
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ในการไปประชุม ณ ต่างประเทศ/ ในประเทศ 

แพทยสภา 

ช่ือ...........................................................นามสกลุ..............................................................  
ราชวิทยาลยัหรือสมาคมที่ทา่นเป็นสมาชิก............................................................................. 
สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ(Specialty)......................................................................................... 
สถานท่ีปฏิบตัิงาน............................................................................................................... 
ช่ืองานประชมุ...................................................................................................................... 
สถานท่ีจดัประชมุ..........................................................................วนัท่ีจดัประชมุ.................................................. 
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. หลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกให้น าเสนอผลงานทางวชิาการในรูปแบบของ oral หรือ poster presentation 
 1.1 บทคดัยอ่ 
 1.2 ใบตอบรับให้เป็นผู้น าเสนอผลงานทางวชิาการ   

(ในกรณีทีย่งัไมท่ราบผลการพิจารณาขณะกรอกใบสมคัร ให้ระบวุนัท่ีคาดวา่จะทราบผล............................) 
2. หลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นผู้ที่สนใจในโรคหรือความผิดปกติซึ่งเป็นหวัข้อของการประชมุ 
3. หลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นผู้ที่มีศกัยภาพท่ีจะน าความรู้ที่ได้รับจากการประชมุมาพฒันางานด้านการเรียนการสอน งาน
บริการ หรืองานวิจยั 
4. หลกัฐานท่ีแสดงวา่ แม้ไมไ่ด้เป็นผู้ เช่ียวชาญในโรคดงักลา่ว แตม่ีเจตจ านงที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการประชมุมาพฒันา
งานด้านการเรียนการสอน งานบริการ หรืองานวิจยัเก่ียวกบัโรคดงักลา่ว (โควต้าไมเ่กินร้อยละ 25 ของทนุ) 
หมายเหตุ 1. เป็นผู้ได้รับทนุจากผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพในการไปประชมุวชิาการ ณ ต่างประเทศแล้ว 

..............ครัง้ในปีงบประมาณนี ้
   2. เป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัผู้ประกอบการธุรกิจ 
     (  )  ไมใ่ช่ 

    (  )  ใช่ โปรดระบ(ุลกัษณะของการมีสว่นได้สว่นเสยี และช่ือบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจ) 
     .................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................. 

3. เป็นผู้ได้รับทนุสนบัสนนุการไปประชมุทางวชิาการในครัง้เดียวกนันีจ้าก(ระบแุหลง่เงินทนุ)............................ 
............................................................เป็นจ านวนเงิน..........................................................บาท 

หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้โดยตรง................................................Email :............................................................... 
วนัท่ีกรอกใบสมคัร...................................................... 
  



(ร่าง) 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาแพทย์ผู้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลติภณัฑ์สุขภาพ

ในการไปประชุมทางวชิาการ ณ ต่างประเทศ และในประเทศ 
**************************************** 

คณะอนกุรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภาร่วมกบัราชวิทยาลยั/ วิทยาลยั 
 
บันทกึหลักการและเหตุผล 
 แพทยสภาได้มีข้อบงัคบัว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙ ในหมวด๘ การปฏิบตัิตนใน
กรณีที่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ ในข้อ ๔๖ ราชวิทยาลยัและวิทยาลยัในสงักดัแพทยสภา 
อาจวางระเบียบก าหนดแนวปฏิบตัิตามข้อบงัคบัในหมวดนี ้รัฐบาลฯ ได้มีการประกาศเกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการสง่เสริมการ
ขายยาของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ในข้อ ๒,๕ การรับการสนบัสนนุจากบริษัทยาไปประชมุ สมัมนา อบรม ดงูาน ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ พงึผา่นระบบการรับสิง่สนบัสนนุและการก ากบัดแูลของสถานพยาบาลหรือหนว่ยงาน คณะอนกุรรมการก าหนด
แนวทางการด าเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลยั/วิทยาลยั จึงได้ร่วมกันวางแนวปฏิบตัิส าหรับสมาชิกเพื่อให้
สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ดงักลา่ว 
 
1. ค านิยาม 

1.1 ผู้ประกอบธุรกิจ 
 หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพและเคร่ืองมอืแพทย์ หรือผู้แทน 
1.2 ผลติภณัฑ์สขุภาพ 
 หมายถึง อาหารทางการแพทย์ ยา เคร่ืองส าอาง วตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษท่ีใช้ในทาง

การแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ วตัถอุนัตรายและผลติภณัฑ์อื่นตามที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้สิง่อื่นใดทีม่ีผลตอ่สขุภาพ
ของผู้ใช้ตามที่แพทยสภาก าหนด 

1.3 แพทย์  
 หมายถึงผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และปฏิบตัิงานภายในประเทศ 
1.4 การประชมุวิชาการตา่งประเทศ 
 หมายถึงการประชมุวิชาการ ณ ตา่งประเทศ ทัง้นีไ้ม่รวมการประชมุแบบระบช่ืุอในลกัษณะของ investigator 

meeting , advisory board meeting หรือได้รับเชิญไปบรรยายวชิาการอยา่งเป็นทางการจากผู้จดังานประชมุ ซึง่
ไมใ่ช่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพและเคร่ืองมือแพทย์ ไมร่วมถงึผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมจดัอบรม
ด้วยตนเองในตา่งประเทศ 

1.5 การประชมุวิชาการในประเทศ 
 หมายถึงการประชมุวิชาการในประเทศ ทัง้นีไ้มร่วมการได้รับเชิญไปบรรยายวชิาการอยา่งเป็นทางการจากผู้จดังาน

ประชมุ ซึง่ไมใ่ช่ผู้ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพและเคร่ืองมือแพทย์  
1.6 บคุคลที่ 3 
 หมายถึง บริษัทฯ ซึง่มีหน้าที่ เป็นผู้ รับใบสมคัร รวบรวมรายช่ือสง่ให้ราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม เพือ่ท าการ

คดัเลอืก, ประสานงานตดิตอ่กบัผู้ที่ได้รับทนุ เพื่อท าการลงทะเบียน จองที่พกั และการเดินทาง, ประสานงานกบั
ทางผู้ประกอบธุรกิจเร่ืองงานประชมุทัง้หมด ติดตอ่ประสานงานเร่ืองคา่ใช้จ่ายกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ (ห้ามจ่ายเงิน



โดยตรงกบัแพทย์) และรวบรวมคา่ใช้จ่าย ทางบญัชีเพื่อเคลยีร์กบัทางผู้ประกอบธุรกิจ, เก็บเอกสารทัง้หมด เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอโดยผู้ประกอบธุรกิจ 

1.7 ทนุ 
 หมายถึงคา่ลงทะเบียน คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่วิทยากร 
1.8 คณะอนกุรรมการ 
 หมายความถงึ คณะอนกุรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการของแพทยสภาร่วมกบัราชวิทยาลยั/วิทยาลยั 

2. วิธีการด าเนินการ 
2.1. ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งช่ือการประชมุ วนัเวลาที่จดั และสถานท่ีที่จดัการประชมุพร้อมจ านวนทนุท่ีจะสนบัสนนุ โดย

แบง่ตามราชวิทยาลยั สมาคมวิชาชีพสงักดัราชวิทยาลยั ตามสดัสว่นท่ีผู้ประกอบธุรกิจเห็นสมควร มายงั คณะอนุ
กรรมการฯ เพื่อรับทราบ และแจ้งเร่ืองไปยงัราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม ที่เก่ียวข้อง อยา่งน้อย 24 สปัดาห์ ก่อนวนั
ประชมุ 

2.2. ราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม บคุคลท่ี 3 (บริษัท BCD Travel) ประกาศรับสมคัรผู้สนใจขอรับทนุบน Website ของ
ราชวิทยาลยั สมาคม หรือ ชมรม หรือการสือ่สารอื่น ๆ ที่สมาชิกรับทราบโดยทัว่ถงึ โดยปกปิดช่ือผู้ประกอบธุรกิจที่
สนบัสนนุทนุ 22 สปัดาห์ก่อนวนัประชมุ 

2.3. ผู้สมคัรกรอกใบขอรับทนุ (ตามเอกสารแนบ) 18 สปัดาห์ก่อนวนัประชมุ สง่ให้ บคุคลท่ี 3 (บริษัท BCD Travel) 
และส าเนาสง่ให้ ราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม จากนัน้บคุคลที่ 3 (บริษัท BCD Travel) รวบรวมใบขอรับทนุ 
ทัง้หมดสง่กลบัไปท่ีราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม 

2.4. ราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม ท าการคดัเลอืกผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ3 เกณฑ์การคดัเลอืกผู้ได้รับทนุ
และแจ้งผลการคดัเลอืกกลบัไปยงัผู้ที่ได้รับการคดัเลอืก บคุคลที่ 3 (บริษัท BCD Travel) ภายใน 14 สปัดาห์ก่อน
วนัประชมุ จากนัน้ บคุคลท่ี 3 (บริษัท BCD Travel) ติดตอ่ไปยงัผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

2.5. ราชวิทยาลยั สมาคม ชมรม ประกาศรายนามผู้ได้รับการคดัเลอืกบน website หรือการสือ่สารอื่น ๆ ที่สมาชิก
รับทราบโดยทัว่ถงึ ไมน้่อยกวา่ 6 สปัดาห์ก่อนวนัประชมุ  

2.6. บคุคลที่ 3 (บริษัท BCD Travel) ท าการสรุปผลการคดัเลอืก พร้อมสง่จ านวนและรายละเอียดของผู้สมคัรทกุคนให้
แพทยสภา 
 

3. เกณฑ์การคดัเลือกผู้ได้รับทุน 
3.1. เป็นผู้ได้รับการคดัเลอืกให้น าเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของ oral หรือ poster presentation  
3.2. เป็นผู้ที่สนใจในโรคหรือความผิดปกติซึง่เป็นหวัข้อของการประชมุ 
3.3. เป็นผู้ที่มีศกัยภาพท่ีจะน าความรู้ที่ได้รับจากการประชมุมาพฒันางานด้านการเรียนการสอน งานบริการ หรือ

งานวจิยั 
3.4. เป็นผู้ที่แม้ไมไ่ด้เป็นผู้ เช่ียวชาญในโรคดงักลา่ว หรือผู้ที่อยูใ่นระหวา่งการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกบัโรคนัน้ แตม่ี

เจตจ านงที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการประชมุมาพฒันางานด้านการเรียนการสอน งานบริการ หรืองานวิจยั
เก่ียวกบัโรคดงักลา่ว (โควต้าไมเ่กินร้อยละ 25ของทนุ) 

3.5. เป็นผู้ที่ได้รับทนุการเข้าประชมุวชิาการ ณ ตา่งประเทศเฉพาะกรณีนีไ้มเ่กิน 5 ครัง้ในปีงบประมาณนัน้ ๆ (หมายถึง
รวมบริษัทอื่น ๆ ด้วย)  

 


