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บทบรรณาธิการ
โดย > กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
ข่าวที่กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ ปรับแกล็กโซสมิทไคลน์ (GSK) เป็นเงิน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเกือบ
แสนล้านบาท เพื่อยุติข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อฉลและไม่ยอมส่งข้อมูลรายงานความปลอดภัย และยังยอมทำ�สัญญาว่าจะ
ประพฤติตัวดีอยู่ในกรอบการตรวจสอบอีก 5 ปี สามารถนับเป็น “ข้อตกลงยุติคดีฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” แต่คงไม่สามารถนับเป็นความสำ�เร็จในการล้างกลโกงด้านสาธารณสุขได้เลย
เหตุทเี่ ป็นเช่นนัน้ เพราะก่อนหน้าจะมีการยอมความจ่ายค่าปรับแสนล้านครัง้ นี้ กระทรวงยุตธิ รรม สหรัฐฯ ผนึกกำ�ลัง
หลายหน่วยงานทัง้ ระดับชาติและระดับมลรัฐสืบสวนสอบสวนจนข้อมูลแน่นปึก๊ แค่ขอ้ มูลของคดีทเี่ ตรียมมากล่าวโทษก็มคี วาม
หนามากกว่า 1 นิว้ สามารถทีจ่ ะเอาผิดได้ทงั้ อาญาและแพ่ง แต่ทกุ คดีถอื เป็นอันสิน้ สุด เมือ่ ผูก้ ระทำ�ผิดยอมรับและจ่ายค่าปรับ
เมื่อตามไปดูว่า นอกเหนือจากการจ่ายเงินปิดคดีไปแสนล้านบาทแล้ว มีการเอาผิดกับใครบ้าง เพราะงานนี้น่าจะมี
คนป่วย-คนตายจากการทำ�กำ�ไรของบรรษัทยายักษ์ใหญ่นี้แน่ๆ...
ไม่มีเลย ไม่มีการเอาผิดกับใคร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจีเอสเค, ตัวแทนขายยานอก การขึ้นทะเบียนทั้งที่ไม่ปลอดภัย,
หมอที่รับเงินมายิงยา, นักวิจัยที่รับเงินบริษัทยาปั้นข้อมูลเท็จ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ อย.สหรัฐที่ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น
มาอย่างยาวนานเกิน 10 ปี เป็นไปได้อย่างไรกัน ทั้งๆ ที่คดีนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมของบริษัทยาและบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สมคบกันหาประโยชน์บนชีวิตผู้ป่วยอย่างไร้จริยธรรมที่สุดคดีหนึ่ง
ที่น่าตกใจกว่าคือ เมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา ก็มีคดีคล้ายๆกันของบรรษัทยาข้ามชาติ สามารถ
ใช้เงิน รอมชอม-ล้างความผิด-ปิดคดีได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อีไล ลิลลี่ (Eli Lilly), ไฟเซอร์ (Pfizer), แอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca), เมอร์ค (Merck), บริษัทแอ๊บบอต (Abbott) ทั้ง 6 บริษัทนี้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)
และสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ (IFPMA) ซึ่งคุยนักคุยหนา ‘ปฏิบัติถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ’
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่า ยังมีอีกหลายบรรษัทยายักษ์ใหญ่ที่ถูกปรับจากความผิดทำ�นองเดียวกัน เมื่อต้นปี
ที่ผ่านมา และก็คงมีอีกต่อไปเรื่อยๆ บางเจ้าทำ�ผิดซ้ำ�สอง ซ้ำ�สาม เพราะค่าปรับที่คิดว่ามากแล้ว เทียบกับความเสียหาย
หากต้องจ่ายจริง บวกกับความผิดคดีอาญา และบวกกำ�ไรจากการกระทำ�ผิด ถือว่า น้อยนิดเสียเหลือเกิน
นั่นเป็นในสหรัฐอเมริกาที่ยังพอมีกติกาควบคุมบ้าง แต่เมื่อหันกลับมาดูในประเทศไทย ถึงสภาพความเป็นจริง
ของการส่งเสริมการขายยาจะมีความเข้มข้นขึน้ ทุกขณะ แต่กฎหมายของไทยทีล่ า้ หลังไม่มที างทีจ่ ะตามเอาผิดได้เลย ควรหรือ
ที่เราจะปล่อยให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นนี้ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องเอาจริงเอาจังกับการปฎิรูปกลไก
การควบคุมการส่งเสริมการขายยา ขณะที่ภาคประชาสังคมก็ต้องตื่นตัวกับการตรวจสอบเรื่องนี้มากขึ้น
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุม
่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
กองบรรณาธิการ - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์ / ภาณุโชติ ทองยัง / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ไพจิตรา กตัญญูตะ
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ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมลล์ spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

87873_001+002+031+032_Pc5.indd 4

12/6/2556 20:11:12

เรื่องจากปก

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

จาก

คดี จ ี เ อสเค

เมื่ออุตสาหกรรมยา
		 ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ขณะที่บริษัทแกล็กโซสมิทไคลน์ หรือจีเอสเค (GSK) ในประเทศไทยกำ�ลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ                   
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แต่ทใี่ นสหรัฐอเมริกากลับมีการปรับบริษทั จีเอสเคสูงถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเกือบแสนล้านบาท นับเป็นคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเท่าที่เคยมีมา               
คดีนี้จึงเป็นคดีที่น่าสนใจของผู้เกี่ยวข้องกับด้านยาและสุขภาพ เพราะเหตุใดอุตสาหกรรมยาที่มักประชาสัมพันธ์
ตัวเองว่ามีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้ถกู ปรับจำ�นวนเงินมหาศาล ก่อนหน้านัน้ มีเหตุการณ์ในลักษณะ
เดียวกันหรือไม่ และสถานการณ์ของประเทศไทยในการกำ�กับดูแลเรื่องการส่งเสริมการขายยาเป็นอย่างไร
บริษัทจีเอสเค ถูกปรับมหาศาลเช่นนี้ เพราะเหตุใด
จีเอสเค ยอมเสียค่าปรับ 3,000 ล้านเหรียญ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ภายหลังทำ�ความตกลงกับ
กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา  ในความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งหลายข้อหา  อาทิ ส่งเสริมการขายยา               
ในสรรพคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต คือ การส่งเสริมให้ใช้ยาชื่อการค้าแพ็คซิล (Paxil) ชื่อสามัญทางยา  paroxetine
hydrochloride ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำ�กว่า  18 ปี การส่งเสริมการขายยาชื่อการค้า  เวลบูทริน (Wellbutrin)                   
ชื่อสามัญทางยา  bupropion hydrochloride นอกเหนือจากที่ใช้สำ�หรับอาการซึมเศร้า  การติดสินบนแพทย์โดย             
อ้างว่าเป็นค่าทีป่ รึกษา การขายยาเกินราคาให้กบั ระบบหลักประกันสุขภาพ การพยายามแทรกแซงระบบงานวิจยั
และตีพมิ พ์รายงานวิจยั ทางการแพทย์ การปิดบังข้อมูลเรือ่ งความไม่ปลอดภัยและอันตรายจากการใช้ยา โดยเฉพาะ
ยาอาแวนเดีย (Avandia) ชื่อสามัญทางยา  rosiglitazone ซึ่งเป็นยาลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดสำ�หรับผู้ป่วย                         
โรคเบาหวาน
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จำ�นวนค่าปรับ 3,000 ล้านเหรียญ มาจากการรับสารภาพเรื่องยาชื่อการค้าแพ็คซิล และยาชื่อการค้า           
เวลบูทรินที่ีติดฉลากที่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ จงใจให้ข้อมูลผิด (misbranded) และการไม่ยอมส่งข้อมูลรายงาน
ด้ า นความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ยาอาแวนเดี ย โดยเสี ย ค่ า ปรั บ ทางอาญา  956,814,400 ล้ า นเหรี ย ญ และ                                
ถูกริบทรัพย์อีก 43,185,600 ล้านเหรียญ ซึ่งข้อตกลงการรับสารภาพผิดทางอาญานี้ ยังรวมไปถึงข้อผูกมัด                
บางประการที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามซึ่ ง ไม่ ใช่ ตั ว เงิ น และคำ � รั บ รองจากประธานและคณะกรรมการบริ ษั ท จี เ อสเค                      
แห่งสหรัฐอเมริกา  ทั้งยังต้องได้รับการรับรองจากศาลแขวงสหรัฐด้วย ส่วนค่าปรับอีกราว 2,000 ล้านเหรียญ            
มาจากค่าปรับเพื่อยุติความรับผิดทางแพ่งกับตามกฎหมาย  False Claims Act ทั้งยังเป็นการยุติข้อกล่าวหาเรื่อง
การตั้งราคาแบบฉ้อโกงไปด้วย
การดำ�เนินการในครั้งนี้เกิดจากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องของสายสืบพิเศษจากสำ�นักผู้ตรวจการสูงสุด
(Office of Inspector General—OIG) ของกระทรวงสาธารณสุข (HHS-OIG) เอฟดีเอและเอฟบีไอ ร่วมกับ                
องค์กรต่างๆ ของรัฐบาล ซึง่ มีหน้าทีร่ ว่ มมือกันในการบังคับใช้กฎหมาย ในการดำ�เนินงานของทีมปฏิบตั กิ ารบังคับ
ใช้และป้องกันการฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action                
Team—HEAT) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือของรัฐบาลในการต่อต้านการฉ้อโกง1
เคยมีบริษัทอื่นกระทำ�ผิดและยอมจ่ายค่าปรับในลักษณะเดียวกันหรือไม่
นอกจากแกล็ ก โซสมิ ท ไคลน์ (GSK) จะถู ก ปรั บ เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม การขายยาในสรรพคุ ณ ที่                           
ไม่ได้รับอนุญาต และการปกปิดข้อมูลที่ควรรายงานแล้ว ในอดีตยังมีบริษัทยายักษ์ใหญ่อีกหลายแห่งถูกปรับ               
ในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น อีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) ไฟเซอร์ (Pfizer) แอสตราเซเนกา (Astra Zeneca) เมอร์ค (Merck)
แอ๊บบอต (Abbott)
อีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) ถูกปรับ 1.42 พันล้านเหรียญ เมื่อ ม.ค. ปี 2553 เนื่องจากการส่งเสริมการขายยา
จิตเวชชื่อการค้า Zyprexa (ชื่อสามัญทางยา Olanzapine) ในสรรพคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยการส่งเสริมการขาย
ในเรื่องการรักษาภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ2

1
US Department of Justice. GlaxoSmithKline to Plead Guilty and Pay $3 Billion to Resolve Fraud Allegations and Failure to Report Safety Data.              
July 2, 2012. http://www.justice.gov/opa/pr/2012/July/12-civ-842.html
2
US Department of Justice. Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa. January

15, 2009. http://www.justice.gov/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html 		
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ไฟเซอร์ (Pfizer) ถูกปรับ 2.3 พันล้านเหรียญ เมื่อ ก.ย. ปี 2552 เนื่องมาจากเจตนาหลอกลวงให้เกิด            
ความเข้าใจผิดในยาชือ่ การค้า Bextra (ชือ่ สามัญทางยา Valdecoxib) โดยส่งเสริมการขายในการรักษาอาการปวด
เฉียบพลันในขนาดยาที่สำ�นักงานอาหารและยา สหรัฐฯ เห็นว่ามีขนาดยาสูงเกินไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
การขายยาอื่นอย่างผิดกฎหมายเช่น ยาจิตเวช ชื่อการค้า Geodon (ชื่อสามัญทางยา ziprasidone hydrochloride),
ยาปฏิชีวนะ ชื่อการค้า Zyvox (ชื่อสามัญทางยา linezolid) และยาต้านชัก ชื่อการค้า Lyrica (ชื่อสามัญ                           
ทางยา pregabalin)3
แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ถูกปรับราว 520 ล้านเหรียญ เมื่อ เม.ย. ปี 2552 เนื่องจากการส่งเสริม
การขายยาชื่อการค้า Seroquel (ชื่อสามัญทางยา quetiapine fumarate) ในการรักษาอาการก้าวร้าว นอนไม่หลับ
วิตกกังวล ซึมเศร้า ซึ่งเป็นสรรพคุณยาที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางเอฟดีเออนุมัติให้ใช้เพียงอาการจิตเภทและอาการ
คลุ้มคลั่งแบบสองขั้ว
เมอร์ค (Merck) ถูกปรับราว 950 ล้านเหรียญ เมื่อ พ.ย. ปี 2554 ในการส่งเสริมการขายยาแก้ปวด              
ชื่อการค้า Vioxx (ชื่อสามัญทางยา rofecoxib) อย่างผิดกฎหมาย โดยส่งเสริมการขายว่าใช้รักษาข้ออักเสบ                            
รูมาตอยด์ก่อนที่จะได้รับอนุญาต และทำ�ให้เข้าใจผิดว่ามีความปลอดภัยต่อหัวใจเพื่อเพิ่มยอดขาย ปัจจุบัน                    
ยาดังกล่าวถูกห้ามขายตั้งแต่ ปี 2547 เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหัวใจ
แอ๊บบอต (Abbott) ถูกปรับราว 1.5 พันล้านเหรียญ เมื่อพ.ค.ปี 2555 เนื่องจากการส่งเสริมการขายยา
จิตเวช ชื่อการค้า Depakote (ชื่อสามัญทางยา divalproex sodium) อย่างผิดกฎหมายว่าใช้กับภาวะสมองเสื่อม   
ทัง้ ทีไ่ ม่เคยได้รบั อนุญาตเนือ่ งจากขาดหลักฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา และยังอ้างว่ารักษา
ภาวะจิตเภททั้งที่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน (ทางการอนุญาตเฉพาะให้เป็นยาต้านชักเท่านั้น)

3
US Department of Justice. Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History, September 2, 2009. http://www.
justice.gov/opa/pr/2009/September/09-civ-900.html
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เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.) ถูกปรับ 95 ล้านเหรียญ เมื่อ ต.ค.
ปี 2555 ในการส่งเสริมการขายยาหลายตัวในการใช้ซึ่งไม่ได้ยอมรับในทางการแพทย์ ทำ�การตลาดอย่าง                      
ไม่เหมาะสม การอวดอ้างทำ�ให้เข้าใจผิด ทางการสหรัฐฯได้กล่าวหาบริษัทว่าได้มีการส่งเสริมการขายอย่าง              
ไม่เหมาะสม ดังนี้ ยาชือ่ การค้า Aggrenox (ยาสูตรผสมระหว่าง aspirin และ dipyridamole) ซึง่ เป็นยาสำ�หรับป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองชนิดทุติยภูมิ) มีการโฆษณาว่าใช้กับโรคหลอดเลือดหัวใจบางอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย
และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย มีการโฆษณาชวนเชื่อว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาชื่อการค้า Plavix (ชื่อสามัญ
คือ Clopidogrel) ยาชื่อการค้า Combivent (ยาสูตรผสมระหว่าง ipratropium bromide และ albuterol sulfate) ซึ่ง
เป็นยาทีใ่ ช้ส�ำ หรับป้องกันสำ�หรับโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD) มีการโฆษณาว่าให้ใช้กอ่ นยาขยายหลอดลมตัวอืน่
ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และยาชื่อการค้า Micardis (ยาชื่อสามัญ คือ telmisartan) ซึ่งเป็นยาสำ�หรับ           
ลดความดันโลหิต มีการโฆษณาว่าใช้ในการรักษาโรคไตจากภาวะเบาหวาน :ซึง่ ข้อบ่งใช้เหล่านีไ้ ม่ได้รบั การยอมรับ
ให้ใช้ในโครงการการรักษาระดับประเทศ และยังมีการส่งเสริมการขายและการใช้เกินกว่าที่กำ�หนด
ซาโนฟี-อเวนติส (Sanofi-Aventis) ตกลงที่จะจ่ายเงินถึง 109 ล้านเหรียญ เมื่อธ.ค.ปี 2555 ใน                           
ข้อกล่าวหาจ่ายผลิตภัณฑ์ฟรีให้แก่แพทย์ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมาย False Claims
Act โดยการให้แพทย์ใช้ยาชื่อการค้า Hyalgan ซึ่งเป็นยาฉีดที่หัวเข่า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อันเป็นรูปแบบของ
การทุจริต เพื่อเหนี่ยวนำ�ให้แพทย์สั่งซื้อหรือสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และยังส่งรายงานราคาขายเฉลี่ย                        
อันเป็นเท็จอีกด้วย ซึง่ จะส่งผลต่อทางการทีต่ อ้ งจ่ายเงินชดเชยเป็นจำ�นวนเงินทีส่ งู เกินจริง เนือ่ งจากไม่น�ำ ของแถม
มาร่วมในการหาค่าเฉลี่ยราคายาด้วย
นอกจากนีย้ งั สืบพบได้วา่ ซาโนฟีให้ผแู้ ทนขายยาของตนแจกตัวอย่างยา Hyalgan ฟรี นับพันชิน้ และอบรม
ผู้แทนของตนให้ท�ำการตลาดโดยเพิ่มมูลค่าแก่แพทย์ ทางการสหรัฐเชื่อว่า มีการกระท�ำดังกล่าวอีกจ�ำนวนมาก
อาทิ ซื้อ Hyalgan 100 หน่วย แถม 25 หน่วย แล้วจะได้รับประทานอาหารมื้อค�่ำสุดหรูที่บริษัทจ่ายให้ หรือ                   
ซื้อ 50 หน่วย แถมให้ 12 หน่วย ก็ได้รับการเลี้ยงมื้อค่ำเช่นกัน
แอมเจน (Amgen) ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อยุติคดีถึง 762 ล้านเหรียญ เมื่อ ธ.ค.ปี 2555 ในข้อกล่าวหา
แนะนำ�และส่งเสริมการใช้ยาหลายตัวอย่างผิดกฎหมาย เช่น ยาชื่อการค้า Aranesp (darbepoetin alfa) ในข้อ             
บ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่เคยรับรอง คือ  อ้างว่าใช้ในผู้ป่วยโลหิตจางจากโรคไตเรื้อรังหรือโลหิตจางจากการ
ได้รับเคมีบำ�บัด เนื่องจากเอฟดีเอพบว่า การใช้ยาในข้อบ่งใช้นี้จะทำ�ให้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงขึ้น4
4
US Department of Justice. Amgen Inc. Pleads Guilty to Federal Charge in Brooklyn, NY.; Pays $762 Million to Resolve Criminal Liability and False
Claims Act Allegations. December 19, 2012.  http://www.justice.gov/opa/pr/2012/December/12-civ-1523.html
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ชื่อบริษัท   GSK
ชื่อยา   Paxil , Wellbutrin
, Avandia
ความผิด  
   1. ส่งเสริมการขายยา โดยให้ใ
ช้ยา Paxil           
ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำ�กว่า 18 ปี,
ส่งเสริมการ   
ขายยา Wellbutrin นอกเหนือจา
กที่ใช้สำ�หรับ
อาการซึมเศร้า
   2. กา รปิ ด บั ง ข้ อ มู ล เรื่ อ งค วา มไ ม่
ป ลอ ดภั ย แล ะ
อันตรายจากการใช้ยาโดยเฉพาะยา
Avandia

ชื่อบริษัท     Eli Lilly
ชื่อยา     Zyprexa
ความผิด
     การขายยา Zyprexa ในสรรพคุณที่
ไม่ได้รับอนุญาต โดยการส่งเสริมการขาย
ใน เรื่ อ งกา รรั ก ษา ภา วะส มอ งเสื่ อ มใ น              
ผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
- 21 USC §331(a) (misbrand)
- 21 USC §352(a) (False or mi
sleading label)
- 21 USC §352(f)(1) (Direction
s for use and  
warnings on label)
- 21 USC §355(k)(1)  (Records
and reports)
- 31 USC §3729-3733 (False cla
ims)
ค่าปรับ 3 พันล้านเหรียญ
อื่นๆ กรกฎาคม 2012

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 21 USC §331(a) (misbrand)
  - 21 USC §352(a)
  - 21 USC §352(f)(1)
ค่าปรับ 1.42 พันล้านเหรียญ
อื่นๆ มกราคม 2009

ชื่อบริษัท     Pfizer
ชื่อยา     Bextra
ความผิด
   ส่งเสริมการขายยาอย่างผิดกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 31 USC §3729-3733
    (False claims)
ค่าปรับ 2.3 พันล้านเหรียญ
อื่นๆ กันยายน 2009
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ชื่อบริษัท     Astra Zeneca
ชื่อยา     Seroquel
ความผิด     
     ส่งเสริมการขายยาในสรรพคุณ
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 31 USC §3729-3733
  (False claims)
ค่าปรับ 520 ล้านเหรียญ
อื่นๆ เมษายน 2010

ชื่อบริษัท     Merck
ชื่อยา     Vioxx
ความผิด
     ส่ ง เส ริ ม กา รข าย ยา แก้ ป วด
อย่ า ง                    
ผิดกฎหมาย โดยส่งเสริมการขายว่าใช
้รักษา            
ข้ อ อั ก เสบ รู ม าต อย ด์ ก่ อ นที่ จ ะไ ด้ รั บ อน
ุ ญ าต
แล ะทำ � ให้ เ ข้ า ใจ ผิ ด ว่ า มี ค วา มป ลอ ดภ
ั ย ต่ อ   
หัวใจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - 31 USC §3729-3733 (False cla
ims)
ค่าปรับ 950 ล้านเหรียญ
อื่นๆ
พฤศจิกายน 2011

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
tt
bo
ims)
Ab
ชื่อบริษัท     
    - 31 USC §3729-3733 (False cla
ชื่อยา     Depakote
ค่าปรับ   1.5 พันล้านเหรียญ
ความผิด    
อื่นๆ   พฤษภาคม 2012
าย
หม
กฎ
ด
งผิ
า
ย่
าอ
     ส่งเสริมการขายย
ว่าใช้กับภาวะสมองเสื่อม

ชื่อบริษัท     Amgen
ชื่อยา     darbepoetin alfa
ความผิด     
    แนะนำ�และส่งเสริมการใช้ยา
หลายตัวอย่างผิดกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 31 USC §3729-3733 (False claims)
  - 42 U.S.C. § 1320a-7b (Anti-Kickback Statute)
ค่าปรับ   762 ล้านเหรียญ
อื่นๆ   ธันวาคม 2012
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ชื่อบริษัท      Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals Inc.)
ชื่อยา    Aggrenox , Combivent
   Micardis
ความผิด
     ส่งเสริมการขายยาหลายตัวในการใช้ซ
ึ่ง
ไม่ ไ ด้ ย อมรั บ ใน ทาง การ แพ ทย์ ทำ � การ ตลา
ด
อย่างไม่เหมาะสม การอวดอ้างทำ�ให้เข้าใจผ
ิด

ชื่อบริษัท     Sanofi-Aventis
ชื่อยา       Hyalgan
พทย์
ความผิด     จ่ายผลิตภัณฑ์ฟรีให้แก่แ
วนำ�
อันเป็นรูปแบบของการทุจริต เพื่อเหนี่ย
ณ ฑ์               
ให้แพทย์ สั่ ง ซื้ อ ห รื อ สั่ ง จ่ า ย ผ ลิ ต ภั
เฉลี่ย
ดังกล่าว และยังส่งรายงานราคาขาย
งการ           
อันเป็นเท็จอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อทา
่สูง
ที่ต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำ�นวนเงินที

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - 31 USC §3729-3733 (False claims
)
ค่าปรับ   95 ล้านเหรียญ
อื่นๆ   ตุลาคม 2012

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 42 U.S.C. § 1320a-7b
  (Anti-Kickback Statute)
ค่าปรับ   109 ล้านเหรียญ
อื่นๆ   ธันวาคม 2012

จากสถานการณ์ในสหรัฐฯ กลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทย
จะพบว่า  พฤติกรรมผิดกฎหมายของอุตสาหกรรมยาข้างต้นเกือบทั้งหมด               
เป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม การโกหก หลอกลวง สร้างหลักฐานเท็จ                
ปกปิ ด ข้ อ มู ล มิ ไ ด้ ส ะท้ อ นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมดั ง ที่ โ ฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ไ ว้ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณา                                               
พระราชบั ญ ญั ติ ย าพ.ศ.2510 และฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เป็ น มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่ มี                        
ความเกี่ยวข้องจะพบว่า  มีเพียงเรื่องการโฆษณายา แต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมการขายยาในรูปแบบอื่น
เช่น การสนับสนุนแพทย์ในด้านการเงินหรือสิง่ ของ (เช่น การสนับสนุนการประชุมวิชาการ การเลีย้ งอาหารแพทย์
การช่วยเหลือแพทย์ในการทำ�วิจัย การติดสินบนแพทย์กรณีที่มีการสั่งใช้ยาของบริษัท) การอ้างผลการวิจัยหรือ
การบิดเบือนผลการวิจยั เพือ่ สนับสนุนการใช้ยาของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนแพทย์ ฯลฯ
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นช่องว่างของกฎหมายทั้งสิ้น
9
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นอกจากจะทำ�ให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่าย
ด้านยาเนื่องจากการตลาดที่ไม่เหมาะสมของบริษัทยา
แล้ว ยังเกิดอันตรายจากการใช้ยาเนื่องจากบริษัทยา         
ได้ มี ก ารแทรกแซงข้ อ มู ล การวิ จั ย หรื อ ปกปิ ด ข้ อ มู ล
อันตรายจากการใช้ยาด้วย หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้           
ในประเทศไทย จะไม่สามารถดำ�เนินคดีหรือมีมาตรการ
ป้องปรามที่เป็นรูปธรรมได้
ดั ง นั้ น ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมา            
เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนและภาควิ ช าการได้ เ ห็ น            
ความสำ�คัญเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จึงได้ร่วมกันลงชื่อ
เพือ่ เสนอร่างพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)
เพิม่ เนือ้ หาในการกำ�กับดูแลเรือ่ งโฆษณายาและส่งเสริม
การขายยา  เสนอต่อรัฐสภาให้พิจารณาเป็นกฎหมาย
ต่อไป และได้ทำ�หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง           
ให้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า ว โดย             
ลงนามรับรองเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับ           
การตอบรับ
นอกเหนื อ จากความพยายามของภาค
ประชาชน คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้

ปรับปรุงนโยบายด้านยาแห่งชาติและได้ผนวกมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551 เรือ่ ง การเข้าถึงยาถ้วนหน้า
ของประชากรไทย และร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารตาม
ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เรือ่ ง การยุติ
การส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ข าดจริ ย ธรรม:เพื่ อ ลด               
ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ย              
เข้ า ไว้ ใ นนโยบายแห่ ง ชาติ ด้ า นยา  พ.ศ.2554 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.255525595  ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
14 มี น าคม 2554 และได้ มี ม ติ รั บ ทราบรายงาน                  
ความคืบหน้าการดำ�เนินการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
25546 แต่จนถึงขณะนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังไม่เคยถูก
นำ�ไปปฏิบัติ และมีแนวโน้มจะถูกถ่วงเวลาการปฏิบัติ
ออกไปด้วยการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดังนั้น ผู้บริโภคไทยยังต้องเผชิญความเสี่ยง  
ต่อชีวิตจากการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม        
ของอุตสาหกรรมยาต่อไป

บางส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
- ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กำ�หนดให้มกี ารพัฒนาระบบการขึน้ ทะเบียนตำ�รับยาและทบทวน
ทะเบียนตำ�รับยา  การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้ทันสมัย และส่งเสริมการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
พัฒนากลไกกำ�กับดูแลการสั่งใช้ยา จัดตั้งองค์กรระดับชาติที่กำ�กับดูแลด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนา
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางองค์การอนามัยโลกให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศให้
ทุกภาคส่วนได้นำ�ไปใช้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา 
กำ�หนดให้มีระบบการขึ้นทะเบียนตำ�รับยาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดูแลยา                      
หลังออกสู่ตลาด การพัฒนาระบบเตือนภัยด้านยา  และการทบทวนทะเบียนตำ�รับยาที่มีผลกระทบสูงต่อผู้บริโภค
และสังคม
5

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554
6

มติคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เรื่อง ความคืบหน้าการดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย
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หมุนดูโลก

ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

กติกาใหม่ ๆ
ในการควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยา
				
ของภาคอุตสาหกรรม
เมื่อแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา(กพย.) จัดแถลงข่าว “ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวจาก
คดีฉ้อโกงด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกปรับเกือบแสนล้านบาท”
เมื่อปีที่แล้ว (2555) นั้น พบว่าในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา  มีกรณีศึกษาทั้งหมด 6 ราย แต่จากวันนั้นมาถึงปัจจุบัน                  
พบกรณีศึกษาเพิ่มเติมอีกจำ�นวนหนึ่งที่ทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาในศาล และ/หรือตัดสินแล้ว จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้มาตรการหรือกฎหมายเฉพาะใดบ้าง ด้วยหน่วยงานใด ในการดำ�เนินการดังกล่าว รวมทั้ง     
ประเทศต่างๆ มีกฎหมาย หรือกติกาใหม่ๆ  ใดบ้างที่ควบคุมพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยา หรือการตลาดยา
ล่าสุด พบว่าวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษ ฉบับที่  346 ปีนี้ (2556) ให้ความสำ�คัญต่อเรื่องนี้ ถึงกับ
ลงบทบรรณาธิการ ว่าจะทำ�อย่างไรให้สามารถควบคุมภาคธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการ               
ขายยาที่ผิดกฎหมาย หรือที่ทำ�การทุจริตต่างๆ ได้   มีประเด็นที่ควรคำ�นึงถึง เช่น ศาลมีความลังเลใจในการปรับ
บริษัทยา หากการปรับนั้นก่อให้เกิดปัญหากับความอยู่รอดของอุตสาหกรรม หรือมักเกิดความล่าช้าในการหาตัว
ผูก้ ระทำ�ผิด รวมทัง้ การทีห่ น่วยงานควบคุม(regulator) มักขาดแคลนทรัพยากรในหลายๆ ด้าน  ทัง้ นีก้ ารจะดำ�เนิน
การตามกฎหมายของการควบคุมการส่งเสริมการขายยาให้มีประสิทธิภาพนั้น จำ�เป็นต้องใช้ทั้งทรัพยากรและ
ความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างมากเพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง    
บทความนี้ ได้ประมวลกฎหมาย หรือกติกาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เป็นทิศทางใหม่ๆ ของประเทศต่างๆ
ที่ใช้ในการควบคุมการส่งเสริมการขายยา หรือการทำ�การตลาดยาของภาคอุตสาหกรรม
หลักการและวิธีการควบคุมการส่งเสริมการขายยา
การส่งเสริมการขายยา หมายถึง การกระทำ�ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลและการชักชวนหรือ
ล่อใจทุกวิถีทางโดยผู้ผลิตและผู้จำ�หน่าย เพื่อชักนำ�ให้เกิดการสั่งยา  การจัดหายา  การสั่งซื้อยา  และการใช้ยา           
เพิ่มขึ้น1
1

WHO (1988) WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion แปล และจัดพิมพ์ โดยกลุ่มศึกษาปัญหายา เมื่อ พ.ศ. 2537 และ 2538 พิมพ์ซ้ำ�โดย
แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา เมื่อพ.ศ. 2552 และ 2553
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โดยทั่วไปการควบคุมการส่งเสริมการขายยาของภาคอุตสาหกรรม อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ

1

การควบคุมโดยภาครัฐ
(government regulation) หรือ
บางครั้งเรียกว่า Command and
Control Regulation ตัวอย่าง
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส และไทย

2

การควบคุมกันเองของ
อุตสาหกรรมยา ที่เรียกว่า
self-regulation ดำ�เนินการโดยองค์การ
หรือสมาคม และผู้ที่กระทำ�ผิดจะถูก
sanction โดยสมาชิก เช่น
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
ฟินแลนด์

3

การร่วมกันควบคุม
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
Co-regulation
สหราชอาณาจักร

ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาการควบคุมการส่งเสริมการขายยา ได้แก่
1. หน่วยงานควบคุมคือใคร (รัฐ หน่วยงานอิสระ สมาคมเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ) หน่วยงานอยู่
ระดับใด (ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด)
2. ใครบ้างที่ถูกควบคุม - อุตสาหกรรมผลิตยา นำ�เข้ายา เจ้าหน้าที่/ผู้แทนยา ผู้ผลิตสื่อหรืออุปกรณ์
แจกแถม ผู้จัดกิจกรรม สื่อมวลชน สถานีหรือช่องทางกระจายสื่อ
3. ลักษณะการควบคุมเป็นอย่างไร ควบคุมอะไร และอย่างไร
		
ก. ตรวจสอบและอนุญาตข้อมูล กิจกรรมการส่งเสริมการขายยา
		
ข. กำ�หนดข้อมูลที่ใช้ในการส่งเสริมการขายยา
		
ค. กำ�หนดให้ส่ง promotional material ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม
		
ง. กำ�หนดให้เปิดเผยสู่สาธารณชนถึงมูลค่าการส่งเสริมการขายยา รายชื่อบริษัท และผู้รับเงิน
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ
		
จ. กำ�หนดมูลค่าขั้นต่ำ�การส่งเสริมการขายยา
		
ฉ. กำ�หนดภาษีจากมูลค่าการส่งเสริมการขายยา
		
ช. กำ�หนดคุณภาพผู้แทนยา
4. กฎหมายที่ควบคุม มีได้หลากหลายประเภท เช่น Bribery Act 2010 และ Drug Act 1968 ของ
สหราชอาณาจักร Payment Sunshine Act และ Food Drug Cosmetic Act ของสหรัฐอเมริกา
5. กิจกรรมโดยหน่วยงาน หรือองค์กรอิสระ ที่ไม่ใช่หน่วยงานควบคุม
		
ก. การเปิดเผยข้อมูล โดยกลุ่มสื่อมวลชน ProPublica
		
ข. การประเมินสถานการณ์ โดยสมาคมวิชาชีพ นักศึกษา Pew Project AMSA
		
ค. องค์กรเอกชนไม่แสวงกำ�ไร No Free Lunch, Healthy Skepticism, HAI,
		
ง. องค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ WHO/WHA/UN
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6. การบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
7. แหล่งงบประมาณ/วิธีบริหารการเงินการคลังที่ใช้ในการจัดการควบคุมการส่งเสริมการขายยา
การควบคุมการส่งเสริมการขายยา กระทำ�ได้ในหลายลักษณะ เช่น มี pre-censore หรือการอนุมตั ขิ อ้ มูล
และรูปแบบการส่งเสริมการขายยาและการโฆษณา การกำ�หนด ข้อความที่สามารถโฆษณาได้ หรือห้ามโฆษณา
การกำ�หนดให้ส่งเอกสารส่งเสริมการขายยา (promotional material) ในวันแรกที่ทำ�การส่งเสริมการขายหรือ
มาตรการตรวจหลังกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
ระบบการเงินการคลังในการควบคุมการส่งเสริมการขายยาของภาคอุตสาหกรรม2
อุตสาหกรรมยาได้ใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตนเองในขณะที่งบที่ใช้ของ
ภาครัฐในการควบคุมกลับมีจ�ำ กัด ซึ่งหากจะให้เกิดผลในการเฝ้าระวังต้องมีลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ คือ ความ
มั่นคงของรายได้ คาดการณ์ได้ถึงผลลัพธ์ด้านการเงิน และมีความเป็นอิสระไม่มีการผูกมัดระหว่างงบที่ใช้ไปกับ
ผลการทำ�งานที่ได้ มีงานการศึกษาวิเคราะห์ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของรูปแบบการควบคุม 6 ประเภท
ได้แก่

1

2

3

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากบริษัทยา ค่าธรรมเนียมที่บริษัทยาจ่ายให้
ค่ า ธรรมเนี ย มจากผู้ จ่ า ยเงิ น
ต่อจำ�นวนการผลิตวัสดุสง่ เสริมการ หน่วยงานควบคุมด้านยาเมื่อมีการ (payer) อาจเป็น รัฐบาล ผูด้ แู ลระบบ
ขาย หรื อ อาจเก็ บ เป็ น ภาษี ร วม ยื่นขอขึ้นทะเบียนตำ�รับยา หรืออาจ หลั ก ประกั น หรื อ จากบริ ษั ท ยา
ทัง้ หมดในเรือ่ งการส่งเสริมการขาย จ่ายเป็นรายปี
ต่อการสัง่ จ่ายยาแต่ละใบ

4

5

6

ค่าปรับจากบริษัทยาเมื่อมีการทำ� งบประมาณปกติจากภาษีเงินได้ ค่าใช้จา่ ยจากกองทุนประกันสังคม
ผิดกฎ กฎหมาย หรือ ระเบียบที่ ปกติ
(social insurance) หรือ กองทุนร่วม
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรม
(mutual insurance)
ซึ่งรูปแบบทั้ง 6 นี้ มีทั้งผลทางบวก และผลทางลบ และอาจไม่สามารถนำ�เพียงรูปแบบเดียวไปประยุกต์
ใช้ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงมัก หรือควรผสมผสาน 2-3 รูปแบบการควบคุมเหล่านี้
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและเพิ่มงบประมาณที่จะได้รับ ดังนั้นระบบการเงินการคลังของการควบคุมการส่งเสริม
การขายยาจึงไม่ควรเป็นแค่การควบคุมการส่งเสริมการขายโดยผ่านการป้องกันยาราคาแพงและการป้องกันอาการ
ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการสั่งจ่ายยาไม่เหมาะสม
2

Lexchin J (2012) Models for financing the regulation of pharmaceutical promotion. Globalization and Health 2012, 8:24. accessed from http://www.
globalizationandhealth.com/content/8/1/24
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ทิศทางใหม่ ของการควบคุมการส่งเสริมการขายยาของประเทศต่างๆ
ปัจจุบันมีประเทศหลายประเทศเริ่มพัฒนาระบบการควบคุมการขายยาในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติม                   
จากรูปแบบเดิมๆ ที่ดูเหมือนล้าสมัย ตามไม่ทันสถานการณ์
สหรัฐอเมริกา
มีการใช้กฎหมายหลายฉบับในการจัดการควบคุมการส่งเสริมการขายยาใน Food Drug and Cosmetic
Act 1938 (และฉบับแก้ไข) ควบคุมเรือ่ งการส่งเสริมการขายยาในหลายๆ ด้าน  ต่อมาเริม่ แนวคิดเรือ่ งความโปร่งใส
มีการเสนอร่างกฎหมาย Physician Payment Sunshine Act3  เมื่อเริ่มต้นจัดทำ�ร่าง ได้แยกออกมาเป็นกฎหมาย
เฉพาะ แต่ต่อมามีการปรับมาจัดทำ� Patient Protection and Affordable Care Act   ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2553            
มีเป้าหมายเพือ่ ลดจำ�นวนผูเ้ ข้าไม่ถงึ ระบบบริการสุขภาพ จากเดิมทีเ่ คยมีระบบสวัสดิการ Medicaid และ Medicare
(ประกาศใช้ในปี  2508)  ตามกฎหมายจะมีการประกาศระเบียบเพิ่มเติม ที่จะมีผลบังคับใช้ ระหว่างปี  2553 จนถึง
ปี 2563 ทั้งนี้ ตามกฎหมายมี “Sunshine” Provision ที่เพิ่งประกาศออกมาในปี 2555 ล่าช้าไปกว่ากำ�หนด                    
เดิมไปปีกว่า  และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 โดยระเบียบดังกล่าวกำ�หนดให้บริษัทยา  ชีววัตถุ   เครื่องมือแพทย์         
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Medicaid, Medicare, และ CHIP (the Children’s Insurance            
Program) ต้องรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำ�ปี ถึงการจ่าย หรือโอนเงิน แก่แพทย์
หรือโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมและ Group Purchasing Organization (GPO) ที่เกี่ยวข้อง            
ก็ต้องรายงานถึงรายชื่อแพทย์ ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นด้วย โดยรัฐมนตรีฯ           
ต้องรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อนำ�ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน ทำ�ไมจึงต้องเข้มงวด            
เรื่องนี้ เพราะงบประมาณที่ใช้ไปใน 3 ระบบหลักประกันสุขภาพที่จะขยายให้ครอบคลุมประชากรที่กว้างขวาง           
ขึน้ นัน้ ใช้เงินภาษี จัดเป็นสวัสดิการอย่างหนึง่ ซึง่ ระบบสวัสดิการของไทยทีใ่ ช้เงินภาษี ต้องคำ�นึงถึงเรือ่ งนี้ และวาง
กติกาเพื่อความรัดกุมการจ่ายเงิน มีการตรวจสอบและรายงานความโปร่งใส  ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการข้าราชการ
ประกันสังคม และ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
อนึ่ง ขณะนี้องค์กรด้านสื่อชื่อ ProPublica   ได้จัดทำ�โครงการทดลองรวบรวมจำ�นวนเงินที่บริษัท                   
จ่ายแพทย์4    โดยเปิดเผยให้สืบค้นได้ ทั้งชื่อแพทย์ และชื่อบริษัท ตาม link นี้   http://www.propublica.org/series/
dollars-for-docs
จากกรณีทศี่ าลในสหรัฐอเมริกาได้สงั่ ปรับอุตสาหกรรมยาไปนัน้ (อ่านรายละเอียดในเรือ่ งจากปก) มีการ
ใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ เช่น False Claim Act   เป็นกฎหมายเก่าแก่ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีลินคอนแต่ก็ยังใช้ได้           
ร่วมกับกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นการทำ�งานลักษณะพหุภาคี  เช่นมีการตัง้ หน่วยงานร่วมทำ�งาน ชือ่ The
Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT) ในปี 2552 เป็นความร่วมมือของสำ�นักงาน
อัยการ และ กระทรวงสาธารณสุข   นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค     
ระดับต่างๆ หน่วย Criminal Investigation ขององค์การอาหารและยา  กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน            
TRICARE Program Integrity การไปรษณีย์ รวมไปถึง FBI (หน่วยสืบสวนกลาง)
3

http://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr3590/text

4

http://projects.propublica.org/docdollars/
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สหราชอาณาจักร
มีกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยา  คือ Medicines Act 1968
ควบคุมการขึ้นทะเบียนตำ�รับยา  ควบคุมเรื่องโฆษณา มีการจัดตั้ง Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) โดยปรับจาก Medicine Control Agency (MCA) ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาอย่างเดียวมาสู่              
การควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมด ทั้งนี้ Medicines Act 1968 กำ�หนดเรื่องการควบคุมการโฆษณา  และใน            
ปี 2553 สหราชอาณาจักร เพิ่งประกาศ Bribery Act 2010 ควบคุมทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นที่จะนำ�ไปสู่การ
เกิดคอรัปชั่น มีผู้ตั้งข้อสังเกตให้ระมัดระวังความหมายและการกระทำ� ระหว่าง Hospitality และ Bribery ที่มีความ
ใกล้เคียงกันอยู่  และบางส่วนใกล้เคียงกับกิจกรรมส่งเสริมการขายยาด้วยเช่นกัน
การส่งเสริมการขายยาของอังกฤษ จัดเป็น self-regulation  เป็นการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมยา
ภายใต้สมาคม ABPI โดยมีเกณฑ์จริยธรรม  (code of conduct) ชื่อ the Association of British Pharmaceutical
Industry (ABPI) code of practice  for the Pharmaceutical Industry ต่อมาในปี 2536 ABPI จึงจัดตั้งองค์กรอิสระ
ที่แยกออกมา ชื่อ The Prescription Medicine Code of Practice Authority (PMCPA) เพื่อทำ�หน้าที่บังคับใช้ code
ดังกล่าวข้างต้น และ PMCPA นีไ้ ด้ท�ำ ความตกลง (MOU) กับองค์การควบคุมด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ( MHRA)
ในการแบ่งงานการทำ�งานเรื่องการควบคุมการส่งเสริมการขายยา กับเรื่องการควบคุมโฆษณา จึงอาจจัดว่าเป็น
co-regulation ได้ด้วย
แคนาดา5
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในแคนาดาสามารถทำ�ได้เฉพาะทีม่ กี ารอนุญาตให้จ�ำ หน่ายได้ มีขอ้ กำ�หนด
เฉพาะสำ�หรับการโฆษณายาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์สู่ประชาชน   มีองค์กรอิสระที่หน่วยควบคุมสุขภาพรับรอง                    
ชือ่ Pharmaceutical Advertising Advisory Board  (http://www.paab.ca/) ทีท่ �ำ หน้าทีป่ ระเมินและอนุญาตการโฆษณา
ยาสู่บุคลากรสุขภาพ
ฝรั่งเศส
มีการจัดระบบใหม่ในการควบคุมการส่งเสริมการขายยา เช่น  ข้อกำ�หนดที่ L. 5122-9 ของกฎหมาย
ด้านสุขภาพ (the French Health Laws) ที่กำ�หนดให้อุตสาหกรรมยาต้องยื่น promotional material ทุกชิ้น ล่วงหน้า
ก่อนที่จะเผยแพร่  

5

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-eng.php
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ฟินแลนด์6
มีการใช้ระบบควบคุมกันเองตั้งแต่ปี 2502 โดยในช่วงดังกล่าวเป็นลักษณะ self regulation อย่างแท้จริง
เพราะใช้สิ่งที่เรียกว่า  voluntary contracts ปราศจากการควบคุมโดยรัฐ ปัจจุบัน The Pharma Industry Finland
(PIF) เป็นผู้ดูแลสมาชิกจำ�นวน 61 แห่ง ซึ่งตกลงในหลักการที่จะปฏิบัติตาม Code of Marketing of Medicinal
Products หากมีการละเมิดสมาชิกจะดำ�เนินการก่อนในชั้นแรก ที่เป็น self-regulatory system โดยใช้ Inspection
Board I & II และ the Supervisory Commission for the Marketing of Medicinal Products ทำ�หน้าที่รับเรื่องอุทธรณ์  
กรรมการเหล่านี้มีจำ�นวนหนึ่งมาจากภายนอก และอีกส่วนมาจากสมาชิกของสมาคมแล้วค่อยส่งเรื่องต่อไปให้
หน่วยงานที่ควบคุมต่อไป ซึ่งเรียกว่า  National Agency for Medicines (NAM) เป็นผู้ที่เฝ้าระวังการส่งเสริมการ         
ขายยา  แต่จะไม่ดำ�เนินการสอบสวน (inspect) ตั้งแต่แรก แต่รอกรณีจากสมาคมอีกชั้นหนึ่ง มีการใช้กฎหมาย
Medicines Act (395/1987) และ Medicines Decree (693/1987) เพื่อควบคุมการตลาดยา และอาจมีบางส่วนจาก
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาประกอบด้วย
เดนมาร์ค7
การควบคุมมีพัฒนาการตามลำ�ดับ จาก self regulation ต่อมามีการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยา          
หลายแห่ง ได้แก่ The Danish Association of the Pharmaceutical Industry (Lif), the Danish Generic Medicines
Industry Association(IGL), the Danish Association of Parallel distributors of Pharmaceuticals (PFL) ต่อมา            
ในปี 2550 มีการจัดตั้ง Co-operative Agreement โดยการไปร่วมกับ  the Association of Danish Pharmacies,
the Danish Medical Association  ต่อมามีการจัดตั้ง the Executive Order on Promotion of medicinal products
ซึ่งปฏิบัติตาม Directives 2001/83/EC อย่างไรก็ดี เนื่องจากความยุ่งยากในการบริหาร และมีกติกาหลายกติกา 
ที่ต้องปฏิบัติตาม ในที่สุด ความร่วมมือดังกล่าวก็ยุติลง และล่าสุดในปี 2554 มีการจัดตั้ง the Ethical Committee
for the Pharmaceutical Industry in Denmark เป็นองค์กรเดียวที่ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎต่างๆ ที่ควบคุม
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 6 กติกา ได้แก่ (1) the Danish Ethical Rules for the Promotion of Medicinal Products towards
Healthcare Professionals (2) Ethical Rules for Collaboration between Patient Groups, etc. and the Pharmaceutical Industry (3) Ethical Rules for Dialogue and Negotiations with Decision Makers [code on lobbying
activities] (4) บางส่วนของ the Executive Order on Promotion concerning promotion of medicinal products
towards healthcare professionals [ควบคุมทั้งหมดโดยองค์กรควบคุมด้านยา หรือ the Danish Medicines Agency] และบางส่วนของหมวดที่ 7 ของกฎหมายยา the Danish Medicines Act (5) Ethical Rules for Pharmaceutical Companies’ Relations with the Danish Hospital Sector (6) Ethical Rules for the Pharmaceutical Industry’s
Donations and Grants to Hospitals
6

Kytta K and Tala J (2008) Review of the Self-Regulatory System for Pharmaceutical Promotion, Research Communication No. 88, National Research
Institute of Legal Policy
7

The Ethical Committee for the Pharmaceutical Industry in Denmark (ENLI) (2011) The Danish Ethical Rules for Promotional Products towards
Healthcare Professionals
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อินเดีย8
กรมสรรพากรของอินเดียประกาศในปี  2555 ว่าเตรียมเก็บภาษีจากเงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทยาใช้ไปในการ
ส่งเสริมการขายยา  เช่น การแจกของชำ�ร่วย และผู้ที่รับของดังกล่าวก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน การตัดสินใจนี้            
เกิดมาจากการทีแ่ พทยสภาอินเดียได้แก้ไขกติกาทีห่ า้ มแพทย์และสมาคมแพทย์รบั ของจากอุตสาหกรรมยา อาหาร
และเครื่องมือแพทย์ เช่นของขวัญ เงิน ค่าเดินทาง การอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ตุรกี
มีการออกกฎหมายใหม่ เมือ่ ปลายปี 2555 ทีป่ รับปรุงกฎหมายเดิมในการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามการส่งเสริมการขายยาของอุตสาหกรรมยาที่ครอบคลุมกิจกรรมให้มากที่สุด โดย                
การเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบไปด้วยการกำ�หนดคุณสมบัติของผู้แทนยาเฉพาะที่ไปพบกับผู้ประกอบวิชาชีพว่า                 
ต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรอง (ที่มีอายุ 4 ปี) ผู้แทนยาที่เข้าทำ�งานหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ต้องมีความรู้           
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องได้รับการประเมินเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรดังกล่าว ส่วนผู้แทนยาที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย ด้าน Medical Promotion and Marketing Programme ไม่ต้องรับการประเมินอีก

สรุป
มี ก ารใช้ ก ฎหมายหลายฉบั บ กติ ก า  หรื อ เกณฑ์ จ ริ ย ธรรมที่             
หลากหลายในการควบคุมการส่งเสริมการขายยา ซึ่งลักษณะการควบคุม
มีได้ทั้งเป็นการควบคุมโดยรัฐ รัฐร่วมมือกับอุตสาหกรรมยา หรือ ควบคุม
กันเองโดยอุตสาหกรรมยา (มีแนวโน้มลดลง) รวมทั้งการเฝ้าระวังติดตาม
และลงโทษ ที่มากมายกว่าแค่การปรับ มีคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ ห น่ ว ยงานที่ ติ ด ตาม และใช้ ก ฎหมายก็ มี ค วาม               
หลากหลายเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ จะเห็นความสำ�คัญและประยุกต์
ใช้ โดยเฉพาะหากรัฐเป็นผู้จ่ายเงินในระบบสวัสดิการ ก็ยิ่งให้ความสำ�คัญ
และเข้มงวดการควบคุมการส่งเสริมการขายยา

8

C Unnikrishnan, “I-T depart to tax pharma firms spending on freebies for doctors”, TNN Aug 7, 2012, 03.16AM IST, ค้นจาก  http://articles.timeso-

findia.indiatimes.com/2012-08-07/india/33082096_1_income-tax-pharma-companies-freebies
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ใกล้ตัว

ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

การควบคุมการส่งเสริมการขายยา
ใน ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …… ฉบับประชาชน

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า  พระราชบั ญ ญั ติ ย า              
พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไข (พ.ศ. 2518, 2522, 2527,
2530) มีเพียงมาตรา 77 และหมวด 11 (มาตรา 88,
88ทวิ, 89, 90, 90ทวิ) หมวดที่ว่าด้วยการควบคุม            
การโฆษณายา  แต่ ยั ง ไม่ มี ม าตรการที่ ก ล่ า วถึ ง การ              
ส่งเสริมการขายยาที่ชัดเจนในกฎหมาย จึงก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบตั แิ ละการควบคุมมากมาย และไม่เห็น
ประกาศ หรือการดำ�เนินคดีใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำ�
เรือ่ งส่งเสริมการขายยา ดังนัน้ ในร่างพระราชบัญญัตยิ า 
พ.ศ. ...... ฉบั บ ประชาชน จึ ง ได้ มี ก ารบรรจุ เรื่ อ ง                     
การโฆษณาและส่งเสริมการขายไว้ในหมวดที่ 6 โดยมี
เรือ่ งการอุทธรณ์ใน หมวด 9 และบทลงโทษในหมวด 11
ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ามีความพยายามขัดขวางร่างพระ
ราชบัญญัติดังกล่าวในหลายๆ รูปแบบ เข้าใจว่า หมวด
6, 9 และ 11 นี้ เป็นหมวดที่ไม่เป็นที่ต้องการของ                     
ผู้ ท่ี คั ด ค้ า น เรามาดู กั น ว่ า ในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ                  
ดังกล่า วมีอะไรบ้ าง จึงมีผู้พยายามขัดขวาง แม้ว่า         
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะได้รบั การยืนยันโดยรัฐสภา
ว่ า มี ก ารตรวจสอบและพบว่ า จำ � นวนประชาชนที่
สนั บ สนุ น มี จำ � นวนเกิ น 10,000 รายชื่ อ รอเพี ย ง               
การรับรองของนายกรัฐมนตรี ก็จะเข้าไปพิจารณาใน
รัฐสภาได้ตอ่ ไป รวมทัง้ รอร่างจากกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะที่ประเทศต่างๆ พยายามปรับปรุงการควบคุม

การส่งเสริมการขายยาในหลายๆ รูปแบบ (อ่านเพิม่ เติม
ได้ที่รายงานการทบทวนวรรณกรรมเรื่องกติกาใหม่ๆ
ในการควบคุมการส่งเสริมการขายยา  ในยาวิพากษ์
ฉบับนี้)
ในร่างพระราชบัญญัติ มีทั้งหมด 3 หมวด            
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริม
การขายยา ได้แก่ หมวด 6 มีทงั้ หมด 10 มาตรา (มาตรา 
130-139) มาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม
การขาย คือ มาตรา 130 ถึงมาตรา 133 และมาตรา 
139 มาตราที่เหลือของหมวดนี้เกี่ยวกับการโฆษณา  
ส่วนหมวด 9 เรื่องอุทธรณ์ ที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 151
ส่วนหมวด 11 ว่าด้วยบทกำ�หนดโทษ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรา  163 และ มาตรา  181 จึ ง ขอคั ด มาให้ ไ ด้                    
รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
หมวด 6
มาตรา 130 ห้ามมิให้ผู้ใดส่งเสริมการขายหรือโฆษณา
ยาตามมาตรา 6 (2) หรือยาตามมาตรา 140
มาตรา 131 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำ�การส่งเสริมการขาย
เว้นแต่จะเป็นการกระทำ�โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                
ที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 132 และมาตรา 133

18

87873_003-030_Pc5.indd 16

12/6/2556 20:14:24

มาตรา 132 การส่งเสริมการขายโดยตรงต่อผูป้ ระกอบ
วิ ช าชี พ จะต้ อ งไม่ ก ระทำ � การในลั ก ษณะการให้ เงิ น
ทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ   
เว้ น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า การให้ ดั ง กล่ า วเป็ น การให้                  
ตามประเพณี ห รื อ เป็ น การให้ สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การ              
ประกอบวิชาชีพนั้นโดยตรง และมีมูลค่าเกินอัตราที่                         
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำ�หนด
มาตรา 133 การส่งเสริมการขายโดยตรงต่อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ ผู้รับอนุญาตต้องเสนอสิ่งที่เป็นจริง ถูกต้อง           
เป็นข้อมูลความรู้ที่สมดุล รอบด้าน ทันสมัย สามารถ
พิสจู น์ได้ ไม่ท�ำ ให้เข้าใจผิด หรือต้องไม่จงใจละเลย หรือ
ชักนำ�ให้เกิดการใช้ยาเกินจำ�เป็น โดยเพิ่มความเสี่ยง            
ในการใช้ยามากขึ้น หรือกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องประกาศกำ�หนด ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้ใดส่งเสริม
การขายยา ดังต่อไปนี้
1. โอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วน
ประกอบของยาว่า สามารถบำ�บัด บรรเทา รักษา หรือ
ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือ
หายขาด หรือใช้ถ้อยคำ�อื่นใดที่มีความหมายในทำ�นอง
เดียวกัน
2. การแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จ หรือ            
เกินความจริง และต้องไม่มีลักษณะที่ปิดบัง อำ�พราง
ลักษณะหรือสรรพคุณยาที่แท้จริง
3. ข้ อ ความที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด                      
ในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับยาหรือบริการยา  ไม่ว่ากระทำ�
โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิง่ หนึง่
สิ่งใด อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง
4. กระทำ � การด้ ว ยวิ ธี อั น เป็ น อั น ตรายต่ อ
สุ ข ภาพ ร่ า งกาย หรื อ จิ ต ใจ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด                
ความรำ�คาญ

5. กระทำ�โดยวิธีแถมพก ตั้งคำ�ถามให้ตอบ           
เพื่อชิงรางวัล ออกสลาก หรือวิธีการอื่นใด ในทำ�นอง
เดียวกัน
6. กระทำ�โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไข เกีย่ วกับการส่งเสริมการขายทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
กำ�หนด
มาตรา 139 ในกรณีทผี่ อู้ นุญาตเห็นว่าการส่งเสริมหรือ
การขายหรือการโฆษณาใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้
ให้ ผู้ อ นุ ญ าตมี อำ � นาจออกคำ � สั่ ง อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด          
ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการส่งเสริม
การขายหรือการโฆษณา
2. ห้ามใช้ข้อความหรือวิธีการบางอย่างที่
ปรากฎในการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
3. ระงับการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา
4. สั่งยึด อายัด หรือส่งมอบเอกสาร ข้อมูล
หรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  จะเกี่ยวข้องกับ
การกระทำ�ความผิดในเรื่องการส่งเสริมการขายและ
การโฆษณา
คำ�สัง่ ตามวรรคหนึง่   ผูอ้ นุญาตจะสัง่ ให้จ�ำ กัด
การประกอบการของผู้รับอนุญาต หรือสั่งให้โฆษณา 
เผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
ด้วยก็ได้
หากพบว่ า การส่ ง เสริ ม การขายหรื อ การ
โฆษณายาอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง           
ให้ ผู้ อ นุ ญ าตประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ มี อำ � นาจหน้ า ที่            
เพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป

19

87873_003-030_Pc5.indd 17

12/6/2556 20:14:26

หมวด 9
มาตรา 151 ผู้รับอนุญาต หรือผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ในหมวดการส่งเสริมการขายและการโฆษณา ซึ่งถูกสั่ง
ให้ ร ะงั บ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายหรื อ สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ์อุทธรณ์
เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งของผู้อนุญาต
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี
คำ�วินจิ ฉัยของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งให้ถอื
เป็นที่สุด
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการประกาศ
อุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ ไม่เป็นเหตุให้ทเุ ลาการบังคับตาม
คำ�สั่งของผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด 11
มาตรา 163 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือใบส�ำคัญการจดแจ้ง
หรือได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา 135 ผู้ใด
ถู ก ลงโทษปรั บ ทางปกครองและจงใจหรื อ เจตนา
กระท�ำความผิดที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองซ�้ำอีก
ให้ผอู้ นุญาตมีอ�ำนาจสัง่ พักหรือเพิกถอนใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตหรือใบส�ำคัญการ
จดแจ้งดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา 181 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 131 มาตรา 132 ต้อง
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
หรือทั้งจำ�และปรับ

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
(ฉบับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555)
ลำ�ดับเหตุการณ์
วัน เดือน ปี
13 พฤษภาคม 2531
ปี 2537-2538
ปี 2537

18 ธันวาคม 2552

รายละเอียด
มติสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ WHA 41.17 ประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยา
กลุ่มศึกษาปัญหายา แปลและพิมพ์เผยแพร่
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาร่างเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา แต่ก็มิได้มีการประกาศ หรือ นำ�ไปใช้
แต่อย่างใด
ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ 4 ยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม : เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสุขภาพของผู้ป่วย
http://nha2009.samatcha.org/sites/nha2009.samatcha.org/files/Resolution_with_
Annex4-3.8-drug-231252.pdf
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วัน เดือน ปี
20 กรกฎาคม 2553

31 พฤษภาคม 2554

รายละเอียด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวโดยมอบหมายให้           
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานที่ ม าจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ธุ ร กิ จ ยาทั้ ง ในและ                
ต่างประเทศ เพื่อทำ�หน้าที่พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา           
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ รวมถึงศึกษา
ระบบการนำ�หลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลหรือขยาย
เพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำ�เนินการตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ : ยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อ            
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
      1. ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่                 
2 กันยายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์              
การพั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ โดยผนวกการดำ � เนิ น การตามมติ ใ นข้ อ 2 ไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7 การส่งเสริม
จริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เห็นชอบนโยบายดังกล่าวแล้ว
     2. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำ�งานขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมผู้ สั่ ง ใช้ ย าและยุ ติ ก ารส่ ง เสริ ม การขายยาที่                                   
ขาดจริ ย ธรรม เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นยุ ท ธศาสตร์                   
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และให้คณะทำ�งานฯ เสนอความคืบหน้าการดำ�เนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
       3.   คณะทำ�งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติ                  
การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมได้จัดทำ�แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์               
ส่งเสริมจริยธรรมผูส้ งั่ ใช้ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม พ.ศ. 2554
และพัฒนาร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
กลางของประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ              
ให้ความเห็นต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งกำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินการ             
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554
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วัน เดือน ปี
26 กรกฎาคม 2554

รายละเอียด
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ นำ�โดย ศ.(คลินิก) นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ประธานอนุกรรมการฯ
และ นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ ประธานคณะทำ�งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์             
ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ภายใต้
คณะอนุกรรรมการฯ ร่วมกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
และสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย โดยมีกลุ่มที่
เกีย่ วข้องทัง้ บุคลากรสาธารณสุข ผูส้ งั่ ใช้ยา เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการ
เภสัชกรรม บริษทั ยา ผูแ้ ทนยา ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั ซือ้ จัดหายาของสถานพยาบาล บุคลากร
จากสถานศึกษา  และนักกฎหมาย เข้าร่วมกว่า  100 คน ก่อนสรุปผลเสนอแนะ                 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบและคาดหวังให้            
สภาวิชาชีพและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องนำ�ไปประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
http://www.samatcha.org/?q=node/532

9 สิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีมติเห็นชอบกับร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ
แพทยสภาทำ�หนังสือคัดค้านร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ ระบุสาเหตุที่ให้ตัดหมวด 2 ออก
เพราะเกรงแพทย์จะสับสน เนือ่ งจากแพทยสภามีเกณฑ์ควบคุมจริยธรรมอยูแ่ ล้ว และ
หมวด 2 ของร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ ก็คัดลอกมาจากเกณฑ์ของแพทยสภา  ซึ่งจะมี
บทลงโทษทางวินัยจนกระทั่งเพิกถอนใบอนุญาต
http://www.healthfocus.in.th/content/2012/11/1615
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หมวด 5 บริษัทยาและผู้แทนยา
ก. บริษัทยา
5.1 บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้แทนยา ดังต่อไปนี้
5.1.1 พึงร่วมรับผิดกับผู้แทนยาในความเสียหายที่ผู้แทนยาได้ก่อขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่             
ภายในขอบอำ�นาจผู้แทนยาของบริษัทยา
5.1.2 ต้ อ งไม่ กำ � หนดผลตอบแทนที่ เ ป็ น รายได้ ห ลั ก ของผู้ แ ทนยาแต่ ล ะรายโดยขึ้ น อยู่ กั บ                   
ยอดขายยาของผู้แทนยารายนั้น
5.1.3 ให้การฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู้แทนยา           
เพื่อให้ผู้แทนยามีความรู้ที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
5.1.4 ควบคุมจริยธรรม หรือ ความประพฤติของผู้แทนยาให้เหมาะสม
5.2 บริษัทยามีหน้าที่ต่อผู้สั่งใช้ยา  บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ นักศึกษา  เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีหน้าที่              
บังคับใช้กฎหมาย ดังต่อไปนี้
5.2.1 บริษัทยาโดยผู้แทนยา  ไม่พึงมีปฏิสัมพันธ์เพื่อมุ่งในทางชักจูงให้สั่งซื้อ สั่งใช้หรือ                       
สั่งจ่ายยาด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น ของขวัญ เงิน สิ่งของ                            
การจัดอาหารและเครื่องดื่ม
5.2.2 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใดๆ ต้องมุง่ เพือ่ ประโยชน์ทางวิชาการ และข้อมูล
ที่ให้ต้องได้รับการประเมินว่าถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสำ�คัญ โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่
เชื่อมโยงให้ตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งใช้ยานั้นๆ
5.2.3 การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องสามารถ
กระทำ�ได้ เฉพาะกิจกรรมที่มุ่งเพื่อให้ข้อมูลยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ                   
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญ และต้องไม่ดำ�เนินกิจกรรมใดที่ชักนำ�ให้เกิดการใช้ยาตัวหนึ่งตัวใด               
ของบริษัท หรือการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล
5.2.4 บริษัทยา ไม่พึงให้ตัวอย่างยาต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
5.2.5 บริษทั ยา สามารถให้การสนับสนุนการวิจยั โดยผ่านระบบการรับสนับสนุนและการกำ�กับ
ดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
5.2.6 การนำ�ผลวิจัยทางคลินิกมาอ้างอิง บริษัทยา พึงให้ข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งข้อดีและข้อเสีย
และให้แสดงสถานะการสนับสนุนการวิจัยของบริษัทให้ชัดเจน
5.2.7 กิจกรรมการส่งเสริมการขายยาใดๆ ไม่ว่าจะจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานใด หากมี             
บริษัทยาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมในความรับผิดชอบของบริษัท
ด้วย
5.2.8 บริษัทยา  ไม่พึงจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับยาแก่นักศึกษาที่เชื่อมโยงถึงชื่อ      
ทางการค้าของยา หรือบริษัทยา เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง
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5.3 บริษัทยามีหน้าที่ต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้
5.3.1 บริษัทยามีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา                   
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือ             
ส่งเสริมการขายยา ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
5.3.2 บริ ษั ท ยาพึ ง มี ข้ อ มู ล การดำ � เนิ น กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขายยา 1 ที่ เ พี ย งพอต่ อ                          
การตรวจสอบได้ และสรุปค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายยาในรายงานประจำ�ปี
ข. ผู้แทนยา
5.4 ผู้แทนยาไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ ด้วยประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริการอันเป็นกิจส่วนตัว เช่น
ของขวัญ เงิน สิ่งของ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้สั่งใช้ยา  หรือบุคคลในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
สถานศึกษา
5.5 ผูแ้ ทนยามีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนำ�เสนอข้อมูลยาทีท่ นั สมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐาน
อ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญ โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือ                
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ยา 
5.6 ผู้ แ ทนยาพึ ง ได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการให้ ข้ อ มู ล ยาและการส่ ง เสริ ม การขายยา                        
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.7 ผู้แทนยาพึงดำ�รงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรม
5.8 ผู้แทนยาไม่พึงเข้าพบนักศึกษา เพื่อการโฆษณายาหรือการส่งเสริมการขายยา

1

ตัวอย่างเช่น ลักษณะประเภทกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา  และรายชื่อผู้แทนยาที่ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมการขายยา ชื่อของผู้รับ
สถานที่ประกอบการของผู้รับ จำ�นวนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  วันที่จา่ ยเงิน
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จับกระแส

ภญ. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

บิดเบือน

ความจริง

ผลลัพธ์การให้เงินทุนทดลองยา
ของบริษัทยา

การให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่การทดลองยาโดยบริษัทยากับผลที่ตามมา: การทบทวนแบบ
เป็นระบบในเชิงคุณภาพโดยทบทวนเอกสารเกี่ยวกับอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นต่อผลโปรโตคอลและคุณภาพของ
การทดลองยา
ที่มา: Schott G, Pachl H, Limbach U, Gundert-Remy U, Ludwig WD, Lieb K. Dtsch Arztebl Int 2010
Apr;107 (16):279-85. Epub 2010 Apr 23.
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การศึกษาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าการทดลองยาทางคลินิกซึ่งบริษัทยาให้             
ความสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ให้ ผ ลในทางเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท บ่ อ ยกว่ า การทดลองอิ ส ระ                          
ยิ่งไปกว่านั้นพบว่าบริษัทยามีอิทธิพลในลักษณะต่างๆ ต่อการทดลองยา บทความนี้ให้ภาพรวมของผลที่พบ               
จากการศึกษาหัวข้อนี้ในปัจจุบันแบบเป็นระบบ
วิธีการศึกษา
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่ได้จากการค้นเมดไลน์แบบเป็นระบบในหัวข้อนี้ในช่วง 1 พฤศจิกายน 2545 ถึง                     
16 ธันวาคม 2552 ได้รับการประเมินและเลือกโดยผู้วิจัย 2 ท่านอย่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน
ผลการศึกษา
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ 57 ชิ้นซึ่งถูกรวมไว้ในการประเมินในภาค 1 และ 2 ของบทความนี้ พบว่าการทดลองยา
ที่พิมพ์เผยแพร่ซึ่งได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทยาหรือผู้เขียนประกาศว่ามีผลประโยชน์ขัดกันทาง      
การเงินนั้นให้ผลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตยาบ่อยกว่าการทดลองซึ่งได้รับความสนับสนุนทางการเงินอย่างอิสระ
ยิ่งไปกว่านั้น มีหลักฐานว่าบริษัทยามีอิทธิพลต่อโปรโตคอลการศึกษาในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง                
อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าคุณภาพเชิงระเบียบวิธีวิจัยของการทดลองที่บริษัทยาให้ความสนับสนุนทางการเงินนั้น            
ด้อยกว่าของการทดลองที่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินด้วยวิธีอื่น
สรุป
การทดลองยาที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ซึ่งบริษัทยาให้ความสนับสนุนทางการเงินอาจนำ�เสนอภาพ                
อันบิดเบี้ยวโดยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างใดๆ ของคุณภาพเชิงระเบียบวิธีวิจัยระหว่างการทดลอง
ดังกล่าวกับการทดลองที่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินในลักษณะอื่น
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ความเกี่ยวเนื่องระหว่างแหล่งรายได้ของวารสารกับการแนะนำ�ยาในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มา: Becker A, Dörter F, Eckhardt K, Viniol A, Baum E, Kochen MM, Lexchin J, Wegscheider K,
Donner-Banzhoff N. CMAJ 2011 Mar 22;183 (5):544-8. Epub 2011 Feb 28.
มี ห ลั ก ฐานที่ เ สนอแนะว่ า บริ ษั ท ยามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ละเนื้ อ หาของบทความวิ จั ย                        
แพทย์ชาวเยอรมันส่วนใหญ่อาศัยวารสารในการทำ�การศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์ นักวิจัยจึงศึกษาอิทธิพล           
ของการโฆษณายาต่อการแนะนำ�ยาในบทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเยอรมันจำ�นวน 11 ชื่อวารสารที่ให้               
น้ำ�หนักกับการศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์เป็นสำ�คัญ
วิธีการศึกษา
ทำ�การศึกษาวารสารจำ�นวน 11 ชื่อวารสาร ที่ตีพิมพ์ในปี 2550 ทุกฉบับพิมพ์ โดยเลือกเฉพาะวารสาร
ที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอ่านบ่อยๆ ทำ�การคัดกรองหาโฆษณาและการแนะนำ�ยาบางตัวอย่างจำ�เพาะเจาะจง                
ในบทบรรณาธิการของแต่ละฉบับ ให้คะแนนแต่ละวารสารโดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามความจริงว่า วารสาร
แนะนำ�ให้ใช้หรือแนะนำ�ไม่ให้ใช้ยาเหล่านีอ้ ย่างจริงจังเพียงใด เราหาความแตกต่างของคะแนนระหว่างวารสารฟรี
(นัน่ คือ วารสารทีไ่ ด้รบั เงินทัง้ หมดมาจากการโฆษณายา) วารสารทีม่ รี ายได้จากหลายแห่งประกอบกัน และวารสาร
ที่มีรายได้จากค่าบอกรับวารสารเท่านั้น นอกจากนั้นยังคัดกรองวารสารดูการมีโฆษณาและคำ�แนะนำ�ยาเดียวกัน
ภายในระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งปรับตามทั้งวารสารและกลุ่มยา
ผลการศึกษา
พบว่า วารสาร 313 ฉบับทีม่ โี ฆษณายาอย่างน้อย 1 ชิน้ และบทความ 412 ชิน้ ทีท่ �ำ การแนะนำ�ยา วารสาร
ฟรีมคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะแนะนำ�ยาทีก่ �ำ หนดมากกว่าวารสารทีม่ รี ายได้จากหลายแหล่งหรือจากการบอกรับวารสาร
อย่างเดียว ส่วนการมีโฆษณาและการแนะนำ�ยาเดียวกันพร้อมกันในวารสารฉบับเดียวกันพบความเกี่ยวเนื่อง                            
แบบไม่สม่ำ�เสมอ
สรุป
วารสารฟรีเกือบทุกฉบับแนะนำ�ให้ใช้ยาที่กำ�หนด ในขณะที่วารสารที่ได้รับเงินทั้งหมดมาจากค่าบอกรับ
วารสารมีแนวโน้มที่จะแนะนำ�ไม่ให้ใช้ยาเดียวกัน ดังนั้น แพทย์ควรทราบถึงอคตินี้เมื่อจะใช้สิ่งที่พิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางการแพทย์ซงึ่ เน้นทีก่ ารศึกษา              
ต่อเนื่องทางการแพทย์
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ทันสถานการณ์

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

เมื่อหมอ
ขายวิญญาณให้บริษัทยา
จากกรณีฉ้อโกงและถูกปรับของบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างแกล๊กโซสมิทไคลน์ หรือ จีเอสเค ยาตัวหนึ่ง                  
ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในการกล่าวโทษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คือ ยาอาแวนเดีย (Avandia) ชื่อสามัญ           
ทางยา  rosiglitazone ซึ่งเป็นยาลดระดับน้ำ�ตาลในเลือดสำ�หรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งจีเอสเคยอมรับว่า                           
มีความพยายามปิดบังข้อมูลเรื่องความไม่ปลอดภัยและอันตรายจากการใช้ยาตัวนี้
และนี่คือเรื่องเล่าและประสบการณ์จากโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งใจกลางเมืองหลวง
เธอเป็น อายุรแพทย์หญิง อายุ 32 ปี และเป็นอาจารย์แพทย์
เมื่อครั้งฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำ�บ้าน เป็นคนอัธยาศัยดี คุยเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร ได้รับเลือกเป็น
หัวหน้าแพทย์ประจำ�บ้าน ต้องจัดงานสานสัมพันธ์ และอื่นๆ รู้จักกับดีเทลยาหลายบริษัท  อยากได้อะไรก็เอ่ยปาก
ขอบริษัทยา  เช่น ขอ textbook เล่มใหม่ล่าสุดราคาหลายพันบาท ขอได้เรื่อยๆ ไม่เคยต้องซื้อตำ�ราแพทย์ใดๆ              
ด้วยเงินตนเอง ได้รับการเลี้ยงดูปูเสื่อจากตัวแทนบริษัทยามาจนเป็นธรรมเนียมปกติ อยากกินอาหารแพงร้านไหน
ก็ได้กินเป็นระยะๆ คิดว่าเป็นสิทธิของหมอที่ควรได้ และเป็นหน้าที่ของบริษัทยาที่ต้องมารับใช้หมอ มาออกเงิน             
ให้หมอ บริษัทยามักพาหมอไปงานวิชาการหนึ่งวันต่างจังหวัดบ่อยครั้งในวันเสาร์อาทิตย์  รู้จักกับผู้แทนบริษัทยา
มากหน้าหลายตา จำ�ชื่อจริงและชื่อเล่นได้ทั้งหมด  
เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่ลงตรวจผู้ป่วยนอกมาปรึกษาว่า  ควรสั่งยากลุ่มไหนดีกว่ากลุ่มไหน ก็จะตอบทั้ง             
หลักการตามไกล์ไลน์และบอกข้อมูลตามเปเปอร์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการโฆษณายาออกใหม่ไปด้วย
เมื่อจบการฝึกอบรมและสมัครเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ ก็ยังคงมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับตัวแทน
บริ ษั ท ยาต่ า งๆ ได้ รั บ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ได้ ไ ปประชุ ม วิ ช าการต่ า งประเทศบ่ อ ยครั้ ง                              
ในทุกประเทศที่อยากไป ได้รับกระเป๋าเดินทาง แบรนด์เนม เสื้อผ้ากันหนาวราคาแพง รองเท้า ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
มากมายให้กับตนเองและครอบครัว ได้ไปช็อปปิ้งที่ฮ่องกง ทุกเดือน ไปไหนมาก็จะซื้อขนมมาฝากคนในภาควิชา 
และมาคุยให้อาจารย์รุ่นน้องคนอื่นฟังว่าดีอย่างไร ให้ทำ�อย่างไรจึงจะได้มีไลฟ์สไตล์เช่นเดียวกับเธอ
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อาจารย์แพทย์หญิงวัย 32 ปีคนนี้ ยังมีพฤติกรรมสั่งยาราคาเรือนหมื่นในโรคเบาหวาน ความดัน
ธรรมดาๆ ที่รักษาได้ด้วยยาราคาไม่กี่ร้อยได้ ผู้ป่วยเองก็ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมยาแพงมาก ในเมื่ออาการของโรค
ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยเดินกลับมาหาหมอที่ห้องตรวจเพราะไม่มีเงินจ่ายที่ฝ่ายการเงิน เธอก็จะทำ�ทีให้ยืมเงิน
ตนเองก่อน โดยไปรูดการ์ดแพลตินัมของตนเองให้ก่อนเพื่อเก็บแต้ม แล้วให้ผู้ป่วยนำ�เงินสดมาจ่ายให้ตนภายหลัง
ก็ได้ ผู้ป่วยจะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหมอมากที่ให้ยืมเครดิตการ์ด เธอจะเลือกคนไข้ที่เบิกได้หรือรู้ฐานะการเงิน
ของเขาว่า มีจ่ายได้
ต่อมาเริ่มสั่งยาที่ไม่มีจำ�หน่ายในโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยเดินกลับมาหาที่ห้องตรวจเพราะห้องยา
ไม่มียาจ่าย เธอจะทำ�ทีเป็น อ้าว...โรงพยาบาลเขายังไม่เอายาเข้าเหรอ งั้นเดี๋ยวไปเอายาที่โต๊ะหมอก่อนก็ได้ ผู้ป่วย
จะมารับยาที่โต๊ะทำ�งานตนเองหลังเลิกงาน
เธอมีบัญชีรายชื่อและเบอร์ติดต่อคนไข้ประจำ�ทุกคนของตนเองไว้กับตัว จะคอยโทรเลื่อนนัดเป็นระยะ
หากติดธุระออกตรวจไม่ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่พลาดการติดต่อกับตนเอง
เธอชอบชักชวนแพทย์ประจำ�บ้านและอาจารย์รนุ่ ใหม่ออกไปกินเลีย้ งและไปเทีย่ วต่างประเทศกับบริษทั ยา
ด้วยกันกับตนเป็นกลุ่มๆ แสดงพฤติกรรมอย่างโจ่งแจ้งเป็นที่เห็นกันทั่วไปทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำ�บ้าน
พยาบาลและบุคลากรอื่น ระยะหลังเริ่มแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทยามากกว่า
โรงเรียนแพทย์หรือคนไข้
เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ถูกโรงเรียนแพทย์ตน้ สังกัดให้ออก เพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม แม้จะตักเตือน
มาเป็นระยะๆ เพราะคณะแพทย์ดังกล่าว มีระบบตรวจทานว่าใครยิงยา ยาราคาแพงจะขึ้นทันทีว่าใครสั่ง
เดือนละกี่บาท แล้วมันดูเด่นชัดกว่าคนอื่นๆ ที่มี practice เดียวกัน
อันที่จริง คนที่ทำ�งานก็เห็นอยู่ทุกวัน เป็น role model ที่ไม่ดี จนนักศึกษาพูดกันปากต่อปาก ส่วน
อาจารย์แพทย์บางคนเริ่มเปลี่ยนตาม เริ่มคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้ ไม่ผิดอะไรและตนน่าจะได้บ้าง หมอคนนี้
ถูกเตือนหลายครัง้ แล้วไม่เปลีย่ นพฤติกรรม ความโลภมันเข้าตา ความจริงก็ไม่ได้มคี วามเดือดร้อนเรือ่ งเงินนักหนา
เธอคนนี้เป็นคนหลักที่ยิงยาอาแวนเดียตั้งแต่เริ่มมียา ราคาใบสั่งยาจึงเรือนหมื่น ซึ่งสร้างปัญหาให้กับ
แพทย์ที่รับคนไข้ต่อจากเธอ เมื่อเธอถูกให้ออกจากโรงเรียนแพทย์ บางครั้งแพทย์ที่รับต่อมาก็จำ�ใจต่อยาให้ก่อน
เพราะมันหยุดยาทันทีไม่ได้ ทั้งจากฤทธิ์ยาเองที่หยุดทันทีไม่ได้และจากการที่คนไข้เชื่อว่าเบาหวานของตนคุมได้
เพราะยาราคาแพงนี้ แต่เมื่อทวนประวัติจะเห็นว่าบางรายเบาหวานก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วแต่ต้น การเปลี่ยนมาใช้ยานี้
ก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าต้องใช้ จนกระทั่งเมื่อประมาณ1-2 ปีก่อนที่มีข่าวองค์การอาหารและยา (FDA) สหรัฐบอกว่า
มีพิษต่อหัวใจ ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจวาย ตั้งแต่นั้นคณะแพทย์ต้องออกจดหมายเวียนเตือนแพทย์
ทุกคนจึงทยอยเปลี่ยนยานั้นออกเป็นยาตัวเก่าๆ ที่มีอยู่ เพราะกลัวพิษและเข้าใจว่าโรงงานเลิกผลิตไปแล้ว
อย่ า งไรก็ ต าม คนไข้ บ างคนยั ง ติ ด ตามหมอคนนั้ น ไปที่ โรงพยาบาลใหม่ เพราะเขาจะโทรตาม
เพื่อย้ายคนไข้ตามเขาไปด้วย แต่เขาก็ย้ายที่ทำ�งานไปเรื่อยๆ เข้าใจว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยน ก็ไม่ได้รุ่งเรืองอะไร
แต่ต้องถือว่าเป็นอันตรายกับสังคม เมื่อครั้งที่โรงเรียนแพทย์ดังกล่าวพิจารณากรณีนี้ มีข้อถกเถียงกันมาก
ถึงขั้นปรึกษาอาจารย์ด้านกฎหมายว่าควรจะทำ�อย่างไรดี แต่ในที่สุดโรงเรียนแพทย์ดังกล่าวก็ไม่กล้าทำ�อะไร
แค่ให้ออกเฉยๆ ฐานไม่เหมาะกับการเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์
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และนี่คือ เทคนิคการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาในโรงเรียนแพทย์

1

ยืนรอหมอตามบันไดหรือทางเดินเข้า OPD ต่างๆ แล้วคุย แจกปากกา หรือชวนไปงาน
ต่างๆ ของเขา เป็นรายคน คนไหนที่ใช้ยาเขาก็จะได้ของเยอะหน่อย แต่กับแพทย์บางคน เขา
ไม่เคยมาคุยด้วย เพราะไม่เคยใช้ยาตามดีเทล ไม่มคี ลินกิ ส่วนตัว ไม่รจู้ ะคุยอะไรกับดีเทล พวก
ดีเทลเขารู้วิธีเช็คว่าหมอคนไหนจ่ายยาเขามาก ตัวไหน เดือนละเท่าไหร่ บางคนก็จะได้ของ
ขวัญมาเลยโดยไม่รู้ตัว คือชอบใช้ยาตัวนั้นอยู่แล้ว ไม่ได้เพราะดีเทล มาบอก

ตอนกลางวันจะจัดข้าวกลางวันราคาแพงมาให้หมอและภาควิชาฯ พร้อมเชิญ
อาจารย์แพทย์เฉพาะทางจากในคณะเองมาเป็น speaker ให้ พูดเรื่องยาตัวใหม่ของเขา
ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. อาจารย์คนนัน้ ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนขณะมาพูดในคณะตัวเอง
แต่พดู ให้บริษทั ยา และมีผลให้ลกู ศิษย์เชือ่ ถือเพราะเป็นอาจารย์ของตนเอง จากนัน้ ทุกคนจะ
แยกย้ายไปทำ�งาน ทำ�ให้อาจารย์แพทย์ที่ไม่รับการส่งเสริมการขายยา ต้องจัดเวลาสอนวิธี
การฟัง คือ ให้ฟงั อย่างไรทีจ่ ะเป็น evidence-based medicine ฟังแล้วให้คดิ ไม่ใช่ให้เชือ่ และ
ใช้การตรวจเวชระเบียนแพทย์ประจำ�บ้านทุกครัง้ ทีต่ รวจคนไข้ เพือ่ คอยกำ�กับการใช้ยาได้อกี ช่องทาง ถ้าสังเกตจะ
พบว่า หมอเฉพาะทางอย่าง cardio จะได้รับประทานกลางวันหรูหรามากซึ่งก็เลี้ยงโดยบริษัทยาเป็นส่วนใหญ่

2

3

ชอบชวนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์โดยอ้างประชุมวิชาการวันเดียว มารับแพทย์ประจำ�บ้านที่
สนใจจะไป

5

ดีเทลมาคอยขับรถรับส่งอาจารย์แพทย์ไปธุระต่างๆ ไปประชุม
แต่งตัวน่ารักๆ ขับรถส่วนตัวมารับไปกระทรวง ไปไหนๆ เรียกมาก็มา
อันนี้เกิดกับคนที่จ่ายยาเขาเยอะหน่อย เขาจะมีลิสต์อาจารย์ว่าคนไหนซื้อได้ระดับไหนบ้าง
ซื้อได้ด้วยอะไร ชอบอะไร เรื่องชู้สาวก็มีเป็นปกติ สำ�หรับแพทย์ชาย บางครั้งถึงขั้นมีปัญหา
ครอบครัว

ซื้อหนังสือ ซื้อขนมมาฝากห้องพักแพทย์ประจำ�บ้าน

เวลามีงานศึกษาว่า ยาเป็นอันตราย เขาก็มักใช้ evidence-based แบบเดียวกันมาหักล้าง
ว่าหลักฐานที่มีมันอ่อน จำ�นวนคนที่เป็นอันตรายไม่มากพอ ไม่ statistic significance คือใช้
วิธีเดียวกันในการอ้างว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า harm แต่ในทางการแพทย์แม้มีเค้าลาง
ว่าจะ harm ก็ไม่เอาแล้ว ไม่ต้องตายชัดเป็น 2 เท่าก็ได้ เป็นต้น

4

6
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภก. ภาณุโชติ ทองยัง
ชมรมเภสัชชนบท

ปรากฏการณ์แกล็กโซสมิทฯกับความคิดสองแบบ

จากกรณีทเี่ ป็นข่าวฮือฮาในสหรัฐฯ กรณีบริษทั
ยายั ก ษ์ ใ หญ่ แกล๊ ก โซสมิ ท ไคลน์ (GSK) ให้ ก าร                    
รับสารภาพผิดต่อคำ�ฟ้องคดีอาญา 3 กระทง จนถูกปรับ
เนื่องจาก ส่งเสริมการขายแพ็คซิล (Paxil) ซึ่งเป็นยา 
ต้านซึมเศร้า  ว่ามีความปลอดภัยสำ�หรับเด็กและวัยรุ่น
โดยขาดการรับรองจากองค์การอาหารและยา  และยัง
ส่งเสริมการขาย เวลบูทริน (Wellbutrin) ซึ่งเป็นยา            
ต้ า นซึ ม เศร้ า  ที่ ดั น ไปโฆษณาให้ ใช้ รั ก ษาโรคหรื อ            
อาการอื่นๆ ที่องค์การอาหาร  และยาไม่ได้รับรอง เช่น
อาการผิดปกติแบบสองขั้ว (bipolar disorder) อาการ
เสื่ อ มสมรรถภาพทางเพศ ลดน้ำ � หนั ก นอกจากนี้               
ยั ง ปกปิ ด รายงานความปลอดภั ย ของยา  โดยไม่ ส่ ง
รายงานด้ า นความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ยาอาแวนเดี ย
(Avandia)
หลังจากสารภาพผิดจะด้วยเจตนาหรือจำ�นน
ด้วยหลักฐานก็ไม่ทราบ สุดท้าย จีเอสเค (GSK) เลยต้อง
จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อการกระทำ�ในครั้งนี้
ผมมีโอกาสได้นำ�กรณีนี้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยน
กั บ ผู้ ค นในแวดวงสุ ข ภาพในพื้ น ที่ เกิ ด ความเห็ น ที่            
หลากหลายถกเถียงกัน สุดท้ายจับแบ่งความคิดเหล่านี้
ได้เป็นสองกลุ่ม

กลุม่ แรก มองว่าเมือ่ บริษทั ยา จำ�เป็นต้องลงทุน
ค้ น คว้ า วิ จั ย ย่ อ มจำ � เป็ น ต้ อ งดำ � เนิ น การขายแบบนี้                 
อย่างน้อยก็เพื่อการคุ้มทุน ถ้าไม่ทำ�แบบนี้อีกหน่อยใคร
จะมาลงทุนเพื่อผู้ป่วย กลุ่มนี้คงเป็นกลุ่มที่ภาษาวัยรุ่น                  
ในพันทิปเรียกว่าพวกมองโลกแบบโลกสวย (แต่ไม่รโู้ ลก
ของใคร)
ในขณะที่ ก ลุ่ ม ที่ ส องกลั บ มองว่ า  ขนาด
สหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ประเทศที่ สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภค           
ค่อนข้าง   มมี าตรฐานสูง แต่กรณีทเี่ กิดขึน้ นีก้ ลับสะท้อน
ถึงการเข้าถึงข้อมูลยาของผู้บริโภคว่ามันไม่เป็นจริง
เสียทีเดียว กลุ่มนี้ยังมองต่อไปว่ากฎหมายยาที่ดีน่าจะ
ต้องทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่จำ�เป็น            
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่แค่ข้อมูลทางวิชาการเท่านั้น
แต่ยังต้องเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างราคายาด้วย อันจะ          
ส่งผลให้ธุรกิจยาโปร่งใส และเป็นธรรม ผู้บริโภคจะได้
รับรู้ว่ายาที่ตนบริโภค บวกต้นทุนไปมากน้อยแค่ไหน
และจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง
เราอยากให้ ร ะบบยาของประเทศเราเป็ น           
แบบใด ถ้ า คิ ด แบบกลุ่ ม แรก เราคงไม่ ต้ อ งทำ � อะไร
มากมาย   มองโลกสวยงามไปเรื่อยๆ แต่ถ้าคิดแบบ                
กลุ่มหลัง เราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องและเรียนรู้ระบบยา
ให้มากขึน้ และร่วมกันขับเคลือ่ นระบบยาให้โปร่งใสและ
เป็นธรรมให้ได้
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
การรณรงค์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา เป็นกิจกรรมสำ�คัญในการร่วมกันสร้าง “ระบบการใช้ยาทีเ่ หมาะสม” ของทุกประเทศ
ทั่วโลก พบว่าความก้าวหน้าการศึกษาและรณรงค์ในเรื่องนี้ยังมีน้อยมาก นับตั้งแต่ที่องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาขึ้นในปี 1988 การโฆษณาส่งเสริมการขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขาดการกำ�กับด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทั่วโลก ผู้บริโภคส่วนหนึ่งต้อง เจ็บป่วย เสียชีวิต ตัวอย่างกรณีของยาไวออกซ์ (Vioxx®) ที่เกิดขึ้นในปี 2004 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
เป็นเหตุให้มีการสั่งใช้ยา และเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต จนต้องมีการฟ้องร้อง และในที่สุด ก็ต้องมีการประกาศถอนยานี้ทั่วโลก กรณีศึกษาที่นำ�เสนอ
ในยาวิพากษ์ ได้สะท้อนประเด็นปัญหา และวิธีการควบคุมในหลายลักษณะในหลายประเทศ โดยเฉพาะปรากฎการณ์ที่เกิดในสหรัฐอเมริกา เห็นว่า
สภาพปัญหาร้ายแรงเพียงใด และนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและผลที่เกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดความเสียหายและหากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกัน
ก็สามารถจัดการได้ระดับหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นการดำ�เนินการทางอ้อมก็ตาม เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ควบคุมตามกฎหมายและ
อุตสาหกรรมที่จะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการจัดการในลักษณะต่างๆ เหล่านี้ยังมิได้นำ�มาใช้ในประเทศไทยเท่าที่ควร มติทั้ง
สองชิ้น ยังมีข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ ที่จะต้องนำ�มาใช้อีกมาก
กพย..สนับสนุนการทำ�งานประเด็นธรรมาภิบาลของระบบยา ซึ่งรวมไปถึงการมีจริยธรรมที่ดีในการส่งเสริมการขายยา เรื่องนี้เชื่อมโยง
กับความมั่นคงของระบบยาของประเทศ มีโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุน เช่น การเสนอวาระจนนำ�ไปสู่มิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ‘ยุติการส่งเสริม
การขายยาทีข่ าดจริยธรรม : เพือ่ ลดผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูป้ ว่ ย‘ รวมทัง้ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ‘การจัดการ
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจาย - เสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต” เหล่านี้ยังต้องการความ
ร่วมมือของผู้บังคับใช้กฎหมาย (กสทช. อย. สคบ. ตำ�รวจ) เครือข่ายบุคลากรสุขภาพ ประชาชน สื่อสารมวลชน ภาคการศึกษา ในการร่วมเฝ้าระวัง
และจัดการกับปัญหา โดยเฉพาะภาครัฐประสานความร่วมกันใช้อาวุธประจำ�หน่วยงาน คือกฎหมายอย่างเต็มที่และทันการ ประชาชนจะ
คอยเฝ้าติดตามทั้งสถานการณ์และติดตามการทำ�งานของภาครัฐ

แนะนำ�เว็บไซต์

โดย
ิเวชกุล
กรรณิการ์ กิจต

ในต่างประเทศมีหลายเว็บไซต์ทท
ี่ �ำ หน้าทีส่ บ
ื ค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นคอรัปชัน
่ ละเมิดจริยธรรม
เพื่อเสนอทางเลือกข่าวใหม่ๆ ให้ประชาชน ที่สนใจติดตาม ฉบับนี้ขอแนะนำ�สัก 2 เว็บฯ

http://www.politicsofmedicines.org/

Health Action International (HAI) เป็นองค์กร
     เคลื่ อ นไหวระดั บ โลกที่ ป ระกอบด้ ว ยเครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ โ ภค             
องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน เพื่อสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ            
มาอย่างยาวนานได้เปิดโครงการการเมืองเรื่องยา เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สาธารณชน
เท่าทันเล่ห์เลี่ยมของอุตสาหกรรมยา รวมถึงการเสริมศักยภาพการกำ�กับดูแล ทั้งใน
ส่วนของภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพือ่ ทำ�ให้ยารักษาโรคเป็นไป เพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้ป่วย ไม่ใช่เพื่อกำ�ไรสูงสุดของ อุตสาหกรรมยาเท่านั้น

harmas-big-fines

http://www.propublica.org/special/big-p

ProPublica เป็นสื่อออนไลน์ที่เน้นข่าวสืบสวนสอบสวน จนได้รับการ
ยกย่องคว้ารางวัลพูลติ เซอร์ มาได้ควบ 2 ปีซอ้ น ในปี 2553 และปี 2554 ตัวโครงสร้าง
องค์กรของ ProPublica ยังเป็นเว็บไซต์แบบไม่หวังผลกำ�ไร ที่อยู่ได้จากเงินบริจาค
ทั้งหมด แต่ท�ำ งานด้วยมืออาชีพขั้นเทพ ProPublica ตรวจสอบเรือ่ งแพทย์พาณิชย์
การส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมของอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมประกัน
สุขภาพอย่างเข้มข้น ล่าสุดเปิดโครงการ Dollars for Docs: How Industry Dollars
Reach Your Doctors เพื่อให้คนอเมริกันเข้าถึงข้อมูลว่า หมอของพวกเขารับอะไร
จากบริษทั ยาบ้าง ซึง่ ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากกฎหมายของสหรัฐฯ ทีบ่ งั คับให้เปิดเผย
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เป็ น แรงบั น ดาลใจที่ เ กิ ด จากเงาไม้
ที่ ต กลงบนเฟรมวาดภาพ โดยที่
แสงและเงาได้ ส ะท้ อ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ไป
ในโลกนี้ ภายใต้โครงสร้างที่ใหญ่โต
มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ แฝงเร้นอยู่ พร้อม
ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
The picture was inspired by
the shadow of twigs reflecting
on the frame. The light and
shadow mirror how the world
really is. Under the enormous
structure, there are small living
things hidden, ready to make
change.
ชื่อภาพ อิทธิพลของแสงและเงา หมายเลข 1
โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
Influence of light and shadow number 1 By Asst. Prof. Dr. Niyada Kiatying-Angsulee

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452 โทรสาร 02-254-5191
อีเมลล์ spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwath.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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