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ท ำไมต้องมีเกณฑ์จริยธรรมกำร 
ส่งเสริมกำรขำยยำ ของ TPMA   
เพรำะว่ำ 
• NGO และ กลุ่มปกป้องสิทธิผู้บริโภค มอง

บริษัทยำท ำธุรกจิที่ไม่มีจริยธรรม 
 
• คณะท ำงำน ส่งเสริมจริยธรรมและ          

ธรรมำภบิำลว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขำยยำ 
, คณะกรรมกำรพฒันำระบบยำแห่งชำต ิ 
พยำยำมผลักดัน เกณฑ์จริยธรรม มำคุม
บริษัทยำ ให้มีผลปฏบิัต ิและจะผลักดันเป็น
กฎหมำยในอนำคตต่อไป 
 

•  เป็นผลดีของบริษัทที่จะมี คัมภร์ีให้พนักงำน   
แผนกขำยและกำรตลำดได้ยดึถือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยยำ โดยยดึหลัก  

     “ Do & Don’t 



“กลัวยอดขำยตก   กลัวเสียเปรียบบริษัทคู่แข่ง มีควำมเช่ือว่ำท ำไม่ได้  มี
ควำมเชื่อว่ำระบบรำชกำรคงต้องอำศัยควำมสัมพันธ์ส่วนตวั  

ใจไม่ถงึในกำรตอบปฏเิสธ ผู้ส่ังใช้ยำและผู้ส่ังซือ้ยำ ” 

ให้เปรียบเทียบ เกณฑ์ TPMA กับ เกณฑ์ คณะท ำงำนส่งเสริมจริยธรรม      

ของ TPMA จะเป็นขัน้ต ่ำสุด  ส่วนใหญ่ก็เป็นกฎหมำยอำหำรและยำ ที่บริษัทต้องปฏิบัตอิยู่แล้ว เกณฑ์จริยธรรม 

เพียงเอำมำรวมเป็นหมวดหมู่เท่ำนัน้  เพื่อให้ Sales and Marketing Team ใช้เป็นคู่มือใน
กำรท ำกำรส่งเสริมกำรขำย  ช่วงแรก ถือเป็นช่วงQuest Period และสมัครใจท ำ  ถ้ำบริษัท ไหนอยำกต่อ
ยอดให้เข้มข้นขึน้ไปอีก ก็ออกแบบ เกณฑ์บริษัทใช้บังคับเองได้ 



          TPMA Code , English Version  



ประวัตคิวำมเป็นมำของ เกณฑ์จริยธรรม ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขำยยำของประเทศไทย โดย
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ 
  ควำมจริงแล้วได้มีกลุ่ม NGO ที่เป็นอำจำรย์ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกันผลักดันครัง้แรกเม่ือ ปี 2007 
โดยมีกำรประชุมครัง้แรกที่ โอสถศำลำ ชัน้บนซึ่งเป็นที่ท ำงำนของ กลุ่มศึกษำปัญหำยำ โดยมี 
นพ มงคล ณ สงขลำ เป็นประธำน ประเดน็ที่เถียงกันมำกที่สุด คือไม่ต้องกำรให้ผู้แทนยำมี
รำยได้จำกกำรค ำนวณจำกยอดขำย โดยอ้ำง WHO  code ซึ่งมีอำยุเกือบ 30 ปีไม่เคยแก้ไข
เลย ซึ่งปัจจุบันบริษัทยำจะปฏิบัตติำม IFPMA  และอีกประเดน็ก็คือเร่ืองกำรเปิดเผย
งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำย  ตัวแทนฝ่ำย PReMA ก็ไม่เหน็ด้วย  
   และต่อมำได้มีกำรผลักดันโดยผ่ำน กลุ่ม NGO ที่มีพลังภำยในในกำรผลักดันเร่ืองเกณฑ์
จริยธรรม ผ่ำนเครือข่ำยหลำยคณะท ำงำน จนสุดท้ำยคือ คณะท ำงำน จัดท ำร่ำงเกณฑ์จริยธรรม
ยำฯ  ปี 2011  และคณะท ำงำนส่งเสริมจริยธรรมฯกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำต ิ 
   โดยฝ่ัง NGO พยำยำมที่จะผลักดันฉบับประชำชนอย่ำงสุดๆ แต่ สุดท้ำย 3 สมำคม ร่วมมือ
กันที่จะไม่ยอมเซ็น MOU ถ้ำไม่แก้ไข National Code เพรำะด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในกำรประชุม  เพียงแต่เรียกมำหำรือแต่ไม่เคยฟัง และในทำงปฏิบัต ิบริษัทยำก็ท ำไม่ได้  
   สุดท้ำยจงึได้มีกำรประชุมร่วมกันทุกฝ่ำยและได้แก้ไขใน 2 ประเดน็ที่บริษัทยำไม่เหน็ด้วย    

           เส้นทำงของกำรเซน็ MOU 



MOU in March 25,2015: Part of 
Drug Company : TPMA, PReMA, 
Animal Health, GPO  :    
 

“ แต่ละองค์กร จะส่งเสริม
สนับสนุนให้สมำชิกรับทรำบและ
ตระหนักถงึควำมส ำคัญของเกณฑ์
จริยธรรมว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ขำยที่จะพัฒนำขึน้ เพื่อน ำไปสู่ 
ธรรมำภบิำลของระบบยำ รวมทัง้ 
น ำไปผนวกกับจริยธรรมของแต่ละ

องค์กรตำมควำมเหมำะสม“ 
( โดยให้มีผลภำยใน3เดือน 
ประมำณวันที่  1 สิงหำคม 2015 ) 

      เนือ้หำที่ 3 สมำคมยอมเซน็  MOU 





ตัวแทนจำก สมำคม รพ เอกชน , PReMA, TPMA 

 and Animal Health Association 

MOU  signing  Day 



                                  เนือ้หำ      MOU  

    1.สภำวิชำชีพต่ำงๆ 

สภำวชิำชีพ 

กลุ่ม รพ 
แพทย์ 



เครือข่ำย รพ ต่ำงๆ 



   บริษัทยำ และ GPO  

ให้ อย มำควบคุมตดิตำม 
บริษัทยำ 



 นำยก 3 สมำคม ร่วมลงนำม   
เพรำะฉะนัน้  สมำคมกต้็องมำผลักดัน 
เพื่อให้เกดิกำรปฏบิัติ 



ประชุมร่วม 3สมาคม กบั คณะท างานส่งเสริมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

เพื่อแก้ประเดน็หลักที่สมำคมไม่เหน็ด้วย  



     ข้อเสนอ หลักของ 3 สมำคม มี 2 ข้อคือ 
ค่ำตอบแทน
ผู้แทนยำที่ไม่ให้
ค ำนวณจำก
ยอดขำย ขอให้
ตัดออก 

ขอตรวจสอบ
งบประมำณ
ส่งเสริมกำรขำย 
ขอให้ตัดออก 
หรือ แก้ไข ให้
เป็นองค์กรตำม
กฎหมำย
เท่ำนัน้ 
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         เกณฑ์จริยธรรม  ฉบับภาคประชาชน  

เส้นทางที ่สมาคม บริษัทยา พยายามเจรจา กบัคณะท างานเร่ืองเกณฑ์
จริยธรรม ในทางทีป่ฏิบตัิได้   สุดท้ายกห็าข้อสรุปได้ และพอใจด้วยกนัทุก
ฝ่าย 



เกณฑ์จริยธรรม ร่ำงแรกๆที่ NGO เสนอเตม็พกิัดเพื่อควบคุมบริษัทยำ 

สภำวชิำชีพ 

ให้สภำเภสัชกรรม จัดท ำ
จรรยำบรรณกำรส่งเสริม
กำรขำยผู้แทนยำที่เป็น
เภสัชกร 

ให้สภำเภสัชกรรมจัดให้มี
หลักสูตรกำรอบรม
จรรยำบรรณ ผู้แทนยำอย่ำง
น้อยปีละ2 ครัง้ 

สุดท้ำยข้อเสนอนี ้ตกไป
เพรำะตัวแทนสภำบอกว่ำ
ไม่ใช้หน้ำที่ของสภำเภสัช
กรรม 



GPO, บริษัทยำ 

FDA 

• ให้บริษัทยำและองค์กำร
เภสัชกรรม จัดกำรขึน้
ทะเบียนผู้แทนยำ 

• ให้บริษัทยำอบรม และ
รับรองว่ำผู้แทนยำมีควำมรู้
ในกำรให้ข้อมูลยำ 

• ให้บริษัทสนับสนุนให้
ผู้แทนยำที่เป็นเภสัชกรเข้ำ
อบรมเกณฑ์จริยธรรมกำร
ขำยยำที่สภำเภสัชจัด 

• ให้ผู้แทนยำที่ผ่ำนกำร
อบรมต้องแสดงหลักฐำน
เพื่อขออนุญำตเข้ำไป
ท ำงำนใน รพ 

GPO, บริษัทยำ 
• ให้บริษัทเปิดเผย งบกำร

ส่งเสริมกำรขำย 

• ให้ อย จัดท ำศูนย์ข้อมูล 
ผู้แทนยำ 

สรุปบริษัทยำไม่
ยอมรับ และ 
ต้องแก้ไขใน
ที่สุด 



           3 สมำคม เจรจำขอให้แก้ไข   หมวด กำรส่ังยำ 

รอบที่ 1 ไม่รับผลประโยชน์
ส่วนตัว 

ไม่อยำกให้ผู้แทน
ยำจัดเลีย้งกำแฟ
ให้แพทย์ส่วนตัว ที่ 
OPD ขณะแพทย์
ตรวจอยู่ 
  แต่ยอมรับถ้ำมี
กำรจัดเลีย้งกรณีมี
กำรประชุมกลุ่ม
ย่อยทำงวิชำกำร 

ไม่อยำกให้บริษัท
ยำสนับสนุน กำร
เลีย้ง กำแฟ อำหำร 
เป็นกำรส่วนตัว 



ถ้ำต้องกำรสนับสนุน
แพทย์ไปประชุมวิชำกำร 
ต่ำงจังหวัด หรือ 
ต่ำงประเทศ   ควรจะ
ส่งไปที่กองกลำงของ รพ 
เพื่อให้หวัหน้ำหน่วยงำน
พจิำรณำสนับสนุนแพทย์
ที่เหมำะสม ไม่ควรไป
สนับสนุนเป็นรำยบุคคล 

คณะท ำงำนอยำก
ให้บริษัทยำ

สนับสนุนแพทย์
อย่ำงไร 

คณะท ำงำนอยำก
ให้บริษัทยำให้

ตัวอย่ำงยำอย่ำงไร 

ไม่อยำกให้บริษัทยำให้
ตัวอย่ำงยำแพทย์ใช้เป็น
กำรส่วนตัว บริษัทยำควร
จะส่งตัวอย่ำงยำไปที่ห้อง
ยำเพื่อให้แพทย์ทดลอง
ใช้ เพื่อให้มีกำรบันทกึ
กำรใช้ยำอย่ำงโปร่งใส 



หมวดบริษัทยำ และผู้แทนยำ 

NGO ไม่
ต้องกำรให้กำร
ค ำนวณ รำยได้
จำกยอดขำย 

ที่ประชุม 3 ฝ่ำย NGO,
กลุ่มแพทย์สำย รพ 
แพทย์ และ กลุ่ม บริษัท
ยำ เหน็พ้องว่ำไม่ควรไป
ยุ่งกจิกำรภำยในของ
บริษัทยำ ซึ่งศักยภำพแต่
บริษัทแตกต่ำงกัน 



บริษัทยำต้อง
ควบคุม กำรท ำ
กำรตลำดของ 
ผู้แทนยำ 

บริษัทยำควรจะมี
หลักกำรในกำร
สนับสนุนเงนิรับรอง 
เงนิที่สนับสนุน
กจิกรรม ไปในทำง
วิชำกำรอย่ำงเดียว  
ไม่ควรสนับสนุน
กจิกรรมที่ผิดศีลธรรม 
เช่น งำนเลีย้งสังสรรค์
ที่มี สิ่งมึนเมำ หรือมี
พนักงำนสำวบริกำรมำ
คอยเสริฟเหล้ำเป็นต้น บริษัทยำต้องไม่ท ำ

โฆษณำ ตรงไปที่
ผู้ป่วย บริษัทยำไม่ควรท ำ

โฆษณำที่ OPD เช่น
กำรจัดกจิกรรมกำร
ส่งเสริมกำรขำยที่
บริเวณ OPD 



เจรจำรอบที่ 2 

คณะกรรมกำร
ต้องกำรให้
บริษัทยำ

เปิดเผยข้อมูล
กำรส่งเสริมกำร
ขำย แต่หำ
ข้อสรุปไม่ได้ 

• กลุ่ม NGO 
ต้องกำรให้ท ำแบบ
Sunshine Act  
เช่น เปิดเผยรำยช่ือ
แพทย์ที่รับกำร
สนับสนุนจำกบริษัท
ยำ  

• กลุ่ม รพ แพทย์ 
เหน็ว่ำกำรเปิดเผย
ข้อมูลในรำยงำน
ประจ ำปีถือเป็น
เร่ืองธรรมดำ 

• บริษัทยำถือว่ำเป็น
ภำระในกำรที่
จะต้องท ำรำยงำน
แยกแยะงบกำร
ส่งเสริมกำรขำย 
เช่นกำรเดนิทำงไป
ประชุมต่ำงประเทศ 
เป็นต้น 



บทสรุป คือบริษัทยำจะ
ยอมเปิดเผยข้อมูล ถ้ำ
หน่วยงำนรำชกำรที
ถูกต้องตำมกฎหมำย
ร้องขอ เช่น ป.ป.ช.  
ป.ป.ท. ส.ต.ง.  DSI 

บริษัทยำ กังวลเร่ือง
กำรมำตรวจสอบ งบ
กำรส่งเสริมกำรขำย 
เพรำะมี สคบ เข้ำ
มำร่วมเซน็ MOU 
ด้วย กลัว NGO จะใช้
เส้นทำงนีร้้องเรียนให้
เข้ำมำตรวจสอบบริษัท
ยำ 



        เกณฑ์จริยธรรม ร่ำงสุดท้ำยที่ทุกฝ่ำยยอมรับ ส่งจำก  อย เม่ือ 
                                วันที่ 7  มีนำคม 2559 















How to develop SOP in your 
Organization 





How to implementation of your 
SOP 

 
Study from : TPMA Code of Conduct of Association  

National Code ( Latest version ) 
 Anti-Corruption Act , Thailand, 

PReMA, IFPMA  
 
 
 
 



         Update TPMA Code , Training  and Learning  
                            



WBB FCPA Training in 2016 

New Hires (WBB) 

Non 

Manager 29 

Manager 7 

Total 36 

Refreshment 

NonManager 515 

Manager 182 

Total 697 

TPMA Code 
Training 



WBB FCPA Training in 2010 – Participants by Unit 

Refreshment Program (WBB) 

Total number of sessions: 5 

Participants by Unit 

Primary Care 1 65 

Primary Care 2  79 

Specialty/Oncology 67 

Vaccine 15 

Customer 8 

FF Effectiveness 6 

Commercial Operations 18 

Established Product 2 

Medical 22 

Clinical Research 12 

PAP & Communication 7 

Total 336 

Program for New Hires (WBB) 

Total number of sessions: 5 

Participants by Unit 

Primary Care 1 6 

Primary Care 2  5 

Specialty/Oncology 3 

Vaccine 3 

Customer 0 

FF Effectiveness 0 

Commercial Operations 0 

Established Product 0 

Medical 0 

Clinical Research 4 

PAP & Communication 0 

Total 36 

           TPMA Code Training and Company Code Training / Once Year 



t  Company Code 

ยุคนีใ้ช้ ระบบ IT เข้ำช่วย ในกำรควบคุม และตรวจสอบ  หรือ อนุมัต ิกจิกรรมกำร
ขำย และ ตลำดให้เป็นไปตำมเกณฑ์จริยธรรมของ บริษัท 



How to implement TPMA Code 



เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา 
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลติยาแผนปัจจุบนั 

Thai Pharmaceutical Manufacturers Association (TPMA) 
 

                บททดสอบ    เกณฑ์จริยธรรมในกำรส่งเสริมกำรขำยยำ 
                          คะแนน   80 %  สอบผ่ำน ( 25 ข้อ ) 
                สอบเสร็จ ถ้ำผ่ำน 80% จะสำมำรถ พมิพ์ ประกำศนียบัตรได้เอง 
 
 



 เกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา 
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลติยาแผนปัจจุบนั 

Thai Pharmaceutical Manufacturers Association (TPMA) 
 

                  CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND TEST  

                                                      THIS IS TO CERTIFIES THAT   
 
                                                       ………………………………...    
 
                                                        COMPANY………………. 
 
                                                        HAS ATTENDED THE 
                                TPMA CODE OF CONDUCT COURSE  AND PASS TEST 
                                                        DURING …………………2015 
 
                                                       
       ………………………                                    …………………….. 
            THUN PUNGCHAROENKUL                                                                   CHENPORN   TENGAMNOEY                                                                                                                                               
     TPMA, General Director                                                             TPMA President 



1. ข้อก าหนดทัว่ไปทีใ่ช้กบัปฏิบัตกิารส่งเสริมการขายยา 
 1.  การปฏิบตัิเพ่ือสง่เสริมผลติภณัฑ์ ต้องไมน่ าความเส่ือมเสียมาให้กบัสมาคมฯ หรือ

อตุสาหกรรมยาของประเทศ    
2  ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกวา่ “ข้อมลูผลิตภณัฑ์” ท่ีจดัให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ควรเป็นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั เท่ียงตรง ครบทกุด้าน และไมส่ร้างความเข้าใจ
ผิด ไมว่า่โดยตรง  โดยระบเุป็นนยั หรือโดยการตดัทอน หรือตอ่เติมถ้อยค า ข้อมลูทาง
วิชาการสนบัสนนุการอ้างสรรพคณุหรือค าแนะน าให้ใช้ผลติภณัฑ์ควรมีส าหรับผู้
ให้บริการดแูลสขุภาพเม่ือมีการร้องขอ  
3  ในการอ้างข้อความจากเอกสารทางการแพทย์หรือการสื่อสารจากผู้วิจยัทางคลินิก 
ควรใช้ความระมดัระวงัอยา่งสงูเพ่ือให้มัน่ใจวา่ไมเ่ป็นการบิดเบือนความหมายจาก
ข้อความเดิมในฉบบัเตม็  

1. หน้าท่ีของผู้แทนเวชภณัฑ์ท่ีดี อะไรคือจิตส านึกท่ีมาก่อนมากท่ีสดุ 
ข้อ 1. ควรท า 1 
ข้อ 2. ท าทกุข้อ   



How to build value of your SOP 

เป็นกำรท ำประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพพจน์ให้บริษัท 
และเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนให้ควำมร่วมมือใน

กำรท ำตำมเกณฑ์จริยธรรมของบริษัท  



            Declaration  TPMA  Code in APEC 2015 





นายมนู สวา่งแจง้ ผูจ้ดัการใหญป่ระจ าประเทศไทยและอนิโดไชนา่ บรษิทั ไฟเซอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ข ึน้

รบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีดน่ จาก ฯพณฯ องคมนตร ีศ.นพ. เกษม วฒันชยั ประธานในพธิ ี

งานประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีดน่ หอการคา้ไทย ประจ าปี 2554 ณ โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนตลั 



Health Tabloid in Bangkok Post & PostToday : August 2011 & April 2012 issues  
(Distributed with newspapers, physicians & patients communities 400,000 copies nationwide) 

“ Innovative Drug Industry Joins  

the Anti-Corruption Campaign “ 

“ Ethics of drug promotion : how self-
regulating really works here ” 



National Conference on Collective Action Against Corruption 
Nov 9, 2010 in Bangkok 



Pressure group from NGO 





Nation Channel 

Thai NGOs 
• GSK fraud case on July 2 in Thailand caused media bashing in local 

press, TVs & social media the whole week.  

MCOT 

 Thai NGOs (Thai Drug Watch & Foundation for 
Consumers) through seminar & press 
conferences condemned & localized it to spoil 
industry image and push their version of draft 
Drug Bill restricting drug promotion & other 
industry’s concern (IP, cost structure, etc.) 



Thai NGOs 
• Social media actively used to engage public (real time) 

via leading consumerists and academicians such as  
Pharmacist Niyada, Salee, Nimitr, Boonyuen, Kannikar 
(MSF) and many new breeds like Pharmacist Parun, etc. 



Monitoring System 



Key success factor of implementation of Risk 
,Compliance and Control Management 

•How to all employees know SOP  “ Do & Don’t” 

•How to draft  common SOP together  

“ Agree & Disagree “ 

•How to create software “ Easy User “ 

•Measurement from outside organization 



ส่ิงทีต้่องคดิ เกณฑ์จริยธรรมของ TPMA  ใน
อนาคต ในงานเปิดตัว TPMA code 2015   

• ยังไม่ได้ใส่ บทลงโทษ 

• ยังไม่มีผู้รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียนกำรไม่ปฏบัิตติำมเกณฑ์จริยธรรม 

• ยังไม่มีกรรมกำร Compliance พจิำรณำข้อร้องเรียน 

• ยังไม่ได้เขียน เร่ืองแนวทำงกำรปฏบิัตเิกี่ยวกับเร่ืองกำรจ่ำยเงนิส่วนลด หรือ 
เงนิสวัสดกิำร ให้ รพ รัฐบำล 

• ยังไม่ได้แยกเกณฑ์ ร้ำนขำยยำ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ 

• ยังไม่มีกำรจัดสอบเกณฑ์ จริยธรรมเพื่อ accredit ให้ผู้แทนยำ  

( Champion TPMA Code จะเร่ิมอบรมและ ทดสอบผู้แทนยำตัง้แต่ 21 
มีนำคม 2016 เป็นต้นไป) 

 

 



Answers 
Question &  


