
 
 

 
 
 

หลกัจรยิธรรมทางธรุกจิ  
ส าหรบัการตดิตอ่กบับคุลากรทางการแพทยข์อง APACMED 

 
พนัธกจิของ APACMED: พนัธกจิของเราคอื 
ปรบัปรงุมาตรฐานการดแูลผา่นการรว่มมอืดา้นนวตักรรมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
โดยมเีป้าหมายเพือ่รว่มกนัสรา้งอนาคตดา้นการดแูลสขุภาพในเอเชยีแปซฟิิก 
 
 
ก.  วตัถปุระสงคแ์ละการบงัคบัใชห้ลกัจรยิธรรม 
 
หลกัจรยิธรรมทางธรุกจิ (“หลักจรยิธรรม”) ฉบบันีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2016 เป็นตน้ไป 
 
สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์หง่เอเชยีแปซฟิิก หรอื Asia Pacific Medical 
Technology Industry Association (“APACMed”) 
สง่เสรมิจรยิธรรมในการตดิตอ่ระหวา่งอตุสาหกรรมเทคโนโลยทีางการแพทยก์บับคุลากรทางการแพทย ์
เพือ่ความกา้วหนา้ของพันธกจิ APACMed   
วัตถปุระสงคข์องหลกัจรยิธรรมฉบบันีค้อืเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัองคก์รสมาชกิทีพั่ฒนา ผลติ 
จ าหน่าย ท าการตลาด หรอืจัดจ าหน่ายเทคโนโลยทีางการแพทยใ์นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (“สมาชกิ”) 
ในการตดิตอ่สือ่สารกบับคุคลและองคก์รทีใ่ชง้าน แนะน า ซือ้ 
หรอืสัง่จา่ยเทคโนโลยทีางการแพทยใ์นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิก (“HCP”) 
 
สมาชกิสญัญาวา่จะปฏบิตัติามมาตรฐานนี ้
โดยจะปรับใชแ้ละปฏบิตัติามหลกัการทางจรยิธรรมทีร่ะบไุวใ้นหลกัจรยิธรรมฉบบันี ้ 
หลกัจรยิธรรมฉบบันีอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของกฎหมายของแตล่ะประเทศ จังหวดั หรอืภมูภิาค 
รวมทัง้หลักจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิทีบ่งัคบัใชก้บัสมาชกิ  
หากขอ้ก าหนดของกฎหมายหรอืหลักจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิอืน่ใดทีบ่งัคบัใชก้บัสมาชกิมคีวามเ
ขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดเดยีวกนัในหลกัจรยิธรรมฉบบันี ้
สมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีม่คีวามเขม้งวดมากกวา่ในกฎหมายหรอืหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิ
นัน้  ในท านองเดยีวกนั 
หากขอ้ก าหนดของหลกัจรยิธรรมฉบบันีม้คีวามเขม้งวดมากกวา่ขอ้ก าหนดเดยีวกนัของกฎหมายหรอืหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิทีบ่งัคับใชก้บัสมาชกิ 
สมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีม่คีวามเขม้งวดกวา่ในหลักจรยิธรรมนี ้
 
ข. หลกัทางจรยิธรรม  
 
1. การตดิตอ่และการรว่มมอืกนัเพือ่คงความสามารถในการตดัสนิใจโดยอสิระและความเชื่

อม ัน่ของประชาชนท ัว่ไป 
1.1 APACMed ตระหนักดวีา่การตดิตอ่และการรว่มมอืกนัระหวา่งสมาชกิกบั HCP 

มคีวามจ าเป็นในการสรา้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการแพทย ์
และการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิารของสมาชกิไดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ  
ซึง่ผลสดุทา้ยแลว้ การมปีฏสิมัพันธเ์หลา่นีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูป่้วย 

1.2 APACMed 

มุง่มัน่ทีจ่ะตรวจสอบดแูลใหก้ารมปีฏสิมัพันธเ์หลา่นีเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางจรยิธรรมสงูสดุ 

คงความสามารถในการตดัสนิใจอยา่งอสิระ 
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และสรา้งความเชือ่มัน่ในหมูป่ระชาชนทั่วไปเกีย่วกบัคณุภาพการดแูลรักษาผูป่้วย 

รวมถงึการเลอืกสนิคา้และบรกิาร  

1.3 การมปีฏสิมัพันธก์บั HCP ทัง้หมดจะตอ้ง: 
(ก) ถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ข) เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูป่้วย 
(ค) มกีารจดบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

1.4 ในการประชาสมัพันธห์รอืโฆษณาสนิคา้และบรกิารใหแ้ก ่HCP นัน้ 
สมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
ขอ้ความทัง้หมดจะตอ้งเป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และผา่นการพสิจูนม์าแลว้ 

 
2. สญัญาใหบ้รกิารค าปรกึษา 

 
สมาชกิอาจจะวา่จา้งให ้HCP มอบบรกิารโดยสจุรติใจแกส่มาชกิ หรอืในนามของสมาชกิ 
ตัวอยา่งเชน่ การศกึษาวจัิยทางคลนิกิ การวจัิยและการพัฒนา การเป็นคณะกรรมการทีป่รกึษา 
และการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก ่HCP รายอืน่ ๆ 
เกีย่วกบัการใชง้านสนิคา้และบรกิารของสมาชกิอยา่งปลอดภยั 
หรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง การคดัเลอืก HCP 
จะตอ้งพจิารณาจากความช านาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง และจะตอ้งไมน่ ามาใชเ้พือ่จงูใจให ้HCP 
ใชง้าน แนะน า ซือ้ หรอืสัง่จา่ยสนิคา้และบรกิารของสมาชกิ  HCP 
จะไดรั้บคา่บรกิารไมเ่กนิกวา่มลูคา่ยตุธิรรมในตลาดในประเทศที ่HCP ด าเนนิงานเป็นปกต ิ
ไมว่า่การบรกิารใหค้ าปรกึษานัน้จะเกดิขึน้ทีใ่ดก็ตาม 
คา่ใชจ้า่ยหรอืผลประโยชนท์ัง้หมดทีม่อบใหแ้ก ่HCP 
จะตอ้งสมเหตสุมผลและจดบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมในรปูแบบของสญัญาใหบ้รกิารค าปรึ
กษา ซึง่ระบรุายละเอยีดเกีย่วกบับรกิารทีว่า่จา้ง 

 
3.  การสนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกโดยสมาชกิ 

 
3.1 

การสนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกโดยสมาชกิจะตอ้งเป็นการใหค้วามรูท้าง
การแพทยแ์ละทางวทิยาศาสตรท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเสมอ  
กจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกจะตอ้งจัดท าขึน้เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมและการบรรยายใ
หค้วามรูท้างการแพทย ์วทิยาศาสตร ์และการศกึษา 
และจะตอ้งเริม่ตน้โครงการโดยผูจ้ัดกจิกรรมใหค้วามรูข้องบคุคลภายนอกเทา่นัน้ 

 
3.2 

 การตดัสนิใจของสมาชกิในการสนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกจะต ้
ององิตามขอ้มลูทีเ่พยีงพอซึง่ชว่ยใหส้มาชกิสามารถประเมนิคณุคา่ทางการแพทย ์วทิยาศาสตร ์
และการศกึษาของกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกนัน้ได ้
รวมถงึประเมนิความเหมาะสมของสถานทีแ่ละประเด็นการประชมุดว้ย 
สมาชกิไมค่วรเขา้ไปก าหนดเนือ้หาของกจิกรรม เลอืกสาขาวชิา วธิกีารใหค้วามรู ้
หรอืวัสดเุอกสาารตา่ง ๆ ของกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกอยา่งไมส่มควร 

 
 
3.3 

 สมาชกิจะตอ้งไมส่นับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกโดยมจีดุประสงคเ์
พือ่โนม้นา้วให ้HCP ใชง้าน แนะน า ซือ้ หรอืสัง่จา่ยสนิคา้และ/หรอืบรกิารของสมาชกิ 
ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม 
ลักษณะและเงือ่นไขของการสนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกจะตอ้งจดบนัทึ
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กไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
 
 
3.4 สมาชกิสามารถมอบทนุการศกึษาใหแ้กบ่คุคลดังตอ่ไปนี ้โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ 8 

(ทนุการวจัิยและทนุการศกึษา): 
(ก) ผูจั้ดกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกเพือ่ออกคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิ

ความรูข้องบคุคลภายนอก และ/หรอื สนับสนุนการเขา้รว่มงานของ HCP 
ในงานกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกนัน้ 

(ข) สถาบนัดา้นการดแูลสขุภาพ เพือ่สนับสนุนการเขา้รว่มงานของ HCP 
ในกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก และ/หรอื 

(ค) สมาคมทางวชิาชพี เพือ่สนับสนุนการเขา้รว่มงานของ HCP 
ในกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก 

 
3.5

 การสนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกจะตอ้งจ ากดัเฉพาะการสนับสนุ
นเงนิทนุดังตอ่ไปนี ้โดยไมจ่ ากดัการสนับสนุนในขอ้ 3.4: 
(ก) การซือ้โฆษณาหรอืการเชา่บธูจัดแสดง และกจิกรรมประชาสมัพันธต์า่ง ๆ 
ในกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก 
(ข) การจัดประชมุทางไกลผา่นสญัญาณดาวเทยีมในกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายน

อก 
(ค) คา่ลงทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก 
(ง) คา่เดนิทางและทีพ่ักทีอ่ยูใ่นระดับสมเหตสุมผลในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปเขา้รว่มกิ

จกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกนอกเมอืง และ 
(จ) คา่อาหารและเครือ่งดืม่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

โดยมเีงือ่นไขวา่อาหารและเครือ่งดืม่ตอ้งไมม่มีลูคา่สงูและเหมาะสมกบัเวลา 
รวมทัง้มไีวเ้พือ่จดุประสงคใ์นการใหค้วามรูใ้นกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก 

 
3.6  สมาชกิจะตอ้งไม:่ 

(ก) จัดเตรยีม จา่ยคา่ตอบแทน เสนอวา่จะจา่ยคา่ตอบแทน 
หรอืเบกิคา่ใชจ้า่ยดว้ยวธิกีารอืน่ใดใหแ้ก ่HCP 
เพือ่แลกกบัการเขา้รว่มหรอืการบรรยายในกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก หรอื 

(ข) คัดเลอืกหรอืโนม้นา้วการคดัเลอืก HCP 
มาเขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอก 
ไมว่า่จะเป็นในฐานะตวัแทนหรอืคณะกต็าม 

ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 8 (ทนุการวจัิยและทนุการศกึษา) 
สมาชกิอาจจะสามารถสนับสนุนการเขา้รว่มงานของผูบ้รรยายและตัวแทน HCP 
ในกจิกรรมสง่เสรมิความรูข้องบคุคลภายนอกผา่นการมอบทนุการศกึษาตามขอ้ 3.4 เทา่นัน้ 
โดยมเีงือ่นไขวา่ผูรั้บทนุดังกลา่วจะตอ้งสามารถตัดสนิใจคัดเลอืก HCP 
ทีจ่ะมาเขา้รว่มกจิกรรมไดอ้ยา่งอสิระ 

 
3.7 ไมม่ขีอ้ความใดในขอ้ 3 ทีบ่งัคับใชก้บัขอ้ 4 

(การฝึกอบรมและการใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีจั่ดหรอืสนับสนุนโดยสมาชกิ) 
 
4. 
 การฝึกอบรมและการใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีจ่ดัหรอืสนบัสนนุโดยสม
าชกิ 
 
4.1  สมาชกิสามารถจัดหาหรอืสนับสนุนการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก ่HCP เกีย่วกบัการปรับใช ้

การใชง้าน และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยผีลติภณัฑ ์
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เพือ่ใหม้กีารน าเทคโนโลยทีางการแพทยไ์ปใชอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนี ้
สมาชกิยงัสามารถจัดหาหรอืสนับสนุนการใหค้วามรูแ้ก ่HCP 
ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านเทคโนโลยทีางการแพทยข์องตนไดเ้ชน่กนั  
ตัวอยา่งโปรแกรมการฝึกอบรมและการใหค้วามรู ้ไดแ้ก ่การฝึกอบรมแบบ “ลงมอืปฏบิตัจิรงิ” 
การท าเวริค์ชอ็ป การเลคเชอร ์และการน าเสนอผลติภณัฑ ์เป็นตน้  
การฝึกอบรมและการใหค้วามรูจ้ะตอ้งจัดโดยบคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
ซึง่อาจไดแ้กบ่คุลากรของสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญทางเทคนคิหรอืบคุลากรขององคก์รภายนอ
กทีด่ าเนนิงานเป็นอสิระ มชีือ่เสยีงน่าเชือ่ถอื และเป็นมอือาชพี 

 
4.2 

 โปรแกรมการฝึกอบรมและการใหค้วามรูจ้ะตอ้งจัดในสถานทีเ่หมาะกบัการใหค้วามรูแ้ละ
การฝึกอบรม 
และตอ้งคัดเลอืกโดยพจิารณาจากความเหมาะสมกบัโปรแกรมและความสะดวกของผูเ้ขา้รว่มกจิ
กรรมดว้ย  สถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสม ไดแ้ก ่อาคารสถานทีข่อง HCP อาคารสถานทีข่องสมาชกิ 
หรอืสถานปฏบิตังิานทางคลนิกิ หอ้งปฏบิตักิารทดลอง สถานศกึษา หรอืหอ้งประชมุ 
(รวมถงึหอ้งประชมุในโรงแรม) ขึน้อยูก่บัลักษณะของโปรแกรม  
และตอ้งไมเ่ลอืกสถานทีเ่พราะสิง่อ านวยความสะดวกดา้นความบนัเทงิ การพักผอ่น 
หรอืกจิกรรมสนัทนาการตา่ง ๆ  เพือ่ชว่ยให ้HCP 
สามารถเขา้รว่มโปรแกรมการฝึกอบรมและโปรแกรมใหค้วามรู ้
สมาชกิสามารถสนับสนุนเงนิทนุเป็นคา่เดนิทาง คา่ทีพั่ก รวมทัง้คา่อาหารและเครือ่งดืม่เล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ ตามสมควรและสมเหตสุมผล  สมาชกิจะตอ้งไมม่อบ จา่ย 
หรอืจัดเตรยีมกจิกรรมสนัทนาการหรอืความบนัเทงิใหแ้ก ่HCP หรอืมอบ จา่ย 
หรอืจัดเตรยีมการเดนิทาง ทีพ่ัก อาหาร หรอืเครือ่งดืม่ ใหแ้กคู่ส่มรสหรอืแขกคนอืน่ ๆ ของ HCP 
ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมอยา่งเด็ดขาด 

 
5.  การหา้มมอบของขวญัหรอืการรบัรองสงัสรรค ์

No gifts may ever be given to a HCP, directly or indirectly, including gifts of cash, 
cash equivalents such as gift cards/certificates, tobacco, or alcohol.  Members should 
not provide, nor arrange, entertainment or recreation to, or for, HCPs.  
Entertainment or recreation includes, for example, theatre, sporting events, golf, 
skiing, hunting, and leisure or vacation trips.  This Section 5 is not intended to 
address the legitimate practice of providing educational support items covered in 
Section 6 (Educational support items) and appropriate sample products and 
opportunities for product evaluation covered in Section 7 
(Evaluation/sample/demonstration products). 
 
หา้มมอบของขวญัใหแ้ก ่HCP โดยตรงหรอืโดยออ้ม รวมถงึของขวัญทีเ่ป็นเงนิสด 
สิง่เทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บตัรของขวัญ/บตัรก านัล บหุรี ่หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 
สมาชกิไมค่วรมอบหรอืจัดเตรยีมการรับรองสงัสรรคห์รอืกจิกรรมสนัทนาการใหแ้ก ่HCP  
การรับรองสงัสรรคห์รอืกจิกรรมสนัทนาการ ไดแ้ก ่การชมภาพยนตร ์กจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 
กอลฟ์ สก ีการลา่สตัว ์และการทอ่งเทีย่วพักผอ่นหรอืพกัรอ้น  ขอ้ 5 
นีไ้มไ่ดม้จีดุประสงคเ์พือ่ก ากบัดแูลวัสดอุปุกรณ์สนับสนุนกจิกรรมใหค้วามรูท้ีช่อบดว้ยกฎหมายใ
นขอ้ 6 (วสัดอุปุกรณ์สนับสนุนกจิกรรมใหค้วามรู)้ และผลติภณัฑต์วัอยา่งทีเ่หมาะสม 
และโอกาสในการประเมนิผลคิภณัฑท์ีก่ลา่วถงึในขอ้ 7 
(ผลติภณัฑเ์พือ่การประเมนิ/ผลติภณัฑต์วัอยา่ง/ผลติภณัฑส์าธติ) 

 
6.  วสัดอุปุกรณ์สนบัสนนุกจิกรรมใหค้วามรู ้
 

สมาชกิจะตอ้งไมจ่ าหน่ายสนิคา้และบรกิารโดยแลกกบัการที ่HCP จะไดรั้บของมคีา่จากสมาชกิ  
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นอกเหนอืจากต าราเรยีน เอกสารทางการแพทย ์และโมเดลกายวภิาคแลว้ 
สมาชกิยงัสามารถมอบวสัดอุปุกรณ์แบบมแีบรนดห์รอืไมม่แีบรนดท์ีม่มีลูคา่ไมม่ากใหแ้ก ่HCP 
ไดเ้ป็นครัง้คราว  อยา่งไรกต็าม 
สิง่ของเหลา่นีจ้ะตอ้งมปีระโยชนใ์นแงข่องการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตังิานของ HCP 
อยา่งแทจ้รงิ หรอืเป็นประโยชนต์อ่ผูป่้วย 

 
7. ผลติภณัฑเ์พือ่การประเมนิ/ผลติภณัฑต์วัอยา่ง/ผลติภณัฑส์าธติ 

สมาชกิสามารถมอบผลติภณัฑเ์ทคโนโลยทีางการแพทยใ์หแ้ก ่HCP 
ไดโ้ดยไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ประเมนิและสาธติเทคโนโลยดีังกลา่ว 
แตม่เีงือ่นไขวา่: 
(ก) จะตอ้งไมม่อบผลติภณัฑเ์หลา่นัน้เพือ่โนม้นา้วการตดัสนิใจอยา่งไมเ่หมาะสมหรอืมเีจตน
าโนม้นา้วการตัดสนิใจอยา่งไมเ่หมาะสม 
(ข) ผลติภณัฑเ์พือ่การประเมนิจะตอ้งมอบใหแ้ก ่HCP ในปรมิาณทีส่มเหตสุมผลเทา่นัน้ 

โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ให ้HCP 
คุน้เคยกบัผลติภณัฑแ์ละมปีระสบการณ์ในการใชง้านผลติภณัฑนั์น้ ๆ 

(ค) มอบใหใ้นปรมิาณและ/หรอืระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัการประเมนิโดย HCP  
(ง) สมาชกิจะตอ้งจดบนัทกึและลงบนัทกึอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เพือ่ลดความเสีย่งที ่HCP 

จะไดรั้บประโยชนท์างการเงนิจากผลติภณัฑด์ังกลา่ว และ 
(จ) หากเป็นผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดผ้ลติขึน้มาเพือ่การใชง้านกบัมนุษยห์รอืเพือ่การวนิจิฉัย 

จะตอ้งมขีอ้ความ “ไมไ่ดผ้ลติมาเพือ่ใชง้านกบัมนุษย”์ หรอื 
“ไมไ่ดผ้ลติมาเพือ่ใชใ้นการวนิจิฉัย” หรอืขอ้ความทีค่ลา้ยคลงึกนัก ากบัไว ้
เพือ่แสดงวา่ผลติภณัฑนั์น้มไีวเ้พือ่สาธติการท างานเทา่นัน้ 
และไมส่ามารถจ าหน่ายหรอืใชง้านในการศกึษาวจัิยทางคลนิกิในมนุษย ์
หรอืการดแูลรักษาผูป่้วยตามปกตไิด ้

 
8.  ทนุการวจิยัและทนุการศกึษา 

สมาชกิสามารถมอบทนุการวจัิยและการทนุการศกึษา โดยมเีงือ่นไขวา่สมาชกิจะตอ้ง: 
(ก) ใชเ้กณฑก์ารใหท้นุทีเ่ป็นกลาง 
(ข) น าขัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาปรับใช ้

เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ารมอบทนุเป็นเงือ่นไขแลกกบัการใชง้าน การแนะน า การซือ้ 
หรอืการสัง่จา่ยสนิคา้และบรกิารของสมาชกิ 

(ค) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บทนุตัดสนิใจสมคัรขอทนุและ/หรอืคดัเลอืกผูรั้บประโยชนจ์ากทุ
นโดยอสิระ 

 

ทนุการวจัิยจะตอ้งใชเ้พือ่สนับสนุนการวจัิยทางการแพทยแ์บบอสิระทีม่คีณุคา่ในทางวทิยาศาสต
รห์รอืมจีดุประสงคเ์พือ่ปรับปรงุพัฒนานโยบายดา้นการดแูลสขุภาพเทา่นัน้ 
โดยมเีงือ่นไขวา่กจิกรรมดังกลา่วจะตอ้งก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละความคบืหนา้ในแตล่ะขัน้อยา่งชั

ดเจน  ทนุการศกึษาจะตอ้งมอบใหก้บันักเรยีนแพทย ์เรซเิดนท ์เฟลโลวใ์นโปรแกรมเฟลโลวช์พิ 
หรอืบคุลากรทางการแพทยอ์ืน่ ๆ เพือ่การศกึษาทางการแพทย ์
หรอืเพือ่การศกึษาเกีย่วกบัสาธารณะสขุ 

 
9. การบรจิาคเงนิเพือ่การกศุล 
 

สมาชกิสามารถบรจิาคเงนิ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารเพือ่การกศุลหรอืเพือ่ท าบญุในลกัษณะอืน่ ๆ 
หรอืสนับสนุนกจิกรรมทีห่ารายไดเ้พือ่การกศุล 
ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายและ/หรอืหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดขอ้หา้มไว ้ 
การบรจิาคเงนิเพือ่การกศุลจะตอ้งบรจิาคใหแ้กอ่งคก์รไมแ่สวงก าไร องคก์รการกศุล 
โครงการการกศุลทีส่นับสนุนพันธกจิตา่ง ๆ ทีม่คีวามสจุรติใจ 
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รวมถงึโครงการการกศุลทีม่เีป้าหมายเพือ่สนับสนุนองคก์รอืน่ ๆ  
การบรจิาคเงนิเพือ่การกศุลจะตอ้งไมก่ าหนดเป้าหมายวา่จะบรจิาคใหแ้ก ่HCP 
หรอืใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสง่เสรมิหรอืเป็นรางวัลตอบแทนที ่HCP จะใชง้าน แนะน า ซือ้ 
หรอืสัง่จา่ยสนิคา้หรอืบรกิารของสมาชกิ  
และการบรจิาคเงนิเพือ่การกศุลทกุรายการจะตอ้งลงบนัทกึเป็นเอกสารไวอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม
ดว้ย 
 

 
ค.  การปรบัใชห้ลกัจรยิธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการตา่ง ๆ ในหลักจรยิธรรมฉบบัไปปรับใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สมาชกิแตล่ะคนจะตอ้ง: 
(ก) แตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดับสงูมาก ากบัดแูลใหส้มาชกิปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมฉบบันี ้
(ข) ปรับใชน้โยบาย แนวทาง และเครือ่งมอืทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ มปีระโยชน ์และมคีวามส าคญั 

รวมทัง้จัดท าขึน้มาเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมนี ้
(ค) จัดฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัจรยิธรรมและแนวทางในการตดิตอ่สือ่สารกบั 

HCP อยา่งมจีรยิธรรมอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ 
(ง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูบ้รหิารระดับสงูและคณะกรรมการของสมาชกิหรอืหน่วยงานก ากบั

ดแูลอืน่ ๆ ไดต้กลงอยา่งชดัแจง้วา่จะสนับสนุนหลกัจรยิธรรมนี ้
(จ) น ากลไกการตดิตามและตรวจสอบภายในองคก์รทีเ่หมาะสมมาปรับใช ้
(ฉ) สรา้งกลไกลทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิใหพ้นักงานแจง้ขอ้กงัวล และ 
(ช) ก าหนดใหค้นกลางบคุคลภายนอก (รวมถงึทีป่รกึษา ผูจ้ดัจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย 

และนายหนา้) ทีส่มาชกิแตง่ตัง้ใหต้ดิตอ่สือ่สารกบั HCP 
เกีย่วกบัเทคโนโลยทีางการแพทยข์องสมาชกิ 
ตกลงวา่จะปฏบิตัติามกฎหมายและหลักจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการตดิตอ่สือ่สารกบั 
HCP 
ซึง่อยา่งนอ้ยกฎหมายและหลักจรยิธรรมเหลา่นัน้จะตอ้งเขม้งวดเทยีบเทา่กบัขอ้ก าหนดใ
นหลักจรยิธรรมฉบบันี ้

 

ปรบัปรงุแกไ้ขคร ัง้แรก: บงัคบัใชว้นัที ่23 กมุภาพนัธ ์2017 

ปรบัปรงุแกไ้ขคร ัง้ทีส่อง: บงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 2018 

 


