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จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

	 	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (กสพท.)	 เครือข่าย																					

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์	(UHosNet)	และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)ได้ร่วมกัน

พัฒนาโครงการ	 “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้					

โรงพยาบาลนำาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติโดยผนวกไว้ในระบบงานประจำา	และ

เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลในการทำางานและเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.	สร้างต้นแบบ	(model)	ของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ทั้งภาครัฐและเอกชน

	 2.	พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 3.	พัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลระดับต่างๆ	อย่างเป็นระบบ

	 4.	เพือ่ศกึษาและพฒันาความตระหนกัรูแ้ละการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป้ว่ยในการใชย้าอยา่งสมเหตผุล

กรอบการดำาเนินการมีกุญแจสำาคัญ 6 ประการ (PLEASE)คือ

	 1.	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด	(Pharmacy	and	Therapeutics	Committee)

	 2.	ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน	(Labeling	and	Leaflet)

	 3.	 เครื่องมือจำาเป็นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (Essential	 RDU	 tools)	 โดยเน้นโรคท่ีพบบ่อยและ/หรือใช้การรักษาที่มีราคาแพง										

กลุ่มประชากรกลุ่มพิเศษ	และรายการยาที่ควรสั่งใช้ด้วยความระมัดระวัง

	 	 3.1	Clinical	practice	guideline

	 	 3.2	Hospital	formulary	review

	 	 3.3	Proper	laboratory	monitoring	and	investigation

	 	 3.4	Information	system	for	RDU	monitoring

	 	 3.5	Drug	use	monitoring	for	patient	safety

	 4.	ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย	(Awareness	of	RDU	in	health	personnel	and	patients)

	 5.	ความปลอดภัยและการสั่งใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ	(Special	population	prescription	and	safety)

	 6.	จริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมการขายยา	(Ethics	in	prescription	and	drug	promotion)

	 แผนการดำาเนินการระยะแรกเปน็ระยะเวลา	2	ป	ีตัง้แตธ่นัวาคม	2556	–ธนัวาคม	2558	มโีรงพยาบาลเข้ารว่มดำาเนนิการเป็นโรงพยาบาล

นำาร่องจำานวนประมาณ	30	–	40	แห่ง	หลังจากนั้นจะขยายเวลาถึงปี	2560	โดยเพิ่มโรงพยาบาลเป้าหมายให้มากขึ้น

	 โครงการนี้ได้เริ่มเปิดตัวโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่	29–30	ตุลาคม	พ.ศ.2557	

ปีท่ี	6	/	ฉบับท่ี	24	/	ธันวาคม	2557

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ร่วมสร้างมาตรฐานท่ีดี

ในการส่งเสริมการขายยา

 ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ขอบคุณภาพประกอบจาก 
“หนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล 
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”

“โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU Hospitals)”

แนะนำ�โค
รงก�ร



เกณฑ์จริยธรรมที่ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

	 เมื่อ	 กพย.	 เริ่มเสนอเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 2																				

เมื่อปี	2552	มีบรรยากาศของการตอบสนองที่หลากหลาย	ทั้งการสนับสนุน	ความกังวล	และที่ไม่ค่อยเห็นด้วย	แต่ในที่สุดได้

มกีารรบัรองออกมาเปน็มต	ิ“ยตุกิารสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม:	เพือ่ลดความสญูเสยีทางเศรษฐกจิและสขุภาพของ

ผู้ป่วย”	พร้อมทั้งรับรองยุทธศาสตร์ด้วย	ต่อมาได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	(20	กรกฎาคม	2553)	

	 หลังจากน้ัน	 เรื่องน้ีได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง	 จากรายงานการติดตามสมัชชาสุขภาพระบุว่าเมื่อวันท่ี																	

26	กรกฎาคม	2554	คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	

นำาโดย	ศ.(คลินิก)	นพ.ธีรวัฒน์	กุลทนันทน์	ประธานอนุกรรมการฯ	และ	นพ.รุ่งนิรันดร์	ประดิษฐสุวรรณ	ประธานคณะทำางาน

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส์ง่เสริมจริยธรรมผูส่ั้งใชย้าและยุติการสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม	ภายใตค้ณะอนกุรรรมการฯ	

รว่มกบัแผนงานสรา้งกลไกเฝา้ระวงัและพฒันาระบบยา	(กพย.)	และสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	จดัประชมุ

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร

สาธารณสุข	ผู้สั่งใช้ยา	เภสัชกรในสถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	บริษัทยา	ผู้แทนยา	ผู้บริหาร	ผู้จัดซื้อจัดหายา

ของสถานพยาบาล	บุคลากรจากสถานศึกษา	และนักกฎหมายเข้าร่วมกว่า	100	คน	

	 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2555	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติรับรองร่างเกณฑ์จริยธรรม												

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา	ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	มีการเผยแพร่ทั่วไป	กพย.	ก็ได้สนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ด้วยเช่นกัน

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง	

	 ล่าสดุ	กระทรวงสาธารณสุขกม็คีวามคบืหนา้ในการดำาเนนิงาน	โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ย

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	 พ.ศ.2557															

ที่มีแนวทางปฏิบัติในแต่ละส่วนของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

	 อย่างไรก็ตาม	 ในระดับปฏิบัติการคือโรงพยาบาลก็พบว่ายังมีอุปสรรคที่ทำาให้เกิดความล่าช้าในการนำาไป																			

ปฏิบัติการต่อ	 เช่น	 มีการย่ืนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่าง	 อ้างว่าไม่มีความจำาเป็น	 เป็นต้น	 คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการ															

ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเกณฑ์นี้			

	 กพย.	ในฐานะทีม่ส่ีวนร่วมในการเสนอวาระนี	้และร่วมขบัเคลือ่นผลกัดนัจนเปน็มตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตดิงักลา่ว	

ขอยืนยันว่า	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยเป็นทิศทางที่มีมาตรฐานเดียวกับสากล																									

ที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใสและจัดการในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงิน	 ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา	 มีการออกกฎหมายที่

ต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินของอุตสาหกรรมยาให้แก่แพทย์	 เกณฑ์นี้จะช่วยให้การสั่งจ่ายยามีความ																		

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น	และผลประโยชน์ย่อมตกแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมในที่สุด

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา  - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สรชัย จำ เนียรดำ รงการ / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
กองบรรณาธิการ  - นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / รังสรรค์ ศิริชัย / อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร / ภาณุโชติ  ทองยัง/ ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล

ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

ผูจัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้ แนะนำาเว็บไซต ์ 

โดย > ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

http://projects.propublica.org/open-payments/?search=drug&m

ain=&compare=)

	 นับตั้งแต่ท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำาหนดให้บริษัทยาและ

บริษัทเคร่ืองมือแพทย์ต้องเปิดเผยข้อมูลการส่งเสริมการขาย															

ท่ีกระทำาต่อแพทย์และโรงเรียนแพทย์	 ปรากฏว่ารายงานชุดแรกท่ี

นำาเสนอสู่สาธารณะครอบคลุมกิจกรรมในช่วงห้าเดือนหลังของ								

ปี	 2556	 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีรัฐบาลกำาหนดแล้ว	

ProPublica	(http://projects.propublica.org/open-payments/?sear

ch=drug&main=&compare=)	ไดน้ำาข้อมลูของบรษิทัยาและบรษิทัเครือ่งมอืแพทยม์าเปรยีบเทยีบและจดัใหม่

ในรูปที่ง่ายต่อการสืบค้น	 สามารถค้นได้ง่ายว่าแต่ละบริษัทมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและ																									

เครื่องมือแพทย์คิดเป็นมูลค่าเท่าใด		ยาหรือเครื่องมือแพทย์แต่ละยี่ห้อมีการส่งเสริมการขายด้วยมูลค่าเท่าใด	รวมทั้ง

สามารถเรียงลำาดับได้ว่าบริษัทใดบ้าง	 ยาหรือเคร่ืองมือแพทย์ย่ีห้อใดท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีมีมูลค่าสูงสุด	 จากภาพข้างต้น														

จะเหน็ไดว้า่บรษัิทใดบ้างท่ีมค่ีาใช้จา่ยสงูสดุ	5	ลำาดบัแรกและค่าใช้จา่ยสำาหรบัยาและเครือ่งมอืแพทย์รายการใดท่ี	สงูสดุ	

5	ลำาดับแรก

http://www.policymed.com/about_policy_and_medicine/
			 	Policy	and	Medicine	เป็นเว็บไซต์ที่นำาเสนอเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวตามกติกาของบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้านสุขภาพและ																

ด้วยความเป็นผู้นำาด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ	 Physician	 Payments	

Sunshine	Act,	Policy	and	Medicine	จงึชว่ยทำาใหบ้รษิทัยาและบรษิทั

เครื่องมือแพทย์ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกระดับ.	นอกจากนี้	Policy	

and	Medicine	ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆด้านสุขภาพและกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพได้รอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน	

	 ตัวอย่างบทความที่นำาเสนอในเดือนมกราคม	2015	(http://feeds.feedblitz.com/policymed)	ได้แก่

	 1.	Mythbuster	:	Industry	Involvement	in	Medical	Education:	Debunking	the	Myth	เป็นบทความที่เขียนโดย	

Harry	 Pellman,	 M.D.	 บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของอุตสาหกรรมที่เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของแพทย์.																										

ด้วยประสบการณ์	22	ปีที่เป็นกรรมการในสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา...

	 2.	OIG	เรียกร้องข้อเสนอใหม่ๆเพื่อส่งเสริมกฎหมายต่อต้านการให้สินบน;	คำาแนะนำาจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

พัฒนาการเฝ้าระวังการโกง	โดยโธมัส	ซัลลิแวน	ในแต่ละปี	สำานักงานผู้ตรวจการ	(OIG)	จะเชิญชวนให้มีการเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงบทบัญญัติภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบน	 รวมทั้งให้วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือพัฒนาการเฝ้าระวัง				

การโกง….

	 3.	การยุติคดไีดอชิซัิงเกียวกับขอ้ตกลงบรษิทัซือ่ตรง		Daiichi	Sankyo	Inc.,	บรษิทัยาสัญชาตญิีปุ่น่และสำานกังาน

ใหญ่ประจำาสหรัฐในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์,	 ได้ยินยอมจ่ายเงิน	 39	 ล้านเหรียญเพื่อแก้ปัญหาการฟ้องร้องว่าบริษัทละเมิด	

False	Claims	Act.	ในคำาฟ้องมีการกลา่วหาวา่	ไดอชิทิำาการตลาดยาลดความดนัโลหติและยาเบาหวานโดยอา้งสรรพคุณ

นอกฉลากและจ่ายสินบนให้แพทย์เพื่อจูงใจให้สั่งจ่าย...



 เรื่องจากปก
ภญ. นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ความเป็นมา

	 ยาเป็นสินค้าคุณธรรม	 (merit	 goods)	 ที่ต้อง

อาศัยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องทั้งข้อดีและข้อเสีย											

ในการตัดสินใจเลือกใช้มากกว่าการลด	แลก	แจก	แถม

หรือสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีการต่างๆให้มีการใช้ยา														

แต่ในโลกแห่งทุนนิยม	มีการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมขาย

ยาหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งมิเพียงแต่จะทำาให้แพทย์และ

เภสัชกรประจำาร้านยาสั่งใช้ยาให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น	

แตย่งัสง่ผลเสยีตอ่ผูป้ว่ยหรือประชาชนทัว่ไปทัง้ทางตรง

และทางอ้อม	 การส่งเสริมการขายยาไม่ควรจูงใจให้

แพทย์สั่งใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล	 แต่ต้องเป็นไปเพื่อ												

สง่เสรมิความรูห้รอืใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัตวัยาและ

การแพทย์ที่ถูกต้องเท่านั้น

	 เป็นทีย่อมรบักนัทัว่โลกวา่อทิธพิลการส่งเสริม

การขายยาของบรษิทัยา	โดยเฉพาะทีก่ระทำาโดยตรงต่อ

แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์	เปน็สาเหตุหรือปจัจยั

ที่สำาคัญมากประการหนึ่งที่ทำาให้ เกิดการใช้ยาท่ี																			

ไม่สมเหตุผลในสถานพยาบาล	ส่งผลให้เกิดปัญหาการ

บริโภคยาเกินจำาเป็น	 บริโภคยาราคาแพงเกินควร					

กล่าวเฉพาะในประเทศไทย	กลุ่มข้าราชการ	เป็นตลาด

สำาคัญของการสั่งใช้ยาโดยเฉพาะยาใหม่หรือยา														

ราคาแพง	ซึง่สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์

จะสั่งจ่ายยาให้กลุ่มข้าราชการเป็นปริมาณและมูลค่า										

ที่สูงกว่าคนไข้ที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสังคมและสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย

ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล1

	 องค์การอนามัยโลกให้ความหมาย	 “การ														

ส่งเสริมการขายยา”	ว่า	หมายถึงการกระทำาใดๆก็ตาม

ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลและการชักชวนหรือล่อใจ													

ทกุวถิทีางโดยผูผ้ลติและผู้จำาหนา่ย	เพือ่ชกันำาให้เกดิการ	

สั่งยา	การจัดหายา	การสั่งซื้อยาและการใช้ยาเพิ่มขึ้น2 

แม้องค์การอนามัยโลกจะได้กำาหนดเกณฑ์จริยธรรม											

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตั้งแต่พ.ศ.2531	เพื่อเป็น

แนวทางให้ประเทศต่างๆนำาไปปฏิบัติ 	 แต่พบว่า

พฒันาการการควบคมุการสง่เสรมิการขายยาของแตล่ะ

ประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน	 ขึ้นกับสภาพปัญหา	

ระบบกฎหมายและกลไกการควบคุมดูแลท่ีมีอยู่ของ

แต่ละประเทศ

	 ในตา่งประเทศ	โดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแลว้	

เช่น	สหรัฐอเมริกา	มีกฎหมาย	ชื่อ	the	Patient	Protec-

tion	 and	 Affordable	 Care	 Act	 of	 2009	 (H.R.	 3590	

section	 6002)	 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ	 อุตสาหกรรมยา

หรือบริษัทยามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็น

ประจำาทุกปีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่

ตัวเงินที่มอบให้แก่แพทย์และโรงเรียนแพทย์ที่ให้บริการ

สขุภาพ	กฎหมายนีเ้ริม่บงัคบัใชเ้มือ่ป	ี2012	ซึง่บรษัิทยา

ต้องจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์	 ให้ เสร็จสิ้นและ																				

จัดส่งกระทรวงสาธารณสุขและมลรัฐต่างๆ	 ภายใน															

31	มนีาคม	ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ระทรวงสาธารณสขุตรวจสอบ

และรายงานต่อรัฐสภาต่อไป	นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา

ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	ได้แก่แนวปฏิบัติ

ของแพทยสมาคมโลก	 (WMA)	 แนวปฏิบัติของสหพันธ์

และสมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ	 (IFPMA)	 และ

กฎหมายของสหภาพยโุรปคอื	DIRECTIVE	2001/83/EC	

of	6	November	2001	on	the	Community	code	relating	

to	medicinal	products	for	human	use		อย่างไรก็ตาม	

แนวปฏบิตัริะหวา่งประเทศเหลา่นีไ้มไ่ดม้สีภาพบังคบัให้

ประเทศต่างๆต้องปฏิบัติตาม	 ยกเว้นกฎหมายของ

ประเทศยุโรปที่บังคับใช้กับประเทศสมาชิก3

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทยและการนำาไปสู่การปฏิบัติ
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	 สำาหรับในประเทศไทย	 ยังไม่มีกฎหมายที่														

เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาโดยตรง	 แต่มีความ

พยายามจัดทำาเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของ

ประเทศ	 	 เช่น	 มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทาง

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์	 เมื่อ				

ปีพ.ศ.	 2537	 แต่ก็มิได้ประกาศใช้	 	 หรือมีการพัฒนา

แนวทางปฏบิตัท่ีิเหมาะสมเกีย่วกบัความสัมพนัธร์ะหวา่ง

แพทย์และบริษัทยา	โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 ในคณะกรรมการแห่งชาติ			

ด้านยา	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2551	แต่ก็มิได้มีการ

บังคับใช้	 เนื่องจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาหมด

วาระลงตามการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

	 ในข้อบั งคับของ วิชาชีพที่ เ กี่ ยว ข้องกับ

จรยิธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยา	ได้แก	่ขอ้บังคบั

แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

เวชกรรม	พ.ศ.	 2526	 และต่อมา	 ได้แก้ไขปรับปรุงเป็น	

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม																			

แห่งวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	25494	ซึ่งมีหมวด	8	ว่าด้วย

การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แต่การกำากับดูแลและ

ตดิตามประเมนิผลยงัไมช่ดัเจน		สว่นสภาเภสชักรรมได้

กำาหนดข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมใน	พ.ศ.	2537	และแก้ไขเพิ่มเติม

ใน	 พ.ศ.	 2538	 แต่มิได้มีประเด็นจริยธรรมว่าด้วยการ										

ส่งเสริมการขายยา

	 ดังน้ัน	 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อปี	 2552	

จงึไดม้มีตผิลกัดนัใหม้กีารควบคมุและเฝา้ระวงัเกีย่วกบั

การสง่เสรมิการขายยาทีข่ดัต่อจริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพ	และทำาให้ประชาชนหรือผู้ป่วยเกิดความไม่เชื่อ

ใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 20	

กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2553	 ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติดังกล่าว	 และมอบหมายให้คณะ

กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำาเนินการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จัดต้ังคณะทำางานที่มาจาก															

ทุกภาคส่วนท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจยาทั้งในและ										

ตา่งประเทศ	เพือ่ทำาหนา้ทีพ่ฒันาเกณฑ์จรยิธรรมวา่ดว้ย

การส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การ

อนามยัโลก	ใหเ้ปน็เกณฑก์ลางของประเทศ	รวมถงึศกึษา

ระบบการนำาหลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวมาบังคับใช้

ใน รูปของกฎหมายอย่ าง มีประ สิทธิภาพ	 และ

ประชาสมัพนัธอ์ยา่งกวา้งขวางเพือ่ใหท้กุภาคสว่นไดร้บั

ทราบและนำาหลักเกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้หรือ

ขยายเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ต่อมาประเด็น												

ดังกล่าวได้บรรจุ ไว้ ในนโยบายแห่งชาติด้านยา																					

พ.ศ.2554	 และในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2555	–	2559	ในส่วนของยุทธศาสตร์การใช้

ยาอย่างสมเหตุผล5

	 เพื่อให้การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์การใช้

ยาอย่างสมเหตุผลในส่วนของการส่งเสริมจริยธรรม													

ผูส้ัง่ใชย้าและยตุกิารสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม	

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึง

ได้แตง่ตัง้คณะทำางานขบัเคล่ือนยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ

จริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่			

ขาดจรยิธรรมขึน้	เพือ่พฒันาเกณฑจ์รยิธรรมวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยและดำาเนนิกจิกรรม

อื่นให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง	 ต่อมา																

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ

ต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

ประเทศไทย	เม่ือวนัที	่9	สงิหาคม	2555	เพือ่ใช้เปน็เกณฑ์

กลางของประเทศ	ซึง่ทกุภาคสว่นสามารถนำาไปประยกุต์

ใช้หรือขยายเพิ่มเติมและเป็นการส่งเสริมให้ เกิด																					

ธรรมาภิบาลในระบบยาและระบบบริการสุขภาพ	

สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน	

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ												

มิชอบในภาครัฐ	 โดยยึดหลักความโปร่งใสและ																										

ธรรมาภบิาลทีเ่ปน็สากล	ซึง่จากขอ้มลูสถานการณด์า้น

ยาโลก	ปี	2011	เรื่องธรรมาภิบาลในระบบยา	ได้กล่าว

ถึงผลการสำารวจในเชิงปริมาณใน	 25	 ประเทศ																							

พบวา่การสง่เสรมิการขายยาเปน็ความเสีย่งทีท่ำาใหเ้กดิ

การคอร์รัปชั่นมากที่สุดในระบบยา6

	 การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้	ได้พัฒนาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	ที่มีการจัดทำามาใน

อดีต	และได้นำาไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคประชาชน	

หลักการของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

	 เกณฑ์จริยธรรมฯที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศนั้น	มีหลักการดังนี้

	 1.	 ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดหายา	 ไม่พึงรับสิ่งใดๆเป็นการส่วนตัวจากการส่ง

เสริมการขายยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า	 และพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับ												

บริษัทยา

	 2.	สถานพยาบาล	สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นพึงมีระบบรองรับในการรับสิ่งของ	การจัดกิจกรรมและ

การสนบัสนนุใดๆจากบรษิทัยา/ผูแ้ทนยา	โดยเปน็ระบบท่ีทกุคนในหน่วยงานรบัรู	้มคีวามโปรง่ใส	ตรวจสอบไดแ้ละ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 3.	บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้ป่วย	ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำา

แก่ผู้ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา	 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้ให้เป็นไป

ตามทีก่ฎหมายกำาหนด	และบรษิทัพงึมรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยและรายละเอยีดกจิกรรมการสง่เสรมิการขายยาตาม

หลักสากลที่พร้อมได้รับการตรวจสอบ

	 4.	ผูแ้ทนยาพงึเสนอขอ้มลูทีท่นัสมยั	ถูกตอ้ง	ครบถ้วน	มหีลกัฐานอา้งองิทางวชิาการทีน่า่เชือ่ถือ	ไมล่ะเลย

ขอ้มลูผลกระทบหรอืผลขา้งเคยีงจากการใชย้า	แกผู่ส้ัง่ใชย้าหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัซือ้จัดหายา	โดยแสดงออก

หรอืปฏบิตัใินการเสนอขอ้มลูหรอืกิจกรรมการสง่เสรมิการขายยาตามวฒันธรรมท่ีดขีองสงัคม	และพึงดำารงตนให้

พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและสังคม

	 จะเหน็ไดว้า่เกณฑจ์รยิธรรมฯดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบับคุคลและหนว่ยงานหลายภาคสว่น	ไดแ้ก	่ผูป้ระกอบ

วชิาชีพซ่ึงเปน็ผูส้ัง่ใช้ยา	ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจในสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน	เภสชักรในสถานพยาบาล	สถาน

บริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่น	บริษัทยาและผู้แทนยา	อาจารย์และนักศึกษาของสถานศึกษาด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ	ซึง่ครอบคลมุระบบทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการขายยา	สามารถดาวนโ์หลดรายละเอยีด

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยน้ีจากเว็บไซต์	 www.nlem.in.th/sites/default/files/

attachments/1ethical_criteriaoct14.pdf
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	 สำาหรับในประเทศไทย	 ยังไม่มีกฎหมายที่														

เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาโดยตรง	 แต่มีความ

พยายามจัดทำาเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของ

ประเทศ	 	 เช่น	 มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทาง

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์	 เมื่อ				

ปีพ.ศ.	 2537	 แต่ก็มิได้ประกาศใช้	 	 หรือมีการพัฒนา

แนวทางปฏบิตัท่ีิเหมาะสมเกีย่วกบัความสัมพนัธร์ะหวา่ง

แพทย์และบริษัทยา	โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 ในคณะกรรมการแห่งชาติ			

ด้านยา	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2551	แต่ก็มิได้มีการ

บังคับใช้	 เนื่องจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาหมด

วาระลงตามการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

	 ในข้อบั งคับของ วิชาชีพที่ เ กี่ ยว ข้องกับ

จรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสริมการขายยา	ได้แก	่ขอ้บังคบั

แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

เวชกรรม	พ.ศ.	 2526	 และต่อมา	 ได้แก้ไขปรับปรุงเป็น	

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม																			

แห่งวิชาชีพเวชกรรม	พ.ศ.	25494	ซึ่งมีหมวด	8	ว่าด้วย

การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แต่การกำากับดูแลและ

ตดิตามประเมนิผลยงัไมช่ดัเจน		สว่นสภาเภสชักรรมได้

กำาหนดข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมใน	พ.ศ.	2537	และแก้ไขเพิ่มเติม

ใน	 พ.ศ.	 2538	 แต่มิได้มีประเด็นจริยธรรมว่าด้วยการ										

ส่งเสริมการขายยา

	 ดังน้ัน	 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 เมื่อปี	 2552	

จงึไดม้มีตผิลกัดนัใหม้กีารควบคมุและเฝา้ระวงัเกีย่วกบั

การสง่เสรมิการขายยาทีข่ดัต่อจริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพ	และทำาให้ประชาชนหรือผู้ป่วยเกิดความไม่เชื่อ

ใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 20	

กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2553	 ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติดังกล่าว	 และมอบหมายให้คณะ

กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำาเนินการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จัดต้ังคณะทำางานที่มาจาก															

ทุกภาคส่วนท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจยาทั้งในและ										

ตา่งประเทศ	เพือ่ทำาหนา้ทีพ่ฒันาเกณฑ์จรยิธรรมวา่ดว้ย

การส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การ

อนามยัโลก	ใหเ้ปน็เกณฑก์ลางของประเทศ	รวมถงึศกึษา

ระบบการนำาหลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวมาบังคับใช้

ใน รูปของกฎหมายอย่ าง มีประ สิทธิภาพ	 และ

ประชาสมัพนัธอ์ยา่งกวา้งขวางเพือ่ใหท้กุภาคสว่นไดร้บั

ทราบและนำาหลักเกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้หรือ

ขยายเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ต่อมาประเด็น												

ดังกล่าวได้บรรจุ ไว้ ในนโยบายแห่งชาติด้านยา																					

พ.ศ.2554	 และในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2555	–	2559	ในส่วนของยุทธศาสตร์การใช้

ยาอย่างสมเหตุผล5

	 เพื่อให้การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์การใช้

ยาอย่างสมเหตุผลในส่วนของการส่งเสริมจริยธรรม													

ผูส้ัง่ใชย้าและยตุกิารสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม	

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึง

ได้แตง่ตัง้คณะทำางานขบัเคล่ือนยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ

จริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่			

ขาดจรยิธรรมขึน้	เพือ่พฒันาเกณฑจ์รยิธรรมวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยและดำาเนนิกจิกรรม

อื่นให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง	 ต่อมา																

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ

ต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

ประเทศไทย	เม่ือวนัที	่9	สงิหาคม	2555	เพือ่ใช้เปน็เกณฑ์

กลางของประเทศ	ซึง่ทกุภาคสว่นสามารถนำาไปประยกุต์

ใช้หรือขยายเพิ่มเติมและเป็นการส่งเสริมให้ เกิด																					

ธรรมาภิบาลในระบบยาและระบบบริการสุขภาพ	

สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน	

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ												

มิชอบในภาครัฐ	 โดยยึดหลักความโปร่งใสและ																										

ธรรมาภบิาลทีเ่ปน็สากล	ซึง่จากขอ้มลูสถานการณด์า้น

ยาโลก	ปี	2011	เรื่องธรรมาภิบาลในระบบยา	ได้กล่าว

ถึงผลการสำารวจในเชิงปริมาณใน	 25	 ประเทศ																							

พบวา่การสง่เสรมิการขายยาเปน็ความเสีย่งทีท่ำาใหเ้กดิ

การคอร์รัปชั่นมากที่สุดในระบบยา6

	 การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้	ได้พัฒนาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	ที่มีการจัดทำามาใน

อดีต	และได้นำาไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคประชาชน	

หลักการของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย

	 เกณฑ์จริยธรรมฯที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศนั้น	มีหลักการดังนี้

	 1.	 ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดหายา	 ไม่พึงรับสิ่งใดๆเป็นการส่วนตัวจากการส่ง

เสริมการขายยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า	 และพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับ												

บริษัทยา

	 2.	สถานพยาบาล	สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นพึงมีระบบรองรับในการรับสิ่งของ	การจัดกิจกรรมและ

การสนบัสนนุใดๆจากบรษิทัยา/ผูแ้ทนยา	โดยเปน็ระบบท่ีทกุคนในหน่วยงานรบัรู	้มคีวามโปรง่ใส	ตรวจสอบไดแ้ละ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 3.	บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้ป่วย	ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำา

แก่ผู้ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา	 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้ให้เป็นไป

ตามทีก่ฎหมายกำาหนด	และบรษิทัพงึมรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยและรายละเอยีดกจิกรรมการสง่เสรมิการขายยาตาม

หลักสากลที่พร้อมได้รับการตรวจสอบ

	 4.	ผูแ้ทนยาพงึเสนอขอ้มลูทีท่นัสมยั	ถูกตอ้ง	ครบถ้วน	มหีลกัฐานอา้งองิทางวชิาการทีน่า่เชือ่ถือ	ไมล่ะเลย

ขอ้มลูผลกระทบหรอืผลขา้งเคยีงจากการใชย้า	แกผู่ส้ัง่ใชย้าหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัซือ้จัดหายา	โดยแสดงออก

หรอืปฏบิตัใินการเสนอขอ้มลูหรอืกิจกรรมการสง่เสรมิการขายยาตามวฒันธรรมท่ีดขีองสงัคม	และพึงดำารงตนให้

พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและสังคม

	 จะเหน็ไดว้า่เกณฑจ์รยิธรรมฯดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบับคุคลและหนว่ยงานหลายภาคสว่น	ไดแ้ก	่ผูป้ระกอบ

วชิาชีพซ่ึงเปน็ผูส้ัง่ใช้ยา	ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจในสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน	เภสชักรในสถานพยาบาล	สถาน

บริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่น	บริษัทยาและผู้แทนยา	อาจารย์และนักศึกษาของสถานศึกษาด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ	ซึง่ครอบคลมุระบบทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการขายยา	สามารถดาวนโ์หลดรายละเอยีด

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยน้ีจากเว็บไซต์	 www.nlem.in.th/sites/default/files/

attachments/1ethical_criteriaoct14.pdf
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การนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ

	 การส่งเสริมการขายยามีผู้ที่เกี่ยวข้อง	2	ส่วนหลัก	คือ	ผู้ให้	(บริษัทยา)	และผู้รับ	โดยผู้รับส่วนใหญ่จะอยู่

ในโรงพยาบาล	ซึง่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเปน็แหลง่กระจายยาทีส่ำาคญัเนือ่งจากมลูคา่การบรโิภคยาของ

ประเทศ	ประมาณกว่าร้อยละ	62.5	ผ่านโรงพยาบาล7

	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยคณะทำางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

วา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยา	กำาลงัดำาเนนิการเพือ่ให้เกดิการนำาไปสูก่ารปฏบิตั	ิโดยมแีนวทางดำาเนนิการทีส่ำาคญั

ในแต่ละส่วน	ซึ่งสอดคล้องซึ่งกันและกัน	ดังนี้

	 1.	 โรงพยาบาล	 มีการดำาเนินการภายใต้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (RDU	

hospital)	 โดยการส่งเสริมจริยธรรมในการส่ังใช้ยาหรือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา	 เป็นกุญแจแห่งความ

สำาเร็จหนึ่งที่จะมีการนำาไปปฏิบัติในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำานวน	 57	 แห่ง	 มีแนวทางการดำาเนิน

การดังนี้

	 	 1.1	โรงพยาบาลจะกำาหนดแนวปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมว่าดว้ยการสง่เสรมิการขายยาไวเ้ปน็

ลายลักษณ์อกัษรใหเ้หมาะสมกบับคุลากรแต่ละประเภทเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯได	้โดยกำาหนด

นโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นภายใน														

1	ปี	

	 	 1.2	 โรงพยาบาลจัดให้มีระบบต่างๆ	 รวมทั้งการติดตามประเมินผล	 ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์	

ภายใน	2	ปี	โดยเฉพาะ	1)	จดัระบบการคดัเลอืกยา	การจดัซือ้ยา	รวมทัง้ระบบการตรวจสอบการจดัซือ้ยาทีโ่ปรง่ใส	

เป็นธรรม	 โดยมีการกำากับดูแลจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																							

2)	จัดให้มีระบบการรับสิ่งสนับสนุนต่างๆจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย	เป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล	จัดระบบ

ในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง	 เป็นระบบที่เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ได้แก่														

การเปดิเผยขอ้มลูการสนบัสนนุต่างๆจากบริษทัยาต่อสาธารณะ	เชน่	ประกาศทางเวบ็ไซต	์ประกาศของโรงพยาบาล

	 2.	 คณะทำางานฯได้ขอความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม	 บริษัทยาและสมาคมของผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านยา	ดังนี้

	 	 2.1	องค์การเภสัชกรรม	สมาคมหรือบริษัทยาจะกำาหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	

และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามให้ชัดเจน	ภายในปีงบประมาณ	2558

	 	 2.2	องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารข้ึนทะเบยีนผูแ้ทนยา	โดย	

(1)	ให้การฝึกอบรม	ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาที่ทันสมัย	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ซึ่งจะรับรองว่าเป็นผู้แทนของบริษัท

ยาที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลด้านยา	 และ	 (2)	 ควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้แทนยา												

ให้เหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	รวมทั้ง	(3)	สนับสนุนให้ผู้แทนยาเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านจริยธรรมการ

ส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม	

	 	 2.3	 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะสนับสนุนให้ผู้แทนยาที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร			

ด้านจริยธรรมการส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม	 และอาจรวมถึงหลักสูตรอบรมที่จัดโดยบริษัท												

ด้วยก็ได้	 โดยแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมดังกล่าวเพื่อขออนุญาตเข้าไปดำาเนินการส่งเสริมการขายยาใน	

สถานพยาบาล

	 	 2.4	 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการตรวจสอบการดำาเนิน

กิจกรรมการส่งเสริมการขายยา	 (หมวด	 5	 ข้อ	 5.3.2)	 รวมท้ังจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	 เช่น	 ทางเว็บไซต์													

เกี่ยวกับการให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ	แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยจัดซื้อยา

	 เนือ่งจากเกณฑ์จรยิธรรมว่าดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยนี	้เปน็เกณฑท์ีพ่งึหรือไมพ่งึปฏบิตั	ิ

ไม่ได้เป็นกฎหมายท่ีมีการบังคับใช้	 จึงเป็นการขอความร่วมมือในการดำาเนินการจากบริษัทยา	 อย่างไรก็ตาม	

มาตรการกำากับดูแลการส่งเสริมการขายยาเป็นบทบาทของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 โดยเฉพาะ	

การปรับปรุงกฎหมายที่กำากับดูแลในส่วนการส่งเสริมการขายยา	จะต้องมีการดำาเนินการต่อไป	ซึ่งสอดคล้องกับ

มติการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (regional	 committee)	 ขององค์การ																		

อนามัยโลก	ครั้งที่	64	เมื่อเดือนกันยายน	2554	ในวาระ	National	essential	drug	policy	including	the	rational	use	

of	 medicines	 ที่ได้เร่งรัดให้หน่วยงานด้านยาของประเทศสมาชิกมีมาตรการต่อการส่งเสริมการขายยาที่ไม่มี

จริยธรรมและชักนำาให้เกิดความเข้าใจผิด	ทั้งนี้ความคืบหน้าในการดำาเนินการของแต่ละประเทศจะมีการนำาเสนอ

ในการประชุมดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป8

	 3.สภาวิชาชีพ	มีข้อเสนอการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

	 	 3.1	 แต่ละสภาวิชาชีพมีบทบาทในการสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความสำาคัญของเกณฑ์

จริยธรรมฯ

	 	 3.2	แตล่ะสภาวชิาชีพมกีารนำาเกณฑจ์รยิธรรมฯไปผนวกกับจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณวชิาชีพ

ของแต่ละสภาวิชาชีพ	 โดยให้แต่ละสภาวิชาชีพมีการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯเข้าสู่วาระการประชุมของสภาวิชาชีพ	

และมีการเผยแพร่ต่อสมาชิกทุกคนภายใน	1	ปี	โดยเฉพาะสภาเภสัชกรรม	จะมีการจัดทำาจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยาที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

	 	 3.3	แตล่ะสภาวชิาชีพมกีารออกกฎระเบยีบและขัน้ตอนการดำาเนนิงานเพือ่นำาเกณฑจ์รยิธรรมฯ

ไปปฏิบัติ	ทั้งในส่วนสมาชิกและองค์กรเครือข่ายของวิชาชีพ	และจัดให้มีการติดตามประเมินผลภายใน	1-2	ปี

	 	 3.4	แตล่ะสภาวชิาชพีใหก้ารสนบัสนนุการนำาเกณฑจ์รยิธรรมไปปฏบิตัดิว้ยการรายงานผลการ

ติดตามการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติแก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 3.5	แตล่ะสภาวชิาชพี	โดยเฉพาะสภาเภสชักรรม	จดัใหม้หีลกัสตูรการอบรมเกีย่วกบัจรยิธรรม

การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยา	รวมทั้งจัดให้มีการอบรมจริยธรรมผู้แทนยาอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 4.	ภาคการศึกษา	ได้แก่	กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการศูนย์ประสาน

งานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	เครือข่ายภาคการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	ราชวิทยาลัย	และ

หน่วยงานภาคการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	มีแนวทางการดำาเนินการดังนี้

	 	 4.1	 กลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่าย	 จะนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้

หรือขยายเพิ่มเติมโดยออกประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติหรือประกาศของหน่วยงานต่อไปภายใน	1	ปี

	 	 4.2	หน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่ายจะดำาเนินการดังต่อไปนี้	ภายใน	2	ปี

	 	 	 4.2.1	 จัดระบบการรับ	 การสนับสนุนและการกำากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ 

	 	 กิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย	โปร่งใสและตรวจสอบได้
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การนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ

	 การส่งเสริมการขายยามีผู้ที่เกี่ยวข้อง	2	ส่วนหลัก	คือ	ผู้ให้	(บริษัทยา)	และผู้รับ	โดยผู้รับส่วนใหญ่จะอยู่

ในโรงพยาบาล	ซึง่สถานพยาบาลหรอืโรงพยาบาลเปน็แหลง่กระจายยาทีส่ำาคญัเนือ่งจากมลูคา่การบรโิภคยาของ

ประเทศ	ประมาณกว่าร้อยละ	62.5	ผ่านโรงพยาบาล7

	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยคณะทำางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

วา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยา	กำาลงัดำาเนนิการเพือ่ใหเ้กดิการนำาไปสูก่ารปฏบิตั	ิโดยมแีนวทางดำาเนนิการทีส่ำาคญั

ในแต่ละส่วน	ซึ่งสอดคล้องซึ่งกันและกัน	ดังนี้

	 1.	 โรงพยาบาล	 มีการดำาเนินการภายใต้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (RDU	

hospital)	 โดยการส่งเสริมจริยธรรมในการส่ังใช้ยาหรือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา	 เป็นกุญแจแห่งความ

สำาเร็จหนึ่งที่จะมีการนำาไปปฏิบัติในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำานวน	 57	 แห่ง	 มีแนวทางการดำาเนิน

การดังนี้

	 	 1.1	โรงพยาบาลจะกำาหนดแนวปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมว่าดว้ยการสง่เสรมิการขายยาไวเ้ปน็

ลายลกัษณ์อกัษรใหเ้หมาะสมกบับคุลากรแตล่ะประเภทเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรมฯได	้โดยกำาหนด

นโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นภายใน														

1	ปี	

	 	 1.2	 โรงพยาบาลจัดให้มีระบบต่างๆ	 รวมทั้งการติดตามประเมินผล	 ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์	

ภายใน	2	ป	ีโดยเฉพาะ	1)	จดัระบบการคดัเลอืกยา	การจดัซือ้ยา	รวมทัง้ระบบการตรวจสอบการจดัซือ้ยาทีโ่ปรง่ใส	

เป็นธรรม	 โดยมีการกำากับดูแลจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง																							

2)	จัดให้มีระบบการรับสิ่งสนับสนุนต่างๆจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย	เป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล	จัดระบบ

ในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง	 เป็นระบบที่เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ได้แก่														

การเปดิเผยขอ้มลูการสนบัสนนุตา่งๆจากบรษิทัยาตอ่สาธารณะ	เชน่	ประกาศทางเวบ็ไซต	์ประกาศของโรงพยาบาล

	 2.	 คณะทำางานฯได้ขอความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม	 บริษัทยาและสมาคมของผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านยา	ดังนี้

	 	 2.1	องค์การเภสัชกรรม	สมาคมหรือบริษัทยาจะกำาหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	

และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามให้ชัดเจน	ภายในปีงบประมาณ	2558

	 	 2.2	องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารข้ึนทะเบยีนผูแ้ทนยา	โดย	

(1)	ให้การฝึกอบรม	ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาที่ทันสมัย	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ซึ่งจะรับรองว่าเป็นผู้แทนของบริษัท

ยาที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลด้านยา	 และ	 (2)	 ควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้แทนยา												

ให้เหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรมฯ	รวมทั้ง	(3)	สนับสนุนให้ผู้แทนยาเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านจริยธรรมการ

ส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม	

	 	 2.3	 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะสนับสนุนให้ผู้แทนยาที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร			

ด้านจริยธรรมการส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม	 และอาจรวมถึงหลักสูตรอบรมที่จัดโดยบริษัท												

ด้วยก็ได้	 โดยแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมดังกล่าวเพื่อขออนุญาตเข้าไปดำาเนินการส่งเสริมการขายยาใน	

สถานพยาบาล

	 	 2.4	 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการตรวจสอบการดำาเนิน

กิจกรรมการส่งเสริมการขายยา	 (หมวด	 5	 ข้อ	 5.3.2)	 รวมท้ังจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	 เช่น	 ทางเว็บไซต์													

เกี่ยวกับการให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ	แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยจัดซื้อยา

	 เนือ่งจากเกณฑ์จรยิธรรมว่าดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยนี	้เปน็เกณฑท์ีพ่งึหรือไมพ่งึปฏบิตั	ิ

ไม่ได้เป็นกฎหมายท่ีมีการบังคับใช้	 จึงเป็นการขอความร่วมมือในการดำาเนินการจากบริษัทยา	 อย่างไรก็ตาม	

มาตรการกำากับดูแลการส่งเสริมการขายยาเป็นบทบาทของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 โดยเฉพาะ	

การปรับปรุงกฎหมายที่กำากับดูแลในส่วนการส่งเสริมการขายยา	จะต้องมีการดำาเนินการต่อไป	ซึ่งสอดคล้องกับ

มติการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (regional	 committee)	 ขององค์การ																		

อนามัยโลก	ครั้งที่	64	เมื่อเดือนกันยายน	2554	ในวาระ	National	essential	drug	policy	including	the	rational	use	

of	 medicines	 ที่ได้เร่งรัดให้หน่วยงานด้านยาของประเทศสมาชิกมีมาตรการต่อการส่งเสริมการขายยาที่ไม่มี

จริยธรรมและชักนำาให้เกิดความเข้าใจผิด	ทั้งนี้ความคืบหน้าในการดำาเนินการของแต่ละประเทศจะมีการนำาเสนอ

ในการประชุมดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป8

	 3.สภาวิชาชีพ	มีข้อเสนอการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

	 	 3.1	 แต่ละสภาวิชาชีพมีบทบาทในการสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความสำาคัญของเกณฑ์

จริยธรรมฯ

	 	 3.2	แตล่ะสภาวชิาชีพมกีารนำาเกณฑจ์รยิธรรมฯไปผนวกกับจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณวชิาชีพ

ของแต่ละสภาวิชาชีพ	 โดยให้แต่ละสภาวิชาชีพมีการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯเข้าสู่วาระการประชุมของสภาวิชาชีพ	

และมีการเผยแพร่ต่อสมาชิกทุกคนภายใน	1	ปี	โดยเฉพาะสภาเภสัชกรรม	จะมีการจัดทำาจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยาที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

	 	 3.3	แตล่ะสภาวชิาชีพมกีารออกกฎระเบยีบและขัน้ตอนการดำาเนนิงานเพือ่นำาเกณฑจ์รยิธรรมฯ

ไปปฏิบัติ	ทั้งในส่วนสมาชิกและองค์กรเครือข่ายของวิชาชีพ	และจัดให้มีการติดตามประเมินผลภายใน	1-2	ปี

	 	 3.4	แตล่ะสภาวชิาชพีใหก้ารสนบัสนนุการนำาเกณฑจ์รยิธรรมไปปฏบิตัดิว้ยการรายงานผลการ

ติดตามการนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติแก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 3.5	แตล่ะสภาวชิาชพี	โดยเฉพาะสภาเภสชักรรม	จดัใหม้หีลกัสตูรการอบรมเกีย่วกบัจรยิธรรม

การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยา	รวมทั้งจัดให้มีการอบรมจริยธรรมผู้แทนยาอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 4.	ภาคการศึกษา	ได้แก่	กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการศูนย์ประสาน

งานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	เครือข่ายภาคการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	ราชวิทยาลัย	และ

หน่วยงานภาคการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	มีแนวทางการดำาเนินการดังนี้

	 	 4.1	 กลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่าย	 จะนำาเกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้

หรือขยายเพิ่มเติมโดยออกประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติหรือประกาศของหน่วยงานต่อไปภายใน	1	ปี

	 	 4.2	หน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่ายจะดำาเนินการดังต่อไปนี้	ภายใน	2	ปี

	 	 	 4.2.1	 จัดระบบการรับ	 การสนับสนุนและการกำากับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ 

	 	 กิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย	โปร่งใสและตรวจสอบได้
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กลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยา:
บทเรียนและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา

	 	 	 4.2.2	จดัหลกัสูตรทีมุ่่งเนน้การใหค้วามรูแ้ละเจตคต	ิเกีย่วกบัการใชย้าอยา่งสมเหตผุล	

	 	 และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้	โดยปราศจากการชี้นำาของภาคธุรกิจ	รวมทั้ง

	 	 หลักสูตรที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา	และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับ

	 	 บริษัทยาหรือผู้แทนยา

	 	 	 4.2.3	กำาหนดนโยบายให้อาจารยแ์ละบคุลากรเปดิเผยความเกีย่วขอ้งกบับริษัทยาเมือ่ 

	 	 มกีารแสดงความเห็นต่อสาธารณะ	ไมว่า่จะโดยการพดู	การเขยีนรอืวธิกีารอืน่ใดในทางวชิาการ

	 นอกจากแนวทางดำาเนนิการของแต่ละส่วนขา้งตน้แลว้	ขอ้เสนอทีม่กีารดำาเนนิการควบคูก่นัคอืการศกึษา

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์	โดยความร่วมมือและการบริหารจัดการของกอง

ทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อเป็นการพัฒนากลไกการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์	ในการประชุม	

สัมมนา	อบรมหรือดูงาน	เพื่อนำาความรู้มาพัฒนางาน	และนำาไปสู่การลด	ละ	เลิกการสนับสนุนจากบริษัทยา	และ

วงจรการให้	การรับ	การให้คืน	(gift	exchange)	ซึ่งสร้างความเป็น	“ซี้”	ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์9	ที่อาจมีผลต่อ

การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลและส่งผลเสียต่อสุขภาพและต่อค่าใช้จ่ายด้านยาตามที่กล่าวข้างต้น
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กลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยา:
บทเรียนและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา
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	 	 และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้	โดยปราศจากการชี้นำาของภาคธุรกิจ	รวมทั้ง

	 	 หลักสูตรที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา	และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับ

	 	 บริษัทยาหรือผู้แทนยา

	 	 	 4.2.3	กำาหนดนโยบายให้อาจารยแ์ละบคุลากรเปดิเผยความเกีย่วขอ้งกบับริษัทยาเมือ่ 
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	 นอกจากการประกาศบังคับใช้กฎหมาย	 PPSA	 ฉบับนี้แล้ว	 ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังได้ขยายขอบเขต

การบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ีออกไปเพื่อสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศอีกด้วย	 (Foreign	

Corrupt	Practices	Act,	FCPA)	ทั้งที่เดิมก็เป็นกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้ว	และมีขึ้นไว้เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอเมริกัน

กระทำาการติดสินบนกับข้าราชการในประเทศอื่นๆ	 เมื่อกฎหมาย	 PPSA	 บังคับใช้	 ทำาให้บริษัทยาทุกแห่งต้อง															

เปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายที่กระทำาต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อให้สาธารณชนรับทราบและ

สามารถตรวจสอบไดเ้อง	การผนวกรวมกบักฎหมาย	FCPA	ทำาใหก้ารเปดิเผยคา่ใชจ้า่ยนีข้ยายรวมถงึการเปดิเผย

คา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัยาใชเ้พือ่ดำาเนนิกจิกรรมสง่เสริมการขายยากบัหน่วยงานและโรงพยาบาลของรฐัในตา่งประเทศ

ด้วย	 ระบบการติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาจึงขยายกลายเป็นเครือข่าย

การเฝ้าระวังที่กระจายไปทั่วโลก	 มิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้น	 ซึ่งส่งผลให้																								

ในที่สุดแล้ว	 ย่อมหมายความรวมถึงการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาที่บริษัทยา

อเมริกันกระทำาต่อแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบด้วย	 กฎหมายท้ังสองฉบับ	

จึงมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างให้ระบบการสั่งใช้ยาทั่วโลกเกิดความโปร่งใส	 (global	 transparency	

system)

	 ในบทความนี้	 ผู้เขียนขอนำาเสนอสาระสำาคัญของกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเป็นกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา										

ใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาในรอบทศวรรษ

ที่ผ่านมา	 พร้อมกันนี้จะได้สรุปกลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายของประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว																			

ซึ่งพบว่าหลายประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหานี้ด้วยการบัญญัติเป็นกฎหมายเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	

และมีบางประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหาด้วยการพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา	

กว่าจะเป็นกฎหมาย PPSA

	 ข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมานานกว่า	50	ปี	

แต่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ	สมาคมแพทย์อเมริกัน	(American	Medical	Association,	AMA)	

นำาประเด็นในเรื่องเกณฑ์การให้ของขวัญไปผนวกไว้ในเกณฑ์จริยธรรมในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	 1990	 โดยระบุว่า

แพทย์จะรับของขวัญใดๆได้ก็ต่อเมื่อของขวัญนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและมูลค่าไม่ควรสูงเกินไป4,5	

	 ในช่วงนี้เอง	 สำานักงานผู้ตรวจราชการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 (Department	 of	 Health	 and	 Human	

Services,	 Office	 of	 Inspector	 General,	 OIG)	 ได้ทำาการสำารวจข้อมูลและพบว่าการนำาเกณฑ์จริยธรรมมาใช้																

ไม่ประสบผลสำาเร็จ	แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนมาบังคับใช้ได้	โดยถูกคัดค้าน

อย่างหนักจากสมาคมแพทย์อเมริกันและหน่วยที่ดูแลการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์	 แม้ว่าจะมีข้อเสนอจาก																					

กลุ่มนักวิจัย	 (Public	 Health	 Citizen	 research	 Group)	 ที่ต้องการให้บังคับใช้ในรูปกฎหมายตามที่วุฒิสมาชิก																

เอ็ดเวิร์ด	เคนเนดี	(Edward	Kennedy)	เคยนำาเสนอไว้ในปี	ค.ศ.19776  

4
	Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	New	Federal	Guidelines	for	Physician-	Pharmaceutical	Industry	Relations:	The	Politics	of	Policy	Formation.	Health	

Affairs.	2005;	24(4):949-960.

5
	AMA	Council	on	Ethical	and	Judicial	Affairs	(CEJA),	“Opinion	8.061,	Gifts	to	Physicians	from	Industry,	1990;	Gifts	to	Physicians.”	

6
		Department	of	Health	and	Human	Services,	Office	of	Inspector	General.	Prescription	drug	promotion	involving	payments	and	gifts:	physicians’	

perspectives.	OEI-01-90-00481,	July	1992.	http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-90-00481.pdf	(Accessed	December	4,	2014.)

	 ในป	ีค.ศ.	2002	PhRMA	ไดป้รบัปรงุเกณฑจ์รยิธรรมใหมใ่หม้สีาระสำาคญัทำานองเดยีวกบัเกณฑจ์รยิธรรม

ของ	 AMA	 ซ่ึงระบุว่าบริษัทยาไม่พึงให้ของขวัญท่ีมีมูลค่ามากกว่า	 100	 ดอลลาร์แก่แพทย์	 แต่เกณฑ์จริยธรรมน้ี

ยินยอมให้บริษัทยาจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่แพทย์ได้ต่อไป	

	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 1997-2001	 พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงเพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่าและกิจกรรมการส่งเสริมการ												

ขายยาก็ขยายเพิ่มขึ้นมากด้วย7	 ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บริษัทยาจ่ายให้แพทย์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายยาในรูป												

ของขวญั	เงนิสดและการใหค้า่ตอบแทนอืน่ๆสงูมากกวา่หนึง่หมืน่สองพนัลา้นบาทตอ่ปี8		สำานกังานผูต้รวจราชการ	

(OIG)	 จึงเริ่มให้ความสนใจประเด็นนี้	 เพราะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพที่รัฐบาลกลางต้องจ่าย

ให้เป็นสวัสดิการแก้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ	เด็กและผู้ยากไร้	(Medicaid	&	Medicare	&	CIH)	ดังนั้น	OIG	จึงได้จัดทำา

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาที่เหมาะสมสำาหรับบริษัทยา	 (Compliance	 Program	Guidance	 for	

Pharmaceutical	Manufacturers)	รวมทั้งเริ่มการแจ้งเตือนไปยัง	PhRMA	ว่า	หากบริษัทยาที่เป็นสมาชิกยังให้ของ

ขวัญ	 แจกตัวอย่างยาหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างๆแก่แพทย์เพื่อกระตุ้นยอดการสั่งใช้ยาต่อไป	 OIG													

อาจนำากฎหมายต่อต้านการให้สินบน	(Anti-Kickback	Act)	เข้ามาใช้9		ปรากฏว่า	ต่อมาสำานักงานผู้ตรวจราชการ

ถูกประทว้งจากสมาคมและสถาบนัทางการแพทย	์25	แหง่	รวมทัง้	AMA	และสมาคมวทิยาลยัแพทยศ์าสตรอ์เมรกัิน	

(Association	of	American	Medical	Colleges,	AAMC)	ว่าแนวทางดังกล่าวจะทำาลายความก้าวหน้าทางวิชาการ

ของแพทย์10		ในที่สุด	OIG	จำาต้องยินยอมให้บริษัทยาสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ	ทุนสนับสนุนการวิจัย	และ

สนบัสนนุใหแ้พทยเ์ปน็ทีป่รกึษาใหบ้รษิทัยาไดต้อ่ไป	รวมทัง้สำานกังานผูต้รวจราชการไมส่ามารถขบัเคลือ่นมาตรการ

ติดตามหรือบังคับให้บริษัทยารายงานค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาแก่หน่วยงานรัฐได้	 ในช่วงปี	

ค.ศ.	1995	เจเน็ท	วูดค็อก	(Janet	Woodcock)	ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา	(Food	

and	Drug	Administration)	ได้เคยให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ว่า	แนวทางดังกล่าวไม่สามารถนำามา

บังคับใช้ได้	 บริษัทยายังคงสามารถให้ของขวัญหรือแม้แต่สนับสนุนการประชุมวิชาการให้แก่แพทย์บนเรือหรู																	

ได้ต่อไป11 

	 อย่างไรก็ตาม	 แนวทางดังกล่าวนับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้บริษัทยาหันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยา	

ที่สนับสนุนแพทย์ในประเด็นวิชาการมากขึ้น12

7
Altman	DE.	The	new	Medicare	prescription-drug	legislation	Engl	J	Med	2004;	350:9-10.

8
Katz	D,	Caplan	AL,	Merz	JF.	All	gifts	large	and	small:	toward	an	understanding	of	the	ethics	of	pharmaceutical	industry	gift-giving.	Am	J	Bioeth	

2003;3(3):39-46.

9
U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	Office	of	Inspector	General	(OIG),	“Draft	OIG	Compliance	Program	Guidance	for	Pharmaceutical	

Manufacturers,”	Federal	Register	67,	no.	192	(2002):	62057-62067.	และ	U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	Office	of	 Inspector	

General,	“Compliance	Program	Guidance	for	Pharmaceutical	Manufacturers,”	Federal	Register	68,	no.	86	(2003):	23731–23743.

10
Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	อ้างแล้ว.

11
G.	Harris,	“Drug	Makers	Are	Still	Giving	Gifts	to	Doctors,	F.D.A.	Officials	Tell	Senators,”	New	York	Times,	4	March	2004. 

12
Associated	Press,	“In	Selling	to	Doctors,	Drug	Companies	Replace	Entertainment	with	Education,”	Hannibal	(MO)	Courier-Post,	4	October	2002,	

www.hannibal.net/stories/100402/new_1004020045.shtml.	ใน	Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	อ้างแล้ว.
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	 นอกจากการประกาศบังคับใช้กฎหมาย	 PPSA	 ฉบับนี้แล้ว	 ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังได้ขยายขอบเขต

การบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ีออกไปเพื่อสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศอีกด้วย	 (Foreign	

Corrupt	Practices	Act,	FCPA)	ทั้งที่เดิมก็เป็นกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้ว	และมีขึ้นไว้เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอเมริกัน

กระทำาการติดสินบนกับข้าราชการในประเทศอื่นๆ	 เมื่อกฎหมาย	 PPSA	 บังคับใช้	 ทำาให้บริษัทยาทุกแห่งต้อง															

เปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายที่กระทำาต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อให้สาธารณชนรับทราบและ

สามารถตรวจสอบไดเ้อง	การผนวกรวมกบักฎหมาย	FCPA	ทำาใหก้ารเปดิเผยคา่ใชจ้า่ยนีข้ยายรวมถงึการเปดิเผย

คา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัยาใชเ้พือ่ดำาเนนิกจิกรรมสง่เสริมการขายยากบัหน่วยงานและโรงพยาบาลของรฐัในตา่งประเทศ

ด้วย	 ระบบการติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาจึงขยายกลายเป็นเครือข่าย

การเฝ้าระวังที่กระจายไปทั่วโลก	 มิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้น	 ซึ่งส่งผลให้																								

ในที่สุดแล้ว	 ย่อมหมายความรวมถึงการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาที่บริษัทยา

อเมริกันกระทำาต่อแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบด้วย	 กฎหมายท้ังสองฉบับ	

จึงมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างให้ระบบการสั่งใช้ยาทั่วโลกเกิดความโปร่งใส	 (global	 transparency	

system)

	 ในบทความนี้	 ผู้เขียนขอนำาเสนอสาระสำาคัญของกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเป็นกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา										

ใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาในรอบทศวรรษ

ที่ผ่านมา	 พร้อมกันนี้จะได้สรุปกลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายของประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว																			

ซึ่งพบว่าหลายประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหานี้ด้วยการบัญญัติเป็นกฎหมายเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	

และมีบางประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหาด้วยการพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา	

กว่าจะเป็นกฎหมาย PPSA

	 ข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมานานกว่า	50	ปี	

แต่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ	สมาคมแพทย์อเมริกัน	(American	Medical	Association,	AMA)	

นำาประเด็นในเรื่องเกณฑ์การให้ของขวัญไปผนวกไว้ในเกณฑ์จริยธรรมในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	 1990	 โดยระบุว่า

แพทย์จะรับของขวัญใดๆได้ก็ต่อเมื่อของขวัญนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและมูลค่าไม่ควรสูงเกินไป4,5	

	 ในช่วงนี้เอง	 สำานักงานผู้ตรวจราชการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 (Department	 of	 Health	 and	 Human	

Services,	 Office	 of	 Inspector	 General,	 OIG)	 ได้ทำาการสำารวจข้อมูลและพบว่าการนำาเกณฑ์จริยธรรมมาใช้																

ไม่ประสบผลสำาเร็จ	แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนมาบังคับใช้ได้	โดยถูกคัดค้าน

อย่างหนักจากสมาคมแพทย์อเมริกันและหน่วยที่ดูแลการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์	 แม้ว่าจะมีข้อเสนอจาก																					

กลุ่มนักวิจัย	 (Public	 Health	 Citizen	 research	 Group)	 ที่ต้องการให้บังคับใช้ในรูปกฎหมายตามที่วุฒิสมาชิก																

เอ็ดเวิร์ด	เคนเนดี	(Edward	Kennedy)	เคยนำาเสนอไว้ในปี	ค.ศ.19776  

4
	Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	New	Federal	Guidelines	for	Physician-	Pharmaceutical	Industry	Relations:	The	Politics	of	Policy	Formation.	Health	

Affairs.	2005;	24(4):949-960.

5
	AMA	Council	on	Ethical	and	Judicial	Affairs	(CEJA),	“Opinion	8.061,	Gifts	to	Physicians	from	Industry,	1990;	Gifts	to	Physicians.”	

6
		Department	of	Health	and	Human	Services,	Office	of	Inspector	General.	Prescription	drug	promotion	involving	payments	and	gifts:	physicians’	

perspectives.	OEI-01-90-00481,	July	1992.	http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-90-00481.pdf	(Accessed	December	4,	2014.)

	 ในป	ีค.ศ.	2002	PhRMA	ไดป้รบัปรงุเกณฑจ์รยิธรรมใหมใ่หม้สีาระสำาคญัทำานองเดยีวกบัเกณฑจ์รยิธรรม

ของ	 AMA	 ซ่ึงระบุว่าบริษัทยาไม่พึงให้ของขวัญท่ีมีมูลค่ามากกว่า	 100	 ดอลลาร์แก่แพทย์	 แต่เกณฑ์จริยธรรมน้ี

ยินยอมให้บริษัทยาจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่แพทย์ได้ต่อไป	

	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 1997-2001	 พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงเพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่าและกิจกรรมการส่งเสริมการ												

ขายยาก็ขยายเพิ่มขึ้นมากด้วย7	 ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บริษัทยาจ่ายให้แพทย์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายยาในรูป												

ของขวญั	เงนิสดและการใหค้า่ตอบแทนอืน่ๆสงูมากกวา่หนึง่หมืน่สองพนัลา้นบาทตอ่ปี8		สำานกังานผูต้รวจราชการ	

(OIG)	 จึงเริ่มให้ความสนใจประเด็นนี้	 เพราะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพที่รัฐบาลกลางต้องจ่าย

ให้เป็นสวัสดิการแก้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ	เด็กและผู้ยากไร้	(Medicaid	&	Medicare	&	CIH)	ดังนั้น	OIG	จึงได้จัดทำา

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาที่เหมาะสมสำาหรับบริษัทยา	 (Compliance	 Program	Guidance	 for	

Pharmaceutical	Manufacturers)	รวมทั้งเริ่มการแจ้งเตือนไปยัง	PhRMA	ว่า	หากบริษัทยาที่เป็นสมาชิกยังให้ของ

ขวัญ	 แจกตัวอย่างยาหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างๆแก่แพทย์เพื่อกระตุ้นยอดการสั่งใช้ยาต่อไป	 OIG													

อาจนำากฎหมายต่อต้านการให้สินบน	(Anti-Kickback	Act)	เข้ามาใช้9		ปรากฏว่า	ต่อมาสำานักงานผู้ตรวจราชการ

ถูกประทว้งจากสมาคมและสถาบนัทางการแพทย	์25	แหง่	รวมทัง้	AMA	และสมาคมวทิยาลยัแพทยศ์าสตรอ์เมรกัิน	

(Association	of	American	Medical	Colleges,	AAMC)	ว่าแนวทางดังกล่าวจะทำาลายความก้าวหน้าทางวิชาการ

ของแพทย์10		ในที่สุด	OIG	จำาต้องยินยอมให้บริษัทยาสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ	ทุนสนับสนุนการวิจัย	และ

สนบัสนนุใหแ้พทยเ์ปน็ทีป่รกึษาใหบ้รษิทัยาไดต้อ่ไป	รวมทัง้สำานกังานผูต้รวจราชการไมส่ามารถขบัเคลือ่นมาตรการ

ติดตามหรือบังคับให้บริษัทยารายงานค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาแก่หน่วยงานรัฐได้	 ในช่วงปี	

ค.ศ.	1995	เจเน็ท	วูดค็อก	(Janet	Woodcock)	ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา	(Food	

and	Drug	Administration)	ได้เคยให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ว่า	แนวทางดังกล่าวไม่สามารถนำามา

บังคับใช้ได้	 บริษัทยายังคงสามารถให้ของขวัญหรือแม้แต่สนับสนุนการประชุมวิชาการให้แก่แพทย์บนเรือหรู																	

ได้ต่อไป11 

	 อย่างไรก็ตาม	 แนวทางดังกล่าวนับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้บริษัทยาหันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยา	

ที่สนับสนุนแพทย์ในประเด็นวิชาการมากขึ้น12

7
Altman	DE.	The	new	Medicare	prescription-drug	legislation	Engl	J	Med	2004;	350:9-10.

8
Katz	D,	Caplan	AL,	Merz	JF.	All	gifts	large	and	small:	toward	an	understanding	of	the	ethics	of	pharmaceutical	industry	gift-giving.	Am	J	Bioeth	

2003;3(3):39-46.

9
U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	Office	of	Inspector	General	(OIG),	“Draft	OIG	Compliance	Program	Guidance	for	Pharmaceutical	

Manufacturers,”	Federal	Register	67,	no.	192	(2002):	62057-62067.	และ	U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	Office	of	 Inspector	

General,	“Compliance	Program	Guidance	for	Pharmaceutical	Manufacturers,”	Federal	Register	68,	no.	86	(2003):	23731–23743.

10
Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	อ้างแล้ว.

11
G.	Harris,	“Drug	Makers	Are	Still	Giving	Gifts	to	Doctors,	F.D.A.	Officials	Tell	Senators,”	New	York	Times,	4	March	2004. 

12
Associated	Press,	“In	Selling	to	Doctors,	Drug	Companies	Replace	Entertainment	with	Education,”	Hannibal	(MO)	Courier-Post,	4	October	2002,	

www.hannibal.net/stories/100402/new_1004020045.shtml.	ใน	Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	อ้างแล้ว.
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	 ในปี	ค.ศ.	2009	PhRMA	ได้ปรับปรุงเกณฑจ์ริยธรรมขึน้ใหม	่ระบอุยา่งชดัเจนวา่หา้มใหข้องขวญัแกแ่พทย	์

ยกเว้นของขวัญที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและมีมูลค่าไม่เกิน	 100	 ดอลลาร์เท่านั้น	 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง											

เกดิขบวนการเคล่ือนไหวของสมาคมวิทยาลยัแพทย์ศาสตรอ์เมรกินั	(AAMC)	รวมตวักนัเพือ่จดัทำาขอ้เสนอใหม้กีาร

จำากัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์13,14	 แต่ข้อเสนอนี้ไม่ส่งผลต่อการ					

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแพทย์ในระดับประเทศ15  

	 การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการขายยาเริ่มเห็นผลอย่างจริงจัง	 เม่ือหลายมลรัฐบังคับใช้ในรูปกฎหมาย

ท่ีระบใุหบ้รษิทัยาเปิดเผยมลูคา่ของของขวญัหรือจำานวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กแ่พทย	์โดยมจีดุเริม่ตน้มาจากสำานกัอยัการ

ของแต่ละรัฐนำากฎหมายต่อต้านการรับสินบน	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 และข้อบังคับการค้าแบบยุติธรรม																

เข้ามาบังคับใช้	 ประกอบกับเกิดความร่วมมือทำางานเป็นเครือข่ายของสำานักอัยการและมีการจัดประชุมใหญ่															

รว่มกนัเพือ่หากลวธิท่ีีจะดำาเนนิการตามกฎหมายกบับริษทัยา	แคลฟิอรเ์นยีเปน็รฐัแรกทีส่ามารถบงัคบัเปน็กฎหมาย

ให้บริษัทยาดำาเนินการตามแนวทางของ	 OIG	 และเกณฑ์จริยธรรมของ	 PhRMA	 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน

กรกฎาคม	 ปี	 ค.ศ.2005	 และขยายผลไปสู่มลรัฐอื่นๆท่ีเห็นชอบด้วย	 กฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดมูลค่าสูงสุดของ															

ของขวญัทีย่อมรบัไดไ้ว	้และกำาหนดให้บริษัทยาแต่ละแห่งจดัทำาขอ้ตกลงท่ีเปน็ลายลกัษณอ์กัษรวา่จะรว่มเสรมิสรา้ง

ระบบตรวจสอบการรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทยาให้โปร่งใส16		ในเวลาต่อมารัฐมินนิโซตาออกกฎหมายบังคับให้

บรษัิทยาเปิดเผยมลูค่าของขวญัทีจ่า่ยให้แกแ่พทย์หากของขวญันัน้มมีลูคา่สงูกวา่	100	ดอลลาร	์สว่นรฐัเวอรม์อนต์

บังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลเมื่อของขวัญมีมูลค่ามากกว่า	 25	 ดอลลาร์	 รัฐแมสซาชูเซตส์กำาหนดให้เปิดเผย													

เมื่อมีมูลค่ามากกว่า	50	ดอลลาร์ขึ้นไป	เป็นต้น17 

	 ในช่วงนี้เอง	 ปรากฏผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า	 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของบริษัทยา																						

ที่ผ่านมามีอิทธิพลต่อการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์	 เช่น	 ผลการศึกษาของแคมป์เบลล์และคณะ																

(Campbell	EG,	 et	 al)18	 	 ในปี	ค.ศ.2007	 ได้เปิดเผยว่าแพทย์มีความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับบริษัทยาและ											

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 94	 โดยพบว่าร้อยละ	 83	 มีการรับของขวัญ	 และร้อยละ	 28	 	 มีการรับเงินค่าตอบแทน														

จากการเป็นที่ปรึกษาหรือรับงานวิจัยจากบริษัทยา	

13	Brennan	TA,	Rothman	DJ,	Blank	L,	et	al.	Health	industry	practices	that	create	conflicts	of	interest:	A	policy	proposal	for	academic	medical	centers.	

JAMA.	2006;295:429–33.
14	Association	of	American	Medical	Colleges,	Industry	funding	of	medical	education	-	report	of	an	AAMC	task	force.	Washington,	DC;2008.
15	Campbell	EG,	Gruen	RL,	Mountford	J,	Miller	LG,	Cleary	PD,	Blumenthal	D.	A	National	Survey	of	Physician-Industry	Relationships.	N	Engl	J	Med	

2007;	356:1742-50.
16Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	อ้างแล้ว.
17Grande	D.,	อ้างแล้ว.
18Campbell	EG,	et	al.,	อ้างแล้ว.

	 ผลการศึกษาวจัิยทีน่ำาไปสูก่ารเปล่ียนแปลงมาจากรายงานของสถาบนัยา19		(Institute	of	Medicine:	IOM)	

รายงานฉบับนี้เปิดเผยว่า	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2001	เป็นต้นมา	บริษัทยากลายเป็นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สำาคัญ

ท่ีสุดของมหาวิทยาลัยโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 55-60	 ของเงินทุนวิจัยท้ังหมด	 มูลค่าในแต่ละปีสูงถึง																													

หนึง่แสนลา้นเหรยีญอเมรกินั	นอกจากนี	้บรษิทัยายงัใหท้นุสนบัสนนุหนว่ยการศกึษาตอ่เนือ่งของแพทยโ์ดยมสีดัสว่น

เพิ่มขึ้นทุกปีโดยสูงมากกว่าหนึ่งในสามของทุนดำาเนินการทั้งหมด20		รายงานผลวิจัยของสถาบันยาฉบับนี้เสนอว่า

ต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการจัดการ	 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”	 ในโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์	 ร่วมกับการพัฒนา

ระบบความสัมพันธ์ของบริษัทยากับแพทย์ในโรงพยาบาลและในโรงเรียนแพทย์ให้โปร่งใส	(broad	public	transpar-

ency)	 รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับแพทย์ท่ีจัดทำาโดยคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาท่ีดูแล													

การจ่ายเงินในระบบประกันสุขภาพผู้สูงอายุ	 (Medicare	 Payment	 Advisory	 Commission)	 ก็ให้ผลการศึกษา																		

ในทำานองเดียวกัน	ที่ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของบริษัทยาต่อแพทย์21,22

	 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา	 	 วุฒิสมาชิก	 ชาร์ลส์	 กราสเลย์	 [Charles																	

Grassley	(R-IA)]	และ	เอริบ์	คอล	[Herb	Kohl	(D-WI)]	จงึไดน้ำาเสนอแนวทางการแก้ไขดว้ยการบญัญตัเิปน็กฎหมาย	

PPSA	ในปี	ค.ศ.	2010	เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะว่าบริษัทยาแต่ละแห่งได้ดำาเนินกิจกรรมการส่งเสริม

การขายยาอย่างไร	 บริษัทยาแต่ละแห่งมีการใช้จ่ายเงินจำานวนเท่าใด	 แก่แพทย์ท่านใด	 โรงพยาบาลอะไร																									

ด้วยกลวิธีนี้จะทำาให้ผู้ป่วยและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า	 แพทย์ประจำาตัวของตนนั้นรับอิทธิพลจาก																

การดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาหรือไม่	 ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของบริษัทยากับแพทย์

ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

	 กฎหมาย	 PPSA	 ฉบับน้ีบังคับให้บริษัทยาเริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่สิงหาคม	ค.ศ.	 2013	 และกำาหนดให้												

เริ่มคืนข้อมูลสู่การตรวจสอบของสาธารณะตั้งแต่วันท่ี	 30	 กันยายน	 ค.ศ.	 2014	 สำาหรับหน่วยงานกลางท่ีดูแล																

ข้อมูลเหล่านี้	คือ	National	Physician	Payment	Transparency	Program	(NPPTP)	of	the	Centers	for	Medicare	

and	Medicaid	Services	(CMS)		กฎหมายฉบับนี้ยังกำาหนดด้วยว่าหากบริษัทใดฝ่าฝืน	ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าว											

ก็จะถูกปรับด้วยอัตราปรับสูงสุดครั้งละไม่เกิน	10,000	ดอลลาร์	หรือปรับสูงสุดได้ไม่เกิน	150,000	ดอลลาร์ต่อปี	

แต่ถ้าฝ่าฝืนทั้งที่รู้กฎหมายแล้ว	 แต่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับสูงสุดครั้งละไม่เกิน	 100,000	ดอลลาร์และปรับสูงสุด

ได้ไม่เกิน	1,000,000	ดอลลาร์ต่อปี

19
Lo	B,	Field	M,	eds.	Conflict	of	interest	in	medical	research,	education,	and	practice.	Washington,	DC:	National	Academies	Press,	2009.

20
Accreditation	Council	for	Continuing	Medical	Education	(ACCME).	Annual	report,	2011	

 21
Medicare	Payment	Advisory	Commission	(MedPAC).	Report	to	the	Congress:	reforming	the	delivery	system.	June	2008.

 22
Idem.	Report	to	the	Congress:	Medicare	payment	policy.	March	2009.
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เกดิขบวนการเคลือ่นไหวของสมาคมวิทยาลยัแพทยศ์าสตรอ์เมรกินั	(AAMC)	รวมตวักนัเพือ่จดัทำาขอ้เสนอใหม้กีาร

จำากัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์13,14	 แต่ข้อเสนอนี้ไม่ส่งผลต่อการ					

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแพทย์ในระดับประเทศ15  

	 การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการขายยาเริ่มเห็นผลอย่างจริงจัง	 เม่ือหลายมลรัฐบังคับใช้ในรูปกฎหมาย

ทีร่ะบใุหบ้รษิทัยาเปิดเผยมลูคา่ของของขวญัหรอืจำานวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กแ่พทย	์โดยมจีดุเริม่ตน้มาจากสำานกัอยัการ

ของแต่ละรัฐนำากฎหมายต่อต้านการรับสินบน	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 และข้อบังคับการค้าแบบยุติธรรม																

เข้ามาบังคับใช้	 ประกอบกับเกิดความร่วมมือทำางานเป็นเครือข่ายของสำานักอัยการและมีการจัดประชุมใหญ่															

รว่มกนัเพือ่หากลวธิทีีจ่ะดำาเนนิการตามกฎหมายกบับริษทัยา	แคลฟิอรเ์นยีเปน็รฐัแรกทีส่ามารถบงัคบัเปน็กฎหมาย

ให้บริษัทยาดำาเนินการตามแนวทางของ	 OIG	 และเกณฑ์จริยธรรมของ	 PhRMA	 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน

กรกฎาคม	 ปี	 ค.ศ.2005	 และขยายผลไปสู่มลรัฐอื่นๆท่ีเห็นชอบด้วย	 กฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดมูลค่าสูงสุดของ															

ของขวญัทีย่อมรบัไดไ้ว	้และกำาหนดให้บริษัทยาแตล่ะแห่งจดัทำาขอ้ตกลงท่ีเปน็ลายลกัษณอ์กัษรวา่จะรว่มเสรมิสรา้ง

ระบบตรวจสอบการรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทยาให้โปร่งใส16		ในเวลาต่อมารัฐมินนิโซตาออกกฎหมายบังคับให้

บรษิทัยาเปิดเผยมลูค่าของขวญัทีจ่า่ยให้แกแ่พทยห์ากของขวญันัน้มมีลูคา่สงูกวา่	100	ดอลลาร	์สว่นรฐัเวอรม์อนต์

บังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลเมื่อของขวัญมีมูลค่ามากกว่า	 25	 ดอลลาร์	 รัฐแมสซาชูเซตส์กำาหนดให้เปิดเผย													

เมื่อมีมูลค่ามากกว่า	50	ดอลลาร์ขึ้นไป	เป็นต้น17 

	 ในช่วงนี้เอง	 ปรากฏผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า	 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของบริษัทยา																						

ที่ผ่านมามีอิทธิพลต่อการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์	 เช่น	 ผลการศึกษาของแคมป์เบลล์และคณะ																

(Campbell	EG,	 et	 al)18	 	 ในปี	ค.ศ.2007	 ได้เปิดเผยว่าแพทย์มีความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับบริษัทยาและ											

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 94	 โดยพบว่าร้อยละ	 83	 มีการรับของขวัญ	 และร้อยละ	 28	 	 มีการรับเงินค่าตอบแทน														

จากการเป็นที่ปรึกษาหรือรับงานวิจัยจากบริษัทยา	

13	Brennan	TA,	Rothman	DJ,	Blank	L,	et	al.	Health	industry	practices	that	create	conflicts	of	interest:	A	policy	proposal	for	academic	medical	centers.	

JAMA.	2006;295:429–33.
14	Association	of	American	Medical	Colleges,	Industry	funding	of	medical	education	-	report	of	an	AAMC	task	force.	Washington,	DC;2008.
15	Campbell	EG,	Gruen	RL,	Mountford	J,	Miller	LG,	Cleary	PD,	Blumenthal	D.	A	National	Survey	of	Physician-Industry	Relationships.	N	Engl	J	Med	

2007;	356:1742-50.
16Chimonas	S	and	Rothman	DJ.	อ้างแล้ว.
17Grande	D.,	อ้างแล้ว.
18Campbell	EG,	et	al.,	อ้างแล้ว.

	 ผลการศึกษาวจัิยทีน่ำาไปสูก่ารเปล่ียนแปลงมาจากรายงานของสถาบนัยา19		(Institute	of	Medicine:	IOM)	

รายงานฉบับนี้เปิดเผยว่า	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2001	เป็นต้นมา	บริษัทยากลายเป็นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สำาคัญ

ท่ีสุดของมหาวิทยาลัยโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 55-60	 ของเงินทุนวิจัยท้ังหมด	 มูลค่าในแต่ละปีสูงถึง																													

หนึง่แสนลา้นเหรยีญอเมรกินั	นอกจากนี	้บรษิทัยายงัใหท้นุสนบัสนนุหนว่ยการศกึษาตอ่เนือ่งของแพทยโ์ดยมสีดัสว่น

เพิ่มขึ้นทุกปีโดยสูงมากกว่าหนึ่งในสามของทุนดำาเนินการทั้งหมด20		รายงานผลวิจัยของสถาบันยาฉบับนี้เสนอว่า

ต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการจัดการ	 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”	 ในโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์	 ร่วมกับการพัฒนา

ระบบความสัมพันธ์ของบริษัทยากับแพทย์ในโรงพยาบาลและในโรงเรียนแพทย์ให้โปร่งใส	(broad	public	transpar-

ency)	 รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับแพทย์ท่ีจัดทำาโดยคณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาท่ีดูแล													

การจ่ายเงินในระบบประกันสุขภาพผู้สูงอายุ	 (Medicare	 Payment	 Advisory	 Commission)	 ก็ให้ผลการศึกษา																		

ในทำานองเดียวกัน	ที่ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของบริษัทยาต่อแพทย์21,22

	 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา	 	 วุฒิสมาชิก	 ชาร์ลส์	 กราสเลย์	 [Charles																	

Grassley	(R-IA)]	และ	เอริบ์	คอล	[Herb	Kohl	(D-WI)]	จงึไดน้ำาเสนอแนวทางการแก้ไขดว้ยการบญัญตัเิปน็กฎหมาย	

PPSA	ในปี	ค.ศ.	2010	เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะว่าบริษัทยาแต่ละแห่งได้ดำาเนินกิจกรรมการส่งเสริม

การขายยาอย่างไร	 บริษัทยาแต่ละแห่งมีการใช้จ่ายเงินจำานวนเท่าใด	 แก่แพทย์ท่านใด	 โรงพยาบาลอะไร																									

ด้วยกลวิธีนี้จะทำาให้ผู้ป่วยและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า	 แพทย์ประจำาตัวของตนนั้นรับอิทธิพลจาก																

การดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาหรือไม่	 ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของบริษัทยากับแพทย์

ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

	 กฎหมาย	 PPSA	 ฉบับน้ีบังคับให้บริษัทยาเริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่สิงหาคม	ค.ศ.	 2013	 และกำาหนดให้												

เริ่มคืนข้อมูลสู่การตรวจสอบของสาธารณะตั้งแต่วันท่ี	 30	 กันยายน	 ค.ศ.	 2014	 สำาหรับหน่วยงานกลางท่ีดูแล																

ข้อมูลเหล่านี้	คือ	National	Physician	Payment	Transparency	Program	(NPPTP)	of	the	Centers	for	Medicare	

and	Medicaid	Services	(CMS)		กฎหมายฉบับนี้ยังกำาหนดด้วยว่าหากบริษัทใดฝ่าฝืน	ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าว											

ก็จะถูกปรับด้วยอัตราปรับสูงสุดครั้งละไม่เกิน	10,000	ดอลลาร์	หรือปรับสูงสุดได้ไม่เกิน	150,000	ดอลลาร์ต่อปี	

แต่ถ้าฝ่าฝืนทั้งที่รู้กฎหมายแล้ว	 แต่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับสูงสุดครั้งละไม่เกิน	 100,000	ดอลลาร์และปรับสูงสุด

ได้ไม่เกิน	1,000,000	ดอลลาร์ต่อปี

19
Lo	B,	Field	M,	eds.	Conflict	of	interest	in	medical	research,	education,	and	practice.	Washington,	DC:	National	Academies	Press,	2009.

20
Accreditation	Council	for	Continuing	Medical	Education	(ACCME).	Annual	report,	2011	

 21
Medicare	Payment	Advisory	Commission	(MedPAC).	Report	to	the	Congress:	reforming	the	delivery	system.	June	2008.

 22
Idem.	Report	to	the	Congress:	Medicare	payment	policy.	March	2009.



ตารางที่	1	สมาคมวิชาชีพ	มูลนิธิ	และกลุ่มอาสาสมัครที่ถูกตรวจสอบการรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา

กลยุทธ์การตรวจสอบความโปร่งใส

	 ก่อนที่กฎหมาย	PPSA	จะบังคับใช้	ในช่วงปี	ค.ศ.	2009	-	2011		วุฒิสมาชิก	ชาร์ลส์	กราสเลย์	ได้เริ่มต้น

ตรวจสอบการรับเงินทุนสนับสนุนของสมาคมวิชาชีพ	 มูลนิธิและกลุ่มอาสาสมัครที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วยจำานวนรวม

ทั้งหมด	33	สมาคม23		ดังรายชื่อในตารางที่	1	โดยวุฒิสมาชิกท่านนี้	ได้ส่งจดหมายขอให้สมาคม	มูลนิธิ	ชมรมและ

กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้แจกแจงรายละเอียดของเงินทุนสนับสนุนหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับว่าสมเหตุสมผลและ

โปร่งใสหรือไม่	 แล้วจึงนำาจดหมายตอบกลับทุกฉบับเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์	 รวมทั้งมีการทวงถาม																	

อย่างต่อเนื่องสำาหรับจดหมายที่ตอบคำาถามไม่ชัดเจน	 ไม่สามารถแสดงความโปร่งใสของเงินที่ได้รับมานั้น																						

ดังตัวอย่างรายชื่อและตัวอย่างจดหมายที่แสดงไว้

	 ปรากฏว่าได้รับจดหมายตอบกลับจากสมาคมหรือหน่วยงาน	 15	 แห่ง	 ไม่ได้รับข้อมูลกลับ	 18	 แห่ง															

กลุ่มที่ให้ข้อมูลกลับแบ่งได้เป็น

	 -	กลุ่มทีไ่ดร้บัเงินสนบัสนุนจากบริษทัยา	เคร่ืองมอืแพทย	์และบรษัิทประกนัสขุภาพสงูมากกว่ารอ้ยละ	50	

ของรายรับทั้งหมด	ได้แก่	North	American	Spine	Society	ในปี	2009,	Heart	Rhythm	Society	เกือบถึงร้อยละ	50	

ในปี	2010	และ	American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Immunology	ได้รับมากกว่าร้อยละ	40	ในปี	2008	

	 -	กลุ่มที่ได้รับเงินสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ	10	ได้แก่	American	College	of	Obstetricians	&	Gynecolo-

gists	ได้รับร้อยละ	8.6	และ	The	Leukemia	&	Lymphoma	Society	ได้รับประมาณร้อยละ	5	ส่วน	American	Cancer	

Society	ได้รับร้อยละ	1.5	และ	American	Psychological	Association	ได้รับน้อยกว่าร้อยละ	1	

	 ทั้งน้ีมีข้อสังเกตด้วยว่ากลุ่มสมาคมหรือหน่วยงานท่ีสมาชิกไม่สามารถส่ังจ่ายยาได้	 ได้รับเงินสนับสนุน

จากบริษัทยาน้อยกว่ามาก

	 จากการประมวลข้อมูลที่ได้รับทำาให้วุฒิสมาชิก	 ชาร์ลส์	 กราสเลย์	 สรุปว่าความร่วมมือในการเปิดเผย

ความสัมพันธ์ทางการเงินกับบริษัทยาของสมาคมหรือหน่วยงานเหล่านี้ช่วยทำาให้ระบบมีความโปร่งใสมากขึ้น												

จึงอาจไม่จำาเป็นต้องบังคับให้สมาคมวิชาชีพ	ชมรมและกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เปิดเผยข้อมูลแบบกฎหมาย	PPSE

 23http://www.propublica.org/special/how-much-money-do-groups-receive-from-industry

14 15

1	สิงหาคม	2013	–	วันเริ่มต้นเก็บข้อมูล

31	มีนาคม	2014	–	นำาส่งข้อมูลรอบแรก

เมษายน-กันยายน	2014	–	เริ่มประมวลข้อมูล

30	กันยายน	2014	–	นำาเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

																											ผ่านเว็บไซต์ของ	CMS	ที่		

http://www.cms.gov/openpayments/

         Professional Health Care Groups Volunteer Health Care Groups

1.	American	Academy	of	Orthopedic	Surgeons 20.	Alzheimer’s	Association

2.	American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Immunol-

ogy

21.	American	Diabetes	Association

3.	American	Academy	of	Dermatology 22.	American	Heart	Association

4.	American	Academy	of	Family	Physicians 23.	Children	&	Adults	With	Attention	Deficit/Hyper-

activity	Disorder

5.	American	College	of	Obstetricians	&	Gynecologists 24.Depression	and	Bipolar	Support	Alliance

6.	American	College	of	Surgeons 25.Mental	Health	America

7.	American	Dental	Association 26.NARSAD:	The	Brain	&	Behavior	Research	Founda-

tion

8.	American	Dietetic	Association 27.National	Organization	for	Rare	Disorders

9.	American	Medical	Association 28.	Screening	for	Mental	Health	Inc.

10.	American	Psychological	Association 29.The	Leukemia	&	Lymphoma	Society

11.	American	Society	of	Anesthesiologists 30.	American	Cancer	Society

12.	American	Society	of	Colon	and	Rectal	Surgeons Other	Health	Care	Groups

13.	American	Society	of	Consultant	Pharmacists 31.	American	Hospital	Association	Inc.

14.	American	Society	of	Health-System	Pharmacists 32.National	Association	of	Chain	Drug	Stores

15.	American	Society	of	Hypertension

16.	American	Society	of	Nephrology

17.	American	Society	of	Plastic	Surgeons

18.	Heart	Rhythm	Society

19.	North	American	Spine	Society
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กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้แจกแจงรายละเอียดของเงินทุนสนับสนุนหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับว่าสมเหตุสมผลและ

โปร่งใสหรือไม่	 แล้วจึงนำาจดหมายตอบกลับทุกฉบับเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์	 รวมทั้งมีการทวงถาม																	

อย่างต่อเนื่องสำาหรับจดหมายที่ตอบคำาถามไม่ชัดเจน	 ไม่สามารถแสดงความโปร่งใสของเงินที่ได้รับมานั้น																						

ดังตัวอย่างรายชื่อและตัวอย่างจดหมายที่แสดงไว้

	 ปรากฏว่าได้รับจดหมายตอบกลับจากสมาคมหรือหน่วยงาน	 15	 แห่ง	 ไม่ได้รับข้อมูลกลับ	 18	 แห่ง															

กลุ่มที่ให้ข้อมูลกลับแบ่งได้เป็น

	 -	กลุม่ทีไ่ดร้บัเงนิสนบัสนุนจากบริษทัยา	เคร่ืองมอืแพทย	์และบรษัิทประกนัสขุภาพสงูมากกว่ารอ้ยละ	50	

ของรายรับทั้งหมด	ได้แก่	North	American	Spine	Society	ในปี	2009,	Heart	Rhythm	Society	เกือบถึงร้อยละ	50	

ในปี	2010	และ	American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Immunology	ได้รับมากกว่าร้อยละ	40	ในปี	2008	

	 -	กลุ่มที่ได้รับเงินสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ	10	ได้แก่	American	College	of	Obstetricians	&	Gynecolo-

gists	ได้รับร้อยละ	8.6	และ	The	Leukemia	&	Lymphoma	Society	ได้รับประมาณร้อยละ	5	ส่วน	American	Cancer	

Society	ได้รับร้อยละ	1.5	และ	American	Psychological	Association	ได้รับน้อยกว่าร้อยละ	1	

	 ทั้งน้ีมีข้อสังเกตด้วยว่ากลุ่มสมาคมหรือหน่วยงานท่ีสมาชิกไม่สามารถส่ังจ่ายยาได้	 ได้รับเงินสนับสนุน

จากบริษัทยาน้อยกว่ามาก

	 จากการประมวลข้อมูลที่ได้รับทำาให้วุฒิสมาชิก	 ชาร์ลส์	 กราสเลย์	 สรุปว่าความร่วมมือในการเปิดเผย

ความสัมพันธ์ทางการเงินกับบริษัทยาของสมาคมหรือหน่วยงานเหล่านี้ช่วยทำาให้ระบบมีความโปร่งใสมากขึ้น												

จึงอาจไม่จำาเป็นต้องบังคับให้สมาคมวิชาชีพ	ชมรมและกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เปิดเผยข้อมูลแบบกฎหมาย	PPSE

 23http://www.propublica.org/special/how-much-money-do-groups-receive-from-industry

14 15

1	สิงหาคม	2013	–	วันเริ่มต้นเก็บข้อมูล

31	มีนาคม	2014	–	นำาส่งข้อมูลรอบแรก

เมษายน-กันยายน	2014	–	เริ่มประมวลข้อมูล

30	กันยายน	2014	–	นำาเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

																											ผ่านเว็บไซต์ของ	CMS	ที่		

http://www.cms.gov/openpayments/

         Professional Health Care Groups Volunteer Health Care Groups

1.	American	Academy	of	Orthopedic	Surgeons 20.	Alzheimer’s	Association

2.	American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Immunol-

ogy

21.	American	Diabetes	Association

3.	American	Academy	of	Dermatology 22.	American	Heart	Association

4.	American	Academy	of	Family	Physicians 23.	Children	&	Adults	With	Attention	Deficit/Hyper-

activity	Disorder

5.	American	College	of	Obstetricians	&	Gynecologists 24.Depression	and	Bipolar	Support	Alliance

6.	American	College	of	Surgeons 25.Mental	Health	America

7.	American	Dental	Association 26.NARSAD:	The	Brain	&	Behavior	Research	Founda-

tion

8.	American	Dietetic	Association 27.National	Organization	for	Rare	Disorders

9.	American	Medical	Association 28.	Screening	for	Mental	Health	Inc.

10.	American	Psychological	Association 29.The	Leukemia	&	Lymphoma	Society

11.	American	Society	of	Anesthesiologists 30.	American	Cancer	Society

12.	American	Society	of	Colon	and	Rectal	Surgeons Other	Health	Care	Groups

13.	American	Society	of	Consultant	Pharmacists 31.	American	Hospital	Association	Inc.

14.	American	Society	of	Health-System	Pharmacists 32.National	Association	of	Chain	Drug	Stores

15.	American	Society	of	Hypertension

16.	American	Society	of	Nephrology

17.	American	Society	of	Plastic	Surgeons

18.	Heart	Rhythm	Society

19.	North	American	Spine	Society
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ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถึง	Dennis	K.	Ledford,	MD

ประธานสมาคมโรคภูมิแพ้	โรคหอบหืดและภูมิคุ้มกันแห่งอเมริกา	(American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Im-

munology)

555	E.	Wells	Street,	Suite	1100

Milwaukee,	WI	53202

เรียน	นพ.เลดฟอร์ด:

	 ในเดือนธันวาคม	 2009,	 ผมได้ขอให้ท่านแสดงรายการรับทุนที่บริษัทยาและเครื่องมือแพทย์	 หรือ

อุตสาหกรรมการประกัน(รวมถึงมูลนิธิที่บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ก่อตั้ง)สนับสนุนให้แก่	American	Academy	of	Allergy,	

Asthma	&	Immunology	(AAAAI).	ผมขอชื่นชมในการตอบสนองของคุณ,	ซึ่งผมได้แนบกลับมาพร้อมจดหมายฉบับ

นีด้ว้ย.	ทีผ่มเขียนมาวนันีก้เ็พือ่ติดตามดูความพยายามขององคก์ารของทา่นในการปรบัปรงุความโปรง่ใสและตรวจ

สอบได้ในความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์.

	 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นจดหมายฉบบักอ่นวา่,	ทีต่อ้งมจีดหมายมาสอบถามกเ็นือ่งจากมเีอกสารระบวุา่มคีวาม

ไม่โปร่งใสในความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างอุตสาหกรรมยากับองค์การด้านการแพทย์และสุขภาพที่มิได้แสวง

กำาไร.	โดยเฉพาะทีพ่บในบทความเดือนเมษายน	2008	ใน	The	Wall	Street	Journal,	ซึง่รายงานวา่ผูแ้ทนอตุสาหกรรม

ยา,	ทีร่วมถงึสบิบรษิทัยายกัษใ์หญ,่	ไดร่้วมมอืกนัสง่เสริมการตลาดในสรรพคณุนอกฉลาก	(off-label	marketing)24.		

กลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ขอให้องค์กรพันธมิตรผู้ป่วยโรคทางจิตแห่งชาติ	(National	Alliance	on	Mental	Illness:	NAMI)	

พูดส่งเสริมเรื่องนี้.

24	Alicia	Mundy,	“Off-Label	Use	of	Drugs	Gets	a	Push	---	Big	Pharma	Lobbies	Washington	to	Relax	Rules	

on	Marketing,”	The	Wall	Street	Journal,	April	18,	2008.

	 ในการตอบสนองความกงัวลของเราในจดหมายทีส่่งถงึ	NAMI	ในเดอืนเมษายน	2009,	NAMI	ไดเ้ริม่สมคัร

ใจเปดิเผยตอ่สาธารณะบนเวบ็ไซตข์องตนเมือ่ไดร้บัทนุสนับสนนุเกนิ	5,000	ดอลลา่รส์หรฐัจากบรษิทัยาและมลูนธิ.ิ	

ยิ่งไปกว่านั้น,	NAMI	ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทุนบนเว็บไซต์อีกด้วย.	ผมชื่นชม	NAMI	ในความ

เป็นผู้นำาและหวังว่าเมื่อผมขอความร่วมมือมายังองค์กรของท่านและอีก	32	องค์กร,	องค์กรของท่านคงจะดำาเนิน

การตามแบบอย่างของ	NAMI	และเริ่มโพสต์ข้อมูลการรับทุนลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ของ	AAAAI.	

	 กระทัง่ถงึวนัทีเ่ขียนจดหมายนี,้	ปรากฏวา่	ยงัไมม่ขีอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัการรบัทนุขององคก์รของทา่น

จากอุตสาหกรรมที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ	AAAAI.	ถ้า	AAAAI	กำาลังอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมความโปร่งใสของ

ความสัมพันธ์ทางการเงินกับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์,	 ผมก็อยากจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ

เหล่าน้ัน.	 แต่ถ้ามิได้ป็นเช่นน้ัน,	 ก็ขอได้โปรดช้ีแจงว่า	 ทำาไมองค์กรของท่านจึงไม่สนับสนุนการเปิดเผยทุนท่ีได้รับ

จากบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์.

	 คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาการจ่ายเงินของเมดิแคร์	 (The	Medicare	 Payment	 Advisory	 Commission:	

MedPAC)	ได้แนะนำาในรายงานที่มีต่อรัฐสภาในเดือนมีนาคม	2009	ว่า	รัฐสภาควรกำาหนดให้บริษัทยาและเครื่อง

มือแพทย์รายงานความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีต่อกลุ่มแพทย์,	 องค์กรผู้ป่วย,	 และอื่นๆ.	 	MedPAC	 ได้กล่าวอย่าง

จำาเพาะเจาะจงดังนี้:	

	 เพื่อประโยชน์อันเกิดจากการรายงานต่อสาธารณะ,	 เราแนะนำาให้รัฐสภาสั่งการให้มีการรายงานอย่าง

รอบด้านเก่ียวกับความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกับแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆและให้เลขานุการโพสต์ข้อมูล

เหล่านั้นบนเว็บไซต์สาธารณะที่เข้าถึงได้25 

MedPAC	ยังได้แนะนำาอีกในหัวข้อ	5-1	ว่า:

	 รัฐสภาควรกำาหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายทุกรายท่ีเก่ียวกับยา,	 สารชีวภาพ,	 เครื่องมือทางการแพทย์,	

และวสัดทุางการแพทย	์ตอ้งรายงานเลขานกุารเกีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิของพวกเขากบักลุม่แพทยแ์ละผู้

มีอำานาจสั่งจ่ายยากลุ่มอื่นๆ	องค์กรผู้ป่วยและองค์กรวิชาชีพ26

	 ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณและองค์กรทางการแพทย์และสุขภาพอื่นๆต่อไปเพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน

ความสัมพันธ์ทางการเงิน.

	 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในเรื่องนี้.	 และจะยินดีมากถ้าจะได้รับการตอบสนองภายใน

วันที่	25พฤษภาคม,	2011.	หากมีคำาถามใดๆ,	ได้โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ	Brian	Downey	ผู้แทนคณะกรรมการ

ตุลาการที่หมายเลข	(202)	224-5225.

	 ด้วยความจริงใจ,

 

								ชาร์ลส์	อี.	กราสเลย์	(Charles	E.	Grassley)

	 สมาชิกกิตติมศักดิ์	(Ranking	Member)

25Medicare	Payment	Advisory	Commission,	“Public	reporting	of	physicians’	financial	relationships,”	Report	to	Congress:	Medicare	Payment	

Policy,	March	2009.
26Id
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ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถึง	Dennis	K.	Ledford,	MD

ประธานสมาคมโรคภูมิแพ้	โรคหอบหืดและภูมิคุ้มกันแห่งอเมริกา	(American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Im-

munology)

555	E.	Wells	Street,	Suite	1100

Milwaukee,	WI	53202

เรียน	นพ.เลดฟอร์ด:

	 ในเดือนธันวาคม	 2009,	 ผมได้ขอให้ท่านแสดงรายการรับทุนที่บริษัทยาและเครื่องมือแพทย์	 หรือ

อุตสาหกรรมการประกัน(รวมถึงมูลนิธิที่บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ก่อตั้ง)สนับสนุนให้แก่	American	Academy	of	Allergy,	

Asthma	&	Immunology	(AAAAI).	ผมขอชื่นชมในการตอบสนองของคุณ,	ซึ่งผมได้แนบกลับมาพร้อมจดหมายฉบับ

นีด้ว้ย.	ทีผ่มเขียนมาวนันีก้เ็พือ่ตดิตามดคูวามพยายามขององคก์ารของทา่นในการปรบัปรงุความโปรง่ใสและตรวจ

สอบได้ในความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์.

	 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นจดหมายฉบบักอ่นวา่,	ทีต่อ้งมจีดหมายมาสอบถามกเ็นือ่งจากมเีอกสารระบวุา่มคีวาม

ไม่โปร่งใสในความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างอุตสาหกรรมยากับองค์การด้านการแพทย์และสุขภาพที่มิได้แสวง

กำาไร.	โดยเฉพาะทีพ่บในบทความเดือนเมษายน	2008	ใน	The	Wall	Street	Journal,	ซึง่รายงานวา่ผูแ้ทนอตุสาหกรรม

ยา,	ทีร่วมถงึสบิบรษิทัยายกัษใ์หญ,่	ไดร้ว่มมอืกนัสง่เสรมิการตลาดในสรรพคณุนอกฉลาก	(off-label	marketing)24.		

กลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ขอให้องค์กรพันธมิตรผู้ป่วยโรคทางจิตแห่งชาติ	(National	Alliance	on	Mental	Illness:	NAMI)	

พูดส่งเสริมเรื่องนี้.

24	Alicia	Mundy,	“Off-Label	Use	of	Drugs	Gets	a	Push	---	Big	Pharma	Lobbies	Washington	to	Relax	Rules	

on	Marketing,”	The	Wall	Street	Journal,	April	18,	2008.

	 ในการตอบสนองความกงัวลของเราในจดหมายทีส่่งถงึ	NAMI	ในเดอืนเมษายน	2009,	NAMI	ไดเ้ริม่สมคัร

ใจเปดิเผยตอ่สาธารณะบนเวบ็ไซตข์องตนเมือ่ไดร้บัทนุสนับสนนุเกนิ	5,000	ดอลลา่รส์หรฐัจากบรษิทัยาและมลูนธิ.ิ	

ยิ่งไปกว่านั้น,	NAMI	ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทุนบนเว็บไซต์อีกด้วย.	ผมชื่นชม	NAMI	ในความ

เป็นผู้นำาและหวังว่าเมื่อผมขอความร่วมมือมายังองค์กรของท่านและอีก	32	องค์กร,	องค์กรของท่านคงจะดำาเนิน

การตามแบบอย่างของ	NAMI	และเริ่มโพสต์ข้อมูลการรับทุนลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ของ	AAAAI.	

	 กระทัง่ถงึวนัทีเ่ขียนจดหมายนี,้	ปรากฏวา่	ยงัไมม่ขีอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัการรบัทนุขององคก์รของทา่น

จากอุตสาหกรรมที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ	AAAAI.	ถ้า	AAAAI	กำาลังอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมความโปร่งใสของ

ความสัมพันธ์ทางการเงินกับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์,	 ผมก็อยากจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ

เหล่าน้ัน.	 แต่ถ้ามิได้ป็นเช่นน้ัน,	 ก็ขอได้โปรดช้ีแจงว่า	 ทำาไมองค์กรของท่านจึงไม่สนับสนุนการเปิดเผยทุนท่ีได้รับ

จากบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์.

	 คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาการจ่ายเงินของเมดิแคร์	 (The	Medicare	 Payment	 Advisory	 Commission:	

MedPAC)	ได้แนะนำาในรายงานที่มีต่อรัฐสภาในเดือนมีนาคม	2009	ว่า	รัฐสภาควรกำาหนดให้บริษัทยาและเครื่อง

มือแพทย์รายงานความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีต่อกลุ่มแพทย์,	 องค์กรผู้ป่วย,	 และอื่นๆ.	 	MedPAC	 ได้กล่าวอย่าง

จำาเพาะเจาะจงดังนี้:	

	 เพื่อประโยชน์อันเกิดจากการรายงานต่อสาธารณะ,	 เราแนะนำาให้รัฐสภาสั่งการให้มีการรายงานอย่าง

รอบด้านเก่ียวกับความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกับแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆและให้เลขานุการโพสต์ข้อมูล

เหล่านั้นบนเว็บไซต์สาธารณะที่เข้าถึงได้25 

MedPAC	ยังได้แนะนำาอีกในหัวข้อ	5-1	ว่า:

	 รัฐสภาควรกำาหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายทุกรายท่ีเก่ียวกับยา,	 สารชีวภาพ,	 เครื่องมือทางการแพทย์,	

และวสัดทุางการแพทย	์ตอ้งรายงานเลขานกุารเกีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิของพวกเขากบักลุม่แพทยแ์ละผู้

มีอำานาจสั่งจ่ายยากลุ่มอื่นๆ	องค์กรผู้ป่วยและองค์กรวิชาชีพ26

	 ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณและองค์กรทางการแพทย์และสุขภาพอื่นๆต่อไปเพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน

ความสัมพันธ์ทางการเงิน.

	 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในเรื่องนี้.	 และจะยินดีมากถ้าจะได้รับการตอบสนองภายใน

วันที่	25พฤษภาคม,	2011.	หากมีคำาถามใดๆ,	ได้โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ	Brian	Downey	ผู้แทนคณะกรรมการ

ตุลาการที่หมายเลข	(202)	224-5225.

	 ด้วยความจริงใจ,

 

								ชาร์ลส์	อี.	กราสเลย์	(Charles	E.	Grassley)

	 สมาชิกกิตติมศักดิ์	(Ranking	Member)

25Medicare	Payment	Advisory	Commission,	“Public	reporting	of	physicians’	financial	relationships,”	Report	to	Congress:	Medicare	Payment	

Policy,	March	2009.
26Id
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(ตัวอย่างเฉพาะหน้าแรกของเอกสารชุดนี้)

เอกสารแนบ: จำานวนเงินที่ ASHP ได้รับการสนับสนุจากอุตสาหกรรมระหว่างปี 2006-2009

ตัวอย่างจดหมายตอบจากสมาคมเภสัชกรระบบสุขภาพ

(American Society of Health-System Pharmacists: ASHP)

องค์กรวิชาชีพเภสัชกรปฏิบัติการ

(A professional organization representing practicing pharmacists.)

21	มกราคม,	2010

ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถึง	วุฒิสมาชิกชาร์ลส์	อี.	กราสเลย์,	สมาชิกกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง

วุฒิสมาชิกแห่งสหรัฐ

วอชิงตัน	ดี.ซี.	20510-6200

เรียน	วุฒิสมาชิกกราสเลย์:

	 ผมมีความยินดีที่ได้ตอบสนองความต้องการของท่านเกี่ยวกับนโยบายการรับทุนจากอุตสาหกรรม,	และ

ข้อกำาหนดการเปิดเผยสำาหรับผูบ้รหิารสงูสดุและสมาชกิคณะกรรมการบริหาร.	ไดโ้ปรดรบัทราบวา่	ปงีบประมาณ

ของ	ASHP	เริ่มในวันที่	1	มิถุนายน	และจบในวันที่	31	พฤษภาคม.	เราได้รายงานข้อมูลมาด้วย	โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	

1	มกราคม,	2006,	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	2009	ของเรา.

	 ASHP	เปน็ตวัแทนของเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลและระบบสขุภาพ.	สมาชกิของสมาคมจำานวน

ประมาณ	35,000	คนประกอบด้วยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัช	(pharmacy	technicians)	ที่ปฏิบัติงานในหน่วย

งานต่างๆในระบบสุขภาพ,	 ได้แก่แผนกคนไข้ใน,	แผนกคนไข้นอก,	การเยี่ยมบ้าน,	และสถานดูแลผู้ป่วยระยะยาว,	

รวมถึงนักศึกษาเภสัชศาสตร์.	เภสัชกรในโรงพยาบาลและในระบบสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ยาและให้

บรกิารแกที่มดแูลผู้ป่วยแบบสหวชิาชพี.	เรายินดีทีม่โีอกาสชว่ยเหลอืคณุ.	ถา้หากคณุมีคำาถามใดๆ,	ขออย่าไดโ้ปรด

ลังเลในการติดต่อกับ	Fern	Zappala,	ผู้ให้คำาปรึกษาทั่วไป	(fzappala@ashp.org	or	301-664-8690)	หรือ	Brian	

Meyer,	ผู้อำานวยการฝ่ายงานภาครัฐ	(bmeyer@ashp.org	or	301-664-8698).

ด้วยความจริงใจ,

Henri	R.	Manasse,	Jr.,	Ph.D.,	Sc.D.

รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าผู้บริหาร
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(ตัวอย่างเฉพาะหน้าแรกของเอกสารชุดนี้)

เอกสารแนบ: จำานวนเงินที่ ASHP ได้รับการสนับสนุจากอุตสาหกรรมระหว่างปี 2006-2009

ตัวอย่างจดหมายตอบจากสมาคมเภสัชกรระบบสุขภาพ

(American Society of Health-System Pharmacists: ASHP)

องค์กรวิชาชีพเภสัชกรปฏิบัติการ

(A professional organization representing practicing pharmacists.)

21	มกราคม,	2010

ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถึง	วุฒิสมาชิกชาร์ลส์	อี.	กราสเลย์,	สมาชิกกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง

วุฒิสมาชิกแห่งสหรัฐ

วอชิงตัน	ดี.ซี.	20510-6200

เรียน	วุฒิสมาชิกกราสเลย์:

	 ผมมีความยินดีที่ได้ตอบสนองความต้องการของท่านเกี่ยวกับนโยบายการรับทุนจากอุตสาหกรรม,	และ

ขอ้กำาหนดการเปิดเผยสำาหรบัผูบ้รหิารสงูสดุและสมาชกิคณะกรรมการบริหาร.	ไดโ้ปรดรบัทราบวา่	ปงีบประมาณ

ของ	ASHP	เริ่มในวันที่	1	มิถุนายน	และจบในวันที่	31	พฤษภาคม.	เราได้รายงานข้อมูลมาด้วย	โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	

1	มกราคม,	2006,	จนถึงสิ้นปีงบประมาณ	2009	ของเรา.

	 ASHP	เปน็ตวัแทนของเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลและระบบสขุภาพ.	สมาชกิของสมาคมจำานวน

ประมาณ	35,000	คนประกอบด้วยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัช	(pharmacy	technicians)	ที่ปฏิบัติงานในหน่วย

งานต่างๆในระบบสุขภาพ,	 ได้แก่แผนกคนไข้ใน,	แผนกคนไข้นอก,	การเยี่ยมบ้าน,	และสถานดูแลผู้ป่วยระยะยาว,	

รวมถึงนักศึกษาเภสัชศาสตร์.	เภสัชกรในโรงพยาบาลและในระบบสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ยาและให้

บรกิารแกที่มดแูลผูป้ว่ยแบบสหวชิาชพี.	เรายนิดทีีม่โีอกาสชว่ยเหลอืคณุ.	ถา้หากคณุมีคำาถามใดๆ,	ขออย่าไดโ้ปรด

ลังเลในการติดต่อกับ	Fern	Zappala,	ผู้ให้คำาปรึกษาทั่วไป	(fzappala@ashp.org	or	301-664-8690)	หรือ	Brian	

Meyer,	ผู้อำานวยการฝ่ายงานภาครัฐ	(bmeyer@ashp.org	or	301-664-8698).

ด้วยความจริงใจ,

Henri	R.	Manasse,	Jr.,	Ph.D.,	Sc.D.

รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าผู้บริหาร
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ตัวอย่างจดหมายตอบครั้งแรกจาก	AAAAI

(องค์กรวิชาชีพที่ทำางานด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)

28	มกราคม,	2010

ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถึง	วุฒิสมาชิกชาร์ลส์	อี.	กราสเลย์,	สมาชิกกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง

219	Dirksen	Senate	Office	Building

วอชิงตัน	ดี.ซี.	20510-6200

	 เรียน	วุฒิสมาชิกกราสเลย์,

	 	 ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อตอบจดหมายของท่านฉบับลงวันที่	 7	 ธันวาคม,	 2009.	 ตามที่ท่านได้

รอ้งขอ,	เราไดแ้นบตารางแสดงจำานวนเงินที	่AAAAI	ได้รับจากอตุสาหกรรมทัง้หมด	(ซึง่หมายถงึบริษทัยา)	ระหว่าง

ปี	2006	–	2009.	ตารางดังกล่าวไม่ได้รวมรายได้จากการให้เช่าที่จัดแสดงสินค้าและรายได้จากการโฆษณา.	ซึ่ง

เป็นจำานวนเงินทั้งหมดดังนี้:

	 ปี	2006	ผู้จัดแสดงสินค้า	130	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,511,900

	 ปี	2007	ผู้จัดแสดงสินค้า	144	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,672,950

	 ปี	2008	ผู้จัดแสดงสินค้า	123	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,635,800

	 ปี	2009	ผู้จัดแสดงสินค้า	111	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,099,800

	 ปี	2006	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$91,405

	 ปี	2007	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$154,750

	 ปี	2008	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$84,125

	 ปี	2009	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$12,400

	 ตารางทีแ่นบมาแสดงเงินทนุทีไ่ด้รับสำาหรับใชใ้นโครงการในแตล่ะปซีึง่ตอ้งสบืคน้เปน็การภายใน.	ตวัอยา่ง

เช่น,	ถ้าได้รับเงินในเดือนธันวาคม	2005	สำาหรับการจัดประชุมประจำาปี	2006,	ก็จะบรรจุในตารางว่าได้รับทุนใน

ปี	 2006.	 ทั้งน้ี	 ได้รวมถึงทุนสนับสนุนที่	 “จ่ายผ่าน”	 ด้วย.	 เนื่องจากแนวทางปฏิบัติใหม่ของ	 ACCME	 นั้น,	 ถ้า

อุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาผ่านการให้ทุนไปยังสมาคมโรคภูมิแพ้ระดับท้องถิ่น,	ระดับรัฐหรือระดับ

ภูมิภาคและเราเป็นผู้ประสานการจัดประชุมให้กับ	CME,	ทุนนั้นจะถูกส่งมายัง	AAAAI.	หลังจากนั้น,	เราจะส่งผ่าน

ทุนนั้นๆไปยังสมาคมที่เป็นผู้จัดกิจกรรมตัวจริง.

	 สำาหรับอีกห้าคำาถาม	ขอตอบดังนี้:	

	 คำาถามที่	1	–	ได้โปรดชี้แจงนโยบายการรับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรม	และถามว่า	AAAAI	อนุญาต

ให้บริษัทวางข้อกำาหนดหรือแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่.

	 AAAAI	 รับการสนับสนุนเงินทุนจากอุตสาหกรรมเพื่อจุนเจือโครงการของเรา.	 ยิ่งกว่าการอนุญาตให้

อุตสาหกรรมวางข้อกำาหนดในการรับทุน,	AAAAI	ยังขอรับทุนสำาหรับโครงการเฉพาะและเป็นฝ่ายเรียกร้องขอรับ

ทุนจากอุตสาหกรรม.	 เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมแล้ว,	 เราจะดำาเนินการตามแนวทางของ	ACCME	

เกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์	(ดังแนบ)	รวมทั้งแนวทางของ	PhRMA	(ดังแนบ).

	 คำาถามที่	2	–	ถ้า	AAAAI	อนุญาตให้บริษัทวางข้อกำาหนดในการรับทุนสนับสนุน,	ได้โปรดให้รายละเอียด

เกี่ยวกับข้อกำาหนดนั้นๆทั้งหมดและ/หรือแนวทางในการดำาเนินงานในแต่ละยอดเงินการโอนจากอุตสาหกรรม.	

	 สำาหรับทุกๆยอดการโอนเงินที่มีข้อกำาหนด,	 เราจะบันทึกข้อมูลดังนี้:	ปีที่โอน,	ชื่อบริษัท,	 และข้อกำาหนด

สำาหรับการรับทุน.	 ข้อกำาหนดเหล่าน้ีจะต้องผ่านกระบวนการประเมินความจำาเป็นและผ่านพิจารณาจากคณะ

กรรมการโครงการ.	 ตารางรายรับจากอุตสาหกรรมท่ีแนบมาน้ีได้ระบุข้อกำาหนดในการรับทุนท่ีเราร้องขอจาก

อุตสาหกรรม.	ตัวอย่างคือ	รับเงินจำานวน	1,015,500	ดอลล่าร์จาก	Genentech/Novartis	 ในปี	2006.	ทุนนี้จะใช้

สำาหรบัการพฒันาเครือ่งมอืปรบัปรงุปฏบิตักิารออนไลน์เพ่ือพฒันาใหแ้พทยแ์ตล่ะบุคคลสามารถปฏบิตัติามแนวทาง

ของ	NIH	NHLBI	ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดได้.

	 คำาถามที่	3	–	มีนโยบายอื่นใดหรือไม่,	ที่	AAAAI	เห็นว่าควรกำาหนดเพื่อประกันความโปร่งใสของการรับ

ทนุซึง่จะสง่ผลใหส้าธารณชนเกดิความเชือ่มัน่ศรทัธาในองคก์รของทา่นมากขึน้วา่เป็นองคก์ารอสิระอยา่งแทจ้รงิ,	

ถ้ามี	ได้โปรดชี้แจง.	

	 AAAAI	ใชแ้นวทางปฏบิตัขิอง	ACCME	สำาหรบัการสนบัสนนุเชงิพาณชิย	์(ดงัแนบ)	รวมทัง้แนวทางปฏบิตัิ

ของ	PhRMA	(ดังแนบ).	ทั้งสองนโยบายนี้เป็นเรื่องความโปร่งใส.	นอกจากนี้,	เมื่อเริ่มประชุมคณะกรรมการบริหาร

แตล่ะคร้ัง,	สมาชกิแตล่ะทา่นจะทบทวนและอพัเดท(ถ้าจำาเปน็)การเปิดเผยตวัตนใหค้ณะกรรมการทัง้หมดรบัทราบ.

	 คำาถามที่	 4	 –	 โปรดชี้แจงนโยบายของท่านเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้จากภายนอกโดยสมาชิกคณะ

กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุด.	

	 นโยบายการเปิดเผยของ	AAAAI	และวิธีการทบทวนการเปิดเผยได้แนบมาด้วยแล้ว.

	 คำาถามที่	 5	 –	 ได้โปรดเปิดเผยรายได้จากภายนอกที่ผู้บริหารระดับสูงหรือสมาชิกคณะกรรมการได้รับ

ในนามองค์กร

	 ข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน	(COI)	ที่แนบมา	ได้มาจากการรายงานของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ	AAAAI	 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารของ	AAAAI	แล้ว.	ข้อมูลที่ได้รายงานแล้วนั้น	ต่อมาก็จะเผยแพร่สู่สาธารณะ.	ตัวเลขข้อมูลต่างๆเป็นผลจาก

กิจกรรมในช่วง	 12	 เดือนก่อนหน้าการเปิดเผยและไม่จำาเป็นว่าจะอัพเดทถึงวันออกรายงาน.	 คณะกรรมการ

จริยธรรมและความเป็นผู้นำายังคงอภิปรายกันถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำาหรับกิจกรรมของทุกๆสมาคมและ

มาตรฐานการรายงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา.	ในกรณีของการให้ทุนวิจัยนั้น,	บรรดาคณาจารย์ที่ทำางาน

เต็มเวลาให้กับมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนใดๆ	 เงินทุนท้ังหมดจะถูกส่งให้สถาบันท่ีเก่ียวข้อง													

โดยตรงและจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ																										

เงินจัดกิจกรรมท่ีได้รายงานมิใช่ท้ังหมดท่ีได้รับจากบริษัทยาหรือเคร่ืองมือแพทย์.	 รายได้ท่ีได้รายงานบางส่วน													

ใช้จ่ายไปกับค่าลิขสิทธิ์หนังสือ,	ค่าบรรณาธิกรและกิจกรรมอื่นๆ

	 เรายังคงติดตามการควบคุมและการอภิปรายของ	 ACCME	 และ	 PhRMA	 และองค์การอื่นๆเพื่อท่ีจะ

ปรับปรุงกระบวนการของเรา.

	 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	ได้โปรดแจ้งให้เราทราบ.

	 ด้วยความจริงใจ,

 

	 Paul	A.	Greenberger,	MD,	ประธาน	FAAAAI
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ตัวอย่างจดหมายตอบครั้งแรกจาก	AAAAI

(องค์กรวิชาชีพที่ทำางานด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)

28	มกราคม,	2010

ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ถึง	วุฒิสมาชิกชาร์ลส์	อี.	กราสเลย์,	สมาชิกกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง

219	Dirksen	Senate	Office	Building

วอชิงตัน	ดี.ซี.	20510-6200

	 เรียน	วุฒิสมาชิกกราสเลย์,

	 	 ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อตอบจดหมายของท่านฉบับลงวันที่	 7	 ธันวาคม,	 2009.	 ตามที่ท่านได้

รอ้งขอ,	เราไดแ้นบตารางแสดงจำานวนเงินที	่AAAAI	ได้รบัจากอตุสาหกรรมทัง้หมด	(ซึง่หมายถงึบริษทัยา)	ระหว่าง

ปี	2006	–	2009.	ตารางดังกล่าวไม่ได้รวมรายได้จากการให้เช่าที่จัดแสดงสินค้าและรายได้จากการโฆษณา.	ซึ่ง

เป็นจำานวนเงินทั้งหมดดังนี้:

	 ปี	2006	ผู้จัดแสดงสินค้า	130	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,511,900

	 ปี	2007	ผู้จัดแสดงสินค้า	144	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,672,950

	 ปี	2008	ผู้จัดแสดงสินค้า	123	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,635,800

	 ปี	2009	ผู้จัดแสดงสินค้า	111	รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด	$1,099,800

	 ปี	2006	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$91,405

	 ปี	2007	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$154,750

	 ปี	2008	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$84,125

	 ปี	2009	รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด	$12,400

	 ตารางทีแ่นบมาแสดงเงินทนุทีไ่ด้รบัสำาหรบัใชใ้นโครงการในแตล่ะปซีึง่ตอ้งสบืคน้เปน็การภายใน.	ตวัอยา่ง

เช่น,	ถ้าได้รับเงินในเดือนธันวาคม	2005	สำาหรับการจัดประชุมประจำาปี	2006,	ก็จะบรรจุในตารางว่าได้รับทุนใน

ปี	 2006.	 ทั้งนี้	 ได้รวมถึงทุนสนับสนุนที่	 “จ่ายผ่าน”	 ด้วย.	 เนื่องจากแนวทางปฏิบัติใหม่ของ	 ACCME	 นั้น,	 ถ้า

อุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาผ่านการให้ทุนไปยังสมาคมโรคภูมิแพ้ระดับท้องถิ่น,	ระดับรัฐหรือระดับ

ภูมิภาคและเราเป็นผู้ประสานการจัดประชุมให้กับ	CME,	ทุนนั้นจะถูกส่งมายัง	AAAAI.	หลังจากนั้น,	เราจะส่งผ่าน

ทุนนั้นๆไปยังสมาคมที่เป็นผู้จัดกิจกรรมตัวจริง.

	 สำาหรับอีกห้าคำาถาม	ขอตอบดังนี้:	

	 คำาถามที่	1	–	ได้โปรดชี้แจงนโยบายการรับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรม	และถามว่า	AAAAI	อนุญาต

ให้บริษัทวางข้อกำาหนดหรือแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่.

	 AAAAI	 รับการสนับสนุนเงินทุนจากอุตสาหกรรมเพื่อจุนเจือโครงการของเรา.	 ยิ่งกว่าการอนุญาตให้

อุตสาหกรรมวางข้อกำาหนดในการรับทุน,	AAAAI	ยังขอรับทุนสำาหรับโครงการเฉพาะและเป็นฝ่ายเรียกร้องขอรับ

ทุนจากอุตสาหกรรม.	 เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมแล้ว,	 เราจะดำาเนินการตามแนวทางของ	ACCME	

เกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์	(ดังแนบ)	รวมทั้งแนวทางของ	PhRMA	(ดังแนบ).

	 คำาถามที่	2	–	ถ้า	AAAAI	อนุญาตให้บริษัทวางข้อกำาหนดในการรับทุนสนับสนุน,	ได้โปรดให้รายละเอียด

เกี่ยวกับข้อกำาหนดนั้นๆทั้งหมดและ/หรือแนวทางในการดำาเนินงานในแต่ละยอดเงินการโอนจากอุตสาหกรรม.	

	 สำาหรับทุกๆยอดการโอนเงินที่มีข้อกำาหนด,	 เราจะบันทึกข้อมูลดังนี้:	ปีที่โอน,	ชื่อบริษัท,	 และข้อกำาหนด

สำาหรับการรับทุน.	 ข้อกำาหนดเหล่าน้ีจะต้องผ่านกระบวนการประเมินความจำาเป็นและผ่านพิจารณาจากคณะ

กรรมการโครงการ.	 ตารางรายรับจากอุตสาหกรรมท่ีแนบมาน้ีได้ระบุข้อกำาหนดในการรับทุนท่ีเราร้องขอจาก

อุตสาหกรรม.	ตัวอย่างคือ	รับเงินจำานวน	1,015,500	ดอลล่าร์จาก	Genentech/Novartis	 ในปี	2006.	ทุนนี้จะใช้

สำาหรบัการพฒันาเครือ่งมอืปรบัปรงุปฏบิตักิารออนไลน์เพ่ือพฒันาใหแ้พทยแ์ตล่ะบุคคลสามารถปฏบิตัติามแนวทาง

ของ	NIH	NHLBI	ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดได้.

	 คำาถามที่	3	–	มีนโยบายอื่นใดหรือไม่,	ที่	AAAAI	เห็นว่าควรกำาหนดเพื่อประกันความโปร่งใสของการรับ

ทนุซึง่จะสง่ผลใหส้าธารณชนเกดิความเชือ่มัน่ศรทัธาในองคก์รของทา่นมากขึน้วา่เป็นองคก์ารอสิระอยา่งแทจ้รงิ,	

ถ้ามี	ได้โปรดชี้แจง.	

	 AAAAI	ใชแ้นวทางปฏบิตัขิอง	ACCME	สำาหรบัการสนบัสนนุเชงิพาณชิย	์(ดงัแนบ)	รวมทัง้แนวทางปฏบิตัิ

ของ	PhRMA	(ดังแนบ).	ทั้งสองนโยบายนี้เป็นเรื่องความโปร่งใส.	นอกจากนี้,	เมื่อเริ่มประชุมคณะกรรมการบริหาร

แตล่ะคร้ัง,	สมาชกิแตล่ะทา่นจะทบทวนและอพัเดท(ถ้าจำาเปน็)การเปิดเผยตวัตนใหค้ณะกรรมการทัง้หมดรบัทราบ.

	 คำาถามที่	 4	 –	 โปรดชี้แจงนโยบายของท่านเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้จากภายนอกโดยสมาชิกคณะ

กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุด.	

	 นโยบายการเปิดเผยของ	AAAAI	และวิธีการทบทวนการเปิดเผยได้แนบมาด้วยแล้ว.

	 คำาถามที่	 5	 –	 ได้โปรดเปิดเผยรายได้จากภายนอกที่ผู้บริหารระดับสูงหรือสมาชิกคณะกรรมการได้รับ

ในนามองค์กร

	 ข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน	(COI)	ที่แนบมา	ได้มาจากการรายงานของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ	AAAAI	 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริหารของ	AAAAI	แล้ว.	ข้อมูลที่ได้รายงานแล้วนั้น	ต่อมาก็จะเผยแพร่สู่สาธารณะ.	ตัวเลขข้อมูลต่างๆเป็นผลจาก

กิจกรรมในช่วง	 12	 เดือนก่อนหน้าการเปิดเผยและไม่จำาเป็นว่าจะอัพเดทถึงวันออกรายงาน.	 คณะกรรมการ

จริยธรรมและความเป็นผู้นำายังคงอภิปรายกันถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำาหรับกิจกรรมของทุกๆสมาคมและ

มาตรฐานการรายงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา.	ในกรณีของการให้ทุนวิจัยนั้น,	บรรดาคณาจารย์ที่ทำางาน

เต็มเวลาให้กับมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนใดๆ	 เงินทุนท้ังหมดจะถูกส่งให้สถาบันท่ีเก่ียวข้อง													

โดยตรงและจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ																										

เงินจัดกิจกรรมท่ีได้รายงานมิใช่ท้ังหมดท่ีได้รับจากบริษัทยาหรือเคร่ืองมือแพทย์.	 รายได้ท่ีได้รายงานบางส่วน													

ใช้จ่ายไปกับค่าลิขสิทธิ์หนังสือ,	ค่าบรรณาธิกรและกิจกรรมอื่นๆ

	 เรายังคงติดตามการควบคุมและการอภิปรายของ	 ACCME	 และ	 PhRMA	 และองค์การอื่นๆเพื่อท่ีจะ

ปรับปรุงกระบวนการของเรา.

	 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	ได้โปรดแจ้งให้เราทราบ.

	 ด้วยความจริงใจ,

 

	 Paul	A.	Greenberger,	MD,	ประธาน	FAAAAI
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OTHER INTERNATIONAL CODES 
IFPMA	Code	of	Practice	(International	Federation	of	Pharmaceutical	Manufacturers	and	Associations)
EFPIA	Code	on	the	Promotion	of	Prescription-Only	Medicines	to,	and	Interactions	with,	Healthcare	Professionals
EFPIA	Code	of	Practice	on	Relationships	between	the	Pharmaceutical	Industry	and	Patient	Organizations
EFPIA	Code	on	Disclosure	of	Transfers	of	Value	from	Pharmaceutical	Companies	to	Healthcare	Professionals	and	Healthcare	Organizations
(European	Federation	of	Pharmaceutical	Industries	and	Associations	–	EFPIA)
WHO	Ethical	Criteria	for	Medicinal	Drug	Promotion,	Geneva	1988	(World	Health	Organization)
IPCAA	Healthcare	Congress	Guidelines	(International	Pharmaceutical	Congress	Advisory	Association)

 ใกล้ตัว
ภก. รังสรรค์ ศิริชัย 

โรงพยาบาลอำ นาจเจริญ

	 การทุจริตในระบบบริการสุขภาพ	 (health	 services)	 มีหลายรูปแบบ	 มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย	 เช่น	 การทุจริตด้าน											

งบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างยา	 เวชภัณฑ์	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 การก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล	 การแก้ไขรายการ														

เบิกจ่ายของสถานพยาบาลในระบบประกันสุขภาพ	 ไปจนถึงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมการขายยา	 (drug																								

promotion)	 ที่ขาดจริยธรรมของบริษัทยา	 เช่น	 การให้เงิน	 สิ่งของ	 ผลประโยชน์แก่ผู้จัดซื้อยาหรือแพทย์	 เพื่อให้แพทย์สั่ง													

จา่ยยาของบรษิทัใดบรษิทัหนึง่ทัง้ๆทีไ่มม่คีวามจำาเปน็	ซึง่นอกจากจะสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของผูป้ว่ยแลว้	ยงัทำาใหค้า่ใชจ้า่ยใน

ระบบบริการสุขภาพสูงขึ้น	กระทั่งส่งผลให้เกิดวิกฤติทางการเงินในสถานบริการสุขภาพหลายแห่ง

	 เขตบริการสุขภาพที่	 10	 โดยผู้ตรวจราชการ	 นายแพทย์ทวีเกียรติ	 บุญยไพศาลเจริญ	 และประธานคณะกรรมการ

บริหารการเงิน	 นายแพทย์ประวิ	 อ่ำาพันธุ์	 ได้เห็นความสำาคัญของการมีธรรมาภิบาลจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมหลัก																							

ธรรมาภิบาลในระบบยาและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของภาครัฐ

	 โครงการน้ีมุง่สรา้งความตระหนกัตอ่ปญัหาทีเ่กิดจากการขาดธรรมาภบิาล	มุง่สรา้งความโปรง่ใส	เพือ่ประสทิธิภาพ

ในการบริหารงาน		จำาแนกการดำาเนินงานได้เป็น	3	ระยะ	ได้แก่

ระยะที่ 1 ช่วงการประเมิน  

	 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของความโปร่งใส	 ประเมินความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบธรรมาภิบาล	

โดยใช้กลไกการนิเทศไขว้จังหวัดของเครือข่ายวิชาชีพ	เพิ่มเติมจากการตรวจราชการ	ตามรอบปกติ	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	ซึ่งกันและกัน	และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทราบว่า	มีผู้คนจับจ้องอยู่	นอกจากนี้	ยังได้ใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณตามเกณฑคุ์ณภาพ	(QOF)	ของเครอืขา่ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเภสชักรรม	และการใหเ้งินช่วยเหลอืโรงพยาบาลท่ี	ประสบ

วิกฤติการเงิน	ในเขตบริการสุขภาพที่	10	อีกด้วย

ระยะที่ 2 ช่วงการเพิ่มสมรรถนะ

	 การทำาผิดระเบียบ	 อาจเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายหรือขาดความรู้ในระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง			

เขตบริการสุขภาพที่	10	โดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมและคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง	ได้เล็งเห็นความ

สำาคัญอย่างมาก	 จึงได้จัดการฝึกอบรมท้ังด้านพัสดุ	 การเงิน	 บัญชีและการกำาหนดคุณลักษณะอย่างต่อเน่ือง	 และได้กำาหนด

ยุทธศาสตร์	กรอบโครงสร้างพื้นฐานด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(conflict	of	inter-

est;	COI)	รวมถึงแนวทางจรรยาปฏิบัติ	(code	of	conduct;	COC)	โดยให้มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปิดเผยสู่สาธารณะด้วย	

ระยะที่ 3 ช่วงการปฏิบัติ (implementation) 

	 ใช้วิธีการจัดซ้ือรวมเป็นกลุ่มระดับเขต	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 2557	 เขตบริการสุขภาพท่ี	 10	 ได้มอบให้ทุกจังหวัด																				

ดำาเนินการ	โดยมีวงเงินดำาเนินการจัดซื้อรวมเขตมากกว่า	500	ล้านบาท	ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการควบคุมราคายา	อีกทั้ง

ทำาใหม้คีวามโปรง่ใสตรวจสอบได	้มกีารประกาศจดัซือ้ยาบนเวบ็ไซต	์และทำางานรว่มกันอยา่งเปน็ระบบในรปูของคณะกรรมการ

	 นอกจากนี้	 ทีมงานยังให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศ	 ใช้ระบบนี้เป็นกลไกหลักในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ															

เพื่อความโปร่งใส	ตั้งแต่การจัดทำาแผนจัดซื้อ	การคัดเลือก	และจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลได้

ธรรมาภิบาล
ในระบบการจัดซื้อยา

 

ความโปร่งใส 
คือ

หัวใจสำาคัญ
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 ใกล้ตัว
ภก. รังสรรค์ ศิริชัย 

โรงพยาบาลอำ นาจเจริญ

	 การทุจริตในระบบบริการสุขภาพ	 (health	 services)	 มีหลายรูปแบบ	 มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย	 เช่น	 การทุจริตด้าน											

งบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างยา	 เวชภัณฑ์	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 การก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล	 การแก้ไขรายการ														

เบิกจ่ายของสถานพยาบาลในระบบประกันสุขภาพ	 ไปจนถึงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมการขายยา	 (drug																								

promotion)	 ที่ขาดจริยธรรมของบริษัทยา	 เช่น	 การให้เงิน	 สิ่งของ	 ผลประโยชน์แก่ผู้จัดซื้อยาหรือแพทย์	 เพื่อให้แพทย์สั่ง													

จา่ยยาของบรษิทัใดบรษิทัหนึง่ทัง้ๆทีไ่มม่คีวามจำาเปน็	ซึง่นอกจากจะสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของผูป้ว่ยแลว้	ยงัทำาใหค้า่ใชจ้า่ยใน

ระบบบริการสุขภาพสูงขึ้น	กระทั่งส่งผลให้เกิดวิกฤติทางการเงินในสถานบริการสุขภาพหลายแห่ง

	 เขตบริการสุขภาพที่	 10	 โดยผู้ตรวจราชการ	 นายแพทย์ทวีเกียรติ	 บุญยไพศาลเจริญ	 และประธานคณะกรรมการ

บริหารการเงิน	 นายแพทย์ประวิ	 อ่ำาพันธุ์	 ได้เห็นความสำาคัญของการมีธรรมาภิบาลจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมหลัก																							

ธรรมาภิบาลในระบบยาและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของภาครัฐ

	 โครงการน้ีมุง่สรา้งความตระหนกัตอ่ปญัหาทีเ่กิดจากการขาดธรรมาภบิาล	มุง่สรา้งความโปรง่ใส	เพือ่ประสทิธิภาพ

ในการบริหารงาน		จำาแนกการดำาเนินงานได้เป็น	3	ระยะ	ได้แก่

ระยะที่ 1 ช่วงการประเมิน  

	 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของความโปร่งใส	 ประเมินความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบธรรมาภิบาล	

โดยใช้กลไกการนิเทศไขว้จังหวัดของเครือข่ายวิชาชีพ	เพิ่มเติมจากการตรวจราชการ	ตามรอบปกติ	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	ซึ่งกันและกัน	และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทราบว่า	มีผู้คนจับจ้องอยู่	นอกจากนี้	ยังได้ใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณตามเกณฑคุ์ณภาพ	(QOF)	ของเครอืขา่ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเภสชักรรม	และการใหเ้งินช่วยเหลอืโรงพยาบาลท่ี	ประสบ

วิกฤติการเงิน	ในเขตบริการสุขภาพที่	10	อีกด้วย

ระยะที่ 2 ช่วงการเพิ่มสมรรถนะ

	 การทำาผิดระเบียบ	 อาจเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายหรือขาดความรู้ในระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง			

เขตบริการสุขภาพที่	10	โดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมและคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง	ได้เล็งเห็นความ

สำาคัญอย่างมาก	 จึงได้จัดการฝึกอบรมท้ังด้านพัสดุ	 การเงิน	 บัญชีและการกำาหนดคุณลักษณะอย่างต่อเน่ือง	 และได้กำาหนด

ยุทธศาสตร์	กรอบโครงสร้างพื้นฐานด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(conflict	of	inter-

est;	COI)	รวมถึงแนวทางจรรยาปฏิบัติ	(code	of	conduct;	COC)	โดยให้มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปิดเผยสู่สาธารณะด้วย	

ระยะที่ 3 ช่วงการปฏิบัติ (implementation) 

	 ใช้วิธีการจัดซ้ือรวมเป็นกลุ่มระดับเขต	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 2557	 เขตบริการสุขภาพท่ี	 10	 ได้มอบให้ทุกจังหวัด																				

ดำาเนินการ	โดยมีวงเงินดำาเนินการจัดซื้อรวมเขตมากกว่า	500	ล้านบาท	ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการควบคุมราคายา	อีกทั้ง

ทำาใหม้คีวามโปรง่ใสตรวจสอบได	้มกีารประกาศจดัซือ้ยาบนเวบ็ไซต	์และทำางานรว่มกันอยา่งเปน็ระบบในรปูของคณะกรรมการ

	 นอกจากนี้	 ทีมงานยังให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศ	 ใช้ระบบนี้เป็นกลไกหลักในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ															

เพื่อความโปร่งใส	ตั้งแต่การจัดทำาแผนจัดซื้อ	การคัดเลือก	และจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลได้

ธรรมาภิบาล
ในระบบการจัดซื้อยา

 

ความโปร่งใส 
คือ

หัวใจสำาคัญ



 หมุนดูโลก2
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 เมื่อวันที่	9	มกราคม	พ.ศ.2558	กรมยุติธรรมแห่งสหรัฐได้มีข่าวแจก	(Press	release)	ระบุว่าบริษัทยาได

อิชิแห่งญี่ปุ่นได้ยอมจ่ายค่าปรับ	 39	 ล้านเหรียญเพื่อแลกกับการยุติคดีท่ีมีผู้ฟ้องว่า	 บริษัทฯได้จ้างแพทย์บรรยาย

เชียร์ยาของตน	รายละเอียดของข่าวแจกดังกล่าวมีดังนี้:-

ข่าวแจกจากกรมยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันศุกร์ที่	9	มกราคม	ค.ศ.2015

บริษัทไดอิชิซังเกียว (Daiichi Sankyo Inc.) ยอมจ่าย 39 ล้านเหรียญสหรัฐ

เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าให้สินบนซึ่งผิดกฎหมายตาม False Claims Act

	 วันนี้	กรมยุติธรรมประกาศว่า	ไดอิชิซังเกียว,	บริษัทยาระดับโลกที่มีสำานักงานใหญ่สาขาสหรัฐอยู่ในมล

รัฐนิวเจอร์ซีย์,	 ได้ยินยอมจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐและโครงการเมดิเคด	 39	 ล้านเหรียญเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัท

ละเมิด	False	Claims	Act	โดยการให้สินบนเพื่อจูงใจให้แพทย์จ่ายยาของบริษัทไดอิชิ,	ได้แก่	Azor,	Benicar,	Triben-

zor	และ	Welchol.

	 “กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนไดบ้ญัญตัหิา้มการจา่ยเงนิเพือ่ชกัจูงใหแ้พทยส่ั์งจา่ยยา,”	นายจอยซ	์อาร.์	

แบรนดา	รักษาการผู้ช่วยอัยการประจำากองพลเมืองกล่าว.	 	 “กรมยุติธรรมมีหน้าที่ดูแลรักษาให้การตัดสินใจของ

แพทย์เป็นไปโดยอิสระและด้วยความเป็นธรรม,	ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับโครงการด้านสาธารณสุขของเรา.”

	 กฎหมายต่อต้านการให้สินบนจะช่วยป้องกันไม่ให้แพทย์สมคบกับผู้ประกอบการด้านสุขภาพด้วยการให้

เงนิหรอืของรางวลัตอ่กนั.		โดยทัว่ไป	บทบญัญติัจะห้ามมใิหผู้ใ้ดเสนอ,	จา่ย,	เรยีกรอ้งหรอืรบัคา่ตอบแทนเพือ่ชกันำา

ให้มีการส่งผ่านสิ่งของหรือบริการภายใต้โครงการดูแลสุขภาพของรัฐ,	ที่รวมถึงเมดิแคร์	(Medicare)	และเมดิเคด	

(Medicaid).	

	 ในกรณีน้ี,	รฐับาลกลา่วหาวา่	ไดอชิใิห้สินบนแก่กลุม่แพทยใ์นรปูของคา่ตอบแทนการบรรยายในโครงการ

ประชุมองค์กรแพทย์ของไดอิชิ	 (Daiichi’s	Physician	Organization	and	Discussion	programs),	ที่รู้จักกันในนาม	

“PODs,”	ซึ่งดำาเนินการตั้งแต่	1	มกราคม,	2005	ถึง	31มีนาคม,	2011,	รวมถึงโครงการบรรยายอื่นๆที่ดำาเนินการ

ตัง้แต	่1	มกราคม,	2004	ถงึ	4	กมุภาพนัธ,์	2011.		คำากลา่วหายงัมอีกีวา่,	ไดอชิจิา่ยใหแ้พทยท์ีม่ารับฟงัการบรรยาย

บริษัทญี่ปุ ่นละเมิดจริยธรรม

การส่งเสริมการขายยาในสหรัฐ: 

ถูกปรับ 39 ล้านเหรียญ

ในโครงการ	 PODs	 แล้วกลับไปบรรยายซ้ำ�ในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่ไดอิชิเป็นผู้จ่ายอีก,	 ซึ่งเป็นการบรรยายที่มี

สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในที่ทำางานของแพทย์ผู้นั้นเป็นผู้ฟัง,	และงานเลี้ยงนั้นก็หรูหราราคาแพงเกินกว่าเพดานงาน

เลี้ยงภายในของไดอิชิที่กำาหนดไว้ไม่เกิน	140	เหรียญต่อคน.	

	 คาร์เมน	 ออร์ทิซ	 อัยการประจำาแมสซาชูเซตส์กล่าวว่า	 “บริษัทยาถูกห้ามมิให้จัดงานบันเทิงและการ

บรรยายทีห่รหูราเพือ่ชกัจงูแพทยใ์หจ้า่ยยาของตนสำาหรบัสทิธิประโยชนข์องคนไขภ้ายใตโ้ครงการสขุภาพของรฐั,”			

“ดว้ยเหตนุี	้รฐับาลจงึตอ้งไลจ่ดัการกบับรษิทัทีจ่ำาหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพทีใ่หส้นิบนเพือ่สง่เสรมิการขายของตน.”

	 อีกเงื่อนไขของการยุติคดี,	 ไดอิชิยินยอมเข้าสู่ข้อตกลงบริษัทซื่อตรงกับกรมสุขภาพและบริการมนุษย์	

(Department	of	Health	and	Human	Services)-โดยสำานักงานผู้ตรวจการ	(Office	of	Inspector	General:	HHS-

OIG),	ซึ่งจำาเลยจะต้องปฏิรูปภายในองค์กรตามที่กำาหนดภายในห้าปี.

	 แดเนียล	 อาร์.	 เลวินสัน	 ผู้ตรวจการของกรมสุขภาพและบริการมนุษย์	 กล่าวว่า	 “พฤติกรรมแบบน้ีน่า

รังเกียจมาก,”			“ผู้ผลิตและแพทย์ที่เกี่ยวข้องกำาลังโกงเมดิแคร์และเมดิเคดหลายล้านเหรียญและคุกคามโครงการ

ท่ีมีผู้สูงอายุและผู้พิการจำานวนมากพ่ึงพิงอยู่.	 	 สำานักงานของเราจะทำาทุกวิถีทางท่ีจำาเป็นเพ่ือป้องกันการสมคบ

ระหว่างผู้ผลิตยากับผู้สั่งจ่ายยา.		ด้วยข้อตกลงบริษัทซื่อตรง	เราจะติดตามตรวจสอบไดอิชิอย่างใกล้ชิด.”

	 คดนีีเ้ริม่ขึน้จากการยืน่ฟอ้งของเคธี	่ฟรากูลส,์	อดตีผูแ้ทนยาของไดอชิ,ิ	ภายใตบ้ทบญัญตักิารเปดิโปงของ	

False	 Claims	 Act,	 ซ่ึงให้อำานาจแก่เอกชนในการย่ืนฟ้องแทนรัฐได้และจะได้รับส่วนหน่ึงของค่าปรับ	 ดังน้ัน																	

ฟรากูลส์จะได้รับเงินถึง	6.1	ล้านเหรียญ.

	 คดนีีแ้สดงใหเ้หน็วา่รฐับาลจรงิจงักับการขจดัการโกงในระบบสขุภาพและทำาใหเ้หน็ผลงานของโครงการ

ทีมป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโกงด้านการดูแลสุขภาพ	(Health	Care	Fraud	Prevention	and	En-

forcement	Action	Team:	HEAT),	ซึง่จดัตัง้ขึน้เมือ่เดอืนพฤษภาคม	2009	โดยกรมอยัการและกรมสขุภาพและบรกิาร

มนษุย.์		พนัธมติรระหว่างสองกรมนีไ้ดมุ้ง่เนน้ความพยายามไปทีก่ารปอ้งกนัและลดการโกงในเมดแิครแ์ละเมดเิคด

ผ่านการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน.		หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็คือ	False	Claims	Act.		ตั้งแต่เดือน

มกราคม	2009	เปน็ตน้มา,	กรมยตุธิรรมไดช้นะคดเีปน็เงนิมากกวา่	23.3	พนัลา้นเหรยีญทีเ่กีย่วข้องกบั	False	Claims	

Act,	และในจำานวนเงินนี้นั้น	เงินมากกว่า	14.9	พันล้านเหรียญมาจากการชนะคดีการโกงในโครงการดูแลสุขภาพ

ของรัฐ.	

	 การสบืสวนสอบสวนและการดำาเนินคดตีามกฎหมายกระทำาโดยกองพลเมอืง,	สำานกังานอยัการแหง่สหรฐั

ประจำาเมืองแมสซาชูเซตส์,	 กรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐ,	 Department	 of	 Defense	 Criminal	 Investigative	

Service,	 HHS-OIG	 และเอฟบีไอ.	 การยุติคดีด้วยข้อตกลงน้ีทำาให้มีผลเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น	 จึงไม่ต้อง																

รับผิดชอบใดๆอีก.

	 คดีนี้มีชื่อว่า	U.S.	ex	rel.	Fragoules	v.	Daiichi	Sankyo,	Inc.,	Civil	Action	No.	10-10420	(D.	Mass.).
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 หมุนดูโลก2
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 เมื่อวันที่	9	มกราคม	พ.ศ.2558	กรมยุติธรรมแห่งสหรัฐได้มีข่าวแจก	(Press	release)	ระบุว่าบริษัทยาได

อิชิแห่งญี่ปุ่นได้ยอมจ่ายค่าปรับ	 39	 ล้านเหรียญเพื่อแลกกับการยุติคดีท่ีมีผู้ฟ้องว่า	 บริษัทฯได้จ้างแพทย์บรรยาย

เชียร์ยาของตน	รายละเอียดของข่าวแจกดังกล่าวมีดังนี้:-

ข่าวแจกจากกรมยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันศุกร์ที่	9	มกราคม	ค.ศ.2015

บริษัทไดอิชิซังเกียว (Daiichi Sankyo Inc.) ยอมจ่าย 39 ล้านเหรียญสหรัฐ

เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าให้สินบนซึ่งผิดกฎหมายตาม False Claims Act

	 วันนี้	กรมยุติธรรมประกาศว่า	ไดอิชิซังเกียว,	บริษัทยาระดับโลกที่มีสำานักงานใหญ่สาขาสหรัฐอยู่ในมล

รัฐนิวเจอร์ซีย์,	 ได้ยินยอมจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐและโครงการเมดิเคด	 39	 ล้านเหรียญเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัท

ละเมิด	False	Claims	Act	โดยการให้สินบนเพื่อจูงใจให้แพทย์จ่ายยาของบริษัทไดอิชิ,	ได้แก่	Azor,	Benicar,	Triben-

zor	และ	Welchol.

	 “กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนไดบ้ญัญตัหิา้มการจา่ยเงนิเพือ่ชกัจูงใหแ้พทยส่ั์งจา่ยยา,”	นายจอยซ	์อาร.์	

แบรนดา	รักษาการผู้ช่วยอัยการประจำากองพลเมืองกล่าว.	 	 “กรมยุติธรรมมีหน้าที่ดูแลรักษาให้การตัดสินใจของ

แพทย์เป็นไปโดยอิสระและด้วยความเป็นธรรม,	ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับโครงการด้านสาธารณสุขของเรา.”

	 กฎหมายต่อต้านการให้สินบนจะช่วยป้องกันไม่ให้แพทย์สมคบกับผู้ประกอบการด้านสุขภาพด้วยการให้

เงนิหรอืของรางวลัตอ่กนั.		โดยทัว่ไป	บทบญัญติัจะห้ามมใิหผู้ใ้ดเสนอ,	จา่ย,	เรยีกรอ้งหรอืรบัคา่ตอบแทนเพือ่ชกันำา

ให้มีการส่งผ่านสิ่งของหรือบริการภายใต้โครงการดูแลสุขภาพของรัฐ,	ที่รวมถึงเมดิแคร์	(Medicare)	และเมดิเคด	

(Medicaid).	

	 ในกรณน้ีี,	รฐับาลกลา่วหาวา่	ไดอชิใิหส้นิบนแก่กลุม่แพทยใ์นรปูของคา่ตอบแทนการบรรยายในโครงการ

ประชุมองค์กรแพทย์ของไดอิชิ	 (Daiichi’s	Physician	Organization	and	Discussion	programs),	ที่รู้จักกันในนาม	

“PODs,”	ซึ่งดำาเนินการตั้งแต่	1	มกราคม,	2005	ถึง	31มีนาคม,	2011,	รวมถึงโครงการบรรยายอื่นๆที่ดำาเนินการ

ตัง้แต	่1	มกราคม,	2004	ถงึ	4	กมุภาพนัธ,์	2011.		คำากลา่วหายงัมอีกีวา่,	ไดอชิจิา่ยใหแ้พทยท์ีม่ารับฟงัการบรรยาย

บริษัทญี่ปุ ่นละเมิดจริยธรรม

การส่งเสริมการขายยาในสหรัฐ: 

ถูกปรับ 39 ล้านเหรียญ

ในโครงการ	 PODs	 แล้วกลับไปบรรยายซ้ำ�ในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่ไดอิชิเป็นผู้จ่ายอีก,	 ซึ่งเป็นการบรรยายที่มี

สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในที่ทำางานของแพทย์ผู้นั้นเป็นผู้ฟัง,	และงานเลี้ยงนั้นก็หรูหราราคาแพงเกินกว่าเพดานงาน

เลี้ยงภายในของไดอิชิที่กำาหนดไว้ไม่เกิน	140	เหรียญต่อคน.	

	 คาร์เมน	 ออร์ทิซ	 อัยการประจำาแมสซาชูเซตส์กล่าวว่า	 “บริษัทยาถูกห้ามมิให้จัดงานบันเทิงและการ

บรรยายทีห่รหูราเพือ่ชกัจงูแพทยใ์หจ้า่ยยาของตนสำาหรบัสทิธิประโยชนข์องคนไขภ้ายใตโ้ครงการสขุภาพของรฐั,”			

“ดว้ยเหตนุี	้รฐับาลจงึตอ้งไลจ่ดัการกบับรษิทัทีจ่ำาหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพทีใ่หส้นิบนเพือ่สง่เสรมิการขายของตน.”

	 อีกเงื่อนไขของการยุติคดี,	 ไดอิชิยินยอมเข้าสู่ข้อตกลงบริษัทซื่อตรงกับกรมสุขภาพและบริการมนุษย์	

(Department	of	Health	and	Human	Services)-โดยสำานักงานผู้ตรวจการ	(Office	of	Inspector	General:	HHS-

OIG),	ซึ่งจำาเลยจะต้องปฏิรูปภายในองค์กรตามที่กำาหนดภายในห้าปี.

	 แดเนียล	 อาร์.	 เลวินสัน	 ผู้ตรวจการของกรมสุขภาพและบริการมนุษย์	 กล่าวว่า	 “พฤติกรรมแบบน้ีน่า

รังเกียจมาก,”			“ผู้ผลิตและแพทย์ที่เกี่ยวข้องกำาลังโกงเมดิแคร์และเมดิเคดหลายล้านเหรียญและคุกคามโครงการ

ท่ีมีผู้สูงอายุและผู้พิการจำานวนมากพ่ึงพิงอยู่.	 	 สำานักงานของเราจะทำาทุกวิถีทางท่ีจำาเป็นเพ่ือป้องกันการสมคบ

ระหว่างผู้ผลิตยากับผู้สั่งจ่ายยา.		ด้วยข้อตกลงบริษัทซื่อตรง	เราจะติดตามตรวจสอบไดอิชิอย่างใกล้ชิด.”

	 คดนีีเ้ริม่ขึน้จากการยืน่ฟอ้งของเคธี	่ฟรากูลส,์	อดตีผูแ้ทนยาของไดอชิ,ิ	ภายใตบ้ทบญัญตักิารเปดิโปงของ	

False	 Claims	 Act,	 ซ่ึงให้อำานาจแก่เอกชนในการย่ืนฟ้องแทนรัฐได้และจะได้รับส่วนหน่ึงของค่าปรับ	 ดังน้ัน																	

ฟรากูลส์จะได้รับเงินถึง	6.1	ล้านเหรียญ.

	 คดนีีแ้สดงใหเ้หน็วา่รฐับาลจรงิจงักับการขจดัการโกงในระบบสขุภาพและทำาใหเ้หน็ผลงานของโครงการ

ทีมป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโกงด้านการดูแลสุขภาพ	(Health	Care	Fraud	Prevention	and	En-

forcement	Action	Team:	HEAT),	ซึง่จดัตัง้ขึน้เมือ่เดอืนพฤษภาคม	2009	โดยกรมอยัการและกรมสขุภาพและบรกิาร

มนษุย.์		พนัธมติรระหว่างสองกรมนีไ้ดมุ้ง่เนน้ความพยายามไปทีก่ารปอ้งกนัและลดการโกงในเมดแิครแ์ละเมดเิคด

ผ่านการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน.		หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็คือ	False	Claims	Act.		ตั้งแต่เดือน

มกราคม	2009	เปน็ตน้มา,	กรมยตุธิรรมไดช้นะคดเีปน็เงนิมากกวา่	23.3	พนัลา้นเหรยีญทีเ่กีย่วข้องกบั	False	Claims	

Act,	และในจำานวนเงินนี้นั้น	เงินมากกว่า	14.9	พันล้านเหรียญมาจากการชนะคดีการโกงในโครงการดูแลสุขภาพ

ของรัฐ.	

	 การสบืสวนสอบสวนและการดำาเนินคดตีามกฎหมายกระทำาโดยกองพลเมอืง,	สำานกังานอยัการแหง่สหรฐั

ประจำาเมืองแมสซาชูเซตส์,	 กรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐ,	 Department	 of	 Defense	 Criminal	 Investigative	

Service,	 HHS-OIG	 และเอฟบีไอ.	 การยุติคดีด้วยข้อตกลงน้ีทำาให้มีผลเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น	 จึงไม่ต้อง																

รับผิดชอบใดๆอีก.

	 คดีนี้มีชื่อว่า	U.S.	ex	rel.	Fragoules	v.	Daiichi	Sankyo,	Inc.,	Civil	Action	No.	10-10420	(D.	Mass.).
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 ทันสถานการณ์
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 ประเพณีในวงการเภสัชกร												

บา้นเราแตด่ัง้เดมิแบ่งงานกันอย่างชดัเจน

ระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลกับเภสัชกร

ดเีทลยา	คอื	เภสชักรโรงพยาบาลมหีนา้ท่ี

ให้ความรู้แก่คนไข้และประชาชน	 ส่วน

เภสัชกรดี เทลยามีหน้าที่ ให้ความ รู้ 																				

แก่แพทย์	 ทั้งน้ีเพราะเราถือว่าบริษัท

เจ้าของยามีข้อมูลความรู้มากกว่าใครๆ	

หารู้ไม่ว่า	 ดีเทลยาส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความรู้ด้านเดียว	 เพื่อให้ขายยาได้มากๆ	 จึงทำาให้เกิดการส่ังจ่ายยาอย่าง			

ไม่สมเหตุผลขึ้นโดยแพทย์

	 แต่ในปัจจุบัน	 มิใช่เช่นนั้นแล้ว	 ความรู้เรียนทันกันหมด	 ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลจึงควรเตรียมข้อมูล

อยา่งรอบดา้นและจัดการให้ข้อมูลแกแ่พทย์ในเชงิรุก	เพือ่ใหแ้พทยส์ัง่จา่ยยาอยา่งสมเหตผุลมากขึน้	ทนัสถานการณ์

ฉบับนี้ขอเสนอบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เสนอรูปแบบการให้ข้อมูลแก่แพทย์

โดยเภสัชกรโรงพยาบาล	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความยั่งยืน	ดังนี้

บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการเร่งปฏิกิริยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล:นวัตกรรมการให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์

เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational	 Prescribing	 Catalyst	 -	 RPC:	 Innovative	 Drug	 Information	

Service	for	Promoting	Rational	Use	of	Medicine)

โดย	ผศ.ดร.	มณีรัตน์	รัตนามหัทธนะ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญซ่ึงเกิดขึ้นในระดับบุคคลและส่งผลกระทบ

ต่อปัญหาการใช้ยาในระดับสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อค่าใช้จ่ายยาที่เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ขีดความสามารถในการ

จ่ายขององค์กรสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนั้นมีจำากัด	 สาเหตุที่สำาคัญของปัญหานั้นพบว่าเกิดจากอิทธิพลของ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตยาที่มาในรูปแบบเชิงวิชาการที่ดึงดูดความสนใจจากแพทย์	 เช่น																	

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม	 ตลอดจนวิธีการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มักไม่ชัดเจนโดยเน้น												

ในเชิงบวกเพียงด้านเดียว	 หรืออาจปิดบังข้อมูลสำาคัญด้านความปลอดภัยของการใช้ยาซึ่งก่อให้เกิดผลเสียอย่าง

ร้ายแรงต่อผู้ป่วย	 หากแพทย์ไม่ระมัดระวังในการบริโภคข้อมูลที่บริษัทยานำาเสนอก็อาจนำาไปสู่พฤติกรรมการ																	

สั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลได้

การให้ข้อมูลแก่แพทย์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า	 ยังมีมาตรการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เรียกว่า	 Academic	

Detailing	 ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก	 โดยเป็นกระบวนการให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับ														

กลุ่มผลติภณัฑท์ีใ่ชร้กัษาโรค	ตลอดจนแนวทางการรกัษาทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษท์างการแพทยใ์นหวัขอ้ทีต่อ้งการ

นำาเสนอให้กับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาแบบตัวต่อตัว	 (face-to-face/one-on-one)	 โดยผู้ที่นำาเสนอข้อมูลนี้เป็นบุคลากร

ทางการแพทยท์ีไ่มใ่ชต่วัแทนมาจากบรษัิทผูผ้ลติหรอืจำาหนา่ยยา	แตม่วีตัถุประสงคห์ลกัในการนำาเสนอคอื	เปน็การ

ให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่ถูกต้อง	ทันสมัยและครอบคลุมทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแต่ละตัวที่

ใช้รักษาโรคหรืออาการนั้นๆ	 เพื่อให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาที่สมัครใจเข้ารับฟังข้อมูลดังกล่าวได้ตระหนักและพิจารณา

ปรับเปลี่ยนการสั่งจ่ายยาให้สอดคล้องกับหลักฐานทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 และมี					

ความคุ้มค่าในเรื่องต้นทุน-ประสิทธิผลมากท่ีสุด	 มาตรการให้ข้อมูลน้ีมีหลักฐานยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลกว่า

สามารถชว่ยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหแ้พทยใ์ชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึน้	มผีลตอ่คณุภาพในดา้นการใชย้าและมี

ต้นทุน-ประสิทธิผลที่ดี	ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อความสำาเร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา

	 สำาหรับในประเทศไทยแม้ว่าวิธีการให้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวอาจยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่พบ												

หลกัฐานงานวจิยัวา่ไดม้กีารทดลองใชก้นับา้งแลว้	ซึง่จากรายงานผลการศกึษาในโรงพยาบาลระดบัโรงเรยีนแพทย์

แหง่หนึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวทางการใชย้าปฏชิวีนะท่ีสมเหตผุลแก่แพทย์ผูส้ัง่ใชย้าในลกัษณะ	

Academic	 Detailing	 สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีควรจะเป็น											

ดังท่ีระบุในหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์	 อีกท้ังยังสามารถลดปัญหาการดื้อยาและประหยัดค่าใช้จ่าย															

ด้านการรักษาได้อย่างมีนัยสำาคัญ	นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เปิดเผยด้วยว่าช่องทางที่แพทย์ได้รับข้อมูลโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากนั้นมาจากผู้แทนของบริษัทยา	 แต่แพทย์เห็นว่ามีความ												

น่าเช่ือถือต่ำ�	ดงัน้ันจงึมคีวามตอ้งการขอ้มลูท่ีชัดเจนและปราศจากอคต	ิโดยใหม้กีารเปรยีบเทียบและช่ังสมดลุของ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้ังในด้านดีและด้านไม่พึงประสงค์	 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลในช่องทางเลือกอื่น

นอกเหนือจากผู้แทนของบริษัทยา

	 รายงานน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้สำาหรับแนวคิดและรูปแบบการให้ข้อมูลแบบ	 Academic	

Detailing	ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของระบบสขุภาพและวฒันธรรมปฏบิตัขิองแพทยใ์นประเทศไทย	ซึง่ระเบยีบวธิวีจิยั

จำาแนกได้เป็น	2	ตอนคือ	ในตอนที่	1	เป็นการสำารวจความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์เกี่ยวกับความเป็นไปได้และรูปแบบของมาตรการเชิงให้ข้อมูลความรู้ที่จะ														

ชว่ยใหเ้กดิการเลือกใชย้าอยา่งสมเหตผุล	สว่นตอนที	่2	เปน็การวพิากษเ์กีย่วกบัแนวคดิของการใหข้้อมลูตลอดจน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 จากผลการวิจัยพบว่ามาตรการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวน้ันเป็น													

สิ่งสำาคัญ	และจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ก่อนพิจารณาตัดสินใจสั่งจ่ายยา	ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในเรื่อง

การดำาเนนิการดว้ย	ประการแรกคอืเรือ่งการเรยีกชือ่เพือ่ระบมุาตรการเชงิใหข้อ้มลูความรูท้ีเ่รยีกกนัในตา่งประเทศ

ว่า	 “Academic	 Detailing”	 นั้น	 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมักคุ้นชินกับคำาว่า	 “detail,	 detailing,	

detailer”	ในภาพลักษณ์ของผู้แทนจากบริษัทยา	ซึ่งมักจะใช้กระบวนการให้ความรู้วิชาการผนวกกับกระบวนการ
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 ทันสถานการณ์
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 ประเพณีในวงการเภสัชกร												

บา้นเราแตด่ัง้เดมิแบง่งานกันอยา่งชดัเจน

ระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลกับเภสัชกร

ดเีทลยา	คอื	เภสชักรโรงพยาบาลมหีนา้ท่ี

ให้ความรู้แก่คนไข้และประชาชน	 ส่วน

เภสัชกรดี เทลยามีหน้าที่ ให้ความ รู้ 																				

แก่แพทย์	 ทั้งนี้ เพราะเราถือว่าบริษัท

เจ้าของยามีข้อมูลความรู้มากกว่าใครๆ	

หารู้ไม่ว่า	 ดีเทลยาส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความรู้ด้านเดียว	 เพื่อให้ขายยาได้มากๆ	 จึงทำาให้เกิดการส่ังจ่ายยาอย่าง			

ไม่สมเหตุผลขึ้นโดยแพทย์

	 แต่ในปัจจุบัน	 มิใช่เช่นนั้นแล้ว	 ความรู้เรียนทันกันหมด	 ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลจึงควรเตรียมข้อมูล

อยา่งรอบดา้นและจัดการให้ข้อมูลแกแ่พทย์ในเชงิรกุ	เพือ่ใหแ้พทยส์ัง่จา่ยยาอยา่งสมเหตผุลมากขึน้	ทนัสถานการณ์

ฉบับนี้ขอเสนอบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เสนอรูปแบบการให้ข้อมูลแก่แพทย์

โดยเภสัชกรโรงพยาบาล	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความยั่งยืน	ดังนี้

บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการเร่งปฏิกิริยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล:นวัตกรรมการให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์

เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational	 Prescribing	 Catalyst	 -	 RPC:	 Innovative	 Drug	 Information	

Service	for	Promoting	Rational	Use	of	Medicine)

โดย	ผศ.ดร.	มณีรัตน์	รัตนามหัทธนะ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญซ่ึงเกิดขึ้นในระดับบุคคลและส่งผลกระทบ

ต่อปัญหาการใช้ยาในระดับสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อค่าใช้จ่ายยาที่เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ขีดความสามารถในการ

จ่ายขององค์กรสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนั้นมีจำากัด	 สาเหตุที่สำาคัญของปัญหานั้นพบว่าเกิดจากอิทธิพลของ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตยาที่มาในรูปแบบเชิงวิชาการที่ดึงดูดความสนใจจากแพทย์	 เช่น																	

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม	 ตลอดจนวิธีการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มักไม่ชัดเจนโดยเน้น												

ในเชิงบวกเพียงด้านเดียว	 หรืออาจปิดบังข้อมูลสำาคัญด้านความปลอดภัยของการใช้ยาซึ่งก่อให้เกิดผลเสียอย่าง

ร้ายแรงต่อผู้ป่วย	 หากแพทย์ไม่ระมัดระวังในการบริโภคข้อมูลที่บริษัทยานำาเสนอก็อาจนำาไปสู่พฤติกรรมการ																	

สั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลได้

การให้ข้อมูลแก่แพทย์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า	 ยังมีมาตรการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เรียกว่า	 Academic	

Detailing	 ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก	 โดยเป็นกระบวนการให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับ														

กลุ่มผลติภณัฑท์ีใ่ชร้กัษาโรค	ตลอดจนแนวทางการรกัษาทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษท์างการแพทยใ์นหวัขอ้ทีต่อ้งการ

นำาเสนอให้กับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาแบบตัวต่อตัว	 (face-to-face/one-on-one)	 โดยผู้ที่นำาเสนอข้อมูลนี้เป็นบุคลากร

ทางการแพทยท์ีไ่มใ่ชต่วัแทนมาจากบรษัิทผูผ้ลติหรอืจำาหนา่ยยา	แตม่วีตัถุประสงคห์ลกัในการนำาเสนอคอื	เปน็การ

ให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่ถูกต้อง	ทันสมัยและครอบคลุมทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแต่ละตัวที่

ใช้รักษาโรคหรืออาการนั้นๆ	 เพื่อให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาที่สมัครใจเข้ารับฟังข้อมูลดังกล่าวได้ตระหนักและพิจารณา

ปรับเปลี่ยนการสั่งจ่ายยาให้สอดคล้องกับหลักฐานทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 และมี					

ความคุ้มค่าในเรื่องต้นทุน-ประสิทธิผลมากท่ีสุด	 มาตรการให้ข้อมูลน้ีมีหลักฐานยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลกว่า

สามารถชว่ยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหแ้พทยใ์ชย้าไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึน้	มผีลตอ่คณุภาพในดา้นการใชย้าและมี

ต้นทุน-ประสิทธิผลที่ดี	ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อความสำาเร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา

	 สำาหรับในประเทศไทยแม้ว่าวิธีการให้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวอาจยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่พบ												

หลกัฐานงานวจิยัวา่ไดม้กีารทดลองใชก้นับา้งแลว้	ซึง่จากรายงานผลการศกึษาในโรงพยาบาลระดบัโรงเรยีนแพทย์

แหง่หนึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแนวทางการใชย้าปฏชิวีนะท่ีสมเหตผุลแก่แพทย์ผูส้ัง่ใชย้าในลกัษณะ	

Academic	 Detailing	 สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีควรจะเป็น											

ดังท่ีระบุในหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์	 อีกท้ังยังสามารถลดปัญหาการดื้อยาและประหยัดค่าใช้จ่าย															

ด้านการรักษาได้อย่างมีนัยสำาคัญ	นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เปิดเผยด้วยว่าช่องทางที่แพทย์ได้รับข้อมูลโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากนั้นมาจากผู้แทนของบริษัทยา	 แต่แพทย์เห็นว่ามีความ												

น่าเช่ือถือต่ำ�	ดงัน้ันจงึมคีวามตอ้งการขอ้มลูท่ีชัดเจนและปราศจากอคต	ิโดยใหม้กีารเปรยีบเทียบและช่ังสมดลุของ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้ังในด้านดีและด้านไม่พึงประสงค์	 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลในช่องทางเลือกอื่น

นอกเหนือจากผู้แทนของบริษัทยา

	 รายงานน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้สำาหรับแนวคิดและรูปแบบการให้ข้อมูลแบบ	 Academic	

Detailing	ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของระบบสขุภาพและวฒันธรรมปฏบิตัขิองแพทยใ์นประเทศไทย	ซึง่ระเบยีบวธิวีจิยั

จำาแนกได้เป็น	2	ตอนคือ	ในตอนที่	1	เป็นการสำารวจความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์เกี่ยวกับความเป็นไปได้และรูปแบบของมาตรการเชิงให้ข้อมูลความรู้ที่จะ														

ชว่ยใหเ้กดิการเลือกใชย้าอยา่งสมเหตผุล	สว่นตอนที	่2	เปน็การวพิากษเ์กีย่วกบัแนวคดิของการใหข้้อมลูตลอดจน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 จากผลการวิจัยพบว่ามาตรการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวน้ันเป็น													

สิ่งสำาคัญ	และจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ก่อนพิจารณาตัดสินใจสั่งจ่ายยา	ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในเรื่อง

การดำาเนนิการดว้ย	ประการแรกคอืเรือ่งการเรยีกชือ่เพือ่ระบมุาตรการเชงิใหข้อ้มลูความรูท้ีเ่รยีกกนัในตา่งประเทศ

ว่า	 “Academic	 Detailing”	 นั้น	 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมักคุ้นชินกับคำาว่า	 “detail,	 detailing,	

detailer”	ในภาพลักษณ์ของผู้แทนจากบริษัทยา	ซึ่งมักจะใช้กระบวนการให้ความรู้วิชาการผนวกกับกระบวนการ
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สนับสนุนทางการตลาดเพื่อเน้นขายผลิตภัณฑ์	 ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน	 ผู้วิจัยจึงได้สร้างนิยามศัพท์ของ

นวัตกรรมรูปแบบการให้ข้อมูลแนวใหม่น้ีโดยเรียกว่า	 “Rational	 Prescribing	 Catalyst	 (RPC)”	 เพื่อสื่อแนวคิด													

เกี่ยวกับวิธีการให้ข้อมูลยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับวิธีการให้ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตยาและ		

เน้นว่าผู้ให้ข้อมูลน้ันเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตยา	 อีกทั้งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์กับ

ผลิตภัณฑ์ที่ตนให้ข้อมูลแต่อย่างใด	 ซึ่งหากกระบวนการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมจะ

สามารถเร่งปฏิกิริยาให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาตระหนักและเกิดกระบวนการพิจารณาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ได้ดังที่ต่างประเทศได้ประสบความสำาเร็จตลอด	30	ปีที่ผ่านมา	ดังนั้นในรายงานการศึกษานี้	ผู้วิจัยจึงขอใช้คำาว่า	

“Rational	 Prescribing	 Catalyst	 (RPC)”	 ในความหมายเดียวกับ	 “Academic	 Detailing”	 ที่ใช้ในต่างประเทศ																							

ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (Rational	

Prescribing	Catalyst	-	RPC)	ในบริบทของระบบบริการสุขภาพประเทศไทยได้โดยสังเขปดังนี้

	 •	 RPC	 เป็นการดำาเนินงานในลักษณะคณะทำางานในการนำาเสนอข้อมูลของทีมสหสาขาที่ประกอบด้วย

แพทย์และเภสัชกรท่ีเข้าใจปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลในบริบทของแต่ละโรงพยาบาล	 ด้วยงบประมาณของ											

โรงพยาบาลภายใตก้ารสนบัสนนุเชงินโยบายและ/หรือกลไกการบรหิารกองทนุคา่ใช้จา่ยสขุภาพของรฐัในลกัษณะ	

pay	per	performance

	 •	 RPC	 ใช้กระบวนการแยกสถานะของข้อมูลระหว่าง	 “ความรู้และความจริง”	 ที่เกี่ยวข้องกับการ																					

ใชย้านัน้ๆออกจากกนัอยา่งถกูต้อง	ชดัเจน	สมดุล	สนบัสนนุดว้ยหลกัฐานเชงิประจกัษท์างการแพทยแ์ละหลกัเภสชั

เศรษฐศาสตร์ที่ปราศจากอคติ	 รวมทั้งการให้ข้อมูลเชิงระบบด้านการบริหารจัดการยา	 เช่น	 ราคายา	ประเภทที่

ระบุในบัญชียาของโรงพยาบาล	และทางเลือกอื่นๆในการรักษาที่มีใช้ในโรงพยาบาล

	 •	RPC	คดัเลอืกผูท้ำาหนา้ทีใ่ห้ขอ้มลู	ซึง่นา่จะเปน็เภสชักรทีร่บัผดิชอบงานดา้น	Drug	Information	Service	

(DIS)	 ที่ได้รับการอบรมด้านบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี	 และมีความรู้	 ความสามารถในการแยกสถานะ

ของขอ้มลูระหวา่ง	“ความรูแ้ละความจริง”	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า	ตลอดจนมวิีจารณญาณในการใชเ้วลานำาเสนอ

ข้อมูลที่เหมาะสม	และตอบข้อซักถามของผู้ปฎิบัติตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ	(Profes-

sional)

	 •	RPC	เน้นการนำาเสนอขอ้มูลแกแ่พทย์โดยตรงแบบเชงิรกุ	(active)	ดว้ยการนดัหมายเพือ่เรยีนเชิญแพทย์

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเพื่อนำาเสนอข้อมูล	(Group	conference	detailing)	หรือการให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่แพทย์	

(Face-to-face	individual	detailing)	ในช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกและสมัครใจ

	 •	RPC	มีการประเมินผลก่อนและหลังการใช้มาตรการ	RPC	ในโรงพยาบาลในหลายด้าน	อาทิ	ความ		

พึงพอใจหรือทัศนคติของแพทย์ต่อการให้บริการข้อมูลของ	RPC	การประเมินพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลใบสั่งยา	 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายยา	หรือขนาด													

ของปัญหา	(magnitude	of	the	problem)	ที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล	เพื่อพัฒนารูปแบบ	RPC	ที่เหมาะสม

กับบริบทโรงพยาบาลและความต้องการของแพทย์ผู้ปฎิบัติต่อไป

	 นวัตกรรมของรูปแบบการให้ข้อมูลท่ีจะช่วยเร่งปฏิกิริยาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (Rational												

Prescribing	 Catalyst	 -	 RPC)	 น้ีถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้ังแพทย์ผู้สั่ง

จ่ายยาและสังคม	 เป็นโอกาสในการเปิดบทบาทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในโรงพยาบาล	ตลอดจนบทบาทของ													

นกัวจิยัเชงิระบบสขุภาพในการใชข้้อมลูจากหลกัฐานเชงิประจกัษท์างการแพทยท์ีถ่กูตอ้ง	สมดลุและเนน้ผูป้ว่ยเปน็

ศูนย์กลาง	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจของแพทย์ในด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	 และความ														

คุม้คา่ในการรกัษาพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพและสมเหตผุล	อกีทัง้เหมาะสมกบัสถานะของกองทนุสขุภาพ	แมว้า่

มาตรการเชงิใหค้วามรูเ้ชน่นีอ้าจไดผ้ลแบบค่อยเปน็คอ่ยไปไมเ่หมอืนมาตรการเชงิบงัคบั	(Restriction	intervention)	

ทีม่กัจะเหน็ผลไดท้นัทแีตก่เ็สีย่งตอ่การกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ฏบิตัไิดง้า่ย	ดงัท่ีไดเ้หน็จากประสบการณ์

ของการใช้มาตรการเชิงบังคับท่ีผ่านมาว่าแพทย์ผู้ปฏิบัติไม่พอใจเน่ืองจากรู้สึกว่าถูกบังคับจึงไม่อยากให้ความ											

ร่วมมือหรืออาจถึงขั้นต่อต้านระบบได้

	 อย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์จำาเป็นต้องดำาเนินการในลักษณะที่มี												

การสือ่ความท่ีดีและสรา้งแรงจงูใจแกผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระบบ	เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัและรว่มมือในการแกป้ญัหา	

ทัง้นีค้วรมกีารใชม้าตรการหลายๆวธิรีว่มกนัเพือ่จำากดัหรอืยตุอิทิธพิลของการสง่เสรมิการตลาดของบริษทัยาทีม่ี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มี

ส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลการรักษาโดยสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่	 และมีสิทธิตัดสินใจเลือกท่ีจะ																		

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าขีดความสามารถท่ีสังคมจะจ่ายให้ได้	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดสุขภาวะของการมีชัยกันท้ัง

สามฝ่ายคือ	3	Ws	(win-win-win)	อันได้แก่	3	Ps	(Payer-Provider/Physician-Patient)	ซึ่งหมายถึง	ทั้งผู้จ่ายเงินใน

แต่ละกองทุนสุขภาพของรัฐ	 ท้ังผู้ให้บริการสุขภาพและท้ังผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาสามารถเข้าใจและยอมรับ													

กติกาได้	ทำาให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ	และเป็นสุขในสถานะบทบาทของตนในสังคมได้อย่างแท้จริง
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สนับสนุนทางการตลาดเพื่อเน้นขายผลิตภัณฑ์	 ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน	 ผู้วิจัยจึงได้สร้างนิยามศัพท์ของ

นวัตกรรมรูปแบบการให้ข้อมูลแนวใหม่น้ีโดยเรียกว่า	 “Rational	 Prescribing	 Catalyst	 (RPC)”	 เพื่อสื่อแนวคิด													

เกี่ยวกับวิธีการให้ข้อมูลยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับวิธีการให้ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตยาและ		

เน้นว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตยา	 อีกทั้งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์กับ

ผลิตภัณฑ์ที่ตนให้ข้อมูลแต่อย่างใด	 ซึ่งหากกระบวนการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมจะ

สามารถเร่งปฏิกิริยาให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาตระหนักและเกิดกระบวนการพิจารณาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ได้ดังที่ต่างประเทศได้ประสบความสำาเร็จตลอด	30	ปีที่ผ่านมา	ดังนั้นในรายงานการศึกษานี้	ผู้วิจัยจึงขอใช้คำาว่า	

“Rational	 Prescribing	 Catalyst	 (RPC)”	 ในความหมายเดียวกับ	 “Academic	 Detailing”	 ที่ใช้ในต่างประเทศ																							

ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (Rational	

Prescribing	Catalyst	-	RPC)	ในบริบทของระบบบริการสุขภาพประเทศไทยได้โดยสังเขปดังนี้

	 •	 RPC	 เป็นการดำาเนินงานในลักษณะคณะทำางานในการนำาเสนอข้อมูลของทีมสหสาขาที่ประกอบด้วย

แพทย์และเภสัชกรท่ีเข้าใจปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลในบริบทของแต่ละโรงพยาบาล	 ด้วยงบประมาณของ											

โรงพยาบาลภายใตก้ารสนบัสนนุเชงินโยบายและ/หรอืกลไกการบรหิารกองทนุคา่ใช้จา่ยสขุภาพของรฐัในลกัษณะ	

pay	per	performance

	 •	 RPC	 ใช้กระบวนการแยกสถานะของข้อมูลระหว่าง	 “ความรู้และความจริง”	 ที่เกี่ยวข้องกับการ																					

ใชย้านัน้ๆออกจากกนัอยา่งถกูต้อง	ชดัเจน	สมดุล	สนบัสนนุดว้ยหลกัฐานเชงิประจกัษท์างการแพทยแ์ละหลกัเภสชั

เศรษฐศาสตร์ที่ปราศจากอคติ	 รวมทั้งการให้ข้อมูลเชิงระบบด้านการบริหารจัดการยา	 เช่น	 ราคายา	ประเภทที่

ระบุในบัญชียาของโรงพยาบาล	และทางเลือกอื่นๆในการรักษาที่มีใช้ในโรงพยาบาล

	 •	RPC	คดัเลอืกผูท้ำาหนา้ทีใ่หข้อ้มลู	ซึง่นา่จะเปน็เภสชักรทีร่บัผดิชอบงานดา้น	Drug	Information	Service	

(DIS)	 ที่ได้รับการอบรมด้านบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี	 และมีความรู้	 ความสามารถในการแยกสถานะ

ของขอ้มลูระหวา่ง	“ความรูแ้ละความจริง”	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า	ตลอดจนมวิีจารณญาณในการใชเ้วลานำาเสนอ

ข้อมูลที่เหมาะสม	และตอบข้อซักถามของผู้ปฎิบัติตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ	(Profes-

sional)

	 •	RPC	เนน้การนำาเสนอขอ้มูลแกแ่พทย์โดยตรงแบบเชงิรกุ	(active)	ดว้ยการนดัหมายเพือ่เรยีนเชิญแพทย์

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเพื่อนำาเสนอข้อมูล	(Group	conference	detailing)	หรือการให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่แพทย์	

(Face-to-face	individual	detailing)	ในช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกและสมัครใจ

	 •	RPC	มีการประเมินผลก่อนและหลังการใช้มาตรการ	RPC	ในโรงพยาบาลในหลายด้าน	อาทิ	ความ		

พึงพอใจหรือทัศนคติของแพทย์ต่อการให้บริการข้อมูลของ	RPC	การประเมินพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลใบสั่งยา	 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายยา	หรือขนาด													

ของปัญหา	(magnitude	of	the	problem)	ที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล	เพื่อพัฒนารูปแบบ	RPC	ที่เหมาะสม

กับบริบทโรงพยาบาลและความต้องการของแพทย์ผู้ปฎิบัติต่อไป

	 นวัตกรรมของรูปแบบการให้ข้อมูลท่ีจะช่วยเร่งปฏิกิริยาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (Rational												

Prescribing	 Catalyst	 -	 RPC)	 น้ีถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้ังแพทย์ผู้สั่ง

จ่ายยาและสังคม	 เป็นโอกาสในการเปิดบทบาทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในโรงพยาบาล	ตลอดจนบทบาทของ													

นกัวจิยัเชงิระบบสขุภาพในการใชข้้อมลูจากหลกัฐานเชงิประจกัษท์างการแพทยท์ีถ่กูตอ้ง	สมดลุและเนน้ผูป้ว่ยเปน็

ศูนย์กลาง	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจของแพทย์ในด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	 และความ														

คุม้คา่ในการรกัษาพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพและสมเหตผุล	อกีทัง้เหมาะสมกบัสถานะของกองทนุสขุภาพ	แมว้า่

มาตรการเชงิใหค้วามรูเ้ชน่นีอ้าจไดผ้ลแบบค่อยเปน็คอ่ยไปไมเ่หมอืนมาตรการเชงิบงัคบั	(Restriction	intervention)	

ทีม่กัจะเหน็ผลไดท้นัทแีตก่เ็สีย่งตอ่การกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ฏบิตัไิดง้า่ย	ดงัท่ีไดเ้หน็จากประสบการณ์

ของการใช้มาตรการเชิงบังคับท่ีผ่านมาว่าแพทย์ผู้ปฏิบัติไม่พอใจเน่ืองจากรู้สึกว่าถูกบังคับจึงไม่อยากให้ความ											

ร่วมมือหรืออาจถึงขั้นต่อต้านระบบได้

	 อย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์จำาเป็นต้องดำาเนินการในลักษณะที่มี												

การสือ่ความท่ีดีและสรา้งแรงจงูใจแกผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในระบบ	เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัและรว่มมือในการแกป้ญัหา	

ทัง้นีค้วรมกีารใชม้าตรการหลายๆวธิรีว่มกนัเพือ่จำากดัหรอืยตุอิทิธพิลของการสง่เสรมิการตลาดของบริษทัยาทีม่ี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มี

ส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลการรักษาโดยสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่	 และมีสิทธิตัดสินใจเลือกท่ีจะ																		

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าขีดความสามารถท่ีสังคมจะจ่ายให้ได้	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดสุขภาวะของการมีชัยกันท้ัง

สามฝ่ายคือ	3	Ws	(win-win-win)	อันได้แก่	3	Ps	(Payer-Provider/Physician-Patient)	ซึ่งหมายถึง	ทั้งผู้จ่ายเงินใน

แต่ละกองทุนสุขภาพของรัฐ	 ท้ังผู้ให้บริการสุขภาพและท้ังผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาสามารถเข้าใจและยอมรับ													

กติกาได้	ทำาให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ	และเป็นสุขในสถานะบทบาทของตนในสังคมได้อย่างแท้จริง



 การคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล 

โดยปกติจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบำาบัด	 ซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	

แพทย	์ทนัตแพทย	์พยาบาลและเภสชักร	มผีูอ้ำานวยการ

โรงพยาบาลเป็นประธาน	 และหัวหน้ากลุ่มงาน

เภสัชกรรมเป็นเลขานุการ	 ในกระบวนการคัดเลือกยา

เขา้บญัชโีรงพยาบาลนัน้จะตอ้งดำาเนนิการอยา่งโปรง่ใส

และเป็นธรรม	 เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพ	 ปลอดภัย

และมคีวามคุม้คา่	แนวทางปฏบิตัทิัว่ไปจะมกีารใชข้อ้มลู

ทางวิชาการที่เป็น	evidence	based	medicine	และบาง

แห่งจะมีการกำาหนดเกณฑ์การพิจารณาคล้ายๆกับ

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เช่น	ISAFE	และข้อมูลเรื่องราคามาเป็นองค์ประกอบใน

การพิจารณาร่วมด้วย	 ท้ัง น้ี เ พ่ือความโปร่งใส																												

ผู้ พิ จารณาคัด เลือกยาควรเปิด เผยว่ าตนเองมี 																								

ส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทท่ีจำาหน่าย													

ยานั้นๆหรือไม่

 การจัดการกับตัวอย่างยา	 ในโรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัดท่ีมีการวางตัวอย่างยา											

เพือ่ทดลองใชก้อ่นจะมกีารพจิารณาคดัเลอืกยาเข้าบญัชี

ยาโรงพยาบาล	โดยส่วนใหญ่จะมีการวางระบบการรับ

และขอใช้ตัวอย่างยา	 เริ่มจากแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องแสดง

ความจำานงขอทดลองใช้ยาตัวอย่าง	 โดยต้องระบุ

วัตถุประสงค์ในการทดลองใช้	 จำานวนผู้ป่วยท่ีต้องการ

ทดลองใช้	 และรูปแบบการประเมินผลการใช้ยา																				

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้

รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บำาบดั	เพือ่พจิารณาความปลอดภยัและความเหมาะสม		

เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้ว																	

กลุ่มงานเภสัชกรรมจะติดต่อบริษัทท่ีจำาหน่ายยาให้

ส่งตัวอย่างยามาท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม	 เมื่อบริษัทยา

ส่งตัวอย่างยามาแล้ว	 จะมีการตรวจรับและลงบัญชี					

รับ-จ่ายในคลังยาโดยมีรหัสแยกจากยาท่ัวไป	 จากนั้น

หอ้งจา่ยยาจะเบกิยาไปท่ีหน่วยจ่าย	ซ่ึงมกีารจดัวางแยก

จากตู้ยาปกติ	แพทย์ที่ขอใช้จะต้องเขียนใบสั่งยาเพื่อสั่ง

จ่ายยาให้ผู้ป่วย	ข้อมูลการจ่ายยาตัวอย่างจะถูกบันทึก

เข้าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยจ่ายยา	 โดยมีรหัสแยก		

จากยาทั่วไปเพื่อสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบภาย

หลังได้	 เมื่อครบกำาหนดเวลาตามที่ระบุในใบขอใช้					

แพทย์ผู้ขอใช้ยาตัวอย่างจะต้องสรุปประเมินผล																				

การใชย้า	ยืน่เสนอตอ่คณะอนุกรรมการฯ	เพือ่พจิารณา

ประสิทธิผลของยาว่า	 สมควรจะนำายานั้นมาใช้ใน													

โรงพยาบาลหรือไม่	 แล้วนำาเสนอขอความเห็นชอบ												

จากที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด

 การคัดเลือกบริษัทท่ีจำาหน่ายยาเพ่ือจัดซ้ือ

เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล	 โดยปกติหลังจากมีการ

พิจารณาคัดเลือกยานั้นเข้าบัญชียาโรงพยาบาลแล้ว										

จะต้องมีการจัดทำาแผนประมาณการจัดซื้อยาน้ันๆเป็น

รายปีก่อนว่า	จะต้องจัดซื้อจำานวนและมูลค่าเท่าไรต่อปี	

เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ	และจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายค่ายาในปีน้ัน	 หลังจากแผนประมาณการ

จดัซือ้ผา่นความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารแลว้	ผูร้บัผดิชอบ

ในการจดัซ้ือยา	คือเจา้หน้าท่ีพัสด(ุโดยทัว่ไปถ้าเปน็การ

จัดซ้ือยา	 ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นเภสัชกร)จะต้อง

ดำาเนินการจัดซ้ือโดยอิงตามระเบียบสำานักนายก

รฐัมนตรวีา่ด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	2535	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	

ซึง่เนน้ใหจ้ดัซ้ืออยา่งโปรง่ใสและตรวจสอบได	้ตัง้แตข่ัน้

ตอนการกำาหนดคุณลกัษณะเฉพาะของยาซ่ึงตอ้งองิหลกั

วิชาการตามเภสัชตำารับ	 ทุกข้อความที่ระบุไว้ใน

คุณลักษณะเฉพาะของยานั้นต้องมีหลักฐานยืนยัน			

ตรวจสอบได	้ไมใ่ชข้อ้ความทีก่ดีกนัผูเ้สนอราคารายอืน่	

การกำาหนดราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อต้องเปิดเผย

ที่มาของการกำาหนดราคากลางครั้งนั้นและประกาศ												

ในระบบ	e-GP	ซึง่เปน็ไปตามหนังสอืสัง่การทีส่ำานกังาน	

ปปช.	กำาหนด	หากมกีารใชเ้กณฑ์การพจิารณาคดัเลอืก

คุณภาพของยาท่ีจดัซ้ือจะตอ้งระบไุวใ้นเอกสารสอบหรอื

ประกวดราคา	 และต้องติดประกาศในท่ีเปิดเผย																							

เข้าถึงได้	 เช่น	 บอร์ดของโรงพยาบาล	 เว็บไซต์ของ																		

หน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง	 การดำาเนินการ													

คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำาในรูปคณะ

กรรมการ	 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า

กับส่วนราชการ

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ:

ระบบต้นแบบที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
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 ไฮไลท์ I
ภญ. อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

	 ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายปลายปี	

2556	จนถึงต้นปี	2557	มีการกล่าวถึงปัญหาการทุจริต	

คอร์รัปชั่นของสังคมไทยจนเป็นที่ทราบกันทั่วไป	

ประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านความโปร่งใสลดต่ำ�ลง

อย่างมาก	 หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน															

ได้ตระหนักถึงปัญหาน้ี	 กระทรวงสาธารณสุขก็ 																					

เช่นเดียวกัน	 ทำาให้เกิดนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนา

ระบบธรรมาภบิาลของหนว่ยงานต่างๆภายในกระทรวง

สาธารณสุขขึ้น	 โดยที่การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็จัดเป็นเร่ืองสำาคัญ													

ที่ได้รับการเพ่งเล็งเป็นพิเศษ	 เน่ืองจากหากบุคลากร												

ที่เกี่ยวข้องขาดจริยธรรมและมีการสั่งใช้ที่ไม่สมเหตุสม

ผลแล้ว	ยอ่มจะสง่ผลให้เกดิการบริโภคยาและเวชภณัฑ์

ที่มิใช่ยาเกินจำาเป็น	ราคาแพงเกินควร	สุดท้ายส่งผลให้			

ค่าใชจ้า่ยด้านการรกัษาพยาบาลของประเทศสูงขึน้	และ

ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนไข้อีกด้วย

	 ดังน้ัน	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แต่งตั้ง														

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาจัดทำา															

ร่างเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยา	 โดยมีเจตนาให้เกณฑ์จริยธรรมนี้เป็นแนวทาง

สำาหรับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆของ																		

กระทรวงฯได้ยึดถือปฏิบัติ 	 เพื่อให้องค์การด้าน

สาธารณสุขเป็นแนวหน้าและเป็นแบบอย่างให้กับ														

หน่วยงานอื่นๆต่อไป	 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ใน

ปีงบประมาณ	2558	นี้

	 องคป์ระกอบของเนือ้หาในรา่งเกณฑจ์รยิธรรม	

จะแบ่ ง เป็นหมวดต่างๆตามบทบาทหน้าที่ ของ																										

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัหายาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า	

เช่น	ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา,	ผู้บริหาร,	ผู้สั่งใช้,	

บริษัทที่จำาหน่ายและผู้แทนยา	 ซึ่งแต่ละหมวดจะมี

แนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆระบุไว้	 โดยวิธีปฏิบัติใน												

รายละเอียดแต่ละเร่ืองนั้น	 สถานพยาบาลสามารถ

กำาหนดขึ้นเอง	 แต่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำาหนดไว้														

ดังนั้นในบทความนี้จึงขอนำาแนวทางปฏิบัติในส่วนที่																				

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาของสถานพยาบาลที่

ปฏิบัติกันอยู่และมีบางประเด็นที่อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่	

แตม่บีางสถานพยาบาลนำามาทดลองปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลด	ี

เพือ่เป็นตวัอยา่งใหส้ถานพยาบาลอืน่นำาไปปรับใชต้อ่ไป

	 แนวทางปฏบัิตสิำาหรบัการบรหิารเวชภณัฑ์ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาฯนั้น	ในที่นี้จะขอ

จำาแนกเป็น	5	ขั้นตอน	คือ	การคัดเลือกยาเข้าในบัญชี

ยาโรงพยาบาล	การจดัการกบัตวัอยา่งยา	การคดัเลอืก

บริษัทที่จำาหน่ายยาเพื่อจัดซื้อเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล	

การดำาเนนิการจดัซือ้-จดัเกบ็ยา	และ	การรบัสิง่ของหรอื

ของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา



 การคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล 

โดยปกติจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรม

และการบำาบัด	 ซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	

แพทย	์ทนัตแพทย	์พยาบาลและเภสชักร	มผีูอ้ำานวยการ

โรงพยาบาลเป็นประธาน	 และหัวหน้ากลุ่มงาน

เภสัชกรรมเป็นเลขานุการ	 ในกระบวนการคัดเลือกยา

เขา้บญัชโีรงพยาบาลนัน้จะตอ้งดำาเนนิการอยา่งโปรง่ใส

และเป็นธรรม	 เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพ	 ปลอดภัย

และมคีวามคุม้คา่	แนวทางปฏบิตัทิัว่ไปจะมกีารใชข้อ้มลู

ทางวิชาการที่เป็น	evidence	based	medicine	และบาง

แห่งจะมีการกำาหนดเกณฑ์การพิจารณาคล้ายๆกับ

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เช่น	ISAFE	และข้อมูลเรื่องราคามาเป็นองค์ประกอบใน

การพิจารณาร่วมด้วย	 ท้ัง น้ี เ พ่ือความโปร่งใส																												

ผู้ พิ จารณาคัด เลือกยาควรเปิด เผยว่ าตนเองมี 																								

ส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทท่ีจำาหน่าย													

ยานั้นๆหรือไม่

 การจัดการกับตัวอย่างยา	 ในโรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัดท่ีมีการวางตัวอย่างยา											

เพือ่ทดลองใชก้อ่นจะมกีารพจิารณาคดัเลอืกยาเข้าบญัชี

ยาโรงพยาบาล	โดยส่วนใหญ่จะมีการวางระบบการรับ

และขอใช้ตัวอย่างยา	 เริ่มจากแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องแสดง

ความจำานงขอทดลองใช้ยาตัวอย่าง	 โดยต้องระบุ

วัตถุประสงค์ในการทดลองใช้	 จำานวนผู้ป่วยท่ีต้องการ

ทดลองใช้	 และรูปแบบการประเมินผลการใช้ยา																				

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้

รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บำาบดั	เพือ่พจิารณาความปลอดภยัและความเหมาะสม		

เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้ว																	

กลุ่มงานเภสัชกรรมจะติดต่อบริษัทท่ีจำาหน่ายยาให้

ส่งตัวอย่างยามาท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม	 เมื่อบริษัทยา

ส่งตัวอย่างยามาแล้ว	 จะมีการตรวจรับและลงบัญชี					

รับ-จ่ายในคลังยาโดยมีรหัสแยกจากยาท่ัวไป	 จากนั้น

หอ้งจา่ยยาจะเบกิยาไปท่ีหน่วยจ่าย	ซ่ึงมกีารจดัวางแยก

จากตู้ยาปกติ	แพทย์ที่ขอใช้จะต้องเขียนใบสั่งยาเพื่อสั่ง

จ่ายยาให้ผู้ป่วย	ข้อมูลการจ่ายยาตัวอย่างจะถูกบันทึก

เข้าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยจ่ายยา	 โดยมีรหัสแยก		

จากยาทั่วไปเพื่อสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบภาย

หลังได้	 เมื่อครบกำาหนดเวลาตามที่ระบุในใบขอใช้					

แพทย์ผู้ขอใช้ยาตัวอย่างจะต้องสรุปประเมินผล																				

การใชย้า	ยืน่เสนอตอ่คณะอนุกรรมการฯ	เพือ่พจิารณา

ประสิทธิผลของยาว่า	 สมควรจะนำายานั้นมาใช้ใน													

โรงพยาบาลหรือไม่	 แล้วนำาเสนอขอความเห็นชอบ												

จากที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด

 การคัดเลือกบริษัทท่ีจำาหน่ายยาเพ่ือจัดซ้ือ

เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล	 โดยปกติหลังจากมีการ

พิจารณาคัดเลือกยานั้นเข้าบัญชียาโรงพยาบาลแล้ว										

จะต้องมีการจัดทำาแผนประมาณการจัดซื้อยาน้ันๆเป็น

รายปีก่อนว่า	จะต้องจัดซื้อจำานวนและมูลค่าเท่าไรต่อปี	

เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ	และจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายค่ายาในปีน้ัน	 หลังจากแผนประมาณการ

จดัซือ้ผา่นความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารแลว้	ผูร้บัผดิชอบ

ในการจดัซ้ือยา	คือเจา้หน้าท่ีพัสด(ุโดยทัว่ไปถ้าเปน็การ

จัดซ้ือยา	 ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นเภสัชกร)จะต้อง

ดำาเนินการจัดซ้ือโดยอิงตามระเบียบสำานักนายก

รฐัมนตรวีา่ด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	2535	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	

ซึง่เนน้ใหจ้ดัซ้ืออยา่งโปรง่ใสและตรวจสอบได	้ตัง้แตข่ัน้

ตอนการกำาหนดคุณลกัษณะเฉพาะของยาซ่ึงตอ้งองิหลกั

วิชาการตามเภสัชตำารับ	 ทุกข้อความที่ระบุไว้ใน

คุณลักษณะเฉพาะของยานั้นต้องมีหลักฐานยืนยัน			

ตรวจสอบได	้ไมใ่ชข้อ้ความทีก่ดีกนัผูเ้สนอราคารายอืน่	

การกำาหนดราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อต้องเปิดเผย

ที่มาของการกำาหนดราคากลางครั้งนั้นและประกาศ												

ในระบบ	e-GP	ซึง่เปน็ไปตามหนังสอืสัง่การทีส่ำานกังาน	

ปปช.	กำาหนด	หากมกีารใชเ้กณฑ์การพจิารณาคดัเลอืก

คุณภาพของยาท่ีจดัซ้ือจะตอ้งระบไุวใ้นเอกสารสอบหรอื

ประกวดราคา	 และต้องติดประกาศในท่ีเปิดเผย																							

เข้าถึงได้	 เช่น	 บอร์ดของโรงพยาบาล	 เว็บไซต์ของ																		

หน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง	 การดำาเนินการ													

คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาต้องทำาในรูปคณะ

กรรมการ	 ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า

กับส่วนราชการ

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ:

ระบบต้นแบบที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
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 ไฮไลท์ I
ภญ. อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

	 ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายปลายปี	

2556	จนถึงต้นปี	2557	มีการกล่าวถึงปัญหาการทุจริต	

คอร์รัปชั่นของสังคมไทยจนเป็นที่ทราบกันทั่วไป	

ประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านความโปร่งใสลดต่ำ�ลง

อย่างมาก	 หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน															

ได้ตระหนักถึงปัญหาน้ี	 กระทรวงสาธารณสุขก็ 																					

เช่นเดียวกัน	 ทำาให้เกิดนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนา

ระบบธรรมาภบิาลของหนว่ยงานตา่งๆภายในกระทรวง

สาธารณสุขขึ้น	 โดยที่การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม

การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็จัดเป็นเรื่องสำาคัญ													

ที่ได้รับการเพ่งเล็งเป็นพิเศษ	 เน่ืองจากหากบุคลากร												

ที่เกี่ยวข้องขาดจริยธรรมและมีการสั่งใช้ที่ไม่สมเหตุสม

ผลแล้ว	ยอ่มจะสง่ผลให้เกดิการบรโิภคยาและเวชภณัฑ์

ที่มิใช่ยาเกินจำาเป็น	ราคาแพงเกินควร	สุดท้ายส่งผลให้			

คา่ใชจ้า่ยด้านการรกัษาพยาบาลของประเทศสูงขึน้	และ

ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนไข้อีกด้วย

	 ดังนั้น	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แต่งตั้ง														

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาจัดทำา															

ร่างเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยา	 โดยมีเจตนาให้เกณฑ์จริยธรรมนี้เป็นแนวทาง

สำาหรับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆของ																		

กระทรวงฯได้ยึดถือปฏิบัติ 	 เพื่อให้องค์การด้าน

สาธารณสุขเป็นแนวหน้าและเป็นแบบอย่างให้กับ														

หน่วยงานอื่นๆต่อไป	 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ใน

ปีงบประมาณ	2558	นี้

	 องคป์ระกอบของเนือ้หาในรา่งเกณฑจ์รยิธรรม	

จะแบ่ ง เป็นหมวดต่างๆตามบทบาทหน้าที่ ของ																										

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัหายาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า	

เช่น	ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา,	ผู้บริหาร,	ผู้สั่งใช้,	

บริษัทที่จำาหน่ายและผู้แทนยา	 ซึ่งแต่ละหมวดจะมี

แนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆระบุไว้	 โดยวิธีปฏิบัติใน												

รายละเอียดแต่ละเร่ืองนั้น	 สถานพยาบาลสามารถ

กำาหนดขึ้นเอง	 แต่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำาหนดไว้														

ดังนั้นในบทความนี้จึงขอนำาแนวทางปฏิบัติในส่วนที่																				

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาของสถานพยาบาลที่

ปฏิบัติกันอยู่และมีบางประเด็นที่อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่	

แตม่บีางสถานพยาบาลนำามาทดลองปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลด	ี

เพือ่เป็นตวัอยา่งใหส้ถานพยาบาลอืน่นำาไปปรับใชต้อ่ไป

	 แนวทางปฏบัิตสิำาหรบัการบรหิารเวชภณัฑ์ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาฯนั้น	ในที่นี้จะขอ

จำาแนกเป็น	5	ขั้นตอน	คือ	การคัดเลือกยาเข้าในบัญชี

ยาโรงพยาบาล	การจดัการกบัตวัอยา่งยา	การคดัเลอืก

บริษัทที่จำาหน่ายยาเพื่อจัดซื้อเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล	

การดำาเนนิการจดัซือ้-จดัเกบ็ยา	และ	การรบัสิง่ของหรอื

ของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา



 การดำาเนินการจัดซื้อและจัดเก็บยาในคลังยา	 ก่อนดำาเนินการจัดซื้อยาแต่ละคร้ังต้องขออนุมัติผ่าน													

ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆก่อนเสมอ	ทุกครั้งที่จัดซื้อต้องมีการเปิดเผยราคาที่จัดซื้อ	เช่น	ลงในระบบ	e-GP	และ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข	 หลังสิ้นสุดการดำาเนินการจัดซื้อต้องรายงาน																					

การจัดซื้อ	การรับ–จ่ายยาแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำ�เสมอ	ที่สำาคัญผู้จัดซื้อและผู้ดูแลคลังเวชภัณฑ์ที่

ทำาหน้าที่ตรวจรับยาและจ่ายยาออกจากคลัง	 ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันเพ่ือให้มีระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน																		

ในระหว่างปีควรมีการจัดระบบสุ่มตรวจสอบการจัดซื้อ	 การรับ-จ่ายยาและคงคลังของยาเป็นระยะ	 อาจทำาทุก				

3-6	 เดือน	 เนื่องจากหากมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนจะสามารถทราบและแก้ไขได้เร็วข้ึนก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม				

ต่อไป

 การรับสิ่งของหรือของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา อาจมีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	ผู้ที่ทำาหน้าที่ในการจัดซื้อยาไม่ควรรับเงินจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา	ไม่ว่ากรณีใดๆ

	 2.	การรบัสิง่ของหรือของขวญัใดๆจากบริษทั	จะรบัเฉพาะทีม่อบใหใ้นนามสถานพยาบาลหรอืหนว่ยงาน

เท่านั้น

	 3.	 อาจมีการจัดตั้งศูนย์รับสิ่งของที่บริษัทยาหรือผู้แทนยามอบให้	 เพื่อจัดทำาบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร		

มกีารประกาศในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลใหร้บัทราบโดยทัว่กนั	เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานสามารถ

นำาสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลได้

	 4.	มีการจัดทำาทะเบียนการเข้าพบของผู้แทนยา	และอาจมีการกำาหนดวันและเวลาการเข้าพบของผู้แทน

และติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร

	 5.	 การรับส่ิงของหรือของขวัญในโอกาสพิเศษตามประเพณี	 เช่น	 ช่วงปีใหม่ควรมีมูลค่าไม่เกิน																											

สามพันบาท	และควรรับมอบในนามหน่วยงาน	ไม่ใช่ส่วนบุคคล

	 6.	 กำาหนดสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าในเวลาปฏิบัติงาน	 เช่น	 คลังยา	 ห้องจ่ายยา	 เป็นต้น																		

เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม

	 ทั้งหมดที่นำาเสนอ	เป็นเพียงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่มีการ

กล่าวถึง	และปฏิบัติแล้วในสถานพยาบาลบางแห่ง	บางส่วนเป็นการปฏิบัติ

ตามระเบียบที่มีการกำาหนดไว้แล้ว	สถานพยาบาลสามารถนำาไปปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้	หากมีข้อผิดพลาดประการใด	

ผู้เขียนขออภัยและยินดีรับคำาติชม
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 ไฮไลท์ II
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 ไฮไลท์	 2	 ขอนำาลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือ																			

จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	 พ.ศ.2557																								

ท่ีประกาศเม่ือวันท่ี	 30	 ตุลาคม	พ.ศ.2557	 เพ่ือเป็นการอัพเดท	 2	 บทความ	 คือ	 เร่ืองจากปกและ																

ไฮไลท์	1

	 ภายหลังประกาศดังกล่าว	โรงพยาบาลบางแห่งได้นำาไปปรับใช้แล้ว	โดยออกเป็นประกาศ

ของโรงพยาบาล	ดังตัวอย่างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	ซึ่งได้แนบมาให้ดูด้วย

	 และล่าสุด	รองนายกรัฐมนตรี	 (นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์)	 ในฐานะประธานกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ	 ได้ลงนามประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา																													

ของประเทศไทย	 พ.ศ.2558	 เมื่อวันท่ี	 13	 มกราคม	 พ.ศ.2558	 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดถือ																			

เป็นเกณฑ์กลางของประเทศต่อไป	 ซึ่งประกาศน้ี	 เราได้แนบท้ายมาด้วยแล้ว	 ส่วนรายละเอียด																		

ของเกณฑ์นี้นั้น	สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ	กพย.	

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาของกสธ.



 การดำาเนินการจัดซื้อและจัดเก็บยาในคลังยา	 ก่อนดำาเนินการจัดซื้อยาแต่ละคร้ังต้องขออนุมัติผ่าน													
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	 ทั้งหมดที่นำาเสนอ	เป็นเพียงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่มีการ
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(ตัวอย่าง)ประกาศโรงพยาบาล..................

เรื่อง	แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเกณฑจ์รยิธรรมการจดัซือ้จดัหาและ

การสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑม์ใิช่ยา	พ.ศ.	๒๕๕๗	สำาหรบัเป็นแนวทางใหบ้คุลากรและองค์การสาธารณสขุ	

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ถูกต้อง	ทำาเพื่อประชาชน	และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น

	 เพ่ือให้นำาเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 โรงพยาบาล...........................จึงกำาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ดังนี้

วัฒนธรรมองค์กร	“...........................................................................................................”

1.	การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 ผู้บริหาร	หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	ผู้ประกอบวิชาชีพ	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดซื้อจัดหา	และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน	ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน	พนักงานขาย	จากบริษัทยาเละ

เวชภัณฑ์มิใช่ยา	ดังนี้

	 	 1.1)	 ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด	 ๆ	 ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร	 การบรรยาย

ทางวิชาการ	หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 	 1.2)	ไม่รับสิ่งของ	หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด	ๆ	ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี	 หรือสิ่งท่ีมีประโยชน์ทางวิชาการ	 และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย																	

โดยให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน

	 	 1.3)	ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด	ๆ

	 	 1.4)	 ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ต่อสาธารณชนใน

เชิงธุรกิจ

	 	 1.5)	 พึงเปิดเผยว่า	 ตนมีส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด	 เมื่อแสดง																	

ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ต่อสาธารณะ	โดยการพูด	เขียน	หรือวิธีการอื่น	

	 	 1.6)	 ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	 ในการไปประชุม	 สัมมนา	

อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการ	ทั้งในและต่างประเทศ	

	 	 1.7)	 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	 ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่าน้ัน	

ทั้งการไปประชุม	สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการ	ทั้งในและต่างประเทศ	และต้องก่อประโยชน์ให้

โรงพยาบาล	โดยไมม่เีงือ่นไขขอ้ผกูมดัเพือ่สง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑม์ใิชย่าใดๆ	ทัง้สิน้	และมคีณะกรรมการ

พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม	ตามหลักการต่อไปนี้

	 	 -	คณะกรรมการมสีว่นรว่มจากแผนกตา่งๆ	โดยคำานงึถึงผลประโยชนข์องโรงพยาบาลเป็นหลกั	

และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน
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(ตัวอย่าง)ประกาศโรงพยาบาล..................
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การสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑม์ใิช่ยา	พ.ศ.	๒๕๕๗	สำาหรบัเป็นแนวทางใหบ้คุลากรและองค์การสาธารณสขุ	

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ถูกต้อง	ทำาเพื่อประชาชน	และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น

	 เพ่ือให้นำาเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 โรงพยาบาล...........................จึงกำาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ดังนี้
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1.	การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา
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การจัดซื้อจัดหา	และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน	ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน	พนักงานขาย	จากบริษัทยาเละ

เวชภัณฑ์มิใช่ยา	ดังนี้

	 	 1.1)	 ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด	 ๆ	 ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร	 การบรรยาย

ทางวิชาการ	หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 	 1.2)	ไม่รับสิ่งของ	หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด	ๆ	ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี	 หรือสิ่งท่ีมีประโยชน์ทางวิชาการ	 และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย																	

โดยให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน

	 	 1.3)	ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด	ๆ

	 	 1.4)	 ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ต่อสาธารณชนใน

เชิงธุรกิจ

	 	 1.5)	 พึงเปิดเผยว่า	 ตนมีส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด	 เมื่อแสดง																	

ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ต่อสาธารณะ	โดยการพูด	เขียน	หรือวิธีการอื่น	

	 	 1.6)	 ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	 ในการไปประชุม	 สัมมนา	

อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการ	ทั้งในและต่างประเทศ	

	 	 1.7)	 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	 ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่าน้ัน	

ทั้งการไปประชุม	สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการ	ทั้งในและต่างประเทศ	และต้องก่อประโยชน์ให้

โรงพยาบาล	โดยไมม่เีงือ่นไขขอ้ผกูมดัเพือ่สง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑม์ใิชย่าใดๆ	ทัง้สิน้	และมคีณะกรรมการ

พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม	ตามหลักการต่อไปนี้

	 	 -	คณะกรรมการมสีว่นรว่มจากแผนกตา่งๆ	โดยคำานงึถึงผลประโยชนข์องโรงพยาบาลเป็นหลกั	

และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน
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	 	 -	คณะกรรมการกำาหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน

	 	 -	การคัดเลือกต้องเหมาะสม	เป็นธรรม	และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น

	 	 -	ให้รับการสนบัสนนุเฉพาะคา่เดินทาง	คา่ลงทะเบยีน	คา่วทิยากร	คา่อาหาร	และคา่ทีพ่กัสำาหรบั

ตนเองเท่านั้น	โดยจำากัดเฉพาะช่วงเวลา	และสถานที่ของการดูงาน	ประชุม	หรือบรรยายทางวิชาการ

	 	 -	 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ	 จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลำาดบัช้ัน	ตามระเบยีบสำานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของขา้ราชการ	พ.ศ.	2555	และระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

	 	 1.8)	การจดักจิกรรมให้ความรู้ด้านสขุภาพในบรเิวณโรงพยาบาล		ไมอ่นุญาตใหร้ะบหุรอืกลา่ว

ถงึชือ่ทางการคา้ของยาและเวชภณัฑม์ใิชย่า	แกผู่ป้ว่ย	ประชาชน	และนสิตินกัศกึษาทีศ่กึษาหรอืฝกึปฏบิตังิาน	ทัง้นี้

เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้

	 	 1.9)	การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำาเนินการ	วิทยากร	หรือข้อมูลวิชาการ

จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว	ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

รับทราบทุกครั้ง

2.	การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท

	 	 2.1)	 โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง	 จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในนาม											

โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ	โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้	เป็นหลักฐานอ้างอิงได้	

	 	 2.2)	โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ	การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง	โดยต้องจัดทำาบัญชี

รับ-จ่าย	ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้	สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง	จำานวน	วันที่	เอกสารอ้างอิงได้	ผู้เบิกจ่าย	ผู้รับ	และ

จัดทำาสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย

	 	 2.3)	 การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น	 ผู้สั่งใช้	 ผู้จ่าย	 ผู้ส่งมอบ																										

พงึคำานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูป้ว่ยเปน็สำาคญั	ไมมุ่ง่หวังเพือ่สง่เสรมิการขายหรอืประโยชนส์ว่นตน

3.	การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 	 3.1)	 โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน	 พนักงานขาย	 เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการ											

ผู้ป่วย	หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย

	 	 3.2)	 โรงพยาบาล...............................ได้จัดสถานที่	 ณ..............................และกำาหนดเวลาไว้																												

ระหวา่ง.........................	ซึง่อนญุาตให้ผู้แทน	พนกังานขาย	เขา้พบบคุลากรเพือ่นำาเสนอขา่วสารและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กับผลิตภัณฑ์ได้	ทั้งนี้	ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว

	 	 3.3)	โรงพยาบาลขอให้ผู้แทน	พนกังานขาย	พงึเคารพและปฏบัิตติามขอ้กำาหนดของโรงพยาบาล

อย่างเคร่งครัด

4.	ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 	 4.1)	 โรงพยาบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา																		

การจัดซ้ือ	 รวมท้ังการตรวจสอบ	 โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย	 ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหน่ึง	 ป้องกันการมี

ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท	 เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง	 มีประสิทธิผล	

ปลอดภัยและคุ้มค่า

	 	 4.2)	 การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการ	 ให้ดำาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/																

คณะอนุกรรมการ/คณะทำางาน	 ที่จะแต่งตั้งขึ้น	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และประกาศ																

ให้ทราบโดยทั่วกัน	โดยมีกำาหนดวาระครั้งละไม่เกิน	....ปี	และไม่เกิน	2	วาระติดต่อกัน

	 	 		 -	คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำางาน	พึงประกาศผลการดำาเนินงาน	เป็นระยะ

	 	 	 -	 คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำางาน	 พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ															

บริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

5.	ระบบการเชิดชูเกียรติ

	 	 5.1)	โรงพยาบาลกำาหนดให้มีการเชิดชูเกียรติ	ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	ดังนี้	

	 	 	 -	.............................................................................

	 	 	 -	.............................................................................

	 	 5.2)	โรงพยาบาลกำาหนดวิธีการ	สำาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม	ดังนี้  

	 	 	 -	.............................................................................

	 	 	 -	.............................................................................	 	

6.	ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท

	 	 6.1)	โรงพยาบาลกำาหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท	ดังนี้  

	 	 	 -	.............................................................................

	 	 	 -	.............................................................................

	 	 6.2)	ระบบรายงานผลการตรวจสอบ	ให้รายงานต่อ.............................ทุก..............

	 	 	 	 	 	 	 		ลงชื่อ	

	 	 	 			 	 	 	 		ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

	 	 	 	 	 	 	 		ประกาศ	ณ	วันที่...........................	
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	 	 -	คณะกรรมการกำาหนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน

	 	 -	การคัดเลือกต้องเหมาะสม	เป็นธรรม	และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น

	 	 -	ให้รับการสนบัสนนุเฉพาะคา่เดินทาง	คา่ลงทะเบยีน	คา่วทิยากร	คา่อาหาร	และคา่ทีพ่กัสำาหรบั

ตนเองเท่านั้น	โดยจำากัดเฉพาะช่วงเวลา	และสถานที่ของการดูงาน	ประชุม	หรือบรรยายทางวิชาการ

	 	 -	 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ	 จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลำาดบัช้ัน	ตามระเบยีบสำานกันายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ	พ.ศ.	2555	และระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

	 	 1.8)	การจดักจิกรรมให้ความรู้ดา้นสขุภาพในบรเิวณโรงพยาบาล		ไมอ่นุญาตใหร้ะบหุรอืกลา่ว

ถงึชือ่ทางการคา้ของยาและเวชภณัฑม์ใิชย่า	แกผู่ป้ว่ย	ประชาชน	และนสิตินกัศกึษาทีศ่กึษาหรอืฝกึปฏบิตังิาน	ทัง้นี้

เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้

	 	 1.9)	การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำาเนินการ	วิทยากร	หรือข้อมูลวิชาการ

จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว	ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

รับทราบทุกครั้ง

2.	การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท

	 	 2.1)	 โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง	 จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในนาม											

โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ	โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้	เป็นหลักฐานอ้างอิงได้	

	 	 2.2)	โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ	การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง	โดยต้องจัดทำาบัญชี

รับ-จ่าย	ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้	สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง	จำานวน	วันที่	เอกสารอ้างอิงได้	ผู้เบิกจ่าย	ผู้รับ	และ

จัดทำาสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย

	 	 2.3)	 การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น	 ผู้สั่งใช้	 ผู้จ่าย	 ผู้ส่งมอบ																										

พงึคำานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูป้ว่ยเปน็สำาคญั	ไมมุ่ง่หวังเพือ่สง่เสรมิการขายหรอืประโยชนส์ว่นตน

3.	การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

	 	 3.1)	 โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน	 พนักงานขาย	 เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการ											

ผู้ป่วย	หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย

	 	 3.2)	 โรงพยาบาล...............................ได้จัดสถานที่	 ณ..............................และกำาหนดเวลาไว้																												

ระหวา่ง.........................	ซึง่อนญุาตใหผู้้แทน	พนกังานขาย	เขา้พบบคุลากรเพือ่นำาเสนอขา่วสารและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
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5.	ระบบการเชิดชูเกียรติ
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	 	 	 -	.............................................................................

	 	 	 -	.............................................................................
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	 	 	 -	.............................................................................

	 	 	 -	.............................................................................	 	

6.	ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท
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	 	 	 -	.............................................................................

	 	 	 -	.............................................................................

	 	 6.2)	ระบบรายงานผลการตรวจสอบ	ให้รายงานต่อ.............................ทุก..............

	 	 	 	 	 	 	 		ลงชื่อ	

	 	 	 			 	 	 	 		ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

	 	 	 	 	 	 	 		ประกาศ	ณ	วันที่...........................	
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	 ภายหลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 2	 เมื่อพ.ศ.2552	 ได้มีมติเรื่องยุติการส่งเสริมการขายยา													

ที่ขาดจริยธรรม	 ต่อมาเม่ือวันที่	 20	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2553	 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ												

แหง่ชาตดิงักลา่ว	และมอบหมายใหค้ณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาตริบัไปดำาเนนิการรว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ

ทีเ่ก่ียวขอ้ง	ซึง่คณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาตไิดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล

และคณะอนุกรรมการชุดนี้	 ได้แต่งตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติ											

การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม	 เพ่ือเป็นคณะทำางานจัดทำาเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาขึ้น														

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 9	สิงหาคม	พ.ศ.2555																			

ที่ผ่านมา

	 ผลสบืเนือ่งดงักลา่ว	กระทรวงสาธารณสขุไดจั้ดทำาเกณฑจ์ริยธรรมของกระทรวงสาธารณสขุ	เพือ่ใชเ้ปน็

บรรทดัฐานในการจดัซือ้	จดัหาและสง่เสรมิการขายยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าของกระทรวงสาธารณสขุ	โดยเกณฑ์

จริยธรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย	7	หมวดสำาคัญ	ซึ่งในหลายหมวดได้มีการกำาหนดแนวทางที่น่าสนใจ	เช่น	

	 หมวดที่	2	ว่าด้วย	ผู้สั่งใช้	เช่น	ระบุว่า	ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับผลประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เป็นการส่วนตัวแต่สามารถรับในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงานได้โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน	 หรือ

ตามวาระโอกาสพิเศษตามประเพณีมูลค่าไม่เกิน	3,000	บาท	และการสั่งใช้ยาต้องใช้ชื่อสามัญทางยา		

	 หมวดที่	 3	 ว่าด้วยผู้บริหาร	 เช่น	 จะต้องคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย	 รวมทั้งการตรวจสอบ														

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	 ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์													

ทับซ้อน	ฯลฯ		

 เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง
สนง.สสจ.สมุทรสงคราม

เกณฑ์จริยธรรม : ควรทำ�หรือจำ�ใจ
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	 หมวดที่	 6	 ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 เช่น	 จะต้องกำาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ			

เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะกับบุคลากรแต่ละประเภท	 ทั้งผู้ส่ังใช้	 ผู้บริหาร	 เภสัชกร	 หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง											

มีการจัดทำาระบบการรับการสนับสนุนและกำาหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคคลที่จะไปสัมมนา	อบรม	ดูงานต่างๆ	ฯลฯ

	 เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปฏิบัติหลากหลายสาขา	ในหลายสถานพยาบาล	ต่างก็ไม่ขัดข้องที่จะ

ดำาเนินการ	เนื่องจากเป็นนโยบายสั่งการลงมา	แต่ก็มีเสียงบ่นพึมพำาบ้าง	ที่จะต้องจัดทำารายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้น	

หรือบางรายก็บ่นว่ารายละเอียดในบางหมวดดังที่กล่าวมาข้างต้น	ดูเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมในการปฏิบัติ

	 แตใ่นทศันะส่วนตัวของผู้เขยีนเอง	กลบัเห็นวา่	สิง่สำาคญัทีผู่ป้ฏิบตัคิวรจะมองใหต้รงกนัคอื	พวกเรายอมรบั

หรือไม่ว่าการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมนั้นเป็นปัญหาที่หมักหมมมานาน	 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว																	

ให้หมดไป	 คงไม่สามารถทำาได้และเห็นผลในทันที	 แต่การท่ีมีแนวทางต่างๆออกมาเพื่อควบคุมหรือลดทอน																

ปัญหาดังกล่าวให้เบาบางลง	เป็นสิ่งที่ดี	และเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติคงต้องหาคำาตอบให้ตัวเองด้วยว่า	สิ่งเหล่านี้มันเป็น

สิ่งที่ควรทำา	 หรือเป็นสิ่งที่ตนจำาใจทำากันแน่	 และหากมันเป็นสิ่งที่ควรทำา	 เราคงต้องช่วยกันปฏิบัติหรือออกแบบ										

การปฏิบัติ	ให้นำาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้	
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เกณฑ์จริยธรรมที่ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

	 เมื่อ	 กพย.	 เริ่มเสนอเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 2																				

เมื่อปี	2552	มีบรรยากาศของการตอบสนองที่หลากหลาย	ทั้งการสนับสนุน	ความกังวล	และที่ไม่ค่อยเห็นด้วย	แต่ในที่สุดได้

มกีารรบัรองออกมาเปน็มต	ิ“ยตุกิารสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม:	เพือ่ลดความสญูเสยีทางเศรษฐกจิและสขุภาพของ

ผู้ป่วย”	พร้อมทั้งรับรองยุทธศาสตร์ด้วย	ต่อมาได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	(20	กรกฎาคม	2553)	

	 หลังจากน้ัน	 เรื่องน้ีได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง	 จากรายงานการติดตามสมัชชาสุขภาพระบุว่าเมื่อวันท่ี																	

26	กรกฎาคม	2554	คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	

นำาโดย	ศ.(คลินิก)	นพ.ธีรวัฒน์	กุลทนันทน์	ประธานอนุกรรมการฯ	และ	นพ.รุ่งนิรันดร์	ประดิษฐสุวรรณ	ประธานคณะทำางาน

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส์ง่เสริมจริยธรรมผูส้ัง่ใชย้าและยติุการสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม	ภายใตค้ณะอนกุรรรมการฯ	

รว่มกบัแผนงานสรา้งกลไกเฝา้ระวงัและพฒันาระบบยา	(กพย.)	และสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	จดัประชมุ

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย	โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร

สาธารณสุข	ผู้สั่งใช้ยา	เภสัชกรในสถานพยาบาล	สถานบริการเภสัชกรรม	บริษัทยา	ผู้แทนยา	ผู้บริหาร	ผู้จัดซื้อจัดหายา

ของสถานพยาบาล	บุคลากรจากสถานศึกษา	และนักกฎหมายเข้าร่วมกว่า	100	คน	

	 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2555	 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติรับรองร่างเกณฑ์จริยธรรม												

ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา	ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	มีการเผยแพร่ทั่วไป	กพย.	ก็ได้สนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ด้วยเช่นกัน

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง	

	 ลา่สดุ	กระทรวงสาธารณสขุกม็คีวามคบืหนา้ในการดำาเนนิงาน	โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ย

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	 พ.ศ.2557															

ที่มีแนวทางปฏิบัติในแต่ละส่วนของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

	 อย่างไรก็ตาม	 ในระดับปฏิบัติการคือโรงพยาบาลก็พบว่ายังมีอุปสรรคที่ทำาให้เกิดความล่าช้าในการนำาไป																			

ปฏิบัติการต่อ	 เช่น	 มีการยื่นคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่าง	 อ้างว่าไม่มีความจำาเป็น	 เป็นต้น	 คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการ															

ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเกณฑ์นี้			

	 กพย.	ในฐานะทีม่สีว่นร่วมในการเสนอวาระนี	้และรว่มขบัเคลือ่นผลกัดนัจนเปน็มตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตดิงักลา่ว	

ขอยืนยันว่า	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยเป็นทิศทางที่มีมาตรฐานเดียวกับสากล																									

ที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใสและจัดการในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงิน	 ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา	 มีการออกกฎหมายที่

ต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินของอุตสาหกรรมยาให้แก่แพทย์	 เกณฑ์นี้จะช่วยให้การสั่งจ่ายยามีความ																		

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น	และผลประโยชน์ย่อมตกแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมในที่สุด

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา  - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สรชัย จำ เนียรดำ รงการ / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
กองบรรณาธิการ  - นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / รังสรรค์ ศิริชัย / อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร / ภาณุโชติ  ทองยัง/ ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล

ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

ผูจัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้ แนะนำาเว็บไซต ์ 

โดย > ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

http://projects.propublica.org/open-payments/?search=drug&m

ain=&compare=)

	 นับตั้งแต่ท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำาหนดให้บริษัทยาและ

บริษัทเคร่ืองมือแพทย์ต้องเปิดเผยข้อมูลการส่งเสริมการขาย															

ท่ีกระทำาต่อแพทย์และโรงเรียนแพทย์	 ปรากฏว่ารายงานชุดแรกท่ี

นำาเสนอสู่สาธารณะครอบคลุมกิจกรรมในช่วงห้าเดือนหลังของ								

ปี	 2556	 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีรัฐบาลกำาหนดแล้ว	

ProPublica	(http://projects.propublica.org/open-payments/?sear

ch=drug&main=&compare=)	ไดน้ำาข้อมลูของบรษิทัยาและบรษิทัเครือ่งมอืแพทยม์าเปรยีบเทยีบและจดัใหม่

ในรูปที่ง่ายต่อการสืบค้น	 สามารถค้นได้ง่ายว่าแต่ละบริษัทมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและ																									

เครื่องมือแพทย์คิดเป็นมูลค่าเท่าใด		ยาหรือเครื่องมือแพทย์แต่ละยี่ห้อมีการส่งเสริมการขายด้วยมูลค่าเท่าใด	รวมทั้ง

สามารถเรียงลำาดับได้ว่าบริษัทใดบ้าง	 ยาหรือเคร่ืองมือแพทย์ย่ีห้อใดท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีมีมูลค่าสูงสุด	 จากภาพข้างต้น														

จะเหน็ไดว้า่บรษัิทใดบ้างท่ีมค่ีาใช้จา่ยสงูสดุ	5	ลำาดบัแรกและค่าใช้จา่ยสำาหรบัยาและเครือ่งมอืแพทย์รายการใดท่ี	สงูสดุ	

5	ลำาดับแรก

http://www.policymed.com/about_policy_and_medicine/
			 	Policy	and	Medicine	เป็นเว็บไซต์ที่นำาเสนอเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวตามกติกาของบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้านสุขภาพและ																

ด้วยความเป็นผู้นำาด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ	 Physician	 Payments	

Sunshine	Act,	Policy	and	Medicine	จงึชว่ยทำาใหบ้รษิทัยาและบรษิทั

เครื่องมือแพทย์ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกระดับ.	นอกจากนี้	Policy	

and	Medicine	ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆด้านสุขภาพและกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพได้รอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน	

	 ตัวอย่างบทความที่นำาเสนอในเดือนมกราคม	2015	(http://feeds.feedblitz.com/policymed)	ได้แก่

	 1.	Mythbuster	:	Industry	Involvement	in	Medical	Education:	Debunking	the	Myth	เป็นบทความที่เขียนโดย	

Harry	 Pellman,	 M.D.	 บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของอุตสาหกรรมที่เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของแพทย์.																										

ด้วยประสบการณ์	22	ปีที่เป็นกรรมการในสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา...

	 2.	OIG	เรียกร้องข้อเสนอใหม่ๆเพื่อส่งเสริมกฎหมายต่อต้านการให้สินบน;	คำาแนะนำาจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

พัฒนาการเฝ้าระวังการโกง	โดยโธมัส	ซัลลิแวน	ในแต่ละปี	สำานักงานผู้ตรวจการ	(OIG)	จะเชิญชวนให้มีการเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงบทบัญญัติภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบน	 รวมทั้งให้วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือพัฒนาการเฝ้าระวัง				

การโกง….

	 3.	การยุติคดไีดอชิซัิงเกียวกับขอ้ตกลงบรษิทัซือ่ตรง		Daiichi	Sankyo	Inc.,	บรษิทัยาสัญชาตญิีปุ่น่และสำานกังาน

ใหญ่ประจำาสหรัฐในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์,	 ได้ยินยอมจ่ายเงิน	 39	 ล้านเหรียญเพื่อแก้ปัญหาการฟ้องร้องว่าบริษัทละเมิด	

False	Claims	Act.	ในคำาฟ้องมีการกลา่วหาวา่	ไดอชิทิำาการตลาดยาลดความดนัโลหติและยาเบาหวานโดยอา้งสรรพคุณ

นอกฉลากและจ่ายสินบนให้แพทย์เพื่อจูงใจให้สั่งจ่าย...



แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452  โทรสาร 02-254-5191  
อีเมล  spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org  www.facebook.com/thaidrugwatch

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

	 	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (กสพท.)	 เครือข่าย																					

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์	(UHosNet)	และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)ได้ร่วมกัน

พัฒนาโครงการ	 “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้					

โรงพยาบาลนำาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติโดยผนวกไว้ในระบบงานประจำา	และ

เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลในการทำางานและเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 1.	สร้างต้นแบบ	(model)	ของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ทั้งภาครัฐและเอกชน

	 2.	พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 3.	พัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลระดับต่างๆ	อย่างเป็นระบบ

	 4.	เพือ่ศกึษาและพฒันาความตระหนกัรูแ้ละการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป้ว่ยในการใชย้าอยา่งสมเหตผุล

กรอบการดำาเนินการมีกุญแจสำาคัญ 6 ประการ (PLEASE)คือ

	 1.	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด	(Pharmacy	and	Therapeutics	Committee)

	 2.	ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน	(Labeling	and	Leaflet)

	 3.	 เครื่องมือจำาเป็นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (Essential	 RDU	 tools)	 โดยเน้นโรคท่ีพบบ่อยและ/หรือใช้การรักษาที่มีราคาแพง										

กลุ่มประชากรกลุ่มพิเศษ	และรายการยาที่ควรสั่งใช้ด้วยความระมัดระวัง

	 	 3.1	Clinical	practice	guideline

	 	 3.2	Hospital	formulary	review

	 	 3.3	Proper	laboratory	monitoring	and	investigation

	 	 3.4	Information	system	for	RDU	monitoring

	 	 3.5	Drug	use	monitoring	for	patient	safety

	 4.	ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย	(Awareness	of	RDU	in	health	personnel	and	patients)

	 5.	ความปลอดภัยและการสั่งใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ	(Special	population	prescription	and	safety)

	 6.	จริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมการขายยา	(Ethics	in	prescription	and	drug	promotion)

	 แผนการดำาเนินการระยะแรกเปน็ระยะเวลา	2	ป	ีตัง้แตธ่นัวาคม	2556	–ธนัวาคม	2558	มโีรงพยาบาลเข้ารว่มดำาเนนิการเป็นโรงพยาบาล

นำาร่องจำานวนประมาณ	30	–	40	แห่ง	หลังจากนั้นจะขยายเวลาถึงปี	2560	โดยเพิ่มโรงพยาบาลเป้าหมายให้มากขึ้น

	 โครงการนี้ได้เริ่มเปิดตัวโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่	29–30	ตุลาคม	พ.ศ.2557	

ปีท่ี	6	/	ฉบับท่ี	24	/	ธันวาคม	2557

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รักษาเกณฑ์จริยธรรม
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ร่วมสร้างมาตรฐานท่ีดี

ในการส่งเสริมการขายยา

 ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ขอบคุณภาพประกอบจาก 
“หนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล 
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”

“โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU Hospitals)”

แนะนำ�โค
รงก�ร
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