ระเบียบแพทยสภา
เรือ
่ ง การโฆษณาให้สว่ นลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาล

อาศัยความตามข ้อบังคับแพทยสภาว่าด ้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ใน
เรือ
่ ง การปฏิบัตต
ิ นเกีย
่ วกับสถานพยาบาล หมวด 7 ข ้อ 36 (4) ทีร่ ะบุวา่ ”โฆษณาสถานพยาบาลทานองว่าจะ
ให ้ส่วนลดเป็ นเงินหรือให ้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้ใด ให ้เป็ นไปตามระเบียบทีแ
่ พทยสภากาหนด”
คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกระเบียบแพทยสภา เรือ
่ ง การโฆษณาให ้ส่วนลดหรือให ้ผลประโยชน์เป็ น
ค่าตอบแทนของสถานพยาบาล
การโฆษณาสถานพยาบาลในทานองว่าจะให ้ส่วนลดเป็ นเงินหรือให ้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้ใด ไม่
ว่าจะในรูปแบบใดกระทามิได ้ เว ้นแต่จะกระทาในทานองลักษณะดังต่อไปนี้
1. การโฆษณาการให ้บริการ “ฟรี” โดยไม่มก
ี ารเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายใดๆนัน
้ ให ้กระทาไดโดย
้
จะต ้อง
กาหนด วัน เวลา และสถานทีท
่ ใี่ ห ้บริการทีแ
่ น่นอน อีกทัง้ ตองแสดงรายละเอี
้
ยดว่าเป็ นการให ้บริการฟรีในเรือ
่ ง
ใด และเงือ
่ นไขให ้ชัดเจน
2. การโฆษณาทีจ
่ ด
ั ให ้มีการแถม แลกเปลีย
่ น ให ้สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือ จากการเลือก มารับ
บริการทางการแพทย์อย่างหนึง่ อย่างใดจากสถานพยาบาลนัน
้ จะกระทามิได ้ เว ้นแต่ การให ้สิทธิประโยชน์ดงั ที่
กล่าวมานัน
้ ผู ้รับบริการจะเป็ นผู ้ได ้รับประโยชน์โดยตรงจากการมารับบริการทางการแพทย์อย่างหนึง่ อย่างใด
จากสถานพยาบาล โดยจะต ้องถูกต ้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์ดงั กล่าว
จะต ้องไม่ตา่ กว่ามาตรฐานทั่วไปของสถานพยาบาลนัน
้ ๆ
การให ้สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ในวรรคแรก ต ้องระบุเงือ
่ นไข และรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ ต่างๆ
้
ให ้ชัดเจนและทัง้ นี้จะต ้องมีการกาหนดวันเริม
่ ต ้นและสินสุดของระยะเวลาในการให ้สิทธินน
ั ้ ไว ้อย่างชัดเจน
เกณฑ์เกีย
่ วกับคุณสมบัต ิ ความพร ้อม และทรัพยากรต่างๆตามหัวข ้อข ้างต ้น มีรายละเอียดดังนี้
3. การให ้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลจะกระทาได ้เพียงในกรณี
(1) เป็ นการให ้ส่วนลดเพือ
่ การอนุเคราะห์บุคคลด ้อยโอกาส
(2) เป็ นการให ้ส่วนลดตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ส่วนราชการ หรือ ที่ กระทรวง
สาธารณสุขให ้การรับรอง ตามแผนงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม
สมาคม มูลนิธ ิ หรือองค์กรต่างๆทีใ่ ห ้การบริการด ้านการสาธารณสุข
* (3) การโฆษณาให ้ส่วนลดต ้องมีลก
ั ษณะดังต่อไปนี้ จึงจะถือว่าเป็ นการให ้ส่วนลดต่อสมาชิก กลุม
่
บุคคล คือ ผู ้ไดรั้ บผลประโยชน์ต ้องเป็ นกลุม
่ สมาชิกนัน
้ และเอกสารดังกล่าวต ้องส่งตรงให ้แก่ผู ้ทีเ่ ป็ นสมาชิก
โดยไม่มวี างจาหน่าย หรือเผยแพร่เป็ นการทั่วไป เช่น
1.
2.
3.
4.

ให ้ส่วนลดเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารและองค์กรต่างๆ
ให ้ส่วนลด สาหรับผู ้ใช ้จ่ายบัตรเครดิตของธนาคารและองค์กรต่างๆ
ให ้ส่วนลด เฉพาะผู ้ทีเ่ ป็ นสมาชิกนิตยสาร ... ต่างๆ เท่านัน
้
การให ้ส่วนลดในเว็บไซต์ของสถานพยาบาลต่างๆ โดยไม่รวมถึงเว็บไซต์ทั่วไป

การให ้ส่วนลดตาม (1) (2) (3) จะต ้องกาหนดประเภทของกิจการให ้ชัดเจน ซึง่ จะต ้องเป็ นไปตาม
้ สุดของระยะเวลาในการให ้ส่วนลดไว ้
มาตรฐานทางการแพทย์ และจะต ้องมีการกาหนดวันเริม
่ ต ้นและสิน
ชัดเจน ทัง้ นี้การกาหนดระยะเวลาต ้องไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีทต
ี่ ้องการตรวจสอบว่าการโฆษณาของตนจะมีสว่ นหนึง่ ส่วนใดทีฝ
่ ่ าฝื นหรือไม่ถูกต ้อง ตาม
ข ้อบังคับแพทยสภาว่าด ้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 ให ้ผู ้ดาเนินการสถานพยาบาล
หรือ ผู ้มีอานาจจัดการแทนในสถานพยาบาล อาจยืน
่ คาขอมายังคณะอนุกรรมการตรวจข ้อความโฆษณา
สานักงานเลขาธิการแพทยสภา เพือ
่ ตรวจสอบความถูกต ้องให ้เป็ นไปตามระเบียบข ้อบังคับแพทยสภา
ทัง้ นี้ในการตรวจสอบความถูกต ้องเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามข ้อบังคับแพทยสภา ให ้ผู ้ดาเนินการ
สถานพยาบาล หรือ ผู ้มีอานาจจัดการแทนในสถานพยาบาล ยืน
่ คาร ้องพร ้อมเอกสารทีใ่ ห ้ตรวจสอบต่อ

สานักงานเลขาธิการแพทยสภา โดยชาระค่าธรรมเนียมในการดาเนินการดังนี้
** 1. ค่าตรวจเอกสารโฆษณา หน ้าละ 1,000 บาท สาหรับกรณีเร่งด่วน 2,000 บาท
่ โฆษณาทีเ่ ป็ นภาพ และ/หรือ เสียง
2. ค่าตรวจสือ
2.1 นาทีแรก 5,000 บาท
2.2 นาทีตอ
่ ไป นาทีละ 5,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายแพทย์สมศักดิ์ โล่หเ์ ลขา)
นายกแพทยสภา

* หมายเหตุ * แก ้ไขเพิม
่ เติมตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2551 เมือ
่ วันที่ 10
กรกฎาคม 2551
** แก ้ไขเพิม
่ เติมตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2551 เมือ
่ วันที่ 11
ธันวาคม 2551

