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บทบรรณาธิการ
โดย > กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

 ข่าวที่กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ ปรับแกล็กโซสมิทไคลน์ (GSK) เป็นเงิน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเกือบ                       

แสนล้านบาท เพื่อยุติข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อฉลและไม่ยอมส่งข้อมูลรายงานความปลอดภัย และยังยอมทำาสัญญาว่าจะ

ประพฤติตัวดีอยู่ในกรอบการตรวจสอบอีก 5 ปี สามารถนับเป็น “ข้อตกลงยุติคดีฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด           

ในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” แต่คงไม่สามารถนับเป็นความสำาเร็จในการล้างกลโกงด้านสาธารณสุขได้เลย

 เหตทุีเ่ป็นเชน่นัน้ เพราะกอ่นหนา้จะมีการยอมความจา่ยคา่ปรบัแสนลา้นครัง้นี ้กระทรวงยตุธิรรม สหรฐัฯ ผนกึกำาลงั

หลายหน่วยงานทัง้ระดับชาติและระดับมลรัฐสืบสวนสอบสวนจนขอ้มลูแนน่ปึก๊ แคข่อ้มลูของคดทีีเ่ตรยีมมากลา่วโทษกม็คีวาม

หนามากกวา่ 1 นิว้ สามารถทีจ่ะเอาผดิไดท้ัง้อาญาและแพง่ แตท่กุคดถีอืเปน็อนัสิน้สดุ เมือ่ผูก้ระทำาผดิยอมรบัและจา่ยคา่ปรบั

เมื่อตามไปดูว่า นอกเหนือจากการจ่ายเงินปิดคดีไปแสนล้านบาทแล้ว มีการเอาผิดกับใครบ้าง เพราะงานนี้น่าจะมี                          

คนป่วย-คนตายจากการทำากำาไรของบรรษัทยายักษ์ใหญ่นี้แน่ๆ...

 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 (Astra-

Zeneca), เมอร์ค (Merck), บริษัทแอ๊บบอต (Abbott) ทั้ง 6 บริษัทนี้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) 

และสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ (IFPMA) ซึ่งคุยนักคุยหนา ‘ปฏิบัติถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ             

จรรยาบรรณวิชาชีพ’

  ดังน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจว่า ยังมีอีกหลายบรรษัทยายักษ์ใหญ่ที่ถูกปรับจากความผิดทำานองเดียวกัน เมื่อต้นปี                      

ที่ผ่านมา และก็คงมีอีกต่อไปเรื่อยๆ บางเจ้าทำาผิดซ ้ำ�สอง ซ ้ำ�สาม เพราะค่าปรับที่คิดว่ามากแล้ว เทียบกับความเสียหาย            

หากต้องจ่ายจริง บวกกับความผิดคดีอาญา และบวกกำาไรจากการกระทำาผิด ถือว่า น้อยนิดเสียเหลือเกิน 

 นั่นเป็นในสหรัฐอเมริกาที่ยังพอมีกติกาควบคุมบ้าง แต่เมื่อหันกลับมาดูในประเทศไทย ถึงสภาพความเป็นจริง              

ของการสง่เสรมิการขายยาจะมีความเขม้ขน้ขึน้ทกุขณะ แตก่ฎหมายของไทยทีล่า้หลงัไมม่ทีางทีจ่ะตามเอาผดิไดเ้ลย ควรหรอื

ที่เราจะปล่อยให้ประชาชนตกอยู่ในความเส่ียงเช่นนี้ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องเอาจริงเอาจังกับการปฎิรูปกลไก                 

การควบคุมการส่งเสริมการขายยา ขณะที่ภาคประชาสังคมก็ต้องตื่นตัวกับการตรวจสอบเรื่องนี้มากขึ้น

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วตัถปุระสงค ์เพือ่เปน็ส่ือกลางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารระหวา่งแผนงานพฒันากลไกเฝา้ระวงัระบบยา (กพย.) กลุม่ศกึษาปญัหายา (กศย.) และเครือขา่ยวชิาชพี วชิาการและเครือขา่ยประชาชน
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 
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 จาก
 คดีจีเอสเค

	 ขณะที่บริษัทแกล็กโซสมิทไคลน์	 หรือจีเอสเค	 (GSK)	 ในประเทศไทยกำ�ลังประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับ																			

คว�มรบัผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	แต่ทีใ่นสหรัฐอเมรกิ�กลบัมกี�รปรบับรษิทัจเีอสเคสงูถงึ	3,000	ล�้นเหรยีญสหรฐั	

หรือเกือบแสนล้�นบ�ท	 นับเป็นคดีเกี่ยวกับก�รฉ้อโกงด้�นสุขภ�พที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริก�เท่�ที่เคยมีม�															

คดีนี้จึงเป็นคดีที่น่�สนใจของผู้เกี่ยวข้องกับด้�นย�และสุขภ�พ	 เพร�ะเหตุใดอุตส�หกรรมย�ที่มักประช�สัมพันธ์

ตวัเองว�่มจีรยิธรรมมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมจึงไดถ้กูปรบัจำ�นวนเงนิมห�ศ�ล	กอ่นหน�้นัน้มเีหตกุ�รณใ์นลกัษณะ

เดียวกันหรือไม่	และสถ�นก�รณ์ของประเทศไทยในก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รส่งเสริมก�รข�ยย�เป็นอย่�งไร

บริษัทจีเอสเค ถูกปรับมหาศาลเช่นนี้ เพราะเหตุใด 

		 จีเอสเค	 ยอมเสียค่�ปรับ	 3,000	 ล้�นเหรียญ	 เมื่อเดือนกรกฎ�คม	 2555	 ภ�ยหลังทำ�คว�มตกลงกับ

กระทรวงยุติธรรม	 สหรัฐอเมริก�	 ในคว�มผิดทั้งท�งอ�ญ�และท�งแพ่งหล�ยข้อห�	 อ�ทิ	 ส่งเสริมก�รข�ยย�															

ในสรรพคุณที่ไม่ได้รับอนุญ�ต	 คือ	 ก�รส่งเสริมให้ใช้ย�ชื่อก�รค้�แพ็คซิล	 (Paxil)	 ชื่อส�มัญท�งย�	 paroxetine	

hydrochloride	 ในเด็กและวัยรุ่นอ�ยุต่ำ�กว่�	 18	 ปี	 ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ชื่อก�รค้�	 เวลบูทริน	 (Wellbutrin)																			

ช่ือส�มัญท�งย�	 bupropion	 hydrochloride	 นอกเหนือจ�กที่ใช้สำ�หรับอ�ก�รซึมเศร้�	 ก�รติดสินบนแพทย์โดย													

อ้�งว่�เปน็ค่�ทีป่รกึษ�	ก�รข�ยย�เกนิร�ค�ใหก้บัระบบหลกัประกนัสขุภ�พ	ก�รพย�ย�มแทรกแซงระบบง�นวจิยั

และตพีมิพร์�ยง�นวจิยัท�งก�รแพทย์	ก�รปดิบงัขอ้มลูเรือ่งคว�มไมป่ลอดภยัและอนัตร�ยจ�กก�รใชย้�	โดยเฉพ�ะ

ย�อ�แวนเดีย	 (Avandia)	 ชื่อส�มัญท�งย�	 rosiglitazone	 ซึ่งเป็นย�ลดระดับน ้ำ�ต�ลในเลือดสำ�หรับผู้ป่วย																									

โรคเบ�หว�น	

 เรื่องจากปก
                                                                                                                     

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำารงค์
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

เมื่ออุตสาหกรรมยา
  ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 จำ�นวนค�่ปรับ	3,000	ล้�นเหรียญ	ม�จ�กก�รรับส�รภ�พเรื่องย�ชื่อก�รค้�แพ็คซิล	และย�ชื่อก�รค้�											

เวลบูทรินที่ีติดฉล�กที่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอ	หรือ	จงใจให้ข้อมูลผิด	(misbranded)	และก�รไม่ยอมส่งข้อมูลร�ยง�น

ด้�นคว�มปลอดภัยเกี่ยวกับย�อ�แวนเดีย	 โดยเสียค่�ปรับท�งอ�ญ�	 956,814,400	 ล้�นเหรียญ	 และ																																

ถูกริบทรัพย์อีก	 43,185,600	 ล้�นเหรียญ	 ซึ่งข้อตกลงก�รรับส�รภ�พผิดท�งอ�ญ�นี้	 ยังรวมไปถึงข้อผูกมัด																

บ�งประก�รที่ต้องปฏิบัติต�มซึ่งไม่ใช่ตัวเงินและคำ�รับรองจ�กประธ�นและคณะกรรมก�รบริษัทจีเอสเค																						

แห่งสหรัฐอเมริก�	 ทั้งยังต้องได้รับก�รรับรองจ�กศ�ลแขวงสหรัฐด้วย	 ส่วนค่�ปรับอีกร�ว	 2,000	 ล้�นเหรียญ												

ม�จ�กค่�ปรับเพื่อยุติคว�มรับผิดท�งแพ่งกับต�มกฎหม�ย		False	Claims	Act	ทั้งยังเป็นก�รยุติข้อกล่�วห�เรื่อง

ก�รตั้งร�ค�แบบฉ้อโกงไปด้วย

	 ก�รดำ�เนินก�รในครั้งนี้เกิดจ�กก�รสืบสวนอย่�งต่อเนื่องของส�ยสืบพิเศษจ�กสำ�นักผู้ตรวจก�รสูงสุด	

(Office	 of	 Inspector	 General—OIG)	 ของกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (HHS-OIG)	 เอฟดีเอและเอฟบีไอ	 ร่วมกับ																

องคก์รต�่งๆ	ของรัฐบ�ล	ซึง่มหีน�้ทีร่่วมมอืกนัในก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย	ในก�รดำ�เนนิง�นของทมีปฏบิตักิ�รบงัคบั

ใช้และป้องกันก�รฉ้อโกงด้�นก�รดูแลสุขภ�พ	 (Health	 Care	 Fraud	 Prevention	 and	 Enforcement	 Action																

Team—HEAT)	ซึ่งมีหน�้ที่ส่งเสริมคว�มร่วมมือของรัฐบ�ลในก�รต่อต�้นก�รฉ้อโกง1

เคยมีบริษัทอื่นกระทำ�ผิดและยอมจ่�ยค่�ปรับในลักษณะเดียวกันหรือไม่ 

		 นอกจ�กแกล็กโซสมิทไคลน์	 (GSK)	 จะถูกปรับเนื่องจ�กก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ในสรรพคุณที่																										

ไม่ได้รับอนุญ�ต	 และก�รปกปิดข้อมูลที่ควรร�ยง�นแล้ว	 ในอดีตยังมีบริษัทย�ยักษ์ใหญ่อีกหล�ยแห่งถูกปรับ															

ในลักษณะที่คล้�ยกัน	เช่น	อีไล	ลิลลี่	(Eli	Lilly)	ไฟเซอร	์(Pfizer)	แอสตร�เซเนก�	(Astra	Zeneca)	เมอร์ค	(Merck)	

แอ๊บบอต	(Abbott)

	 อีไล	ลิลลี่	(Eli	Lilly)	ถูกปรับ	1.42	พันล้�นเหรียญ	เมื่อ	ม.ค.	ปี	2553	เนื่องจ�กก�รส่งเสริมก�รข�ยย�

จิตเวชชื่อก�รค้�	Zyprexa	(ชื่อส�มัญท�งย�	Olanzapine)	ในสรรพคุณที่ไม่ได้รับอนุญ�ต	โดยก�รส่งเสริมก�รข�ย

ในเรื่องก�รรักษ�ภ�วะสมองเสื่อมในผู้สูงอ�ยุ2 

 

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	  

4
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	 ไฟเซอร์	 (Pfizer)	 ถูกปรับ	 2.3	 พันล้านเหรียญ	 เมื่อ	 ก.ย.	 ปี	 2552	 เนื่องมาจากเจตนาหลอกลวงให้เกิด												

ความเขา้ใจผิดในยาชือ่การคา้	Bextra	(ชือ่สามญัทางยา	Valdecoxib)	โดยสง่เสรมิการขายในการรกัษาอาการปวด

เฉียบพลันในขนาดยาที่สำานักงานอาหารและยา	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	 เม่ือ	 พ.ย.	 ปี	 2554	 ในการส่งเสริมการขายยาแก้ปวด														

ชื่อการค้า	 Vioxx	 (ชื่อสามัญทางยา	 rofecoxib)	 อย่างผิดกฎหมาย	 โดยส่งเสริมการขายว่าใช้รักษาข้ออักเสบ																												

รูมาตอยด์ก่อนที่จะได้รับอนุญาต	 และทำาให้เข้าใจผิดว่ามีความปลอดภัยต่อหัวใจเพื่อเพิ่มยอดขาย	 ปัจจุบัน																				

ยาดังกล่าวถูกห้ามขายตั้งแต่	ปี	2547	เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหัวใจ

		 แอ๊บบอต	(Abbott)	ถูกปรับราว	1.5	พันล้านเหรียญ	เมื่อพ.ค.ปี	2555	เนื่องจากการส่งเสริมการขายยา

จิตเวช	ชื่อการค้า	Depakote	 (ชื่อสามัญทางยา	divalproex	 sodium)	อย่างผิดกฎหมายว่าใช้กับภาวะสมองเสื่อม			

ทัง้ทีไ่มเ่คยไดร้บัอนญุาตเนือ่งจากขาดหลกัฐานด้านความปลอดภยัและประสทิธผิลในการรกัษา	และยงัอา้งวา่รกัษา

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	 ทำาการตลาดอย่าง																						

ไม่เหมาะสม	 การอวดอ้างทำาให้เข้าใจผิด	 ทางการสหรัฐฯได้กล่าวหาบริษัทว่าได้มีการส่งเสริมการขายอย่าง														

ไมเ่หมาะสม	ดงันี	้ยาชือ่การคา้	Aggrenox	(ยาสูตรผสมระหวา่ง	aspirin	และ	dipyridamole)	ซึง่เปน็ยาสำาหรบัปอ้งกนั

โรคหลอดเลือดสมองชนิดทุติยภูมิ)	มีการโฆษณาว่าใช้กับโรคหลอดเลือดหัวใจบางอย่าง	เช่น	กล้ามเนื้อหัวใจตาย

และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย	 มีการโฆษณาชวนเชื่อว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาชื่อการค้า	 Plavix	 (ชื่อสามัญ	

คือ	Clopidogrel)	ยาชื่อการค้า	Combivent	(ยาสูตรผสมระหว่าง	ipratropium	bromide	และ	albuterol	sulfate)	ซึ่ง

เปน็ยาทีใ่ชส้ำาหรบัปอ้งกนัสำาหรับโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	(COPD)	มกีารโฆษณาวา่ใหใ้ชก้อ่นยาขยายหลอดลมตวัอืน่

ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 และยาชื่อการค้า	Micardis	 (ยาชื่อสามัญ	 คือ	 telmisartan)	 ซึ่งเป็นยาสำาหรับ											

ลดความดนัโลหิต	มกีารโฆษณาวา่ใชใ้นการรักษาโรคไตจากภาวะเบาหวาน	:ซึง่ขอ้บง่ใชเ้หลา่นีไ้มไ่ดร้บัการยอมรบั

ให้ใช้ในโครงการการรักษาระดับประเทศ	และยังมีการส่งเสริมการขายและการใช้เกินกว่าที่กำาหนด

	 ซาโนฟี-อเวนติส	 (Sanofi-Aventis)	 ตกลงที่จะจ่ายเงินถึง	 109	 ล้านเหรียญ	 เมื่อธ.ค.ปี	 2555	 ใน																											

ข้อกล่าวหาจ่ายผลิตภัณฑ์ฟรีให้แก่แพทย์ซึ่งการกระทำาดังกล่าวถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมาย	 False	 Claims	

Act	โดยการให้แพทย์ใช้ยาชื่อการค้า	Hyalgan	ซึ่งเป็นยาฉีดที่หัวเข่า	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	อันเป็นรูปแบบของ

การทุจริต	 เพื่อเหนี่ยวนำาให้แพทย์สั่งซื้อหรือสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 และยังส่งรายงานราคาขายเฉลี่ย																								

อนัเป็นเทจ็อกีด้วย	ซึง่จะสง่ผลตอ่ทางการทีต่อ้งจา่ยเงนิชดเชยเปน็จำานวนเงนิทีส่งูเกนิจรงิ	เนือ่งจากไมน่ำาของแถม

มาร่วมในการหาค่าเฉลี่ยราคายาด้วย

	 นอกจากนียั้งสืบพบได้ว่าซาโนฟีให้ผูแ้ทนขายยาของตนแจกตวัอย่างยา	Hyalgan	ฟร	ีนบัพนัชิน้	และอบรม

ผู้แทนของตนให้ทำาการตลาดโดยเพิ่มมูลค่าแก่แพทย์	 ทางการสหรัฐเชื่อว่า	 มีการกระทำาดังกล่าวอีกจำานวนมาก	

อาทิ	 ซ้ือ	 Hyalgan	 100	 หน่วย	 แถม	 25	 หน่วย	 แล้วจะได้รับประทานอาหารมื้อคำ่าสุดหรูที่บริษัทจ่ายให้	 หรือ																			

ซื้อ	50	หน่วย	แถมให	้12	หน่วย	ก็ได้รับการเลี้ยงมื้อค่ำเช่นกัน

		 แอมเจน	(Amgen)	ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อยุติคดีถึง	762	ล้านเหรียญ	เมื่อ	ธ.ค.ปี	2555	ในข้อกล่าวหา

แนะนำาและส่งเสริมการใช้ยาหลายตัวอย่างผิดกฎหมาย	 เช่น	 ยาชื่อการค้า	 Aranesp	 (darbepoetin	 alfa)	 ในข้อ													

บ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่เคยรับรอง	คือ		อ้างว่าใช้ในผู้ป่วยโลหิตจางจากโรคไตเรื้อรังหรือโลหิตจางจากการ

ได้รับเคมีบำาบัด	เนื่องจากเอฟดีเอพบว่า	การใช้ยาในข้อบ่งใช้นี้จะทำาให้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงขึ้น4

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					Eli	Lilly

ชื่อยา	 				Zyprexa

ความผิด	

				การขายยา	Zyprexa	ในสรรพคุณที่

ไม่ได้รับอนุญาต	 โดยการส่งเสริมการขาย

ในเรื่ องการรั กษาภาวะสมองเสื่ อมใน														

ผู้สูงอายุ

7

ชื่อบริษัท			GSK
ชื่อยา	 		Paxil	,	Wellbutrin	,	Avandia
ความผิด		
	 	 1.	 ส่งเสริมการขายยา	 โดยให้ใช้ยา	 Paxil											
ในเด็กและวัยรุ ่นอายุต่ ำากว่า	 18	 ปี,	 ส่งเสริมการ			
ขายยา	 Wellbutrin	 นอกเหนือจากที่ใช้สำาหรับ
อาการซึมเศร้า
	 	 2.	 การปิดบังข้อมูลเรื ่องความไม่ปลอดภัยและ
อันตรายจากการใช้ยาโดยเฉพาะยา	Avandia	

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง					
	-	21	USC	§331(a)	(misbrand)
	-	21	USC	§352(a)	(False	or	misleading	label)		-	21	USC	§352(f)(1)	(Directions	for	use	and			warnings	on	label)	
	-	21	USC	§355(k)(1)		(Records	and	reports)	-	31	USC	§3729-3733	(False	claims)
ค่าปรับ	 3	พันล้านเหรียญ
อื่นๆ		 กรกฎาคม	2012

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง	
		-	31	USC	§3729-3733	
				(False	claims)
ค่าปรับ	 2.3	พันล้านเหรียญ
อื่นๆ		 กันยายน	2009

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง	

		-	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
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กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง	

		-	31	USC	§3729-3733	

		(False	claims)

ค่าปรับ	 520	ล้านเหรียญ

อื่นๆ		 เมษายน	2010

ชื่อบริษัท					Astra	Zeneca

ชื่อยา	 				Seroquel

ความผิด					

				ส่งเสริมการขายยาในสรรพคุณ	

ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ชื่อบริษัท					Merck
ชื่อยา	 				Vioxx
ความผิด		 	
	 	 	 	 ส่ ง เส ริ มการขายยาแก้ ปวดอย่ า ง																				
ผิดกฎหมาย	โดยส่งเสริมการขายว่าใช้รักษา												
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ก่อนที่จะได้รับอนุญาต	
และทำาให้เข้าใจผิดว่ามีความปลอดภัยต่อ			
หัวใจ

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง	
				-	31	USC	§3729-3733	(False	claims)
ค่าปรับ	 	950	ล้านเหรียญ
อื่นๆ	 	พฤศจิกายน	2011

ชื่อบริษัท					Abbott

ชื่อยา	 				Depakote

ความผิด				

	 	 	 	 ส่งเสริมการขายยาอย่างผิดกฎ
หมาย	

ว่าใช้กับภาวะสมองเสื่อม

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง

				-	31	USC	§3729-3733	(False
	claims)

ค่าปรับ	 		1.5	พันล้านเหรียญ

อื่นๆ		 		พฤษภาคม	2012

ชื่อบริษัท					Amgen
ชื่อยา	 				darbepoetin	alfa
ความผิด					
				แนะนำาและส่งเสริมการใช้ยา
หลายตัวอย่างผิดกฎหมาย

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง	
		-	31	USC	§3729-3733	(False	claims)
		-	42	U.S.C.	§	1320a-7b	(Anti-Kick-
back	Statute)
ค่าปรับ	 		762	ล้านเหรียญ
อื่นๆ	 		ธันวาคม	2012
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จากสถานการณ์ในสหรัฐฯ กลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทย

		 จะพบว่�	 พฤติกรรมผิดกฎหม�ยของอุตส�หกรรมย�ข้�งต้นเกือบทั้งหมด															

เป็นเรื่องของก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม	 ก�รโกหก	 หลอกลวง	 สร้�งหลักฐ�นเท็จ																

ปกปิดข้อมูล	 มิได้สะท้อนคว�มรับผิดชอบต่อสังคมดังที่ โฆษณ�ประช�สัมพันธ์ไว้ 	 แต่เ ม่ือพิจ�รณ�																																															

พระร�ชบัญญัติย�พ.ศ.2510	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งเป็นม�ตรก�รท�งกฎหม�ยของประเทศไทยที่มี																							

คว�มเกี่ยวข้องจะพบว่�	มีเพียงเรื่องก�รโฆษณ�ย�	แต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ในรูปแบบอื่น	

เชน่	ก�รสนบัสนนุแพทยใ์นด�้นก�รเงนิหรือสิง่ของ	(เชน่	ก�รสนบัสนนุก�รประชมุวชิ�ก�ร	ก�รเลีย้งอ�ห�รแพทย	์

ก�รช่วยเหลือแพทย์ในก�รทำ�วิจัย	 ก�รติดสินบนแพทย์กรณีที่มีก�รสั่งใช้ย�ของบริษัท)	 ก�รอ้�งผลก�รวิจัยหรือ

ก�รบดิเบอืนผลก�รวจิยัเพือ่สนบัสนนุก�รใชย้�ของบรษิทั	ก�รเปดิเผยขอ้มลูค�่ใชจ้�่ยในก�รสนบัสนนุแพทย	์ฯลฯ	

ซึ่งประเด็นดังกล่�วนี้	นับว่�เป็นช่องว่�งของกฎหม�ยทั้งสิ้น

9

ชื่อบริษัท		 	 	 	 Boehringer	 Ingelheim	
Pharmaceuticals	Inc.)
ชื่อยา	 			Aggrenox	,	Combivent
	 			Micardis
ความผิด		 	
	 	 	 	 ส่งเสริมการขายยาหลายตัวในการใช้ซึ่ง
ไม่ได้ยอมรับในทางการแพทย์	 ทำาการตลาด
อย่างไม่เหมาะสม	การอวดอ้างทำาให้เข้าใจผิด

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

ชื่อบริษัท					Sanofi-Aventis

ชื่อยา			 				Hyalgan

ความผิด				จ่ายผลิตภัณฑ์ฟรีให้แก
่แพทย์	

อันเป็นรูปแบบของการทุจริต	เพื่อเหน
ี่ยวนำา

ให้แพทย์	สั่ ง ซื้ อ ห รื อ สั่ ง จ่ า ย ผ ลิ ต
ภั ณฑ์ 														

ดังกล่าว	 และยังส่งรายงานราคาขา
ยเฉลี่ย

อันเป็นเท็จอีกด้วย	 ซึ่งจะส่งผลต่อท
างการ											

ที่ต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำานวนเงิน
ที่สูง

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง	

		-	42	U.S.C.	§	1320a-7b	

		(Anti-Kickback	Statute)

ค่าปรับ	 		109	ล้านเหรียญ

อื่นๆ	 		ธันวาคม	2012
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 นอกจ�กจะทำ�ให้ประช�ชนต้องเสียค่�ใช้จ่�ย

ด้�นย�เนื่องจ�กก�รตล�ดที่ไม่เหม�ะสมของบริษัทย�

แล้ว	 ยังเกิดอันตร�ยจ�กก�รใช้ย�เนื่องจ�กบริษัทย�									

ได้มีก�รแทรกแซงข้อมูลก�รวิจัยหรือปกปิดข้อมูล

อันตร�ยจ�กก�รใช้ย�ด้วย	 ห�กเกิดกรณีดังกล่�วนี้											

ในประเทศไทย	จะไมส่�ม�รถดำ�เนนิคดหีรือมมี�ตรก�ร

ป้องปร�มที่เป็นรูปธรรมได้	

	 ดังนั้น	 ตลอดระยะเวล�หล�ยปีที่ผ่�นม�												

เครือข่�ยภ�คประช�ชนและภ�ควิช�ก�รได้เห็น												

คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับกรณีดังกล่�ว	 จึงได้ร่วมกันลงชื่อ

เพือ่เสนอร�่งพระร�ชบัญญติัย�	พ.ศ.	....	(ฉบับประช�ชน)	

เพ่ิมเน้ือห�ในก�รกำ�กบัดูแลเร่ืองโฆษณ�ย�และส่งเสรมิ

ก�รข�ยย�	 เสนอต่อรัฐสภ�ให้พิจ�รณ�เป็นกฎหม�ย

ต่อไป	 และได้ทำ�หนังสือถึงน�ยกรัฐมนตรีหล�ยครั้ง											

ให้เห็นคว�มสำ�คัญของร่�งกฎหม�ยดังกล่�ว	 โดย													

ลงน�มรับรองเพื่อบรรจุเข้�ในระเบียบว�ระก�รประชุม

สภ�ผู้แทนร�ษฎรต่อไป	 แต่จนถึงขณะนี้	 ยังไม่ได้รับ											

ก�รตอบรับ

		 นอกเหนือจ�กคว�มพย�ย�มของภ�ค

ประช�ชน	 คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติได้

ปรบัปรงุนโยบ�ยด�้นย�แหง่ช�ตแิละไดผ้นวกมตสิมชัช�

สขุภ�พแหง่ช�ต	ิพ.ศ.2551	เรือ่ง	ก�รเข�้ถงึย�ถว้นหน�้

ของประช�กรไทย	 และร่�งแผนปฏิบัติก�รต�ม

ยุทธศ�สตร์ก�รเข้�ถึงย�ถ้วนหน้�ของประช�กรไทย	

และมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต	ิพ.ศ.2552	เรือ่ง	ก�รยตุิ

ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม:เพื่อลด															

คว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจและสุขภ�พของผู้ป่วย														

เข้�ไว้ในนโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย�	 พ.ศ.2554	 และ

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ	 พ.ศ.2555-

25595		ที่ผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	

14	 มีน�คม	 2554	 และได้มีมติรับทร�บร�ยง�น																		

คว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�ร	 เมื่อวันที่	 31	พฤษภ�คม	

25546	แต่จนถึงขณะนี้ยุทธศ�สตร์ดังกล่�วยังไม่เคยถูก

นำ�ไปปฏิบัติ	 และมีแนวโน้มจะถูกถ่วงเวล�ก�รปฏิบัติ

ออกไปด้วยก�รทบทวนแผนปฏิบัติก�ร	

	 ดังนั้น	 ผู้บริโภคไทยยังต้องเผชิญคว�มเสี่ยง		

ต่อชีวิตจ�กก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม								

ของอุตส�หกรรมย�ต่อไป

บางส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559

	 -	ยทุธศ�สตร์ก�รใชย้�อย่�งสมเหตุผล	กำ�หนดใหม้กี�รพฒัน�ระบบก�รขึน้ทะเบยีนตำ�รบัย�และทบทวน

ทะเบียนตำ�รับย�	 ก�รปรับปรุงบัญชีย�หลักแห่งช�ติให้ทันสมัย	 และส่งเสริมก�รใช้ย�ต�มบัญชีย�หลักแห่งช�ติ	

พัฒน�กลไกกำ�กับดูแลก�รสั่งใช้ย�	จัดตั้งองค์กรระดับช�ติที่กำ�กับดูแลด้�นก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล	ก�รพัฒน�

เกณฑจ์รยิธรรมว�่ดว้ยก�รสง่เสริมก�รข�ยย�ต�มแนวท�งองคก์�รอน�มยัโลกใหเ้ปน็เกณฑก์ล�งของประเทศให้

ทุกภ�คส่วนได้นำ�ไปใช้

		 -	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบควบคุมย�เพื่อประกันคุณภ�พ	ประสิทธิผล	 และคว�มปลอดภัยของย�	

กำ�หนดให้มีระบบก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับย�ให้มีประสิทธิภ�พและโปร่งใส	 ก�รพัฒน�ระบบเฝ้�ระวังดูแลย�																						

หลังออกสู่ตล�ด	ก�รพัฒน�ระบบเตือนภัยด้�นย�		และก�รทบทวนทะเบียนตำ�รับย�ที่มีผลกระทบสูงต่อผู้บริโภค

และสังคม	
5
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ.	นโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย�	พ.ศ.2554	และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ	พ.ศ.2555-2559.	พิมพ์ครั้งที่	1.	

กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย,	2554

6
มติคณะรัฐมนตรี	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.2554	เรื่อง	คว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�รต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ	:	ยุทธศ�สตร์ยุติก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่

ข�ดจริยธรรม	:	เพื่อลดคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจและสุขภ�พของผู้ป่วย
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ในการควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยา
        ของภาคอุตสาหกรรม

กติกาใหม่ ๆ

 หมุนดูโลก
                                                                                                                     

ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 เมื่อแผนง�นพัฒน�กลไกเฝ้�ระวังระบบย�(กพย.)	 จัดแถลงข่�ว “ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวจาก              

คดีฉ้อโกงด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกัน เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกปรับเกือบแสนล้านบาท” 

เมื่อปีที่แล้ว	 (2555)	 นั้น	 พบว่�ในรอบ	 4	 ปีที่ผ่�นม�	 มีกรณีศึกษ�ทั้งหมด	 6	 ร�ย	 แต่จ�กวันนั้นม�ถึงปัจจุบัน																		

พบกรณีศึกษ�เพิ่มเติมอีกจำ�นวนหนึ่งที่ทั้งอยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ในศ�ล	 และ/หรือตัดสินแล้ว	 จึงเป็นที่น่�สนใจว่�

รัฐบ�ลสหรัฐฯ	 ใช้ม�ตรก�รหรือกฎหม�ยเฉพ�ะใดบ้�ง	 ด้วยหน่วยง�นใด	 ในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว	 รวมทั้ง					

ประเทศต่�งๆ	มีกฎหม�ย	หรือกติก�ใหม่ๆ		ใดบ้�งที่ควบคุมพฤติกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	หรือก�รตล�ดย�

	 ล่�สุด	พบว่�ว�รส�รท�งก�รแพทย์ของอังกฤษ	ฉบับที่		346	ปีนี้	(2556)	ให้คว�มสำ�คัญต่อเรื่องนี้	ถึงกับ

ลงบทบรรณ�ธิก�ร	 ว่�จะทำ�อย่�งไรให้ส�ม�รถควบคุมภ�คธุรกิจที่ละเมิดกฎหม�ยควบคุมก�รส่งเสริมก�ร															

ข�ยย�ที่ผิดกฎหม�ย	หรือที่ทำ�ก�รทุจริตต่�งๆ	ได้			มีประเด็นที่ควรคำ�นึงถึง	เช่น	ศ�ลมีคว�มลังเลใจในก�รปรับ

บริษัทย�	ห�กก�รปรับนั้นก่อให้เกิดปัญห�กับคว�มอยู่รอดของอุตส�หกรรม	หรือมักเกิดคว�มล่�ช้�ในก�รห�ตัว	

ผู้กระทำ�ผิด	รวมทัง้ก�รทีห่นว่ยง�นควบคมุ(regulator)	มกัข�ดแคลนทรพัย�กรในหล�ยๆ	ด�้น		ทัง้นีก้�รจะดำ�เนนิ

ก�รต�มกฎหม�ยของก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ให้มีประสิทธิภ�พนั้น	 จำ�เป็นต้องใช้ทั้งทรัพย�กรและ

คว�มตั้งใจมุ่งมั่นอย่�งม�กเพื่อให้เกิดก�รบังคับใช้อย่�งจริงจัง				

	 บทคว�มนี้	ได้ประมวลกฎหม�ย	หรือกติก�ที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพ�ะที่เป็นทิศท�งใหม่ๆ	ของประเทศต่�งๆ	

ที่ใช้ในก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	หรือก�รทำ�ก�รตล�ดย�ของภ�คอุตส�หกรรม

หลักการและวิธีการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 

	 ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	หม�ยถึง	ก�รกระทำ�ใดๆ	ก็ต�มที่เกี่ยวข้องกับก�รให้ข้อมูลและก�รชักชวนหรือ

ล่อใจทุกวิถีท�งโดยผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ย	 เพื่อชักนำ�ให้เกิดก�รสั่งย�	 ก�รจัดห�ย�	 ก�รสั่งซื้อย�	 และก�รใช้ย�											

เพิ่มขึ้น1      

1
WHO	(1988)	WHO	Ethical	Criteria	for	Medicinal	Drug	Promotion	แปล	และจัดพิมพ์	โดยกลุ่มศึกษ�ปัญห�ย�	เมื่อ	พ.ศ.	2537	และ	2538	พิมพ์ซ้ำ�โดย

แผนง�นสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบย�	เมื่อพ.ศ.	2552	และ	2553
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1 
การควบคุมโดยภาครัฐ 

(government regulation) หรือ

บางครั้งเรียกว่า Command and 

Control Regulation ตัวอย่าง

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา  

ฝรั่งเศส และไทย  

โดยทั่วไปการควบคุมการส่งเสริมการขายยาของภาคอุตสาหกรรม อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ 

ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาการควบคุมการส่งเสริมการขายยา ได้แก่

 1. หน่วยงานควบคุมคือใคร (รัฐ หน่วยงานอิสระ สมาคมเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ) หน่วยงานอยู่           

ระดับใด (ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด)

 2. ใครบ้างที่ถูกควบคุม - อุตสาหกรรมผลิตยา นำาเข้ายา เจ้าหน้าที่/ผู้แทนยา  ผู้ผลิตสื่อหรืออุปกรณ์ 

แจกแถม ผู้จัดกิจกรรม สื่อมวลชน  สถานีหรือช่องทางกระจายสื่อ

 3. ลักษณะการควบคุมเป็นอย่างไร ควบคุมอะไร และอย่างไร 

  ก. ตรวจสอบและอนุญาตข้อมูล กิจกรรมการส่งเสริมการขายยา

  ข. กำาหนดข้อมูลที่ใช้ในการส่งเสริมการขายยา

  ค. กำาหนดให้ส่ง promotional material ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม

  ง. กำาหนดให้เปิดเผยสู่สาธารณชนถึงมูลค่าการส่งเสริมการขายยา รายชื่อบริษัท และผู้รับเงิน

สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ  

  จ. กำาหนดมูลค่าขั้นต่ำ�การส่งเสริมการขายยา

  ฉ. กำาหนดภาษีจากมูลค่าการส่งเสริมการขายยา

  ช. กำาหนดคุณภาพผู้แทนยา 

 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. องค์กรเอกชนไม่แสวงกำาไร No Free Lunch, Healthy Skepticism, HAI,  

  ง. องค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ  WHO/WHA/UN

2 
 การควบคุมกันเองของ

อุตสาหกรรมยา ที่เรียกว่า 

self-regulation ดำาเนินการโดยองค์การ 

หรือสมาคม และผู้ที่กระทำาผิดจะถูก 

sanction โดยสมาชิก เช่น 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 

ฟินแลนด์ 

3 
การร่วมกันควบคุม

ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ   

Co-regulation  

สหราชอาณาจักร
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  ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากบริษัทยา

ตอ่จำานวนการผลติวสัดุส่งเสริมการ

ขาย หรืออาจเก็บเป็นภาษีรวม

ทัง้หมดในเรือ่งการสง่เสริมการขาย  

  ค่าธรรมเนียมที่บริษัทยาจ่ายให้

หน่วยงานควบคุมด้านยาเมื่อมีการ

ยื่นขอขึ้นทะเบียนตำารับยา หรืออาจ

จ่ายเป็นรายปี

  ค่าธรรมเนียมจากผู้จ่ายเงิน           

(payer) อาจเปน็ รฐับาล ผูด้แูลระบบ

หลักประกัน หรือจากบริษัทยา           

ต่อการสั่งจ่ายยาแต่ละใบ 

 6. การบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 

 7. แหล่งงบประมาณ/วิธีบริหารการเงินการคลังที่ใช้ในการจัดการควบคุมการส่งเสริมการขายยา

 การควบคมุการส่งเสริมการขายยา กระทำาไดใ้นหลายลกัษณะ  เชน่ ม ีpre-censore หรอืการอนมุตัขิอ้มลู

และรูปแบบการส่งเสริมการขายยาและการโฆษณา  การกำาหนด ข้อความที่สามารถโฆษณาได้ หรือห้ามโฆษณา   

การกำาหนดให้ส่งเอกสารส่งเสริมการขายยา (promotional material) ในวันแรกที่ทำาการส่งเสริมการขายหรือ 

มาตรการตรวจหลังกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

ระบบการเงินการคลังในการควบคุมการส่งเสริมการขายยาของภาคอุตสาหกรรม2 

 อุตสาหกรรมยาได้ใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตนเองในขณะที่งบที่ใช้ของ

ภาครัฐในการควบคุมกลับมีจำากัด ซึ่งหากจะให้เกิดผลในการเฝ้าระวังต้องมีลักษณะสำาคัญ 3 ประการ คือ ความ

มั่นคงของรายได้  คาดการณ์ได้ถึงผลลัพธ์ด้านการเงิน และมีความเป็นอิสระไม่มีการผูกมัดระหว่างงบที่ใช้ไปกับ

ผลการทำางานที่ได้ มีงานการศึกษาวิเคราะห์ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของรูปแบบการควบคุม 6 ประเภท 

ได้แก่

1 2 3

  ค่าปรับจากบริษัทยาเมื่อมีการทำา

ผิดกฎ กฎหมาย หรือ ระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรม 

  งบประมาณปกติจากภาษีเงินได้

ปกติ  

  

  คา่ใชจ้า่ยจากกองทนุประกนัสงัคม 

(social insurance) หรอื กองทนุรว่ม 

(mutual insurance) 

4 5 6

 ซึ่งรูปแบบทั้ง 6 นี้ มีทั้งผลทางบวก และผลทางลบ และอาจไม่สามารถนำาเพียงรูปแบบเดียวไปประยุกต์

ใช้ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงมัก หรือควรผสมผสาน 2-3 รูปแบบการควบคุมเหล่านี้            

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและเพิ่มงบประมาณที่จะได้รับ ดังนั้นระบบการเงินการคลังของการควบคุมการส่งเสริม

การขายยาจงึไมค่วรเป็นแค่การควบคุมการส่งเสริมการขายโดยผา่นการปอ้งกนัยาราคาแพงและการปอ้งกนัอาการ

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 

	 ปัจจุบันมีประเทศหล�ยประเทศเริ่มพัฒน�ระบบก�รควบคุมก�รข�ยย�ในรูปแบบใหม่ๆ	 เพิ่มเติม																			

จ�กรูปแบบเดิมๆ	ที่ดูเหมือนล้�สมัย	ต�มไม่ทันสถ�นก�รณ	์

สหรัฐอเมริกา  

	 มีก�รใช้กฎหม�ยหล�ยฉบับในก�รจัดก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ใน	Food	Drug	and	Cosmetic	

Act	1938	(และฉบบัแกไ้ข)	ควบคมุเร่ืองก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ในหล�ยๆ	ด�้น		ตอ่ม�เริม่แนวคดิเรือ่งคว�มโปรง่ใส	

มีก�รเสนอร่�งกฎหม�ย	Physician	Payment	Sunshine	Act3	 	 เมื่อเริ่มต้นจัดทำ�ร�่ง	 ได้แยกออกม�เป็นกฎหม�ย

เฉพ�ะ	 แต่ต่อม�มีก�รปรับม�จัดทำ�	 Patient	 Protection	 and	 Affordable	 Care	 Act	 	 ซึ่งประก�ศใช้เมื่อปี	 2553												

มเีป�้หม�ยเพือ่ลดจำ�นวนผูเ้ข�้ไมถ่งึระบบบรกิ�รสขุภ�พ	จ�กเดมิทีเ่คยมรีะบบสวสัดกิ�ร	Medicaid	และ	Medicare	

(ประก�ศใช้ในปี		2508)		ต�มกฎหม�ยจะมีก�รประก�ศระเบียบเพิ่มเติม	ที่จะมีผลบังคับใช้	ระหว่�งปี		2553	จนถึง	

ปี	 2563	 ทั้งนี้	 ต�มกฎหม�ยมี	 “Sunshine”	 Provision	 ที่เพิ่งประก�ศออกม�ในปี	 2555	 ล่�ช้�ไปกว่�กำ�หนด																				

เดิมไปปีกว่�	 และจะมีผลบังคับใช้ในปี	 2557	 โดยระเบียบดังกล่�วกำ�หนดให้บริษัทย�	 ชีววัตถุ	 	 เครื่องมือแพทย์									

และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ	 Medicaid,	 Medicare,	 และ	 CHIP	 (the	 Children’s	 Insurance												

Program)	ต้องร�ยง�นต่อรัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข	เป็นประจำ�ปี	ถึงก�รจ่�ย	หรือโอนเงิน	แก่แพทย์	

หรือโรงพย�บ�ล	โรงเรียนแพทย	์ทั้งนี	้กลุ่มอุตส�หกรรมและ	Group	Purchasing	Organization	(GPO)	ที่เกี่ยวข้อง												

ก็ต้องร�ยง�นถึงร�ยชื่อแพทย์	 ที่เป็นเจ้�ของหรือเป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นด้วย	 โดยรัฐมนตรีฯ											

ต้องรวบรวมร�ยชื่อทั้งหมดเพื่อนำ�ออกม�เผยแพร่สู่ส�ธ�รณะท�งเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน	 ทำ�ไมจึงต้องเข้มงวด												

เรื่องน้ี	 เพร�ะงบประม�ณที่ใช้ไปใน	 3	 ระบบหลักประกันสุขภ�พที่จะขย�ยให้ครอบคลุมประช�กรที่กว้�งขว�ง											

ขึน้นัน้ใชเ้งนิภ�ษ	ีจดัเปน็สวสัดกิ�รอย�่งหนึง่	ซึง่ระบบสวสัดกิ�รของไทยทีใ่ชเ้งนิภ�ษ	ีตอ้งคำ�นงึถงึเรือ่งนี	้และว�ง

กติก�เพื่อคว�มรัดกุมก�รจ�่ยเงิน	มีก�รตรวจสอบและร�ยง�นคว�มโปร่งใส	 	 ไม่ว่�จะเป็นสวัสดิก�รข้�ร�ชก�ร	

ประกันสังคม	และ	หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ		

	 อน่ึง	 ขณะนี้องค์กรด้�นส่ือชื่อ	 ProPublica	 	 ได้จัดทำ�โครงก�รทดลองรวบรวมจำ�นวนเงินที่บริษัท																			

จ่�ยแพทย์4				โดยเปิดเผยให้สืบค้นได	้ทั้งชื่อแพทย์	และชื่อบริษัท	ต�ม	link	นี้			http://www.propublica.org/series/

dollars-for-docs	

	 จ�กกรณทีีศ่�ลในสหรัฐอเมริก�ไดส้ัง่ปรบัอตุส�หกรรมย�ไปนัน้	(อ�่นร�ยละเอยีดในเรือ่งจ�กปก)	มกี�ร

ใช้กฎหม�ยเดิมที่มีอยู่	 เช่น	 False	 Claim	 Act	 	 เป็นกฎหม�ยเก่�แก่ตั้งแต่สมัยประธ�น�ธิบดีลินคอนแต่ก็ยังใช้ได้											

รว่มกบักฎหม�ยอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้ง	และเปน็ก�รทำ�ง�นลกัษณะพหภุ�ค	ี	เชน่มกี�รตัง้หนว่ยง�นรว่มทำ�ง�น	ชือ่	The	

Health	Care	Fraud	Prevention	and	Enforcement	Action	Team	(HEAT)	ในปี	2552	เป็นคว�มร่วมมือของสำ�นักง�น

อัยก�ร	 และ	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 	 นอกจ�กนี้ยังร่วมมือกับหน่วยง�นอื่น	 ๆ	 เช่น	 หน่วยง�นคุ้มครองผู้บริโภค					

ระดับต่�งๆ	 หน่วย	 Criminal	 Investigation	 ขององค์ก�รอ�ห�รและย�	 กระทรวงกล�โหม	 กระทรวงแรงง�น												

TRICARE	Program	Integrity	ก�รไปรษณีย	์รวมไปถึง	FBI	(หน่วยสืบสวนกล�ง)
 
3http://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr3590/text	

4	http://projects.propublica.org/docdollars/	
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สหราชอาณาจักร 

	 มีกฎหม�ยอย�่งน้อย	2	ฉบับที่เกี่ยวข้องกับก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�		คือ	Medicines	Act	1968	

ควบคุมก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับย�		ควบคุมเรื่องโฆษณ�	มีก�รจัดตั้ง	Medicines	and	Healthcare	Products	Regula-

tory	 Agency	 (MHRA)	 โดยปรับจ�ก	Medicine	 Control	 Agency	 (MCA)	 ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ย�อย่�งเดียวม�สู่														

ก�รควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภ�พทั้งหมด	 ทั้งนี้	 Medicines	 Act	 1968	 กำ�หนดเรื่องก�รควบคุมก�รโฆษณ�	 และใน												

ปี	2553	สหร�ชอ�ณ�จักร	เพิ่งประก�ศ	Bribery	Act	2010	ควบคุมทั้งภ�ครัฐและเอกชนในประเด็นที่จะนำ�ไปสู่ก�ร

เกิดคอรัปชั่น	มีผู้ตั้งข้อสังเกตให้ระมัดระวังคว�มหม�ยและก�รกระทำ�	ระหว่�ง	Hospitality	และ	Bribery	ที่มีคว�ม

ใกล้เคียงกันอยู	่	และบ�งส่วนใกล้เคียงกับกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยย�ด้วยเช่นกัน

	 ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ของอังกฤษ	จัดเป็น	self-regulation		เป็นก�รควบคุมกันเองของอุตส�หกรรมย�

ภ�ยใต้สม�คม	ABPI	โดยมีเกณฑ์จริยธรรม		(code	of	conduct)	ชื่อ	the	Association	of	British	Pharmaceutical	

Industry	(ABPI)	code	of	practice		for	the	Pharmaceutical	Industry	ต่อม�ในปี	2536	ABPI	จึงจัดตั้งองค์กรอิสระ

ที่แยกออกม�	ชื่อ	The	Prescription	Medicine	Code	of	Practice	Authority	(PMCPA)	เพื่อทำ�หน้�ที่บังคับใช้	code	

ดงักล�่วข�้งตน้	และ	PMCPA	นีไ้ด้ทำ�คว�มตกลง	(MOU)	กบัองคก์�รควบคมุด�้นย�และผลติภณัฑส์ขุภ�พ	(	MHRA)	

ในก�รแบ่งง�นก�รทำ�ง�นเรื่องก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	กับเรื่องก�รควบคุมโฆษณ�	จึงอ�จจัดว่�เป็น	

co-regulation	ได้ด้วย

แคนาดา5  

	 ก�รโฆษณ�ผลติภณัฑสุ์ขภ�พในแคน�ด�ส�ม�รถทำ�ไดเ้ฉพ�ะทีม่กี�รอนญุ�ตใหจ้ำ�หน�่ยได	้มขีอ้กำ�หนด

เฉพ�ะสำ�หรับก�รโฆษณ�ย�ที่ต้องมีใบส่ังแพทย์สู่ประช�ชน	 	 มีองค์กรอิสระที่หน่วยควบคุมสุขภ�พรับรอง																				

ชือ่	Pharmaceutical	Advertising	Advisory	Board		(http://www.paab.ca/)	ทีท่ำ�หน�้ทีป่ระเมนิและอนญุ�ตก�รโฆษณ�

ย�สู่บุคล�กรสุขภ�พ

ฝรั่งเศส 

	 มีก�รจัดระบบใหม่ในก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	 เช่น	 	ข้อกำ�หนดที่	 L.	 5122-9	ของกฎหม�ย

ด้�นสุขภ�พ	(the	French	Health	Laws)	ที่กำ�หนดให้อุตส�หกรรมย�ต้องยื่น	promotional	material	ทุกชิ้น	ล่วงหน้�

ก่อนที่จะเผยแพร่		

5
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-eng.php
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ฟินแลนด์6 

	 มีก�รใช้ระบบควบคุมกันเองตั้งแต่ป	ี2502	โดยในช่วงดังกล่�วเป็นลักษณะ	self	regulation	อย่�งแท้จริง

เพร�ะใช้สิ่งที่เรียกว่�	voluntary	contracts	ปร�ศจ�กก�รควบคุมโดยรัฐ	ปัจจุบัน	The	Pharma	 Industry	Finland	

(PIF)	 เป็นผู้ดูแลสม�ชิกจำ�นวน	 61	 แห่ง	 ซึ่งตกลงในหลักก�รที่จะปฏิบัติต�ม	Code	 of	Marketing	 of	Medicinal	

Products	ห�กมีก�รละเมิดสม�ชิกจะดำ�เนินก�รก่อนในชั้นแรก	ที่เป็น	self-regulatory	system	โดยใช้	Inspection	

Board	I	&	II	และ	the	Supervisory	Commission	for	the	Marketing	of	Medicinal	Products	ทำ�หน้�ที่รับเรื่องอุทธรณ์		

กรรมก�รเหล่�นี้มีจำ�นวนหนึ่งม�จ�กภ�ยนอก	 และอีกส่วนม�จ�กสม�ชิกของสม�คมแล้วค่อยส่งเรื่องต่อไปให้

หน่วยง�นที่ควบคุมต่อไป	 ซึ่งเรียกว�่	 National	 Agency	 for	 Medicines	 (NAM)	 เป็นผู้ที่เฝ้�ระวังก�รส่งเสริมก�ร									

ข�ยย�	 แต่จะไม่ดำ�เนินก�รสอบสวน	 (inspect)	 ตั้งแต่แรก	 แต่รอกรณีจ�กสม�คมอีกชั้นหนึ่ง	 มีก�รใช้กฎหม�ย	

Medicines	Act	(395/1987)	และ	Medicines	Decree	(693/1987)	เพื่อควบคุมก�รตล�ดย�	และอ�จมีบ�งส่วนจ�ก

กฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภค	ม�ประกอบด้วย

เดนมาร์ค7 

	 ก�รควบคุมมีพัฒน�ก�รต�มลำ�ดับ	 จ�ก	 self	 regulation	 ต่อม�มีก�รร่วมกับสม�คมอุตส�หกรรมย�										

หล�ยแห่ง	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)	ต่อม�												

ในปี	2550	มีก�รจัดตั้ง	Co-operative	Agreement	โดยก�รไปร่วมกับ		the	Association	of	Danish	Pharmacies,	

the	Danish	Medical	Association		ต่อม�มีก�รจัดตั้ง	the	Executive	Order	on	Promotion	of	medicinal	products	

ซึ่งปฏิบัติต�ม	Directives	2001/83/EC	อย่�งไรก็ด	ีเนื่องจ�กคว�มยุ่งย�กในก�รบริห�ร	และมีกติก�หล�ยกติก�	

ที่ต้องปฏิบัติต�ม	ในที่สุด	คว�มร่วมมือดังกล�่วก็ยุติลง	และล่�สุดในปี	2554	มีก�รจัดตั้ง	the	Ethical	Committee	

for	the	Pharmaceutical	Industry	in	Denmark	เป็นองค์กรเดียวที่ดูแลให้ก�รปฏิบัติเป็นไปต�มกฎต่�งๆ	ที่ควบคุม	

ซึ่งปัจจุบันมีอยู	่6	กติก�	ได้แก	่(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	Pharma-

ceutical	 Industry	(3)	Ethical	Rules	for	Dialogue	and	Negotiations	with	Decision	Makers	[code	on	 lobbying	

activities]	(4)	บ�งส่วนของ	the	Executive	Order	on	Promotion	concerning	promotion	of	medicinal	products	

towards	healthcare	professionals	[ควบคุมทั้งหมดโดยองค์กรควบคุมด้�นย�	หรือ	the	Danish	Medicines	Agen-

cy]	และบ�งส่วนของหมวดที	่7	ของกฎหม�ยย�	the	Danish	Medicines	Act	(5)	Ethical	Rules	for	Pharmaceuti-

cal	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  

	 กรมสรรพ�กรของอินเดียประก�ศในป	ี	2555	ว่�เตรียมเก็บภ�ษีจ�กเงินค่�ใช้จ่�ยที่บริษัทย�ใช้ไปในก�ร

ส่งเสริมก�รข�ยย�	 เช่น	 ก�รแจกของชำ�ร่วย	 และผู้ที่รับของดังกล่�วก็ต้องเสียภ�ษีด้วยเช่นกัน	 ก�รตัดสินใจนี้												

เกดิม�จ�กก�รทีแ่พทยสภ�อนิเดียได้แกไ้ขกติก�ทีห่�้มแพทยแ์ละสม�คมแพทยร์บัของจ�กอตุส�หกรรมย�	อ�ห�ร	

และเครื่องมือแพทย์	เช่นของขวัญ	เงิน	ค่�เดินท�ง	ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกต�่งๆ	

ตุรกี 

	 มกี�รออกกฎหม�ยใหม	่เมือ่ปล�ยป	ี2555	ทีป่รบัปรงุกฎหม�ยเดมิในก�รควบคมุก�รสง่เสรมิก�รข�ยย�	

เพ่ือให้มั่นใจว่�มีก�รติดต�มก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ของอุตส�หกรรมย�ที่ครอบคลุมกิจกรรมให้ม�กที่สุด	 โดย																

ก�รเปล่ียนแปลงนี้ประกอบไปด้วยก�รกำ�หนดคุณสมบัติของผู้แทนย�เฉพ�ะที่ไปพบกับผู้ประกอบวิช�ชีพว่�																	

ต้องมีใบประก�ศนียบัตรรับรอง	 (ที่มีอ�ย	ุ 4	 ปี)	 ผู้แทนย�ที่เข้�ทำ�ง�นหลังวันที่	 1	 มกร�คม	 2558	ต้องมีคว�มรู้											

ขั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ต้องได้รับก�รประเมินเพื่อให้ได้ประก�ศนียบัตรดังกล่�ว	 ส่วนผู้แทนย�ที่จบก�รศึกษ�

จ�กมห�วิทย�ลัย	ด้�น	Medical	Promotion	and	Marketing	Programme	ไม่ต้องรับก�รประเมินอีก

8
C	Unnikrishnan,	“I-T	depart	to	tax	pharma	firms	spending	on	freebies	for	doctors”,	TNN	Aug	7,	2012,	03.16AM	IST,	ค้นจ�ก		http://articles.timeso-

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

	 มีก�รใช้กฎหม�ยหล�ยฉบับ	 กติก�	 หรือเกณฑ์จริยธรรมที่												

หล�กหล�ยในก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	ซึ่งลักษณะก�รควบคุม

มีได้ทั้งเป็นก�รควบคุมโดยรัฐ	รัฐร่วมมือกับอุตส�หกรรมย�	หรือ	ควบคุม

กันเองโดยอุตส�หกรรมย�	(มีแนวโน้มลดลง)	รวมทั้งก�รเฝ้�ระวังติดต�ม	

และลงโทษ	ที่ม�กม�ยกว�่แค่ก�รปรับ	มีคดีอ�ญ�เข้�ม�เกี่ยวข้องด้วย		

	 นอกจ�กนี้หน่วยง�นที่ ติดต�ม	 และใช้กฎหม�ยก็มีคว�ม															

หล�กหล�ยเช่นกัน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ	จะเห็นคว�มสำ�คัญและประยุกต์

ใช	้โดยเฉพ�ะห�กรัฐเป็นผู้จ�่ยเงินในระบบสวัสดิก�ร	ก็ยิ่งให้คว�มสำ�คัญ

และเข้มงวดก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�

สรุป
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 ใกล้ตัว
                                                                                                                     

ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 เป็น ท่ีทร�บกันดีว่�	 พระร�ชบัญญัติย�														

พ.ศ.	 2510	 และฉบับแก้ไข	 (พ.ศ.	 2518,	 2522,	 2527,	

2530)	 มีเพียงม�ตร�	 77	 และหมวด	 11	 (ม�ตร�	 88,	

88ทวิ,	 89,	 90,	 90ทวิ)	 หมวดที่ว่�ด้วยก�รควบคุม												

ก�รโฆษณ�ย�	 แต่ยังไม่มีม�ตรก�รที่กล่�วถึงก�ร														

ส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ชัดเจนในกฎหม�ย	 จึงก่อให้เกิด

ปญัห�ในท�งปฏบิติัและก�รควบคมุม�กม�ย	และไมเ่หน็

ประก�ศ	หรือก�รดำ�เนินคดีใดๆ	ที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�

เรือ่งสง่เสรมิก�รข�ยย�	ดังนัน้ในร่�งพระร�ชบญัญตัยิ�	

พ.ศ.	 . . . . . .	 ฉบับประช�ชน	 จึงได้มีก�รบรรจุเรื่อง																					

ก�รโฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ยไว้ในหมวดที่	 6	 โดยมี

เรือ่งก�รอทุธรณใ์น	หมวด	9	และบทลงโทษในหมวด	11	

ซึ่งเป็นที่ทร�บกันว่�มีคว�มพย�ย�มขัดขว�งร่�งพระ

ร�ชบัญญัติดังกล่�วในหล�ยๆ	รูปแบบ	เข้�ใจว�่	หมวด	

6,	 9	 และ	 11	 นี้	 เป็นหมวดที่ไม่เป็นที่ต้องก�รของ																					

ผู้ที่คัดค้�น	 เร�ม�ดูกันว่�ในร่�งพระร�ชบัญญัติ																	

ดังกล่�วมีอะไรบ้�ง	 จึงมีผู้พย�ย�มขัดขว�ง	 แม้ว่�									

ร�่งพระร�ชบญัญัติฉบบันีจ้ะได้รับก�รยืนยันโดยรัฐสภ�

ว่�มีก�รตรวจสอบและพบว่�จำ�นวนประช�ชนที่

สนับสนุนมีจำ�นวนเกิน	 10,000	 ร�ยชื่อ	 รอเพียง															

ก�รรับรองของน�ยกรัฐมนตรี	 ก็จะเข้�ไปพิจ�รณ�ใน

รฐัสภ�ไดต้อ่ไป	รวมทัง้รอร่�งจ�กกระทรวงส�ธ�รณสขุ	

ในขณะที่ประเทศต่�งๆ	 พย�ย�มปรับปรุงก�รควบคุม

ก�รสง่เสรมิก�รข�ยย�ในหล�ยๆ	รปูแบบ	(อ�่นเพิม่เตมิ

ได้ที่ร�ยง�นก�รทบทวนวรรณกรรมเร่ืองกติก�ใหม่ๆ	

ในก�รควบคุมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	 ในย�วิพ�กษ์	

ฉบับนี้)

	 ในร่�งพระร�ชบัญญัติ	 มีทั้งหมด	 3	 หมวด												

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก�รควบคุมก�รโฆษณ�และส่งเสริม

ก�รข�ยย�	ไดแ้ก	่หมวด	6	มทีัง้หมด	10	ม�ตร�	(ม�ตร�	

130-139)	 ม�ตร�ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รส่งเสริม

ก�รข�ย	คือ	ม�ตร�	130	ถึงม�ตร�	133	และม�ตร�	

139	 ม�ตร�ที่เหลือของหมวดนี้เกี่ยวกับก�รโฆษณ�		

ส่วนหมวด	9	เรื่องอุทธรณ์	ที่เกี่ยวข้องคือ	ม�ตร�	151	

ส่วนหมวด	11	ว่�ด้วยบทกำ�หนดโทษ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

ม�ตร�	 163	 และ	 ม�ตร�	 181	 จึงขอคัดม�ให้ได้																			

รับทร�บกันอีกครั้งหนึ่ง	ดังนี้

หมวด 6 

มาตรา 130	ห้�มมิให้ผู้ใดส่งเสริมก�รข�ยหรือโฆษณ�

ย�ต�มม�ตร�	6	(2)	หรือย�ต�มม�ตร�	140

มาตรา 131	 ห้�มมิให้ผู้ใดกระทำ�ก�รส่งเสริมก�รข�ย	

เว้นแต่จะเป็นก�รกระทำ�โดยตรงต่อผู้ประกอบวิช�ชีพ	

ทั้งนี้	 ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และเงื่อนไข																

ที่กำ�หนดไว้ในม�ตร�	132	และม�ตร�	133

การควบคุมการส่งเสริมการขายยา 
ใน ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …… ฉบับประชาชน
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มาตรา 132	ก�รสง่เสรมิก�รข�ยโดยตรงตอ่ผูป้ระกอบ

วิช�ชีพ	 จะต้องไม่กระทำ�ก�รในลักษณะก�รให้เงิน	

ทรัพย์สิน	 	 หรือประโยชน์อื่นใด	 แก่ผู้ประกอบวิช�ชีพ			

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่�ก�รให้ดังกล่�วเป็นก�รให้																	

ต�มประเพณีหรือ	 เป็นก�รให้ ส่ิงที่ เกี่ยวกับก�ร														

ประกอบวิช�ชีพนั้นโดยตรง	 และมีมูลค่�เกินอัตร�ที่																									

คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องประก�ศกำ�หนด

มาตรา 133	ก�รสง่เสรมิก�รข�ยโดยตรงตอ่ผูป้ระกอบ

วิช�ชีพ	 ผู้รับอนุญ�ตต้องเสนอส่ิงที่เป็นจริง	 ถูกต้อง											

เป็นข้อมูลคว�มรู้ที่สมดุล	 รอบด้�น	 ทันสมัย	 ส�ม�รถ

พสิจูนไ์ด	้ไมท่ำ�ให้เข�้ใจผดิ	หรือต้องไมจ่งใจละเลย	หรอื

ชักนำ�ให้เกิดก�รใช้ย�เกินจำ�เป็น	 โดยเพิ่มคว�มเสี่ยง												

ในก�รใช้ย�ม�กขึ้น	 หรือกรณีอื่นต�มที่คณะกรรมก�ร

เฉพ�ะเรื่องประก�ศกำ�หนด	 ทั้งนี้ห้�มมิให้ผู้ใดส่งเสริม

ก�รข�ยย�	ดังต่อไปนี้

	 1.	 โอ้อวดสรรพคุณย�หรือวัตถุอันเป็นส่วน

ประกอบของย�ว่�	ส�ม�รถบำ�บัด	บรรเท�	รักษ�	หรือ	

ป้องกันโรคหรือคว�มเจ็บป่วยได้อย่�งศักด์ิสิทธิ์	 หรือ

ห�ยข�ด	หรือใช้ถ้อยคำ�อื่นใดที่มีคว�มหม�ยในทำ�นอง

เดียวกัน

	 2.	 ก�รแสดงสรรพคุณย�อันเป็นเท็จ	 หรือ												

เกินคว�มจริง	 และต้องไม่มีลักษณะที่ปิดบัง	 อำ�พร�ง

ลักษณะหรือสรรพคุณย�ที่แท้จริง

	 3 . 	 ข้อคว�มที่ก่อให้ เกิดคว�มเข้�ใจผิด																						

ในส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับย�หรือบริก�รย�	 ไม่ว่�กระทำ�

โดยใชห้รอือ�้งอิงร�ยง�นท�งวชิ�ก�ร	สถติิ	หรือสิง่หนึง่

สิ่งใด	อันไม่เป็นคว�มจริงหรือเกินคว�มจริง

	 4.	 กระทำ�ก�รด้วยวิธีอันเป็นอันตร�ยต่อ

สุขภ�พ	 ร่�งก�ย	 หรือจิตใจ	 หรืออ�จก่อให้เกิด																

คว�มรำ�ค�ญ

	 5.	 กระทำ�โดยวิธีแถมพก	 ตั้งคำ�ถ�มให้ตอบ											

เพื่อชิงร�งวัล	 ออกสล�ก	หรือวิธีก�รอื่นใด	 ในทำ�นอง

เดียวกัน

	 6.	 กระทำ�โดยฝ่�ฝืนหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และ

เงือ่นไข	เกีย่วกบัก�รสง่เสรมิก�รข�ยทีร่ฐัมนตรปีระก�ศ

กำ�หนด

มาตรา 139 ในกรณทีีผู่อ้นญุ�ตเหน็ว�่ก�รสง่เสรมิหรอื

ก�รข�ยหรือก�รโฆษณ�ใดฝ่�ฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้	

ให้ผู้อนุญ�ตมีอำ�น�จออกคำ�สั่งอย่�งหนึ่งอย่�งใด										

ดังต่อไปนี้

	 1.	 แก้ไขข้อคว�มหรือวิธีก�รในก�รส่งเสริม

ก�รข�ยหรือก�รโฆษณ�

	 2.	 ห้�มใช้ข้อคว�มหรือวิธีก�รบ�งอย่�งที่

ปร�กฎในก�รส่งเสริมก�รข�ยหรือก�รโฆษณ�

	 3.	ระงับก�รส่งเสริมก�รข�ยหรือก�รโฆษณ�

	 4.	 สั่งยึด	 อ�ยัด	 หรือส่งมอบเอกส�ร	 ข้อมูล

หรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่�	 จะเกี่ยวข้องกับ

ก�รกระทำ�คว�มผิดในเรื่องก�รส่งเสริมก�รข�ยและ

ก�รโฆษณ�

	 คำ�สัง่ต�มวรรคหนึง่		ผูอ้นญุ�ตจะสัง่ใหจ้ำ�กดั

ก�รประกอบก�รของผู้รับอนุญ�ต	 หรือสั่งให้โฆษณ�	

เผยแพร่ข้อคว�มหรือข้อมูลที่ถูกต้องต่อส�ธ�รณชน

ด้วยก็ได้

	 ห�กพบว่�ก�รส่งเสริมก�รข�ยหรือก�ร

โฆษณ�ย�อ�จเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตต่อหน้�ที่หรือ

ประพฤติมิชอบของเจ้�หน้�ที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง											

ให้ผู้อนุญ�ตประส�นง�นและให้คว�มร่วมมือกับ

พนักง�นเจ้�หน้�ที่หรือหน่วยง�นที่มีอำ�น�จหน้�ที่											

เพื่อดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป
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หมวด 9

มาตรา 151 ผู้รับอนุญาต หรือผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ               

ในหมวดการส่งเสริมการขายและการโฆษณา ซึ่งถูกสั่ง

ให้ระงับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือส่ังพักใช้                         

ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ์อุทธรณ์

เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ภายใน    

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำาส่ังของผู้อนุญาต

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี

 คำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองใหถ้อื

เป็นที่สุด

 การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรค

หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ

กรรมการประกาศ

อุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ไม่เปน็เหตุให้ทเุลาการบงัคบัตาม

คำาสั่งของผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  

หมวด 11 

มาตรา 163 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตหรอืใบสำาคญัการจดแจ้ง 

หรือได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา 135 ผู ้ใด             

ถูกลงโทษปรับทางปกครองและจงใจหรือเจตนา            

กระทำาความผิดที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองซำ้าอีก              

ให้ผูอ้นญุาตมอีำานาจสัง่พกัหรอืเพกิถอนใบอนญุาตของ

ผู้รับใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตหรือใบสำาคัญการ         

จดแจ้งดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

มาตรา 181 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 131 มาตรา 132 ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 

หรือทั้งจำาและปรับ

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 

(ฉบับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555)

ลำาดับเหตุการณ์

      วัน เดือน ป ี รายละเอียด

13 พฤษภาคม 2531 มติสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ WHA 41.17  ประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ 

ส่งเสริมการขายยา

ปี 2537-2538 กลุ่มศึกษาปัญหายา แปลและพิมพ์เผยแพร่

ปี 2537 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาร่างเกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา แต่ก็มิได้มีการประกาศ หรือ นำาไปใช้                

แต่อย่างใด

18 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

มติ 4 ยุติการส่งเสริมการขายยาทีข่าดจรยิธรรม : เพือ่ลดความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 

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 รายละเอียด

20	กรกฎ�คม	2553	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติดังกล่�วโดยมอบหม�ยให้											

คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง														

จัดตั้งคณะทำ�ง�นที่ม�จ�กทุกภ�คส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจย�ทั้งในและ																

ต่�งประเทศ	 เพื่อทำ�หน้�ที่พัฒน�เกณฑ์จริยธรรมว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รข�ยย�											

ต�มแนวท�งขององค์ก�รอน�มัยโลกให้เป็นเกณฑ์กล�งของประเทศ	 รวมถึงศึกษ�

ระบบก�รนำ�หลกัเกณฑจ์รยิธรรมดงักล�่วไปประยกุตใ์ชใ้นสถ�นพย�บ�ลหรอืขย�ย

เพิ่มเติมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

31	พฤษภ�คม	2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทร�บร�ยง�นคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�รต�มมติสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ	 :	 ยุทธศ�สตร์ยุติก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม	 :	 เพื่อ												

ลดคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจและสุขภ�พของผู้ป่วย	 ต�มที่กระทรวงส�ธ�รณสุข

เสนอ	สรุปได	้ดังนี้

	 	 	 	 	 1.	 ที่ประชุมคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ	 ครั้งที่	 1/2553	 เมื่อวันที่																	

2	 กันย�ยน	 2553	 ได้มีมติเห็นชอบร่�งนโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย�และยุทธศ�สตร์														

ก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ	 โดยผนวกก�รดำ�เนินก�รต�มมติในข้อ	 2	 ไว้ใน

ยุทธศ�สตร์ด้�นที่	 2	 ก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล	 ยุทธศ�สตร์ย่อยที่	 7	 ก�รส่งเสริม

จริยธรรมผู้สั่งใช้ย�และยุติก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม	ซึ่งคณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที	่14	มีน�คม	2554	เห็นชอบนโยบ�ยดังกล่�วแล้ว

					2.	ที่ประชุมคณะอนุกรรมก�รส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผล	ครั้งที่	1/2554	

เมื่อวันที่	 18	 มกร�คม	 2554	 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นขับเคลื่อน

ยุทธศ�สตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่ งใช้ย�และยุ ติก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ 																																		

ข�ดจริยธรรม	 เพื่อทำ�หน้�ที่ต�มมติคณะรัฐมนตรีและกลยุทธ์ในยุทธศ�สตร์																		

ก�รพฒัน�ระบบย�แหง่ช�ต	ิและใหค้ณะทำ�ง�นฯ	เสนอคว�มคบืหน�้ก�รดำ�เนนิง�น

ต่อคณะอนุกรรมก�รฯ	ในก�รประชุมครั้งต่อไป

	 	 	 	 	 	 3.	 	 คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ย�และยุติ																		

ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรมได้จัดทำ�แผนก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์															

ส่งเสริมจริยธรรมผู้ส่ังใชย้�และยตุกิ�รสง่เสรมิก�รข�ยย�ทีข่�ดจรยิธรรม	พ.ศ.	2554	

และพัฒน�ร่�งเกณฑ์จริยธรรมว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์

กล�งของประเทศไทย	 โดยขณะนี้อยู่ระหว่�งให้ทุกภ�คส่วนได้มีส่วนร่วมในก�ร														

ให้คว�มเห็นต่อร่�งเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ดังกล่�ว	 ซึ่งกำ�หนดระยะเวล�ดำ�เนินก�ร													

แล้วเสร็จภ�ยในเดือนมิถุน�ยน	2554
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      วัน เดือน ปี รายละเอียด

26	กรกฎ�คม	2554 คณะอนกุรรมก�รสง่เสรมิก�รใชย้�อย�่งสมเหตสุมผล	ภ�ยใตค้ณะกรรมก�รพฒัน�

ระบบย�แห่งช�ติ	นำ�โดย	ศ.(คลินิก)	นพ.ธีรวัฒน์	กุลทนันทน์	ประธ�นอนุกรรมก�รฯ	

และ	 นพ.รุ่งนิรันดร์	 ประดิษฐสุวรรณ	 ประธ�นคณะทำ�ง�นขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์													

ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ย�และยุติก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม	ภ�ยใต้

คณะอนกุรรรมก�รฯ	รว่มกบัแผนง�นสร�้งกลไกเฝ�้ระวงัและพฒัน�ระบบย�	(กพย.)	

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 (อย.)	 จัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นต่อ

ร่�งเกณฑ์จริยธรรมว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ของประเทศไทย	 โดยมีกลุ่มที่

เกีย่วขอ้งทัง้บคุล�กรส�ธ�รณสขุ	ผูส้ัง่ใชย้�	เภสชักรในสถ�นพย�บ�ล	สถ�นบรกิ�ร

เภสัชกรรม	บริษทัย�	ผูแ้ทนย�	ผูบ้รหิ�ร	ผูจ้ดัซือ้จดัห�ย�ของสถ�นพย�บ�ล	บคุล�กร

จ�กสถ�นศึกษ�	 และนักกฎหม�ย	 เข้�ร่วมกว่�	 100	 คน	 ก่อนสรุปผลเสนอแนะ																	

ต่อคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ	 เพื่อขอคว�มเห็นชอบและค�ดหวังให้												

สภ�วิช�ชีพและหน่วยง�น/องค์กรที่เกี่ยวข้องนำ�ไปประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�ร

http://www.samatcha.org/?q=node/532

9	สิงห�คม	2555 คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ	มีมติเห็นชอบกับร่�งเกณฑ์จริยธรรมฯ

สิงห�คม	2555 แพทยสภ�ทำ�หนังสือคัดค้�นร่�งเกณฑ์จริยธรรมฯ	ระบุส�เหตุที่ให้ตัดหมวด	2	ออก

เพร�ะเกรงแพทย์จะสบัสน	เนือ่งจ�กแพทยสภ�มเีกณฑค์วบคมุจรยิธรรมอยูแ่ลว้	และ

หมวด	 2	 ของร่�งเกณฑ์จริยธรรมฯ	 ก็คัดลอกม�จ�กเกณฑ์ของแพทยสภ�	 ซึ่งจะมี	

บทลงโทษท�งวินัยจนกระทั่งเพิกถอนใบอนุญ�ต

http://www.healthfocus.in.th/content/2012/11/1615	
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ดังนั้นจึงควรม
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มวดที่	7	สถ�น
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ย�วิพ�กษ์ขอค
ัดม�เฉพ�ะส่ว

นที่เป็นหน้�ที่ข
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จ�กตรงกับเน

ื้อห�ของเล่มน
ี้

ม�กที่สุด
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หมวด 5 บริษัทยาและผู้แทนยา

 ก. บริษัทยา

	 5.1	บริษัทย�มีหน้�ที่ต่อผู้แทนย�	ดังต่อไปนี้

	 	 5.1.1	 พึงร่วมรับผิดกับผู้แทนย�ในคว�มเสียห�ยที่ผู้แทนย�ได้ก่อขึ้นจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่													

ภ�ยในขอบอำ�น�จผู้แทนย�ของบริษัทย�

	 	 5.1.2	 ต้องไม่กำ�หนดผลตอบแทนที่เป็นร�ยได้หลักของผู้แทนย�แต่ละร�ยโดยขึ้นอยู่กับ																			

ยอดข�ยย�ของผู้แทนย�ร�ยนั้น	

	 	 5.1.3	 ให้ก�รฝึกอบรม	 ให้คว�มรู้เกี่ยวกับข้อมูลย�ที่ทันสมัย	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 แก่ผู้แทนย�											

เพื่อให้ผู้แทนย�มีคว�มรู้ที่เพียงพอในก�รปฏิบัติหน้�ที่	

	 	 5.1.4	ควบคุมจริยธรรม	หรือ	คว�มประพฤติของผู้แทนย�ให้เหม�ะสม

	 5.2	 บริษัทย�มีหน้�ที่ต่อผู้สั่งใช้ย�	 บุคล�กรส�ธ�รณสุขอื่นๆ	 นักศึกษ�	 เจ้�หน้�ที่รัฐ	 หรือผู้มีหน้�ที่														

บังคับใช้กฎหม�ย	ดังต่อไปนี้

	 	 5.2.1	 บริษัทย�โดยผู้แทนย�	 ไม่พึงมีปฏิสัมพันธ์เพื่อมุ่งในท�งชักจูงให้ส่ังซื้อ	 ส่ังใช้หรือ																							

สั่งจ่�ยย�ด้วยประโยชน์อื่นใด	 ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริก�รอันเป็นกิจส่วนตัว	 เช่น	 ของขวัญ	 เงิน	 สิ่งของ																												

ก�รจัดอ�ห�รและเครื่องดื่ม	

	 	 5.2.2	ก�รจดักจิกรรมก�รส่งเสรมิก�รข�ยย�ใดๆ	ตอ้งมุง่เพือ่ประโยชนท์�งวชิ�ก�ร	และขอ้มลู

ที่ให้ต้องได้รับก�รประเมินว่�ถูกต้อง	ครบถ้วน	มีหลักฐ�นอ้�งอิงท�งวิช�ก�รที่น่�เชื่อถือ	ไม่ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจ

ผิดในส�ระสำ�คัญ	โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย�	รวมทั้งไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขที่

เชื่อมโยงให้ตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งใช้ย�นั้นๆ

	 	 5.2.3	 ก�รสนับสนุนก�รจัดประชุมวิช�ก�ร	 ก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ต่อเนื่องส�ม�รถ

กระทำ�ได้	 เฉพ�ะกิจกรรมที่มุ่งเพื่อให้ข้อมูลย�ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 มีหลักฐ�นอ้�งอิงท�งวิช�ก�รที่น่�เชื่อถือ																			

ไม่ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดในส�ระสำ�คัญ	 และต้องไม่ดำ�เนินกิจกรรมใดที่ชักนำ�ให้เกิดก�รใช้ย�ตัวหนึ่งตัวใด															

ของบริษัท	หรือก�รใช้ย�ที่ไม่สมเหตุผล	

	 	 5.2.4	บริษัทย�	ไม่พึงให้ตัวอย่�งย�ต่อผู้ประกอบวิช�ชีพ

	 	 5.2.5	บริษทัย�	ส�ม�รถให้ก�รสนบัสนนุก�รวจิยั	โดยผ�่นระบบก�รรบัสนบัสนนุและก�รกำ�กบั

ดูแลของสถ�นพย�บ�ลหรือหน่วยง�น

	 	 5.2.6	ก�รนำ�ผลวิจัยท�งคลินิกม�อ้�งอิง	บริษัทย�	พึงให้ข้อมูลให้ครบถ้วน	ทั้งข้อดีและข้อเสีย	

และให้แสดงสถ�นะก�รสนับสนุนก�รวิจัยของบริษัทให้ชัดเจน

	 	 5.2.7	 กิจกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ใดๆ	 ไม่ว่�จะจัดโดยองค์กรหรือหน่วยง�นใด	 ห�กมี													

บริษัทย�เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น	ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม	ให้ถือว่�เป็นกิจกรรมในคว�มรับผิดชอบของบริษัท

ด้วย

	 	 5.2.8	 บริษัทย�	 ไม่พึงจัดกิจกรรมให้ข้อมูล	 คว�มรู้เกี่ยวกับย�แก่นักศึกษ�ที่เชื่อมโยงถึงชื่อ						

ท�งก�รค้�ของย�	หรือบริษัทย�	เพื่อป้องกันก�รโฆษณ�แอบแฝง
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	 5.3	บริษัทย�มีหน�้ที่ต่อส�ธ�รณะ	ดังต่อไปนี้

	 	 5.3.1	 บริษัทย�มีหน้�ที่ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเรื่องคว�มปลอดภัยและประสิทธิผลของย�																			

แก่ผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นสุขภ�พ	 แต่ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยหรือส�ธ�รณชนในเชิงโฆษณ�หรือ													

ส่งเสริมก�รข�ยย�	ไม่ว�่เป็นท�งตรงหรือท�งอ้อม	ทั้งนี้ให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 	 5.3.2	 บริษัทย�พึงมีข้อมูลก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�1	 ที่เพียงพอต่อ																										

ก�รตรวจสอบได	้และสรุปค�่ใช้จ่�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ในร�ยง�นประจำ�ปี	

ข.	ผู้แทนย�

	 5.4	ผู้แทนย�ไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจ	ด้วยประโยชน์อื่นใด	ซึ่งเป็นทรัพย์สินและบริก�รอันเป็นกิจส่วนตัว	เช่น	

ของขวัญ	 เงิน	 สิ่งของ	 ก�รจัดอ�ห�รและเครื่องดื่ม	 ให้แก่ผู้ส่ังใช้ย�	 หรือบุคคลในสถ�นพย�บ�ลหรือหน่วยง�น	

สถ�นศึกษ�

	 5.5	ผูแ้ทนย�มหีน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบในก�รนำ�เสนอขอ้มลูย�ทีท่นัสมยั	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	มหีลกัฐ�น

อ้�งอิงท�งวิช�ก�รที่น่�เชื่อถือ	 ไม่ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดในส�ระสำ�คัญ	 โดยไม่ละเลยข้อมูลผลกระทบหรือ																

ผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย�เพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ย�	

	 5.6	 ผู้แทนย�พึงได้รับก�รอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมก�รให้ข้อมูลย�และก�รส่งเสริมก�รข�ยย�																								

อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 5.7	ผู้แทนย�พึงดำ�รงตนให้พร้อมรับก�รตรวจสอบจริยธรรม

	 5.8	ผู้แทนย�ไม่พึงเข�้พบนักศึกษ�	เพื่อก�รโฆษณ�ย�หรือก�รส่งเสริมก�รข�ยย�

1
ตัวอย่�งเช่น	 ลักษณะประเภทกิจกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ยย�	 และร�ยชื่อผู้แทนย�ที่ได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยย�	ชื่อของผู้รับ	

สถ�นที่ประกอบก�รของผู้รับ	จำ�นวนเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด		วันที่จ�่ยเงิน
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 จับกระแส
                                                                                       

ภญ. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์                              

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													

ความสนับสนุนทางการเงินให้ผลในทางเอื้อประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบ่อยกว่าการทดลองอิสระ																										

ยิ่งไปกว่านั้นพบว่าบริษัทยามีอิทธิพลในลักษณะต่างๆ	 ต่อการทดลองยา	 บทความนี้ให้ภาพรวมของผลที่พบ															

จากการศึกษาหัวข้อนี้ในปัจจุบันแบบเป็นระบบ

วิธีการศึกษา

	 สิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่ได้จากการค้นเมดไลน์แบบเป็นระบบในหัวข้อนี้ในช่วง	 1	 พฤศจิกายน	 2545	 ถึง																					

16	ธันวาคม	2552	ได้รับการประเมินและเลือกโดยผู้วิจัย	2	ท่านอย่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน

ผลการศึกษา

	 สิ่งพิมพ์เผยแพร	่57	ชิ้นซึ่งถูกรวมไว้ในการประเมินในภาค	1	และ	2	ของบทความนี้	พบว่าการทดลองยา

ที่พิมพ์เผยแพร่ซึ่งได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทยาหรือผู้เขียนประกาศว่ามีผลประโยชน์ขัดกันทาง						

การเงินนั้นให้ผลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตยาบ่อยกว่าการทดลองซึ่งได้รับความสนับสนุนทางการเงินอย่างอิสระ 

ยิ่งไปกว่านั้น	 มีหลักฐานว่าบริษัทยามีอิทธิพลต่อโปรโตคอลการศึกษาในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง																

อย่างไรก็ตาม	 ไม่พบว่าคุณภาพเชิงระเบียบวิธีวิจัยของการทดลองที่บริษัทยาให้ความสนับสนุนทางการเงินนั้น												

ด้อยกว่าของการทดลองที่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินด้วยวิธีอื่น

สรุป

	 การทดลองยาที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ซึ่งบริษัทยาให้ความสนับสนุนทางการเงินอาจนำาเสนอภาพ																

อันบิดเบี้ยวโดยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างใดๆ	 ของคุณภาพเชิงระเบียบวิธีวิจัยระหว่างการทดลอง

ดังกล่าวกับการทดลองที่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินในลักษณะอื่น
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 ความเกี่ยวเนื่องระหว่างแหล่งรายได้ของวารสารกับการแนะนำายาในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

	 ที่ม�:	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.

	 มีหลักฐ�นที่ เสนอแนะว่�บริษัทย�มีอิทธิพลต่อก�รพิมพ์เผยแพร่และเนื้อห�ของบทคว�มวิจัย																								

แพทย์ช�วเยอรมันส่วนใหญ่อ�ศัยว�รส�รในก�รทำ�ก�รศึกษ�ต่อเนื่องท�งก�รแพทย์	 นักวิจัยจึงศึกษ�อิทธิพล											

ของก�รโฆษณ�ย�ต่อก�รแนะนำ�ย�ในบทคว�มท่ีพิมพ์เผยแพร่ในว�รส�รเยอรมันจำ�นวน	 11	 ชื่อว�รส�รที่ให้															

น้ำ�หนักกับก�รศึกษ�ต่อเนื่องท�งก�รแพทย์เป็นสำ�คัญ

วิธีการศึกษา

	 ทำ�ก�รศึกษ�ว�รส�รจำ�นวน	11	ชื่อว�รส�ร	ที่ตีพิมพ์ในปี	2550	ทุกฉบับพิมพ์	โดยเลือกเฉพ�ะว�รส�ร

ที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอ่�นบ่อยๆ	 ทำ�ก�รคัดกรองห�โฆษณ�และก�รแนะนำ�ย�บ�งตัวอย่�งจำ�เพ�ะเจ�ะจง																

ในบทบรรณ�ธิก�รของแต่ละฉบับ	ให้คะแนนแต่ละว�รส�รโดยมีคะแนนเต็ม	5	คะแนน	ต�มคว�มจริงว่�	ว�รส�ร

แนะนำ�ใหใ้ชห้รอืแนะนำ�ไมใ่หใ้ชย้�เหล�่นีอ้ย่�งจริงจงัเพยีงใด	เร�ห�คว�มแตกต�่งของคะแนนระหว�่งว�รส�รฟร	ี

(นัน่คอื	ว�รส�รทีไ่ด้รับเงินทัง้หมดม�จ�กก�รโฆษณ�ย�)	ว�รส�รทีม่รี�ยไดจ้�กหล�ยแหง่ประกอบกนั	และว�รส�ร

ที่มีร�ยได้จ�กค่�บอกรับว�รส�รเท่�นั้น	นอกจ�กนั้นยังคัดกรองว�รส�รดูก�รมีโฆษณ�และคำ�แนะนำ�ย�เดียวกัน

ภ�ยในระยะเวล�หนึ่งๆ	ซึ่งปรับต�มทั้งว�รส�รและกลุ่มย�

ผลการศึกษา

	 พบว�่	ว�รส�ร	313	ฉบบัทีม่โีฆษณ�ย�อย�่งนอ้ย	1	ชิน้	และบทคว�ม	412	ชิน้ทีท่ำ�ก�รแนะนำ�ย�	ว�รส�ร

ฟรมีคีว�มเปน็ไปได้ทีจ่ะแนะนำ�ย�ทีก่ำ�หนดม�กกว�่ว�รส�รทีม่รี�ยไดจ้�กหล�ยแหลง่หรอืจ�กก�รบอกรบัว�รส�ร

อย่�งเดียว	 ส่วนก�รมีโฆษณ�และก�รแนะนำ�ย�เดียวกันพร้อมกันในว�รส�รฉบับเดียวกันพบคว�มเกี่ยวเนื่อง																												

แบบไม่สม่ำ�เสมอ

สรุป

	 ว�รส�รฟรีเกือบทุกฉบับแนะนำ�ให้ใช้ย�ที่กำ�หนด	ในขณะที่ว�รส�รที่ได้รับเงินทั้งหมดม�จ�กค่�บอกรับ

ว�รส�รมีแนวโน้มที่จะแนะนำ�ไม่ให้ใช้ย�เดียวกัน	 ดังนั้น	 แพทย์ควรทร�บถึงอคตินี้เม่ือจะใช้ส่ิงที่พิมพ์เผยแพร่ใน

ว�รส�รท�งก�รแพทย์ซึง่เนน้ทีก่�รศึกษ�														

ต่อเนื่องท�งก�รแพทย์
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เมื่อหมอ

ขายวิญญาณให้บริษัทยา

ทันสถานการณ์
                                                                                       

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา                           

	 จ�กกรณีฉ้อโกงและถูกปรับของบริษัทย�ยักษ์ใหญ่อย่�งแกล๊กโซสมิทไคลน์	 หรือ	 จีเอสเค	 ย�ตัวหนึ่ง																		

ที่ถูกกล่�วถึงอย่�งม�กในก�รกล่�วโทษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ	 คือ	 ย�อ�แวนเดีย	 (Avandia)	 ชื่อส�มัญ											

ท�งย�	 rosiglitazone	 ซึ่งเป็นย�ลดระดับน้ำ�ต�ลในเลือดสำ�หรับผู้ป่วยโรคเบ�หว�น	 ซึ่งจีเอสเคยอมรับว่�																											

มีคว�มพย�ย�มปิดบังข้อมูลเรื่องคว�มไม่ปลอดภัยและอันตร�ยจ�กก�รใช้ย�ตัวนี้

	 และนี่คือเรื่องเล่�และประสบก�รณ์จ�กโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งใจกล�งเมืองหลวง	

	 เธอเป็น	อ�ยุรแพทย์หญิง	อ�ยุ	32	ปี	และเป็นอ�จ�รย์แพทย์

	 เมื่อครั้งฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำ�บ�้น	เป็นคนอัธย�ศัยด	ีคุยเก่ง	ยิ้มแย้มแจ่มใส	เป็นมิตร	ได้รับเลือกเป็น

หัวหน้�แพทย์ประจำ�บ้�น	ต้องจัดง�นส�นสัมพันธ	์และอื่นๆ	รู้จักกับดีเทลย�หล�ยบริษัท		อย�กได้อะไรก็เอ่ยป�ก	

ขอบริษัทย�	 เช่น	 ขอ	 textbook	 เล่มใหม่ล่�สุดร�ค�หล�ยพันบ�ท	 ขอได้เร่ือยๆ	 ไม่เคยต้องซื้อตำ�ร�แพทย์ใดๆ														

ด้วยเงินตนเอง	ได้รับก�รเลี้ยงดูปูเสื่อจ�กตัวแทนบริษัทย�ม�จนเป็นธรรมเนียมปกติ	อย�กกินอ�ห�รแพงร้�นไหน

ก็ได้กินเป็นระยะๆ	 คิดว่�เป็นสิทธิของหมอที่ควรได้	 และเป็นหน้�ที่ของบริษัทย�ที่ต้องม�รับใช้หมอ	 ม�ออกเงิน													

ให้หมอ	บริษัทย�มักพ�หมอไปง�นวิช�ก�รหนึ่งวันต�่งจังหวัดบ่อยครั้งในวันเส�ร์อ�ทิตย์		รู้จักกับผู้แทนบริษัทย�

ม�กหน้�หล�ยต�	จำ�ชื่อจริงและชื่อเล่นได้ทั้งหมด		

	 เมื่อนักศึกษ�แพทย์ที่ลงตรวจผู้ป่วยนอกม�ปรึกษ�ว่�	 ควรสั่งย�กลุ่มไหนดีกว่�กลุ่มไหน	 ก็จะตอบทั้ง													

หลักก�รต�มไกล์ไลน์และบอกข้อมูลต�มเปเปอร์ใหม่ๆ	ซึ่งเป็นก�รโฆษณ�ย�ออกใหม่ไปด้วย

	 เมื่อจบก�รฝึกอบรมและสมัครเป็นอ�จ�รย์ในโรงเรียนแพทย์	 ก็ยังคงมีส�ยสัมพันธ์แนบแน่นกับตัวแทน

บริษัทย�ต่�งๆ	 ได้รับผลประโยชน์ต่�งๆ	 อย่�งต่อเนื่อง	 เช่น	 ได้ไปประชุมวิช�ก�รต่�งประเทศบ่อยครั้ง																														

ในทุกประเทศที่อย�กไป	ได้รับกระเป�๋เดินท�ง	แบรนด์เนม	เสื้อผ�้กันหน�วร�ค�แพง	รองเท้�	ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

ม�กม�ยให้กับตนเองและครอบครัว	 ได้ไปช็อปปิ้งที่ฮ่องกง	 ทุกเดือน	 ไปไหนม�ก็จะซื้อขนมม�ฝ�กคนในภ�ควิช�	

และม�คุยให้อ�จ�รย์รุ่นน้องคนอื่นฟังว�่ดีอย่�งไร	ให้ทำ�อย่�งไรจึงจะได้มีไลฟ์สไตล์เช่นเดียวกับเธอ	
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   อาจารย์แพทย์หญิงวัย 32 ปีคนนี้ ยังมีพฤติกรรมสั่งยาราคาเรือนหมื่นในโรคเบาหวาน ความดัน                        

ธรรมดาๆ ที่รักษาได้ด้วยยาราคาไม่กี่ร้อยได้ ผู้ป่วยเองก็ไม่เข้าใจว่าทำาไมยาแพงมาก ในเมื่ออาการของโรค                    

ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยเดินกลับมาหาหมอที่ห้องตรวจเพราะไม่มีเงินจ่ายที่ฝ่ายการเงิน เธอก็จะทำาทีให้ยืมเงิน

ตนเองก่อน โดยไปรูดการ์ดแพลตินัมของตนเองให้ก่อนเพื่อเก็บแต้ม แล้วให้ผู้ป่วยนำาเงินสดมาจ่ายให้ตนภายหลัง

ก็ได้ ผู้ป่วยจะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหมอมากที่ให้ยืมเครดิตการ์ด เธอจะเลือกคนไข้ที่เบิกได้หรือรู้ฐานะการเงิน                 

ของเขาว่า มีจ่ายได้

 ต่อมาเริ่มสั่งยาที่ไม่มีจำาหน่ายในโรงพยาบาล เม่ือผู้ป่วยเดินกลับมาหาที่ห้องตรวจเพราะห้องยา                    

ไม่มียาจ่าย เธอจะทำาทีเป็น อ้าว...โรงพยาบาลเขายังไม่เอายาเข้าเหรอ งั้นเดี๋ยวไปเอายาที่โต๊ะหมอก่อนก็ได้ ผู้ป่วย

จะมารับยาที่โต๊ะทำางานตนเองหลังเลิกงาน

 เธอมีบัญชีรายชื่อและเบอร์ติดต่อคนไข้ประจำาทุกคนของตนเองไว้กับตัว จะคอยโทรเลื่อนนัดเป็นระยะ   

หากติดธุระออกตรวจไม่ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่พลาดการติดต่อกับตนเอง  

 เธอชอบชกัชวนแพทย์ประจำาบา้นและอาจารยร์ุน่ใหมอ่อกไปกนิเลีย้งและไปเทีย่วตา่งประเทศกบับรษัิทยา

ด้วยกันกับตนเป็นกลุ่มๆ แสดงพฤติกรรมอย่างโจ่งแจ้งเป็นที่เห็นกันทั่วไปทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำาบ้าน 

พยาบาลและบุคลากรอื่น ระยะหลังเริ่มแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทยามากกว่า

โรงเรียนแพทย์หรือคนไข้

 เมือ่ปทีีแ่ลว้ ถกูโรงเรียนแพทย์ตน้สังกดัใหอ้อก เพราะพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม ผดิจรยิธรรม แมจ้ะตกัเตอืน

มาเป็นระยะๆ เพราะคณะแพทย์ดังกล่าว มีระบบตรวจทานว่าใครยิงยา ยาราคาแพงจะขึ้นทันทีว่าใครสั่ง                      

เดือนละกี่บาท แล้วมันดูเด่นชัดกว่าคนอื่นๆ ที่มี practice เดียวกัน 

 อันที่จริง คนที่ทำางานก็เห็นอยู่ทุกวัน เป็น role model ที่ไม่ดี จนนักศึกษาพูดกันปากต่อปาก ส่วน                

อาจารย์แพทย์บางคนเร่ิมเปลี่ยนตาม เร่ิมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้ ไม่ผิดอะไรและตนน่าจะได้บ้าง หมอคนนี้                  

ถกูเตอืนหลายคร้ังแลว้ไมเ่ปลีย่นพฤตกิรรม ความโลภมนัเขา้ตา ความจรงิกไ็มไ่ดม้คีวามเดอืดรอ้นเรือ่งเงนินกัหนา 

 เธอคนนี้เป็นคนหลักที่ยิงยาอาแวนเดียตั้งแต่เริ่มมียา ราคาใบสั่งยาจึงเรือนหมื่น ซึ่งสร้างปัญหาให้กับ

แพทย์ที่รับคนไข้ต่อจากเธอ เมื่อเธอถูกให้ออกจากโรงเรียนแพทย์ บางคร้ังแพทย์ที่รับต่อมาก็จำาใจต่อยาให้ก่อน 

เพราะมันหยุดยาทันทีไม่ได้ ทั้งจากฤทธิ์ยาเองที่หยุดทันทีไม่ได้และจากการที่คนไข้เชื่อว่าเบาหวานของตนคุมได้

เพราะยาราคาแพงนี้ แต่เมื่อทวนประวัติจะเห็นว่าบางรายเบาหวานก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วแต่ต้น การเปลี่ยนมาใช้ยานี้

ก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าต้องใช้ จนกระทั่งเมื่อประมาณ1-2 ปีก่อนที่มีข่าวองค์การอาหารและยา (FDA) สหรัฐบอกว่า             

มีพิษต่อหัวใจ ทำาให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจวาย ตั้งแต่นั้นคณะแพทย์ต้องออกจดหมายเวียนเตือนแพทย์             

ทุกคนจึงทยอยเปลี่ยนยานั้นออกเป็นยาตัวเก่าๆ ที่มีอยู่ เพราะกลัวพิษและเข้าใจว่าโรงงานเลิกผลิตไปแล้ว

 อย่างไรก็ตาม คนไข้บางคนยังติดตามหมอคนนั้นไปที่โรงพยาบาลใหม่ เพราะเขาจะโทรตาม                            

เพื่อย้ายคนไข้ตามเขาไปด้วย แต่เขาก็ย้ายที่ทำางานไปเร่ือยๆ เข้าใจว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยน ก็ไม่ได้รุ่งเรืองอะไร              

แต่ต้องถือว่าเป็นอันตรายกับสังคม เมื่อคร้ังที่โรงเรียนแพทย์ดังกล่าวพิจารณากรณีนี้ มีข้อถกเถียงกันมาก                        

ถึงขั้นปรึกษาอาจารย์ด้านกฎหมายว่าควรจะทำาอย่างไรดี แต่ในที่สุดโรงเรียนแพทย์ดังกล่าวก็ไม่กล้าทำาอะไร              

แค่ให้ออกเฉยๆ ฐานไม่เหมาะกับการเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์
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และนี่คือ เทคนิคการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาในโรงเรียนแพทย์

      ยืนรอหมอตามบันไดหรือทางเดินเข้า OPD ต่างๆ แล้วคุย แจกปากกา หรือชวนไปงาน

ต่างๆ ของเขา เป็นรายคน คนไหนที่ใช้ยาเขาก็จะได้ของเยอะหน่อย  แต่กับแพทย์บางคน เขา

ไมเ่คยมาคยุด้วย เพราะไมเ่คยใชย้าตามดเีทล ไมม่คีลนิกิสว่นตวั ไมรู่จ้ะคยุอะไรกบัดเีทล พวก

ดีเทลเขารู้วิธีเช็คว่าหมอคนไหนจ่ายยาเขามาก ตัวไหน เดือนละเท่าไหร่ บางคนก็จะได้ของ

ขวัญมาเลยโดยไม่รู้ตัว คือชอบใช้ยาตัวนั้นอยู่แล้ว ไม่ได้เพราะดีเทล  มาบอก

       ตอนกลางวันจะจัดข้าวกลางวันราคาแพงมาให้หมอและภาควิชาฯ พร้อมเชิญ                 

อาจารย์แพทย์เฉพาะทางจากในคณะเองมาเป็น speaker ให้ พูดเร่ืองยาตัวใหม่ของเขา             

ในชว่งเวลา 12.00-13.00 น. อาจารยค์นนัน้กจ็ะไดร้บัคา่ตอบแทนขณะมาพดูในคณะตวัเอง 

แตพ่ดูใหบ้รษิทัยา และมผีลให้ลกูศิษย์เชือ่ถอืเพราะเปน็อาจารยข์องตนเอง จากนัน้ทกุคนจะ

แยกย้ายไปทำางาน ทำาให้อาจารย์แพทย์ที่ไม่รับการส่งเสริมการขายยา ต้องจัดเวลาสอนวิธี

การฟงั คอื ใหฟ้งัอยา่งไรทีจ่ะเปน็ evidence-based medicine ฟงัแลว้ใหค้ดิ ไมใ่ชใ่หเ้ชือ่ และ

ใชก้ารตรวจเวชระเบยีนแพทยป์ระจำาบา้นทกุครัง้ทีต่รวจคนไข ้เพือ่คอยกำากบัการใชย้าไดอ้กีชอ่งทาง ถา้สงัเกตจะ

พบว่า หมอเฉพาะทางอย่าง cardio จะได้รับประทานกลางวันหรูหรามากซึ่งก็เลี้ยงโดยบริษัทยาเป็นส่วนใหญ่

ชอบชวนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์โดยอ้างประชุมวิชาการวันเดียว มารับแพทย์ประจำาบ้านที่

สนใจจะไป 

   ซื้อหนังสือ ซื้อขนมมาฝากห้องพักแพทย์ประจำาบ้าน

         

       ดีเทลมาคอยขับรถรับส่งอาจารย์แพทย์ไปธุระต่างๆ ไปประชุม 

แต่งตัวนา่รักๆ ขบัรถส่วนตวัมารบัไปกระทรวง ไปไหนๆ เรยีกมากม็า 

อันนี้เกิดกับคนที่จ่ายยาเขาเยอะหน่อย เขาจะมีลิสต์อาจารย์ว่าคนไหนซื้อได้ระดับไหนบ้าง 

ซื้อได้ด้วยอะไร ชอบอะไร เรื่องชู้สาวก็มีเป็นปกติ สำาหรับแพทย์ชาย บางครั้งถึงขั้นมีปัญหา

ครอบครัว

  เวลามีงานศึกษาว่า ยาเป็นอันตราย เขาก็มักใช้ evidence-based แบบเดียวกันมาหักล้าง

ว่าหลักฐานที่มีมันอ่อน จำานวนคนที่เป็นอันตรายไม่มากพอ ไม่ statistic significance คือใช้

วิธีเดียวกันในการอ้างว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่า harm แต่ในทางการแพทย์แม้มีเค้าลาง         

ว่าจะ harm ก็ไม่เอาแล้ว ไม่ต้องตายชัดเป็น 2 เท่าก็ได้ เป็นต้น
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 เสียงสะท้อนจากพื้นที่
                                                                                                                     

ภก. ภาณุโชติ  ทองยัง
ชมรมเภสัชชนบท

ปรากฏการณ์แกล็กโซสมิทฯกับความคิดสองแบบ

30

	 จ�กกรณทีีเ่ปน็ข�่วฮอืฮ�ในสหรฐัฯ	กรณบีรษิทั

ย�ยักษ์ใหญ่	 แกล๊กโซสมิทไคลน์	 (GSK)	 ให้ก�ร																				

รบัส�รภ�พผดิตอ่คำ�ฟอ้งคดีอ�ญ�	3	กระทง	จนถกูปรบั

เนื่องจ�ก	 ส่งเสริมก�รข�ยแพ็คซิล	 (Paxil)	 ซึ่งเป็นย�	

ต้�นซึมเศร้�	 ว่�มีคว�มปลอดภัยสำ�หรับเด็กและวัยรุ่น

โดยข�ดก�รรับรองจ�กองค์ก�รอ�ห�รและย�	 และยัง

ส่งเสริมก�รข�ย	 เวลบูทริน	 (Wellbutrin)	 ซึ่งเป็นย�												

ต้�นซึมเศร้�	 ที่ดันไปโฆษณ�ให้ใช้รักษ�โรคหรือ												

อ�ก�รอื่นๆ	ที่องค์ก�รอ�ห�ร		และย�ไม่ได้รับรอง	เช่น	

อ�ก�รผิดปกติแบบสองขั้ว	 (bipolar	 disorder)	 อ�ก�ร

เสื่อมสมรรถภ�พท�งเพศ	 ลดน้ำ�หนัก	 นอกจ�กนี้														

ยังปกปิดร�ยง�นคว�มปลอดภัยของย�	 โดยไม่ส่ง

ร�ยง�นด้�นคว�มปลอดภัยเกี่ยวกับย�อ�แวนเดีย	

(Avandia)	

	 หลังจ�กส�รภ�พผิดจะด้วยเจตน�หรือจำ�นน

ดว้ยหลักฐ�นกไ็ม่ทร�บ	สุดท�้ย	จเีอสเค	(GSK)	เลยตอ้ง

จ่�ยเงินหล�ยพันล้�นดอลล�ร์ต่อก�รกระทำ�ในครั้งนี้

	 ผมมีโอก�สได้นำ�กรณีนี้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยน

กับผู้คนในแวดวงสุขภ�พในพื้นที่	 เกิดคว�มเห็นที่											

หล�กหล�ยถกเถียงกัน	สุดท้�ยจับแบ่งคว�มคิดเหล่�นี้

ได้เป็นสองกลุ่ม

	 กลุม่แรก	มองว�่เมือ่บรษัิทย�	จำ�เปน็ตอ้งลงทนุ

ค้นคว้�วิจัย	 ย่อมจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รข�ยแบบนี้																

อย่�งน้อยก็เพื่อก�รคุ้มทุน	ถ้�ไม่ทำ�แบบนี้อีกหน่อยใคร

จะม�ลงทุนเพื่อผู้ป่วย	 กลุ่มนี้คงเป็นกลุ่มที่ภ�ษ�วัยรุ่น																		

ในพนัทปิเรยีกว�่พวกมองโลกแบบโลกสวย	(แตไ่มรู่โ้ลก

ของใคร)

	 ในขณะที่กลุ่มที่สองกลับมองว่�	 ขน�ด

สหรัฐอเมริก�ซึ่งถือว่�เป็นประเทศที่สิทธิผู้บริโภค											

คอ่นข�้ง			มมี�ตรฐ�นสงู	แตก่รณทีีเ่กดิขึน้นีก้ลบัสะทอ้น

ถึงก�รเข้�ถึงข้อมูลย�ของผู้บริโภคว่�มันไม่เป็นจริง

เสียทีเดียว	 กลุ่มนี้ยังมองต่อไปว่�กฎหม�ยย�ที่ดีน่�จะ

ต้องทำ�ให้ผู้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลย�ที่จำ�เป็น												

ได้อย่�งเหม�ะสม	ซึ่งไม่ใช่แค่ข้อมูลท�งวิช�ก�รเท่�นั้น	

แต่ยังต้องเข้�ถึงข้อมูลโครงสร้�งร�ค�ย�ด้วย	 อันจะ										

ส่งผลให้ธุรกิจย�โปร่งใส	และเป็นธรรม	ผู้บริโภคจะได้

รับรู้ว่�ย�ที่ตนบริโภค	 บวกต้นทุนไปม�กน้อยแค่ไหน	

และจ่�ยเป็นค่�อะไรบ้�ง

	 เร�อย�กให้ระบบย�ของประเทศเร�เป็น											

แบบใด	 ถ้�คิดแบบกลุ่มแรก	 เร�คงไม่ต้องทำ�อะไร

ม�กม�ย	 	 มองโลกสวยง�มไปเรื่อยๆ	 แต่ถ้�คิดแบบ																

กลุ่มหลัง	เร�ต้องลุกขึ้นม�เรียกร้องและเรียนรู้ระบบย�

ใหม้�กขึน้	และรว่มกนัขบัเคลือ่นระบบย�ใหโ้ปรง่ใสและ

เป็นธรรมให้ได้
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แนะนำ�เว็บไซต ์ 

โดย 

     กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 

	 ProPublica	 เป็นส่ือออนไลน์ที่เน้นข่าวสืบสวนสอบสวน	 จนได้รับการ

ยกยอ่งควา้รางวลัพลูติเซอร	์มาไดค้วบ	2	ปซีอ้น	ในป	ี2553	และป	ี2554	ตวัโครงสรา้ง

องค์กรของ	ProPublica	ยังเป็นเว็บไซต์แบบไม่หวังผลกำาไร	ที่อยู่ได้จากเงินบริจาค

ทั้งหมด	แต่ทำางานด้วยมืออาชีพขั้นเทพ	ProPublica	ตรวจสอบเรือ่งแพทยพ์าณชิย์	

การสง่เสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรมของอตุสาหกรรมยา	และอตุสาหกรรมประกนั

สุขภาพอย่างเข้มข้น	ล่าสุดเปิดโครงการ	Dollars	for	Docs:	How	Industry	Dollars	

Reach	Your	Doctors	เพื่อให้คนอเมริกันเข้าถึงข้อมูลว่า	หมอของพวกเขารับอะไร

จากบรษิทัยาบา้ง	ซึง่ขอ้มลูสว่นใหญม่าจากกฎหมายของสหรฐัฯ	ทีบ่งัคบัใหเ้ปดิเผย

		 	 	 	 Health	Action	International	(HAI)	เปน็องคก์ร

	 	 	 	 	 	 เคลื่อนไหวระดับโลกที่ประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริโภค													

องค์กรพัฒนาเอกชน	 นักวิชาการ	 สื่อมวลชน	 เพื่อสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ												

มาอย่างยาวนานได้เปิดโครงการการเมืองเร่ืองยา	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สาธารณชน

เท่าทันเล่ห์เลี่ยมของอุตสาหกรรมยา	 รวมถึงการเสริมศักยภาพการกำากับดูแล	 ทั้งใน

สว่นของภาครฐั	และภาคประชาสงัคม	เพือ่ทำาใหย้ารกัษาโรคเปน็ไป	เพือ่ประโยชนข์อง

ผู้ป่วย	ไม่ใช่เพื่อกำาไรสูงสุดของ	อุตสาหกรรมยาเท่านั้น

  ในต่างประเทศมหีลายเวบ็ไซตท์ีท่ำาหนา้ทีส่บืคน้ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเดน็คอรปัชัน่ ละเมดิจรยิธรรม 
เพื่อเสนอทางเลือกข่าวใหม่ๆ ให้ประชาชน ที่สนใจติดตาม ฉบับนี้ขอแนะนำาสัก 2 เว็บฯ

ผูจัดก�รกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้

 การรณรงคจ์รยิธรรมในการสง่เสรมิการขายยา เปน็กจิกรรมสำ�คญัในก�รรว่มกนัสร�้ง “ระบบการใชย้าทีเ่หมาะสม” ของทกุประเทศ

ทั่วโลก พบว่�คว�มก้�วหน้�ก�รศึกษ�และรณรงค์ในเรื่องนี้ยังมีน้อยม�ก  นับตั้งแต่ที่องค์ก�รอน�มัยโลกได้มีก�รจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรมว�่ด้วยก�ร

ส่งเสริมก�รข�ยย�ขึ้นในปี 1988 ก�รโฆษณ�ส่งเสริมก�รข�ยย�และผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ข�ดก�รกำ�กับด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมได้ก่อให้เกิด             

ผลกระทบต่อทั่วโลก ผู้บริโภคส่วนหนึ่งต้อง เจ็บป่วย เสียชีวิต ตัวอย่�งกรณีของย�ไวออกซ์ (Vioxx®) ที่เกิดขึ้นในปี 2004 เป็นตัวอย่�งท่ีชัดเจน              

เป็นเหตุให้มีก�รสั่งใช้ย� และเกิดอันตร�ยถึงแก่ชีวิต จนต้องมีก�รฟ้องร้อง และในที่สุด ก็ต้องมีก�รประก�ศถอนย�นี้ทั่วโลก กรณีศึกษ�ที่นำ�เสนอ 

ในย�วิพ�กษ์ ได้สะท้อนประเด็นปัญห� และวิธีก�รควบคุมในหล�ยลักษณะในหล�ยประเทศ โดยเฉพ�ะปร�กฎก�รณ์ที่เกิดในสหรัฐอเมริก� เห็นว�่

สภ�พปัญห�ร้�ยแรงเพียงใด และนับวันทวีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นและผลท่ีเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยและห�กหน่วยง�นต่�งๆ ได้ร่วมมือกัน             

ก็ส�ม�รถจัดก�รได้ระดับหนึ่ง แม้ว่�จะเป็นก�รดำ�เนินก�รท�งอ้อมก็ต�ม เป็นหน้�ที่ของทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพ�ะผู้ควบคุมต�มกฎหม�ยและ

อุตส�หกรรมที่จะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้น ซึ่งก�รจัดก�รในลักษณะต�่งๆ เหล่�นี้ยังมิได้นำ�ม�ใช้ในประเทศไทยเท่�ที่ควร มติทั้ง

สองชิ้น ยังมีข้อเสนอ แผนยุทธศ�สตร์ ที่จะต้องนำ�ม�ใช้อีกม�ก

 กพย..สนับสนุนก�รทำ�ง�นประเด็นธรรม�ภิบ�ลของระบบย� ซึ่งรวมไปถึงก�รมีจริยธรรมที่ดีในก�รส่งเสริมก�รข�ยย� เรื่องนี้เชื่อมโยง

กับคว�มมั่นคงของระบบย�ของประเทศ มีโครงก�รต่�งๆ ที่ได้สนับสนุน เช่น ก�รเสนอว�ระจนนำ�ไปสู่มิตสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ‘ยุติก�รส่งเสริม

ก�รข�ยย�ทีข่�ดจรยิธรรม : เพือ่ลดผลกระทบตอ่คว�มสญูเสยีท�งเศรษฐกจิและสขุภ�พของผูป้ว่ย‘  รวมทัง้มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ‘ก�รจดัก�ร

โฆษณ�ที่ผิดกฎหม�ยของย� อ�ห�ร และผลิตภัณฑ์สุขภ�พ ท�งวิทยุกระจ�ย - เสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต” เหล่�นี้ยังต้องก�รคว�ม                

ร่วมมือของผู้บังคับใช้กฎหม�ย (กสทช. อย. สคบ. ตำ�รวจ) เครือข่�ยบุคล�กรสุขภ�พ ประช�ชน สื่อส�รมวลชน ภ�คก�รศึกษ� ในก�รร่วมเฝ้�ระวัง 

และจัดก�รกับปัญห� โดยเฉพาะภาครัฐประสานความร่วมกันใช้อาวุธประจำาหน่วยงาน คือกฎหมายอย่างเต็มที่และทันการ ประชาชนจะ            

คอยเฝ้าติดตามทั้งสถานการณ์และติดตามการทำางานของภาครัฐ  

http://www.politicsofmedicines.org/

http://www.propublica.org/special/big-
pharmas-big-fines
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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

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

 เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากเงาไม้               
ที่ตกลงบนเฟรมวาดภาพ โดยที่             
แสงและ เงา ได้สะท้อนสิ่ งที่ เป็นไป             
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

จากกรณี GSK 
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