Yearly Review)  และจาก

ขอ้มูลทางสถิติของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ระบุว่า ในปี 2014 บริษทัผูน้ าในด้าน

วจิยัและพฒันาทัว่โลก 11 บริษทันั้น 5 บริษทั เป็นบริษทัยา และในปี 2014 นั้น ค่าใชจ่้ายในดา้นการวิจยัและ

พฒันาในอุตสาหกรรม

ยา  มีอัตรา เ ติบโตถึง 

8.7% จากปี ก่อนหน้า 

ซ่ึงเป็นการยืนยนัได้ถึง

ความเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีมีการลงทุนด้านวิจัย

และพฒันาสูงสุด และ

การสนับสนุนอย่างมี

นัยส าคัญต่อเศรษฐกิจ

โลก 

การวิจยัและพฒันาดา้นยานั้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป่้วยอยา่งมีนยัส าคญั ความกา้วหนา้ดา้นยา

สามารถน าไปสู่การลดอตัราการตายจากโรคต่างๆอยา่งมาก เช่น จากโรค HIV/AIDS โรคมะเร็ง โรคโปลิโอ 

และโรคหดั ตวัยา่งเช่น อตัราการตายจากโรค HIV/AIDS ในสหรัฐอเมริกา ลดลงจาก 10.2 คนต่อประชากร 

100,000 คน ในปี 1990 เหลือเพียง 2.0 คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2014 ซ่ึงเป็นการลดลงถึง 80% 

และการลดลงของจ านวนผูเ้สียชีวติท่ีเก่ียวเน่ืองกบั AIDS ทัว่โลก ซ่ึงสูงถึง 2.5 ลา้นคนในปี 2005 ลดลงเหลือ

ประมาณ 1.1 ลา้นคนในปี 2015 ซ่ึงสามารถอา้งเป็นเหตุผลโดยรวมไดจ้ากการมียาตา้นไวรัสใหม่ๆ (ARTs) 

และรวมถึงการท่ีผูป่้วยไดรั้บการรักษามากข้ึน 



 

MRAP Content – Module 2 – Pharmaceutical Industry Knowledge                                                                                                                              6 

ในอุตสาหกรรมยาทั่วโลก มียากว่า 

7,000 ตวั อยูใ่นขั้นตอนการวจิยัและพฒันา โดย

เ ป็นยาส าห รับโรค  HIV/AIDS 208 ตัว  ยา

ส าหรับโรคมะเร็ง (cancer) 1,919 ตวั ยาส าหรับ

โรคเบาหวาน (diabetes) 401 ตวั และยาส าหรับ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 

diseases) 563 ตวั 

(แหล่งข้อมลู: IFPMA-FACTS AND FIGURES 2017) 

 

1.2. อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

ปัจจุบนัตลาดยาในประเทศมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 1 แสนลา้นบาท โดยสัดส่วนระหวา่งมูลค่าการผลิตและมูลค่า

การน าเขา้อยูท่ี่ประมาณ 30 : 70 เน่ืองจากยาท่ีผลิตในประเทศส่วนใหญ่เป็น ยาสามญั (Generic Drugs) ท่ีมี

ราคาไม่สูงและผลิตเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศเป็นหลกั 

1.2.1.  สถานภาพอุตสาหกรรม 

1.2.1.1. การผลติ 

อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบนัในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

อุตสาหกรรมการผลิตวตัถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตยา ได้แก่ ตวัยาส าคญั (Active Ingredient) หรือ สารออกฤทธ์ิทางยา เช่น 

พาราเซตามอล และแอสไพริน เป็นตน้ และตวัยาช่วย (Inert Substance) เช่น สารช่วยใหผ้งยาตอกเป็นเม็ดยา

ได ้สารช่วยให้เม็ดยามีการกระจายตวัดีเม่ือรับประทานไปแล้ว สารแต่งสี เป็นตน้ ซ่ึงการผลิตวตัถุดิบใน

ประเทศเป็นการผลิตวตัถุดิบท่ีมีผูค้น้พบอยู่แล้ว ทั้งน้ี การผลิตวตัถุดิบจ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสูง และ

เงินทุนมาก ส่วนใหญ่จึงเป็นการร่วมทุนจากต่างประเทศ โดยผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไม่ซ ้ า

ชนิดกนั หรือหากซ ้ าจะเป็นการผลิตให้เพียงพอเพื่อใชใ้นการผลิตยาส าเร็จรูปของตนเอง และมีการจ าหน่าย

ให้แก่บริษทัอ่ืนนอ้ยมาก ส่งผลให้ปริมาณวตัถุดิบตวัยาท่ีผลิตไดใ้นประเทศไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ท า

ให้ตอ้งมีการน าเขา้วตัถุดิบตวัยาปริมาณมากมาผสมต ารับเป็นยาส าเร็จรูป โดยวตัถุดิบตวัยาน าเขา้มีสัดส่วน

สูงถึงประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตยาส าเร็จรูป 
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อุตสาหกรรมผลิตยาสามญั (Generic Drugs) 

ยาแผนปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นยาท่ีไดรั้บการวิจยัและพฒันาจากผูผ้ลิตยาชั้นน าในต่างประเทศและ

น าเขา้มาจ าหน่าย ท าให้ยาอาจมีราคาสูงข้ึนกวา่ ซ่ึงเรียกยาเหล่าน้ีวา่ ยาตน้แบบ หรือ ยาตน้ต ารับ (Original 

Drugs) ส่วนยาท่ีผลิตในประเทศ ตอ้งรอจนกวา่ยาตวันั้นหมดสิทธิบตัรก่อน จึงจะสามารถท าการผลิตออกมา

จ าหน่ายได ้ยาท่ีผลิตไดใ้นประเทศจะเรียกว่า ยาสามญั (Generic Drugs) ซ่ึงเป็นยาส่วนใหญ่ท่ีผูผ้ลิตยาใน

ประเทศท าการผลิต โดยผูผ้ลิตจะน าเขา้วตัถุดิบตวัยาส าคญัจากต่างประเทศมาพฒันาต ารับ (Formulation) 

แลว้ผสมและบรรจุเป็นยาส าเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาน ้ า เพื่อน าไปใช้ในการ

รักษา โดยกลุ่มยาท่ีมีมูลค่าการผลิตสูงสุด ไดแ้ก่ กลุ่มยาแกป้วด/แกไ้ข ้

1.2.1.2. การจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่ายหลกั ได้แก่ โรงพยาบาล ซ่ึงแบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาล

เอกชน โดยสัดส่วนมูลค่าการขายระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน คือประมาณ ร้อยละ 80 : 20 

ส าหรับการจ าหน่ายในโรงพยาบาลของรัฐบาล ผูป้ระกอบการอาจตอ้งท าการประมูลเพื่อจ าหน่ายยา จึงท าให้

เกิดการแข่งขนัสูงดา้นราคาระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนั อีกช่องทางหน่ึงในการจ าหน่าย ไดแ้ก่ ช่องทาง

ร้านขายยา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตดี โดยผูป้ระกอบการสามารถวางจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา เพื่อ

เป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค รวมถึงการหาลูกคา้ร้านขายยาใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการจ าหน่ายดว้ย 

1.2.1.3. การน าเข้า 

มูลค่าการน าเขา้ยารักษาโรคมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส าหรับยาท่ีมีมูลค่าการน าเขา้สูง 

ส่วนใหญ่จะเป็นยาท่ีไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศ เน่ืองจากเป็นยาสิทธิบตัรของผูผ้ลิตเวชภณัฑ์ชั้นน าของ

โลก หรือส่วนหน่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจากการจัดหาแหล่งวตัถุดิบและปัญหาการผลิตในประเทศ ท่ี

เทคโนโลยยีงัไม่ไดม้าตรฐาน หรือเป็นยานวตักรรม ท่ียงัไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศ ทั้งน้ี กลุ่มยาท่ีมีมูลค่า

การน าเขา้สูง ไดแ้ก่ กลุ่มยาสร้างเมด็เลือด กลุ่มยาปฏิชีวนะ และกลุ่มยาลดไขมนัในเลือด 

มูลค่าการน าเข้ายารักษาโรคนั้ นมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกปี ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัท่ีดี ส่งผลใหผู้ป่้วยท่ีมีรายไดสู้งมีความตอ้งการยาท่ีเป็นท่ียอมรับ

จากต่างประเทศเพิ่มข้ึน รวมทั้งกลุ่มผูสู้งอายเุร่ิมใหค้วามใส่ใจสุขภาพของตนเองมากข้ึนและเขา้รับการตรวจ

ร่างกายอย่างสม ่าเสมอ แต่มีขอ้สังเกตว่า แมมู้ลค่าการน าเขา้จะมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง แต่เป็นการ

ขยายตวัเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง เน่ืองจากโรงพยาบาลของรัฐมีแนวโนม้ท่ีจะใชย้าสามญัมากข้ึน เพื่อควบคุม

การใชย้าใหมี้ความเหมาะสม และลดค่าใชจ่้ายลง 
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ตลาดส าคัญของไทยในการน าเข้ายารักษาโรค ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี ฝร่ังเศส 

สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจกัร ซ่ึงยาท่ีน าเขา้จากประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นยาสิทธิบตัรซ่ึงไม่

สามารถผลิตไดใ้นประเทศ โดยการน าเขา้จากประเทศดงักล่าวมีมูลค่ากวา่ร้อยละ 40 ของมูลค่าการน าเขา้ยา

รักษาโรคทั้งหมด ส าหรับแหล่งน าเขา้วตัถุดิบตวัยา ท่ีส าคญัของไทย คือ อินเดีย และจีน นอกจากน้ี การท่ี

ความตอ้งการยาสามญัในประเทศมีมากข้ึน ท าให้มูลค่าการน าเขา้ยาสามญัจากประเทศคู่แข่ง ไดแ้ก่ อินเดีย 

และจีน (ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน เพราะสามารถผลิตวตัถุดิบตวัยาได้ เอง) มีมูลค่าเพิ่ม

ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

 (แหล่งข้อมลู: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

1.2.2.  ตลาดยาในประเทศไทย 

ตลาดยาในประเทศไทย เป็น

ตลาดท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและมีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 

2548 มูลค่าตลาดยาและเวชภณัฑ์ท่ี

วางจ าหน่ายในช่องทางโรงพยาบาล

และช่องทางร้านขายยาทัว่ประเทศ มี

มูลค่า โดยรวมประมาณ 64,000 ลา้น

บาท มีอัตราการเติบโตอยู่ ท่ี  19% 

และเม่ือพิจารณา ในปี พ.ศ. 2561 

มูลค่าตลาดยาและเวชภัณฑ์ท่ีวาง

จ าหน่ายในช่องทางโรงพยาบาลและช่องทางร้านขายยาทัว่ประเทศ มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 169,300 ลา้น

บาท มีอตัราการเติบโตอยู่ท่ี 7% โดยในตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา มูลค่าตลาดส่วนใหญ่นั้นมาจากตลาด

โรงพยาบาล 

ตลาดยาในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ตลาดใหญ่ๆ ได้แก่ ตลาดโรงพยาบาล (Hospital or Ethical 

channel) และ ตลาดร้านขายยา (Drugstore or OTC channel) โดยในปี พ.ศ. 2561 ตลาดยาโรงพยาบาล มี

สัดส่วนของมูลค่าตลาดอยูท่ี่ 79% มีมูลค่าตลาดประมาณ 135,300 ลา้นบาท มีอตัราเติบโต 7%  ส่วนตลาด

ร้านขายยา มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดอยูท่ี่ 21% มีมูลค่าตลาดประมาณ 34,000 ลา้นบาท มีอตัราเติบโต 6% 

กลุ่มยาท่ีส าคญั ๆ ในประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าตลาดเป็นอนัดบัตน้ ๆ นั้น คือ 

‒ กลุ่มยารักษาโรคติดเช้ือ (Systemic anti-infectives) 
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‒ กลุ่มยารักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) 

‒ กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร (Alimentary tract & Metabolism)  

‒ กลุ่มยาตา้นมะเร็งและปรับระบบภูมิคุม้กนั (Antineoplastic and Immunomodulating 

Agents) 

เม่ือพิจารณา มูลค่าตลาดของกลุ่มยาต่าง ๆ (Therapeutic Area) ท่ีส าคญั ๆ ใน ตลาดโรงพยาบาล  

และ ตลาดร้านขายยา จะพบวา่ มีความแตกต่างกนั โดยในตลาดโรงพยาบาล กลุ่มยาท่ีมีมูลค่าตลาดเป็น

อนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ 

‒ กลุ่มยารักษาโรคติดเช้ือ (Systemic anti-infectives) 

‒ กลุ่มยารักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) 

‒ กลุ่มยาตา้นมะเร็งและปรับระบบภูมิคุม้กนั (Antineoplastic and Immunomodulating 

Agents) 

‒ กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร (Alimentary tract & Metabolism)  

ส่วนในตลาดร้านขายยา กลุ่มยาท่ีมีมูลค่าตลาดเป็นอนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ 

‒ กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร (Alimentary tract & Metabolism) 

‒ กลุ่มยารักษาโรคผวิหนงั (Dermatologicals) 

‒ กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 

‒ กลุ่มยารักษาโรคระบบกลา้มเน้ือและขอ้ (Musculo-Skeletal system) 

(แหล่งข้อมลู: IMS Quarterly Market Review 4Q18 • December 2018) 

 

1.3. ผู้ประกอบการ 

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยา ไดแ้ก่ 

1.3.1.  ผู้ผลติ (Manufacturer) 

ผูผ้ลิต มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยท่ีหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ องคก์ารเภสัชกรรมและ

บริษทัในเครือ, โรงงานเภสัชกรรมทหาร นอกจากน้ียงัมีการผลิตยาใชภ้ายในโรงพยาบาลในสังกดักระทรวง

สาธารณสุข โดยเน้นการผลิตยาสามญั เพื่อทดแทนยาน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนในระบบ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไดเ้ขา้ถึงยา และลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณ ส่วนในภาคเอกชนนั้น ก็มีทั้ง 
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บริษทัผูผ้ลิตยาในประเทศ (Local Manufacturer) ท่ีเนน้การผลิตยาสามญั (บริษทัหลกัๆ ไดแ้ก่ สยามเภสัช,  

เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี เป็นตน้) และ บริษทัผูผ้ลิตยาขา้มชาติ (Multinational Manufacturer) หรือ 

บริษทัผูผ้ลิตและวิจยัท่ีมีบริษทัแม่ในต่างประเทศ ท่ีเนน้ตลาดยาตน้แบบจากนวตักรรมใหม่ ซ่ึงมีทั้งการเขา้

มาตั้งโรงงานผลิตเอง และการเป็นตวัแทนน าเขา้ยามาจ าหน่าย โดยอาจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เองหรือผา่นผูจ้ดั

จ  าหน่าย (Distributor) นอกจากน้ี บริษทัยาขา้มชาติท่ีไม่มีโรงงานของตนเองในประเทศไทย หากประสงคจ์ะ

ผลิตยาบางรายการก็จะใช้บริการของ “บริษทัรับจา้งผลิต” (Third Party Manufacturer) เช่น บริษทั OLIC 

และ Interthai Pharmaceutical Manufacturing โดยบริษทัรับจา้งผลิตน้ี จะมีลกัษณะการท างานคือ จะมีการ

เก็บความลบัของสูตรและกรรมวธีิการผลิตของยาท่ีไดรั้บมอบหมายให้ผลิตอยา่งดี โดยจะท าหนา้ท่ีผลิตยาท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่งเดียว จะไม่มีการผลิตยาของตนเองข้ึนมาแข่ง และประการส าคญัคือ บริษทัรับจา้งผลิต

น้ี มกัจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในด้านมาตรฐานของโรงงานและมาตรฐานการผลิตจาก

ส านกังานใหญ่ของแต่ละบริษทัขา้มชาติท่ีจะมาจา้งผลิตเสียก่อน 

1.3.2.  ผู้น าเข้า (Importer) 

คือ ผูท่ี้น าผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศเขา้มาเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ซ่ึงอาจขายผลิตภณัฑเ์องหรือผา่น

ผูจ้ดัจ  าหน่าย (Distributor) 

1.3.3.  ผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) 

คือ ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ในการจ าหน่ายและแจกจ่ายผลิตภณัฑ์แทนผูผ้ลิตหรือผู ้

น าเข้า ตวัอย่างเช่น DKSH, Zuellig Pharma, US Summit, Pacific Healthcare, BLH, Berli-Jucker และ IDS 

โดยในด้านการส่งเสริมการขายและการตลาดนั้น บริษทัข้ามชาติโดยส่วนใหญ่จะมีทีมงานท่ีท าหน้าท่ี

ส่งเสริมการขายและการตลาดของตนเอง ส าหรับบางบริษทัท่ีประสงค์ท่ีจะเน้นการขายและการตลาดกบั

ผลิตภณัฑ์หลกัๆ มากกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีวางตลาดมาหลายปีแลว้ ก็อาจท าสัญญากบับริษทัท่ีมี Contract Field 

Force เพื่อท าหนา้ท่ีส่งเสริมการขายและการตลาดผลิตภณัฑ์นั้นๆแทน โดยบริษทัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ DKSH และ 

Zuellig Pharma เป็นตน้ 

 

1.4. ผลติภัณฑ์ยา 

ผลิตภณัฑย์า แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1.4.1.  ยาต้นแบบ (Original drugs) 

ยาตน้แบบ หรือ ผลิตภณัฑ์ต ารับดั้งเดิม หรือ ยาแบรนด์เนม คือ ผลิตภณัฑ์ยาท่ีไดรั้บการอนุมติัข้ึน

ทะเบียนต ารับยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศยัขอ้มูลการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษ์ 

โดยเฉพาะการทดลองในสัตวแ์ละในคน และมกัจะไดรั้บการอนุมติัให้วางจ าหน่ายในตลาดเป็นรายแรกใน

ประเทศ จึงเป็นท่ีมาของค าเรียกขานดังกล่าวข้างต้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ยาต้นแบบ เป็นยาท่ีผ่าน

กระบวนการวิจยัและพฒันา ซ่ึงจะตอ้งผา่นกรรมวธีิต่าง ๆ มากมายหลายขั้นตอน เร่ิมจากการศึกษาวิจยั ผา่น

กระบวนการทดลอง ซ่ึงตอ้งเร่ิมในการศึกษาสารตั้งตน้เป็นหม่ืน ๆ ตวัว่าตวัใดจะมีคุณสมบติัในการรักษา

โรคนั้น และก่อนน ามาใช้ ยงัตอ้งทดลองกบัสัตวท์ดลอง เพื่อให้แน่ใจว่าสารท่ีวิจยัข้ึนมานั้นมีฤทธ์ิในการ

รักษาจริงและผลขา้งเคียงน้อยท่ีสุด โดยบริษทัผูคิ้ดคน้ ยาตน้แบบ น้ี จะไดสิ้ทธิบตัรในการจดัจาหน่ายยา

นั้นๆ แต่เพียงผูเ้ดียวในช่วงระยะเวลาหน่ึง และเม่ือสิทธิบตัรส้ินสุดลง ผูผ้ลิตรายอ่ืนจะสามารถผลิตยานั้น

ออกจ าหน่ายได ้

1.4.2.  ยาสามัญ (Generic drugs) 

ยาสามญั คือ ผลิตภณัฑย์าท่ีรัฐก าหนดตามหลกัวิชาการ วา่ประกอบดว้ยตวัยาส าคญั รูปแบบยา และ

ขนาดความแรงของตัวยาส าคัญเหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ และผ่านการประเมิน คุณภาพ ความ

ปลอดภัย และประสิทธิผล ตามข้อบ่งใช้แล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่า ยาสามัญ เป็นยาท่ีผลิตขึ้นภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนใด ท่ีไม่ใช่เคร่ืองหมายการค้าตามสิทธิของผู้ครองสิทธิบัตรยา  แต่มีตวัยาส าคญัเป็น

ชนิดเดียวกนักบั ยาตน้แบบ โดยจะผลิตยามาหลงัจาก ยาตน้แบบ ไดรั้บการรับรองและอนุมติัให้ใชใ้นการ

รักษาโรคแลว้ ซ่ึงอาจจะลอกเลียนสูตร ยาตน้แบบ เม่ือยาเหล่านั้นหมดสิทธิบตัรแลว้ ซ่ึงก็จะลดตน้ทุนใน

การผลิต ยาสามญั ไดม้าก เน่ืองจากไม่ไดท้  าการศึกษาและวิจยัเอง ท าให้ ยาสามญั มีราคาถูกกวา่ ยาตน้แบบ 

หลายเท่าตวั เม่ือ ยาตน้แบบ หมดสิทธิบตัรแลว้ การน ามาผลิตก็สามารถท าไดเ้พื่อประโยชน์ในการเขา้ถึงยา

ของประชาชน แต่ส าคญัยิง่กวา่นั้นคือ ตอ้งมีการควบคุมมาตรฐานในการผลิตยาใหไ้ดย้าท่ีมีคุณภาพท่ีดี 

ความแตกต่างระหวา่ง ยาตน้แบบ กบั ยาสามญั 

โดยทัว่ไป ส่ิงท่ีต่างกนัระหวา่ง ยาตน้แบบ กบั ยาสามญั คือ แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ, แหล่งผลิตยา, 

สารอ่ืนๆในต ารับท่ีไม่ใช่ตวัยาส าคญั, เทคโนโลยีและกรรมวิธีในการผลิต รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ ซ่ึง

บางคร้ัง ส่ิงท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ี ก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้การรักษาไม่ไดผ้ล แมว้า่จะมีสารออกฤทธ์ิเป็นสารชนิด

เดียวกนัก็ตาม 

 



 

MRAP Content – Module 2 – Pharmaceutical Industry Knowledge                                                                                                                              12 

ส่ิงท่ีเหมือนกนัระหวา่ง ยาตน้แบบ กบั ยาสามญั 

 ส่ิงท่ีเหมือนกนัโดยทัว่ไประหว่าง ยาตน้แบบ กบั ยาสามญั คือ ชนิดของตวัยาส าคญั, ขนาดความ

แรงของยา, รูปแบบยา, ผลของยา, อาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า และวิธีการใชย้า ซ่ึงก่อนท่ีจะจ าหน่าย

ได ้ยาสามญั ตอ้งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกบั ยาตน้แบบ หรือท่ีเรียกว่า Pharmaceutical 

equivalence ก่อน หาก ยาสามญั ท่ีผลิตมี Pharmaceutical equivalence กบั ยาตน้แบบ ก็จะเป็นหลกัประกนั

อยา่งหน่ึงวา่ ยาสามญั น่าจะมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก ยาตน้แบบ 

ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ ยาตน้แบบ และ ยาสามญั ทั้งสองประเภทน้ี ยงัมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีควร

ตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมอีก ไดแ้ก่ 

• ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน (รายละเอียดกล่าวเพิ่มเติมในบทท่ี 2 : กฎระเบียบปฏิบติัในการจ าหน่าย
ยา) 

• ทรัพยสิ์นทางปัญญา (รายละเอียดกล่าวเพิ่มเติมในบทท่ี 4 : สิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา) 

(แหล่งข้อมลู: กลุ่มพัฒนาระบบ ส านักยา) 

1.5. ช่องทางการกระจายผลติภัณฑ์ (Distribution Channel) 

ช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ ์หมายถึง ช่องทางการกระจายของผลิตภณัฑย์าไปสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีหลากหลาย

ช่องทาง ไดแ้ก่ 

‒ โรงพยาบาลรัฐบาล (Government or Public Hospital) 

‒ โรงพยาบาลเอกชน (Private Hospital) 

‒ คลินิก (Clinic) และ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

‒ ร้านขายยา (Drugstore) 

‒ ร้านขายของช า หรือ ร้านสะดวกซ้ือ (จ าหน่ายเฉพาะ ยาสามญัประจ าบา้น) 

 

1.5.1.  โรงพยาบาลรัฐบาล (Government or Public Hospital) 

เป็นช่องทางท่ีส าคญัและมีมูลค่าตลาดมากท่ีสุด โดยสามารถจ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั ไดด้งัน้ี 

1.5.1.1.  สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

1.5.1.1.1. ในสังกดั ส านกังานปลดักระทรวง ไดแ้ก่ 
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• โรงพยาบาลศูนย ์(รพศ.) เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลท่ีมีขีด

ความสามารถระดบัตติยภูมิ (Tertiary Care)  ซ่ึงภารกิจของหน่วยบริการระดบัน้ีจะขยายขอบเขต

การรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้แพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty) เช่น สาขาต่อยอด

ของอายุรศาสตร์ คือ อายุรศาสตร์โรคไต โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรค

เลือด ตจวิทยา โรคทางเดินอาหาร โรคติดเช้ือ เป็นตน้ มีจ  านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง ในปี พ.ศ. 

2557 มีอยู ่28 แห่งในประเทศไทย  

• โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท.) เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลท่ีมีขีด

ความสามารถระดบัทุติยภูมิ (Secondary Care) มีเตียงรับผูป่้วยไวน้อนรักษาพยาบาล มีภารกิจใน

ด้านการรักษาพยาบาลส้ินสุดท่ีการรักษาผูป่้วยใน (IPD) รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป (Common 

problem) ไม่ซบัซอ้นมากนกั มีจ  านวนเตียง 120 - 500 เตียง ในปี พ.ศ. 2557 มีอยู ่ 88 แห่งในประเทศ

ไทย  

• โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจ า

อ าเภอ มีขีดความสามารถระดบัปฐมภูมิ (Primary Care) มีภารกิจด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู

สุขภาพ ป้องกนัโรค และการรักษาพยาบาลให้บริการส้ินสุดท่ีบริการผูป่้วยนอก (OPD) หรือระดบั

ทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจ  านวนเตียง 10 - 120 เตียง ในปี พ.ศ. 2557 มีอยู ่768 แห่ง

ในประเทศไทย 

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (ยกเวน้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว้ท่ีเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปประจ าจงัหวดั) 

มีขีดความสามารถระดบัปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดบัทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง 

มีจ านวนเตียง 30 - 200 เตียง ด าเนินการโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยโครงการ

ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2520 ในสมยัรัฐบาลนายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารยธ์านินทร์ กรัยวิเชียร ซ่ึงมีด าริท่ีจะสร้างโรงพยาบาลอ าเภอ ขนาด 30 เตียง ในอ าเภอ

ทอ้งถ่ินทุรกนัดาร จ านวน 20 แห่ง ทัว่ทุกภาคของประเทศ เพื่อนอ้มเกลา้น้อมกระหม่อมถวายเป็น

ของขวญัแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีอภิเษก

สมรส 3 มกราคม พ.ศ. 2520 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 21 แห่ง  

1.5.1.1.2. ในสังกดั กรมการแพทย ์ไดแ้ก่ 

• โรงพยาบาลเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ สถาบนัโรคทรวงอก สถาบนัประสาทวทิยา 

สถาบนัโรคผิวหนงั สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบนัธัญญารักษ์ จงัหวดัปทุมธานี 
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โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) จงัหวดันครปฐม โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสงฆ ์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานี กรุงเทพมหานคร 

1.5.1.1.3. ในสังกดั กรมสุขภาพจิต ไดแ้ก่ 

• โรงพยาบาลเฉพาะทางท่ีดูแลรักษาผูป่้วยทางดา้นจิตเวช เช่น สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 

โรงพยาบาลศรีธญัญา สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ สถาบนัราชานุกลู เป็นตน้ 

1.5.1.2.  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ (อยูร่ะหวา่งการจดัตั้งกระทรวงและโอนยา้ยสังกดัเป็น 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม หรือ อว.) 

เป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ต่าง ๆ  โดยเป็นศูนยบ์ริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary Care) ท่ีมีขีด

ความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษาสูงสุด เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลท่ีใชส้ าหรับ

การเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางดา้นการแพทย ์และเป็นโรงพยาบาลส าหรับการคน้ควา้วิจยัต่างๆ ใน

ประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

2) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

3) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

4) โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล  

5) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

6) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

7) ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

8) โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

9) โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 

โรงพยาบาลและศูนยก์ารแพทยใ์นมหาวทิยาลยัท่ีไม่ไดเ้ป็นสถาบนัผลิตแพทย ์

โรงพยาบาลประเภทน้ีเป็นสถานพยาบาลในมหาวิทยาลัยท่ีตั้ งข้ึนเพื่อรองรับการบริการทาง

การแพทยท์ัว่ไป และการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทั้งการคน้ควา้วจิยัต่างๆ โดยไม่ไดเ้ป็นสถาบนัหลกัในการท า

การเรียนการสอนของนิสิตหรือนกัศึกษาแพทย ์เช่น  
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‒ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล)  

‒ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล)  

‒ ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก (มหาวทิยาลยัมหิดล)  

‒ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน (มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ)  

1.5.1.3.  สังกดักระทรวงกลาโหม  

• กรมแพทยท์หารบก กระทรวงกลาโหม ตวัอยา่งเช่น พระมงกุฎเกลา้ • อานนัทมหิดล • ค่ายสุรนารี • 

ค่ายวชิราวธุ • ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

• กรมแพทยท์หารเรือ กระทรวงกลาโหม ตวัอยา่งเช่น สมเด็จพระป่ินเกลา้  • สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

• อาภากรเกียรติวงศ ์

• กรมแพทยท์หารอากาศ กระทรวงกลาโหม ตวัอยา่งเช่น ภูมิพลอดุลยเดช • จนัทรุเบกษา  

1.5.1.4.  สังกดักรุงเทพมหานคร  

• วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช (มหาวทิยาลยัในก ากบัของกรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลกลาง (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์(ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลตากสิน (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศม์ิ (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลสิรินธร (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินุธโร อุทิศ (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

• โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน (ส านกัการแพทย ์สังกดักรุงเทพมหานคร) 

1.5.1.5.  สังกดัหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐ 

• จุฬาลงกรณ์ • พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา (สภากาชาดไทย) 

• ดารารัศมี • ต ารวจ • นวุติสมเด็จยา่ (ส านกังานแพทยใ์หญ่ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ) 

• บุรฉตัรไชยากร (การรถไฟแห่งประเทศไทย) 
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• การท่าเรือแห่งประเทศไทย (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 

• การไฟฟ้านครหลวง (การไฟฟ้านครหลวง) 

• โรงงานยาสูบ (กระทรวงการคลงั) 

• ราชทณัฑ ์(กระทรวงยติุธรรม) 

  

1.5.2.  โรงพยาบาลเอกชน (Private Hospital) 

โรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงพยาบาลท่ีจดัตั้งโดยเอกชน มีทั้งท่ีเป็นบริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชน

จ ากัดด้วย โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลทางด้านโรคตา 

โรงพยาบาลทางดา้นโรคผิวหนงั โรงพยาบาลทนัตกรรม เป็นตน้ และบางแห่งอาจมีมากกว่าหน่ึงแห่งใน

กลุ่มบริษทัเดียวกนั ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 329 แห่ง 

1.5.3.  คลนิิก (Clinic) และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

อีกช่องทางท่ียาจะไปสู่ผูบ้ริโภคไดก้็คือ คลินิก และ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ผูป่้วยท่ีมีอาการป่วยไม่

รุนแรง ก็จะมาพบแพทยท่ี์คลินิก หรือ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ในประเทศไทยมีจ านวนคลินิก อยูป่ระมาณ 

18,828 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2554, กรมบริการดา้นสุขภาพ) โดยมีสัดส่วนของคลินิกต่างจงัหวดั

มากกวา่คลินิกในกรุงเทพมหานคร 

1.5.4.  ร้านขายยา (Drugstore) 

ในปี 2557 มีจ านวนร้านขายยาแผนปัจจุบันท่ีขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาทั่ว

ราชอาณาจกัรกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งส้ิน 15,359 ร้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 27 เม่ือ

เทียบกบัปี 2556 ท่ีมีจ  านวนร้านขายยาประมาณ 12,123 ร้าน โดยเป็นร้านขายยาในเขตกรุงเทพฯ 4,794 ร้าน 

และร้านขายยาในเขตภูมิภาค 10,565 ร้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 : 69  ทั้งน้ี ในจ านวนร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัทั้งหมด คาดวา่จะเป็นร้านขายยาของผูป้ระกอบการรายใหญ่ หรือท่ีเป็นแบบเชนสโตร์ (Chain Store) 

ประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนร้านขายยาแผนปัจจุบนัทั้งหมด 

ตามประกาศกระทรวงเร่ืองการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2556 

ภายในไม่เกิน 8 ปี ร้านขายยาทั้งหมด จะถูกแบ่งใบอนุญาต เป็น ขายยาแผนปัจจุบนั หรือ ขายส่งยาแผน

ปัจจุบนั  

ร้านขายยาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
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1.5.4.1.  ร้านขายส่ง (Wholesaler)  คือ ร้านขายยาท่ีขายยาให้กับร้านอ่ืนๆ โดยมีโครงสร้าง

ทางการขาย การจดัส่ง หรือ การเก็บเงินท่ีเป็นระบบ แต่เน่ืองจากในอดีตใบอนุญาตขาย

ยาไม่มีการแยกประเภท ท าให ้ร้านขายส่งบางแห่งซ่ึงท าการขายปลีกควบคู่กนัไป ไม่ได้

แบ่งออกมาอยา่งชดัเจน  

1.5.4.2.  ร้านขายปลีก (Retailer)  คือร้านขายยาแผนปัจจุบนั ท่ีจ  าหน่ายยาโดยตรงต่อผูบ้ริโภค

โดยร้านขายยาเหล่าน้ีจะซ้ือยาจากบริษทัโดยตรงหรือจากร้านขายส่งก็ได ้

1.5.4.3.  ร้านขายยาแบบมีสาขา หรือ เครือข่าย (Chain Drugstore)  จากอดีตถึงปัจจุบนั รูปแบบ

การจ าหน่ายยาไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค จากร้านยาคา้

ปลีกทัว่ไป เร่ิมจดัตั้งเป็นรูปบริษทั เร่ิมมีการขยายสาขาของร้าน จนถึงปี 2539 บริษทั

ต่างชาติท่ีด าเนินธุรกิจร้านยาค้าปลีกสมยัใหม่รูปแบบ Chain Store ได้เข้ามาด าเนิน

ธุรกิจ และจัดตั้ งร้านยารูปแบบ Chain Store ข้ึนในประเทศไทย พฒันาการร้านยา

รูปแบบ Chain Store จึงเร่ิมมีบทบาทชัดเจน และพฒันาการต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั ในปี 

2558 มีร้านยารูปแบบ Chain Store 19 บริษทั จ านวน 1,476 ร้านคา้ (เป็นบริษทัของ

ผูป้ระกอบการไทย 14 บริษทั และ บริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 5 

บริษทั) 

ร้านยารูปแบบ Chain Store แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

‒ กลุ่มท่ี 1 ร้านท่ีเป็น Stand alone ตั้งอยู่ในห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่หรือศูนยก์ารคา้ อาทิ 

เช่น บูท๊ส์ (องักฤษ) วตัสัน (เครือเซ็นทรัล) ฟาสซิโน (ไทย) ร้านซูรูฮะ (เครือสหพฒัน์-

ญ่ีปุ่น) ร้านกรุงเทพดรักส์สโตร์ (ไทย) ร้านหมอยาพลาซ่า (ไทย) เป็นตน้  

‒ กลุ่มท่ี 2 ร้านท่ีเป็นของ ห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่/ศูนยก์ารคา้/ร้านสะดวกซ้ือ ไดแ้ก่ ร้าน 

Pure (บ๊ิกซี) ร้าน Tesco Pharmacy (เทสโก้) ร้าน Exta (ซีพีออลล์)  (ข้อมูล ส านัก

ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้ กรมการคา้ภายใน, 2556)  

นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มทุนโรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ไดท้  าการ

ซ้ือ Chain store ของไทย คือ เซฟดรัก (Save Drug) เม่ือปลายปี 2556 ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็น

การยืนยนัวา่ ธุรกิจคา้ปลีกยาในประเทศไทย มีความน่าสนใจในการลงทุนท าธุรกิจอยู่

มาก 
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1.5.5.  ร้านขายของช า หรือ ร้านสะดวกซ้ือ  (จ  าหน่ายเฉพาะ ยาสามญัประจ าบา้น)   

สามารถขาย ยาสามญัประจ าบา้น โดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต โดยรายการ ยาสามญัประจ าบา้น แผน

ปัจจุบนั แบ่งเป็น 16 กลุ่มอาการโรค ทั้งหมด 53 ต ารับ  (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง  ยาสามญั

ประจ าบา้นแผนปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549) ดงัน้ี 

1. กลุ่มยาแกป้วดทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ 
1.1. ยาเมด็ลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย Alumina and Magnesia Tablets  
1.2. ยาน ้าลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย  Alumina and Magnesia Oral Suspension 
1.3. ยาเมด็แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซดามินท ์Sodamint Tablets 
1.4. ยาขบัลม Compound Cardamom Mixture 
1.5. ยาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ยาธาตุน ้าแดง Stomachic Mixture 
1.6. ยาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต Sodium Bicarbonate Mixture for children 
1.7. ยาทาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ ์Asafoetida Tincture 

2. กลุ่มยาแกท้อ้งเสีย 
2.1. ยาแกท้อ้งเสีย ผงน ้าตาลเกลือแร่ Oral Rehydration Salts 

3. กลุ่มยาระบาย  
3.1. ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวาร ส าหรับเด็ก Glycerin Suppositories for Children 
3.2. ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวาร ส าหรับผูใ้หญ่  Glycerin Suppositories 
3.3. ยาระบายแมกนีเซีย Milk of Magnesia 
3.4. ยาระบายมะขามแขก Senna Tablets 
3.5. ยาระบายโซเดียมคลอไรด ์ชนิดสวนทวาร Sodium Chloride Enema 

4. กลุ่มยาถ่ายพยาธิล าไส้ 
4.1. ยาถ่ายพยาธิตวักลมมีเบนดาโซล Mebendazole Tablets 

5. กลุ่มยาบรรเทาปวด ลดไข ้
5.1. ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไขแ้อสไพริน Aspirin Tablets 
5.2. ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 500 มก. Paracetamol Tablets 500 mg. 
5.3. ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 325 มก. Paracetamol Tablets 325 mg. 
5.4. ยาน ้าบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตตามอล Paracetamol Syrup for children หรือ 

Paracetamol Oral Suspension for children (ข้ึนอยูก่บัชนิดของสูตรต ารับ) 
5.5. พลาสเตอร์บรรเทาปวด Analgesic Plasters 

6. กลุ่มยาแกแ้พ ้ลดน ้ามูก 
6.1. ยาแกแ้พ ้ลดน ้ามูกคลอร์เฟนิรามีน Chlorpheniramine Maleate Tablets 
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7. กลุ่มยาแกไ้อ ขบัเสมหะ 
7.1. ยาแกไ้อ ขบัเสมหะส าหรับเด็ก Ammonium Carbonate and Glycyrrhiza Mixture 
7.2. ยาแกไ้อน ้าด า Brown Mixture 

8. กลุ่มยาดมหรือทาแกว้งิเวยีน หนา้มือ คดัจมูก 
8.1. ยาดมแกว้งิเวยีน เหลา้แอมโมเนียหอม  Aromatic Ammonia Solution หรือ Aromatic 

Ammonia Spirit (ข้ึนอยูก่บัชนิดของสูตรต ารับ) 
8.2. ยาดมแกว้งิเวยีน แกค้ดัจมูก Cold Inhalant 
8.3. ยาทาระเหยบรรเทาอาการ คดัจมูกชนิดข้ีผึ้ง Cold Vapourizing Ointment 

9. กลุ่มยาแกเ้มารถ เมาเรือ 
9.1. ยาเมด็แกเ้มารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท Dimenhydrinate Tablets 

10. กลุ่มยาส าหรับโรคตา 
10.1. ยาหยอดตา ซลัฟาเซตาไมด ์Sulfacetamide Eye Drops 
10.2. ยาลา้งตา Sodium Chloride Eye lotion หรือ Sodium Chloride Eye wash 

11. กลุ่มยาส าหรับโรคปากและล าคอ 
11.1. ยากวาดคอ Mandl's Paint 
11.2. ยารักษาล้ินเป็นฝ้า เยนเช่ียนไวโอเลต Gentian Violet Solution 
11.3. ยาแกป้วดฟัน  Toothache Drops 
11.4. ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ  Soothing Lozenges 
11.5. ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอ Soothing Lozenges (เพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ เร่ือง ยาสามญัประจ าบา้นแผนปัจจุบนั) 
12. กลุ่มยาใส่แผล ลา้งแผล 

12.1. ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน Iodine Tincture 
12.2. ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล Thimerosal Tincture 
12.3. ยาใส่แผล โพวโิดน-ไอโอดีน Povidone Iodine Solution 
12.4. ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล ์ Isopropyl Alcohol 70% 
12.5. ยาเอทิล แอลกอฮอล ์Ethyl Alcohol 70% 
12.6. น ้าเกลือลา้งแผล  Normal Saline Solution 

13. กลุ่มยารักษาแผลติดเช้ือ ไฟไฟม ้น ้าร้อนลวก 
13.1. ยารักษาแผลน ้าร้อนลวกฟีนอล (ยกเลิกตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๑๐๐ 

) พ.ศ ๒๕๔๙ เร่ือง ยาสามญัประจ าบา้นแผนปัจจุบนั) 
13.2. ยารักษาแผลติดเช้ือ ซิลเวอร์ ซลัฟาไดอาซีน ครีม Silver Sulfadiazine Cream 

14. กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือ แมลงกดัต่อย 
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14.1. ยาหม่อง ชนิดข้ีผึ้ง Analgesic Balm 
15. กลุ่มยาส าหรับโรคผวิหนงั  

15.1. ยารักษาหิด เหา เบนซิล เบนโซเอต Benzyl Benzoate Lotion หรือ Benzyl Benzoate 
Emulsion (ข้ึนอยูก่บัสูตรต ารับ) 

15.2. ยารักษาหิด ข้ีผึ้งก ามะถนั  Sulphur Ointment 
15.3. ยารักษากลากเกล้ือน น ้ากดัเทา้ Benzoic and Salicylic acids Cream หรือ Benzoic and 

Salicylic acids Ointment หรือ  Whitfield's Ointment (Benzoic acid 6%w/w and 
Salicylic acid 3 %w/w) (ข้ึนอยูก่บัสูตรต ารับ) 

15.4. ยารักษาโรคผิวหนงัเร้ือรัง Coal Tar Ointment 
15.5. ยาทาแกผ้ดผืน่คนั คาลาไมน์ Calamine Lotion 
15.6. ยารักษาเกล้ือน โซเดียม ไทโอซลัเฟต Sodium Thiosulfate for Solution  

16. กลุ่มยาบ ารุงร่างกาย 
16.1. ยาเมด็วติามินบีรวม Vitamin B complex Tablets 
16.2. ยาเมด็วติามินซี Vitamin C Tablets 
16.3. ยาเมด็บ ารุงโลหิต เฟอร์รัส ซลัเฟต Ferrous Sulfate Tablets 
16.4. ยาเมด็วติามินรวม Multivitamin Tablets 
16.5. น ้ามนัตบัปลาชนิดแคปซูล Cod Liver Oil Capsules 

 

1.6. บุคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Professional - HCP) 

หมายถึง สมาชิกของวชิาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล หรือบุคคลใดท่ีมีหนา้ท่ีตามสายอาชีพ

ในการสั่งใช ้แนะน า สั่งซ้ือ จดัหา หรือ จดัการเภสัชภณัฑ ์และบุคลากรผูใ้หก้ารพยาบาลอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด

ไวใ้นพระราชบญัญติัยา ปี พ.ศ. 2510, 2522 และ 2530 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั 

1.6.1.  แพทย์ 

การเรียนแพทยศาสตร์ในประเทศไทยใช้เวลาเรียน 6 ปี ปีแรกเรียกชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ เรียน

วิทยาศาสตร์ทัว่ไปเนน้เก่ียวขอ้งทางชีววิทยา ปีท่ี 2-3 เรียนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งทางการแพทย ์เรียกระยะน้ีวา่ พรี

คลินิก (Pre-Clinic) ปีท่ี 4-5 เรียนและฝึกงานผูป่้วยจริงร่วมกบัแพทยรุ่์นพี่และอาจารย ์เรียกระยะน้ีว่า ชั้น

คลินิก (Clinic) และปีสุดทา้ยเน้นฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแลของแพทยรุ่์นพี่และอาจารยเ์รียก

ระยะน้ีวา่ เอกซ์เทิร์น (Extern) 
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1.6.1.1.  แพทย์จบใหม่ 

เม่ือนกัเรียนแพทยใ์นประเทศไทยศึกษาจบแพทยศาสตรบณัฑิต บณัฑิตแพทยต์อ้งมี

การท างานหรือการชดใชทุ้นของแพทยเ์ป็นเวลา 3 ปี โดยก าหนดให้ท างานให้รัฐบาล ซ่ึงหาก

ผดิสัญญาตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้รัฐตามแต่สัญญาซ่ึงท าไวต้ั้งแต่ก่อนเขา้รับการศึกษาก าหนด ในปี

แรกแพทยสภาก าหนดใหมี้การฝึกปฏิบติังานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ภายใตก้ารดูแลของ

แพทยรุ่์นพี่ท่ีมีประสบการณ์เป็นเวลา 1 ปี ซ่ึงเรียกระยะน้ีวา่ อินเทิร์น (Intern) 

1.6.1.2.  แพทย์เฉพาะทาง 

หลงัจากท่ีบณัฑิตแพทยส์ าเร็จการศึกษาออกมา และ ไดเ้พิ่มพูนทกัษะตามจ านวนปีท่ี

แพทยสภา (Medical Council of Thailand) เป็นผูก้  าหนดแล้ว สามารถสมคัรเพื่ออบรมเป็น

แพทย์ประจ าบ้าน (Medical Resident) และเม่ือจบหลักสูตรการอบรม และสามารถสอบ

ใบรับรองจากราชวทิยาลยัแพทยต่์าง ๆ ไดแ้ลว้ จึงจะไดเ้ป็นแพทยเ์ฉพาะทางไดต่้อไป 

สาขาของแพทย์เฉพาะทาง ไดแ้ก่ 

‒ อายรุแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอายรุศาสตร์ 
‒ สูตินรีแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นสูตินรีเวชวทิยา 
‒ ศลัยแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรม 
‒ ศลัยแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ - แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ศลัยกรรม

กระดูกและขอ้) 
‒ จกัษุแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจกัษุวทิยา 
‒ จิตแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตเวชศาสตร์ 
‒ แพทยโ์สตศอนาสิก - แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโสตศอนาสิกวทิยา 
‒ พยาธิแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นพยาธิวทิยา 
‒ รังสีแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นรังสีวทิยา 
‒ วสิัญญีแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นวสิัญญีวทิยา 
‒ กุมารแพทย ์- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นกุมารเวชศาสตร์ 
‒ แพทยเ์วชปฏิบติัครอบครัว - แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชปฏิบติัครอบครัว 
‒ แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู - แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
‒ แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน – แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 



 

MRAP Content – Module 2 – Pharmaceutical Industry Knowledge                                                                                                                              22 

แพทย์เฉพาะทางและสาขาต่อยอด 

เป็นการศึกษาเฉพาะทางหรือสาขายอ่ยในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงผุท่ี้จะเขา้ศึกษาในระดบัน้ีจ าเป็นตอ้ง
ผา่นการอบรมในหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นมาก่อน 

‒ อายรุศาสตร์ 

อายรุศาสตร์โรคหวัใจ · อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติซัม่ · อายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะ
บอลิสม · อายุรศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนัทางคลินิก · อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร · 
อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ · อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา · 
อายุรศาสตร์โรคเลือด · อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ · อายุรศาสตร์โรคไต · ตจวิทยา · ประสาทวิทยา · 
เวชบ าบดัวกิฤต 

‒ ศลัยศาสตร์ 

กุมารศัลยศาสตร์ · ศัลยศาสตร์ทรวงอก · ประสาทศัลยศาสตร์ · ศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้าง · ศลัยศาสตร์มะเร็งวิทยา · ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ · ศลัยศาสตร์ยูโรวิทยา · ศลัยศาสตร์
หลอดเลือด · ศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 

‒ กุมารเวชศาสตร์ 

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา · กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด · กุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา · กุมารเวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม · กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเม
ตาบอลิสม · กุมารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือ · กุมารเวชศาสตร์โรคไต · กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดิน
อาหารและโรคตบั · กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั · กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจ · กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ · โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก 

‒ สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ 

เวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ · เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์· มะเร็งนรีเวชวทิยา 

‒ การแพทยเ์ฉพาะทางอ่ืนๆ 

เวชศาสตร์ป้องกนั (ระบาดวทิยา, อาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์การบิน, เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก
, สาธารณสุขศาสตร์, สุขภาพจิตชุมชน) · เวชศาสตร์ครอบครัว · รังสีวิทยา (รังสีวิทยาวินิจฉยั, รังสี
ร่วมรักษาของล าตวั, รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์, 
ภาพวินิจฉยัชั้นสูง, ภาพวินิจฉยัระบบประสาท) · วิสัญญีวิทยา (วิสัญญีวิทยาส าหรับการผา่ตดัหวัใจ 
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, วิสัญญีวิทยาส าหรับผูป่้วยโรคทางระบบประสาท) · จิตเวชศาสตร์ · 
จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น · นิติเวชศาสตร์ · พยาธิวิทยา · พยาธิวิทยาคลินิก · พยาธิกายวิภาค · เวช
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ศาสตร์ฉุกเฉิน · จกัษุวิทยา · โสตศอนาสิกวิทยา · เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู · ศลัยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ · เวช
ศาสตร์การกีฬา · เวชศาสตร์เขตเมือง · เภสัชวทิยาและพิษวทิยา 

1.6.2.  เภสัชกร 

เภสัชกร (pharmacist) คือผูท่ี้มีวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข (health profession) มีหน้าท่ีจ่ายยา ให้
ผูป่้วย แนะน าการใชย้า ติดตามการใชย้าให้ผูป่้วย และเป็นผูผ้ลิตยา เภสัชกรบางคร้ังเรียกวา่นกัเคมี เพราะใน
อดีตมีการให้ผูส้ าเร็จการศึกษาในวิชาเคมีสาขาเภสัชกรรม (Pharmaceutical Chemistry : Ph.C.) มาเป็นเภสัช
กรซ่ึงเรียกกนัวา่นกัเคมีเภสัชกรรม (Pharmaceutical Chemists) โดยเฉพาะในประเทศองักฤษ เช่น เครือข่าย
ร้านขายยาของบูต๊ส์เรียกเภสัชกรของบูต๊ส์วา่ "นกัเคมีบูตส์" (Boots The Chemist) 

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานส าหรับการข้ึนทะเบียน (Registration) เป็นเภสัชกรรับอนุญาตจะตอ้งเป็น 
ผูท่ี้เรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ซ่ึงจะไดรั้บปริญญาดงัน้ี 

‒ เภสัชศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.) (Bachelor of Pharmacy : B.Pharm.) ปัจจุบนัประเทศไทยได้
ยกเลิกหลกัสูตร B.Pharm แลว้ 

‒ เภสัชศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.) (บริบาลเภสัชกรรม หรือ เภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวทิยาการทาง
เภสัชศาสตร์) (Doctor of Pharmacy : Pharm.D.) 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ส าหรับประเทศไทย ใชเ้วลาเรียน 6 ปี ไดว้ฒิุเภสัชศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.) 
(Doctor of Pharmacy : Pharm.D.) 

1.7. ผู้ป่วย (Patient) 

หมายความถึง ผูข้อรับบริการในสถานพยาบาล ไดแ้ก่ 

‒ "ผูป่้วยนอก" หมายถึง ผูรั้บบริการท่ีไดล้งทะเบียนไวท่ี้แผนกผูป่้วยนอก หรือผูป่้วยซ่ึงมารับบริการ

ในแผนกผูป่้วยฉุกเฉิน  

‒ "ผูป่้วยใน" หมายถึง ผูป่้วยซ่ึงมารับการรักษาพยาบาลโดยผูป้ระกอบวชิาชีพ ผูใ้หก้ารรักษาพยาบาล

สั่งใหรั้บไวเ้พื่อใหอ้ยพูกัรักษาในสถานพยาบาล และไดรั้บการลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน 

ผูป่้วยหรือผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้ใช้เภสัชภณัฑ์โดยตรง ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงเขา้มาดูแลอย่างใกลชิ้ด 

เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนกัถึงความส าคญัของการให้ความร่วมมือ

กับผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทนัตแพทยสภา สภา

กายภาพบ าบดั สภาเทคนิคการแพทย ์และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงไดร่้วมกนัออกประกาศ

รับรองสิทธิและขอ้พึงปฏิบติัของผูป่้วย ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไวด้งัต่อไปน้ี 
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ค าประกาศสิทธิและข้อพงึปฏิบัติของผู้ป่วย 

ค าประกาศ "สิทธิ" และ "ขอ้พึงปฏิบติั" ของผูป่้วย ฉบบัใหม่ ออกโดย ๖ สภาวชิาชีพ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ 

(๑) ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐาน

วชิาชีพจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

(๒) ผูป่้วยท่ีขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบขอ้มูลท่ีเป็นจริงและเพียงพอเก่ียวกบัการเจ็บป่วย 

การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ ดว้ย

ภาษาท่ีผูป่้วยสามารถเขา้ใจไดง่้าย เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถเลือกตดัสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน อนัจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอนัตราย

ต่อชีวติ 

(๓) ผูป่้วยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงอนัตรายถึงชีวิตมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือรีบด่วนจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น

สุขภาพโดยทนัทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ตอ้งค านึงวา่ผูป่้วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

(๔) ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บทราบช่ือ สกุล และวชิาชีพของผูใ้หก้ารรักษาพยาบาลแก่ตน 

(๕) ผูป่้วยมีสิทธิขอความเห็นจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นผูใ้ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน 

และมีสิทธิในการขอเปล่ียนผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพหรือเปล่ียนสถานพยาบาลได ้ทั้งน้ีเป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องสิทธิการรักษาของผูป่้วยท่ีมีอยู ่

(๖) ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บการปกปิดขอ้มูลของตนเอง เวน้แต่ผูป่้วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบติัตาม

หนา้ท่ีของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผูป่้วยหรือตามกฎหมาย 

(๗) ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้นในการตดัสินใจเขา้ร่วมหรือถอนตวัจากการเป็นผูเ้ขา้ร่วม

หรือผูถู้กทดลองในการท าวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ 

(๘) ผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเม่ือร้อง

ขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือขอ้มูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 

(๙) บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีเป็นเด็กอายยุงัไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต ซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได ้
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ข้อพงึปฏิบัติของผู้ป่วย 

(๑) สอบถามเพื่อท าความเขา้ใจขอ้มูลและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนลงนาม ให้ความยินยอม หรือไม่

ยนิยอมรับการตรวจวนิิจฉยัหรือการรักษาพยาบาล 

(๒) ให้ขอ้มูลดา้นสุขภาพและขอ้เท็จจริงต่างๆ ทางการแพทยท่ี์เป็นจริงและ ครบถว้นแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ดา้นสุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล 

(๓) ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู ้ประกอบวิชาชีพด้าน สุขภาพเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามไดใ้หแ้จง้ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพทราบ 

(๔) ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสถานพยาบาล 

(๕) ปฏิบติัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพ ผูป่้วยรายอ่ืนรวมทั้งผูท่ี้มาเยี่ยมเยียน ด้วยความสุภาพให้เกียรติและไม่

กระท าส่ิงท่ีรบกวนผูอ่ื้น 

(๖) แจง้สิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลกัฐานท่ีตนมีใหเ้จา้หนา้ท่ีของสถาน พยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

(๗) ผูป่้วยพึงรับทราบขอ้เทจ็จริงทางการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 

(๗.๑) ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานและ จริยธรรม ยอ่มไดรั้บความ

คุม้ครองตามท่ีกฎหมายก า หนดและมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็น

ธรรม 

(๗.๒) การแพทยใ์นท่ีน้ีหมายถึง การแพทยแ์ผนปัจจุบนัซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์

ความรู้ในขณะนั้นวา่มีประโยชน์มากกวา่โทษส าหรับผูป่้วย 

(๗.๓) การแพทยไ์ม่สามารถใหก้ารวนิิจฉยั ป้องกนั หรือรักษาใหห้ายไดทุ้กโรคหรือทุกสภาวะ 

(๗.๔) การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลอนัไม่พึงประสงคไ์ด ้นอกจากน้ีเหตุสุดวิสัย

อาจเกิดข้ึนไดแ้มผู้ป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพจะใช้ความระมดัระวงัอย่างเพียงพอตามภาวะ

วสิัยและพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้นๆ แลว้ 

(๗.๕) การตรวจเพื่อการคดักรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ผลท่ีคลาดเคล่ือนไดด้ว้ย

ขอ้จ ากดัของเทคโนโลยท่ีีใชแ้ละปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมไดต้ามมาตรฐานการ

ปฏิบติังาน 
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(๗.๖) ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตาม

หลกัวิชาการทางการแพทยต์ามความสามารถและขอ้จ ากดั ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ท่ีมีอยู่

รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผูป่้วย 

(๗.๗) เพื่อประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพอาจให้ ค  าแนะน า หรือส่งต่อผูป่้วยให้

ไดรั้บการรักษาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีผูป่้วยตอ้งไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอนัจ าเป็นเร่งด่วน

และเป็นอนัตรายต่อชีวติ 

(๗.๘) การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของผูป่้วยต่อผูป้ระกอบ

วชิาชีพดา้นสุขภาพอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 

(๗.๙) ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช้ส าหรับผูป่้วยฉุกเฉินอนัจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอนัตรายต่อ

ชีวติ 
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บทที ่2 
กฎระเบียบปฏบิัติด้านยา 

(Thailand Pharmaceutical Regulatory) 
 

ยาเป็นสินคา้ควบคุม ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องมาก ากับตั้งแต่ก่อนออกจ าหน่าย จนกระทัง่ถึง

ผูบ้ริโภค จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานเร่ือง ความหมายของยา การแบ่งประเภทของยา การประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัยา รวมถึงมาตรการการก ากบัดูแลหรือขอ้หา้ม เพื่อสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดถู้กตอ้ง 

บทท่ี 2 กฎระเบียบปฏิบติัดา้นยา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1. ยาคืออะไร 
2.2. การแบ่งประเภทของยา 
2.3. การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยา 
2.4. การควบคุมก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
2.5. การเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นยา (Pharmacovigilance) 
 

 

2.1. ยาคืออะไร 

2.1.1.  ค าวา่ “ ยา ” ซ่ึงใชใ้นการรักษาโรคและมีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดทุกวนัน้ี มีกฎหมายท่ีใชใ้น
การควบคุมอยู ่3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1) พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

2) พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

3) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

เม่ือมีกฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมถึง 3 ฉบบั ดงันั้น เราจึงตอ้งมาท าความรู้จกักนัก่อนวา่แต่ละฉบบั

นั้นควบคุมผลิตภณัฑป์ระเภทใด มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

2.1.2.  “ ยา ” ตามความหมายในพระราชบญัญติัยา (มาตรา 4 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) หมายความวา่ 

(1) วตัถุท่ีรับรองไวใ้นต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
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(2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการวินิจฉยั บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกนัโรค หรือความ

เจบ็ป่วยของมนุษยห์รือสัตว ์

(3) วตัถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภณัฑ ์หรือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป หรือ 

(4) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าท่ีใด ๆ ของ

ร่างกายของมนุษยห์รือสัตว ์

วตัถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไม่หมายความรวมถึง 

(ก) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

(ข) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย ์เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ

ส่งเสริม สุขภาพ เคร่ืองส าอาง หรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ประกอบโรคศิลปะหรือวชิาชีพเวชรรม 

(ค) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นหอ้งวทิยาศาสตร์ส าหรับการวิจยั การวเิคราะห์หรือการชนัสูตร

โรคซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย ์

2.1.3.  “ วัตถุออกฤทธ์ิ ” หมายความวา่ วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติหรือท่ี

ไดจ้ากส่ิงธรรมชาติ หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีเป็นวตัถุสังเคราะห์ ทั้งน้ี ตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 4 พรบ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2518) 

2.1.4.  “ ยาเสพติดให้โทษ ” หมายความวา่ สารเคมีหรือวตัถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่

จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ แลว้ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ

ในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นล าดบั มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความ

ตอ้งการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุด

โทรมลง กบัให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ

หรืออาจใชผ้ลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษดว้ย ทั้งน้ี 

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามญัประจ าบา้นบาง

ต ารับตามกฎหมายว่าดว้ยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ (มาตรา 4 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522) 

 ในทางปฏิบติัเม่ือผูป้ระกอบการหรือบริษทัจะข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการ

ตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์นั้นควรข้ึนทะเบียนเป็น “ยา” “วตัถุออกฤทธ์ิ” หรือ “ยาเสพติดให้โทษ” เพราะ

การควมคุมผลิตภณัฑต์ั้งแต่การข้ึนทะเบียน การโฆษณา หรืออ่ืน ๆ จะมีความแตกต่างกนั 
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2.2. การแบ่งประเภทของยา 

การท่ีผูป้ระกอบการจะประกอบกิจการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย อาทิ การโฆษณาให้ถูกตอ้ง การ

จดัท าบญัชีต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง จ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้วา่ผลิตภณัฑข์องตนไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดัประเภทเป็น

อะไรเน่ืองจากมีการใช้กฎหมายท่ีควบคุมแตกต่างกัน ซ่ึงการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ หากยึดตาม

พระราชบญัญติัแต่ละฉบบัแลว้ จะแบ่งไดด้งัน้ี 

2.2.1.  ตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิม่เติม  

พรบ.ยา แบ่งประเภทของยาตามการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑไ์วเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.2.1.1.  ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ

ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนั หรือการบ าบดัโรคสัตว ์

2.2.1.2.  ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ 

หรือการบ าบัดโรคสัตว์ ซ่ึงอยู่ในต ารายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศหรือยาท่ี

รัฐมนตรีเป็นยาแผนโบราณ หรือยาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผน

โบราณ 

ซ่ึงเป็นการแบ่งประเภทของยาโดยอาศยัเกณฑ์การถ่ายทอดองคค์วามรู้และการน าไปใชรั้กษาโรค 

ต่อมาเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชย้า และการกระจายของยา พรบ.ยา ไดใ้หอ้  านาจรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจในการประกาศจดัประเภทยาไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณ

ตามเกณฑ์ความปลอดภยัในการใช้ออกเป็นประเภทย่อยไดอี้ก 3 ประเภท (มาตรา 76 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) 

ไดแ้ก่  

2.2.1.3.  ยาอันตราย หมายถึง ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยา

อนัตราย 

2.2.1.4.  ยาควบคุมพเิศษ หมายถึง ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยา

ควบคุมพิเศษ 

2.2.1.5.  ยาสามัญประจ าบ้าน หมายถึง ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ

เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

นอกจากน้ียงัอาจแบ่งยาไดต้ามลกัษณะการใช ้ไดแ้ก่ 
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2.2.1.6.  ยาใช้ภายนอก หมายความว่า ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้

ภายนอก ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยาใชเ้ฉพาะท่ี 

2.2.1.7.  ยาใช้เฉพาะที่ หมายความว่า ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีมุ่งหมายใช้เฉพาะท่ี

กบัหู ตา จมูก ปาก  ทวารหนกั ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ 

2.2.1.8.  ยาบรรจุเสร็จ หมายความวา่ ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีไดผ้ลิตข้ึนเสร็จในรูป

ต่าง ๆ ทางเภสัชกรรม ซ่ึงบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อท่ีปิดหรือผนึกไว ้และมีฉลาก

ครบถว้นตามพระราชบญัญติัน้ี 

ช่องทางจ าหน่าย  

• ยาอันตราย  รวมถึง ยาสามัญประจ าบ้าน และยาบรรจุเสร็จ สามารถจ าหน่ายไดต้ามร้านขาย
ยา โดยไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย ์

• ยาควบคุมพิเศษ  สามารถจ าหน่ายในร้ายขายยาแผนปัจจุบนัท่ีมีเภสัชกรอยู่ประจ า แต่การ
จ าหน่ายไดต้อ้งมีใบสั่งแพทยแ์ละอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเภสัชกร โดยตอ้งแยกสถานท่ีเก็บ
ยาควบคุมพิเศษไวเ้ป็นสัดส่วนไม่ปะปนกบัยาประเภทอ่ืน ๆ และมีกุญแจใส่ไวไ้ม่ใหส้ามารถ
หยบิออกมาโดยง่าย และตอ้งจดัท าบญัชีซ้ือ-ขายยาควบคุมพิเศษ 

 

2.2.2.  ตาม พรบ. วตัถุทีอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

พรบ.วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดแ้บ่งประเภทของวตัถุออกฤทธ์ิออกเป็น 4 ประเภท 

(ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) ดงัน้ี 

2.2.2.1.  วตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1  เป็นสารท่ีมีอนัตรายร้ายแรง ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย ์

2.2.2.2.  วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2  เป็นสารท่ีมีอนัตรายมาก แต่มีประโยชน์ในทางการแพทย ์

จึงตอ้งมีการควบคุมท่ีเขม้งวดซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 น้ี ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาเป็นผูจ้ดัหาและมีกระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานทั้งการผลิตและ

น าเขา้ เช่น Alprazolam, Ketamine, Midazolam, Phentermine, Pseudoephedrine เป็นตน้  

ช่องทางจ าหน่าย  
สามารถจ าหน่ายไดเ้ฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น โดยโรงพยาบาลท่ีตอ้งการมีวตัถุ
ออกฤทธ์ิฯ ในประเภท 2 ไวจ้  าหน่าย จะตอ้งไดรั้บอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซ่ึงวตัถุออกฤทธ์ิฯ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสียก่อน 
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ยกเวน้ โรงพยาบาลในสังกดักระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และสถาบนัอ่ืน
ของทางราชการท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเวน้ไว ้โดยติดต่อ
ซ้ือไดท่ี้ “กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา” 
เพียงท่ีเดียวเท่านั้น และตอ้งจดัท าบญัชีรับ-จ่ายทุกคร้ัง รวมถึงตอ้งจดัท ารายงาน
ประจ าเดือนและประจ าปีส่งส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาดว้ย 

2.2.2.3. วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3  เป็นสารท่ีมีอนัตรายน้อยกว่าวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 

และประเภท 2 และมีการน ามาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมายืน่

ขอข้ึนทะเบียนต ารับกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน จึงจะผลิตหรือ

น าเขา้ได ้เช่น Pentazocine, Pentobarbital เป็นตน้ 

2.2.2.4.  วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 4  เป็นสารท่ีมีอนัตรายน้อยกว่าวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 

และมีการน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งยื่นขอข้ึนทะเบียน

ต ารับกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน จึงจะผลิตหรือน าเข้าได้ เช่น 

Chlordiazepoxide, Diazepam, Lerazepam, Phenobarbital เป็นตน้ 

ช่องทางจ าหน่าย  
วตัถุออกฤทธ์ิฯ ในประเภท 3 และ 4  สามารถจ าหน่ายไดท้ั้งสถานพยาบาลและร้าน
ขายยา โดยคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตหากเป็นโรงพยาบาลในสังกดักระทรวง ทบวง 
กรม  สภากาชาดไทย  และสถาบัน อ่ืนและสถาบัน อ่ืนของทางราชการท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเวน้ไว ้ก็ไม่ตอ้งขออนุญาต แต่หาก
เป็นโรงพยาบาลนอกเหนือจากข้างต้น ต้องพิจารณาจากปริมาณการมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ โดยสามารถสั่งซ้ือได้จากผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้ผลิต 
น าเขา้ หรือจ าหน่าย เม่ือซ้ือมาแลว้ตอ้งจดัใหมี้การแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยาอ่ืนโดย
มีการป้องกนัตามสมควร และตอ้งจดัท ารายงานเหมือนวตัถุออกฤทธ์ิฯ ในประเภท 2 

 

2.2.3.  ตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ไดแ้บ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท (ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา, 2556) ดงัน้ี 
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2.2.3.1.  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1  เป็น ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ไม่มีประโยชน์ทาง

การแพทย ์ห้ามผลิต จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครอง เวน้แต่ในกรณี

จ าเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับ

อนุญาต เช่น เฮโรอีน (Heroin), เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี, แอมเฟตามีน 

(Amphetamine) หรือ อนุพนัธ์แอมเฟตามีน (Methamphetamine) เป็นตน้ 

2.2.3.2.  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  เป็น ยาเสพติดให้โทษทั่วไป ท่ีมีประโยชน์ทาง

การแพทย ์ผลิต น าเขา้ ขายโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจ าหน่าย

ให้แก่ผูมี้ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

เท่านั้น ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 น้ี ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น

ผูจ้ดัหา และมีกระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานทั้งการผลิตและน าเขา้ เช่น มอร์ฟีน 

(Morphine),  โคคา อีน(Cocaine),  โค เด อีน  (Codeine),  ฝ่ินยา  (Medicinal Opium), 

Fentanyl, Pethidine เป็นตน้    (ฝ่ินยา หมายถึง ฝ่ินท่ีได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือใช้ในทางยา) 

ช่องทางจ าหน่าย  
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไวเ้พื่อจ าหน่าย ไม่วา่จะ
เป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตอ้งขอรับใบอนุญาตทุกกรณี ไม่มีขอ้ยกเวน้ ผูท่ี้
ได้รับอนุญาตจะสามารถซ้ือได้ท่ี “กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา” เพียงท่ีเดียวเท่านั้น และตอ้งจดัท ารายงานและบญัชีทั้ง
ประจ าเดือนและประจ าปีเพื่อส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

2.2.3.3.  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3  เป็น ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมีลกัษณะเป็นต ารับยา และมียา

เสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยูด่ว้ย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงผู ้ประกอบการต้องยื่นขอข้ึนทะเบียนต ารับกับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา จึงจะผลิตหรือน าเขา้ได ้ 

ช่องทางจ าหน่าย  
ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย ยกเวน้ กรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองของแพทย ์ทนัตแพทย ์หรือสัตวแพทย ์ท่ีมีไวเ้พื่อจ าหน่ายให้ผูป่้วยหรือ
สัตวป่์วยท่ีตนให้การรักษา และยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ส าหรับการติดต่อซ้ือ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 สามารถติดต่อซ้ือได้จากบริษทัท่ีได้รับอนุญาตให้
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ผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย เม่ือซ้ือมาแลว้ตอ้งจดัให้มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนจากยา
อ่ืน แต่ไม่ตอ้งจดัท ารายงานและบญัชีส่ง  
ตามกฎกระทรวง ควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต ารับท่ีมี โค
เดอีนเป็นส่วนผสม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ผูรั้บอนุญาตผลิต น าเขา้ จ  าหน่ายหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย ต ารับท่ีมีโคเดอีน เป็นส่วนผสม สามารถจ าหน่ายได้
เฉพาะให้แก่สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล และ สถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 

2.2.3.4.  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4  เป็น สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 

๑ หรือประเภท ๒ หรือ สารตั้งตน้ท่ีน าไปผลิตยาเสพติดให้โทษได้ แต่มีประโยชน์

ในทางการแพทย ์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic 

Anhydride), อาเซติลคลอไรด ์(Acetyl Chloride), Ergotamine เป็นตน้ การมีสารประเภท

น้ีไวใ้ช้ประโยชน์จะตอ้งได้รับใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 4 เท่านั้น 

ปัจจุบนั ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไดป้ระกาศให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต จ าหน่าย น าเขา้ 

ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เวน้แต่รัฐมนตรีจะ

ไดอ้นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป การมียาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๔ ไวใ้นครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไป ใหส้ันนิษฐานวา่มีไว้

ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงเป็นการแกไ้ขเพื่อแยกประเด็นยาเสพ

ติดใหโ้ทษในประเภท ๕ ออกจากยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท ๔ ในมาตรา ๒๖ 

2.2.3.5.  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  เป็น ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เขา้อยู่ในประเภท 1 ถึง

ประเภท 4 ส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีท าใหเ้กิดการเสพติดได ้เช่น กญัชา พืชกระท่อม เป็นตน้ 

ปัจจุบนัไดมี้การตรา พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึน 

โดยเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใ้ช้บงัคบัมาเป็นเวลานานและมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่
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ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากน้ีปรากฏผลการวิจยัว่าสารสกดัจากกญัชาและพืช

กระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทยเ์ป็นอย่างมาก ซ่ึงหลายประเทศทัว่โลกได้แก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืช

กระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตาม

พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กญัชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้

โทษในประเภท ๕ ท่ีห้ามมิให้ผูใ้ดเสพหรือน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาผูป่้วยหรือ

น าไปใชป้ระโยชน์ในทางการแพทยแ์ละยงัก าหนดโทษทั้งผูเ้สพและผูค้รอบครองดว้ย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผูป่้วยท่ีจะได้รับและใช้กญัชาเพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาและพฒันาทางการแพทย ์ภายใตค้  าแนะน าของแพทยผ์ูไ้ดรั้บ

อนุญาต เพื่อให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการให้ท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย และเพื่อสร้าง

ความมัน่คงทางดา้นยาของประเทศ และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการผกูขาดทางดา้นยา สมควร

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้

สามารถน ากญัชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษาวิจยัและพฒันาเพื่อประโยชน์ทาง

การแพทยแ์ละสามารถน าไปใชใ้นการรักษาโรคภายใตก้ารดูแลและควบคุมของแพทย์

ได ้จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๒๖/๒ ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๕ เวน้แต่ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย ์การรักษาผูป่้วย หรือการ

ศึกษาวิจยัและพฒันา ทั้งน้ี ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรือ

อุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทยด์ว้ย ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาตโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) ในกรณีท่ีเป็นกญัชง (Hemp) ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Cannabis sativa 

L. subsp. sativa และมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ซ่ึงไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ให้กระท าไดเ้ม่ือไดรั้บ

ใบอนุญาตจากผูอ้นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๓) ในกรณีท่ีเป็นการน าติดตวัเขา้มาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจกัร ไม่เกินปริมาณ

ท่ีจ าเป็นส าหรับใชรั้กษาโรคเฉพาะตวั โดยมีใบสั่งยาหรือหนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ผู ้
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ประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบา้นตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงเป็นผูใ้ห้การรักษา ให้กระท าไดเ้ม่ือไดรั้บใบอนุญาตจาก

ผูอ้นุญาต ทั้งน้ี ผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยและหมอพื้นบา้น ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๖/๓ ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๕ เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 

๕ ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้ งแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ใน

ครอบครองเพื่อจ าหน่าย การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖/๔ บทบญัญติัมาตรา ๒๖/๓ ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไวใ้นครอบครอง ไม่เกินปริมาณท่ีจ าเป็น 

ส าหรับใชรั้กษาโรคเฉพาะตวั โดยมีใบสั่งยาหรือหนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ผู ้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู ้

ประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หรือ หมอพื้นบา้นตามกฎหมายว่าดว้ย

วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารรักษา ทั้งน้ี ผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผน

ไทยและหมอพื้นบา้น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไวใ้นครอบครองไม่เกินปริมาณท่ีจ าเป็น 

ส าหรับใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เคร่ืองบิน หรือ

ยานพาหนะอ่ืนใดท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ราชอาณาจกัร แต่ถา้ยานพาหนะดงักล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจกัร ให้ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๓ 

 

2.3. การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัยา 

 บริษทัหรือบุคคลใดท่ีมีความตอ้งการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยา (รวมถึงวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท และยาเสพติดให้โทษ) ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้ามาเพื่อจ าหน่าย หรือจะผลิตเพื่อจ าหน่าย หรือ
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ประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว จะตอ้งท าตามขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดและไดรั้บอนุญาตจาก

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเสียก่อน จึงจะมีสิทธิประกอบธุรกิจตามตอ้งการได ้ 

2.3.1.  ท าอย่างไรจึงมีสิทธิประกอบธุรกจิเกีย่วกบัยา 

ผู ้ท่ีจะประกอบการด้านยาแผนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ขาย และ น าหรือสั่งเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร ไม่วา่จะเป็นยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณจะตอ้งมีใบอนุญาตท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายก่อน 

จึงจะด าเนินการได ้

ประเภทของใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ใบอนุญาตส าหรับยาแผนปัจจุบนั และ

ใบอนุญาตส าหรับยาแผนโบราณโดย 

ใบอนุญาตส าหรับยาแผนปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 

1) ใบอนุญาตส าหรับการผลิต 

2) ใบอนุญาตส าหรับการขายยาแผนปัจจุบนั 

3) ใบอนุญาตส าหรับการขายส่ง 

4) ใบอนุญาตส าหรับขายยาบรรจุเสร็จ 

5) ใบอนุญาตส าหรับขายยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว ์และ 

6) ใบอนุญาตน าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร 

ใบอนุญาตส าหรับยาแผนโบราณ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) ใบอนุญาตส าหรับการผลิตยาแผนโบราณ 

2) ใบอนุญาตส าหรับการขายยาแผนโบราณ 

3) ใบอนุญาตส าหรับการน าเขา้ยาแผนโบราณ 

ทั้งน้ี ค  าวา่ “ผลติ” หมายความวา่ ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง เปล่ียนรูปยา 

แบ่งยาโดยมีเจตนาใหเ้ป็นยาบรรจุเสร็จ ทั้งน้ี จะมีฉลากหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 4 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) 

ส่วนค าวา่ “ขาย” หมายความวา่ ขายปลีก ขายส่ง จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียนเพื่อประโยชน์ทาง

การคา้ และใหห้มายความรวมถึงการมีไวเ้พื่อขายดว้ย (มาตรา 4 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) 

เม่ือได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผูรั้บอนุญาตประเภทต่าง ๆ 

ตามท่ีตอ้งการแลว้ ใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจะมีอายถึุงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี ดงันั้น ตอ้งต่ออายภุายใน

ส้ินเดือนธันวาคมของทุกปี หากลืมต่ออายุภายในเดือนธันวาคมถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว จะตอ้งรีบ
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ด าเนินการยืน่ต่ออายใุห้เสร็จภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป หากพน้ก าหนดน้ีจะถือวา่ผูรั้บอนุญาตรายนั้น

หมดสิทธิในการประกอบกิจการเก่ียวกบัยาตามท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น หากตอ้งการประกอบธุรกิจต่อไปตอ้ง

ด าเนินการขออนุญาตใหม่ (มาตรา 17 และ 51 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) 

ส าหรับผูท่ี้มีความประสงคจ์ะประกอบกิจการเก่ียวกบัยาเสพติดหรือวตัถุออกฤทธ์ินั้น ตอ้งปฏิบติั

ตามกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไวซ่ึ้งจะไดก้ล่าวต่อไป 

2.3.2.  ท าอย่างไรก่อนการจ าหน่ายสินค้า 

 แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผูรั้บอนุญาตประกอบ

กิจการประเภทต่าง ๆ เก่ียวกบัยา ยาเสพติด และวตัถุออกฤทธ์ิแลว้ แต่ไม่ไดห้มายความวา่ ผูรั้บอนุญาตราย

นั้นจะสามารถน าผลิตภณัฑ์ท่ีตนตอ้งการจะจ าหน่ายมาจ าหน่ายไดเ้ลย จะตอ้งมีขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอน

หน่ึง คือ การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์หรือต ารับยา ซ่ึงตามกฎหมายก าหนดว่าให้เป็นหน้าท่ีของผูรั้บอนุญาต

ผลิตหรือน าเขา้ท่ีจะผลิตหรือน าเขา้ผลิตภณัฑม์าจ าหน่ายในประเทศ จะตอ้งยื่นข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑน์ั้นกบั

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเสียก่อน จึงจะจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ั้นได ้

ในการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ ผูรั้บอนุญาตจะตอ้งแยกวา่ต ารับนั้นเขา้ข่ายเป็นยาเสพติด หรือจดัเป็น

วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือถือวา่เป็นยาตาม พรบ. ยา พ.ศ. 2510 เพราะการยืน่เร่ืองข้ึนทะเบียนจะ

แยกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยยาเสพติดและวตัถุออกฤทธ์ิจะตอ้งยื่นกบักองควบคุมวตัถุเสพติด ส าหรับ

ผลิตภณัฑย์าตาม พรบ. ยา จะยืน่ท่ีส านกัยา  

 ทางส านักยาได้แบ่งประเภทการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ยาใหม่ (New 

Drugs) ยาสามญัใหม่ (New Generic Drugs) และยาสามญั (Generic Drugs) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.2.1.  การขึน้ทะเบียนต ารับยาใหม่  (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550) 

ยาใหม่  หมายถึง  ยาแผนปัจจุบนัส าหรับมนุษยท่ี์เป็นยาใหม่ซ่ึงครอบคลุมดงัน้ี 

1) ต ารับยาท่ีมีตัวยาส าคัญเป็นตัวยาใหม่ (New Chemical Entities) หรืออนุพันธ์ใหม่ ซ่ึง

หมายถึง ตวัยาท่ีไม่เคยมีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทยมาก่อน (รวมตวัยาท่ีอยูใ่นต ารายาท่ี

รัฐมนตรีประกาศและไม่เคยมีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทยดว้ย) 

2) ยาท่ีมีขอ้บ่งใชใ้หม่ (New Indication) 

3) ต ารับยาท่ีเป็นสูตรผสมใหม่ (New Combination) ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาการเป็นยา

สูตรผสมใหม่ ดงัน้ี 

(ก) เป็นต ารับยาท่ีประกอบดว้ยตวัยาใหม่ (New Chemical Entities) และอนุพนัธ์ใหม่ 
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(ข) เป็นต ารับยาท่ีประกอบดว้ยตวัยาท่ีข้ึนทะเบียนต ารับยาแลว้ตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปแต่ไม่

ซ ้ ากบัต ารับยาผสมท่ีไดรั้บข้ึนทะเบียนต ารับยาแลว้ 

(ค) เป็นต ารับยาท่ีประกอบดว้ยตวัยาเหมือนกบัต ารับยาผสมท่ีไดรั้บข้ึนทะเบียนต ารับยา

แล้วแต่มีปริมาณตวัยาไม่เท่ากัน โดยจะตอ้งมีเหตุผลแสดงถึงความจ าเป็นในการ

เปล่ียนแปลงสัดส่วนของปริมาณตวัยาในต ารับนั้น 

4) ยาท่ีมีรูปแบบใหม่ของการให้ยา (New Delivery System) ซ่ึงตอ้งเป็นการน ายาเขา้สู่ร่างกาย

โดยวิธีการใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม โดยมีนยัส าคญัถึงขั้นท่ีจะท าให้ Bioavailability ของยา

แตกต่างไป 

2.3.2.2.  การขึน้ทะเบียนต ารับยาสามัญใหม่  (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550) 

ยาแผนปัจจุบนัส าหรับมนุษยท่ี์เป็นยาสามญัใหม่  หมายถึง  ต ารับยาสามญัแผนปัจจุบนั

ส าหรับมนุษยท่ี์มีสูตรตวัยาส าคญั ขนาดความแรง และรูปแบบยาเหมือนกบัต ารับยาตน้แบบท่ี

เป็นยาใหม่ซ่ึงไดรั้บอนุมติัข้ึนทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ทุกประการ  

การยื่นค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาสามญัใหม่ ผูย้ื่นค าขอตอ้งยื่นเอกสารหลกัฐานความ

สมมูลของผลิตภณัฑ์ยา (Product Interchangeability Equivalence evidence) เพื่อประกอบการ

พิจารณาความเท่าเทียมกนั ทางประสิทธิผลการรักษา ของยาสามญัใหม่ กบัยาตน้แบบ เช่น ผล

การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalence studies) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการละลาย / 

ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง  (Comparative in vitro dissolution/release studies) ผล

การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิก (Comparative clinical studies) ผลการศึกษา

เปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตร์ (Comparative pharmacodynamic studies) เป็นตน้ ยกเวน้ ใน

กรณีท่ีเขา้ข่ายไม่ตอ้งยื่นเอกสารดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาประกาศก าหนด  

2.3.2.3.  การขึน้ทะเบียนต ารับยาสามัญ  (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) 

ยาสามญั  หมายถึง   

1) ยาท่ีมีสูตรตวัยาส าคญั (active ingredients) และรูปแบบยา (dosage form) เหมือนกบัยาท่ีเคย

ข้ึนทะเบียนต ารับยาไวเ้ป็นยาสามญั  

2) ยาจ าพวกวติามินและเกลือแร่ ซ่ึงไม่มีตวัยาส าคญัใหม่  

ทั้งน้ียาตามขอ้ 1) และ 2) จะตอ้งไม่มีขอ้บ่งใชใ้หม่ (new indication) 
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2.3.3.  ท าอย่างไรเมื่อสินค้าวางขายในตลาด 

เม่ือผลิตภณัฑ์นั้นไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และไดรั้บการ

จดัการในเร่ืองช่องทางจ าหน่ายท่ีถูกตอ้งตามท่ีกล่าวไปแลว้ ยงัมีอีกเร่ืองท่ีผูรั้บอนุญาตตอ้งให้ความใส่ใจ

ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงก็คือ ในส่วนของ การโฆษณา 

ในเร่ืองของการโฆษณา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จดัแบ่งผลิตภณัฑ์เป็น 3 กลุ่ม 

(ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา, ออนไลน,์ 2557) คือ 

• กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์กฎหมายก าหนดใหต้อ้งยืน่ขออนุญาตก่อนท าการโฆษณา ไดแ้ก่ ยา อาหาร 

และเคร่ืองมือแพทย ์

• กลุ่มท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ท่ีกฎหมายมิได้ก าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาต แต่จะต้องโฆษณาอยู่ใน

ขอบเขตกฎหมาย ไดแ้ก่ เคร่ืองส าอาง และวตัถุอนัตราย 

• กลุ่มท่ี 3 ผลิตภณัฑท่ี์กฎหมายหา้มท าการโฆษณาเพื่อการคา้ต่อประชาชนทัว่ไป เวน้แต่เป็นการ

โฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพทนัตกรรม หรือวิชาชีพเภสัช

กรรม หรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสัตวช์ั้นหน่ึง ไดแ้ก่ ยาเสพติดให้โทษ และวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาท 

การโฆษณายาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545) ไดแ้ก่ 

1) “การโฆษณาขายยาทางส่ือทัว่ไป” หมายถึง การโฆษณาขายยาทางวทิยกุระจายเสียง เคร่ืองขยาย

เสียง วทิยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ หรือทางส่ิงพิมพ ์เช่น แผน่พบั ใบปลิว หนงัสือ 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร รวมถึงแผน่ป้ายโฆษณา วสัดุอ่ืนๆ และส่ืออินเตอร์เน็ต  

การโฆษณาทางส่ือทัว่ไปน้ี คือ การโฆษณาต่อประชาชนทัว่ไปนั่นเอง และใบอนุญาตจะใช้

อกัษร “ฆท” ตามดว้ยเลขท่ีใบอนุญาตและปีท่ีออกใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตโฆษณาเลขท่ี ฆท 

xxxx/25xx เป็นตน้ 

2) “การโฆษณาขายยาทีก่ระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ” หมายถึง การโฆษณาขายยาท่ีเป็น

การเจาะจงเผยแพร่ขอ้ความโฆษณาให้ผูป้ระกอบโรคศิลปะ ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู ้

ประกอบวิชาชีพสัตวแพทยโ์ดยตรงทางส่ือใดๆ เช่น วารสาร ทางการแพทย ์แผ่นพบั ใบปลิว 

แผน่ป้าย หรือโปสเตอร์ รวมถึงวสัดุอ่ืนๆ และส่ืออินเตอร์เน็ต 

ใบอนุญาตโฆษณาท่ีกระท าโดยตรงต่อผูป้ระกอบโรคศิลปะ จะใช้อกัษร “ฆศ” ตามดว้ยเลขท่ี

ใบอนุญาตและปีท่ีออกใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตโฆษณาเลขท่ี ฆศ xxxx/25xx เป็นตน้ 
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ส าหรับขอ้ความ เสียง และภาพท่ีใชใ้นการโฆษณา ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 

2510 มาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 และ มาตรา 90 และท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาก าหนด(ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) ซ่ึงจะตอ้งมีเน้ือหาภายในขอบเขต ซ่ึงเรา

อาจสรุปเง่ือนไขขอ้หา้มการโฆษณายาต่อประชาชนทัว่ไปไดต้ามภาพ ดงัน้ี 

 
(ภาพแสดงข้อห้ามในการโฆษณาต่อประชาชนท่ัวไป) 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ กฎหมายได้

ก าหนดเง่ือนไขการโฆษณาไวด้งัน้ี (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา, ออนไลน์, 2557) 

1) วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายมีขอ้ก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเพื่อการคา้ซ่ึงวตัถุ

ออกฤทธ์ิ เวน้แต่การโฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อแพทย ์ทนัตแพทย ์หรือสัตวแพทย ์หรือฉลาก 

หรือเป็นเอกสารก ากบัวตัถุออกฤทธ์ิท่ีภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุวตัถุออกฤทธ์ินั้น 

2) ส่วนยาเสพติดให้โทษ กฎหมายห้ามท าการโฆษณาเพื่อการค้าแต่ให้โฆษณาได้เฉพาะการ

โฆษณายาเสพติดให้โทษประเภท 3 กบัการโฆษณาท่ีเป็นฉลากหรือเอกสารก ากบัยาเสพติดให้

โทษในประเภท 3 หรือ ในประเภท 4 ท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 

หรือในประเภท 4 เท่านั้น 
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2.4. การควบคุมก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พนกังานเจา้หน้าท่ีของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จะออกตรวจตามสถานท่ีจ าหน่าย 

สถานท่ีเก็บ สถานท่ีน าเขา้ หรือสถานท่ีผลิต เพื่อตรวจสอบวา่มียาซ่ึงไม่สามารถให้ผลิต จ าหน่าย หรือน าเขา้

หรือไม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ยาดงัต่อไปน้ี (มาตรา 72 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) 

1) ยาปลอม  

2) ยาผดิมาตรฐาน 

3) ยาเส่ือมคุณภาพ 

4) ยาท่ีมิไดข้ึ้นทะเบียนต ารับยา 

5) ยาท่ีทะเบียนต ารับยาถูกยกเลิก ส าหรับผูรั้บอนุญาตผลิตยาและผูรั้บอนุญาตให้น าหรือสั่งยาเขา้

มาในราชอาณาจกัร หรือยาท่ีทะเบียนต ารับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน ส าหรับผูรั้บอนุญาตขายยา 

6) ยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยา 

 

2.4.1.  ยาปลอม  (มาตรา 73 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) ไดแ้ก่ 

(1) ยาหรือวตัถุท่ีท าเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนวา่เป็นยาแท ้

(2) ยาท่ีแสดงช่ือวา่เป็นยาอ่ืน หรือแสดงเดือน ปี ท่ียาส้ินอาย ุซ่ึงมิใช่ความจริง 

(3) ยาท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผูผ้ลิตหรือท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา ซ่ึงมิใช่ความจริง 

(4) ยาท่ีแสดงวา่เป็นยาตามต ารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไว ้ซ่ึงมิใช่ความจริง 

(5) ยาท่ีผลิตข้ึนไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานถึงขนาดท่ีปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธ์ิขาดหรือ

เกินกว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑ์ต ่าสุดหรือสูงสุด ซ่ึงก าหนดไวใ้นต ารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไวต้าม

มาตรา 79 

2.4.2.  ยาผดิมาตรฐาน  (มาตรา 74 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) ไดแ้ก่ 

(1) ยาท่ีผลิตข้ึนไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธ์ิขาดหรือเกิน

จากเกณฑ์ต ่าสุดหรือสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นต ารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไวต้ามมาตรา 79 แต่ไม่ถึง

ขนาดดงักล่าวในมาตรา 73 (5) 

(2) ยาท่ีผลิตข้ึนโดยความบริสุทธ์ิหรือลกัษณะอ่ืนซ่ึงมีความส าคญัต่อคุณภาพของยาผิดไปจาก

เกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นต ารับยาท่ีข้ึนทะเบียนไวต้ามมาตรา 79 หรือต ารับยาท่ีรัฐมนตรีสั่งแกไ้ข

ทะเบียนต ารับยาแลว้ตามมาตรา 86 ทวิ 
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2.4.3.  ยาเส่ือมคุณภาพ  (มาตรา  75 พรบ.ยา พ.ศ. 2510) ไดแ้ก่ 

(1) ยาท่ีส้ินอายตุามท่ีแสดงไวใ้นฉลาก 

(2) ยาท่ีแปรสภาพจนมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัยาปลอม ตามมาตรา 73 (5) หรือยาผดิมาตรฐานตาม

มาตรา 74 

2.5. การเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance) 

การ เ ฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านยา  ห รือ  การ เ ฝ้ าระวังความปลอดภัยจากการใช้ย า 

(pharmacovigilance) เป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้เกิดการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

และปลอดภยั ทั้งน้ี เน่ืองจากผลขา้งเคียงบางอยา่งของยา อาจพบไดน้อ้ยมากในช่วงการศึกษาวิจยัทางคลินิก 

หรือการศึกษาวิจยัในมนุษย์ก่อนท่ียานั้นๆ จะได้รับการอนุมติัให้จ  าหน่ายออกสู่ตลาด และกระบวนการ

ศึกษาวิจยัทางคลินิกนั้น ก็มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ทั้งในด้านจ านวนและลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

ตลอดจนรูปแบบและระยะเวลาการใช้ยาท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกบัเม่ือน ายามาใชจ้ริงในทางปฏิบติั เป็นเหตุให้

ไม่สามารถตรวจพบอาการไม่พึงประสงคห์ลายชนิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัจากยาไดรั้บการอนุมติัให้จ  าหน่าย

ออกสู่ตลาดได ้นอกจากน้ี ในแต่ละประเทศยงัมีความแตกต่างกนั หรือมีบริบทท่ีแตกต่างกนั ทั้งในรูปแบบ

วธีิการผลิตและการใชย้า ปัญหาดา้นโรคระบาด เช้ือชาติ (พนัธุกรรม) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความเส่ียงในการใช้ยาได้ ดังนั้น ทุกประเทศจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาระบบการเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัจากการใชย้าของแต่ละประเทศข้ึน 

ดงันั้น ทุกบริษทัจะตอ้งมีการเฝ้าระวงัความปลอดภยัของยาท่ีตนไดพ้ฒันาข้ึนมา นบัตั้งแต่เร่ิมตน้

กระบวนการศึกษาวิจยัในมนุษย ์ไปจนถึงกระบวนการติดตามความปลอดภยัของยา ภายหลงัจากยานั้นๆ 

ได้รับการอนุมติัให้จ  าหน่ายในแต่ละประเทศได้ โดยผูท่ี้ปฏิบติังานดงักล่าว จะตอ้งเฝ้าระวงัและรายงาน

ผลขา้งเคียงของยาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งตลาด ซ่ึงทุกบริษทัจะถือเป็นความรับผิดชอบขั้นตน้ของพนกังานทุกคนท่ี

จะตอ้งรายงานผลขา้งเคียงของยาของตนต่อคณะกรรมการอาหารและยา ดงันั้น จะเห็นไดว้่า บทบาทของ

บริษทัยาไม่ใช่เป็นเพียงผูแ้ทนจ าหน่ายยาเท่านั้น หากแต่มีความรับผิดชอบในการดูแลระบบสุขภาพ รวมทั้ง

ความปลอดภยัของผูท่ี้ไดรั้บยาของแต่ละบริษทัดว้ย และภาวะความรับผดิชอบน้ี จะมีอยูโ่ดยตลอด 

2.5.1.  ความหมายของการเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านยา 

Pharmacovigilance (PV) เป็นค าท่ีใช้แทนคาว่า “drug safety monitoring” ท่ีเคยใช้ในอดีต องค์การ

อนามัยโลกได้นิยามค าว่า Pharmacovigilance (PV)  หมายถึง “ศาสตร์และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจจับ/หา (detection) การประเมิน (assessment) ความเข้าใจและการป้องกัน (understanding and 
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prevention) อาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับยา” ขณะท่ี Good pharmacovigilance practices 

(GVP) ของสหภาพยุโรป ให้ความหมายวา่ “กระบวนการและศาสตร์ว่าด้วยการติดตามความปลอดภัยของ

ยา และการด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ิมประโยชน์ของยา” โดยขอบเขตของงานน้ี ประกอบดว้ย การ

รวบรวม จดัการขอ้มูลความปลอดภยัของยา การตรวจจบัสัญญาณอนัเป็นความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงความ

ปลอดภยัของยา การประเมินขอ้มูลและตดัสินใจจดัการความเส่ียงท่ีคน้พบเชิงรุกเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจ

สัมพนัธ์กบัการใชย้า ปกป้องสาธารณชน โดยใหร้วมถึง การด าเนินการทางกฎหมาย การส่ือสารขอ้มูลความ

เส่ียงให้กบัผูมี้ส่วนไดแ้ละสาธารณชน ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนงานท่ีส าคญั และ ผลลพัธ์ของการ

ด าเนินการดงักล่าว 

ค าวา่ Pharmacovigilance (PV)  ในประเทศไทยยงัไม่มีการเสนอบญัญติัศพัทอ์ยา่งเป็นทางการ ศูนย์

เฝ้าระว ังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center : HPVC) ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานหลกัของประเทศท่ีรับผิดชอบงานดงักล่าวน้ี ได้ใช้ค  าว่า 

“งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา หรือ งานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา ” แทนค าว่า 

Pharmacovigilance 

2.5.2.  นิยามและศัพท์ที่เกีย่วข้องกับการเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านยา 

2.5.2.1.  เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ (Adverse Event / Experience : AE)  

องค์การอนามัยโลก และ International Council for Harmonization (ICH) ซ่ึงเป็นองค์กรระดับ

นานาชาติท่ีก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลดา้นยา ไดนิ้ยาม AE (ICH E2D : Post Approval Safety 

Data Management) ว่า หมายถึง “อาการหรือผลทางการแพทย์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ยา ซ่ึงไม่

เป็นท่ีต้องการหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ ป่วย โดยไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการใช้
ผลิตภัณฑ์ยานั้น” ในขณะท่ี AE จากการวิจยัทางคลินิกก่อนการอนุมติัทะเบียน ตาม ICH E2A (clinical 

safety data management) นอกจากผู ้ป่วยยงัครอบคลุมถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับยา (clinical investigation 

subject) อีกดว้ย 

ค าว่า “อาการ หรือ ผลทางการแพทย์” ในท่ีน้ีหมายรวมถึง อาการแสดง (sign) อาการ (symptom) 

หรือ ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ หรือโรคท่ีเ กิด โดยเหตุการณ์เหล่าน้ีอาจไม่จ  าเป็นต้องมี

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) กบัยาท่ีใช้ แต่ตอ้งมีความสัมพนัธ์ด้านเวลา กล่าวคือ ตอ้ง

เกิดข้ึนในระหว่างท่ีใช้ยา หรือภายหลังการใช้ยานั้นๆ สาเหตุอาจเกิดจากปฏิกิริยาของผลิตภณัฑ์ (drug 

reaction / vaccine reaction) เช่น อาการไอแห้งๆ จากการใช้ยาในกลุ่ม angiotensin-converting enzyme 

(ACE) inhibitors อาการไขภ้ายหลงัไดรั้บวคัซีน DPT หรือสาเหตุอาจเกิดจากปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา 
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เช่น ความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ ความคลาดเคล่ือนทางยา (medication error) ความผิดพลาดด้านการ

บริหารจดัการวคัซีน (programmatic error) การใชย้านอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นฉลาก (off-label use) การใช้

ในทางท่ีผิด (misuse /drug abuse) การใชย้าเกินขนาด หรือ การไดรั้บยาโดยอุบติัเหตุ (accidental exposure) 

ทั้งจากการประกอบวชิาชีพ (occupation exposure) หรือใชย้าหา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภโ์ดยไม่ทราบวา่ตั้งครรภ ์

(pregnancy exposure) ตวัอยา่งเช่น 

• เกิด crushing syndrome จากยาท่ีมีสารสเตียรอยดป์นปลอม 

• เกิดภาวะ Steven-Johnson syndrome (SJS) ในผูป่้วยท่ีมีประวติัแพย้าเน่ืองจากใชย้าท่ีมีส่วนประกอบ

ของยากลุ่มซลัฟา โดยส าคญัผิดคิดวา่เป็นยา Tetracycline เพราะฉลากและช่ือมีลกัษณะพอ้งรูปและ

พอ้งเสียง 

• เกิดภาวะ QT prolongation จากการใชย้า domperidone เพื่อเพิ่มปริมาณน ้านม หรือ 

• เกิดภาวะ red man syndrome จากการบริหารยา vancomycin เร็วเกินไป 

2.5.2.2.  อาการภายหลงัได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค (Adverse Events Following 

Immunization : AEFI) 

เป็นค าศพัท์ท่ีใช้ในงานเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านวคัซีน องค์การอนามยัโลกให้ความหม าย 

เช่นเดียวกบั AE แต่นิยามในการปฏิบติังานท่ีส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบการเฝ้าระวงัและการสอบสวนอาการภายหลังได้รั บการสร้างเสริม

ภูมิคุม้กนัโรค ก าหนด คือ “อาการหรือความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดรั้บการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค คร้ัง

สุดทา้ย ภายใน 4 สัปดาห์” 

2.5.2.3.  อาการไม่พงึประสงค์จากยา / จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction / Adverse 

reaction : ADR) 

องค์การอนามัยโลก และ ICH E2A ให้นิยาม  “อาการไม่พึงประสงค์จากยา” (Adverse Drug 

Reaction : ADR) วา่ “ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้โดยไม่ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ โดยเกิดขึน้เม่ือใช้ยา

ในขนาด (dose) ปกติ เพ่ือป้องกัน วินิจฉัย บ าบัดรักษาโรค หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขการท างานของร่างกาย” 
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความลม้เหลวจากการใชย้าตามวตัถุประสงค ์

สภาวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยไดนิ้ยามความหมาย “อาการไม่พึงประสงคจ์ากยา” (ADR) 

ว่าการตอบสนองต่อยา ท่ีเป็นอนัตรายและไม่ไดจ้งใจให้เกิดข้ึนในการใช้ยาตามปกติ โดยไม่รวมถึง การ

ไดรั้บยาเกินขนาด (over dose) โดยอุบติัเหตุหรือตั้งใจ หรือการจงใจใชย้าในทางท่ีผดิและผดิวธีิ (drug abuse) 
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อาการไม่พึงประสงคจ์ากยา (ADR) อาจหมายรวมถึง การแพย้า (drug allergy) และ อาการขา้งเคียงจากการ

ใชย้า (side effect) รวมถึงการเกิดอนัตรกิริยาต่อกนัของยา (drug interaction) ทั้งน้ี ในการวจิยัทางคลินิกก่อน

อนุมติัทะเบียน ICH E2A ไดใ้ห้ความหมายท่ีครอบคลุมไปถึง ปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตราย และเกิดข้ึนโดยไม่

ตั้งใจ ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการใชย้าในระดบัท่ีอาจจะใช่ (possible) ข้ึนไป ไม่วา่เกิดในขนาดใดก็

ตามใหจ้ดัเป็นอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา 

ทั้งน้ี จากเอกสารแนวทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพของ

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยานั้น  อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(AE) 

การจ าแนกประเภทของอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  

นิยมแบ่งประเภทของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR) ตามกลไกของการเกิดอาการ 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) Type A ADRs (Augmented ADRs) เป็นอาการท่ีเกิดจากฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของยา อาการท่ีเกิดจะ

รุนแรงหรือไม ่ข้ึนอยูก่บัขนาดของยา และการตอบสนองของแต่ละบุคคล 

Type A adverse drug reactions น้ี สามารถท านายไดล่้วงหนา้จากฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาของยา ถึงแมว้า่

อุบติัการณ์ของการเกิด type A reactions น้ีค่อนขา้งสูง (มากกว่า 80%) แต่อตัราการตายจะต ่า อาการของ

ผูป่้วย type A reactions สามารถแกไ้ขได้โดยการลดขนาดลงหรือเปล่ียนไปใช้ยาอ่ืน หรือให้ยาชนิดอ่ืนท่ี

สามารถลบลา้งอาการไม่พึงประสงคจ์ากยาชนิดแรก  

ตวัอยา่งของกลไกการเกิด type A reactions ไดแ้ก่ 

- ผลจากยามีการออกฤทธ์ิทางการรักษาท่ีบริเวณเป้าหมายมากกวา่ปกติ ตวัอยา่งเช่น ภาวะหวัใจเตน้ชา้กวา่

ปกติ (bradycardia) จากการใช้  β-blockers, ภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่ า  (hypoglycemia) จากการใช้ 

antidiabetics, ง่วงนอน (drawsiness) จากการใช้  benzodiazepines,  จ  ้ า เ ลือด (bruising) จากการใช้  

warfarin, ภาวะความดนัเลือดต ่าจากการใช ้antihypertensives 

- ผลจากยามีการออกฤทธ์ิทางการรักษานอกบริเวณเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น อาการผมร่วงผิดปกติ 

(alopecia), ไขกระดูกถูกกดการท างาน (myclosuppression) จากการใชย้า antineoplastic agents 

- ผลจากยามีการออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาอ่ืนๆ นอกเหนือจากฤทธ์ิทางการรักษา ตวัอย่างเช่น อาการ

หลอดลมหดตวั (bronchospasm) จากการใช้ nonselective β-blockers, อาการปากแห้ง ปัสสาวะไม่ออก
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จากการใช้ tricyclicantidepressants, อาการทอ้งร่วง จากการใช้ broadspectrum antibiotics, อาการง่วง

นอน จากการใช ้antihistamines, อาการ anti-androgenic properties จากการใช ้cimetidine 

2) Type B ADRs (Bizarre ADRs) เป็นอาการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหนา้จากฤทธ์ิ

ทางเภสัชวิทยาเม่ือให้ยาในขนาดปกติ และมกัไม่พบในระหวา่งท าการศึกษาพิษวิทยาของยาหรือการศึกษา

ทดลองในคน อุบติัการณ์ของการเกิด type B adverse drug reactions น้ีค่อนขา้งต ่า (นอ้ยกวา่ 20 %) แต่อตัรา

การตายจะสูง type B reactions น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัปฎิกิริยาภูมิคุม้กนัหรือไม่ก็ได ้เม่ือเกิด type B reactions มี

วธีิแกเ้พียงประการเดียวคือ ตอ้งใหผู้ป่้วยหยดุยานั้น และใหก้ารรักษาตามอาการ 

ตวัอย่างของ type B reactions ได้แก่ anaphylactic shock จากการใช้ penicillin G, Steven Johnson 

Syndrome จากการใช้ carbamazepine, ภาวะเกล็ดเลือดต ่าจากการใช้ ACE-inhibitors, agranulocytosis จาก

การใช ้ticlopidine, hepatotoxicity จากการใช ้halothane, hemolytic anemia จากการใช ้NSAIDs 

เกณฑท่ี์แสดงวา่อาจเกิด type B reactions ไดแ้ก่ 

1. ไมมี่ความสัมพนัธ์ระหวา่งฤทธ์ิทางเภสัชวทิยากบัอาการไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึน 

2. อาการจะไม่เกิดข้ึนเม่ือมีการใช้ยาเป็นคร้ังแรก แต่จะเกิดข้ึนเม่ือมีการใช้ยาคร้ังต่อๆ มา โดยจะมีช่วง

ระยะเวลาระหวา่งการใช้ยาคร้ังแรกกบัอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน ช่วงระยะเวลาน้ีจะนานเท่าใด

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของอาการไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึน 

3. ไม่เก่ียวขอ้งกบัขนาดยาท่ีใช้ อาการอาจเกิดข้ึนแมไ้ดรั้บยาเพียงเล็กน้อย และอาการจะกลบัสู่ปกติเม่ือ

หยดุยา 

4. ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาภูมิคุม้กนัของร่างกาย 

ความถ่ีของการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า (Frequency of ADRs) 

The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) ได้จดัแบ่งความถ่ีของ

การเกิดอาการไมพ่ึงประสงคจ์ากการใชย้า ออกเป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบบ่อยมาก (Very common)* >10% 
อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบบ่อย (Common (frequent)) >1% and <10% 
อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบไม่บ่อย [Uncommon (infrequent)] >0.1% and <1% 
อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบไดน้อ้ย (Rare) >0.01% and <0.1% 
อาการไม่พึงประสงคท่ี์พบไดน้อ้ยมาก (Very rare)* <0.01% 
* Optional categories 
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ระดบัความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 

นิยมแบ่งระดบัความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า ออกเป็น 3 ระดบั คือ น้อย ปาน

กลาง รุนแรงหรือร้ายแรง ดงัน้ี 

1) นอ้ย (mild, negligible, insignificant) คือ อาการท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งให้การรักษาหรือให้การรักษาเพียง

เล็กนอ้ย ไมมี่การหยดุยาหรือลดขนาดยาท่ีสงสัย และไม่ท าใหผู้ป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ

ตอ้งอยูโ่รงพยาบาลนานข้ึน 

2) ปานกลาง (moderate) คือ อาการท่ีจ าเป็นตอ้งลดขนาดยาหรือหยุดยาท่ีสงสัย ตอ้งท าให้ผูป่้วยเขา้รับ

การรักษาในโรงพยาบาลหรือตอ้งอยูโ่รงพยาบาลนานข้ึน 

3) รุนแรงหรือร้ายแรง (serious) คือ อาการท่ีจ าเป็นต้องหยุดยาท่ีสงสัยและให้การรักษาแบบ

ประคบัประคองทนัที เพราะอาจเป็นอนัตรายจนท าใหผู้ป่้วยเสียชีวติหรือพิการได ้

2.5.2.4.  อาการข้างเคียง (Side Effect : S/E)  

หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดต้ั้งใจเม่ือใชย้าในขนาดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของยา 

โดยสรุป อาการขา้งเคียง ก็คือ ADR ประเภท type A เก่ียวขอ้งกบัฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ในขณะท่ี 

ADR คือ AE ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งยาท่ีใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดในระดบัอาจจะใช่ (possible) ข้ึน

ไป อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการรายงานท่ีไดรั้บผา่นระบบ spontaneous report ซ่ึงผูร้ายงานสงสัยวา่ยาท่ีใชเ้ป็น

สาเหตุของ AE ท่ีเกิดข้ึน ก็จะถือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวเป็น ADR แมผ้ลการประเมินความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

อาจจะอยูใ่นระดบัไม่น่าใช่/สงสัย (unlikely/doubtful) หรือไม่สามารถจดัระดบัได ้(unclassified) หรือขอ้มูล

ท่ีมีอยู่ไม่พอท่ีจะประเมิน (un-assessable) ก็ตาม ให้รายงานเป็น ADR พร้อมระบุผลการประเมินดงักล่าว

ขา้งตน้ได ้อน่ึง ในกรณีท่ีสามารถระบุสาเหตุการเกิดไดช้ดัเจนวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาของยา ก็ใหร้ายงาน

เป็นสาเหตุอ่ืน (other problem) พร้อมระบุสาเหตุการเกิด เช่น medication error, misuse 

2.5.2.5.  เหตุการณ์ / อาการไม่พงึประสงค์จากยาทีร้่ายแรง (Serious Adverse Event / Adverse 

Drug Reaction : AE / ADR)  

ตามเกณฑอ์งคก์ารอนามยัโลก ไดก้ าหนดให ้AE / ADR ดงัต่อไปน้ี เป็นประเภทร้ายแรง 

1) ส่งผลให้ผู้ ป่วยเสียชีวิต ครอบคลุมทั้งกรณีท่ี AE / ADR เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการเสียชีวิต เช่น 

ผูป่้วยเกิดอาการผื่นผิวหนงัรุนแรง (Steven Johnson Syndrome : SJS) จากยา allopurinol ซ่ึงต่อมาเสียชีวิต

เพราะติดเช้ือในกระแสเลือดซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจาก SJS รวมถึง กรณีท่ี AE / ADR เป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท า
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ให้เสียชีวิต เช่น การเสียชีวิตภายหลงัใชย้าลดความอว้น sibutramine ในผูป่้วยท่ีมีภาวะหลอดเลือดหวัใจ ซ่ึง

เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นขอ้หา้มใชข้องยาดงักล่าว 

2) เป็นอันตราย / คุมคามต่อชีวิต (life threatening) เป็นภาวะท่ีผูป่้วยมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิต ณ 

เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน เช่น ภาวะ anaphylactic shock (ภาวะช็อค

จากการแพ)้ 

3) ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น เกิดภาวะ hypoglycemia shock ภายหลงั

รักษาโรคเบาหวาน ท าให้ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือ กรณีท าให้ระยะเวลาที่

รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น  เช่น ผูป่้วยเกิดภาวะ SJS จากยาท่ีได้รับขณะรักษาตวัใน

โรงพยาบาล ท าใหร้ะยะเวลาท่ีตอ้งอยูรั่กษาตวัต่อในโรงพยาบาลนานกวา่ท่ีควรจะเป็น 

4) ส่งผลให้ผู้ป่วยพกิาร หรือภาวะไร้ความสามารถ เช่น กรณีผูป่้วยตาบอดจากการใชย้า ethambutol 

5) ส่งผลความผิดปกติในครรภ์หรือพิการแต่ก าเนิด  (congenital anomaly / birth defect) เช่น กรณีเกิด

ทารกวรูิปในผูป่้วยท่ีใชย้า isotretinoin ขณะท่ีตั้งครรภ ์

นอกจากน้ี ICH E2D ได้ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมให้ AE/ADR ท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ 

(medical importance) ซ่ึงหมายถึง กรณีท่ีผูป่้วยอาจเกิดความเส่ียงหรือจ าเป็นต้องได้รับการรักษาทาง

การแพทยท่ี์ไม่สามารถจดัเป็นประเภทร้ายแรงตามเกณฑ์ขา้งตน้ เป็นอีกหน่ึงรายการในประเภทท่ีร้ายแรง 

เช่น กรณีท่ีผูป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษา ณ ห้องฉุกเฉิน หรือกรณีท่ีผูป่้วยเกิดอาการ allergic bronchospasm, 

blood dyscrasia, convulsion ท่ีไม่ไดส่้งผลใหผู้ป่้วยตอ้งรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือกรณีเกิดภาวะติดยา 

อยา่งไรก็ตาม เจา้ของผลิตภณัฑ์อาจก าหนด AE/ADR ท่ีมีความส าคญัทางการแพทย ์ตามขอ้กงัวลดา้นความ

ปลอดภยัของยาตามแต่ละกรณีได ้

2.5.2.6.  อาการไม่พงึประสงค์ทีไ่ม่คาดหมายมาก่อน (unexpected ADR)  

หมายถึง อาการไม่พึงประสงค์ท่ีมีลักษณะความรุนแรงหรือผลลพัธ์ ท่ีไม่สอดคล้องกบัฉลาก / 

เอกสารก ากบัยาในประเทศ หรือของผูรั้บอนุญาต หรือไม่สามารถคาดเดาไดจ้ากคุณลกัษณะของยา เช่น การ

เกิดภาวะผืน่ผวิหนงัรุนแรง SJS ภายหลงัใชย้า dimenhydrinate 

ในกรณีท่ีไม่แน่ใจ ให้ถือวา่เป็น unexpected ADR ทั้งน้ี รวมถึงกรณีเสียชีวิตจาก expected ADR ให้

ถือวา่การเสียชีวิตเป็น unexpected ADR เวน้เสียแต่วา่ไดร้ะบุไวใ้นฉลาก / เอกสารก ากบัยาวา่ ADR ดงักล่าว

อาจเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได ้เช่น การเกิด anaphylactic shock จากการใช้ยากลุ่ม penicillin อาจท าให้

เกิดการเสียชีวิต ไดร้ะบุไวเ้อกสารก ากบัยาแลว้ก็จะถือวา่เป็น expected ADR แต่จะไม่ครอบคลุมถึงยาอ่ืนใน
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กลุ่มเดียวกนั (class effect) หากยานั้นไม่ระบุไวใ้นฉลาก/เอกสารก ากบัยาของยา ส าหรับ SUSAR ซ่ึงเป็น

หน่ึงในเกณฑก์ารรายงานก็คือ Serious Unexpected Suspected Adverse Reaction 

2.5.2.7.  Dechallenge  

หมายถึง การหยดุยาท่ีสงสัยวา่เป็นสาเหตุของการเกิด ADR เพื่อพิจารณาวา่อาการท่ีเกิดดีข้ึนหรือไม่ 

ขอ้มูลดงักล่าวเป็นหน่ึงในเกณฑ์การประเมินความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ กรณีท่ีอาการดีข้ึนภายหลงัหยุดยาท่ี

สงสัยเพียงตวัเดียว แสดงว่ายาท่ีสงสัยมีโอกาสท่ีจะเป็นสาเหตุของการเกิด ADR อย่างไรก็ตาม แมว้่ายาจะ

เป็นสาเหตุของการเกิด ADR การหยุดยาอาจไม่สามารถท าให้อาการดีข้ึนไดใ้นทุกรณี หากความรุนแรงได้

พฒันาไปมากแลว้ เช่น กรณีเกิด SJS แมห้ยดุยาท่ีสงสัยอาการอาจไม่ดีข้ึนในเวลารวดเร็ว 

2.5.2.8.  Rechallenge  

หมายถึง การทดลองใหย้าท่ีสงสัยซ ้ าอีกคร้ังโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ในขนาดและวธีิการบริหาร

ยาเช่นเดิม หลงัจากท่ีอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกหายเป็นปกติแลว้ เพื่อพิจารณาวา่จะ

เกิดอาการในลกัษณะเดียวกบัท่ีเคยเกิดในคร้ังก่อนหรือไม่ เป็นหน่ึงในเกณฑ์การประเมินความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุ ถา้อาการเกิดข้ึนอีก โอกาสท่ียาจะเป็นสาเหตุของการเกิด ADR ค่อนขา้งสูง โดยทัว่ไปไม่ค่อยมีการ

ทดลองใหซ้ ้ าดว้ยความตั้งใจ เวน้แต่ประโยชน์มากกวา่ความเส่ียง ซ่ึงตอ้งด าเนินการภายใตก้ารเฝ้าระวงัอยา่ง

ใกลชิ้ดของบุคลากรทางการแพทย ์เช่น กรณีพบผูป่้วยเกิดผืน่ข้ึนภายหลงัการใชย้ารักษาวณัโรค ก็จะหยุดยา

ทุกตวั ก่อนทดลองใช้ซ ้ าเพื่อวินิจฉัยว่ายาตวัใดเป็นสาเหตุ เน่ืองจากผูป่้วยมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บยารักษา

โรค และอาการท่ีพบไม่รุนแรงมาก ในกรณีท่ีทดลองใช้ซ ้ าโดยไม่ตั้งใจ เพราะไม่ทราบว่ายาเคยท าให้เกิด 

ADR เรียก “accidental rechallenge” 

2.5.3.  สถานการณ์และระบบเฝ้าระวงัติดตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา 

องค์การอนามยัโลกไดส้นบัสนุนให้ประเทศต่างๆ จดัระบบเฝ้าระวงัติดตามอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาข้ึน เพื่อรวบรวมข้อมูลเผยแพร่แก่ผูส้ั่งใช้ยาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการควบคุมความ

ปลอดภยัดา้นยา ส าหรับใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใช้ยาอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั หรือรับ

ข้ึนทะเบียนยาได้อย่างถูกต้อง ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้จดัตั้ ง ศูนย์ติดตามอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring Center : ADRMC) โดยอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี พ.ศ. 2526 ดว้ยการขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์

ให้ส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีพบไปยงัศูนย์ฯ ADRMC โดยตรงตามความสมคัรใจ 

(Voluntary Spontaneous Reporting System) แผนพฒันาสาธารณสุขแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้
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ก าหนดให้มีการเฝ้าระวงัติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพทุกชนิดโดยใช้ระบบ 

Spontaneous Reporting System และไดเ้ปล่ียนช่ือศูนยฯ์ ADRMC เป็นศูนยติ์ดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ(Adverse Product Reaction Monitoring Center : APRMC) 

 ปี พ.ศ. 2551 มีการปรับเปล่ียนช่ือศูนย์เป็น ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

(Health Product Vigilance Center : HPVC) ข้ึนกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการด าเนินงานของศูนยท่ี์ไม่เพียงส่งเสริมให้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ฯเท่านั้น หากแต่ยงัเฝ้า

ระวงัขอ้มูลความปลอดภยัจากแหล่งอ่ืนๆ รวมถึงการป้องกนัอาการไม่พึงประสงคแ์ละความเส่ียงจากการใช้

ยาท่ีอาจเกิดข้ึนอีกดว้ย 

 

ระบบการเฝ้าระวงัติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า แบ่งเป็น 2 ระบบตามประเภทของยา 

ไดแ้ก่ 

2.5.3.1.  Voluntary Spontaneous Reporting System 

คือ ระบบเฝ้าระวงัติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทุกชนิดท่ิจ าหน่ายในประเทศไทย 

ประสิทธิภาพของรายงานข้ึนกบัความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ ผลท่ีไดรั้บจากการรายงานอาการ

ไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าจะช่วยใหท้ราบถึง “สัญญาณ” (Signal) เตือนวา่ยาตวัใดตวัหน่ึงมีความเส่ียงหรือ

อนัตรายจากอาการไม่พึงประสงค์มากกว่ายาในกลุ่มเดียวกนัหรือไม่ การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลน้ี จะ

ช่วยให้สามารถด าเนินการศึกษาเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชดัยิ่งข้ึน หรือในกรณีท่ียามีอนัตรายร้ายแรงถึงชีวิต ก็อาจ

สัง่ใหมี้การหยดุใชย้าชัว่คราว จนกวา่จะแน่ใจวา่ยามีความปลอดภยัต่อการใชอ้ยา่งแทจ้ริง 

สัญญาณ (signal) หมายถึง รายงานความสัมพนัธ์ท่ีอาจจะเป็นไปได้ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคก์บัยา ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เคยทราบหรือเป็นรายงานท่ียงัไม่สมบูรณ์มาก่อน โดยปกติ ใน
การสร้างสัญณาณตอ้งการรายงานมากกวา่ 1 ฉบบั ทั้งน้ี ข้ึนกบัความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
และคุณภาพของขอ้มูล 

2.5.3.2.  Safety Monitoring Programme (SMP) 

  ใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนต ารับยาใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เพื่อยนืยนัความปลอดภยัของการ

ใชย้าใหมแ่ละกระตุน้ใหแ้พทย ์เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข เพิ่มความระมดัระวงัในการใชย้ามากข้ึน 

 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยา ไดก้ าหนด

หลกัเกณฑ์การอนุมติัทะเบียนต ารับยาใหม่ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกจะอนุมติัทะเบียนต ารับยาแบบมี
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เง่ือนไข (Conditional Approval) คือจ ากดัการจ าหน่ายยาเฉพาะในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมี

แพทยดู์แลอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามความปลอดภยัจากการใช้ยาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี หลงัได้รับ

ทะเบียนต ารับยาแบบมีเง่ือนไข ระยะท่ีสอง หลงัจากมีขอ้มูลความปลอดภยัเพียงพอ จึงจะอนุมติัทะเบียน

ต ารับยาแบบไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Approval) ซ่ึงสามารถจ าหน่ายยาไดใ้นลกัษณะปกติตามประเภท

ของยา เช่น ยาอนัตราย ยาควบคุมพิเศษ เป็นตน้ นั้น ทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดก้ าหนด

หลกัเกณฑก์ารติดตามความปลอดภยัของยาใหม่ (Safety Monitoring Program) หรือใชช่ื้อยอ่วา่ SMP ข้ึน 

Safety Monitoring Programme (SMP) เป็นการติดตามความปลอดภยัจากการใช้ยาใหม่ ภายหลงั

จากท่ียาใหม่ได้รับอนุมติัทะเบียนต ารับยาแบบมีเง่ือนไข (Conditional Approval) โดยระยะเวลาในการ

ติดตามความปลอดภยัมีก าหนดเวลา 2 ปี ฉลากของยาใหม่ท่ีได้รับ

อนุมัติทะเบียนต ารับยาแบบมีเ ง่ือนไขนั้ น ต้องมีเคร่ืองหมาย

สามเหล่ียม ซ่ึงภายในระบุขอ้ความ “ต้องติดตาม” และมีขอ้ความ 

“ใช้เฉพาะสถานพยาบาล” เป็นตวัอกัษรสีแดง เลขทะเบียนต ารับยาจะมีตวัอกัษร NC อยู่ในวงเล็บต่อทา้ย 

(NC) ซ่ึงย่อมาจากค าว่า New Drug under Condition ซ่ึงหมายถึง ยาใหม่ (New Drug) แบบมีเง่ือนไข 

(Conditions) โดยตอ้งจดัส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตาม

กรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้การจ าหน่ายยาดงักล่าว ให้จ  ากดัเฉพาะสถานพยาบาล (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ท่ีมี

แพทยดู์แลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น ยกเวน้ ยาท่ีก าหนดเง่ือนไขพิเศษให้จ  าหน่ายเฉพาะโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งมี

ขอ้ความ “ใช้เฉพาะโรงพยาบาล” ส าหรับยาท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตามความปลอดภยัจากการใชย้าใหม่จะตอ้ง

ส่งรายงานการผลิต/แบ่งบรรจุ/น าหรือสั่งยาแลว้แต่กรณี และรายงานการจ าหน่ายยาตามท่ีก าหนด เม่ือส้ินสุด

ช่วงเวลาติดตามความปลอดภยั ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่สรุป วเิคราะห์และประเมินผลขอ้มูลความปลอดภยั ใน

ลกัษณะของ Comprehensive Summary ซ่ึงจะรวมถึงการแสดงรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าใน

ประเทศเทียบสัดส่วนกบัปริมาณยาท่ีใชท้ั้งหมด ตลอดจนขอ้มูลความปลอดภยัของยาจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

Periodic Safety Update Report (PSUR) ซ่ึงคือ การประเมินข้อมูลความปลอดภัยทั้ งหมดท่ีผู ้ผลิตยาท่ี

วางตลาดมีอยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีแน่นอน และจดัท าเป็นรายงานตามแบบแผนท่ียอมรับกนัในระดบัสากล 

ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ้าขอ้มูลของยาเพียงพอและแสดงถึงความปลอดภยัของยา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุมัติทะเบียนต ารับยาแบบไม่มีเง่ือนไข (Unconditional 

Approval) ฉลากของยาจะไม่ตอ้งไม่มีเคร่ืองหมายสามเหล่ียมแสดงสถานะตอ้งติดตามความปลอดภยัอีก

ต่อไป และเลขทะเบียนต ารับยา จะเปล่ียนเป็นอกัษร N อยูใ่นวงเล็บ (N) ซ่ึงยอ่มาจากค าวา่ New Drug ต่อทา้ย

แทน NC จากนั้นยาดงักล่าวอาจจะจ าหน่ายไดใ้นวงกวา้งข้ึนตามประเภทของยา เช่น หากเขา้ข่าย ยาอนัตราย 

หรือยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตราย หรือ ยาควบคุมพิเศษ จะสามารถจ าหน่ายไดใ้นร้านขายยา  
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ตวัอยา่งเลขทะเบียนต ารับยาทัว่ไป เช่น 1C 13/43 ซ่ึงจะไม่มีอกัษร (NC) หรือ (N) ต่อทา้ย ตวัอยา่ง

เลขทะเบียนต ารับยาใหม่แบบมีเง่ือนไข ลงทา้ยดว้ย (NC) เช่น 1A ตวัเลข/ปี พ.ศ. (NC), 1C ตวัเลข/ปี พ.ศ. 

(NC) หรือ 1C 13/43 (NC) เป็นตน้ ตวัอยา่งเลขทะเบียนต ารับยาใหม่แบบไม่มีเง่ือนไข ลงทา้ยดว้ย (N) เช่น 

1C 13/43 (N) เป็นตน้ 

 

หลักเกณฑ์การติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ (Safety Monitoring Program : SMP) 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการติดตามความปลอดภยั

ของยาใหม ่ดงัต่อไปน้ี 

1) ภายหลังจากท่ีคณะผูเ้ช่ียวชาญ/คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาใหม่ ซ่ึง

ประกอบดว้ยเอกสารขอ้มูลทางวิชาการดา้นต่างๆ โดยครบถว้นและเห็นสมควรอนุญาตรับข้ึนทะเบียน

ยาใหม่แบบมีเง่ือนไขแลว้ เจา้หน้าท่ีจะแจง้ให้บริษทัผูข้อข้ึนทะเบียนต ารับยาจดัส่งโครงร่างแบบแผน

และขั้นตอน (Protocol) ส าหรับการติดตามความปลอดภยัจากการใชย้านั้น ตามแนวทางท่ีก าหนด พร้อม

ทั้ง เอกสารก ากบัยาภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีแกไ้ขตามมติของคณะผูเ้ช่ียวชาญ/คณะอนุกรรมการฯ 

เรียบร้อยแลว้ใหแ้ก่ ส านกัยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2) เม่ือเจา้หนา้ท่ี ตรวจสอบ Protocol และเห็นวา่ถูกตอ้งตามแนวทางท่ีก าหนดแลว้ จึงออกเลขทะเบียนแบบ

มีเง่ือนไข 

3) ระหวา่งท่ีมีการติดตามความปลอดภยัจากการใชย้า บริษทัตอ้งส่งรายงานต่างๆ ให้ส านกัยา ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา ไดแ้ก่ 

3.1) รายงานการผลิต / แบ่งบรรจุ / น าหรือสั่ง ยาใหม่ในแต่ละคร้ัง 

3.2) รายงานการผลิต / แบ่งบรรจุ / น าหรือสั่ง ยาใหม่ทุกระยะ 4 เดือน 

3.3) รายงานการจ าหน่ายยาใหม่ 

4) ระยะเวลาในการติดตามความปลอดภยัมีก าหนดเวลา 2 ปี หลงัจากท่ีได้รับใบส าคญัการข้ึนทะเบียน

ต ารับยาแบบมีเง่ือนไข ในระหว่างน้ีบริษทัจะจ าหน่ายยาได้เฉพาะในสถานพยาบาล (ทั้งภาครัฐและ

เอกชน) ท่ีมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้ น ยกเว้น ยาท่ีก าหนดเง่ือนไขพิเศษให้จ  าหน่ายเฉพาะ

โรงพยาบาล และให้บริษทัด าเนินการติดตามและเฝ้าระวงัความปลอดภยัโดยการรวบรวมและจดัส่ง

รายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าใหม่ ดงัน้ี 
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4.1) จดัท าแบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพ (HPVC Form No.1) และด าเนินการตามค าแนะน าในการ

กรอกแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

4.2) รวบรวมรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ในสถานพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึง

รายงานโดย แพทยท์ัว่ไป แพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีประสบการณ์การใชย้า เภสัชกร และ พยาบาล 

4.3) จดัส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ท่ีได้รับรายงานจากแพทย ์ เภสัชกร หรือ

พยาบาล ใหส้ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1) เม่ือพบรายงานเก่ียวกบัการตาย ให้รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาโดย

ทางโทรศพัท ์โทรสาร ภายใน 24 ชัว่โมง และส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ ภายใน 7 วนัปฏิทิน 

ภายหลงัการไดรั้บทราบคร้ังแรก (first knowledge) 

4.3.2) อาการไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง (serious) ทั้งได้แสดงและไม่ได้แสดงไวใ้นฉลาก หรือ 

เอกสารก ากบัยา (serious, labeled and serious non-labeled) ใหร้ายงานภายใน 15 วนัปฏิทิน 

4.3.3) อาการไม่พึงประสงคท่ี์ไม่ร้ายแรงอ่ืนๆ ใหร้ายงานภายใน 2 เดือน 

ทั้งน้ี หากไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ ไม่ตอ้งรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยาทราบ ให้รายงานเฉพาะเม่ือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทุกรูปแบบ แมว้่าจะเป็นอาการไม่พึง

ประสงค์ท่ีไม่ร้ายแรงก็ตาม บริษทัตอ้งสรุปปริมาณการใช้ยาทั้งหมดเสนอต่อส านกัยา เม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาติดตามความปลอดภยั 

อาการไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรง ไดแ้ก่ อาการไม่พึงประสงคท่ี์ท าใหผู้ป่้วย 

1) เสียชีวติ 

2) อนัตรายถึงชีวติ (Life-threatening) 

3) ตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเพิ่มระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาล

นานข้ึน 

4) ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ 

5) ความผดิปกติแต่ก าเนิด/ทารกวรูิป 

6) อ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัทางการแพทย ์
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ถา้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ไดรั้บรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้

ยาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะมีผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมติัทะเบียนต ารับยาแบบไม่มี

เง่ือนไข หรือ ด าเนินการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีพบอาการไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรง ซ่ึงบ่งช้ีถึงความเส่ียงอนัตรายของการใช้ยา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อาจให้บริษทัฯ ด าเนินการติดตามความปลอดภยัอย่าง

ใกล้ชิด โดยวิธีท่ีเหมาะสมต่างๆ เช่น intensive monitoring, cohort event monitoring, case control 

study, วธีิทางระบาดวทิยาอ่ืนๆ และ clinical trials เป็นตน้ 

หมายเหตุ : ทุกระยะ 4 เดือน บริษทัฯ ตอ้งส่งรายงานปริมาณการจ าหน่ายยาใหม่ในสถานพยาบาล

ต่างๆ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมทั้งสรุปผลการติดตามความปลอดภยัรอบ 4 เดือน ใหส้ านกัยา 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาดว้ย เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการตรวจสอบและก ากบัดูแลการ

ติดตามความปลอดภยัของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

5) ภายใน 3 เดือน หลงัส้ินสุดระยะเวลาติดตามความปลอดภยั บริษทัฯ ตอ้งสรุป วเิคราะห์ และประเมินผล

ขอ้มูลความปลอดภยั ในลกัษณะของ Comprehensive summary ซ่ึงจะรวมถึงการแสดงรายงานอาการไม่

พึงประสงค์จากการใช้ยาในประเทศไทยเทียบสัดส่วนกับปริมาณยาท่ีใช้ทั้ งหมด ตลอดจนข้อมูล

ต่างประเทศเก่ียวกบัประสบการณ์ใชย้าในผูป่้วยจ านวนมาก หลงัยาออกจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาดแลว้ และ

ก าหนดตัวช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของยาอย่างเหมาะสม เสนอส านักยา ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา หากบริษทัฯไม่ส่งขอ้มูลดงักล่าวภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอาจพิจารณาไม่อนุมติัใหเ้ลขทะเบียนต ารับแบบไม่มีเง่ือนไข หรือ

ด าเนินการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

6) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จะก ากบัดูแลความถูกตอ้งของรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์าก

การใช้ยาท่ีไดรั้บจากบริษทั โดยการติดต่อประสานงานโดยตรงกบัแพทยห์รือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

การเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากยาใหม่ / หน่วยงานท่ีมีการใชย้าใหม่ของสถานพยาบาล ซ่ึงจะมีการขอ

ความร่วมมือให้ส่งส าเนารายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่ให้ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา และอาจมีเจา้หนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา สุ่มติดตามและตรวจสอบ

ข้อมูลจากสถานพยาบาลต่างๆ เป็นคร้ังคราว ตลอดจนใช้วิธีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด (Close 

Monitoring) ในสถานพยาบาลบางแห่ง 

7) นอกเหนือจากให้บริษัทฯ เป็นผูติ้ดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่โดยการก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะสร้างเสริม
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ประสิทธิภาพของระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าท่ีมีอยูแ่ต่เดิม (Spontaneous ADR 

Reporting) ให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะให้ไดรั้บขอ้มูลและการรายงานการใช้ยาใหม่ท่ีสมบูรณ์ ทั้งจาก

หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับประกอบการพิจารณารับข้ึนทะเบียนแบบไม่มี

เง่ือนไขต่อไป 

8) ผูเ้ช่ียวชาญ/คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาประเมินผลข้อมูลความปลอดภยัของยาใหม่ หาก

พิจารณาเห็นว่าขอ้มูลของยาเพียงพอมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในการใช้ ทะเบียนต ารับยา

ดงักล่าวจะไดรั้บเลขทะเบียนแบบไม่มีเง่ือนไข ถา้เห็นว่าขอ้มูลยงัไม่เพียงพออาจให้เพิ่มระยะเวลาใน

การติดตามความปลอดภยัให้มากข้ึนตามความเหมาะสม เช่น 6 เดือน - 1 ปี แลว้น าขอ้มูลท่ีครบถ้วน

สมบูรณ์มาพิจารณาประเมินผลต่อไป แต่ถา้มีขอ้มูลแสดงว่ายานั้นไม่ปลอดภยัหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาใหมี้การเพิกถอนทะเบียนต ารับยาดงักล่าว 

9) หลงัจากไดรั้บทะเบียนต ารับยาแบบไม่มีเง่ือนไข การเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ยา จะเป็นไป

ตาม Spontaneous ADR Reporting 

ฉลากยาใหม่ท่ีไดรั้บอนุมติัใหข้ึ้นทะเบียนแบบไม่มีเง่ือนไข มีขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

(1) ไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายสามเหล่ียม “ตอ้งติดตาม” หรือระบุ “ใชเ้ฉพาะสถานพยาบาล” แต่ถา้

เป็นเง่ือนไขเฉพาะของยา เช่น ใช้เฉพาะสถานพยาบาล หรือ ใช้เฉพาะโรงพยาบาลท่ีมี

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา จะยงัคงเง่ือนไขน้ีไว ้หา้มจ าหน่ายในร้านขายยา 

(2) เลขทะเบียนต ารับยาแบบไม่มีเง่ือนไขลงทา้ยด้วย (N) แทน (NC) เช่น 1A ตวัเลข/ปี พ.ศ. 

(N), 1C ตวัเลข/ปี พ.ศ. (N) เป็นตน้ 
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ตัวอย่างแบบรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาการและยา 
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บทที ่3 
การวจิัยและพฒันายา 

(Pharmaceutical Research and Development) 
 

บทท่ี 3 การวจิยัและพฒันายา ประกอบดว้ย หวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1. การวจิยัและพฒันายาในภาพรวม (Overview of pharmaceutical research and development) 
3.2. กระบวนการในการวจิยัและพฒันายา (Pharmaceutical Research and Development Process) 
3.3. การปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) 
 
 

3.1. การวจัิยและพฒันายาในภาพรวม (Overview of pharmaceutical research and development) 

ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและความเขา้ใจท่ีเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองของกลไกของ

โรคต่างๆ นั้นเป็นเป็นแรงขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาใหมี้การรักษาใหม่ๆส าหรับผูป่้วย ในขณะเดียวกนั ทั้ง

ค่าใชจ่้าย (costs) เวลา (time) และความซบัซอ้น (complexities) ของการวิจยัและพฒันายาท่ีเพิ่มมากข้ึน ก็ท  า

ใหเ้กิดความทา้ทายในกระบวนการวจิยัและพฒันายาเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

ก่อนท่ียาจะเขา้สู่ตลาดในรูปแบบสินคา้และเขา้ถึงไดโ้ดยผูป่้วยนั้น จะตอ้งผ่านกระบวนการขั้นตอน

หลายขั้นตอน โดยเร่ิมตน้จากการวิจยัและพฒันา ซ่ึงความรู้ท่ีได้จากขั้นตอนการวิจยัและพฒันาสามารถ

น าไปขอรับสิทธิบตัรได ้ขั้นตอนการวิจยัและพฒันายา เร่ิมตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบติัการ (Lab) ใน

สัตวท์ดลอง และในคน จากกลุ่มท่ีมีขนาดแตกต่างกนัไปตั้งแต่กลุ่มเล็กจ านวน 5-10 คน ไปจนถึงกลุ่มใหญ่ 

จ านวนสูงถึงพนัหรือหม่ืนคน ทั้งน้ีเพื่อให้มีความมัน่ใจถึงความปลอดภยัและประสิทธิผลของยา จากนั้นก็

น าไปขอข้ึนทะเบียนต ารับยา เพื่อผลิตออกสู่ตลาด และกระจายยาจนไปสู่มือผูป่้วย 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการจากการคน้พบยาไปจนถึงการออกสู่ตลาดของยานั้น มีกฎระเบียบและ

กระบวนการต่างๆ มากมายท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานกว่าจะสามารถน ายาใหม่ออกสู่

ตลาดได ้อีกทั้งขั้นตอนการวิจยัและพฒันายา มกัมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ดว้ยระยะเวลาท่ียาวนาน และตอ้งใช้

เงินลงทุนสูง โดยขอ้มูลจากสมาพนัธ์ผูผ้ลิตและวจิยัเภสัชภณัฑแ์ห่งสหรัฐอเมริกา (Pharmaceutical Research 

and Manufacturers of America – PhRMA) ระบุว่า ในกระบวนการคน้ควา้และพฒันายาใหม่ 1 ตวั นบัจาก

การค้นพบยาจนได้รับอนุมัติให้ออกสู่ตลาดได้นั้ น จะใช้เวลาโดยเฉล่ีย 10-15 ปี ซ่ึงระยะเวลาในการ
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ศึกษาวิจยัทางคลินิก (clinical trials) เพียงอยา่งเดียว ก็ใชร้ะยะเวลาโดยเฉล่ีย 6-7 ปี และในบรรดาโมเลกุลยา

ท่ีสามารถผา่นเขา้สู่การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 1 (Phase I clinical trials) นั้น จะมีไม่ถึง 12% ท่ีจะไดรั้บ

การอนุมติัให้ออกสู่ตลาดได้  หรืออาจกล่าวได้ว่าโอกาสของความส าเร็จ (Success Rate) นั้นค่อนขา้งต ่า 

เพราะจาก 5,000-10,000 โมเลกุลท่ีคน้พบนั้น จะมีเพียงประมาณ 250 สารประกอบโมเลกุล ท่ีจะสามารถ

ผ่านเขา้สู่การทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย ์(Pre-clinical Testing) และจะมีเพียง 1 โมเลกุลเท่านั้น ท่ีมี

โอกาสไดรั้บการพฒันาออกมาเป็นยาใหม่ออกสู่ทอ้งตลาด 1 ตวั (อาจเทียบไดเ้ป็น 1: 5,000-10,000 โมเลกุล) 

ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจาก Biotechnology Innovation Organization (BIO) ท่ีระบุในผลการศึกษาในช่วงปี 

2006-2015 (Clinical Development Success Rates 2006-2015) วา่ โดยรวมนั้น โมเลกุลยาท่ีสามารถผา่นเขา้สู่

การศึกษาวจิยัในมนุษย ์ระยะท่ี 1 จะมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกสู่ตลาด (Likelihood of Approval 

- LOA) อยูท่ี่ 9.6%  (BIO Industry Analysis, June 2016) 

ค่าใช้จ่ายในการพฒันายาใหม่โดยเฉล่ียมีมูลค่าประมาณ 2.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

78,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีรวมถึงความลม้เหลวในกระบวนการคน้ควา้และวิจยัยาดงักล่าว และ

ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี มีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน โดยเฉพาะเม่ือพิจารณารวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการวิจยัยาหลงัจากยา

ไดรั้บการอนุมติัให้ออกสู่ตลาดแลว้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการพฒันายาน้ี มีมูลค่าเพิ่มข้ึนกวา่เท่าตวัในช่วงทศวรรษ

ท่ีผา่นมา โดยปัจจยัหลกัๆ ท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันายาเพิ่มสูงข้ึน ไดแ้ก่ ความซบัซ้อนของการ

วิจยัทางคลินิกท่ีเพิ่มข้ึน ขนาดของการวิจยัทางคลินิกท่ีใหญ่มากข้ึน การมุ่งเน้นเป้าหมายในการรักษาโรค
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เร้ือรังหรือโรคอนัเน่ืองจากอวยัวะเส่ือมสภาพมากข้ึน และรวมถึงอตัราความลม้เหลวท่ีเพิ่มสูงข้ึนในการ

ทดสอบยาในการศึกษาวจิยัทางคลินิกในขั้นตน้ๆ 

 

เม่ือพิจารณาดา้นการลงทุนนั้น อุตสาหกรรมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ อยูใ่นกลุ่มท่ีมีการลงทุนสูงและมี

ความหลากหลายท่ีสุดกลุ่มหน่ึงของอุตสาหกรรมทัว่โลก โดยการลงทุนน้ีครอบคลุมตั้งแต่การวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์ไปจนถึงการผลิต และตลอดจนการเขา้ถึงยา และแนวทางการรักษาต่างๆ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวน้ี 

ส่วนใหญ่คือค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา (Research & Development) โดยในปี 2014 ค่าใชจ่้ายในการวจิยั

และพฒันาในอุตสาหกรรมดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพทัว่โลก มีมูลค่าประมาณ 200 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 6.5 ลา้นลา้นบาท และ จากขอ้มูลของ สมาพนัธ์ผูผ้ลิตและวิจยัเภสัชภณัฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา 

(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America – PhRMA) ระบุวา่ การลงทุนในดา้นการวจิยัและ

พฒันายา ของบริษทัสมาชิกของ PhRMA ในปี 2015 นั้น มีมูลค่าโดยประมาณ 58.8 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 2 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนค่าใชจ่้ายในดา้นการวิจยัและพฒันาเม่ือเทียบกบัยอดขายท่ี

สูงท่ีสุด เม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ และถือเป็นการลงทุนท่ีมากกว่าค่าเฉล่ียของ

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ถึง 6 เท่า 
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โดยทัว่ไปแลว้ การลงทุนในอุตสาหกรรมดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพหรือดา้นชีวการแพทย ์(Biomedical) 

นั้น มีอยู ่3 รูปแบบหรือ 3 ขั้นตอนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1) การวจิยัและพฒันา (Research and development)   

การลงทุนหรือค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมดา้นชีวการแพทย ์มกัเป็นเร่ืองของการวจิยัและพฒันา โดย

เร่ิมตั้งแต่การวิจยัขั้นพื้นฐาน ไปสู่การคน้พบใหม่ๆ จนกลายมาเป็นยาหรือเทคโนโลยีทางดา้นสุขภาพ และ

รวมไปถึงการทดสอบทางคลินิกของผลิตภณัฑ์ใหม่ต่างๆเหล่าน้ี โดยในการวิจยัและพฒันา มกัเป็นความ

ร่วมมือกนัระหว่างบริษทัทอ้งถ่ิน (local companies) สถาบนัวิจยั (research institutes) หรือองค์กรวิจยัทาง

คลินิก (clinical research organizations) เช่น องคก์รท่ีรับท าวจิยัตามสัญญา (Contract Research Organization 

: CRO) องค์กรบริหารจดัการสถานท่ีวิจยั (Site Management Organization : SMO) และบริษทัผูมี้ฐานการ

วิจัยระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ( large multinational research-based companies)  และมักเ ก่ียวข้องกับ 

สินทรัพยแ์ละความรู้เชิงขั้นตอน (know-how) เพื่อการคา้ รวมไปถึง การออกใบอนุญาตน าเขา้ (licensing-in) 

เทคโนโลยหีรือโมเลกุลใหม่เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑใ์นขั้นตอนต่อๆไป 
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2) การผลิต (Manufacturing) 

บริษทัต่างๆมกัมีการลงทุนอยา่งมีนยัส าคญัในกระบวนการการผลิตทางดา้นชีวการแพทยด์ว้ย ซ่ึงรวมไปถึง 

การผลิตจ านวนมาก (bulk production) การประกอบ (formulation) การท าเม็ด (tableting) และการบรรจุ

ภณัฑ์ (packaging) ซ่ึงในกระบวนการการผลิตนั้น อาจรวมไปถึง การผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 

(Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) และการประกอบสารเหล่าน้ีจนกลายเป็นผลิตภณัฑด์ว้ย 

3) กระบวนการทางการคา้และการเขา้ถึงตลาด (Commercial and market access operations) 

กระบวนการทางการคา้ รวมถึง การก าหนดช่ือหรือตวัตนของผลิตภณัฑ์ การขายและการตลาด การออก

ใบอนุญาต การจดัจ าหน่าย และการจดัการเก่ียวกบัการขอข้ึนทะเบียนยา นอกจากน้ี ยงัรวมถึง กิจกรรม

ต่างๆในการส่งเสริมด้านความปลอดภยัและประสิทธิผลในการใช้ยา เช่น การสนับสนุนนโยบายด้าน
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สุขภาพ การสนับสนุนด้านสาธารณสุขชุมชน ความรู้ต่อผูป่้วย การจัดอบรมความรู้แก่บุคลากรทาง

การแพทย ์ และการเฝ้าระวงัความปลอดภยัในการใชย้า เป็นตน้ 

 

3.2. กระบวนการในการวจัิยและพฒันายา (Pharmaceutical Research and Development Process) 

แมว้า่โมเลกุลยาท่ีมีศกัยภาพจ านวนมากไดผ้า่นกระบวนการคดักรองและการประเมินในขั้นตน้ แต่

โมเลกุลยาจ านวนมาก ก็ประสบความลม้เหลวในการผา่นเขา้สู่กระบวนการการวจิยัและพฒันายา ทั้งน้ีเพราะ 

โมเลกุลยาเหล่านั้น จะต้องผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย ซับซ้อน และยาวนาน ก่อนจะผ่านเข้าสู่

กระบวนการอนุมติัให้ออกสู่ตลาดโดยองค์การอาหารและยา และการเดินทางน้ี ไม่ไดจ้บท่ีการอนุมติัโดย

องค์การอาหารและยาเท่านั้น แต่ยงัคงตอ้งมีการวิจยัและเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เก่ียวกบัการใช้ยาและ

การศึกษาท่ีจ าเป็นภายหลงัยาออกสู่ตลาดดว้ย ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีส าคญั และสามารถน าไปสู่การขยาย

ทางเลือกในการรักษา และสร้างความหวงัใหผู้ป่้วยเพิ่มมากข้ึน 

3.2.1.  การค้นพบและพฒันายา (Drug Discovery and Development) 

ในขั้นแรกของกระบวนการในการวิจยัและพฒันายานั้น คือการระบุถึงโรคหรือความเจ็บป่วย 

(diseases) และสภาวะความเจ็บป่วย (conditions) ท่ีตอ้งการการรักษาหรือทางเลือกใหม่ ซ่ึงโดยความเขา้ใจ

เก่ียวกบักลไกการเกิดโรคน้ี นักวิจยัจะสามารถระบุถึงยาเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง แล้วจึงสามารถคน้หา

สารประกอบเป้าหมายท่ีจะใหผ้ลท่ีคาดหวงั และกลายมาเป็นยาในท่ีสุดได ้และแมใ้นระยะเร่ิมตน้น้ี นกัวจิยัก็

มกัจะไดคิ้ดไปถึงตวัผลิตภณัฑ์สุดทา้ย และวิธีท่ีดีท่ีสุดในการผลิตและการน ายาท่ีคาดหวงัน้ีไปสู่ผูป่้วยแลว้

ดว้ย 

โดยทัว่ไป นกัวจิยัจะคน้พบยาใหม่ (drug discovery) จาก 

• ความรู้ความเขา้ใจใหม่ในเร่ืองกระบวนการของโรค ซ่ึงท าให้นักวิจยัสามารถออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์เพื่อไปหยดุย ั้งหรือใหผ้ลตรงขา้มกบัการเกิดโรค 

• การทดสอบสารประกอบโมเลกุลหลายๆการทดสอบ เพื่อหาผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดใ้นการ

หยดุย ั้งโรคต่างๆ 

• การรักษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีซ่ึงใหผ้ลลพัธ์ท่ีไม่ไดค้าดคิดไว ้

• เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น วิธีการใหม่ในการท าให้ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ไปออกฤทธ์ิหรือ

เกิดผลในต าแหน่งท่ีเฉพาะเจาะจงในร่างกาย หรือวิธีการใหม่ในการไปเปล่ียนแปลง

ส่วนประกอบทางพนัธุกรรม 
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ในกระบวนการขั้นตอนการคน้พบยาน้ี สารประกอบนบัพนัๆ อาจเป็นสารประกอบท่ีมีศกัยภาพใน

การท่ีจะพฒันาไปสู่การรักษาทางการแพทยไ์ด้ แต่โดยมาก หลงัจากท าการทดสอบในขั้นต้นแล้ว จะมี

สารประกอบเพียงจ านวนนอ้ยเท่านั้น ท่ีจะสามารถผา่นเขา้ไปสู่การศึกษาวจิยัในขั้นตอนต่อไปได ้

ในการพฒันายา (drug development) เม่ือนกัวจิยัสามารถระบุสารประกอบท่ีคาดหวงัเพื่อการพฒันา

ยาต่อไปแลว้ นกัวจิยัจะท าการทดลองเพื่อรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

• สารประกอบท่ีคาดหวงันั้น มีการดูดซึม (absorption) การกระจายตวั (distribution) การ

เปล่ียนแปลง (metabolism) และการขบัถ่ายออกจากร่างกาย (excretion) อยา่งไร 

• กลไกการออกฤทธ์ิ (mechanisms of action) และผลประโยชน์ท่ี เป็นไปได้  (potential 
benefits) 

• ขนาดยา หรือปริมาณยาท่ีใช ้ท่ีดีท่ีสุด (the best dosage) 

• วธีิท่ีดีท่ีสุดในการใหย้า (the best way to give the drug) เช่น ทางปาก หรือ ทางการฉีด 

• ผลขา้งเคียง (side effects) ซ่ึงมกัหมายถึง ความเป็นพิษของยา (toxicity) 

• ยานั้น มีผลต่อกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร เช่น เพศ เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ 

• ยานั้น มีปฏิกิริยากบัยาอ่ืนๆหรือการรักษาอ่ืนๆอยา่งไร 

• ประสิทธิผลของยา เม่ือเปรียบเทียบกบัยาอ่ืนๆท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

3.2.2.  การทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย์ (Pre-clinical Testing) 

ก่อนการทดสอบยาในมนุษย ์สารประกอบท่ีคาดหวงัจะถูกคดัเลือกมาเขา้สู่กระบวนการทดลอง

ก่อนการวิจยัทางคลินิก โดยนกัวิจยัจะตอ้งหาค าตอบว่า ยานั้นมีแนวโน้มท าให้เกิดอนัตรายร้ายแรง หรือ

ความเป็นพิษหรือไม่ ซ่ึงจะรวมถึง การทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) และการทดสอบในสัตวท์ดลอง 

(in vivo) โดยการใชข้นาดยาต่างๆ เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพเบ้ืองตน้ (preliminary efficacy) ความเป็นพิษ 

(toxicity) ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics : PK) ในสัตว์ทดลอง และข้อมูลทางเภสัช

พลศาสตร์ (pharmacodynamics : PD) ในสัตวท์ดลอง ซ่ึงการทดสอบเหล่าน้ี จะช่วยให้บริษทัเภสัชภณัฑ์

ตดัสินใจไดว้่า ยาท่ีคาดหวงัน้ี มีขอ้ดีทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะพฒันาต่อไปเป็นยาใหม่เพื่อการส ารวจต่อ (ส่ิงท่ี

ก าลงัถูกสงสัยวา่เป็นยาใหม่) หรือ ยาวิจยัทางคลินิก (Investigational New Drug : IND) หรือไม่ หรือผลของ

การศึกษาเหล่าน้ี จะน าไปสู่การตดัสินใจวา่จะศึกษาต่อในมนุษยห์รือไม่ และหากยงัตอ้งการศึกษาต่อ จะเป็น
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ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการก าหนดขนาดยา (dose) และวิธีการให้ยา เม่ือน ามาทดลองคร้ังแรกในมนุษย ์โดยนบั

จากกระบวนการคน้พบยาจนก่อนน ามาทดลองคร้ังแรกในมนุษย ์จะใชร้ะยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3-6 ปี 

 

เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics : PK) หมายถึง การเป็นไปของยาเม่ือยาเขา้สู่ร่างกาย หรือ
หมายถึงการท่ีร่างกายจดัการกบัยาท่ีไดรั้บ (what the body does to the drug) ซ่ึงไดแ้ก่ การดูดซึมของยาเขา้
สู่ร่างกาย (absorption), การกระจายตวัของยา (distribution), การเปล่ียนแปลงยา (metabolism), และการ
ขบัถ่ายยาออกจากร่างกาย (excretion) ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีรวมกบัขนาดยาท่ีให้ จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึง
ความเขม้ขน้ของยาในบริเวณท่ียาไปออกฤทธ์ิ และเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงความแรงของฤทธ์ิยาท่ีเกิดข้ึน 
เวลาท่ียาเร่ิมออกฤทธ์ิ (onset) และระยะเวลาการออกฤทธ์ิของยาในร่างกาย (duration of action) 

เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodymamics : PD) หมายถึง การออกฤทธ์ิของยาต่อร่างกาย (what drug 
does to the body) หรือการท่ียามีผลต่อร่างกาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งทั้งผลทางด้านชีวเคมี และสรีรวิทยาของยา 
กลไกท่ีท าใหเ้กิดผลทั้งดา้นท่ีพึงประสงคคื์อฤทธ์ิในการรักษา และผลท่ีไม่พึงประสงคคื์ออาการขา้ง เคียง
และพิษของยา การจบัของยาเข้ากับโมเลกุลของร่างกายท่ีท าหน้าท่ีเป็น ตวัรับ (drug target) รวมถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดยาท่ีใชก้บัการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย (dose-response relationship) 

 

การทดสอบระยะทีศู่นย์ (Phase 0 trials) 

การทดสอบระยะท่ีศูนย ์(Phase 0 trials) หรือท่ีองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food 

& Drug Administration : US FDA) เรียกวา่ การทดสอบยาใหม่หรือยาวจิยัทางคลินิกเชิงบุกเบิก (exploratory 

Investigational New Drug study) เป็นการวิจยัเพื่อการส ารวจ (exploratory trials) ท่ีก าหนดเป็นทางเลือกใน

แนวทางปฏิบติั ปี 2006 ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. FDA’s 2006 Guidance on 

Exploratory Investigational New Drug Studies) โดยหมายความถึง การทดสอบทางคลินิกท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

‒ เป็นการศึกษาในช่วงตน้ของการศึกษาวจิยัในมนุษยร์ะยะท่ี 1 (early in Phase I) 

‒ เป็นการศึกษาวจิยัในมนุษยใ์นจ านวนจ ากดัมากเท่านั้น และ 

‒ ไม่มีความมุ่งหมายในเชิงการรักษา (therapeutic intent) หรือในเชิงการวินิจฉัย (diagnostic 

intent) เช่น เป็นการศึกษาเพื่อการคดักรอง (screening studies) หรือ การศึกษาโดยการเลือกให้

ยาในขนาดต ่ามาก (microdose studies) เป็นตน้ 



 

MRAP Content – Module 2 – Pharmaceutical Industry Knowledge                                                                                                                              65 

การทดสอบยาใหม่หรือยาวิจยัทางคลินิกเชิงบุกเบิก (exploratory IND studies) น้ี เป็นการศึกษา

ทดลองในช่วงตน้ของการศึกษาวิจยัในมนุษย์ระยะท่ี 1 ก่อนท่ีจะมีการศึกษาเพื่อระบุขนาดของยา (dose 

escalation) ความปลอดภยั (safety) และความทนต่อยา (tolerance) ตามกระบวนการวิจยัทางคลินิกโดยปกติ 

โดยการทดสอบคร้ังแรกในมนุษย ์(first-in-man studies) เหล่าน้ี จะศึกษาวิจยัในอาสาสมคัรปกติหรือคนไข้

ในจ านวนจ ากดัมาก (10-15 คน) มีการให้ยาในขนาดท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัขนาดยาเร่ิมตน้ในการศึกษาใน

มนุษยร์ะยะท่ี 1  และให้ยาในระยะเวลาสั้นๆ หรือในระยะเวลาท่ีจ ากดั เช่น 7 วนั โดยไม่มีความมุ่งหมายใน

เชิงการรักษา (therapeutic intent) หรือในเชิงการวินิจฉยั (diagnostic intent) ซ่ึงการศึกษาเหล่าน้ี จะสามารถ

ตอบสนองเป้าหมายในการศึกษาวจิยัท่ีเป็นประโยชน์มากมาย ส าหรับ ผูใ้หทุ้นวจิยั (sponsor) ตวัอยา่งเช่น 

‒ ช่วยในการพิจารณาวา่กลไกการออกฤทธ์ิของยาท่ีระบุในขั้นทดลองนั้น สามารถเห็นผลจริงใน
มนุษย ์หรือไม่ เช่น คุณสมบติัในการจบัตวัของยา (a binding property) หรือ การยบัย ั้งเอนไซม ์

(inhibition of an enzyme) เป็นตน้ 

‒ ช่วยใหข้อ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics : PK) 

‒ ช่วยในการเลือกสารน าท่ีมีโอกาสมากท่ีสุด (the most promising lead product) จากกลุ่มของสาร

ท่ีถูกเลือก (a group of candidates) ท่ีจะตอบสนองกบัเป้าหมายการรักษาในคน จากคุณสมบติั

ทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics : PK) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics : PD) 

‒ ช่วยในการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะการกระจายตัวของยา (a product’s biodistribution 

characteristics) โดยใชเ้ทคนิคทางภาพ (imaging technologies) ต่างๆ 

และไม่วา่เป้าหมายการศึกษาวิจยัจะเป็นอยา่งไร การทดสอบยาใหม่หรือยาวจิยัทางคลินิกเชิงบุกเบิก 

(exploratory IND studies) น้ี จะสามารถช่วยระบุตวัเลือกของสารประกอบท่ีคาดหวงั (promising candidates) 

ตั้งแต่ช่วงตน้ของกระบวนการวิจยั เพื่อการพฒันาต่อไปได ้และยงัช่วยก าจดัสารประกอบทั้งหลายท่ีขาด

คุณสมบติัดงักล่าวดว้ย ซ่ึงจะสามารถช่วยลดทั้งจ  านวนอาสาสมคัรหรือผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (human subjects) 

และทรัพยากรต่างๆ รวมถึงลดจ านวนสารประกอบตวัเลือกท่ีจะระบุเป็นยาท่ีคาดหวงั (promising drugs) ได้

ดว้ย 

การทดสอบยาใหม่หรือยาวิจยัทางคลินิกเชิงบุกเบิก (exploratory IND studies) หรือ การทดสอบ

ระยะท่ีศูนย ์(Phase 0 trials) น้ี โดยหลกัการแลว้ จะสามารถช่วยให้นกัวิจยัสามารถระบุไดอ้ย่างรวดเร็ววา่ 

สารประกอบใหม่ท่ีค้นพบนั้น มีความเหมาะสมทาง เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และ เภสัช

พลศาสตร์ (pharmacodynamics) ในมนุษย ์หรือไม่ โดยการศึกษาเหล่าน้ี จะไม่ไดไ้ปทดแทนการศึกษาเพื่อ

ระ บุขนาดของยา  (dose escalation) ความปลอดภัย  ( safety) และความทนต่อยา  ( tolerance) ตาม
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กระบวนการวจิยัทางคลินิกโดยปกติ และจะไม่ไดแ้สดงวา่สารประกอบตวัเลือก (a candidate drug) นั้นๆ จะ

มีผลในเชิงบวกต่อโรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเป็นเป้าหมาย (targeted disease) หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม จากการ

ให้ยาในขนาดท่ีต ่า จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมวิจยัท่ีจ  ากดั และความเส่ียงต่อการเกิดพิษท่ีลดลง ท าให้การศึกษาหรือ

การทดสอบระยะท่ีศูนย ์(Phase 0 trials) น้ี มีความตอ้งการปริมาณหรือจ านวนการศึกษาในหลอดทดลอง (in 

vitro) ก่อนการวิจยัทางคลินิก และการศึกษาในสัตวท์ดลอง (in vivo) ก่อนการวิจยัทางคลินิก ท่ีนอ้ยลงกว่า

การศึกษาวิจยัในมนุษยร์ะยะท่ี 1 (Phase I) โดยปกติ และท าให้จ  านวนยาท่ีเขา้สู่การทดลองมีจ านวนน้อยลง

ดว้ย ซ่ึงจะเป็นการช่วยก าจดัยาหรือสารประกอบตวัเลือก ก่อนท่ีจะเขา้สู่การศึกษาวิจยัในมนุษยร์ะยะท่ี 1 

(Phase I) ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย และ เวลา และช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการพฒันายาดว้ย 

การทดสอบระยะท่ีศูนย ์(Phase 0 trials) ยงัเป็นท่ีรู้จกัวา่เป็น การศึกษาวจิยัในมนุษยแ์บบไมโครโดส

ซิง (human microdosing studies) ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจยัโดยการเลือกให้ยาในขนาดต ่ามาก เรียกว่า ไมโค

รโดสซิง (microdosing) โดยจะใหย้าหรือสารเคมีในขนาดประมาณ 1 ใน 100 ของขนาดยาท่ีควรใช ้ค านวณ

ไดจ้ากขอ้มูลท่ีมีอยูก่่อนการน ามาใชใ้นมนุษยเ์ป็นคร้ังแรก ไม่ใช่ขนาดท่ีจะออกฤทธ์ิได ้แต่ก็มากพอท่ีจะท า

ให้สามารถศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ได้ รวมทั้งพิษซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมาย แมว้า่อาสาสมคัรจะ

ไดรั้บยาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น นอกจากน้ีอาจใชเ้ทคนิคทางภาพ (imaging technique) เพื่อดูวา่ยาเขา้ไปจบักบั
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อวยัวะเป้าหมายไดห้รือไม่ โดยผลทางเภสัชจลนศาสตร์ อาการขา้งเคียง และภาพอวยัวะเป้าหมาย ( target 

organ imaging) จะถูกน าไปใช้คดักรองยาท่ีไม่สมควรจะศึกษาต่อออกไป ดงันั้น บริษทัผูพ้ฒันายา จึงจะ

ท าการศึกษาหรือการทดสอบระยะท่ีศูนย ์(Phase 0 trials) น้ี เพื่อท่ีจะจดัอนัดบัยาหรือสารประกอบตวัเลือกท่ี

จะมีปัจจยัทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) ในมนุษยท่ี์ดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะน าเขา้สู่การพฒันาในขั้น

ต่อไป ซ่ึงจะเป็นการตดัสินใจบนพื้นฐานของการอิงขอ้มูลในมนุษย ์แทนท่ีจะอิงขอ้มูลในสัตวท์ดลองซ่ึง

บางคร้ังอาจไม่แน่นอน 

 

3.2.3.  การวจัิยทางคลนิิก หรือ การศึกษาวจัิยในมนุษย์ (Clinical Trial / Study) 

หลงัจากท าการศึกษาหรือการทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย ์(Pre-clinical Testing) แลว้ นกัวิจยั

จะท าการยื่นขออนุมติัการวิจยัยาใหม่เพื่อการส ารวจต่อ หรือ ยาวิจยัทางคลินิก (Investigational New Drug 

application) โดยมีการระบุถึงข้อมูลหลักๆ ได้แก่ ผลลัพธ์จากการทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย์ 

(preclinical study results) และ รายละเอียดของแผนการศึกษาวิจยัต่อไปในมนุษย ์(Information on a clinical 

development plan) และวตัถุประสงคห์ลกัของการยื่นขออนุมติัการวิจยัยาใหม่ (IND submission) น้ี ก็เพื่อให้

แน่ใจว่าอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการวิจยัจะไม่ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่ออนัตรายท่ีเกินควร เม่ือได้รับการ

อนุมติั นกัวิจยัจึงจะท าการศึกษาวิจยัต่อไป โดยการศึกษาวิจยัเหล่าน้ีจะเรียกวา่ การวิจยัทางคลินิก (Clinical 

Trials) ซ่ึงจะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยั (safety) และประสิทธิภาพ (efficacy) ของยา  

การยืน่ขอวจัิยยาใหม่ หรือ ยาวจัิยทางคลนิิก (Investigational New Drug Application) 

การยื่นขอวิจยัยาใหม่ หรือ ยาวิจยัทางคลินิก ในสหรัฐอเมริกา เรียกว่า Investigational New Drug 

(IND) Application ในสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) เรียกวา่ Clinical Trial Exception (CTX) Application หรือ

ในประเทศออสเตรเลีย เรียกวา่ Clinical Trial Authorization (CTA) Application  เป็นการยื่นขออนุญาตจาก

ผูมี้อ านาจ เพื่อท าการวจิยัยาใหม่ หรือ ยาวจิยัทางคลินิก หรือเป็นการยืน่ขออนุญาตก่อนท่ีจะท าการศึกษาวิจยั

หรือทดสอบใดๆ ในมนุษย ์โดยการศึกษาวิจยัน้ี จะรวมถึงการทดสอบขนาดใช้ยาใหม่ (new dosage form) 

หรือการทดสอบขอ้บ่งใชใ้หม่ของยาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ขายในตลาดแลว้ การยื่นขออนุญาตน้ี จะตอ้งระบุถึง

ขอ้มูลหลกัๆ ไดแ้ก่ 

‒ รายละเอียดของแผนการศึกษาวิจัยต่อไปในมนุษย์ (Information on a clinical development 

plan) 

‒ ขอ้มูลทางเคมี การผลิต และการควบคุม (Chemistry, manufacturing, and controls information) 
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‒ ขอ้มูลทางเภสัชวทิยาและพิษวทิยา (Pharmacology and toxicology information) 

‒ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทดสอบในมนุษยก่์อนหน้าน้ี ถา้หากมี (Previous human experience with 

the investigational candidate or related compounds, if there is any) 

 ซ่ึงในขั้นตอนน้ี นอกจากจะมีการยื่นขอวิจยัยาใหม่แลว้ โครงร่างการวิจยั และเอกสารบนัทึกความ

ยินยอมของอาสาสมคัรก่อนเขา้ร่วมการวิจยันั้น จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก คณะกรรมการพิจารณาการวจิยั

ประจ าสถาบัน ( Institutional Review Board : IRB) หรือ คณะกรรมการพิจารณาจ ริยธรรม อิสระ 

(Independent Ethics Committee: IEC) ดว้ย เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าการวิจยัทางคลินิกนั้น เป็นไป

ตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีก าหนด และ สิทธิ ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัรในการวิจยั 

ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจ าสถาบัน (Institutional Review Board : IRB) หมายถึง 
คณะกรรมการอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย แพทย ์นกัวิทยาศาสตร์ และ ผูที้ไม่อยูใ่นสายวิทยาศาสตร์ มีหนา้ท่ี
สร้างความมัน่ใจว่า สิทธิ ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัรในการวิจยั ได้รับการ
คุม้ครองอย่างต่อเน่ือง โดยอย่างน้อยควรท าหน้าท่ี พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบ และทบทวนทั้ง
โครงร่างการวิจยัและส่วนแกไ้ขเพิ่มเติม รวมทั้ง พิจารณาวิธีการและเอกสารท่ีจะใชข้อความยินยอมและ
บนัทึกความยนิยอมของอาสาสมคัร 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent Ethics Committee: IEC) หมายถึง กลุ่ม
บุคคลท่ีท างานเป็นอิสระ (ในรูปคณะกรรมการระดับสถาบนั ภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ) 
ประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์นกัวิทยาศาสตร์ และบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคลากรทางการแพทยห์รือ
นกัวิทยาศาสตร์ มีหนา้ท่ีสร้างความมัน่ใจวา่ สิทธิ ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัรใน
การวิจยัได้รับการ คุม้ครอง และให้การรับประกนัแก่สาธารณชนว่าอาสาสมคัรในการวิจยัได้รับการ
คุม้ครองจริง โดยอยา่งนอ้ยควรท าหนา้ท่ี พิจารณาทบทวน และ/หรือ ให้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจยั 
ความเหมาะสมของผูว้ิจยัสถานท่ีท าการวิจยั ตลอดจนวิธีการ รวมทั้งเอกสารท่ีจะใชข้อความยินยอมและ
บนัทึกความยนิยอมจากอาสาสมคัร  

คณะกรรมการน้ีอาจมีความแตกต่างในสถานภาพทางกฎหมาย องคป์ระกอบ หนา้ท่ี การปฏิบติังาน
และข้อก าหนดของระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการน้ีควร
สอดคลอ้งกบัแนวการปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) 

การวิจยัทางคลินิกหรือการศึกษาวิจยัในมนุษย ์(Clinical Trials/Studies) นั้น เกิดข้ึนในหลายระยะ 

(phases) โดยผลิตภณัฑ์ท่ีจะมาเป็นยาใหม่ไดน้ั้น จะตอ้งผา่นทุกๆขั้นตอนในแต่ละระยะเหล่าน้ี ไปจนไดรั้บ
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การพิจารณาและอนุมติัให้ข้ึนทะเบียนเป็นยาได ้ซ่ึงตวัยาท่ีถูกเลือกให้เขา้สู่การวิจยัทางคลินิกน้ี มีเพียงไม่ถึง 

12% เท่านั้น ท่ีจะผา่นการไดรั้บอนุมติัจริงๆ 

การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial / Study) หมายถึง การศึกษาวิจยัในมนุษยโ์ดยมีวตัถุประสงค์
เพื่ อค้นคว้าห รือยืนย ันผลทางคลินิก  ผลทาง เภสัชวิทยา  และ/หรือ ผลทาง เภสัชพลศาสตร์  
(pharmacodynamics) อ่ืนๆ ของผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการวิจยั และ/หรือเพื่อคน้หาอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ 
ท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการวิจยั และ/หรือ เพื่อศึกษาการดูดซึม การกระจายตวั การเปล่ียนแปลง 
(metabolism) และการขบัถ่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการวิจยัออกจากร่างกาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หา
ความปลอดภยั และ/หรือ ประสิทธิผล ค าวา่ การทดลองทางคลินิก (clinical trial) และการศึกษาวิจยัทาง
คลินิก (clinical study) มีความหมายเหมือนกนั 

 

การวจิยัทางคลินิกหรือการศึกษาวจิยัในมนุษย ์(Clinical Trials/Studies) นั้น โดยทัว่ไป มี 4 ระยะ ซ่ึง

การวิจยัทางคลินิกแต่ละการวิจยั มกัครอบคลุมมากกว่า 1 ระยะ เช่น เป็นการวิจยัในระยะ 1 และ 2 (phase 

I/II) หรือ การวิจยัในระยะ 2 และ 3 (phase II/III) เป็นตน้ ดงันั้น การศึกษาวิจยัจึงอาจมองไดเ้ป็น การศึกษา

ในระยะตน้ (early phase studies) และ การศึกษาในระยะปลาย (late phase studies) โดยกระบวนการวจิยัและ

พฒันายาตามปกตินั้น จะกระท าผ่านระยะทั้ง 4 โดยใช้ระยะเวลาหลายๆปี ซ่ึงหากยานั้น สามารถผ่าน

กระบวนการในระยะท่ี 1, 2 และ 3 ไดส้ าเร็จ ก็มกัจะไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นประชากรทัว่ไปได ้ส่วนในระยะท่ี 

4 จะเป็นการศึกษาภายหลงัการอนุมติัใหอ้อกสู่ตลาดแลว้ (post-approval studies) 

o การศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 1 (Phase I) : เป็นระยะแรกในการทดสอบยาในมนุษย ์เพื่อศึกษาดา้น

ความปลอดภยั (safety) และขนาดใชข้องยา (dosage ranges) รวมทั้งอาการขา้งเคียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

จากยาในขนาดท่ีแตกต่างกนั (potential toxicity) โดยท าในอาสาสมคัรสุขภาพดีจ านวนน้อย ประมาณ 

20-100 คน 

o การศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 2 (Phase II) : เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพ (efficacy) และรวมทั้ง

ติดตามอาการขา้งเคียงใดๆ (side effects) ในระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยเม่ือใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสม 

โดยท าการทดลองในอาสาสมคัรผูป่้วยท่ีมีภาวะของโรคนั้นๆ จ านวนประมาณ 100-500 คน 

o การศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 3 (Phase III) : เป็นการศึกษาประสิทธิภาพ (efficacy) และอาการ

ข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ในระยะยาว (monitoring of adverse reactions) โดยท าการทดลองใน

อาสาสมคัรผูป่้วยท่ีมีภาวะของโรคนั้นๆจ านวนมาก ประมาณ 1,000-5,000 ราย 
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o การศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 4 (Phase IV) : เป็นการศึกษาเพื่อติดตามความปลอดภยัของผูป่้วยหลงั

ยาไดรั้บอนุมติัให้ออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด (Post-Market Safety Monitoring) เพื่อยืนยนัถึงผลในระยะ

ยาว (long-term effects) ของยาใหม่ และการรักษาในระยะเวลาท่ีนานข้ึน ส าหรับจ านวนผูป่้วยท่ีมากข้ึน 

Summary of clinical trial phases 

Phase Primary goals Dose 
Patient 
monitor 

Typical number 
of participants 

Success 
rate 

Notes 

Preclinical Testing of drug in non-
human subjects, to 
gather efficacy, toxicity 
and pharmacokinetic 
information 

unrestricted scientific 
researcher 

not applicable (in 
vitro and in vivo 
only) 

  

Phase 0 Pharmacokinetics 
particularly oral 
bioavailability and half-
life of the drug 

very small, 
subtherapeutic 

clinical 
researcher 

10-15 people  often skipped for phase I 

Phase I Safety and dosage 
ranges, as well as 
potential toxicity of the 
new drug 

often 
subtherapeutic, 
but with 
ascending 
doses 

clinical 
researcher 

20-100 normal 
healthy volunteers 
(or for cancer 
drugs, cancer 
patients) 

approxim
ately 65% 

determines whether drug 
is safe to check for 
efficacy 

Phase II Efficacy and side effects therapeutic 
dose 

clinical 
researcher 

100-500 patients 
with specific 
diseases 

approxim
ately 40% 

determines whether drug 
can have any efficacy; at 
this point, the drug is not 
presumed to have any 
therapeutic effect 
whatsoever 

Phase III Efficacy and monitoring 
of adverse reactions 

therapeutic 
dose 

clinical 
researcher 
and personal 
physician 

1,000-5,000 
patients with 
specific diseases 

approxim
ately 50% 

determines a drug's 
therapeutic effect; at this 
point, the drug is 
presumed to have some 
effect 

Phase IV Safety and efficacy 
(Postmarketing 
surveillance – watching 
drug use in public) 

therapeutic 
dose 

personal 
physician 

anyone seeking 
treatment from 
their physician 

N/A watch drug's long-term 
effects 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Phases_of_clinical_research 

3.2.3.1.  การศึกษาวจัิยในมนุษย์ ระยะที ่1 (Phase I)  

 เป็นการศึกษาวิจยัดา้นความปลอดภยั (safety) ของการให้ยาชนิดใหม่ในมนุษยเ์ป็นคร้ังแรก และ

เพื่อดูถึงขนาดของยา (dosage ranges) ท่ีจะสามารถใชใ้นคนทัว่ไปไดโ้ดยมีความปลอดภยั ซ่ึงโดยการศึกษา

จะค่อยๆเพิ่มขนาดของยาจากจ านวนนอ้ยมากๆ จนถึงระดบัท่ีคาดวา่จะสามารถมีผลในการรักษาโรคได ้แลว้

ดูว่าขนาดยาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆกับมนุษย์ จึงจะท าการศึกษาวิจัยต่อในระยะท่ี 2 ซ่ึงการ

ศึกษาวจิยัในระยะท่ี 1 น้ี โดยทัว่ไปจะท าการศึกษาในอาสาสมคัรสุขภาพดีจ านวนนอ้ย ประมาณ 20-100 คน 

เพื่อศึกษา การดูดซึมยาของร่างกายและความสัมพนัธ์กบัขนาดยาท่ีให้ การเปล่ียนแปลงของยาในร่างกาย 

ระยะเวลาและกลไกในการออกฤทธ์ิ และขนาดยาต ่าสุดท่ีใหผ้ลของการรักษา รวมทั้งอาการขา้งเคียงต่าง ๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนจากยาในขนาดท่ีแตกต่างกนั (potential toxicity of the new drug) 
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 การศึกษาวิจยัในมนุษย์ ระยะท่ี 1 (Phase I) น้ี โดยทัว่ไปใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลายเดือน 

(several months) และโอกาสท่ียาจะผ่านไปสู่การศึกษาวิจยัในระยะถดัไป หรืออตัราความส าเร็จ (success 

rate) มีอยูป่ระมาณ 65% 

3.2.3.2.  การศึกษาวจัิยในมนุษย์ ระยะที ่2 (Phase II)  

เม่ือการศึกษาในระยะท่ี 1 ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจและปลอดภัยแล้ว ในระยะท่ี 2 จะศึกษาถึง 

ประสิทธิภาพ (efficacy) ของยาตามขอ้บ่งช้ีท่ีคาดหวงัไว ้เพื่อจะพิสูจน์ในขั้นตน้วา่ ยานั้นสามารถออกฤทธ์ิ

รักษาโรคท่ีต้องการได้ โดยท าในอาสาสมัครผู ้ป่วยท่ีมีภาวะของโรคนั้ นๆ  (patients afflicted with the 

condition the drugs intend to treat) และมีกลุ่มควบคุมเป็นตวัเปรียบเทียบ จ านวนประมาณ 100-500 ราย  

รวมทั้งติดตามอาการขา้งเคียงใด ๆ (side effects) ในระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยเม่ือใชย้าในขนาดท่ีเหมาะสม 

แต่อยา่งไรก็ตาม การศึกษาในผูป่้วยจ านวนขนาดดงักล่าวน้ี ก็ยงัไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่การท่ีผูป่้วยดีข้ึนนั้น 

มีผลมาจากตวัยาท่ีท าการทดลอง หรือเป็นเพราะภาวะของโรคดีข้ึนเอง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาวิจยั

ในระยะท่ี 3 ต่อไป 

การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 2 นั้น ในบางคร้ังแบ่งออกเป็น การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 2a 

และ 2b (Phase IIA and IIB) โดยการศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 2a (Phase IIA) จะเป็นการศึกษาวิจยัเพื่อ

ประเมินขนาดใชข้องยา (dosing requirements: how much drug should be given) หรือเรียกวา่เป็น การศึกษา

เพื่อพิสูจน์กรอบความคิด ('proof of concept' studies) ในขณะท่ี การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 2b (Phase 

IIB) จะเป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกับประสิทธิภาพของยาในขนาดยาท่ีได้รับ (efficacy: how well the drug 

works at the prescribed dose(s)) หรือเรียกว่าเป็น การศึกษาเพื่อหาขนาดยาท่ีได้ผลลพัธ์ดีท่ีสุด (‘definite 

dose-finding’ studies) 

และในบางการศึกษาวิจยัทางคลินิก อาจรวมการศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั 

และท าการศึกษาทั้งประสิทธิภาพ (efficacy) และความเป็นพิษ (toxicity) ของยา ก็เป็นได ้

การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 2 (Phase II) น้ี โดยทัว่ไปใชร้ะยะเวลาในการศึกษาหลายเดือนถึง 2 

ปี (several months to 2 years) และโอกาสท่ียาจะผา่นไปสู่การศึกษาวจิยัในระยะถดัไป หรืออตัราความส าเร็จ 

(success rate) มีอยูป่ระมาณ 40% 

3.2.3.3.  การศึกษาวจัิยในมนุษย์ ระยะที ่3 (Phase III)  

เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (efficacy) ของตวัยาท่ีก าลังพฒันากับตัวยาท่ีเป็น

มาตรฐานในการรักษา (current standard treatment) หรือกบั ยาหลอก (placebo) ทั้งน้ี จะอาศยัการวิเคราะห์
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ทางสถิติ เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัยาท่ีก าลงัท าการวิจยัอยูน่ั้น ใหป้ระโยชน์ในการรักษาแก่ประชากรเป้าหมาย

หรือผูป่้วยท่ีมีภาวะโรคนั้นๆ หรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัยาหลอกหรือยามาตรฐานในการรักษา ในการศึกษา

วิจยัในระยะท่ี 3 น้ีเป็นการทดลองในผูป่้วยจ านวนมาก ประมาณ 1,000-5,000 ราย และใชร้ะยะเวลานานใน

การศึกษา ดงันั้น จึงเป็นไปได้ในการแสดงผลการศึกษาถึงอาการขา้งเคียงอ่ืนๆ ท่ีอาจพบน้อย (rare side 

effects) หรือ อาการขา้งเคียงอนัไม่พึงประสงคใ์นกรณีท่ีใชย้าน้ีในระยะยาว (long-term adverse reactions) 

การศึกษาวจิยัในมนุษย ์ระยะท่ี 3 น้ี อาจรวมไปถึงการศึกษาวจิยัเพื่อขยายขอบเขตบนฉลากยา (label 

expansion) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวา่ ตวัยาน้ีสามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยประเภทอ่ืนๆ หรือโรคอ่ืนๆ เพิ่มเติม

จากการใช้ยาปกติท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ท าการตลาดได ้หรือ เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นความปลอดภยัเพิ่มเติม หรือ 

เพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวอา้งทางการตลาดของยา โดยการศึกษาวิจยัในระยะดงักล่าวน้ี บางคร้ังจะเรียกวา่ การ

ศึกษาวจิยัในมนุษย ์ระยะท่ี 3b (Phase IIIB studies) 

การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 3 (Phase III) น้ี โดยทัว่ไปใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1-4 ปี (1-4 

years) และโอกาสท่ียาจะผ่านไปสู่การศึกษาวิจยัในระยะถดัไป หรืออตัราความส าเร็จ (success rate) มีอยู่

ประมาณ 50% 

การขึน้ทะเบียนยาใหม่ (New Drug Application : NDA) 

เม่ือผลการวิจยัทางคลินิก (clinical trial results) แสดงให้เห็นไดว้า่ โมเลกุลยามีความปลอดภยั และ

มีประสิทธิภาพ บริษทัผูใ้ห้ทุนวิจยั (sponsoring company) จะท าการยื่นขออนุมติั การข้ึนทะเบียนยาใหม่ 

(New Drug Application : NDA) หรือ การข้ึนทะเบียนชีววตัถุ (Biologic License Application : BLA) ส าหรับ

ชีววตัถุ/วคัซีนใหม่ กับองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) เพื่อขออนุมัติข้ึน

ทะเบียนและท าการตลาดส าหรับยานั้นๆ โดยการยืน่ขออนุมติัน้ี จะตอ้งรวมรวมและน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้าก 

ผลการศึกษาวิจยัระยะก่อนการศึกษาวิจยัทางคลินิก (preclinical testing) และผลการวิจยัทางคลินิก (clinical 

trials) ระยะท่ี 1-3 ท่ีจะเป็นหลกัฐานท่ีชัดเจนว่า ยานั้นจะมีประสิทธิผลตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารก ากับยา 

นอกจากน้ี จะตอ้งน าเสนอ ขอ้เสนอเพื่อการผลิตยาและเอกสารก ากบัยา (proposals for manufacturing and 

labeling the new medicine) เพื่อการพิจารณาไปพร้อมๆกนัด้วย ทั้งน้ี การยื่นขออนุมติัข้ึนทะเบียนเพื่อท า

การตลาดของยาใหม่น้ี โดยทัว่ไปจะใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนถึง 2 ปี และในสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) จะ

เรียกกระบวนการน้ีวา่ Marketing Authorization Application (MAA) 

การผลติยาใหม่ (Manufacturing) 

ในเวลาเดียวกันกับท่ีโมเลกุลยาหรือสารประกอบตัวเลือก (candidate compound) นั้ น เข้าสู่

กระบวนการศึกษาวจิยัทางคลินิก (clinical trial process) นกัวทิยาศาสตร์ของบริษทั จะไดท้  าการระบุหาวิธีท่ี
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ดีท่ีสุด ในการผลิตยาใหม่ (manufacture) และบรรจุยาใหม่ (package) ส าหรับผูป่้วย และเน่ืองจากยาใหม่น้ี 

จะถูกใช้ในผูป่้วยจ านวนมากกว่าจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมในการวิจยัทางคลินิก ดงันั้น จึงจะตอ้งมีการวาง

แผนการผลิตท่ีระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ จะไดผ้ลิตภณัฑ์ยาท่ีมีคุณภาพคงท่ี เม่ือตอ้งผลิตยาเป็นจ านวน

มาก และยงัตอ้งมัน่ใจไดว้่า การผลิตผลิตภณัฑ์ยาน้ีจะสามารถผลิตได้อย่างต่อเน่ืองและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของผูป่้วยด้วย ทั้งน้ี ส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ จะตอ้งมี

มาตรฐานท่ีสูง เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า ในทุกๆ กระบวนการผลิตจะมีความปลอดภยัและมีคุณภาพ โดยอิงกบั 

หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) และส่ิงอ านวยความสะดวกใน

การผลิตต่างๆ เหล่าน้ี จะตอ้งมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั หรือ ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ เม่ือมียาใหม่ไดรั้บการ

อนุมติั เพราะยาใหม่แต่ละตวันั้น จะมีขั้นตอนการผลิตท่ีต่างกนั 

หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ีในการผลติยา (Good Manufacturing Practice : GMP)  เป็นแนวทางปฏิบติั
ในการผลิตยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพยา เพื่อให้มีความเช่ือมัน่ว่า ยาท่ีผลิต มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยั ตรงตามคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดและสม่าํเสมอในทุกๆรุ่นท่ี
มีการผลิต องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัตาม 
GMP  และได้เผยแพร่ รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบติั จนในปัจจุบนั ประเทศต่างๆได้
ยอมรับและน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

3.2.3.4.  การศึกษาวจัิยในมนุษย์ ระยะที ่4 (Phase IV)  

เป็นระยะการศึกษาหลงัจากท่ียาไดรั้บการข้ึนทะเบียนหรือไดรั้บการอนุมติัให้จ  าหน่ายในตลาดแลว้ 

มีจุดมุ่งหมายเพี่อศึกษาผลในระยะยาว (long-term effects) ของยาใหม่ ในด้านประสิทธิภาพการรักษา 

(efficacy) ตวามปลอดภยั (safety) และอาการขา้งเคียงของยา (side effects) ในผูป่้วยจ านวนมากข้ึน และใช้

ยาเป็นระยะเวลานานข้ึน หรือศึกษาประสิทธิผลเพิ่มเติมในขอ้บ่งช้ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นการ

ข้ึนทะเบียนยา รวมทั้งอาจขยายการศึกษาไปยงักลุ่มประชากรอ่ืนท่ียงัไม่เคยศึกษามาก่อน 

หรือกล่าวไดว้า่ การศึกษาวิจยัในมนุษย ์ระยะท่ี 4 น้ีเป็นการติดตามความปลอดภยัของผูป่้วยหลงัยา

ไดรั้บการอนุมติัให้ออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด (Post-Market Safety Monitoring) เพื่อยืนยนัถึงประสิทธิผล

ของยาใหม่ในขอ้บ่งใช้ท่ีได้รับอนุมติั และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภยัในระยะยาว เน่ืองมาจาก

การศึกษาในขั้นตอนท่ีผา่นมาจะด าเนินการในอาสาสมคัรหรือผูป่้วยจ านวนจ ากดั เม่ือยาออกสู่ทอ้งตลาดท า

ให้มีผูป่้วยท่ีใชย้าจ านวนมากข้ึน ท าให้มีโอกาสท่ีจะไดรั้บขอ้มูลอาการอนัไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้ามาก

ข้ึน บางกรณีมีรายงานวา่ ยาท่ีออกสู่ทอ้งตลาดแลว้นั้น มีผลขา้งเคียงอนัไม่พึงประสงคต่์อผูป่้วย ซ่ึงอาจท าให้

ตอ้งถอนยาออกจากทอ้งตลาด หรืออาจมีการเพิ่มค าเตือนหรือเปล่ียนแปลงวธีิการใชย้า เช่น การใชย้าทาลิโด



 

MRAP Content – Module 2 – Pharmaceutical Industry Knowledge                                                                                                                              74 

ไมด์ (thalidomide) เพื่อรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียนในสตรีมีครรภ์ พบว่า ยาชนิดน้ีท าให้ทารกพิการ ไม่มี

แขนและขา จึงตอ้งถอนยาดงักล่าวออกจากทอ้งตลาด เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการใชย้าของประชาชน

มากยิง่ข้ึน 

บริษทัท่ีคิดคน้พฒันายาซ่ึงท าการศึกษาวิจยัทางคลินิกครบทุกระยะ จนกระทัง่มีขอ้มูลยืนยนัไดว้า่มี

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัจะข้ึนทะเบียนสิทธิบตัรยา เพื่อเป็นผูท้  าการผลิตและจ าหน่ายยานั้น โดยใน

ประเทศไทย พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2535 ก าหนดให้สามารถขอรับสิทธิบตัรยาได้นาน 20 ปี ซ่ึง

ในช่วงอายสิุทธิบตัรน้ี บริษทัอ่ืนจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ผลิตยาช่ือสามญัท่ีมีคุณสมบติัทางเคมีและสูตรต ารับ

เหมือนกบัยาตน้แบบออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด 

เม่ือส้ินสุดความคุม้ครองตามสิทธิบตัรของผลิตภณัฑ์ยาตน้แบบ บริษทัยาอ่ืนก็สามารถผลิตยาช่ือ

สามญัออกจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาดได้ จึงเกิดการแข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน ท าให้ราคายามีแนวโน้มปรับ

ลดลง ขั้นตอนการพิจารณาการขอข้ึนทะเบียนของยาช่ือสามญัไม่จ  าเป็นตอ้งมีขอ้มูลการศึกษาระยะก่อน

ทดลองในมนุษย ์และการศึกษาทางคลินิกระยะท่ี 1-3 แต่ตอ้งท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของยา

ช่ือสามญัว่ามีการดูดซึมและออกฤทธ์ิไดไ้ม่แตกต่างจากยาตน้แบบ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลยืนยนัความปลอดภยั

และประสิทธิภาพในการรักษา ยาช่ือสามญัจึงประหยดังบประมาณและเวลาในการพฒันาและการผลิตยา 

จะเห็นไดว้า่ในกระบวนการพฒันายาดงักล่าวมาแลว้นั้น จะตอ้งใชค้นทั้งท่ีเป็นคนปกติ หรือ ผูป่้วย

จ านวนมาก ดงันั้น การท่ีมีระเบียบวิธีการวิจยั หรือมาตรฐาน เช่น GCP และมาตรฐานทางจริยธรรม ก็จะ

สามารถรับประกนัว่า ผูท่ี้เป็นอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในการวิจยัจะไดรั้บความปลอดภยั และไดรั้บการดูแล

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยั ก็เป็นท่ีน่าเช่ือถือไดอี้กดว้ย 

3.3. การปฏิบัติการวจัิยทางคลนิิกทีด่ี (Good Clinical Practice : GCP) 

ดังท่ีทราบมาแล้วว่า กระบวนการศึกษาวิจยัในการพฒันาตวัยานั้น เร่ิมจาก การคิดค้นโมเลกุล 

จากนั้นก็จะมาท าการทดลองในหลอดทดลอง เม่ือไดต้วัยาออกมาแลว้ ก็จะท าการทดลองในสัตวก่์อนเพื่อ

ทดสอบความปลอดภยัในระดบัหน่ึง ก่อนท่ีจะน ามาทดลองและวิจยัขั้นสุดทา้ยในมนุษยน์ัน่เอง การท่ีเรา

ตอ้งท าการศึกษาวิจยัในมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเน่ืองจากว่าไม่มีสัตวป์ระเภทใดในโลกท่ีมี

โครงสร้างเหมือนกบัมนุษย ์100% ดงันั้น เพื่อการศึกษาวจิยัท่ีจะท าใหท้ราบผลท่ีใกลเ้คียง ในการน ายาไปใช้

กบัผูป่้วยจริงๆ จึงตอ้งท าการ ศึกษาวจิยัในมนุษยด์ว้ย นัน่เอง 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ การทดลองและศึกษาวิจยัในคนหรือในมนุษยเ์พื่อพฒันาตวัยาชนิดหน่ึงๆ 

นั้น จ าเป็นตอ้งท าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริษทัยาต่างๆจะท าการทดลองอย่างไม่มีมาตรฐาน 
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เพราะทุกบริษัทต้องถือหลัก  การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) ซ่ึงเป็น

มาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการส าหรับวางรูปแบบ ด าเนินการ บนัทึก และรายงานการวิจยัทาง

คลินิก การปฏิบติัตามมาตรฐาน GCP เป็นการรับประกนัว่า สิทธิความปลอดภยั และความเป็นอยู่ท่ีดีของ

อาสาสมคัรไดรั้บการคุม้ครอง ซ่ึงนบัเป็นหวัใจส าคญัของการศึกษาวจิยัยาทางคลินิก และรับประกนัวา่ขอ้มูล

จากการวจิยัน่าเช่ือถือ 

การปฏิบติัการวิจยัทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) นั้น หมายถึง มาตรฐานส าหรับการ

วางรูปแบบ การด าเนินการ การปฏิบติั การก ากบัดูแล การตรวจสอบ การบนัทึก การวิเคราะห์ และการ

รายงานการวิจยัทางคลินิก ซ่ึงให้การรับประกนัว่าทั้งขอ้มูลและผลท่ีรายงานนั้นน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง และ

รับประกนัวา่สิทธิบูรณภาพ (integrity) รวมทั้งความลบัของอาสาสมคัรในการวจิยัไดรั้บการคุม้ครอง 

3.3.1.  แนวปฏิบัติการวจัิยทางคลนิิกทีด่ีของ ICH (ICH Good Clinical Practice Guideline) 

แนวปฏิบติัการวิจยัทางคลินิกท่ีดีของ ICH (International Conference on Harmonization) หรือ ICH 

GCP เป็นแนวปฏิบติัท่ีทัว่โลกยอมรับ ซ่ึงเป็นการคุม้ครองอาสาสมคัรในการวิจยัและได้ผลการทดลองท่ี

น่าเช่ือถือ สามารถใช้ยื่นประกอบการข้ึนทะเบียนยากับหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบ เช่น ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เป็นตน้ ไดท้ัว่โลก 

การปฏิบติัการวิจยัทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรม

และดา้นวชิาการ ส าหรับใชใ้นการวางรูปแบบ การด าเนินงาน การบนัทึกขอ้มูล และการเขียนรายงาน ซ่ึงการ

ศึกษาวิจยัในมนุษยน์ั้น การปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานน้ีเป็นการรับประกนัต่อสาธารณชนว่า สิทธิ ความ

ปลอดภยั และความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัรได้รับการคุม้ครอง ตามหลกัการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ 

(Declaration of Helsinki) และผลการวจิยัทางคลินิกเช่ือถือได ้

แนวปฏิบติัของ ICH GCP น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีมาตรฐานเพียงหน่ึงเดียว ส าหรับการศึกษาวิจยั

ทางคลินิกของประเทศในสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเอ้ือให้หน่วยงานควบคุมระเบียบ 

กฎหมาย ยอมรับขอ้มูลทางคลินิกของกนัและกนั ซ่ึงแนวปฏิบติัน้ีพฒันาข้ึนโดยพิจารณาจากการปฏิบติัการ

วิจัยทางคลินิกท่ีดีท่ีใช้อยู่ในสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมทั้ งแนวปฏิบัติจากประเทศ

ออสเตรเลีย แคนาดา กลุ่มประเทศนอร์ดิคและองคก์ารอนามยัโลก การด าเนินการวจิยัเพื่อยืน่เสนอขอ้มูลทาง

คลินิกต่อหน่วยงานควบคุมระเบียบ กฎหมาย จึงควรยดึตามแนวปฏิบติัน้ี 
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บทที ่4 
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 
(Patent and Intellectual Property) 

 

บทท่ี 4 สิทธิบตัรและทรัพยสิ์นทางปัญญา ประกอบดว้ย หวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1. ทรัพยสิ์นทางปัญญา คืออะไร 
4.2. ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.3. ทรัพยสิ์นทางปัญญากบัอุตสาหกรรมยา 
 

4.1. ทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ Intellectual Property มีการให้นิยามความหมายหลายรูปแบบแตกต่างกนั 

อาทิ ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้ หรือสร้างสรรคข์องมนุษย ์ซ่ึงเนน้ท่ีผลผลิตของสติปัญญาและ

ความช านาญ โดยไม่ค  านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก (สมาคมส่งเสริมทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2557) หรือในทางกฎหมายถือวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสิทธิทาง

กฎหมายท่ีมีอยูเ่หนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล (ตุล, 2555) หรือความคิดของมนุษยท่ี์รัฐ

รับรองสิทธิใหมี้ค่าน าไปใชป้ระโยชน์ในทางพาณิชยไ์ด ้(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ม.ป.ป.)  

4.1.1.  ลกัษณะส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา 

ถึงแมว้า่ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะหมายถึงผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยก์็ตาม แต่ไม่ได้

หมายความวา่ส่ิงท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยทุ์กช้ินจะถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไดรั้บความ

คุม้ครองตามกฎหมาย ส่ิงท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี   

‒ เป็นส่ิงท่ีกฎหมายรับรองวา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
‒ เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
‒ เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นระหวา่งอายกุารคุม้ครอง 

ผลของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท าให้เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นมีสิทธิท่ีเรียกว่า 

“สิทธิเด็ดขาด” หรือ “สิทธิแต่ผูเ้ดียว” (Exclusive Right) ซ่ึงสิทธิเด็ดขาดน้ีเป็นสิทธิในทางปฏิเสธ (Negative 

Right) คือ เป็นสิทธิในการหา้มไม่ใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิท่ีตนมีอยูต่ามกฎหมาย (ตุล, 2555) 
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ซ่ึงจากลกัษณะดงักล่าว อาจถือได้ว่าทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นอีกชนิดหน่ึง ท่ีไม่มีรูปร่าง

หรือไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible Property) ซ่ึงโดยลกัษณะแลว้ ยากท่ีผูใ้ดจะครอบครองไวไ้ด ้แมจ้ะ

แฝงตัวอยู่ในทรัพย์สินท่ีจับต้องได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ (เช่น รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น) และ

อสังหาริมทรัพย ์(เช่น บา้น ท่ีดิน เป็นตน้) 

4.2. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ และ ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม 

(สมาคมส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทย, ออนไลน์, 2557)  

ลิขสิทธ์ิ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของผูส้ร้างสรรคท่ี์จะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ี

ผูส้ร้างสรรค์ได้ท  าข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี ลิขสิทธ์ิยงัรวมถึงสิทธ์ิข้างเคียง (Neithbouring 

Right) ซ่ึงหมายถึง การน าเอางานดา้นลิขสิทธ์ิออกแสดง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programme 

หรือ Computer Software) ซ่ึงหมายถึง ชุดค าสั่งท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์เพื่อก าหนดใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างาน 

กบั งานฐานขอ้มูล (Database) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ไม่ใช่สังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์ท่ีใช้ใน

การผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม แต่แทจ้ริงแลว้ ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมนั้น เป็นความคิด

สร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์น้ี จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์

คิดคน้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมซ่ึงอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตท่ีได้

ปรับปรุงหรือคิดคน้ข้ึนใหม่ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบ หรือรูปร่างท่ี

สวยงามของตวัผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงเคร่ืองหมายการคา้หรือยี่ห้อ ช่ือและถ่ินท่ีอยู่ทางการคา้ท่ี

รวมถึงแหล่งก าเนิดสินคา้ และการป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

‒ สิทธิบตัร (Patent) 
‒ แบบผงัภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) 
‒ เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) 
‒ ความลบัทางการคา้ (Trade Secret) 
‒ ช่ือทางการคา้ (Trade Name) 
‒ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 
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4.2.1.  ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

4.2.1.1.  สิทธิบตัร (Patent) 

คือ หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์(Industrial Design) ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดิษฐ ์สิทธิบตัรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ และอนุสิทธิบตัร ผูท้รงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิเด็ดขาดหรือ
สิทธิแต่เพียงผุเ้ดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับ
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรนั้น ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้ความคุม้ครองการคิดคน้เก่ียวกับ
ลกัษณะ องคป์ระกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือ
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิด
สร้างสรรคท่ี์เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ์ องคป์ระกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ์ 
ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแบบส าหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม รวมทั้งหตัถกรรมได ้และแตกต่างไปจากเดิม  

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ การให้ความคุม้ครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ระดับการพฒันาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่ หรือปรับปรุงจากการ
ประดิษฐท่ี์มีอยูก่่อนเพียงเล็กนอ้ย 

4.2.1.2.  แบบผงัภูมิจองวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits) 

หมายถึง แบบ แผนผงั หรือภาพท่ีท าข้ึน ไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อแสดงถึงการ
จดัวางและการเช่ือมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตวัน าไฟฟ้า หรือ ตวัตา้นทาน เป็นตน้ 

4.2.1.3.  เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) 

หมายถึง เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือตรา ท่ีใช้กบัสินคา้หรือบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

(1) เคร่ืองหมายการค้า (Trademark)  คือเคร่ืองหมายท่ีใชห้รือจะใชก้บัสินคา้เพื่อแสดงวา่สินคา้

ท่ีใชเ้คร่ืองหมายนั้นแตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน เช่น มาม่า กระทิงแดง เป็นตน้  

(2) เคร่ืองหมายบริการ (service Mark)  คือ เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้กบับริการเพื่อแสดงวา่

บริการท่ีใช้เคร่ืองหมายนั้นแตกต่างกับบริการท่ีใช้เคร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน เช่น การบินไทย 

ธนาคารกรุงไทย โรงแรมดุสิต เป็นตน้ 
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(3) เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark)  คือ เคร่ืองหมายท่ีเจา้ของเคร่ืองหมายรับรองใช้

หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองเก่ียวกับสินค้าหรือบริการนั้น เช่น 

เชลลช์วนชิม แม่ชอ้ยนางร า ฮาลาล เป็นตน้ 

(4) เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark)  คือ เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใชห้รือ

จะใช้โดยบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกนั หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพนัธ์ 

กลุ่มบุคคล หรือองคก์รอ่ืนใดของหรือเอกชน เช่น ตราชา้งของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

4.2.1.4.  ความลบัทางการคา้ (Trade Secret)  

หมายถึง ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป โดยเป็นขอ้มูลท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์
เน่ืองจากขอ้มูลนั้นเป็นความลบั และมีการด าเนินการตามสามควรเพื่อท าใหข้อ้มูลนั้นปกปิดเป็นความลบั 

4.2.1.5.  ช่ือทางการคา้ (Trade Name) 

หมายถึง ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ เช่น ไทยประกนัชีวติ ขนมบา้นอยัการ เป็นตน้ 

4.2.1.6.  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) 

หมายถึง ช่ือ สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และสามารถบ่ง
บอกวา่สินคา้ท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ช่ือเสียงหรือคณลกัษณะเฉพาะของแหล่ง
ภูมิศาสตร์ดงักล่าว เช่น ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ผา้ไหมยกดอกล าพนู ส้มโอนครชยัศรี ไข่เค็มไชยา เป็น
ตน้ 

 
4.3.  ทรัพย์สินทางปัญญากบัอุตสาหกรรมยา 

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทยปัจจุบนัน้ีมี 7 ฉบบั แต่ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

อุตสาหกรรมยาหรือธุรกิจยานั้น มีเพียง 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

(1) พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

(2) พรบ.เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

(3) พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

(4) พรบ.ความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

กฎหมายทั้ง 4 ฉบบั มีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยา ดงัต่อไปน้ี 
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4.3.1.  สิทธิบัตร (Patent) 

สิทธิบตัรถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแรกท่ีผลิตภณัฑ์ยาจะต้องเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้รับความ

คุม้ครองไม่ใหบุ้คคลอ่ืนมาลอกเลียนแบบสูตรหรือโครงสร้างทางเคมีได ้

ตาม พรบ.สิทธิบตัร นั้น สิทธิบตัร หมายถึง หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ หรือ

การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด (มาตรา 3 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) หรือกล่าว

อีกนยัหน่ึงไดว้า่ สิทธิบตัร หมายถึง การท่ีรัฐใหค้วามคุม้ครองการประดิษฐ ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ผู ้

ทรงสิทธิบตัร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการ

ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรนั้น ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

และหากจะขยายความเพิ่มเติม สิทธิบตัร คือ เอกสารท่ีรัฐออกให้แก่ผูท่ี้ไดล้งทุนในการวิจยัและพฒันา

เพื่อประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าทางอุตสาหกรรมและสามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชยไ์ด ้โดยรัฐให้สิทธิ

ผกูขาดแก่ผูท้รงสิทธิในการผลิต น าเขา้ จ  าหน่าย หรือใชป้ระดิษฐกรรมนั้นเป็นระยะเวลาหน่ึงนบัแต่วนัท่ียื่น

จดสิทธิบตัร โดยสิทธิผูกขาดน้ีแลกกับการท่ีผูป้ระดิษฐ์จะต้องเปิดเผยรายละเอียดของส่ิงประดิษฐ์ต่อ

สาธารณะ (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554) 

การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบัลกัษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือ
กลไกของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดี
ข้ึน หรือท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม อาทิ กลไกของเคร่ืองยนต ์ยารักษาโรค วิธีการใน
การเก็บรักษาพืชผกัผลไมไ้ม่ใหเ้น่าเสียเร็วเกินไป (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ออนไลน,์ 2557) 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอก
ของผลิตภณัฑอ์งคป์ระกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแบบส าหรับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมรวมทั้งหตัถกรรมได ้

ลกัษณะส าคัญของสิทธิบัตร 

การขอรับความคุม้ครองโดยสิทธิบตัรนั้น สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์  การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรได ้จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี (มาตรา 5 

พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

1.1) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ หมายถึง การประดิษฐ์ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน อาทิ ไม่มีใชอ้ยูก่่อนวนัยืน่

จดสิทธิบตัร ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในส่ิงตีพิมพใ์ด ๆ ก่อนวนัยื่นจดสิทธิบตัร รวมถึง ไม่เคยยืน่

ขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรไวน้อกประเทศเกินกวา่ 18 เดือน หรือไม่เคยไดรั้บสิทธิบตัรหรือ
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อนุสิทธิบตัรไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนวนัยื่นขอรับสิทธิบตัร (มาตรา 6 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 

2522) 

1.2) เป็นการประดิษฐท่ีมีขั้นการประดิษฐ์สูงข้ึน หมายถึง การประดิษฐ์ท่ีไม่เป็นท่ีประจกัษ์โดยง่ายแก่

บุคคลท่ีมีความช านาญในระดบัสามญัส าหรับงานประเภทนั้น (มาตรา 7 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

และ 

1.3) เป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม หมายถึง การประดิษฐ์ท่ีสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

(มาตรา 8 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

จากความหมายของการประดิษฐ ์แสดงวา่ สามารถยืน่จดสิทธิบตัรได ้2 แบบ ไดแ้ก่ สิทธิบตัรผลิตภณัฑ์ 

และ สิทธิบตัรกรรมวธีิ 

หากแต่ส่ิงต่อไปน้ี ไม่สามารถขอรับสิทธิบตัรไดต้ามกฎหมาย (มาตรา 9 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

ไดแ้ก่ 

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติสัตว ์พืช หรือสาร

สกดัจากสัตวห์รือพืช 

(2) กฎเกณฑแ์ละทฤษฏีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(3) ระบบขอ้มูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(4) วธีิการวนิิจฉยั บ าบดั หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสัตว ์

(5) การประดิษฐ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวสัดิภาพของ

ประชาชน 

2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ความคุม้ครองความคิดสร้างสรรคท่ี์

เก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม อาทิ การออกแบบแก้วน ้ าให้มี

รูปร่างเหมือนรองเทา้ (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ออนไลน์, 2557) ซ่ึงการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์จะขอรับ

สิทธิบตัรตามกฎหมายได้ ตอ้งเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม 

(มาตรา 56 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

3) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกนักบัการประดิษฐ ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์มีระดบัการพฒันาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็น
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การประดิษฐ์คิดคน้เพียงเล็กนอ้ยและมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ออนไลน์, 

2557) 

เง่ือนไขการขอรับอนุสิทธิบตัร ไดแ้ก่ 

‒ ตอ้งเป็นการประดิษฐข้ึ์นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ยงัไม่เคยมีการใชห้รือแพร่หลายก่อนวนัยื่น
ขอ หรือยงัไม่เคยมีการเปิดเผยสาระส าคญัของการประดิษฐ์นั้นก่อนวนัยื่นขอทั้งในและหรือ
ต่างประเทศ 

‒ สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้

ความแตกต่างระหวา่งสิทธิบตัรการประดิษฐแ์ละอนุสิทธิบตัร 

อนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัรการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุม้ครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกนั 

แต่อนุสิทธิบตัรเป็นการคุม้ครองการประดิษฐ์ท่ีมีเทคนิคท่ีไม่สูงมากนกั อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียง

เล็กนอ้ยส่วนสิทธิบตัรการประดิษฐ ์จะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคของส่ิงท่ีมีมาก่อนหรือท่ีเรียกวา่

มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน  

ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบตัรจะใชร้ะยะเวลาสั้นกวา่สิทธิบตัรมาก เน่ืองจากใชร้ะบบจดทะเบียน

แทนการใชร้ะบบท่ีตอ้งมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน ผูป้ระดิษฐ์คิดคน้สามารถท่ีจะเลือกวา่จะยืน่

ขอความคุม้ครองสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรอย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะขอความคุม้ครองทั้งสองอย่าง

พร้อมกนัไม่ได ้

ผลทีจ่ะได้รับจากสิทธิบัตร 

ในดา้นของประชาชน โดยทัว่ไปส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ หรือการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงก็คือสิทธิบตัร นอกจากจะก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้หม่ๆ ท่ีอ านวยความสะดวก

ต่างๆ แลว้ยงัก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความปลอดภยัแก่ชีวิตมากข้ึนดว้ย เช่น ยารักษาโรคต่างๆ อุปกรณ์

อ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากเคร่ืองกลเติมอากาศ หรือกังหันน ้ าชัยพัฒนา ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงประดิษฐคิ์ดคน้เพื่อใชใ้นการบ าบดัน ้าเสียและใชเ้พื่อปรับปรุงคุณภาพของ

บ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า เป็นการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพและอนามยัของประชาชนให้ดีข้ึน การ

ประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆน้ี จะท าใหป้ระชาชนไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดี มีคุณภาพสูงข้ึน มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และให้

ความปลอดภยัแก่ชีวติมากข้ึน 
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ในดา้นเจา้ของสิทธิบตัร ผูท่ี้ประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ยอ่มสมควรไดรั้บผลตอบแทนจากสังคม คือการ

ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิบตัร ซ่ึงสามารถท่ีจะน าการประดิษฐต์ามสิทธิบตัรนั้นไปผลิต จ าหน่าย น าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร หรืออนญาตใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิบตัรนั้นโดยไดรั้บค่าตอบแทน 

เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 

1) เพื่อคุม้ครองสิทธิอนัชอบธรรมของผูป้ระดิษฐ์และผูอ้อกแบบ เน่ืองจากผูป้ระดิษฐ์หรือผูอ้อกแบบ

ไดใ้ช้สติปัญญาและความพยายามของตนรวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีจะมีประโยชน์แก่

มนุษย ์ดงันั้น หากการคิดคน้ดงักล่าวสามารถท าใหเ้กิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชยไ์ด ้ก็

ควรถือเป็นสิทธิของผูป้ระดิษฐคิ์ดคน้หรือผูอ้อกแบบท่ีรัฐควรใหค้วามคุม้ครอง 

2) เพื่อใหร้างวลัตอบแทนแก่ผูป้ระดิษฐแ์ละผูอ้อกแบบ เน่ืองจากผลงานท่ีไดคิ้ดคน้ข้ึนท าใหชี้วิตความ

เป็นอยู่ของมนุษยไ์ดรั้บความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน ปลอดภยัมากยิ่งข้ึน สังคมก็ควรให้

รางวลัตอบแทนแก่ผูส้ร้างคุณประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้ผูอ่ื้นแสวงหา

ผลประโยชน์จากผลงานดงักล่าวนั้นโดยมิชอบ 

3) เพื่อจูงใจใหมี้การประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆข้ึน เน่ืองจากการประดิษฐ์คิดคน้จะตอ้งมีการลงทุนทั้งใน

ดา้นค่าใชจ่้าย เวลา และสติปัญญาอนัพิเศษของมนุษย ์แต่เม่ือมีการเปิดเผยสาระส าคญัในการประดิษฐ์คิดคน้ 

หรือมีการผลิตเป็นสินคา้เพื่อออกจ าหน่ายแลว้ บุคคลอ่ืนอาจสามารถลอกเลียนแบบไดโ้ดยง่าย ดงันั้น จึง

จ าเป็นท่ีรัฐตอ้งให้การคุม้ครอง อนัจะเป็นการกระตุน้ให้นกัประดิษฐ์คิดคน้มีก าลงัใจ และมีความมัน่ใจใน

การคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

4) เพื่อกระตุน้ใหมี้การเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการประดิษฐ์คิดคน้ใหม่ๆ ในการใหค้วามคุม้ครองน้ี 

ไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการประดิษฐ์คิดคน้นั้นๆ จนท าให้สามารถน าไปศึกษา 

คน้ควา้ วจิยัและพฒันาต่อไปได ้ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน 

5) เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ การจดัระบบให้มีการคุม้ครอง

สิทธิบตัรยอ่มท าใหเ้จา้ของเทคโนโลยจีากต่างประเทศมีความมัน่ใจในการลงทุนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่

ผูร่้วมทุนในประเทศ 

เง่ือนไขการคุ้มครองของสิทธิบัตร 

สิทธิบตัรจะเป็นการคุม้ครองเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้การยืน่ขอรับสิทธิบตัรเท่านั้น และเป็นการคุม้ครอง

ในลักษณะเขตแดน คือ เจ้าของผลิตภณัฑ์ต้องการได้รับความคุ้มครองในประเทศไหนก็ต้องยื่นขอรับ

สิทธิบตัรในประเทศนั้น 
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การยื่นขอรับสิทธิบตัรสามารถท าไดต้ั้งแต่ยงัอยูใ่นขั้นตอนของการเป็น “ความคิด” แมว้า่สุดทา้ยแลว้

ความคิดนั้นจะไม่สามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ขายในทอ้งตลาดไดก้็ตาม เช่น โมเลกุลยาบางตวัไดย้ืน่

ขอรับสิทธิบตัร แต่ในภายหลงัไม่ผา่นการทดลองวจิยัจนไม่สามารถผลิตจ าหน่ายได ้เป็นตน้ และกฎหมายจะ

ให้ความคุม้ครองเท่าท่ีเจา้ของผลิตภณัฑ์นั้นเปิดเผยรายละเอียด ดงันั้น หากตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองให้

มากท่ีสุด เจา้ของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการหรือขั้นตอนการประดิษฐ์ให้ละเอียด

ท่ีสุด เพราะกฎหมายมีเจตนาท่ีตอ้งการกระตุน้ใหผู้ท่ี้คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ นั้นไดมี้การเปิดเผยรายละเอียด เพื่อให้

ผูอ่ื้นสามารถน าความรู้นั้นไปต่อยอดได ้

ส าหรับระยะเวลาการคุม้ครองของสิทธิบตัร จะต่างกนัไป ดงัน้ี 

‒ สิทธิบตัรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นบัจากวนัยื่นขอรับสิทธิบตัร (มาตรา 35 พรบ.สิทธิบตัร 

พ.ศ. 2522) 

‒ สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีอายุ 10 ปี นบัจากวนัยื่นขอรับสิทธิบตัร (มาตรา 62 พรบ.
สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

‒ อนุสิทธิบตัร มีอาย ุ6 ปี นบัจากวนัยืน่ขอรับอนุสิทธิบตัร ทั้งน้ีสามารถต่ออายไุด ้2 คร้ัง คร้ังละ 

2 ปี รวมเป็น 10 ปี (มาตรา 65 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

ส าหรับผลิตภณัฑ์ยา เน่ืองจากสิทธิบตัรออกให้กบัส่ิงประดิษฐ์ ไม่ใช่ออกให้กบัผลิตภณัฑ์ยาโดยตรง 

ดงันั้น ส าหรับผลิตภณัฑย์า รัฐจึงอาจใหสิ้ทธิบตัรกบั 

‒ สารประกอบเคมีหรือโมเลกุล  

‒ ขอ้บ่งใชข้องยา หรือ ผลทางการบ าบดัรักษาของโมเลกุลยา  

‒ ผลิตภณัฑ์สูตรผสมรวม อาทิ ยาสูตรผสมท่ีมีโมเลกุลของยาสองชนิดหรือมากกวา่ท่ีมีปริมาณ

คงท่ี  

‒ กระบวนการหรือกรรมวธีิการผลิต (สิทธิบตัรกรรมวธีิ) 

ทั้ งน้ี ยาหน่ึงชนิดสามารถมีสิทธิบัตรได้มากกว่าหน่ึงสิทธิบัตร เช่น สารประกอบทางเคมีและ

กระบวนการผลิตยาสามารถจดสิทธิบตัรไดท้ั้งคู่ (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552)   

จากเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าบริษทัยาท่ีมีการคน้ควา้วิจยัยาของตวัเองนั้น

จะตอ้งยื่นจดสิทธิบตัรในประเทศของตนก่อนตั้งแต่วนัแรกท่ีได้โครงสร้างสารเคมีท่ีคิดว่าสามารถน ามา

พฒันาเป็นยาต่อไปได ้เพื่อให้มีผลคุม้ครองไม่ให้บุคคลอ่ืนมาลอกเลียนแบบสารเคมีนั้น และตอ้งรีบยื่นจด

สิทธิบตัรในประเทศต่างๆ ท่ีบริษทัตอ้งการท าการตลาด แมว้า่สุดทา้ยแลว้สารเคมีนั้นอาจไม่สามารถน ามาใช้
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เป็นยารักษาโรคไดก้็ตาม ทั้งน้ี สิทธิบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา มกัเป็นสิทธิบตัรการประดิษฐ์เป็นหลกั และอาจมี

อนุสิทธิบตัรบา้งในบางกรณี เพราะทั้งสองอยา่งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธี แต่จะไม่มีการยื่น

จดสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑก์บัสารเคมี 

การละเมิดสิทธิบัตร 

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทจะให้ความคุ้มครองผูเ้ป็นเจ้าของหรือผูท้รงสิทธิในการแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของตน สิทธิบตัรก็เช่นกนั ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิในการผลิต ใช ้ขาย มีไว้

เพื่อขาย เสนอขายหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงผลิตภณัฑ์ตามสิทธิบตัร หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยใช้

กรรมวิธีตามสิทธิบตัร ดงันั้น หากบุคคลอ่ืนมีการกระท าท่ีขดัต่อส่ิงเหล่าน้ี ก็ถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิของผู ้

ทรงสิทธิบตัร ยกเวน้การกระท าบางอยา่งท่ีไม่ถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิบตัร อาทิ การศึกษา คน้ควา้ ทดลอง 

หรือวิจยั ท่ีไม่ขดัต่อการใชป้ระโยชน์ตามปกติของผูท้รงสิทธิบตัร การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย ์

โดยผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระท าต่อผลิตภณัฑ์ยาดงักล่าว หรือ

การขอข้ึนทะเบียนยา โดยผูข้อมีวตัถุประสงค์ท่ีจะผลิต จ าหน่าย หรือน าเขา้ซ่ึงผลิตภณัฑ์ยาตามสิทธิบตัร

หลงัจากสิทธิบตัรดงักล่าวส้ินอายลุง (มาตรา 36 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522) 

สิทธิบัตรยาและการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing : CL) 

การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร  หรือ Compulsory Licensing (CL) คือ การท่ีกฎหมายอนุญาตให้

หน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เจา้ของสิทธิบตัร สามารถใชสิ้ทธิในการผลิต การใช ้การน าเขา้

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสิทธิบตัรนอกเหนือจากเจา้ของสิทธิบัตรได ้เน่ืองจากสิทธิบตัรท าให้เจา้ของสามารถผูกขาด

การแสวงหาประโยชน์จากส่ิงประดิษฐ์นั้นเพียงผูเ้ดียว ท าให้เกิดปัญหาในการท่ีประชาชนจะได้บริโภค

สินคา้ท่ีจ  าเป็น หรือเกิดอุปสรรคในการจดับริการสาธารณูปโภค เกิดการขาดแคลนอาหารและยาและเป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะต่างๆ รวมทั้งเป็นอุปสรรคในการแกปั้ญหาในยามฉุกเฉิน

หรือสงคราม (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551) ดงันั้น ในกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่ง

ประเทศ และ พรบ.สิทธิบตัรของไทย จึงมีขอ้ก าหนดให้มีการบงัคบัใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรซ่ึงมีได ้3 ลกัษณะ

ดว้ยกนั (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554) ไดแ้ก่    

1) การใช้สิทธิแทนโดยบุคคลอื่น ตามมาตรา 46-50 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ.2522 ไดบ้ญัญติัไวโ้ดยใจความรวม

ว่า หากผูใ้ดเห็นว่าส่ิงประดิษฐ์ เช่น ยาบางชนิด ผูท้รงสิทธิบตัรไม่ได้ผลิตหรือน าเขา้ และไม่มีการ

จ าหน่ายในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือราคาสูงเกินไป และตนมีความประสงคจ์ะผลิตหรือน าเขา้

เพื่อจ าหน่าย ก็สามารถเจรจากบัผูท้รงสิทธิบตัรเพื่อขอใช้สิทธิแทน โดยเสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิ
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ตามแต่ท่ีจะตกลงกนั หากตกลงกนัได ้ก็จะเป็นการท่ีผูท้รงสิทธิบตัรให้ใชสิ้ทธิโดยสมคัรใจ (Voluntary 

Licensing) แต่หากตกลงกันไม่ได้ ผูป้ระสงค์จะใช้สิทธินั้นก็สามารถยื่นเร่ืองต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในการบงัคบัใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ได้ โดยก าหนด

ค่าตอบแทนการใชสิ้ทธิท่ีเหมาะสมกรณีน้ีผูข้อใชสิ้ทธิแทนจะตอ้งเจรจากบัผูท้รงสิทธิบตัรก่อน 

2) การบังคับใช้สิทธิโดยหน่วยงานของรัฐ  แบ่งได ้2 กรณี ไดแ้ก่ 

2.1) กรณีเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรือการอนัจ าเป็นในการป้องกนั

ประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม หรือป้องกนั

หรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือส่ิงอุปโภคบริโภคอย่างอ่ืนอย่างรุนแรง หรือเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ในกรณีน้ี มาตรา 51 พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้เป็น

อ านาจของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถประกาศการบงัคบัใช้สิทธิตามสิทธิบตัรได ้

โดยไม่ตอ้งเจรจากบัผูท้รงสิทธิบตัรก่อน แต่ตอ้งแจง้การบงัคบัใช้สิทธิโดยรัฐดงักล่าวต่อผูท้รง

สิทธิบตัรโดยไม่ชกัช้า และจะตอ้งเสียค่าตอบแทนการใชสิ้ทธิต่อผูท้รงสิทธิและจะตอ้งยื่นค าขอ

เสนอค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการบงัคบัใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรต่ออธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดว้ย 

2.2) ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน มาตรา 52 พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้

นายกรัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี มีอ านาจออกค าสั่งบงัคบัใช้สิทธิตามสิทธิบตัรใดๆ ก็ได ้

เพื่อการอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงแห่งชาติ โดยเสียค่าตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมแก่ผูท้รงสิทธิบตัร และตอ้งแจง้ใหผู้ท้รงสิทธิบตัรทราบเป็นหนงัสือโดยไม่ชกัชา้ 

4.3.2.  เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) 

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ “เคร่ืองหมายการคา้” เป็นเคร่ืองหมายซ่ึงใชก้บัสินคา้เพื่อแสดงให้เห็นวา่

สินคา้ของผูป้ระกอบการรายหน่ึง ผดิแผกแตกต่างกบัสินคา้ของผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) หมายความวา่ เคร่ืองหมายท่ีใชห้รือจะใชเ้ป็นท่ีหมายหรือเก่ียวขอ้งกบั

สินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้ นแตกต่างกับ สินค้าท่ีใช้

เคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน (มาตรา 4 พรบ.เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534) และถา้เอาเคร่ืองหมายการคา้

ไปใชก้บังานบริการก็จะเรียกวา่ “เคร่ืองหมายบริการ” และเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการนั้น จะ

เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้กบัสินคา้หรือบริการนั้นแล้ว หรือเจา้ของยงัไม่ไดน้ ามาใช้ แต่มีความคิดว่าจะใช้กบั
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สินคา้หรือบริการของตนท่ีจะมีข้ึนในอนาคตก็ได ้โดยจะเห็นไดว้า่ เคร่ืองหมายการคา้ น้ี เป็นส่วนหน่ึงของ

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม 

การละเมิดเคร่ืองหมายการค้า 

การกระท าท่ีถือวา่เป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ ไดแ้ก่ 

‒ ปลอมเคร่ืองหมายการคา้ (มาตรา 108 พรบ.เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534)    

‒ เลียนเคร่ืองหมายการคา้ (มาตรา 109 พรบ.เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534)  

‒ การน าเข้ามาในราชอาณาจกัร จ าหน่าย เสนอจ าหน่าย หรือมีไวเ้พื่อจ าหน่ายซ่ึงสินค้าท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้ปลอม หรือสินคา้ท่ีเลียนเคร่ืองหมายการคา้ (มาตรา 110 พรบ.เคร่ืองหมาย

การคา้ พ.ศ. 2534) 

4.3.3.  ลขิสิทธ์ิ (Copyright) 

ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิได ้ตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ประการ (ตุล, 2555)  

ไดแ้ก่ 

(1) เป็นการแสดงออกซ่ึงความคิด (Expression of Idea) ซ่ึงแตกต่างจากสิทธิบตัรท่ีกฎหมายให้

ความคุม้ครองแก่ความคิด (Idea)  

(2) เป็นการแสดงออกซ่ึงประเภทงานท่ีกฎหมายรับรอง (Type of Work) 

(3) เป็นการสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง (Originality) และ 

(4) เป็นงานท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย (Non-Illegal Work) 

งานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไดแ้ก่ วรรณกรรม (Literary Work) นาฏกรรม (Dramatic Work) ศิลปกรรม (Artistic 

Work) งานดนตรีกรรม  (Musical Work) งานโสตทัศนวัส ดุ  (Audiovisual Work) งานภาพยนตร์  

(Cinematographic Work) ส่ิงบนัทึกเสียง (Sound Recording) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting Work) 

และงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วทิยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

ส าหรับส่ิงท่ีไม่ได้รับความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (มาตรา 6 และมาตรา 7 

พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537) ไดแ้ก่  

1) ข่าวประจ าวนัและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงข่าวสารอนัมิใช่งานในแผนกวรรณคดี 

แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

2) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
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3) ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง ค  าช้ีแจง และหนงัสือโตต้อบของหน่วยราชการ 

4) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค  าวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ 

5) ค าแปลและการรวบรวมส่ิงต่าง ๆ ตาม 1-4 ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือ

ของทอ้งถ่ินจดัท าข้ึน 

6) ความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือการท างาน หรือแนวความคิด หลกัการ 

การคน้พบ หรือทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

เง่ือนไขการคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 

การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ินั้น เพียงแต่สร้างสรรคง์านก็ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายโดยอตัโนมติั ไม่ตอ้ง

ไปจดทะเบียนอีก การท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิไปจดแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อประโยชน์

การใช้เป็นพยานหลักฐานเท่านั้ นไม่ใช่เง่ือนไขว่าต้องไปจดทะเบียนก่อนจึงจะได้ลิขสิทธ์ิ ทั้ งน้ี การ

สร้างสรรคง์านถา้ท าในฐานะเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ก าหนดวา่ ถา้ไม่มี

การตกลงกนัเป็นหนงัสือ ลูกจา้งเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ แต่นายจา้งมีสิทธิน างานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้

ตามท่ีเป็นวตัถุประสงค์ของการจา้งนั้น ถ้าเป็นการรับจา้งซ่ึงถือเป็นเร่ืองการจา้งท าของ ผูว้่าจา้งเป็นผูไ้ด้

ลิขสิทธ์ิ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน ส าหรับอายุการคุม้ครองลิขสิทธ์ิโดยทัว่ไป คือ ตลอดชีวิตของผู ้

สร้างสรรคบ์วกอีก 50 ปี หลงัจากนั้นจะตกแก่สาธารณะ (สุรพล, ออนไลน,์ 2557) 

การละเมิดลขิสิทธ์ิ 

โดยทัว่ไปแลว้ เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานการสร้างสรรค์ของตนไดต้ามตอ้งการ 

และสามารถหา้มมิให้ผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก, ม.ป.ป.) ซ่ึง

เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานทุกประเภทจะมีสิทธิ 2 ประเภท คือ (1) สิทธิในการท าซ ้ าหรือดัดแปลงงานอันมี

ลิขสิทธ์ิ และ (2) สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซ่ึงงานอนัมีลิขสิทธ์ินั้น นอกจากนั้น ส าหรับงานอนัมี

ลิขสิทธ์ิ 4 ประเภท คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานส่ิงบนัทึกเสียง งานโสตทศันวสัดุ และงานภาพยนตร์ 

เจา้ของลิขสิทธ์ิในงานเหล่าน้ีจะมีสิทธิในการน าตน้ฉบบัหรือส าเนางานเหล่าน้ีออกให้เช่าด้วย (นันทน, 

ออนไลน,์ 2557)  

การละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยทัว่ไปแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงหรือขั้นต้น (Primary Infringement) หมายถึง การกระท าต่องานอนัมี

ลิขสิทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิดว้ยการกระท าหลกั ๆ สองอยา่ง คือ การท าซ ้ าหรือ

ดดัแปลง และ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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2) การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออ้มหรือขั้นรอง (Secondary Infringement) หมายถึง การกระท าต่องานซ่ึงท า

ข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ิในลกัษณะเป็นการส่งเสริมให้งานท่ีท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธ์ินั้นแพร่หลาย 

ไดแ้ก่ การกระท าดงัต่อไปน้ี 

‒ ขาย มีไวเ้พื่อขาย เสนอขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ หรือเสนอใหเ้ช่าซ้ือ 

‒ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

‒ แจกจ่ายในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของลิขสิทธ์ิ 

‒ น าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร 

ทั้งน้ี ผูก้ระท าจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออ้มเม่ือรู้อยูแ่ลว้หรือควรรู้ว่างานนั้นไดท้  าข้ึน

โดยละเมิดลิขสิทธ์ิและกระท าไปเพื่อตอ้งการหาก าไร (ตุล, 2555)  

แต่อย่างไรก็ตาม ในพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดเก่ียวกับ “ข้อยกเวน้การละเมิด

ลิขสิทธ์ิ” หรือก็คือการกระท าท่ีไม่ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิไว ้ดงัน้ี 

(ก) เง่ือนไขทัว่ไปของขอ้ยกเวน้ มีหลกัเกณฑ์ 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เป็นการกระท าท่ีไม่ขดัต่อการแสวงหา

ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  และ (2) การกระท านั้ นต้องไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมายของเจา้ของลิขสิทธ์ิเกินสมควร (มาตรา 32 วรรคหน่ึง 

พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537) 

(ข) ขอ้ยกเวน้ทัว่ไป การกระท าต่องานอนัมีลิขสิทธ์ิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขทัว่ไป

ของขอ้ยกเวน้ใน (ก) ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (มาตรา 32 วรรคสอง พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537) 

ไดแ้ก่  

‒ วจิยัหรือศึกษางานนั้น อนัมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร 

‒ ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือ

ญาติสนิท 

‒ ติชม วจิารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ินั้น 

‒ เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น 

‒ ท าซ ้ า ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจา้

พนกังานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายหรือในการรายงานผลการพิจารณาดงักล่าว 

‒ ท าซ ้ า ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผูส้อน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน 

อนัมิใช่เพื่อหาก าไร 
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‒ ท าซ ้ า ดดัแปลงบางส่วนของงาน หรือตดัทอน หรือท าบทสรุปโดยผูส้อนหรือสถาบนัการศึกษา 

เพื่อแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผูเ้รียนในชั้นเรียนหรือในสถาบนัศึกษา โดยไม่ใช่การกระท าเพื่อ

หาก าไร 

‒ น างานนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 

(ค) ขอ้ยกเวน้ส าหรับการอา้งอิง หากมีการกล่าว คดั ลอก เลียน หรืออา้งอิงงานบางตอนตามสมควรจากงาน

อันมีลิขสิทธ์ิ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ และมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขทั่วไปของ

ขอ้ยกเวน้ใน (ก) ไม่ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (มาตรา 33 พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537) 

ขอ้ยกเวน้การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีกล่าวมาน้ี เป็นหลกัทัว่ไปซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบังานวรรณกรรมหรืองาน

เขียน แต่ยงัมีขอ้ยกเวน้ส าหรับงานประเภทต่างๆ เช่น ขอ้ยกเวน้การละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอ้ยกเวน้

การละเมิดงานศิลปกรรม เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 

2537 มาตรา 34-43 

ลขิสิทธ์ิกบัอุตสาหกรรมยา 

งานอนัมีลิขสิทธ์ิทั้ง 9 ประเภท ต่างเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ งานเหล่าน้ีจะเป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

หรือไม่จะตอ้งพิจารณาวา่เป็นงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาเองโดยไม่ไดล้อกเลียนแบบจากงานของผูอ่ื้นหรือไม่ 

ถา้สร้างสรรคข้ึ์นมาเองก็เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิ แต่ถา้ลอกเลียนแบบจากงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดยไม่ได้

รับอนุญาต นอกจากผูล้อกเลียนจะไม่ไดลิ้ขสิทธ์ิในงานท่ีตนลอกเลียนมาแลว้ ยงัถือว่าเป็นการละเมิดงาน

อนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น มีความรับผดิตอ้งชดใชค้่าเสียหายและไดรั้บโทษทางอาญาดว้ย (วสั, 2543)  

โดยทัว่ไปเราจะยอมรับและคุน้เคยกนัวา่อุตสาหกรรมยานั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย

การคา้อยา่งไม่ตอ้งสงสัย แต่วา่อุตสาหกรรมยานั้นมีส่วนท่ีตอ้งน าเร่ืองลิขสิทธ์ิมาใชด้ว้ยหรือ ค าตอบคือส่ิงท่ี

คนในวงการปฏิบติักนัอยูน่ั้นมีเร่ืองของลิขสิทธ์ิเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยหลายอยา่ง ท่ีเห็นชดัเจน ไดแ้ก่ 

แผน่พบับทความโฆษณา บทความท่ีแต่ละบริษทัท าข้ึนเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่บทความ

นั้นจะมีการกล่าวถึงผลิตภณัฑข์องบริษทัหรือเพียงแค่ใหค้วามรู้เร่ืองโรคก็ตาม ยอ่มมีท่ีมาท่ีไป เช่น อาจเขียน

ข้ึนเองโดยพนกังานของบริษทั หรือ วา่จา้งใหบุ้คคลท่ีมีความรู้ความช านาญในเร่ืองนั้นๆ เป็นผูเ้ขียนให ้เป็น

ตน้ การเขียนยอ่มตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลมาเพื่อเรียบเรียงใหม่ และขอ้มูลท่ีน ามานั้นยอ่มตอ้งมีผูเ้ป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ จึงอาจเกิดกรณีการละเมิดลิขสิทธ์ิข้ึนได ้

การท าเวปไซต ์ปัจจุบนัหลายบริษทัมีการท าเวปไซด์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์

ของบริษทั ซ่ึงอาจท าเป็นเวปไซด์ของบริษทัโดยตรงหรือเป็นเวปไซด์ท่ีไม่ไดใ้ชช่ื้อของบริษทั แต่เก่ียวขอ้ง
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กบัโรคหรืออาการท่ีบริษทัมีผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้กษาไดจ้  าหน่ายอยู ่ซ่ึงแต่ละเวปไซดต์อ้งมีการลงเน้ือหาท่ีเห็นวา่

เหมาะสมเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจเขา้มาติดตามอ่านเป็นระยะๆ และเช่นเดียวกนั การน าขอ้มูลมาลงในเวป

ไซดอ์าจก่อใหเ้กิดปัญหาละเมิดลิขสิทธ์ิได ้

การถ่ายส าเนาหนงัสือ ในบางกรณี สถาบนัหรือองค์กรทางการแพทยอ์าจมีการขอการสนบัสนุนด้าน

วารสาร นิตยสาร หรือ ต ารา (Text) ทางการแพทยจ์ากบริษทั ซ่ึงในการให้การสนบัสนุนนั้น หากมีการถ่าย

ส าเนาหนังสือ การกระท าดังกล่าวอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ เพราะเป็นการขดัต่อการแสวงหา

ประโยชน์จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

การท าปฏิทินแจกลูกคา้ ในกรณีท่ีบริษทัมีการท าปฏิทินปีใหม่แจกแก่ลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ

หรือปฏิทินแขวน จุดท่ีอาจเป็นปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิคือรูปท่ีน ามาลงในปฏิทิน  

ดงันั้น ผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมยาควรให้ความสนใจกบัเร่ืองของลิขสิทธ์ิมากข้ึน เพื่อป้องกนับริษทัถูก

ฟ้องร้องจากการไปละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

4.3.4.  ความลบัทางการค้า (Trade Secret) 

ความลบัทางการคา้ (Trade Secret) หมายความวา่ ขอ้มูลการคา้ (สูตร รูปแบบ โปรแกรม วธีิการ) ซ่ึงยงั

ไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไป หรือยงัเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่บุคคลซ่ึงโดยปกติแลว้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว โดย

เป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากการเป็นความลบั และเป็นขอ้มูลท่ีผูค้วบคุมความลบัทางการ

คา้ไดใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาไวเ้ป็นความลบั (มาตรา 3 พรบ.ความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545) 

ความลบัทางการค้ากบัอุตสาหกรรมยา 

หลายคนอาจสงสัยวา่ ความลบัทางการคา้จะมีประโยชน์อะไรกบัอุตสาหกรรมยา เพราะบริษทัสามารถ

ใชสิ้ทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ ได ้เช่น การจดสิทธิบตัรยาใหม่ ก็เป็นการป้องกนัผูอ่ื้นมาท าซ ้ าหรือเลียนแบบได้

ถึง 20 ปี อยูแ่ลว้ ซ่ึงประเด็นน้ีก็เป็นขอ้เท็จจริงท่ีไม่อาจแยง้ได ้แต่อยา่ลืมวา่ ค  าวา่ “ขอ้มูลการคา้” ท่ีจะไดรั้บ

ความคุม้ครองในฐานะท่ีเป็นความลบัทางการคา้นั้น ไม่ไดมี้แค่สูตรหรือกรรมวิธีการผลิตยาเท่านั้น  แต่ยงั

ครอบคลุมถึงขอ้มูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินคา้ บญัชีรายช่ือลูกคา้ ผลการทดลองวิจยั 

หรือแมแ้ต่กลยุทธ์การโฆษณาสินคา้อีกด้วย ซ่ึงไม่สามารถไปจดสิทธิบตัรหรือได้รับความคุม้ครองดา้น

ลิขสิทธ์ิไดเ้พราะเป็นขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง  ดงันั้น อาจมีผูท่ี้ละเมิดสิทธิในความลบัทางการคา้ของบริษทัได้

โดยการเปิดเผย เอาไป หรือใชค้วามลับทางการคา้ในลกัษณะขดัต่อแนวทางปฏิบติัทัว่ไปในเชิงพาณิชยโ์ดย

ไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทั  ซ่ึงรวมถึงการผิดสัญญา การติดสินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลกัทรัพย ์

การจารกรรม หรือจูงใจใหล้ะเมิดความลบัอนัเป็นท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนัมา  
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เม่ือเป็นเช่นน้ี บริษทัจึงตอ้งหามาตรการท่ีจะป้องกนัขอ้มูลการคา้ของบริษทัไม่ใหถู้กละเมิดได ้โดยการ

ใชค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัความลบัทางการคา้มาช่วย  เพราะกฎหมายน้ีจะให้ความคุม้ครองขอ้มูลท่ีถือว่ายงั

เป็นความลบัตลอดไปตราบเท่าท่ีความลบัทางการคา้นั้นยงัเป็นความลบัอยู่  แต่อย่างไรก็ดี บริษทัเจา้ของ

ความลบัทางการคา้จะตอ้งเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียวา่จะใชห้ลกักฎหมายใดในการคุม้ครองความลบัทางการ

คา้นั้น ตวัอย่างเช่น หากตอ้งการให้สูตรและกระบวนการผลิตยาใหม่ไดรั้บความคุม้ครอง จะเลือกท่ีจะจด

สิทธิบตัรหรือใช้ความลบัทางการคา้ เพราะการจดสิทธิบตัรจะตอ้งเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดและ

ไดรั้บความคุม้ครองเพียง 20 ปีเท่านั้น แต่หากใชห้ลกัความลบัทางการคา้ ขอ้แตกต่างกบัสิทธิบตัรคือไม่ตอ้ง

เปิดเผยรายละเอียดใด ๆ (นัน่คือ จะตอ้งไม่จดสิทธิบตัรเพราะหากจดจะถือวา่รายละเอียดนั้นไม่ใช่ความลบั

อีกต่อไป) และจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายโดยไม่มีก าหนดเวลาส้ินสุดตราบเท่าท่ียงัคงเป็นความลบั

อยู่ แต่ก็มีความเส่ียงท่ีหากไม่สามารถรักษาความลบันั้นได ้ก็อาจไดรั้บความคุม้ครองสั้นกว่าสิทธิบตัร ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีเป็นประเด็นท่ีบริษทัเจา้ของขอ้มูลการคา้นั้นตอ้งประเมินและตดัสินใจใหถู้กตอ้งเอง 

ตารางเปรียบเทียบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยา 

 สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ลขิสิทธิ ความลบัทางการค้า 

ส่ิงที่คุ้มครอง คุม้ครองการประดิษฐ์หรือ
การออกแบบซ่ึงเป็นของใหม่
ท่ีไม่เคยมีใครท ามาก่อน 

คุม้ครองส่ิงท่ีน ามาเป็น
เคร่ืองหมายท่ีใชก้บัสินคา้ 

คุม้ครองงานสร้างสรรคท่ี์
บุคคลผูห้น่ึงผูใ้ดไดท้  าหรือ
ก่อให้เกิดข้ึนดว้ยความริเร่ิม
ของตนเอง 

คุม้ครองขอ้มูลการคา้ (สูตร 
รูปแบบ โปรแกรม วิธีการ) 
ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไป 

การเร่ิมความ
คุ้มครอง 

ตั้งแต่วนัท่ียืน่ขอรับสิทธิบตัร 
(แมว้า่จะเป็นแค่ความคิด ยงั
ไม่ไดมี้การผลิตหรือสร้าง
ข้ึนมา) 

ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้หรือใช้
เคร่ืองหมายการคา้คร้ังแรก 

ตั้งแต่วนัท่ีแสดงงาน
สร้างสรรคน์ั้นเสร็จออกมา
เป็นช้ินงาน (คุม้ครอง
อตัโนมติั โดยไม่ตอ้งไปจด
ทะเบียน) 

ตั้งแต่วนัท่ีเจา้ของขอ้มูล
จดัท าขอ้มูลเสร็จ 

ระยะเวลาที่
คุ้มครอง 

สิทธิบตัรการประดิษฐ์
คุม้ครอง 20 ปี นบัจากวนัท่ี
ยืน่จดสิทธิบตัร 

10 ปี นบัจากวนัท่ียืน่จด
ทะเบียน แต่สามารถต่ออายุ
ไดค้ร้ังละ 10 ปี ไม่จ  ากดั
จ านวนคร้ัง 

ตลอดชีวิตผูส้ร้างสรรค ์และ
ต่อเน่ืองไปอีก 50 ปีนบัจากผู ้
นั้นเสียชีวิต 

ไม่จ  ากดัระยะเวลา กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลนั้นไปจนกว่า
ขอ้มูลนั้นถูกเปิดเผยแก่บุคคล
ทัว่ไป ไม่เป็นความลบัอีก
ต่อไป 

เขตพืน้ที่ที่
คุ้มครอง 

คุม้ครองเฉพาะ
ภายในประเทศท่ียืน่จด
สิทธิบตัร 

คุม้ครองเฉพาะ
ภายในประเทศท่ียืน่จดหรือ
ใชเ้คร่ืองหมาย 

คุม้ครองทัว่โลก คุม้ครองทัว่โลก 
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บทที ่5 
ระบบสุขภาพ (Healthcare System) 

 

บทท่ี 5 ระบบสุขภาพ ประกอบดว้ย หวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ระบบประกนัสุขภาพ 
5.2 บญัชียาหลกัแห่งชาติ 
5.3 การประเมินเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ Health Technology Assessment (HTA) 
 

 

5.1. ระบบประกนัสุขภาพ (Healthcare Structure)1 

ระบบประกนัสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
- การคุม้ครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 
- ระบบประกนัสุขภาพ กบับริษทัประกนั (Private Health Insurance) 

ปัจจุบนัคนไทยไดรั้บการคุม้ครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล โดยสิทธิการรักษาพยาบาล มี 3 
ระบบใหญ่ คือ 1) สิทธิสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ 2) สิทธิประกนัสังคม และ 3) สิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพ 30 บาท ซ่ึงรัฐบาลใหก้ารดูแลค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั ดงัน้ี 

5.1.1 สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  (Civil Servant Medical Benefit Scheme – 

CSMBS)  

คุม้ครองบริการรักษาพยาบาลใหก้บัขา้ราชการและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย) เม่ือเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ท่ีโรงพยาบาลของรัฐ  โดยมี
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ท าหนา้ท่ีดูแลระบบออกกฎระเบียบ 

5.1.2 สิทธิประกนัสังคม (Social Security Scheme – SSS) 

คุม้ครองบริการรักษาพยาบาลให้กบัผูป้ระกนัตนตามสิทธิสามารถเขา้รับบริการรักษาพยาบาลไดท่ี้
โรงพยาบาลท่ีเลือกลงทะเบียน โดยส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ท าหนา้ท่ี
ดูแลระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

5.1.3 สิทธิประกนัสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage - UC) 

คุม้ครองบุคคลท่ีเป็นคนไทยมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ท่ีไม่ไดรั้บสิทธิสวสัดิการขา้ราชการ 
หรือสิทธิประกนัสังคมหรือสิทธิสวสัดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอ่ืนๆ จากรัฐ โดยจะไดสิ้ทธิการสร้างเสริม
                                                           
1 ส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช., กนัยายน 2556 



 

MRAP Content – Module 2 – Pharmaceutical Industry Knowledge                                                                                                                              94 

สุขภาพ การป้องกนัโรค การตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิตตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการระบบเพื่อการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง  

 
ระบบสวสัดกิาร 

รักษาพยาบาลข้าราชการ 
ระบบประกนัสังคม ระบบหลกัประกนั 

สุขภาพถ้วนหน้า 
จ านวนผูมี้
สิทธิ 

ประมาณ 8-10% ประมาณ 10-15% ประมาณ 75% 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

ส านกังานประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสงัคม 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

แหล่งเงิน งบประมาณรัฐ  สมทบจากรัฐ นายจา้ง และ
ลูกจา้งฝ่าย 

งบประมาณรัฐ อตัราเหมาจ่าย
รายหวัปี  

รูปแบบวธีิการ
จ่ายเงิน 

ผูป่้วยนอก เบิกจ่ายตาม
ค่าใชจ่้ายจริง 
ผูป่้วยใน ตามอตัราก าหนดของ
กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRG)  

เหมาจ่ายรายหวัรวมส าหรับ
บริการผูป่้วยนอกและใน และ
จ่ายเพ่ิมเป็นรายกรณี 

เหมาจ่ายรายหวัส าหรับ บริการ
ส่งเสริมป้องกนั และ ผูป่้วยนอก 
ส าหรับบริการผูป่้วยในจดัสรร
งบยอดรวมตามน ้ าหนกัสมัพทัธ์ 
DRG  

สิทธิ
ประโยชน์การ
รักษาดว้ยยา 

ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
กรณียานอกบญัชียาหลกั
แห่งชาติ แพทยผ์ูรั้กษาตอ้งระบุ
เหตผุลการใชย้านอกบญัชี 2 

ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
 

ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
 

 

5.2. บัญชียาหลกัแห่งชาติ (National List of Essential Medicines) 

รายการบญัชียาหลกัแห่งชาติส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข3  หมายความว่า รายการยา
แผนปัจจุบนัส าหรับใชใ้นโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดว้ยบญัชียอ่ย 5 บญัชี ไดแ้ก่ 
บญัชี ก บญัชี ข บญัชี ค บญัชี ง และบญัชี จ รวมทั้งรายการยาเภสัชต ารับโรงพยาบาล  

                                                           
2 ได้แก่ A : เกิดอาการไมพ่งึประสงค์จากยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ หรืออาการแพ้ยา  
B: รักษาโดยใช้ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติตามมาตรฐานแล้วไม่บรรลผุลและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์  
C: ไมม่ียาในบญัชียาหลกัแห่งชาติให้ใช้ แตผู่้ ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ยาตามข้อบง่ใช้ท่ีระบ ุ 
D: ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคท่ีห้ามใช้ยาในบญัชียาหลกัอย่างสมบรูณ์ หรือมีข้อห้ามในการใช้ในบญัชียาหลกัร่วมกบัยาอื่น  
E ยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติมีราคาแพงกวา่  
F: ยาท่ีผู้ ป่วยร้องขอ ผู้ ป่วยต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายเอง 
3 ประกาศคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(1) บัญชี ก หมายความวา่ รายการยามาตรฐานท่ีใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย มี

หลกัฐานชดัเจนท่ีสนบัสนุนการใช ้มีประสบการณ์การใชใ้นประเทศไทยอยา่งพอเพียงและเป็นยาท่ี

ควรไดรั้บการเลือกใชเ้ป็นอนัดบัแรกตามขอ้บ่งใชข้องยานั้น 

(2) บัญชี ข หมายความว่า รายการยาท่ีใช้ส าหรับขอ้บ่งใช้หรือโรคบางชนิดท่ีใช้ยาในบญัชี ก ไม่ได้ 

หรือไม่ไดผ้ล หรือใชเ้ป็นยาแทนยาในบญัชี ก ตามความจ าเป็น 

(3) บัญชี ค หมายความวา่ รายการยาท่ีตอ้งใชใ้นโรคเฉพาะทางโดยผูช้  านาญ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากผูอ้  านวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยสถานพยาบาลจะตอ้ง 

(๑) มีมาตรการก ากบัการใชย้า 
(๒) มีความพร้อม ตั้งแต่การวนิิจฉยัจนถึงการติดตามผลการรักษา เน่ืองจาก 

(๒.๑) ถา้ใชย้ากลุ่มน้ีไม่ถูกตอ้ง อาจเกิดพิษหรือเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย หรือเป็นสาเหตุให้
เกิดเช้ือด้ือยาไดง่้าย หรือ 

(๒.๒) เป็นยาท่ีมีแนวโนม้ในการใชไ้ม่ตรงตามขอ้บ่งช้ี หรือไม่คุม้ค่า หรือมีการน าไปใช้
ในทางท่ีผดิ หรือมีหลกัฐานสนบัสนุนการใชท่ี้จ ากดั หรือมีประสบการณ์การใชใ้น
ประเทศไทยอยา่งจ ากดั 

(4) บัญชี ง หมายความว่า รายการยาท่ีมีหลายขอ้บ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เพียงบางขอ้บ่งใช้ 

หรือมีแนวโนม้จะมีการสั่งใชย้าไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นยาท่ีมีราคาแพง จ าป็นส าหรับผูป่้วยบางราย แต่

อาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผูป่้วย หรือก่อปัญหาเช้ือด้ือยาท่ีร้ายแรง การสั่งใชย้าให้สมเหตุผล คุม้ค่า 

สมประโยชน์ สถานพยาบาลจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใชย้าตามขอ้บ่งใชแ้ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 
(๒) วินิจฉัยและสั่งใช้ยา โดยผูช้  านาญเฉพาะโรคท่ีไดรั้บการฝึกอบรมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง

จากสถานฝึกอบรม หรือไดรั้บวุฒิบตัร หรืออนุมติับตัรจากแพทยสภา หรือทนัตแพทยสภา
เท่านั้น ส าหรับการสั่งยาในคร้ังต่อไป สถานพยาบาลอาจมอบใหแ้พทยผ์ูช้านาญรับผิดชอบ
ในการสั่งยาได ้โดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของผูช้  านาญเฉพาะโรคดงักล่าว 

(๓) มีระบบกากบัประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดย
ตอ้งเก็บขอ้มูลการใชย้าเหล่าน้ีเพื่อตรวจสอบในอนาคต 

(5) บัญชี จ หมายความวา่  

บัญชี จ (๑) รายการยาส าหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ี
มีการก าหนดวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามโครงการ โดยมีหน่วยงานนั้น
รับผดิชอบ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ
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เป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาจดัเขา้ประเภทของบญัชียอ่ยอ่ืนในบญัชียาหลกัต่อไป
เม่ือมีขอ้มูลเพียงพอ 

บัญชี จ (๒) รายการยาส าหรับผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะ เป็นยาท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับผูป่้วย
เฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้พียงบางขอ้บ่งใช ้หรือมีแนวโนม้จะมีการสั่งใชย้าไม่
ถูกตอ้ง หรือ เป็นยาท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ 
เป็นยาท่ีมีราคาแพงมาก หรือส่งผลอยา่งมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและผูป่้วย 
จึงตอ้งมีระบบก ากบัและอนุมติัการสั่งใชย้า (authorized system) ท่ีเหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิ
ประโยชน์หรือหน่วยงานกลางท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บ่งใช้และเง่ือนไข
การสั่งใช้ยา จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด สถานพยาบาลจะต้องมีระบบการก ากับประเมินและ
ตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บขอ้มูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางใน
อนาคตได ้

 
5.3. การประเมินเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ Health Technology Assessment (HTA)4 

HTA หรือ Health Technology Assessment ช่ือไทยวา่ การประเมินเทคโนโลยีดา้นสุขภาพ หมายถึง

การวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือผลวจิยั ท่ีจะน าไปสนบัสนุนการตดัสินใจเชิงนโยบาย 

โดยค านึงถึงหลายปัจจยั เช่น ความปลอดภยั ประสิทธิผล ตน้ทุน ความคุม้ค่า ผลกระทบต่อองค์กร สังคม 

และจริยธรรม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้น ๆ เพื่อในท้ายท่ีสุดแล้วให้เกิดการ

เลือกใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสมของสังคม การประเมินน้ีจดัท าโดย โครงการประเมิน

เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ 

HITAP) ซ่ึงไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2550 เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไร มีภารกิจหลกัดา้นการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดา้นสุขภาพโดยครอบคลุมยา เคร่ืองมือแพทย ์หตัถการ มาตรการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกนัโรคทั้งส่วนบุคคลและสังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

                                                           
4  โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพ, 2556 
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HTA จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยคิดและประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายสุขภาพของไทย รวมทั้ง

เ ป็นปัจจัย ร่วมในการประเมินในการตัดสินใจยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ  เ ช่น ในการประชุม

คณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2555-

2558 ใหน้ า HTA มาใชเ้ป็น แนวทางในการประเมินความคุม้ค่าของยา และการประเมินงบประมาณของยาท่ี

ตอ้ง ใชส้ าหรับประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดใหย้าอยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
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Quarterly Audit Market Trend

By QTR Value (Hospital+Drugstore Market)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19

TOTAL HOSPITAL DRUGSTORE

B
ill

io
n
 B

a
h
t

IQVIA Quarterly Market Review 1Q19 • March 2019

38.7 (4%) 37.5 (5%) 40.4 (12%) 42.2 (7%) 41.5 (7%) 42.4 (13%) 43.4 (7%) 42.2 (0%) 41.7 (0%)

30.5 (4%) 29.8 (5%) 32.4 (14%) 33.8 (6%) 32.7 (7%) 34.0 (14%) 34.8 (8%) 33.8 (0%) 32.8 (0%)

8.2 (4%) 7.6 (5%) 8.0 (4%) 8.4 (8%) 8.8 (8%) 8.4 (10%) 8.6 (7%) 8.4 (0%) 8.9 (1%)

22,073

8,748

22,525

7,761
6,293

1,845

26,048

4,607

18,997

9,991

16,044

143

12,258

5,812

1,390

5,109

6
7

6
5

3

8

-6

3

11

9

11

-11

3

7

13
14

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

A B C D G H J K L M N P R S T V

Sales Growth

Therapeutic Classes, Level 1, by Value & Growth

Total Market: Baht 169.6 Bil., Growth +5.0% (MAT 1Q2019)

A : ALIMENTARY T. & METABOLISM H : SYST. HORMONES N : CENTRAL NERVOUS SYST.        V : VARIOUS

B : BLOOD + B. FORMING ORGANS J : SYSTEMIC A-INFECTIVES P : PARASITOLOGY

C : CARDIOVASCULAR SYSTEM K : HOSPITAL SOLUTIONS R : RESPITATORY SYSTEM

D : DERMATOLOGICALS L : A-NEOPLAST+IMMU. S : SENSORY ORGANS

G : G.U. & HORMONES M : MUSCULO-SKELETAL T : DIAGNOSTIC AGENTS

M
ill

io
n
 B

a
h
t %

 G
ro

w
th

IQVIA Quarterly Market Review 1Q19 • March 2019



16,386

8,245

19,683

1,170

3,583

1,762

24,132

4,352

18,951

6,016

14,270

53

7,982

4,792

1,312
2,653

6
8 7

-4

4

8

-6

3

11

8

11

-25

4

7

13

23

-30

-20

-10

0

10

20

30

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

A B C D G H J K L M N P R S T V

Sales Growth

Therapeutic Classes, Level 1, by Value & Growth

Hospital Market: Baht 135.3 Bil., Growth +5.1% (MAT 1Q2019)

A : ALIMENTARY T. & METABOLISM H : SYST. HORMONES N : CENTRAL NERVOUS SYST.        V : VARIOUS

B : BLOOD + B. FORMING ORGANS J : SYSTEMIC A-INFECTIVES P : PARASITOLOGY

C : CARDIOVASCULAR SYSTEM K : HOSPITAL SOLUTIONS R : RESPITATORY SYSTEM

D : DERMATOLOGICALS L : A-NEOPLAST+IMMU. S : SENSORY ORGANS

G : G.U. & HORMONES M : MUSCULO-SKELETAL T : DIAGNOSTIC AGENTS

M
ill

io
n
 B

a
h
t %

 G
ro

w
th

IQVIA Quarterly Market Review 1Q19 • March 2019

5,687

502

2,841

6,591

2,711

83

1,917

255
46

3,976

1,774

90

4,275

1,021

77

2,456

4

-3

2

7

1

12

-3

12 12

11

7

0

1

3

10

7

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

A B C D G H J K L M N P R S T V

Sales Growth

Therapeutic Classes, Level 1, by Value & Growth

Drugstore Market: Baht 34.3 Bil., Growth +4.5% (MAT 1Q2019)

A : ALIMENTARY T. & METABOLISM H : SYST. HORMONES N : CENTRAL NERVOUS SYST.        V : VARIOUS

B : BLOOD + B. FORMING ORGANS J : SYSTEMIC A-INFECTIVES P : PARASITOLOGY

C : CARDIOVASCULAR SYSTEM K : HOSPITAL SOLUTIONS R : RESPITATORY SYSTEM

D : DERMATOLOGICALS L : A-NEOPLAST+IMMU. S : SENSORY ORGANS

G : G.U. & HORMONES M : MUSCULO-SKELETAL T : DIAGNOSTIC AGENTS

M
ill

io
n
 B

a
h
t %

 G
ro

w
th

IQVIA Quarterly Market Review 1Q19 • March 2019



1 2 PFIZER INTER. CORP 5.3 5 100

2 3 MERCK SHARP&DOHME 4.6 6 101

3 1 GLAXOSMITHKLINE 4.4 -14 82

4 4 NOVARTIS 4.2 5 100

5 5 ROCHE 3.8 1 96

6 7 SIAM BHAESAJ CO 3.2 12 107

7 6 SANOFI AVENTIS 3.0 -2 93

8 10 TAKEDA LTD 2.7 16 110

9 8 BERLIN PHARM IND 2.7 7 102

10 11 SANDOZ 2.4 8 103

Leading Manufacturers

MAT Value 1Q2019 (Million Baht)
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% 5 3 4 7 6 7 2 4 7 6 0 6 1 8 6
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C10A  CHOLEST&TRIGLY.REGULATOR 9.2  CHLOVAS 61

N03A  ANTI-EPILEPTICS 6.9  KEPPRA 7

C08A  CALCIUM ANTAGONISTS-PLAIN 13.0  MADIPLOT 30

L01H  PROTEIN KINASE INH A-NEO 34.5  GLIVEC -6

L01G  MAB ANTINEOPLASTICS 14.6  HERCEPTIN -11

J07E  VIRAL VACCINES -5.0  INFLUVAC 48

J01C  BROAD SPECTRUM PENICILLIN 0.1  ASTAZ-P -2

B03C  ERYTHROPOIETIN PRODUCTS 4.0  RECORMON -3

J01P  OTH B-LACTAM EX PEN,CEPH -4.2  PENEM M.H. -22

J01D  CEPHALOSPORINS & COMBS -11.0  CEF-3 41

Leading Therapeutic Classes

MAT Value 1Q2019 (Million Baht)

Total Combined Market

% Growth % GrowthTop Prods of

Each Top T.C.

7,948

5,093

4,619

4,237

4,125

3,993

3,901

3,436

3,208

3,356

1,204

718

1,639

799

1,628

907

1,201

972

558

893

B169.6bn +5.0%
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Market

10

+ Hospital market

1 1 PFIZER INTER. CORP 5.7 5 100

2 4 NOVARTIS 4.7 6 101

3 3 ROCHE 4.7 1 96

4 5 MERCK SHARP&DOHME 4.5 6 101

5 2 GLAXOSMITHKLINE 4.0 -19 77

6 6 SIAM BHAESAJ CO 3.8 13 107

7 7 SANOFI AVENTIS 3.1 -3 92

8 10 TAKEDA LTD 3.0 18 113

9 9 BERLIN PHARM IND 3.0 7 102

10 11 SANDOZ 2.7 8 103

Leading Manufacturers

MAT Value 1Q2019 (Million Baht)

Total Hospital Market

B135.3bn +5.1%

% 

Share

% 

Growth

Evol.

Index

Rank

MAT 2Q

‘19 ‘18

7,777

6,406

6,376

6,122

5,410

5,136

4,207

4,112

4,101

3,604
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C10A  CHOLEST&TRIGLY.REGULATOR 9.9  CHLOVAS 61

N03A  ANTI-EPILEPTICS 6.6  VULTIN 9

C08A  CALCIUM ANTAGONISTS-PLAIN 14.2  MADIPLOT 32

L01H  PROTEIN KINASE INH A-NEO 34.5  GLIVEC -6

L01G  MAB ANTINEOPLASTICS 14.6  HERCEPTIN -11

J07E  VIRAL VACCINES -5.1  INFLUVAC 48

B03C  ERYTHROPOIETIN PRODUCTS 4.1  RECORMON -3

J01P  OTH B-LACTAM EX PEN,CEPH -4.2  PENEM M.H. -22

J01C  BROAD SPECTRUM PENICILLIN -0.4  ASTAZ-P -2

J01D  CEPHALOSPORINS & COMBS -11.2  CEF-3 41

Leading Therapeutic Classes

MAT Value 1Q2019 (Million Baht)

Total Hospital Market

% Growth Top Prods of

Each Top T.C.

% Growth

7,214

4,800

4,299

4,237

4,125

3,968

3,434

3,356

3,132

3,095

1,200

663

1,592

799

1,628

906

972

893

1,201

558

B135.3bn +5.1%
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Market

13

+ Drugstore Market



1 1 GLAXOSMITHKLINE 6.1 1 97

2 2 MERCK SHARP&DOHME 4.9 7 102

3 3 BAYER PHARMA 3.8 -3 93

4 4 PFIZER INTER. CORP 3.5 5 101

5 8 BEIERSDORF AG 3.1 19 113

6 6 THAI NAKORN PATANA 2.9 7 102

7 5 RECKITT BENCKISER 2.9 -1 95

8 7 SANOFI AVENTIS 2.8 3 98

9 10 HAW PAR BR.INTERN 2.5 10 105

10 13 ABBOTT NUTRITION 2.2 20 115

Leading Manufacturers

MAT Value 1Q2019 (Million Baht)

Total Drugstore Market

IQVIA Quarterly Market Review 4Q17 • December 2017

B34.3bn +4.5%

% 

Share

% 

Growth

Evol.

Index

Rank

MAT 1Q

‘19 ‘18

2,083

1,676

1,318

1,218

1,056

1,004

980

963

850

757
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M02A  TOP A-RHEUMATICS & ANALG 12  TIGER MEDI.PLASTER 14

G03A  HORMONAL CONTRACEPT SYST 2  MERCILON 22

D11A  OTHER DERMATOLOGICALS 14  DERMATIX 15

D02A  EMOLLIENTS & PROTECTIVES 4  CETAPHIL G.S 20

M01A  ANTIRHEUMATIC NON-STEROID 10  ARCOXIA 9

A02A  ANTACIDS ANTIFLATULENTS 3  GAVISCON DUAL ACTI 6

V06D  OTHER GENERAL NUTRIENTS 19  ENSURE 27

R05C  EXPECTORANTS -3  YA GAA I TAKARB -22

D10A  TOPICAL ANTI-ACNE PREPARA 14  ACNE-AID 0

N02B  NON-NARCOTIC ANALGESICS 10  SARA 29

Leading Therapeutic Classes

MAT Value 1Q2019 (Million Baht)

Total Drugstore Market

% Growth % GrowthTop Prods of

Each Top T.C.

2,100

2,020

1,893

1,427

1,312

1,243

1,200

935

927

790

583

481

171

164

284

369

494

137

323

142

B34.3bn +4.5%
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MODULE 3 
มารยาททัว่ไปในการเข้าพบลูกค้า 

(Professional Manner and Etiquette) 
 

การพฒันาบุคลากรนบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร โดยเม่ือบุคลากรมี

ความรู้ ทกัษะ และความสามารถอยา่งเพียงพอ จะท าให้องคก์รมีความกา้วหนา้และท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research & Manufacturers 

Association, PReMA) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรดงักล่าวในอุตสาหกรรมยา โดย

เพื่อให้ “ผูแ้ทนการขายผลิตภณัฑ์ยา” หรือ “ผูแ้ทนเวชภณัฑ์” มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐานในการปฏิบติั

หน้า ท่ี    PReMA จึงได้จัดให้ มี  “โครงการ รับรองผู ้แทนเวชภัณฑ์ ” (Medical/Sales Representative 

Accreditation Program) หรือ MRAP/SRAP ข้ึน เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันาความรู้ และทกัษะดา้น

ต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับให้กับผูแ้ทนเวชภณัฑ์ โดยหลกัสูตรน้ีจะประกอบด้วยเน้ือหา

ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นผูแ้ทนเวชภณัฑ์ อาทิ เกณฑ์จริยธรรม ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยา มารยาททัว่ไปในการเขา้พบลูกคา้ และ แนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับผูแ้ทนเวชภณัฑ ์

 

ทั้งน้ี ขอ้ควรระวงัในการปฏิบติัของผูแ้ทนเวชภณัฑ์ เป็นเร่ืองท่ีหลายๆ คนอาจมองขา้ม หรือมิไดใ้ห้
ความสนใจเท่าท่ีควร หากแต่ความเป็นจริงแลว้ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ไม่แตกต่างนกัจากเร่ืองอ่ืนๆ 

เร่ืองมารยาททัว่ไปในการเขา้พบลูกคา้ ซ่ึงไม่วา่จะเป็น แพทย ์เภสัชกร หรือ บุคลากรทางการแพทย์
อ่ืนๆ ถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ท่ีดีในระยะยาว ดงันั้น 
ถ้าผูแ้ทนเวชภณัฑ์สามารถสร้างความประทบัใจแรกให้กบัลูกคา้ได้ ลูกค้าก็จะรู้สึกและรับรู้ได้ว่าผู้แทน
เวชภัณฑ์มีความเคารพและให้เกยีรติลูกค้า และลูกค้ากจ็ะให้เกยีรติผู้แทนเวชภัณฑ์เช่นกนั นอกจากนั้น ลูกคา้
จะรู้สึกยนิดีท่ีจะรับฟังขอ้มูลท่ีผูแ้ทนเวชภณัฑน์ ามาเสนอดว้ย 
 

ส าหรับหวัขอ้เร่ือง “Professional Manner and Etiquette” หรือ “มารยาททัว่ไปในการเขา้พบลูกคา้" 
ประกอบดว้ยเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 
 

1. คุณสมบติั 10 ประการของนกัขายแนวหนา้  
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2. นิยาม “มารยาท”  ประกอบดว้ย 
2.1 มารยาททางกาย  
2.2 มารยาททางวาจา  
2.3 มารยาททางสังคม  

 
1. คุณสมบัติ 10 ประการของนักขายแนวหน้า 

เร่ิมกนัท่ีเร่ือง คุณสมบติั 10 ประการของนกัขายแนวหนา้ กนัก่อนเลย คุณเคยคิดมั้ยวา่การเป็นผูแ้ทน
เวชภณัฑ์ หรือการเป็นนกัขายท่ีดีนั้นควรจะมีคุณสมบติัอะไรบา้ง ถา้ไม่แน่ใจ ไม่เป็นไร มีค าตอบดีๆ จาก
หลกัสูตรการเป็นนกัขายมืออาชีพของ ม.ล. ชยัวฒัน์ ชยางกูร ท่ีจะมาแบ่งปันแนวคิด และประสบการณ์ดี ๆ 
ใหคุ้ณ ๆ น าไปใชก้นั 
 
คุณสมบัติ 10 ประการของนักขายแนวหน้า  ประกอบไปดว้ย  

1.1. สนทนาดว้ยความยิม้แยม้  
1.2. อ่อนนอ้มถ่อมตน  
1.3. เอาใจใส่ลูกคา้  
1.4. แต่งกายอยา่งสุภาพ  
1.5. จดจ าอยา่งเป็นประโยชน์  
1.6. บริหารอยา่งมืออาชีพ  
1.7. บริหารการท างานในแต่ละวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.8. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
1.9. มีทกัษะในการพดูท่ีดี  
1.10. เป็นผูฟั้งท่ีดี 

 

1.1. สนทนาด้วยความยิม้แย้ม 

การสนทนาดว้ยความยิม้แยม้ คือส่ิงท่ีเราจะพดูถึงเป็นล าดบัแรก เพราะการสนทนา ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ี
ผูแ้ทนเวชภณัฑต์อ้งใชอ้ยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นในการติดต่อกบัลูกคา้ หรือแมก้ระทัง่ กบัคนในองคก์ร
เดียวกนั ในการสนทนากบัลูกคา้ คุณจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย ์ หรือมีความ
เคารพนบัถือลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยก่์อน หากคุณมีทศันคติท่ีดี หรือมีความเคารพนบัถือลูกคา้ใน
เบ้ืองตน้แลว้ คุณก็จะสนทนากบับุคคลเหล่าน้ี เพื่อน าเสนอขอ้มูล หรือพดูคุยในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ขอ้มูลเวชภณัฑ ์ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งค านึงหรือสั่งตวัเองใหย้ิม้ตลอดเวลา สรุปก็คือ  คุณจะตอ้ง 
ยิม้แยม้ดว้ยความจริงใจ 
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1.2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ก็เป็นส่ิงทีมีความส าคญัมากเช่นเดียวกนั ในการสนทนา การทกัทาย หรือ 
การกล่าวลาลูกคา้ คุณตอ้งมีมารยาทท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน สุภาพ และท่ีส าคญั ตอ้งแสดงออกดว้ยความจริงใจ 
เพื่อเป็นการใหเ้กียรติลูกคา้ของเรา ท่ีส าคญั อยา่ลืม ยกมือไหวทุ้กคร้ังเม่ือกล่าวค าทกัทายและค าอ าลา อยา่งท่ี
เราเรียกกนัวา่ ไปลามาไหว ้ไง 

 

1.3. เอาใจใส่ลูกค้า  

คุณควรสังเกตและพยายามเอาใจใส่ลูกคา้เพื่อท่ีเราจะไดท้ราบวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร มีขอ้สงสัยหรือ
ตอ้งการขอ้มูลส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่า นอกจากการเอาใจใส่ลูกคา้ในกรณีของการน าเสนอขอ้มูลแลว้ เรา
ก็ควร เอาใจใส่ลูกคา้ ในการเยีย่มเยยีน ถามไถ่ ติดตามผลหลงัการขาย อยา่งสม ่าเสมอ จึงจะเรียกไดว้า่ เอาใจ
ใส่ลูกคา้อยา่งแทจ้ริง  
 

1.4. แต่งกายอย่างสุภาพ  

การแต่งกาย นบัไดว้า่เป็นส่ิงแรกท่ีลูกคา้จะมองเห็นจากตวัเราเลย การแต่งกายสามารถสร้างความ
ประทบัใจหรือสร้างความรู้สึกท่ีไม่ดีไดต้ั้งแต่แรกพบ ดงันั้น ในฐานะท่ีเราเป็นผูแ้ทนเวชภณัฑ ์ เราตอ้งแต่ง
กายใหสุ้ภาพ เหมาะสมกบักาละเทศะ เพื่อเป็นการให้เกียรติและใหค้วามเคารพต่อทั้งลูกคา้ สถานท่ี และยงั
รวมถึงองคก์รของเราดว้ย เห็นมั้ย บางส่ิงท่ีคุณอาจเคยคิดวา่เป็นเร่ืองเล็ก ๆ หรือเร่ืองส่วนตวั แทจ้ริงแลว้ 
สามารถสะทอ้นความเป็นมืออาชีพในตวัคุณไดเ้ลย 
 

1.5. จดจ าอย่างเป็นประโยชน์  

คุณตอ้งใชค้วามจ าให้เป็นประโยชน์ ดว้ยการ จ าขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีลูกคา้ตอ้งการซ่ึงคุณอาจจดบนัทึก
ไม่ทนั รวมถึงคุณควร จดจ าวา่ลูกคา้แต่ละรายชอบหรือไม่ชอบอะไร หรือปกติใชเ้วชภณัฑต์วัไหน กลุ่มไหน
เป็นประจ า ซ่ึงการจดจ าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เหล่าน้ี จะช่วยให้ลูกคา้รู้สึกวา่ เขามีความส าคญั เพราะคุณให้
ความสนใจ และเอาใจใส่ต่อเขาเป็นอยา่งดี  
 

1.6. บริหารอย่างมืออาชีพ  

การบริหารอยา่งมืออาชีพนั้น เนน้ในเร่ืองของ การบริหารเวลา นัน่คือ คุณตอ้งจดัล าดบัความส าคญั
ของงานวา่ งานไหนส าคญัมากท่ีสุด งานไหนส าคญันอ้ยลงมา และจดัล าดบัวา่งานไหนเร่งด่วนมากนอ้ยแค่
ไหน เพื่อท่ีจะได ้รู้วา่งานไหนควรท าก่อนหรือหลงั และคุณก็จะสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.7. บริหารการท างานในแต่ละวนัอย่างมีประสิทธิภาพ  

คุณควรบริหารงานในแต่ละวนัให้ลงตวัและไดผ้ลในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ตั้งเป้าให้
ตวัเองวา่ แต่ละวนัจะท าอะไรบา้ง และตอ้งท าอะไรใหเ้สร็จเรียบร้อย ถา้จะออกไปพบลูกคา้ ก็ตั้งเป้าไปเลยวา่ 
จะพบลูกคา้ก่ีรายในวนัน้ี และจะตอ้งปิดการขายใหไ้ดก่ี้ราย เป็นตน้ 
 

1.8. มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี  

คุณควรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการติดต่อกบัลูกคา้ด้วย ตอ้งพูดคุยและสนทนากบัลูกคา้ได้ทุกคน
อย่างสุภาพนอบน้อม แสดงออกถึงความจริงใจ และตอ้งไม่มีอคติส่วนตวักบัลูกคา้ หรือมีความรู้สึกว่าไม่
อยากติดต่อกบัลูกคา้รายนั้นรายน้ี คุณตอ้งมีความสามารถท่ีจะพูดคุยดว้ยรอยยิม้ และมีทศันคติท่ีดีกบัลูกคา้
เหมือนกนัทุกราย ถึงจะเรียกวา่ มืออาชีพจริงๆ 
 

1.9. มีทกัษะการพูดทีด่ี 

คุณจะตอ้งมีทกัษะการพูดท่ีดูเป็นมืออาชีพ โดยเร่ิมจาก การเปิดการน าเสนออยา่งน่าสนใจ และท า
ให้ลูกคา้อยากรู้ว่าเวชภณัฑ์ของเราคืออะไร ต่อมาก็ น าเสนอเวชภณัฑ์ให้มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะท าให้เรา
สามารถปิดการขายไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ี คุณตอ้งศึกษาขอ้มูลเวชภณัฑ์ให้เรียบร้อยและครบถว้น ว่าอะไรคือจุด
ดอ้ย อะไรคือจุดเด่นของเวชภณัฑ์แต่ละชนิด รวมถึงเวชภณัฑท่ี์เป็นคู่แข่งดว้ย เวลาน าเสนอคุณจะไดมี้ความ
มัน่ใจ และสามารถตอบค าถามไดด้ว้ยความฉะฉาน ดูแลว้น่าเช่ือถือ  
 

1.10. เป็นผู้ฟังทีด่ ี 

เม่ือลูกคา้พูดอะไร เราตอ้งตั้งใจฟัง พร้อมกบัท าความเขา้ใจส่ิงท่ีลูกคา้พูดให้ได ้นัน่คือ การตีความ 
และ หาค าตอบให้ไดว้า่ลูกคา้ตอ้งการอะไร อะไรท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงการเป็นผูฟั้งท่ีดี
นั้น มีความส าคญักว่าการเป็นผูพู้ดท่ีดี เพราะการเป็นผูฟั้งท่ีดีนั้น นอกจากจะไดป้ระโยชน์ในการทราบว่า
ลูกคา้ตอ้งการอะไรแลว้ ยงัเท่ากบั เป็นการให้เกียรติลูกคา้ ดว้ย วา่เราสนใจและตั้งใจฟังส่ิงท่ีเขาก าลงัพูดอยู ่
นัน่เอง 

หลงัจากท่ีคุณไดเ้รียนรู้ คุณสมบติั 10 ประการของนกัขายแนวหน้า ไปแลว้ คิดว่าหลายๆคนคงมี
มุมมองเก่ียวกบัการเป็นผูแ้ทนเวชภณัฑ์ท่ีเปล่ียนไป เพราะหลายคนคงคิดว่าการเป็นนกัขายท่ีดีนั้น คงตอ้ง
เป็นคนท่ีพูดเก่ง แต่จริงๆแล้ว จากท่ีเราได้เรียนรู้กันไปเม่ือครู่ จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติท่ีดีของนักขาย 
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองมารยาทอยูอ่ยา่งมากทีเดียว เห็นมั้ยวา่ แต่ละเร่ืองท่ีคดัเลือกมาให้คุณไดเ้รียนรู้นั้นน่าสนใจ 
และมีประโยชน์จริงๆ ดงันั้น ตอนน้ีได้เวลาท่ีเราจะมาเจาะลึกเร่ืองมารยาทให้เขา้ใจถึงหลกัการจริงๆ ว่า 
นิยามและวธีิการปฏิบติัทางกาย วาจา และทางสังคมนั้น ควรเป็นอยา่งไร 
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2. นิยาม “มารยาท” 

2.1. มารยาททางกาย 

มารยาททางกาย คือ การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง ดว้ยความนอบน้อม และให้เกียรติ ดว้ยความ
จริงใจ ถูกตอ้งตาม กาลเทศะ และวยัวุฒิ ซ่ึงการแสดงออกมารยาททางกายน้ี จะตอ้งไม่มากเกินไปหรือนอ้ย
เกินไป เพราะถา้มากเกินไป ก็ดูไม่จริงใจ หรือเสแสร้ง แต่ถา้น้อยเกินไป ก็ดูเหมือนเราไม่ให้เกียรติ ดงันั้น 
เราควรดูจากสถานกาณ์ต่างๆ ท่ีเราอยู ่ซ่ึงเราอาจ สังเกตจากสายตา หรือ ท่าทางของลูกคา้ วา่มีการตอบรับท่ี
เป็นกนัเอง หรือเราท าใหเ้ขารู้สึกอึดอดั จากการแสดงออกท่ีมากเกินไป 

เร่ืองมารยาททางกาย จะแบ่งออกเป็น  

2.1.1. การไหว ้ 

2.1.2. การแต่งกาย  

2.1.3. การแนะน าตวั  

2.1.4. การนัง่/ยนื เม่ือสนทนากบัผูใ้หญ่ 

2.1.5. การคอยพบลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย ์

 

2.1.1. การไหว้ 

มารยาททางกายล าดบัแรกท่ีเราจะมาดูกนัก็คือ การไหว ้ส่ิงท่ีเราควรค านึงในการไหวก้็คือ เราตอ้ง
ไหวผู้ใ้หญ่ด้วยความเคารพ ยิ้มแยม้ แจ่มใส โคง้ตวัเล็กน้อย แต่ ไม่ควรยกมือลงเร็วเกินไปหลงัจากไหว  ้
เพราะจะดูเหมือนคนมารยาทแข็งได้ นอกจากน้ีแลว้ เราควรให้เกียรติกบัลูกคา้เสมอ ไม่ใช่แค่เฉพาะตอนท่ี
เราตอ้งการจะขายเวชภณัฑ์เท่านั้น แต่เราตอ้งรู้จกัไหว ้พดูคุยทกัทาย ถามไถ่ทุกขสุ์ขบา้ง เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกวา่
เราใส่ใจเขาเป็นอยา่งดี แต่การถามเร่ืองดงักล่าวนั้น ตอ้งไม่ถามเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวั เพราะมนัจะดูเกินขอบเขต
ท่ีเหมาะสมไปได ้

 
ตัวอย่างการไหว้ทีถู่กต้อง 

• การไหวผู้ท่ี้มีอายุสูงกว่า  -  ประนมมือโดยให้ น้ิวโป้งอยู่ท่ีปลายจมูก ของผูไ้หว ้และกม้ศรีษะลง 
เพื่อแสดงความเคารพอยา่งนอบนอ้ม 

• การไหวผู้ท่ี้มีอายุเท่ากนั  -  ประนมมือโดยให้ น้ิวโป้งอยู่ท่ีปลายคาง ของผูไ้หว ้และก้มศรีษะลง
เล็กนอ้ย 

• การไหวผู้ท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่  -  ประนมมือไวท่ี้ ระดบัอก และกม้ศรีษะลงเล็กนอ้ย 
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2.1.2. การแต่งกาย 

ในเร่ืองการแต่งกาย คุณควรเร่ิมดูจากเส้ือผา้ท่ีจะเลือกใส่ไปพบกบัลูกคา้วา่ เส้ือผา้ท่ีเราเลือกนั้น มีสี
ฉูดฉาดเกินไปและมีลวดลายมากไปหรือเปล่า ควรเลือกเส้ือผา้ท่ีสีอ่อน ๆ และลวดลายผา้แบบเรียบ ๆ ท่ี
ส าคญัท่ีสุด คุณผูห้ญิงตอ้งไม่ใส่กระโปรงสั้ นและเส้ือคอลึกหรือโป๊มากเกินไป เร่ืองการแต่งหน้าท าผม 
ผูห้ญิงควรเลือกแต่งหนา้อ่อน ๆ และจดัแต่งทรงผมให้เรียบร้อย ส่วนผูช้าย ก็แต่งกายให้ดูสะอาดเรียบร้อย 
และในกรณีท่ีจะตอ้งประชุมกลุ่ม หรือ ตอ้งเขา้ประชุมอยา่งเป็นทางการ ก็ควรผกูเนคไทใหเ้รียบร้อยดว้ย 

 
ตวัอยา่งการแต่งการท่ีไม่เหมาะสม เช่น  
1. การสวมรองเทา้แตะเปิดส้น  
2. การนุ่งกระโปรงสั้น ความยาวของกระโปรงท่ีเหมาะสม ควรเสมอระดบัเข่าหรือต ่ากวา่ 
3. การสวมกางเกงยนีส์ หรือ กระโปรงยนีส์ หรือ กางเกงแนบเน้ือ 
4. การสวมเส้ือแขนกุด เส้ือกล้าม หรือ เส้ือยืดไม่มีปก  กรณีสวมเส้ือดังกล่าว ควรสวมเส้ือนอกทับ 

ตลอดเวลาขณะปฏิบติังาน  
5. การสวมใส่เส้ือผา้ท่ีบาง หรือ รัดรูปจนเกินไป 
6. การสวมเส้ือเปิดคอลึก หรือ เปิดหนา้อก 

 

2.1.3. การแนะน าตัว 

ในการแนะน าตัว โดยเฉพาะคร้ังแรกท่ีพบ คุณควรเตรียมนามบัตรให้ลูกค้าหรือบุคลากรทาง
การแพทย ์และเม่ือยื่นนามบตัรให้ลูกคา้ ควรโนม้ตวัเล็กนอ้ย เพื่อให้ดูมีความนอบนอ้ม และให้เกียรติลูกคา้
มากข้ึน จากนั้น คุณควรแนะน าตวัเองใหช้ดัเจน กระชบั ดว้ยน ้ าเสียงท่ีสุภาพ ไม่ดงัจนท าให้ลูกคา้ตกใจหรือ
รู้สึกเหมือนโดนตะคอก หรือไม่ควรใชเ้สียงค่อยจนเกินไป ทั้งน้ี เพื่อให้ลูกคา้สามารถไดย้ินรายละเอียดต่าง 
ๆ ไดค้รบถว้นชดัเจน และ การแสดงกริยาท่าทาง ก็ควรใหเ้ป็นธรรมชาติ มีความเคารพ และไม่จ  าเป็นตอ้งให้
ความนอบนอ้มท่ีมากเกินไป เพื่อไม่ใหดู้เหมือนเราไม่จริงใจ ส่วนในช่วงระหวา่งการสนทนานั้น คุณตอ้งไม่
พูดเล่น หรือ ต่อปากต่อค า หรือ เถียงลูกคา้ เม่ือลูกคา้มีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กบัส่ิงท่ีคุณเสนอไป ซ่ึงคุณควร
เขา้ใจส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ และอธิบายรายละเอียดให้ลูกคา้เขา้ใจอยา่งครบถว้น และรับฟังปัญหาต่าง ๆ 
อยา่งเตม็ใจดว้ย 
 

2.1.4. การน่ัง/ยนื เมื่อสนทนากบัผู้ใหญ่ 

การนั่งหรือยืนเม่ือสนทนากบัผูใ้หญ่ เราควรให้เกียรติผูใ้หญ่หรือลูกคา้เสมอ โดยเรา ควรรอให้
ผูใ้หญ่หรือลูกคา้เชิญนัง่ก่อน แลว้จึงค่อยนัง่ และ ขออนุญาตก่อนท่ีจะลุกจากท่ีนัง่หรือออกไปไหนทุกคร้ัง 
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เพราะบางคร้ัง ผูใ้หญ่อาจก าลงัจะพูดหรือตอ้งการถามขอ้มูลอะไรกบัเรา ถึงแมใ้นกรณีท่ีผูใ้หญ่ไม่มีธุระ
หรือไม่มีอะไรพูดกบัเราก็ตาม เราก็ควรขออนุญาตก่อน เพื่อเป็นการให้เกียรติ และในการสนทนากบัผูใ้หญ่
นั้น ก็ควรรักษาระยะห่างในการพูดคุยกบัผูใ้หญ่ดว้ย โดยเราควรเวน้ระยะให้เหมาะสมไม่ใกลห้รือไม่ใกล
เกินไป ถา้คุณมีความจ าเป็นจะตอ้งยืนหรือนัง่ใกลก้บัผูใ้หญ่ ก็ควรกล่าวค าวา่ “ขออนุญาต” หรือ “ขอโทษ” 
ดว้ย เพราะถือเป็นมารยาทท่ีดีของสังคมไทย 
 

2.1.5. การคอยพบลูกค้าหรือบุคลากรทางการแพทย์ 

ในการไปพบลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อน าเสนอขอ้มูลหรือเยี่ยมเยียนก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีเรา
หลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยก็คือ การคอยพบลูกค้าหรือบุคลากรทางการแพทย์ ถา้เราไม่อยากนั่งรอพบลูกค้าหรือ
บุคลากรทางการแพทยล์ะก็ เราควรนดัเจอลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยก่์อนท่ีจะเขา้ไปพบเสมอ และ
ควรแจง้ให้ลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยท์ราบก่อนเขา้พบดว้ยวา่ เราจะพบเพื่อพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
ลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์จะไดจ้ดัเวลาเพื่อพูดคุยรายละเอียดต่างๆไวไ้ดด้ว้ย รวมจนถึง ลูกคา้หรือ
บุคลากรทางการแพทยอ์าจไดเ้ตรียมขอ้สงสัยไวถ้ามเราก่อนท่ีเราจะเขา้พบ ซ่ึงการนดัล่วงหนา้ก่อนเขา้พบน้ี 
จะท าให้ลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์ไดเ้ตรียมตวัในการพูดคุยไดอ้ยา่งเต็มท่ี และเม่ือเราสามารถตอบ
ขอ้สงสัยต่างๆ ใหก้บัลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยไ์ด ้ก็จะท าใหก้ารตดัสินใจของลูกคา้หรือบุคลากรทาง
การแพทยเ์ร็วข้ึนดว้ย แต่ถา้ลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยไ์ม่ไดเ้ตรียมตวัแลว้ละก็ เขาก็อาจตอ้งใชเ้วลาใน
การพิจารณามากข้ึนนัน่เอง ในกรณีท่ีลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยติ์ดภาระหน้าท่ี เราควรนัง่รอลูกคา้
หรือบุคลากรทางการแพทยจ์นลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยท์ าภาระหนา้ท่ีเสร็จ ไม่ควรเร่งรัด หรือถา้เรา
สงสัยว่าลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์อาจใช้เวลานาน เราอาจสามารถสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีท่ีรู้เร่ือง
ดงักล่าว หรือถามเวลาโดยประมาณได้ หรืออาจปรับเปล่ียนแผนโดยการไปพบลูกคา้หรือบุคลากรทาง
การแพทยท์่านอ่ืนก่อนกไ็ด ้

 
มารยาทในการรอพบลูกค้าหรือบุคลากรทางการแพทย์ 

ส่ิงท่ีส าคญัมากๆส าหรับมารยาทในการรอพบลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์ นัน่ก็คือ ผูแ้ทนฯ
ตอ้งรอดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนการท างานของลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย ์หรือ
ผู ้ท่ีท  างานอยู่ หรือรวมทั้ งผู ้ป่วยและญาติท่ีมานั่งรอในกรณีสถานท่ีเป็นโรงพยาบาลด้วย อย่าลืมว่า
สถานพยาบาลเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งการความสงบ คุณตอ้งให้เกียรติสถานท่ี และบริษทัของคุณเองดว้ย เพราะ
หากคุณแสดงกิริยาท่าทาง หรือค าพูดท่ีไม่เหมาะสมออกไป ไม่เพียงจะสะทอ้นไปถึงภาพลกัษณ์ของตวัคุณ
เอง แต่จะสะทอ้นกลบัไปยงับริษทัท่ีคุณท างานอยูด่ว้ย และนอกจากจะตอ้งไม่ส่งเสียงดงัรบกวนคนอ่ืนแลว้ 
ในกรณีสถานท่ีเป็นโรงพยาบาล คุณตอ้งไม่วางของหรือสัมภาระต่างๆบนเกา้อ้ี ซ่ึงจดัไวใ้ห้แก่ผูป่้วยหรือ
ญาติของผูป่้วย เพราะจะไปเบียดบงัท่ีนัง่ของผูป่้วยหรือญาติท่ีมารอพบแพทย ์ซ่ึงเร่ืองเล็กๆน้อยๆ ท่ีคุณมกั
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มองขา้มไปเหล่าน้ี แทจ้ริงสามารถส่งผลต่อการขายของคุณได ้เพราะถา้หากมีคนร้องเรียนถึงพฤติกรรมอนั
ไม่เหมาะสมของคุณกบัลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยแ์ลว้ละก็ คงไม่มีใครชอบผูแ้ทนฯท่ีไม่ค  านึงถึงผูอ่ื้น 
เพราะฉะนั้น คุณตอ้งค านึงถึงมารยาทเหล่าน้ีใหม้าก และในกรณีท่ีทางสถานพยาบาลจดัสถานท่ีรอพบให้กบั
ผูแ้ทนฯโดยเฉพาะ หรือมีกฎระเบียบปฏิบติั ในการรอคอยพบลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์อยา่งไรนั้น 
คุณก็ตอ้งศึกษาใหดี้ และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อจะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากลูกคา้หรือบุคลากรทาง
การแพทย ์หรือบุคคลท่ีคุณตอ้งการเขา้พบนั้น 

 
สุดทา้ย คุณไม่ควรรอพบลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์ดึกเกินไป หรือ โดยทัว่ไป ไม่ควรเกิน

เวลา 18:00 น. เพราะลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์ จะเหน่ือยลา้จากการท างานมาทั้งวนัแลว้ จึงไม่ควร
เซา้ซ้ีท่ีจะขอคุยกบัท่าน เพราะเหมือนวา่เราไม่เกรงใจ ซ่ึงจะไม่เป็นผลดีต่อตวัคุณเอง 
 
 

2.2. มารยาททางวาจา  

มารยาททางวาจาแบ่งออกเป็น 

2.2.1. การกล่าวค าทกัทาย / อ าลา 

2.2.2. การสนทนากบัลูกคา้ 

2.2.3. การสนทนากบัลูกคา้ทางโทรศพัท ์

2.2.4. การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

2.2.5. การเลือกใชค้  าพดู (ส าเนียงและน ้าเสียง) 

2.2.6. การตอบค าถามและการอธิบายเก่ียวกบัเวชภณัฑ์ 

 

2.2.1. การกล่าวค าทกัทาย / อ าลา 

ส่ิงแรกท่ีเราจะมาเร่ิมพูดกนัก็คือ การกล่าวค าทกัทายหรืออ าลา ในการกล่าวค าทกัทายหรือค าอ าลา
นั้น คุณควรไหวพ้ร้อมกบัโคง้ตวัทุกคร้ัง แต่ก่อนท่ีเราจะเขา้ไปกล่าวทกัทาย เราควรดูก่อนว่าลูกค้าหรือ
บุคลากรทางการแพทยน์ั้น ก าลงัยุง่อยูห่รือไม่ ส่วนก่อนการกล่าวค าอ าลานั้น เราควรมัน่ใจก่อนวา่ ลูกคา้หรือ
บุคลากรทางการแพทยจ์บการสนทนาหรือไม่มีเร่ืองท่ีจะถามหรือพูดคุยกบัเราแลว้ เราจึงจะกล่าวค าอ าลา
และไม่ลืมท่ีจะยกมือสวสัดีดว้ย 
(สรุป - ให้กล่าวค าทักทาย / อ าลา พร้อมท้ังยกมือไหว้อย่างสุภาพ) 
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2.2.2. การสนทนากบัลูกค้า 

การสนทนากบัลูกคา้ท่ีเหมาะสมและสุภาพนั้น ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
ควรใช้ค าพูดที่เหมาะสมในที่สาธารณะ ซ่ึงค าพูดท่ีเหมาะสมนั้น คือ ตอ้งแสดงถึงความเคารพ และให้เกียรติ
ลูกคา้ ท่ีส าคญั ไม่ควรใชค้  าพูดท่ีแสดงความสนิทสนมกบัลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์มากเกินไป เช่น 
ไม่ควรพดูวา่ "ช่วย order หน่อยนะคะ หนูตอ้งท ายอดใหถึ้ง ไม่อยา่งนั้นหนูแยแ่น่เลย" เพราะฟังดูแลว้เหมือน
คุณใชค้วามสนิทสนมส่วนตวัมากเกินไป ซ่ึงจะท าให้ภาพลกัษณ์ของลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์ท่าน
นั้นเสียหาย หรือดูไม่ดีในสายตาคนอ่ืนได้ ซ่ึงจะท าให้เกิดผลเสียต่อตัวคุณเอง และสร้างความไม่น่า
ประทบัใจ และความไม่เป็นมืออาชีพใหแ้ก่ลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย ์นัน่เอง 

 
การเข้าพบและน าเสนอสินค้าของผู้แทนเวชภัณฑ์ทีด่ี  

ในการน าเสนอสินค้านั้น คุณตอ้งค านึงเสมอว่า ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบจริง ๆ นั้นก็คือ ขอ้มูล
ผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยั และรวมถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคของเวชภณัฑ์ท่ีเราน าไปเสนอ ดงันั้น คุณ
ตอ้งศึกษารายละเอียดของผลิตภณัฑ์ให้ดี เพื่อท่ีจะสามารถน าเสนอและสนทนากบัลูกคา้ได้อย่างมัน่ใจ ดู
น่าเช่ือถือ อีกทั้งยงัท าใหส้ามารถตอบค าถามของลูกคา้ไดอ้ยา่งผูมี้ความรู้จริงๆ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเสนอการ
ขายของคุณ เพราะลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้รับขอ้มูลท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสินใจให้สามารถสั่งซ้ือเวชภณัฑ์ท่ีคุณน าไปเสนอได้ง่ายข้ึน และท่ีส าคญั ต้องไม่เดินตามลูกคา้หรือ
บุคลากรทางการแพทยเ์พื่อน าเสนอรายละเอียดท่ีเราตอ้งการคุย หรือคุยกบัลูกคา้ในสถานท่ีหรือบริเวณท่ีไม่
เหมาะสม เช่น ทางเดิน หนา้ประตู ท่ีมีคนเดินผา่นไปมา เป็นตน้ เพราะลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์จะ
รู้สึกอึดอดัและรู้สึกวา่เราไม่เกรงใจ 

 

2.2.3. การสนทนากบัลูกค้าทางโทรศัพท์ 

การสนทนากบัลูกคา้ทางโทรศพัท์นั้น จะใช้ในกรณีท่ีลูกคา้บางท่านอนุญาตให้โทรหาได ้เพราะ
ลูกคา้บางทา่นอาจจะสะดวกให้โทรหา แต่บางท่านอาจจะไม่ชอบหรือไม่สะดวก ก็ตอ้งศึกษาลูกคา้ให้ดีก่อน 
ในกรณีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งติดต่อกบัลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยอ์ยา่งเร่งด่วน ใหคุ้ณใชว้จิารณญาณ
วา่ ควรโทรเขา้เบอร์ท่ีท างานหรือเขา้เบอร์มือถือท่ีท่านไดรั้บอนุญาตแลว้ และในการโทรหาลูกคา้นั้น ควรจะ
พูดคุยแต่ธุระท่ีจ าเป็น เร่งด่วน และเป็นเร่ืองท่ีไม่รบกวนเวลาลูกคา้นานเกินไป หรือจะใชเ้พื่อการนดัหมาย
ในการเขา้พบก็ได ้ และส่ิงท่ีควรค านึงอีกประการหน่ึงก็คือ การเตรียมตวัและขอ้มูลในการพูดคุยให้พร้อม 
ในการสนทนาทางโทรศพัท์ ควรล าดับเร่ืองและวางแผนก่อนการโทรศพัท์ และเตรียมเอกสารให้ครบ 
เพื่อใหส้ามารถตอบค าถามและหาขอ้มูลจากเอกสารท่ีไดเ้ตรียมไวไ้ดท้นัที โดยไม่ตอ้งเสียเวลาคน้หาเอกสาร
ขณะคุยโทรศพัท ์
(สรุป – ใช้ในกรณีพูดคุยธุระส้ันๆ หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือนัดหมาย) 
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2.2.4. การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

ในการเขา้ประชุมร่วมกบัลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทย์นั้น แน่นอนว่า เราไม่ควรพูดคุยกนัเอง
ในระหว่างการประชุม เพราะเป็นการเสียมารยาทและเป็นการไม่เคารพต่อท่ีประชุม ส่วนการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุม ก็ควรยกมือก่อนการแสดงความคิดเห็น และรอให้ผูแ้สดงความคิดเห็นท่านอ่ืนพูดจบ
ก่อน เราจึงแสดงความคิดเห็นต่อไป โดยคุณควรใช้ค  าพูดท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ สุภาพ และน่าเช่ือถือในการ
แสดงความคิดเห็น 

 

2.2.5. การเลอืกใช้ค าพูด (ส าเนียงและน า้เสียง) 

การเลือกใช้ค  าพูด ส าเนียงและน ้ าเสียง ก็มีความส าคญัในการสนทนากบัลูกคา้หรือบุคลากรทาง
การแพทย ์และยงัแสดงให้เห็นถึงมารยาททางวาจาไดเ้ช่นกนั ดงันั้น คุณควรใช้น ้ าเสียงและค าพูดท่ีสุภาพ 
อ่อนนอ้ม แสดงถึงความจริงใจ ท่ีส าคญั อยา่ลืมลงทา้ยดว้ยค าวา่ “ค่ะ” หรือ “ครับ” เสมอ 

 

2.2.6. การตอบค าถามและการอธิบายเกีย่วกบัเวชภัณฑ์ 

ในเร่ือง การตอบค าถามและการอธิบายเก่ียวกบัเวชภณัฑ์ คุณควรฟังค าถามของลูกคา้ให้จบก่อน 
และท าความเขา้ใจกบัค าถามใหดี้ เพื่อท่ีจะไดส้ามารถตอบค าถามไดต้รงประเด็น ในการตอบค าถาม คุณควร
ยกตวัอย่างประกอบด้วย หรือหากคุณมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนค าพูดของคุณให้
น่าเช่ือถือ คุณก็ควรเตรียมพร้อมส าหรับการอา้งอิง หรือพร้อมท่ีจะให้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ แก่ลูกคา้ดว้ย 
หากมีการร้องขอ เช่นอาจเป็น แผน่พบัแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเวชภณัฑ ์หรือเอกสารอา้งอิงทางการแพทย ์

การตอบค าถามและการอธิบายเกีย่วกบัเวชภัณฑ์ 

ในการตอบค าถามหรืออธิบายเก่ียวกบัเวชภณัฑ์นั้น คุณควรใชน้ ้ าเสียงท่ีสุภาพ และสบตาลูกคา้เป็น
ระยะ เพื่อท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าเรามัน่ใจในส่ิงท่ีพูดหรืออธิบายออกไป และควรจะหยุดการอธิบายเป็นช่วงๆ 
เพื่อใหลู้กคา้ท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีไดฟั้งอยู ่และสามารถถามขอ้สงสัยได ้

 
 

2.3. มารยาททางสังคม  

มารยาทล าดบัต่อไปท่ีเราจะพดูถึงกนัในท่ีน้ีก็คือ มารยาททางสังคม ซ่ึง มารยาททางสังคม ประกอบไปดว้ย 
2.3.1.  การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
2.3.2.  การวางตวัให้เหมาะสม 
2.3.3.  การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 
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มารยาททางสังคม ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั เพราะเราตอ้งพบปะลูกคา้ และเขา้สังคมอยูเ่สมอ 
ไม่วา่จะเป็นการรับประทานอาหาร, การติดต่อ, การสนทนา และการจดักิจกรรมในโอกาสท่ีส าคญัต่าง ๆ ก็
ตาม คุณทราบหรือไม ่วา่มารยาททางสังคมท่ีเราควรรู้ไวมี้อะไรบา้ง  
 

2.3.1 การใช้โทรศัพท์มือถือ 

การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ เป็นส่ิงท่ีเราควรระวงัให้มาก เพราะในปัจจุบนั เราใชมื้อถือกนัตลอดเวลาใน
การติดต่องาน โดยบางคร้ังเราอาจลืมไปวา่เราควรหรือไม่ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือในบางเวลา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง เวลาท่ีเขา้ประชุมและพบลูกคา้อยู ่เพราะฉะนั้น คุณตอ้งพยายามติดต่อธุระทุกอยา่งก่อนการเขา้พบลูกคา้ 
เพื่อท่ีคุณจะไดไ้ม่ตอ้งมานัง่กงัวลกบัโทรศพัท ์วา่จะมีคนติดต่อเร่ืองเร่งด่วนในขณะน าเสนอขอ้มูล หรือ คุย
เร่ืองงานต่างๆ กับลูกค้า ดังนั้น คุณควรปิดโทรศพัท์มือถือในขณะสนทนากับลูกค้าหรือบุคลากรทาง
การแพทย ์
 

2.3.2 การวางตัวให้เหมาะสม 

มารยาทในการวางตวัให้เหมาะสม เป็นเร่ืองท่ีเราจะตอ้งคอยระวงัอยู่เสมอในการเขา้พบลูกคา้ โดย
การวางตวัให้เหมาะสมนั้น ตอ้งค านึงในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี คือ นอกจากท่ีเราตอ้งพูดคุยและแสดงกิริยาท่ี
สุภาพ อ่อนนอ้ม และให้เกียรติลูกคา้หรือคู่สนทนาของเรา ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น เรายงัตอ้งระวงัท่ีจะ ไม่
แสดงกิริยาหรือค าพูดท่ีสนิทสนมกบัลูกคา้มากเกินควร แมว้่าเราจะรู้จกักบัลูกคา้ท่านนั้นเป็นอย่างดีก็ตาม 
เช่น การเดินกบัผูใ้หญ่ ถา้เดินน า ใหเ้ดินห่างพอสมควร อยูด่า้นใดก็แลว้แต่สถานท่ีอ านวย แต่โดยปกติจะเดิน
อยูท่างดา้นซ้ายของผูใ้หญ่ หากเดินตาม ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายของผูใ้หญ่เช่นกนั และเดินดว้ยความส ารวม 
ไม่ว่าเดินน าหรือตาม และตอ้งไม่ลืมวา่การสนทนาของเรากบัลูกคา้ อาจมีผูอ่ื้นมองเห็นหรือร่วมอยู่ในการ
สนทนานั้นดว้ย ทั้งน้ี ในการวางตวักบัลูกคา้ต่างเพศ โดยเฉพาะผูแ้ทนเวชภณัฑ์ผูห้ญิง ตอ้งระวงัให้มาก คุณ
ตอ้งวางตวัให้ดูน่าเช่ือถือ และน าเสนอขอ้มูลเวชภณัฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนั่นจะท าให้ลูกคา้มี
ทศันคติท่ีดีต่อตวัคุณ และบริษทัของคุณเอง  

อีกส่ิงหน่ึงท่ีคิดวา่คนมกัท ากนัเป็นประจ าในอดีต นัน่ก็คือ การซ้ือขนมหรือการซ้ือของไปฝากลูกคา้ 
หากแต่จริงๆแลว้ คุณทราบหรือไม่วา่การท่ีคุณน าส่ิงของต่างๆไปฝากลูกคา้ทุกคร้ังท่ีเขา้พบ จนอาจกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบติันั้น แทจ้ริงแลว้ ลูกคา้อาจตอ้งการขอ้มูลดา้นเวชภณัฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
เลือกใชย้าหรือเวชภณัฑ์ท่ีคุณน าไปเสนอมากกวา่ อีกทั้ง การให้ของฝากหรือของขวญั ยงัเป็นการกระท าท่ี
ผดิเกณฑจ์ริยธรรมฯในปัจจุบนัอีกดว้ย 
(สรุป – ไม่ควรน าของฝากไปให้ลูกค้าในการเข้าพบลูกค้า) 
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2.3.3 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง ส่ือหรือช่องทางในการติดต่อในลกัษณะของการ
ส่ือสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นส่ือรูปแบบใหม่ (new media) ท่ีบุคคลทัว่ไป
สามารถน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดด้ว้ยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/
หรืออุปกรณ์ส่ือสารประเภทต่างๆ ในปัจจุบนัมีแหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดข้ึนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, MySpace, YouTube, 
Blog, Wiki, Line, Whatsapp รวมทั้ งเว็บไซต์ต่างๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเปิดให้บริการ file 
sharing, photo sharing, video sharing และกระดานข่าว (webboard) เป็นตน้1 

เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีทั้งประโยชน์และโทษท่ีควรระวงั 
โดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารบางอยา่งท่ีเผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแลว้อาจไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้และอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อองค์กร ดงันั้น เพื่อให้ผูแ้ทนเวชภณัฑ์สามารถใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ผูแ้ทนเวชภณัฑ์พึงตระหนักในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้ความหรือความเห็นท่ีเผยแพร่บน Social Network เป็นขอ้ความท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสาธารณะ ผู ้

เผยแพร่ตอ้งรับผิดชอบ ทั้งทางดา้นสังคม และดา้นกฎหมาย นอกจากน้ี ยงัอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง 
การท างานและอนาคตของวชิาชีพของตนได ้

2. ใช้ความระมดัระวงัอย่างยิ่ง ในการเผยแพร่ความคิดเห็นท่ีอาจกระตุน้หรือน าไปสู่การโตแ้ยง้ท่ีรุนแรง 
เช่น เร่ืองเก่ียวกบัการเมืองหรือศาสนา 

3. พึงระลึกว่า พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หมวด 1 ความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ มีผลผูกพนัต่อการเผยแพร่ขอ้มูลและการแสดงความคิดเห็นบน Social Network 
ดว้ย  

4. ตอ้งไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น หากตอ้งการกล่าวอา้งถึงแหล่งขอ้มูลท่ีสนบัสนุนขอ้ความ
ของตน ควรใหก้ารอา้งอิงถึงแหล่งขอ้มูลนั้นอยา่งชดัเจน 

5. การใช ้Social Network นั้น การแบ่งแยกระหวา่งเร่ืองส่วนตวั และเร่ืองหนา้ท่ีการงาน เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก 
ดงันั้น หากประสงค์จะใช้ Social Network เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองหน้าท่ีการงานหรือข้อมูล
เก่ียวกบัหน่วยงาน ควรแยกบญัชีผูใ้ช ้(Account) ระหวา่งการใชเ้พื่อเร่ืองส่วนตวั และเร่ืองหนา้ท่ีการงาน
ออกจากกนั ยกตวัอยา่งเช่น การใช ้Facebook ประชาสัมพนัธ์ส่วนงาน ควรมีการแยก Facebook profile 
ท่ีใชส้ าหรับติดต่อกบัเครือข่ายของตนในเร่ืองส่วนตวั หรือเร่ืองครอบครัว ออกจาก Facebook profile ท่ี

                                                           
1 ปรับจากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (ท่ีมา: https://www.facebook.com/mahidol/notes) 

https://www.facebook.com/mahidol/notes
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ใช้ประชาสัมพนัธ์ส่วนงาน หรืออาจตั้งเป็น Facebook page ประจ าส่วนงานข้ึนแทนท่ีจะใช้ profile 
ส่วนตวั 

6. ไม่ควรเผยแพร่ขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือขอ้มูลภายในของบริษทัผา่น Social Network 

7. พึงตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้มูลของบุคคลอ่ืน เน่ืองจากผลของการเผยแพร่ขอ้มูล 
อาจมีผลกระทบต่อบุคคล หน่วยงาน และวชิาชีพของตนได ้โดยท่ี 

7.1. ระมัดระวงัอย่างยิ่งในการใช้ Social Network ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือบุคลากรทาง
การแพทยโ์ดยเฉพาะไม่ควรใช้ Account ท่ีใช้ส าหรับเร่ืองส่วนตวัเพื่อการน้ี เน่ืองจากไม่มีวิธีท่ี
ไดผ้ลสมบูรณ์ในการปกปิดความลบัของลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยบ์น Social Network 

7.2. ปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมของวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด 

7.3. เคารพและระมัดระวงัอย่างยิ่ง ไม่ให้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความลับ 
(Confidentiality) ของผูอ่ื้น 

7.4. หากตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อการศึกษา เช่น รูปภาพ หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีมาจากบุคคลอ่ืน ตอ้งขอ
อนุญาตจากเจา้ของข้อมูลก่อนเสมอ และตอ้งลบขอ้มูลท่ีอาจจะท าให้มีการทราบถึงตวัตนของ
เจา้ของขอ้มูลให้หมด เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของข้อมูล ทั้งน้ี ให้
รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลในกลุ่มปิดเฉพาะดว้ย 

 

สรุปสาระส าคัญ พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 ฉบับที ่22 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2560 ได้มีการประกาศใช้เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบบั 2  มี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือพระราชบญัญติัท่ีวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคอมพิวเตอร์
ท่ีวา่น้ี เป็นไดท้ั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค สมาร์ตโฟน รวมถึงระบบต่างๆ ท่ีถูกควบคุมดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ดว้ย ซ่ึงเป็น พ.ร.บ.ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อป้องกนัและควบคุมการกระท าผิดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้าก
การใชค้อมพิวเตอร์ หากใครกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์น้ี จะตอ้งไดรั้บบทลงโทษตามท่ี พ.ร.บ.
ก าหนดไว ้

                                                           
2 https://www.marketingoops.com/news/viral-update/computer-law/  May 26, 2017, 

https://contentshifu.com/computer-law/  May 6, 2018 

https://www.marketingoops.com/news/viral-update/computer-law/
https://contentshifu.com/computer-law/
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ปัจจุบนัมีคนใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงสมาร์ตโฟนเป็นจ านวนมาก บางคนก็อาจจะใช้ในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ แต่บางคนก็อาจใช้ส่ิงน้ีท าร้ายคนอ่ืนในทางออ้มดว้ยก็ได ้เราอาจจะไดย้ินข่าวเร่ืองการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์อยูบ่า้ง ซ่ึงบางเหตุการณ์ก็สร้างความเสียหายไม่นอ้ย เพื่อจดัการกบัเร่ืองเหล่าน้ี จึง
ตอ้งมี พ.ร.บ.ออกมาควบคุม ในเม่ือการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเร่ืองใกลต้วัเรา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ก็เป็นเร่ือง
ใกลต้วัเราเช่นกนั หากเราไม่รู้เอาไว ้เราอาจเผลอไปกระท าความผดิ โดยท่ีเราอาจไม่ไดต้ั้งใจก็เป็นได ้ 

ส าหรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบบั 2 น้ี สามารถสรุปสาระส าคญัแบบง่ายๆ ไดด้งัน้ี 

1) การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม มีโทษปรับ 200,000 บาท 
2) การส่ง SMS โฆษณา โดยไม่ไดรั้บความยินยอม หรือให้ผูรั้บสามารถปฏิเสธขอ้มูลนั้นได ้ถือเป็นส

แปม มีโทษปรับ 200,000 บาท 
3) การส่ง Email ขายของ ถือเป็นสแปม มีโทษปรับ 200,000 บาท 
4) กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ยกเวน้การกดไลค์ ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับสถาบัน เส่ียงเข้าข่าย

ความผดิมาตรา 112 หรือมีความผดิร่วม 
5) กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากขอ้มูลท่ีแชร์มีผลกระทบต่อผูอ่ื้น อาจเขา้ข่ายความผดิตาม พ.ร.บ.

คอมพฯ์ โดยเฉพาะท่ีกระทบต่อบุคคลท่ี 3 
6) พบขอ้มูลผิดกฎหมายอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเจา้ของคอมพิวเตอร์กระท าเอง 

สามารถแจง้ไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได ้หากแจง้แลว้ลบขอ้มูลออก เจา้ของก็จะไม่มีความผิด
ตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเวบ็ไซตต่์าง ๆ รวมไปถึงเฟซบุก๊ ท่ีใหแ้สดงความคิดเห็น หากพบวา่
การแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เม่ือแจง้ไปท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อลบไดท้นัที เจา้ของระบบ
เวบ็ไซตจ์ะไม่มีความผดิ 

7) ส าหรับ แอดมินเพจ ท่ีเปิดใหมี้การแสดงความเห็น เม่ือพบขอ้ความท่ีผิด พ.ร.บ.คอมพฯ์ เม่ือลบออก
จากพื้นท่ีท่ีตนดูแลแลว้ จะถือเป็นผูพ้น้ผดิ 

8) ตอ้งไม่โพสตส่ิ์งลามกอนาจาร ท่ีท าใหเ้กิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได ้
9) การโพสเก่ียวกบั เด็ก เยาวชน ตอ้งปิดบงัใบหนา้ ยกเวน้ เม่ือเป็นการเชิดชู ช่ืนชม อยา่งใหเ้กียรติ 
10) การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้สียชีวิต ตอ้งไม่ท าให้เกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือถูกดูหม่ิน เกลียดชงั 

โดยหากเกิดการกระท า ญาติสามารถฟ้องร้องไดต้ามกฎหมาย 
11) การโพสต์ด่าว่าผูอ่ื้น มีกฏหมายอาญาอยู่แลว้ ไม่มีขอ้มูลจริง หรือถูกตดัต่อ ผูถู้กกล่าวหา เอาผิดผู ้

โพสตไ์ด ้และมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
12) ตอ้งไม่ท าการละเมิดลิขสิทธ์ิผูใ้ด ไม่วา่ขอ้ความ เพลง รูปภาพ หรือวดีิโอ 
13) การส่งรูปภาพแชร์ของผูอ่ื้น เช่น สวสัดี อวยพร ไม่ผิด ถา้ไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย ์หรือหา

รายได ้
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ทั้งน้ี น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว ซ่ึงยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีส่งผล
กระทบต่อการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ ดงันั้น จึงควรรู้กฎกติกาการใช้งานไวก่้อน ก็จะช่วยป้องกนัไม่ให้
เราเส่ียงต่อการกระท าผดิกฎหมายได ้

 
มาถึงช่วงสรุปสาระส าคญัของการศึกษาเร่ืองมารยาททัว่ไปในการเขา้พบลูกคา้แลว้ จะเห็นไดว้า่ 

การมีมารยาทท่ีดี และการแสดงออกทาง กาย วาจา และสังคม ท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะนั้น มีประโยชน์
หลายประการ ไดแ้ก่ 

1) เป็นประตูท่ีจะพาท่านไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  
2) เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลกัษณ์ของคุณ และบริษทัของคุณเอง 
3) ท่ีส าคญัยิ่งก็คือ คุณได้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ด้วยความสามารถทางวิชาชีพในการ

น าเสนอเวชภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อแนะน าเพิม่เติมส าหรับคุณลกัษณะของผู้แทนเวชภัณฑ์ทีด่ี  มีดงัน้ี 

1. ผูแ้ทนเวชภณัฑต์อ้งเขา้รับการฝึกอบรม และมีวชิาความรู้ ความรับผดิชอบเพียงพอท่ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
เภสัชภณัฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  าและเหมาะสม ในกรณีท่ีผูแ้ทนเวชภณัฑ์มีความรู้ไม่เพียงพอในการ
ตอบค าถาม หรือข้อสงสัยเก่ียวกับเภสัชภัณฑ์ในความรับผิดชอบของตน ผูแ้ทนนั้นต้องติดต่อกับ
เจา้หนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบโดยตรงของบริษทัแทนการพยายามตอบปัญหาดว้ยตนเอง 

2. ผูแ้ทนเวชภณัฑต์อ้งมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบหนา้ท่ีเสมอ  

3. การน าเสนอเภสัชภณัฑ์ด้วยวาจา เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือภาพน่ิง หรือส่ิงพิมพ์ ตอ้งเท่ียงตรง เป็น
ธรรม และมีมาตรฐานท่ียอมรับได ้ 

4. พึงงดเวน้การเปรียบเทียบท่ีไม่เป็นธรรม หรือช้ีน าให้เขา้ใจผิด หรือการเปรียบเทียบบ่งบอกขอ้ดีทาง
สรรพคุณท่ีไม่เป็นจริง  

5. ผูแ้ทนเวชภณัฑ์ ควรตอ้งจดัเตรียมรายละเอียดขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัเภสัชภณัฑ์ท่ีตอ้งการส่งเสริม
การขาย และพร้อมน าเสนอใหก้บัลูกคา้หรือบุคลากรทางการแพทยอ์ยูเ่สมอ 

6. ผูแ้ทนเวชภณัฑต์อ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หรือ สวมเคร่ืองแบบบริษทัขณะปฏิบติัหนา้ท่ี  

7. เม่ือได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายจากการใช้เภสัชภณัฑ์ ผูแ้ทนเวชภณัฑ์ตอ้งรายงานให้กบัเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผดิชอบของบริษทั เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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