แนะนำ�โค

รงการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาร่ ว มกั บ กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย (กสพท.) เครื อ ข่ า ย                     
“โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU Hospitals)” โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ (UHosNet) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ได้ร่วมกัน
พัฒนาโครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้     
โรงพยาบาลนำ�การใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติโดยผนวกไว้ในระบบงานประจำ� และ
เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลในการทำ�งานและเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้างต้นแบบ (model) ของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. พัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ
4. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาความตระหนักรูแ้ ละการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กรอบการดำ�เนินการมีกุญแจสำ�คัญ 6 ประการ (PLEASE)คือ
1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด (Pharmacy and Therapeutics Committee)
2. ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน (Labeling and Leaflet)
3. เครื่องมือจำ�เป็นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Essential RDU tools) โดยเน้นโรคที่พบบ่อยและ/หรือใช้การรักษาที่มีราคาแพง          
กลุ่มประชากรกลุ่มพิเศษ และรายการยาที่ควรสั่งใช้ด้วยความระมัดระวัง
3.1 Clinical practice guideline
3.2 Hospital formulary review
3.3 Proper laboratory monitoring and investigation
3.4 Information system for RDU monitoring
3.5 Drug use monitoring for patient safety
4. ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย (Awareness of RDU in health personnel and patients)
5. ความปลอดภัยและการสั่งใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population prescription and safety)
6. จริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมการขายยา (Ethics in prescription and drug promotion)
แผนการดำ�เนินการระยะแรกเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่ธนั วาคม 2556 –ธันวาคม 2558 มีโรงพยาบาลเข้าร่วมดำ�เนินการเป็นโรงพยาบาล
นำ�ร่องจำ�นวนประมาณ 30 – 40 แห่ง หลังจากนั้นจะขยายเวลาถึงปี 2560 โดยเพิ่มโรงพยาบาลเป้าหมายให้มากขึ้น
โครงการนี้ได้เริ่มเปิดตัวโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 29–30 ตุลาคม พ.ศ.2557

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

ปีท่ี 6 / ฉบับที่ 24 / ธันวาคม 2557

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ขอบคุณภาพประกอบจาก
“หนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”

ผู้ จัดการกพย.แถลง

แนะนำ�เว็บไซต์

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
เกณฑ์จริยธรรมที่ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
เมื่อ กพย. เริ่มเสนอเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2                    
เมื่อปี 2552 มีบรรยากาศของการตอบสนองที่หลากหลาย ทั้งการสนับสนุน ความกังวล และที่ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ในที่สุดได้
มีการรับรองออกมาเป็นมติ “ยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม: เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ผู้ป่วย” พร้อมทั้งรับรองยุทธศาสตร์ด้วย ต่อมาได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (20 กรกฎาคม 2553)
หลังจากนั้น เรื่องนี้ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการติดตามสมัชชาสุขภาพระบุว่าเมื่อวันที่                 
26 กรกฎาคม 2554 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
นำ�โดย ศ.(คลินิก) นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ประธานอนุกรรมการฯ และ นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ ประธานคณะทำ�งาน
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สง่ เสริมจริยธรรมผูส้ งั่ ใช้ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม ภายใต้คณะอนุกรรรมการฯ
ร่วมกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร
สาธารณสุข ผู้สั่งใช้ยา เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม บริษัทยา ผู้แทนยา ผู้บริหาร ผู้จัดซื้อจัดหายา
ของสถานพยาบาล บุคลากรจากสถานศึกษา และนักกฎหมายเข้าร่วมกว่า 100 คน
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติรับรองร่างเกณฑ์จริยธรรม            
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีการเผยแพร่ทั่วไป กพย. ก็ได้สนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ด้วยเช่นกัน
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง
ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขก็มคี วามคืบหน้าในการดำ�เนินงาน โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557               
ที่มีแนวทางปฏิบัติในแต่ละส่วนของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการคือโรงพยาบาลก็พบว่ายังมีอุปสรรคที่ทำ�ให้เกิดความล่าช้าในการนำ�ไป                   
ปฏิบัติการต่อ เช่น มีการยื่นคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่าง อ้างว่าไม่มีความจำ�เป็น เป็นต้น คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการ               
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเกณฑ์นี้   
กพย. ในฐานะทีม่ สี ว่ นร่วมในการเสนอวาระนี้ และร่วมขับเคลือ่ นผลักดันจนเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดงั กล่าว
ขอยืนยันว่า เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยเป็นทิศทางที่มีมาตรฐานเดียวกับสากล                         
ที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใสและจัดการในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงิน ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายที่
ต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินของอุตสาหกรรมยาให้แก่แพทย์ เกณฑ์นี้จะช่วยให้การสั่งจ่ายยามีความ                  
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และผลประโยชน์ย่อมตกแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมในที่สุด
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
กองบรรณาธิการ - นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / รังสรรค์ ศิริชัย / อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร / ภาณุโชติ ทองยัง/ ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

โดย > ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
http://projects.propublica.org/open-payments/?search=drug&m
ain=&compare=)
นับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำ�หนดให้บริษัทยาและ
บริ ษั ท เครื่ อ งมื อ แพทย์ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การส่ ง เสริ ม การขาย               
ที่กระทำ�ต่อแพทย์และโรงเรียนแพทย์ ปรากฏว่ารายงานชุดแรกที่
นำ�เสนอสู่สาธารณะครอบคลุมกิจกรรมในช่วงห้าเดือนหลังของ        
ปี 2556 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่รัฐบาลกำ�หนดแล้ว
ProPublica (http://projects.propublica.org/open-payments/?sear
ch=drug&main=&compare=) ได้น�ำ ข้อมูลของบริษทั ยาและบริษทั เครือ่ งมือแพทย์มาเปรียบเทียบและจัดใหม่
ในรู ป ที่ ง่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น สามารถค้ น ได้ ง่ า ยว่ า แต่ ล ะบริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายยาและ                         
เครื่องมือแพทย์คิดเป็นมูลค่าเท่าใด  ยาหรือเครื่องมือแพทย์แต่ละยี่ห้อมีการส่งเสริมการขายด้วยมูลค่าเท่าใด รวมทั้ง
สามารถเรียงลำ�ดับได้ว่าบริษัทใดบ้าง ยาหรือเครื่องมือแพทย์ยี่ห้อใดที่มีค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงสุด จากภาพข้างต้น              
จะเห็นได้วา่ บริษทั ใดบ้างทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงสุด 5 ลำ�ดับแรกและค่าใช้จา่ ยสำ�หรับยาและเครือ่ งมือแพทย์รายการใดที่ สูงสุด
5 ลำ�ดับแรก

http://www.policymed.com/about_policy_and_medicine/
  
Policy and Medicine เป็นเว็บไซต์ที่นำ�เสนอเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ตั ว ตามกติ ก าของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ด้ า นสุ ข ภาพและ                
ด้วยความเป็นผู้นำ�ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Physician Payments
Sunshine Act, Policy and Medicine จึงช่วยทำ�ให้บริษทั ยาและบริษทั
เครื่องมือแพทย์ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกระดับ. นอกจากนี้ Policy
and Medicine ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆด้านสุขภาพและกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพได้รอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน
ตัวอย่างบทความที่นำ�เสนอในเดือนมกราคม 2015 (http://feeds.feedblitz.com/policymed) ได้แก่
1. Mythbuster : Industry Involvement in Medical Education: Debunking the Myth เป็นบทความที่เขียนโดย
Harry Pellman, M.D. บรรยายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวของอุ ต สาหกรรมที่ เข้ า ไปมี บ ทบาทในการศึ ก ษาของแพทย์ .                          
ด้วยประสบการณ์ 22 ปีที่เป็นกรรมการในสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา...
2. OIG เรียกร้องข้อเสนอใหม่ๆเพื่อส่งเสริมกฎหมายต่อต้านการให้สินบน; คำ�แนะนำ�จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
พัฒนาการเฝ้าระวังการโกง โดยโธมัส ซัลลิแวน ในแต่ละปี สำ�นักงานผู้ตรวจการ (OIG) จะเชิญชวนให้มีการเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงบทบัญญัติภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งให้วิพากษ์วิจารณ์เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวัง    
การโกง….
3. การยุตคิ ดีไดอิชซิ งั เกียวกับข้อตกลงบริษทั ซือ่ ตรง  Daiichi Sankyo Inc., บริษทั ยาสัญชาติญปี่ นุ่ และสำ�นักงาน
ใหญ่ประจำ�สหรัฐในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์, ได้ยินยอมจ่ายเงิน 39 ล้านเหรียญเพื่อแก้ปัญหาการฟ้องร้องว่าบริษัทละเมิด
False Claims Act. ในคำ�ฟ้องมีการกล่าวหาว่า ไดอิชทิ �ำ การตลาดยาลดความดันโลหิตและยาเบาหวานโดยอ้างสรรพคุณ
นอกฉลากและจ่ายสินบนให้แพทย์เพื่อจูงใจให้สั่งจ่าย...

เรื่องจากปก

ภญ. นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทยและการนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
ความเป็นมา
ยาเป็นสินค้าคุณธรรม (merit goods) ที่ต้อง
อาศัยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องทั้งข้อดีและข้อเสีย           
ในการตัดสินใจเลือกใช้มากกว่าการลด แลก แจก แถม
หรื อ สร้ า งแรงจู ง ใจด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆให้ มี ก ารใช้ ย า              
แต่ในโลกแห่งทุนนิยม มีการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมขาย
ยาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมิเพียงแต่จะทำ�ให้แพทย์และ
เภสัชกรประจำ�ร้านยาสั่งใช้ยาให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
แต่ยงั ส่งผลเสียต่อผูป้ ว่ ยหรือประชาชนทัว่ ไปทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม การส่งเสริมการขายยาไม่ควรจูงใจให้
แพทย์สั่งใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล แต่ต้องเป็นไปเพื่อ            
ส่งเสริมความรูห้ รือให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับตัวยาและ
การแพทย์ที่ถูกต้องเท่านั้น
เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ โลกว่าอิทธิพลการส่งเสริม
การขายยาของบริษทั ยา โดยเฉพาะทีก่ ระทำ�โดยตรงต่อ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสาเหตุหรือปัจจัย
ที่ สำ � คั ญ มากประการหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การใช้ ย าที่                    
ไม่สมเหตุผลในสถานพยาบาล ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
บริ โ ภคยาเกิ น จำ � เป็ น บริ โ ภคยาราคาแพงเกิ น ควร     
กล่าวเฉพาะในประเทศไทย กลุ่มข้าราชการ เป็นตลาด
สำ � คั ญ ของการสั่ ง ใช้ ย าโดยเฉพาะยาใหม่ ห รื อ ยา              
ราคาแพง ซึง่ สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์
จะสั่งจ่ายยาให้กลุ่มข้าราชการเป็นปริมาณและมูลค่า          
ที่สูงกว่าคนไข้ที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสังคมและสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย
ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล1
องค์ ก ารอนามั ย โลกให้ ค วามหมาย “การ              
ส่งเสริมการขายยา” ว่า หมายถึงการกระทำ�ใดๆก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลและการชักชวนหรือล่อใจ             
ทุกวิถที างโดยผูผ้ ลิตและผูจ้ �ำ หน่าย เพือ่ ชักนำ�ให้เกิดการ

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สั่งยา การจัดหายา การสั่งซื้อยาและการใช้ยาเพิ่มขึ้น2
แม้องค์การอนามัยโลกจะได้กำ�หนดเกณฑ์จริยธรรม           
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตั้งแต่พ.ศ.2531 เพื่อเป็น
แนวทางให้ ป ระเทศต่ า งๆนำ � ไปปฏิ บั ติ แต่ พ บว่ า
พัฒนาการการควบคุมการส่งเสริมการขายยาของแต่ละ
ประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพปัญหา
ระบบกฎหมายและกลไกการควบคุมดูแลที่มีอยู่ของ
แต่ละประเทศ
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เช่น สหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย ชื่อ the Patient Protection and Affordable Care Act of 2009 (H.R. 3590
section 6002) มีเนื้อหาโดยสรุปคือ อุตสาหกรรมยา
หรือบริษัทยามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็น
ประจำ�ทุกปีเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่
ตัวเงินที่มอบให้แก่แพทย์และโรงเรียนแพทย์ที่ให้บริการ
สุขภาพ กฎหมายนีเ้ ริม่ บังคับใช้เมือ่ ปี 2012 ซึง่ บริษทั ยา
ต้ อ งจั ด ทำ � รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ เ สร็ จ สิ้ น และ                    
จัดส่งกระทรวงสาธารณสุขและมลรัฐต่างๆ ภายใน               
31 มีนาคม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบ
และรายงานต่อรัฐสภาต่อไป นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่แนวปฏิบัติ
ของแพทยสมาคมโลก (WMA) แนวปฏิบัติของสหพันธ์
และสมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ (IFPMA) และ
กฎหมายของสหภาพยุโรปคือ DIRECTIVE 2001/83/EC
of 6 November 2001 on the Community code relating
to medicinal products for human use  อย่างไรก็ตาม
แนวปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศเหล่านีไ้ ม่ได้มสี ภาพบังคับให้
ประเทศต่ า งๆต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ยกเว้ น กฎหมายของ
ประเทศยุโรปที่บังคับใช้กับประเทศสมาชิก3
3

สำ � หรั บ ในประเทศไทย ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายที่               
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาโดยตรง แต่มีความ
พยายามจัดทำ�เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของ
ประเทศ   เช่ น มี ก ารพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานทาง
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์ เมื่อ    
ปีพ.ศ. 2537 แต่ก็มิได้ประกาศใช้   หรือมีการพัฒนา
แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และบริษัทยา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในคณะกรรมการแห่งชาติ   
ด้านยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 แต่ก็มิได้มีการ
บังคับใช้ เนื่องจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาหมด
วาระลงตามการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
ในข้ อ บั ง คั บ ของวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ได้แก่ ข้อบังคับ
แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ
เวชกรรม พ.ศ. 2526 และต่อมา ได้แก้ไขปรับปรุงเป็น
ข้ อ บั ง คั บ แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรม                   
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25494 ซึ่งมีหมวด 8 ว่าด้วย
การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่การกำ�กับดูแลและ
ติดตามประเมินผลยังไม่ชดั เจน  ส่วนสภาเภสัชกรรมได้
กำ�หนดข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมใน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ใน พ.ศ. 2538 แต่มิได้มีประเด็นจริยธรรมว่าด้วยการ          
ส่งเสริมการขายยา
ดังนั้น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2552
จึงได้มมี ติผลักดันให้มกี ารควบคุมและเฝ้าระวังเกีย่ วกับ
การส่งเสริมการขายยาทีข่ ดั ต่อจริยธรรมของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ และทำ�ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยเกิดความไม่เชื่อ
ใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชา
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ดั ง กล่ า ว และมอบหมายให้ ค ณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำ�เนินการร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานที่ ม าจาก               
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ธุ ร กิ จ ยาทั้ ง ในและ          
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ต่างประเทศ เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่ ง เสริ ม การขายยาตามแนวทางขององค์ ก าร
อนามัยโลก ให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ รวมถึงศึกษา
ระบบการนำ�หลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวมาบังคับใช้
ในรู ป ของกฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั
ทราบและนำ�หลักเกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้หรือ
ขยายเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมาประเด็น            
ดั ง กล่ า วได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นนโยบายแห่ ง ชาติ ด้ า นยา                     
พ.ศ.2554 และในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ในส่วนของยุทธศาสตร์การใช้
ยาอย่างสมเหตุผล5
เพื่อให้การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์การใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในส่วนของการส่งเสริมจริยธรรม             
ผูส้ งั่ ใช้ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึง
ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
จริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่   
ขาดจริยธรรมขึน้ เพือ่ พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและดำ�เนินกิจกรรม
อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต่ อ มา                
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ
ต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
กลางของประเทศ ซึง่ ทุกภาคส่วนสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ ห รื อ ขยายเพิ่ ม เติ ม และเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด                     
ธรรมาภิ บ าลในระบบยาและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ            
มิ ช อบในภาครั ฐ โดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใสและ                          
ธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นสากล ซึง่ จากข้อมูลสถานการณ์ดา้ น
ยาโลก ปี 2011 เรื่องธรรมาภิบาลในระบบยา ได้กล่าว
ถึ ง ผลการสำ � รวจในเชิ ง ปริ ม าณใน 25 ประเทศ                       
พบว่าการส่งเสริมการขายยาเป็นความเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิด
การคอร์รัปชั่นมากที่สุดในระบบยา6

การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้ ได้พัฒนาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการจัดทำ�มาใน
อดีต และได้นำ�ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

หลักการของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
เกณฑ์จริยธรรมฯที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศนั้น มีหลักการดังนี้
1. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายา ไม่พึงรับสิ่งใดๆเป็นการส่วนตัวจากการส่ง
เสริมการขายยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า และพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับ            
บริษัทยา
2. สถานพยาบาล สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นพึงมีระบบรองรับในการรับสิ่งของ การจัดกิจกรรมและ
การสนับสนุนใดๆจากบริษทั ยา/ผูแ้ ทนยา โดยเป็นระบบทีท่ กุ คนในหน่วยงานรับรู้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้ป่วย ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�
แก่ผู้ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และบริษทั พึงมีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยและรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาตาม
หลักสากลที่พร้อมได้รับการตรวจสอบ
4. ผูแ้ ทนยาพึงเสนอข้อมูลทีท่ นั สมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ไม่ละเลย
ข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา แก่ผสู้ งั่ ใช้ยาหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการจัดซือ้ จัดหายา โดยแสดงออก
หรือปฏิบตั ใิ นการเสนอข้อมูลหรือกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาตามวัฒนธรรมทีด่ ขี องสังคม และพึงดำ�รงตนให้
พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและสังคม
จะเห็นได้วา่ เกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวเกีย่ วข้องกับบุคคลและหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพซึง่ เป็นผูส้ งั่ ใช้ยา ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เภสัชกรในสถานพยาบาล สถาน
บริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่น บริษัทยาและผู้แทนยา อาจารย์และนักศึกษาของสถานศึกษาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ซึง่ ครอบคลุมระบบทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการขายยา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยนี้จากเว็บไซต์ www.nlem.in.th/sites/default/files/
attachments/1ethical_criteriaoct14.pdf
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สำ � หรั บ ในประเทศไทย ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายที่               
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาโดยตรง แต่มีความ
พยายามจัดทำ�เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของ
ประเทศ   เช่ น มี ก ารพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานทาง
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์ เมื่อ    
ปีพ.ศ. 2537 แต่ก็มิได้ประกาศใช้   หรือมีการพัฒนา
แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และบริษัทยา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในคณะกรรมการแห่งชาติ   
ด้านยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 แต่ก็มิได้มีการ
บังคับใช้ เนื่องจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาหมด
วาระลงตามการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี
ในข้ อ บั ง คั บ ของวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ได้แก่ ข้อบังคับ
แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ
เวชกรรม พ.ศ. 2526 และต่อมา ได้แก้ไขปรับปรุงเป็น
ข้ อ บั ง คั บ แพทยสภาว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรม                   
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25494 ซึ่งมีหมวด 8 ว่าด้วย
การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่การกำ�กับดูแลและ
ติดตามประเมินผลยังไม่ชดั เจน  ส่วนสภาเภสัชกรรมได้
กำ�หนดข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมใน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ใน พ.ศ. 2538 แต่มิได้มีประเด็นจริยธรรมว่าด้วยการ          
ส่งเสริมการขายยา
ดังนั้น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2552
จึงได้มมี ติผลักดันให้มกี ารควบคุมและเฝ้าระวังเกีย่ วกับ
การส่งเสริมการขายยาทีข่ ดั ต่อจริยธรรมของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ และทำ�ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยเกิดความไม่เชื่อ
ใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชา
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ดั ง กล่ า ว และมอบหมายให้ ค ณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำ�เนินการร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานที่ ม าจาก               
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ธุ ร กิ จ ยาทั้ ง ในและ          
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ต่างประเทศ เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่ ง เสริ ม การขายยาตามแนวทางขององค์ ก าร
อนามัยโลก ให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ รวมถึงศึกษา
ระบบการนำ�หลักเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวมาบังคับใช้
ในรู ป ของกฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั
ทราบและนำ�หลักเกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้หรือ
ขยายเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมาประเด็น            
ดั ง กล่ า วได้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นนโยบายแห่ ง ชาติ ด้ า นยา                     
พ.ศ.2554 และในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ในส่วนของยุทธศาสตร์การใช้
ยาอย่างสมเหตุผล5
เพื่อให้การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์การใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในส่วนของการส่งเสริมจริยธรรม             
ผูส้ งั่ ใช้ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึง
ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
จริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่   
ขาดจริยธรรมขึน้ เพือ่ พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและดำ�เนินกิจกรรม
อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต่ อ มา                
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ
ต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
กลางของประเทศ ซึง่ ทุกภาคส่วนสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ ห รื อ ขยายเพิ่ ม เติ ม และเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด                     
ธรรมาภิ บ าลในระบบยาและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ            
มิ ช อบในภาครั ฐ โดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใสและ                          
ธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นสากล ซึง่ จากข้อมูลสถานการณ์ดา้ น
ยาโลก ปี 2011 เรื่องธรรมาภิบาลในระบบยา ได้กล่าว
ถึ ง ผลการสำ � รวจในเชิ ง ปริ ม าณใน 25 ประเทศ                       
พบว่าการส่งเสริมการขายยาเป็นความเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิด
การคอร์รัปชั่นมากที่สุดในระบบยา6

การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฯนี้ ได้พัฒนาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการจัดทำ�มาใน
อดีต และได้นำ�ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

หลักการของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
เกณฑ์จริยธรรมฯที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศนั้น มีหลักการดังนี้
1. ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายา ไม่พึงรับสิ่งใดๆเป็นการส่วนตัวจากการส่ง
เสริมการขายยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า และพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับ            
บริษัทยา
2. สถานพยาบาล สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นพึงมีระบบรองรับในการรับสิ่งของ การจัดกิจกรรมและ
การสนับสนุนใดๆจากบริษทั ยา/ผูแ้ ทนยา โดยเป็นระบบทีท่ กุ คนในหน่วยงานรับรู้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้ป่วย ไม่พึงให้ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�
แก่ผู้ป่วยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และบริษทั พึงมีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยและรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาตาม
หลักสากลที่พร้อมได้รับการตรวจสอบ
4. ผูแ้ ทนยาพึงเสนอข้อมูลทีท่ นั สมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ไม่ละเลย
ข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา แก่ผสู้ งั่ ใช้ยาหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการจัดซือ้ จัดหายา โดยแสดงออก
หรือปฏิบตั ใิ นการเสนอข้อมูลหรือกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาตามวัฒนธรรมทีด่ ขี องสังคม และพึงดำ�รงตนให้
พร้อมรับการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและสังคม
จะเห็นได้วา่ เกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวเกีย่ วข้องกับบุคคลและหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพซึง่ เป็นผูส้ งั่ ใช้ยา ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เภสัชกรในสถานพยาบาล สถาน
บริการเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่น บริษัทยาและผู้แทนยา อาจารย์และนักศึกษาของสถานศึกษาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ซึง่ ครอบคลุมระบบทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการขายยา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยนี้จากเว็บไซต์ www.nlem.in.th/sites/default/files/
attachments/1ethical_criteriaoct14.pdf
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การนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ
การส่งเสริมการขายยามีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วนหลัก คือ ผู้ให้ (บริษัทยา) และผู้รับ โดยผู้รับส่วนใหญ่จะอยู่
ในโรงพยาบาล ซึง่ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเป็นแหล่งกระจายยาทีส่ �ำ คัญเนือ่ งจากมูลค่าการบริโภคยาของ
ประเทศ ประมาณกว่าร้อยละ 62.5 ผ่านโรงพยาบาล7
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา กำ�ลังดำ�เนินการเพือ่ ให้เกิดการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีแนวทางดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญ
ในแต่ละส่วน ซึ่งสอดคล้องซึ่งกันและกัน ดังนี้
1. โรงพยาบาล มีการดำ�เนินการภายใต้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU
hospital) โดยการส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาหรือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา เป็นกุญแจแห่งความ
สำ�เร็จหนึ่งที่จะมีการนำ�ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 57 แห่ง มีแนวทางการดำ�เนิน
การดังนี้
1.1 โรงพยาบาลจะกำ�หนดแนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภทเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯได้ โดยกำ�หนด
นโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นภายใน              
1 ปี
1.2 โรงพยาบาลจัดให้มีระบบต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผล ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์
ภายใน 2 ปี โดยเฉพาะ 1) จัดระบบการคัดเลือกยา การจัดซือ้ ยา รวมทัง้ ระบบการตรวจสอบการจัดซือ้ ยาทีโ่ ปร่งใส
เป็นธรรม โดยมีการกำ�กับดูแลจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                       
2) จัดให้มีระบบการรับสิ่งสนับสนุนต่างๆจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย เป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล จัดระบบ
ในการกำ�กับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นระบบที่เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้แก่              
การเปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนต่างๆจากบริษทั ยาต่อสาธารณะ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศของโรงพยาบาล
2. คณะทำ�งานฯได้ขอความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม บริษัทยาและสมาคมของผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านยา ดังนี้
2.1 องค์การเภสัชกรรม สมาคมหรือบริษัทยาจะกำ�หนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามให้ชัดเจน ภายในปีงบประมาณ 2558
2.2 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษทั ยาจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูแ้ ทนยา โดย
(1) ให้การฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะรับรองว่าเป็นผู้แทนของบริษัท
ยาที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลด้านยา และ (2) ควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้แทนยา            
ให้เหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรมฯ รวมทั้ง (3) สนับสนุนให้ผู้แทนยาเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านจริยธรรมการ
ส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม
2.3 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะสนับสนุนให้ผู้แทนยาที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร   
ด้านจริยธรรมการส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม และอาจรวมถึงหลักสูตรอบรมที่จัดโดยบริษัท            
ด้วยก็ได้ โดยแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมดังกล่าวเพื่อขออนุญาตเข้าไปดำ�เนินการส่งเสริมการขายยาใน
สถานพยาบาล
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2.4 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบการดำ�เนิน
กิจกรรมการส่งเสริมการขายยา (หมวด 5 ข้อ 5.3.2) รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์             
เกี่ยวกับการให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยจัดซื้อยา
เนือ่ งจากเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยนี้ เป็นเกณฑ์ทพี่ งึ หรือไม่พงึ ปฏิบตั ิ
ไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้ จึงเป็นการขอความร่วมมือในการดำ�เนินการจากบริษัทยา อย่างไรก็ตาม
มาตรการกำ�กับดูแลการส่งเสริมการขายยาเป็นบทบาทของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกฎหมายที่กำ�กับดูแลในส่วนการส่งเสริมการขายยา จะต้องมีการดำ�เนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
มติการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (regional committee) ขององค์การ                  
อนามัยโลก ครั้งที่ 64 เมื่อเดือนกันยายน 2554 ในวาระ National essential drug policy including the rational use
of medicines ที่ได้เร่งรัดให้หน่วยงานด้านยาของประเทศสมาชิกมีมาตรการต่อการส่งเสริมการขายยาที่ไม่มี
จริยธรรมและชักนำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ความคืบหน้าในการดำ�เนินการของแต่ละประเทศจะมีการนำ�เสนอ
ในการประชุมดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป8
3.สภาวิชาชีพ มีข้อเสนอการดำ�เนินการที่สำ�คัญดังนี้
3.1 แต่ละสภาวิชาชีพมีบทบาทในการสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความสำ�คัญของเกณฑ์
จริยธรรมฯ
3.2 แต่ละสภาวิชาชีพมีการนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปผนวกกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของแต่ละสภาวิชาชีพ โดยให้แต่ละสภาวิชาชีพมีการนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯเข้าสู่วาระการประชุมของสภาวิชาชีพ
และมีการเผยแพร่ต่อสมาชิกทุกคนภายใน 1 ปี โดยเฉพาะสภาเภสัชกรรม จะมีการจัดทำ�จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยาที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.3 แต่ละสภาวิชาชีพมีการออกกฎระเบียบและขัน้ ตอนการดำ�เนินงานเพือ่ นำ�เกณฑ์จริยธรรมฯ
ไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนสมาชิกและองค์กรเครือข่ายของวิชาชีพ และจัดให้มีการติดตามประเมินผลภายใน 1-2 ปี
3.4 แต่ละสภาวิชาชีพให้การสนับสนุนการนำ�เกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบตั ดิ ว้ ยการรายงานผลการ
ติดตามการนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติแก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.5 แต่ละสภาวิชาชีพ โดยเฉพาะสภาเภสัชกรรม จัดให้มหี ลักสูตรการอบรมเกีย่ วกับจริยธรรม
การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยา รวมทั้งจัดให้มีการอบรมจริยธรรมผู้แทนยาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ภาคการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการศูนย์ประสาน
งานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาคการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการดำ�เนินการดังนี้
4.1 กลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่าย จะนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้
หรือขยายเพิ่มเติมโดยออกประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติหรือประกาศของหน่วยงานต่อไปภายใน 1 ปี
4.2 หน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่ายจะดำ�เนินการดังต่อไปนี้ ภายใน 2 ปี
4.2.1 จัดระบบการรับ การสนับสนุนและการกำ�กับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ
กิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้
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การนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ
การส่งเสริมการขายยามีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วนหลัก คือ ผู้ให้ (บริษัทยา) และผู้รับ โดยผู้รับส่วนใหญ่จะอยู่
ในโรงพยาบาล ซึง่ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเป็นแหล่งกระจายยาทีส่ �ำ คัญเนือ่ งจากมูลค่าการบริโภคยาของ
ประเทศ ประมาณกว่าร้อยละ 62.5 ผ่านโรงพยาบาล7
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา กำ�ลังดำ�เนินการเพือ่ ให้เกิดการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีแนวทางดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญ
ในแต่ละส่วน ซึ่งสอดคล้องซึ่งกันและกัน ดังนี้
1. โรงพยาบาล มีการดำ�เนินการภายใต้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU
hospital) โดยการส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาหรือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา เป็นกุญแจแห่งความ
สำ�เร็จหนึ่งที่จะมีการนำ�ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 57 แห่ง มีแนวทางการดำ�เนิน
การดังนี้
1.1 โรงพยาบาลจะกำ�หนดแนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภทเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯได้ โดยกำ�หนด
นโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานนั้นภายใน              
1 ปี
1.2 โรงพยาบาลจัดให้มีระบบต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผล ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์
ภายใน 2 ปี โดยเฉพาะ 1) จัดระบบการคัดเลือกยา การจัดซือ้ ยา รวมทัง้ ระบบการตรวจสอบการจัดซือ้ ยาทีโ่ ปร่งใส
เป็นธรรม โดยมีการกำ�กับดูแลจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                       
2) จัดให้มีระบบการรับสิ่งสนับสนุนต่างๆจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย เป็นการรับที่ไม่มีการเจาะจงบุคคล จัดระบบ
ในการกำ�กับดูแลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นระบบที่เปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ ได้แก่              
การเปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนต่างๆจากบริษทั ยาต่อสาธารณะ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์ ประกาศของโรงพยาบาล
2. คณะทำ�งานฯได้ขอความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม บริษัทยาและสมาคมของผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านยา ดังนี้
2.1 องค์การเภสัชกรรม สมาคมหรือบริษัทยาจะกำ�หนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามให้ชัดเจน ภายในปีงบประมาณ 2558
2.2 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษทั ยาจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูแ้ ทนยา โดย
(1) ให้การฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะรับรองว่าเป็นผู้แทนของบริษัท
ยาที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลด้านยา และ (2) ควบคุมจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้แทนยา            
ให้เหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรมฯ รวมทั้ง (3) สนับสนุนให้ผู้แทนยาเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านจริยธรรมการ
ส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม
2.3 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะสนับสนุนให้ผู้แทนยาที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร   
ด้านจริยธรรมการส่งเสริมการขายยาที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม และอาจรวมถึงหลักสูตรอบรมที่จัดโดยบริษัท            
ด้วยก็ได้ โดยแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมดังกล่าวเพื่อขออนุญาตเข้าไปดำ�เนินการส่งเสริมการขายยาใน
สถานพยาบาล
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2.4 องค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาจะจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบการดำ�เนิน
กิจกรรมการส่งเสริมการขายยา (หมวด 5 ข้อ 5.3.2) รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์             
เกี่ยวกับการให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ แก่สถานพยาบาลหรือหน่วยจัดซื้อยา
เนือ่ งจากเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยนี้ เป็นเกณฑ์ทพี่ งึ หรือไม่พงึ ปฏิบตั ิ
ไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้ จึงเป็นการขอความร่วมมือในการดำ�เนินการจากบริษัทยา อย่างไรก็ตาม
มาตรการกำ�กับดูแลการส่งเสริมการขายยาเป็นบทบาทของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกฎหมายที่กำ�กับดูแลในส่วนการส่งเสริมการขายยา จะต้องมีการดำ�เนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
มติการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (regional committee) ขององค์การ                  
อนามัยโลก ครั้งที่ 64 เมื่อเดือนกันยายน 2554 ในวาระ National essential drug policy including the rational use
of medicines ที่ได้เร่งรัดให้หน่วยงานด้านยาของประเทศสมาชิกมีมาตรการต่อการส่งเสริมการขายยาที่ไม่มี
จริยธรรมและชักนำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ความคืบหน้าในการดำ�เนินการของแต่ละประเทศจะมีการนำ�เสนอ
ในการประชุมดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป8
3.สภาวิชาชีพ มีข้อเสนอการดำ�เนินการที่สำ�คัญดังนี้
3.1 แต่ละสภาวิชาชีพมีบทบาทในการสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงความสำ�คัญของเกณฑ์
จริยธรรมฯ
3.2 แต่ละสภาวิชาชีพมีการนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปผนวกกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของแต่ละสภาวิชาชีพ โดยให้แต่ละสภาวิชาชีพมีการนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯเข้าสู่วาระการประชุมของสภาวิชาชีพ
และมีการเผยแพร่ต่อสมาชิกทุกคนภายใน 1 ปี โดยเฉพาะสภาเภสัชกรรม จะมีการจัดทำ�จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยาที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3.3 แต่ละสภาวิชาชีพมีการออกกฎระเบียบและขัน้ ตอนการดำ�เนินงานเพือ่ นำ�เกณฑ์จริยธรรมฯ
ไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนสมาชิกและองค์กรเครือข่ายของวิชาชีพ และจัดให้มีการติดตามประเมินผลภายใน 1-2 ปี
3.4 แต่ละสภาวิชาชีพให้การสนับสนุนการนำ�เกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบตั ดิ ว้ ยการรายงานผลการ
ติดตามการนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติแก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.5 แต่ละสภาวิชาชีพ โดยเฉพาะสภาเภสัชกรรม จัดให้มหี ลักสูตรการอบรมเกีย่ วกับจริยธรรม
การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยา รวมทั้งจัดให้มีการอบรมจริยธรรมผู้แทนยาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ภาคการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการศูนย์ประสาน
งานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาคการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการดำ�เนินการดังนี้
4.1 กลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่าย จะนำ�เกณฑ์จริยธรรมฯไปประยุกต์ใช้
หรือขยายเพิ่มเติมโดยออกประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติหรือประกาศของหน่วยงานต่อไปภายใน 1 ปี
4.2 หน่วยงานภายใต้กลุ่มเครือข่ายจะดำ�เนินการดังต่อไปนี้ ภายใน 2 ปี
4.2.1 จัดระบบการรับ การสนับสนุนและการกำ�กับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ
กิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้
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หมุนดูโลก
4.2.2 จัดหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการให้ความรูแ้ ละเจตคติ เกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากการชี้นำ�ของภาคธุรกิจ รวมทั้ง
หลักสูตรที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับ
บริษัทยาหรือผู้แทนยา
4.2.3 กำ�หนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากรเปิดเผยความเกีย่ วข้องกับบริษทั ยาเมือ่
มีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่วา่ จะโดยการพูด การเขียนรือวิธกี ารอืน่ ใดในทางวิชาการ
นอกจากแนวทางดำ�เนินการของแต่ละส่วนข้างต้นแล้ว ข้อเสนอทีม่ กี ารดำ�เนินการควบคูก่ นั คือการศึกษา
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยความร่วมมือและการบริหารจัดการของกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการพัฒนากลไกการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการประชุม
สัมมนา อบรมหรือดูงาน เพื่อนำ�ความรู้มาพัฒนางาน และนำ�ไปสู่การลด ละ เลิกการสนับสนุนจากบริษัทยา และ
วงจรการให้ การรับ การให้คืน (gift exchange) ซึ่งสร้างความเป็น “ซี้” ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์9 ที่อาจมีผลต่อ
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลและส่งผลเสียต่อสุขภาพและต่อค่าใช้จ่ายด้านยาตามที่กล่าวข้างต้น
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ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

กลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยา:
บทเรียนและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา

บทนำ�
กฎหมาย Physician Payments Sunshine Act (PPSA) เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปฏิรูประบบสุขภาพ
ของสหรัฐอเมริกา (Patient Protection and Affordable Care: ACA) ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเมื่อประเทศที่พัฒนา
แล้วอย่างสหรัฐอเมริกาประสบความล้มเหลวในการควบคุมการส่งเสริมการขายยาจนเกิดปัญหาจริยธรรมอย่าง
รุนแรง บริษัทยามีอิทธิพลเหนือแพทย์ โรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ รวมทั้งองค์การอาหารและยา จนเกิดเป็นกรณี
อื้อฉาวตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ป่วยเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต้องพิการหรือเสียชีวิต ประชาชน           
หมดศรัทธาและความเชือ่ ถือต่อระบบยา จึงทำ�ให้รฐั บาลจำ�เป็นต้องบัญญัตกิ ฎหมายฉบับใหม่ขนึ้ จนเกิดเป็นกฎหมาย
ปฏิรูปสุขภาพที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุด
ความน่าสนใจของกฎหมาย PPSA ฉบับนี้ เริ่มจากการที่สหรัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการเป็น            
ครัง้ แรกว่าการควบคุมจริยธรรมกันเองของบริษทั ยาทีผ่ า่ นมา (self-regulation) ไม่มปี ระสิทธิภาพ เกณฑ์จริยธรรม
ที่สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งอเมริกา (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America,
PhRMA) จัดทำ�ขึน้ ไม่สง่ ผลในทางปฏิบตั 1ิ   แม้วา่ จะได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขเนือ้ หาหลายครัง้ 2   ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโอบามาจึงจำ�เป็นต้องตรากฎหมายฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ให้เป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐ
(federal law) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2010  ส่งผลให้กฎหมายฉบับนี้สามารถบังคับใช้ทั่วประเทศนับตั้งแต่           
วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 20133  หลังจากที่หลายรัฐบังคับใช้กฎหมายในระดับมลรัฐมาก่อนหน้านี้แล้ว ตัวอย่างของ
มลรั ฐ ที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายนี้ ได้ แ ก่ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย , โคโลราโด, คอนเนตทิ คั ต , วอชิ ง ตั น ดี . ซี . , เมน,                               
แมสซาชูเซตส์ มินนิโซตา เวอร์มอนต์ เวสต์เวอร์จิเนีย เป็นต้น

1

Grande D., Limiting the influence of pharmaceutical industry gifts on physicians: self-regulation or government intervention?
J Gen Intern Med. 2010 Jan; 25(1):79-83.
2

Rodwin MA., Reforming Pharmaceutical Industry Physician Financial Relationships: Lessons from the United States, France, and Japan, J Law
Med Ethics. 2011 winter; 39(4):662-70.
3
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หมุนดูโลก
4.2.2 จัดหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการให้ความรูแ้ ละเจตคติ เกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากการชี้นำ�ของภาคธุรกิจ รวมทั้ง
หลักสูตรที่มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยา และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้ยากับ
บริษัทยาหรือผู้แทนยา
4.2.3 กำ�หนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากรเปิดเผยความเกีย่ วข้องกับบริษทั ยาเมือ่
มีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่วา่ จะโดยการพูด การเขียนรือวิธกี ารอืน่ ใดในทางวิชาการ
นอกจากแนวทางดำ�เนินการของแต่ละส่วนข้างต้นแล้ว ข้อเสนอทีม่ กี ารดำ�เนินการควบคูก่ นั คือการศึกษา
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยความร่วมมือและการบริหารจัดการของกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการพัฒนากลไกการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการประชุม
สัมมนา อบรมหรือดูงาน เพื่อนำ�ความรู้มาพัฒนางาน และนำ�ไปสู่การลด ละ เลิกการสนับสนุนจากบริษัทยา และ
วงจรการให้ การรับ การให้คืน (gift exchange) ซึ่งสร้างความเป็น “ซี้” ระหว่างผู้แทนยาและแพทย์9 ที่อาจมีผลต่อ
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลและส่งผลเสียต่อสุขภาพและต่อค่าใช้จ่ายด้านยาตามที่กล่าวข้างต้น
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ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

กลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยา:
บทเรียนและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา

บทนำ�
กฎหมาย Physician Payments Sunshine Act (PPSA) เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปฏิรูประบบสุขภาพ
ของสหรัฐอเมริกา (Patient Protection and Affordable Care: ACA) ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเมื่อประเทศที่พัฒนา
แล้วอย่างสหรัฐอเมริกาประสบความล้มเหลวในการควบคุมการส่งเสริมการขายยาจนเกิดปัญหาจริยธรรมอย่าง
รุนแรง บริษัทยามีอิทธิพลเหนือแพทย์ โรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ รวมทั้งองค์การอาหารและยา จนเกิดเป็นกรณี
อื้อฉาวตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ป่วยเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต้องพิการหรือเสียชีวิต ประชาชน           
หมดศรัทธาและความเชือ่ ถือต่อระบบยา จึงทำ�ให้รฐั บาลจำ�เป็นต้องบัญญัตกิ ฎหมายฉบับใหม่ขนึ้ จนเกิดเป็นกฎหมาย
ปฏิรูปสุขภาพที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุด
ความน่าสนใจของกฎหมาย PPSA ฉบับนี้ เริ่มจากการที่สหรัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการเป็น            
ครัง้ แรกว่าการควบคุมจริยธรรมกันเองของบริษทั ยาทีผ่ า่ นมา (self-regulation) ไม่มปี ระสิทธิภาพ เกณฑ์จริยธรรม
ที่สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งอเมริกา (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America,
PhRMA) จัดทำ�ขึน้ ไม่สง่ ผลในทางปฏิบตั 1ิ   แม้วา่ จะได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขเนือ้ หาหลายครัง้ 2   ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโอบามาจึงจำ�เป็นต้องตรากฎหมายฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ให้เป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐ
(federal law) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2010  ส่งผลให้กฎหมายฉบับนี้สามารถบังคับใช้ทั่วประเทศนับตั้งแต่           
วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 20133  หลังจากที่หลายรัฐบังคับใช้กฎหมายในระดับมลรัฐมาก่อนหน้านี้แล้ว ตัวอย่างของ
มลรั ฐ ที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายนี้ ได้ แ ก่ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย , โคโลราโด, คอนเนตทิ คั ต , วอชิ ง ตั น ดี . ซี . , เมน,                               
แมสซาชูเซตส์ มินนิโซตา เวอร์มอนต์ เวสต์เวอร์จิเนีย เป็นต้น

1

Grande D., Limiting the influence of pharmaceutical industry gifts on physicians: self-regulation or government intervention?
J Gen Intern Med. 2010 Jan; 25(1):79-83.
2

Rodwin MA., Reforming Pharmaceutical Industry Physician Financial Relationships: Lessons from the United States, France, and Japan, J Law
Med Ethics. 2011 winter; 39(4):662-70.
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นอกจากการประกาศบังคับใช้กฎหมาย PPSA ฉบับนี้แล้ว ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังได้ขยายขอบเขต
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไปเพื่อสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศอีกด้วย (Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA) ทั้งที่เดิมก็เป็นกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้ว และมีขึ้นไว้เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอเมริกัน
กระทำ�การติดสินบนกับข้าราชการในประเทศอื่นๆ เมื่อกฎหมาย PPSA บังคับใช้ ทำ�ให้บริษัทยาทุกแห่งต้อง               
เปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายที่กระทำ�ต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อให้สาธารณชนรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้เอง การผนวกรวมกับกฎหมาย FCPA ทำ�ให้การเปิดเผยค่าใช้จา่ ยนีข้ ยายรวมถึงการเปิดเผย
ค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั ยาใช้เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมการขายยากับหน่วยงานและโรงพยาบาลของรัฐในต่างประเทศ
ด้วย ระบบการติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาจึงขยายกลายเป็นเครือข่าย
การเฝ้าระวังที่กระจายไปทั่วโลก มิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้                        
ในที่สุดแล้ว ย่อมหมายความรวมถึงการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาที่บริษัทยา
อเมริกันกระทำ�ต่อแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบด้วย กฎหมายทั้งสองฉบับ
จึงมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างให้ระบบการสั่งใช้ยาทั่วโลกเกิดความโปร่งใส (global transparency
system)
ในบทความนี้ ผู้เขียนขอนำ�เสนอสาระสำ�คัญของกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเป็นกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา          
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้จะได้สรุปกลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายของประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว                   
ซึ่งพบว่าหลายประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหานี้ด้วยการบัญญัติเป็นกฎหมายเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
และมีบางประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหาด้วยการพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
กว่าจะเป็นกฎหมาย PPSA
ข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี
แต่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ สมาคมแพทย์อเมริกัน (American Medical Association, AMA)
นำ�ประเด็นในเรื่องเกณฑ์การให้ของขวัญไปผนวกไว้ในเกณฑ์จริยธรรมในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990 โดยระบุว่า
แพทย์จะรับของขวัญใดๆได้ก็ต่อเมื่อของขวัญนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและมูลค่าไม่ควรสูงเกินไป4,5
ในช่วงนี้เอง สำ�นักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health and Human
Services, Office of Inspector General, OIG) ได้ทำ�การสำ�รวจข้อมูลและพบว่าการนำ�เกณฑ์จริยธรรมมาใช้                
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนมาบังคับใช้ได้ โดยถูกคัดค้าน
อย่างหนักจากสมาคมแพทย์อเมริกันและหน่วยที่ดูแลการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แม้ว่าจะมีข้อเสนอจาก                     
กลุ่มนักวิจัย (Public Health Citizen research Group) ที่ต้องการให้บังคับใช้ในรูปกฎหมายตามที่วุฒิสมาชิก                
เอ็ดเวิร์ด เคนเนดี (Edward Kennedy) เคยนำ�เสนอไว้ในปี ค.ศ.19776
4

Chimonas S and Rothman DJ. New Federal Guidelines for Physician- Pharmaceutical Industry Relations: The Politics of Policy Formation. Health
Affairs. 2005; 24(4):949-960.

5

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

6

  Department of Health and Human Services, Office of Inspector General. Prescription drug promotion involving payments and gifts: physicians’
perspectives. OEI-01-90-00481, July 1992. http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-90-00481.pdf (Accessed December 4, 2014.)

10

ในปี ค.ศ. 2002 PhRMA ได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมใหม่ให้มสี าระสำ�คัญทำ�นองเดียวกับเกณฑ์จริยธรรม
ของ AMA ซึ่งระบุว่าบริษัทยาไม่พึงให้ของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์แก่แพทย์ แต่เกณฑ์จริยธรรมนี้
ยินยอมให้บริษัทยาจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่แพทย์ได้ต่อไป
ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2001 พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าและกิจกรรมการส่งเสริมการ            
ขายยาก็ขยายเพิ่มขึ้นมากด้วย7 ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บริษัทยาจ่ายให้แพทย์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายยาในรูป            
ของขวัญ เงินสดและการให้คา่ ตอบแทนอืน่ ๆสูงมากกว่าหนึง่ หมืน่ สองพันล้านบาทต่อปี8  สำ�นักงานผูต้ รวจราชการ
(OIG) จึงเริ่มให้ความสนใจประเด็นนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพที่รัฐบาลกลางต้องจ่าย
ให้เป็นสวัสดิการแก้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ (Medicaid & Medicare & CIH) ดังนั้น OIG จึงได้จัดทำ�
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาที่เหมาะสมสำ�หรับบริษัทยา (Compliance Program Guidance for
Pharmaceutical Manufacturers) รวมทั้งเริ่มการแจ้งเตือนไปยัง PhRMA ว่า หากบริษัทยาที่เป็นสมาชิกยังให้ของ
ขวัญ แจกตัวอย่างยาหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างๆแก่แพทย์เพื่อกระตุ้นยอดการสั่งใช้ยาต่อไป OIG             
อาจนำ�กฎหมายต่อต้านการให้สินบน (Anti-Kickback Act) เข้ามาใช้9  ปรากฏว่า ต่อมาสำ�นักงานผู้ตรวจราชการ
ถูกประท้วงจากสมาคมและสถาบันทางการแพทย์ 25 แห่ง รวมทัง้ AMA และสมาคมวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์อเมริกนั
(Association of American Medical Colleges, AAMC) ว่าแนวทางดังกล่าวจะทำ�ลายความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของแพทย์10  ในที่สุด OIG จำ�ต้องยินยอมให้บริษัทยาสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย และ
สนับสนุนให้แพทย์เป็นทีป่ รึกษาให้บริษทั ยาได้ตอ่ ไป รวมทัง้ สำ�นักงานผูต้ รวจราชการไม่สามารถขับเคลือ่ นมาตรการ
ติดตามหรือบังคับให้บริษัทยารายงานค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาแก่หน่วยงานรัฐได้ ในช่วงปี
ค.ศ. 1995 เจเน็ท วูดค็อก (Janet Woodcock) ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food
and Drug Administration) ได้เคยให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ว่า แนวทางดังกล่าวไม่สามารถนำ�มา
บังคับใช้ได้ บริษัทยายังคงสามารถให้ของขวัญหรือแม้แต่สนับสนุนการประชุมวิชาการให้แก่แพทย์บนเรือหรู                 
ได้ต่อไป11
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้บริษัทยาหันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยา
ที่สนับสนุนแพทย์ในประเด็นวิชาการมากขึ้น12

7

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

8

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

2003;3(3):39-46.
9

U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General (OIG), “Draft OIG Compliance Program Guidance for Pharmaceutical
Manufacturers,” Federal Register 67, no. 192 (2002): 62057-62067. และ U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector
General, “Compliance Program Guidance for Pharmaceutical Manufacturers,” Federal Register 68, no. 86 (2003): 23731–23743.
10

Chimonas S and Rothman DJ. อ้างแล้ว.

11

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

12

Associated Press, “In Selling to Doctors, Drug Companies Replace Entertainment with Education,” Hannibal (MO) Courier-Post, 4 October 2002,
www.hannibal.net/stories/100402/new_1004020045.shtml. ใน Chimonas S and Rothman DJ. อ้างแล้ว.
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นอกจากการประกาศบังคับใช้กฎหมาย PPSA ฉบับนี้แล้ว ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังได้ขยายขอบเขต
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไปเพื่อสนับสนุนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศอีกด้วย (Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA) ทั้งที่เดิมก็เป็นกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้ว และมีขึ้นไว้เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอเมริกัน
กระทำ�การติดสินบนกับข้าราชการในประเทศอื่นๆ เมื่อกฎหมาย PPSA บังคับใช้ ทำ�ให้บริษัทยาทุกแห่งต้อง               
เปิดเผยค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายที่กระทำ�ต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อให้สาธารณชนรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้เอง การผนวกรวมกับกฎหมาย FCPA ทำ�ให้การเปิดเผยค่าใช้จา่ ยนีข้ ยายรวมถึงการเปิดเผย
ค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั ยาใช้เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมการขายยากับหน่วยงานและโรงพยาบาลของรัฐในต่างประเทศ
ด้วย ระบบการติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาจึงขยายกลายเป็นเครือข่าย
การเฝ้าระวังที่กระจายไปทั่วโลก มิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้                        
ในที่สุดแล้ว ย่อมหมายความรวมถึงการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายยาที่บริษัทยา
อเมริกันกระทำ�ต่อแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบด้วย กฎหมายทั้งสองฉบับ
จึงมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างให้ระบบการสั่งใช้ยาทั่วโลกเกิดความโปร่งใส (global transparency
system)
ในบทความนี้ ผู้เขียนขอนำ�เสนอสาระสำ�คัญของกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเป็นกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา          
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้จะได้สรุปกลยุทธ์การจัดการปัญหาการส่งเสริมการขายของประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว                   
ซึ่งพบว่าหลายประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหานี้ด้วยการบัญญัติเป็นกฎหมายเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
และมีบางประเทศเลือกกลยุทธ์การจัดการปัญหาด้วยการพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
กว่าจะเป็นกฎหมาย PPSA
ข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี
แต่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ สมาคมแพทย์อเมริกัน (American Medical Association, AMA)
นำ�ประเด็นในเรื่องเกณฑ์การให้ของขวัญไปผนวกไว้ในเกณฑ์จริยธรรมในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990 โดยระบุว่า
แพทย์จะรับของขวัญใดๆได้ก็ต่อเมื่อของขวัญนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและมูลค่าไม่ควรสูงเกินไป4,5
ในช่วงนี้เอง สำ�นักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health and Human
Services, Office of Inspector General, OIG) ได้ทำ�การสำ�รวจข้อมูลและพบว่าการนำ�เกณฑ์จริยธรรมมาใช้                
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนมาบังคับใช้ได้ โดยถูกคัดค้าน
อย่างหนักจากสมาคมแพทย์อเมริกันและหน่วยที่ดูแลการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แม้ว่าจะมีข้อเสนอจาก                     
กลุ่มนักวิจัย (Public Health Citizen research Group) ที่ต้องการให้บังคับใช้ในรูปกฎหมายตามที่วุฒิสมาชิก                
เอ็ดเวิร์ด เคนเนดี (Edward Kennedy) เคยนำ�เสนอไว้ในปี ค.ศ.19776
4

Chimonas S and Rothman DJ. New Federal Guidelines for Physician- Pharmaceutical Industry Relations: The Politics of Policy Formation. Health
Affairs. 2005; 24(4):949-960.

5

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

6

  Department of Health and Human Services, Office of Inspector General. Prescription drug promotion involving payments and gifts: physicians’
perspectives. OEI-01-90-00481, July 1992. http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-90-00481.pdf (Accessed December 4, 2014.)
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ในปี ค.ศ. 2002 PhRMA ได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมใหม่ให้มสี าระสำ�คัญทำ�นองเดียวกับเกณฑ์จริยธรรม
ของ AMA ซึ่งระบุว่าบริษัทยาไม่พึงให้ของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์แก่แพทย์ แต่เกณฑ์จริยธรรมนี้
ยินยอมให้บริษัทยาจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่แพทย์ได้ต่อไป
ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2001 พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าและกิจกรรมการส่งเสริมการ            
ขายยาก็ขยายเพิ่มขึ้นมากด้วย7 ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บริษัทยาจ่ายให้แพทย์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายยาในรูป            
ของขวัญ เงินสดและการให้คา่ ตอบแทนอืน่ ๆสูงมากกว่าหนึง่ หมืน่ สองพันล้านบาทต่อปี8  สำ�นักงานผูต้ รวจราชการ
(OIG) จึงเริ่มให้ความสนใจประเด็นนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพที่รัฐบาลกลางต้องจ่าย
ให้เป็นสวัสดิการแก้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ (Medicaid & Medicare & CIH) ดังนั้น OIG จึงได้จัดทำ�
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาที่เหมาะสมสำ�หรับบริษัทยา (Compliance Program Guidance for
Pharmaceutical Manufacturers) รวมทั้งเริ่มการแจ้งเตือนไปยัง PhRMA ว่า หากบริษัทยาที่เป็นสมาชิกยังให้ของ
ขวัญ แจกตัวอย่างยาหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างๆแก่แพทย์เพื่อกระตุ้นยอดการสั่งใช้ยาต่อไป OIG             
อาจนำ�กฎหมายต่อต้านการให้สินบน (Anti-Kickback Act) เข้ามาใช้9  ปรากฏว่า ต่อมาสำ�นักงานผู้ตรวจราชการ
ถูกประท้วงจากสมาคมและสถาบันทางการแพทย์ 25 แห่ง รวมทัง้ AMA และสมาคมวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์อเมริกนั
(Association of American Medical Colleges, AAMC) ว่าแนวทางดังกล่าวจะทำ�ลายความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของแพทย์10  ในที่สุด OIG จำ�ต้องยินยอมให้บริษัทยาสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย และ
สนับสนุนให้แพทย์เป็นทีป่ รึกษาให้บริษทั ยาได้ตอ่ ไป รวมทัง้ สำ�นักงานผูต้ รวจราชการไม่สามารถขับเคลือ่ นมาตรการ
ติดตามหรือบังคับให้บริษัทยารายงานค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยาแก่หน่วยงานรัฐได้ ในช่วงปี
ค.ศ. 1995 เจเน็ท วูดค็อก (Janet Woodcock) ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food
and Drug Administration) ได้เคยให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ว่า แนวทางดังกล่าวไม่สามารถนำ�มา
บังคับใช้ได้ บริษัทยายังคงสามารถให้ของขวัญหรือแม้แต่สนับสนุนการประชุมวิชาการให้แก่แพทย์บนเรือหรู                 
ได้ต่อไป11
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้บริษัทยาหันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยา
ที่สนับสนุนแพทย์ในประเด็นวิชาการมากขึ้น12
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ในปี ค.ศ. 2009 PhRMA ได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมขึน้ ใหม่ ระบุอย่างชัดเจนว่าห้ามให้ของขวัญแก่แพทย์
ยกเว้นของขวัญที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและมีมูลค่าไม่เกิน 100 ดอลลาร์เท่านั้น ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง           
เกิดขบวนการเคลือ่ นไหวของสมาคมวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์อเมริกนั (AAMC) รวมตัวกันเพือ่ จัดทำ�ข้อเสนอให้มกี าร
จำ � กั ด กิ จ กรรมการส่งเสริม การขายในโรงพยาบาลที่เป็น โรงเรีย นแพทย์13,14 แต่ข้อเสนอนี้ไ ม่ส่ง ผลต่อการ     
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแพทย์ในระดับประเทศ15
การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการขายยาเริ่มเห็นผลอย่างจริงจัง เมื่อหลายมลรัฐบังคับใช้ในรูปกฎหมาย
ทีร่ ะบุให้บริษทั ยาเปิดเผยมูลค่าของของขวัญหรือจำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยให้แก่แพทย์ โดยมีจดุ เริม่ ต้นมาจากสำ�นักอัยการ
ของแต่ละรัฐนำ�กฎหมายต่อต้านการรับสินบน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และข้อบังคับการค้าแบบยุติธรรม                
เข้ามาบังคับใช้ ประกอบกับเกิดความร่วมมือทำ�งานเป็นเครือข่ายของสำ�นักอัยการและมีการจัดประชุมใหญ่               
ร่วมกันเพือ่ หากลวิธที จี่ ะดำ�เนินการตามกฎหมายกับบริษทั ยา แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกทีส่ ามารถบังคับเป็นกฎหมาย
ให้บริษัทยาดำ�เนินการตามแนวทางของ OIG และเกณฑ์จริยธรรมของ PhRMA ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน
กรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 และขยายผลไปสู่มลรัฐอื่นๆที่เห็นชอบด้วย กฎหมายฉบับนี้ได้กำ�หนดมูลค่าสูงสุดของ               
ของขวัญทีย่ อมรับได้ไว้ และกำ�หนดให้บริษทั ยาแต่ละแห่งจัดทำ�ข้อตกลงทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะร่วมเสริมสร้าง
ระบบตรวจสอบการรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทยาให้โปร่งใส16  ในเวลาต่อมารัฐมินนิโซตาออกกฎหมายบังคับให้
บริษทั ยาเปิดเผยมูลค่าของขวัญทีจ่ า่ ยให้แก่แพทย์หากของขวัญนัน้ มีมลู ค่าสูงกว่า 100 ดอลลาร์ ส่วนรัฐเวอร์มอนต์
บังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลเมื่อของขวัญมีมูลค่ามากกว่า 25 ดอลลาร์ รัฐแมสซาชูเซตส์กำ�หนดให้เปิดเผย             
เมื่อมีมูลค่ามากกว่า 50 ดอลลาร์ขึ้นไป เป็นต้น17
ในช่วงนี้เอง ปรากฏผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของบริษัทยา                      
ที่ผ่านมามีอิทธิพลต่อการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ผลการศึกษาของแคมป์เบลล์และคณะ                
(Campbell EG, et al)18  ในปี ค.ศ.2007 ได้เปิดเผยว่าแพทย์มีความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับบริษัทยาและ           
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 94 โดยพบว่าร้อยละ 83 มีการรับของขวัญ และร้อยละ 28   มีการรับเงินค่าตอบแทน              
จากการเป็นที่ปรึกษาหรือรับงานวิจัยจากบริษัทยา

ผลการศึกษาวิจยั ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงมาจากรายงานของสถาบันยา19  (Institute of Medicine: IOM)
รายงานฉบับนี้เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา บริษัทยากลายเป็นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สำ�คัญ
ที่ สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 55-60 ของเงิ น ทุ น วิ จั ย ทั้ ง หมด มู ล ค่ า ในแต่ ล ะปี สู ง ถึ ง                             
หนึง่ แสนล้านเหรียญอเมริกนั นอกจากนี้ บริษทั ยายังให้ทนุ สนับสนุนหน่วยการศึกษาต่อเนือ่ งของแพทย์โดยมีสดั ส่วน
เพิ่มขึ้นทุกปีโดยสูงมากกว่าหนึ่งในสามของทุนดำ�เนินการทั้งหมด20  รายงานผลวิจัยของสถาบันยาฉบับนี้เสนอว่า
ต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการจัดการ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ในโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ ร่วมกับการพัฒนา
ระบบความสัมพันธ์ของบริษัทยากับแพทย์ในโรงพยาบาลและในโรงเรียนแพทย์ให้โปร่งใส (broad public transparency) รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับแพทย์ที่จัดทำ�โดยคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาที่ดูแล             
การจ่ายเงินในระบบประกันสุขภาพผู้สูงอายุ (Medicare Payment Advisory Commission) ก็ให้ผลการศึกษา                  
ในทำ�นองเดียวกัน ที่ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของบริษัทยาต่อแพทย์21,22
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา   วุฒิสมาชิก ชาร์ลส์ กราสเลย์ [Charles                 
Grassley (R-IA)] และ เอิรบ์ คอล [Herb Kohl (D-WI)] จึงได้น�ำ เสนอแนวทางการแก้ไขด้วยการบัญญัตเิ ป็นกฎหมาย
PPSA ในปี ค.ศ. 2010 เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะว่าบริษัทยาแต่ละแห่งได้ดำ�เนินกิจกรรมการส่งเสริม
การขายยาอย่างไร บริษัทยาแต่ละแห่งมีการใช้จ่ายเงินจำ�นวนเท่าใด แก่แพทย์ท่านใด โรงพยาบาลอะไร                         
ด้วยกลวิธีนี้จะทำ�ให้ผู้ป่วยและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า แพทย์ประจำ�ตัวของตนนั้นรับอิทธิพลจาก                
การดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของบริษัทยากับแพทย์
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
กฎหมาย PPSA ฉบับนี้บังคับให้บริษัทยาเริ่มรวบรวมข้อมูลตั้งแต่สิงหาคม ค.ศ. 2013 และกำ�หนดให้            
เริ่มคืนข้อมูลสู่การตรวจสอบของสาธารณะตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2014 สำ�หรับหน่วยงานกลางที่ดูแล                
ข้อมูลเหล่านี้ คือ National Physician Payment Transparency Program (NPPTP) of the Centers for Medicare
and Medicaid Services (CMS)  กฎหมายฉบับนี้ยังกำ�หนดด้วยว่าหากบริษัทใดฝ่าฝืน ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าว           
ก็จะถูกปรับด้วยอัตราปรับสูงสุดครั้งละไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ หรือปรับสูงสุดได้ไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์ต่อปี
แต่ถ้าฝ่าฝืนทั้งที่รู้กฎหมายแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับสูงสุดครั้งละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์และปรับสูงสุด
ได้ไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์ต่อปี
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ตารางที่ 1 สมาคมวิชาชีพ มูลนิธิ และกลุ่มอาสาสมัครที่ถูกตรวจสอบการรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา
1 สิงหาคม 2013 – วันเริ่มต้นเก็บข้อมูล
31 มีนาคม 2014 – นำ�ส่งข้อมูลรอบแรก
เมษายน-กันยายน 2014 – เริ่มประมวลข้อมูล
30 กันยายน 2014 – นำ�เสนอข้อมูลสู่สาธารณะ
                           ผ่านเว็บไซต์ของ CMS ที่  
http://www.cms.gov/openpayments/
กลยุทธ์การตรวจสอบความโปร่งใส
ก่อนที่กฎหมาย PPSA จะบังคับใช้ ในช่วงปี ค.ศ. 2009 - 2011  วุฒิสมาชิก ชาร์ลส์ กราสเลย์ ได้เริ่มต้น
ตรวจสอบการรับเงินทุนสนับสนุนของสมาคมวิชาชีพ มูลนิธิและกลุ่มอาสาสมัครที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วยจำ�นวนรวม
ทั้งหมด 33 สมาคม23  ดังรายชื่อในตารางที่ 1 โดยวุฒิสมาชิกท่านนี้ ได้ส่งจดหมายขอให้สมาคม มูลนิธิ ชมรมและ
กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้แจกแจงรายละเอียดของเงินทุนสนับสนุนหรือเงินค่าตอบแทนที่ได้รับว่าสมเหตุสมผลและ
โปร่งใสหรือไม่ แล้วจึงนำ�จดหมายตอบกลับทุกฉบับเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งมีการทวงถาม                 
อย่างต่อเนื่องสำ�หรับจดหมายที่ตอบคำ�ถามไม่ชัดเจน ไม่สามารถแสดงความโปร่งใสของเงินที่ได้รับมานั้น                      
ดังตัวอย่างรายชื่อและตัวอย่างจดหมายที่แสดงไว้
ปรากฏว่าได้รับจดหมายตอบกลับจากสมาคมหรือหน่วยงาน 15 แห่ง ไม่ได้รับข้อมูลกลับ 18 แห่ง               
กลุ่มที่ให้ข้อมูลกลับแบ่งได้เป็น
- กลุม่ ทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุนจากบริษทั ยา เครือ่ งมือแพทย์ และบริษทั ประกันสุขภาพสูงมากกว่าร้อยละ 50
ของรายรับทั้งหมด ได้แก่ North American Spine Society ในปี 2009, Heart Rhythm Society เกือบถึงร้อยละ 50
ในปี 2010 และ American Academy of Allergy Asthma & Immunology ได้รับมากกว่าร้อยละ 40 ในปี 2008
- กลุ่มที่ได้รับเงินสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ American College of Obstetricians & Gynecologists ได้รับร้อยละ 8.6 และ The Leukemia & Lymphoma Society ได้รับประมาณร้อยละ 5 ส่วน American Cancer
Society ได้รับร้อยละ 1.5 และ American Psychological Association ได้รับน้อยกว่าร้อยละ 1
ทั้งนี้มีข้อสังเกตด้วยว่ากลุ่มสมาคมหรือหน่วยงานที่สมาชิกไม่สามารถสั่งจ่ายยาได้ ได้รับเงินสนับสนุน
จากบริษัทยาน้อยกว่ามาก
จากการประมวลข้อมูลที่ได้รับทำ�ให้วุฒิสมาชิก ชาร์ลส์ กราสเลย์ สรุปว่าความร่วมมือในการเปิดเผย
ความสัมพันธ์ทางการเงินกับบริษัทยาของสมาคมหรือหน่วยงานเหล่านี้ช่วยทำ�ให้ระบบมีความโปร่งใสมากขึ้น            
จึงอาจไม่จำ�เป็นต้องบังคับให้สมาคมวิชาชีพ ชมรมและกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เปิดเผยข้อมูลแบบกฎหมาย PPSE

Professional Health Care Groups
1. American Academy of Orthopedic Surgeons
2. American Academy of Allergy Asthma & Immunology
3. American Academy of Dermatology
4. American Academy of Family Physicians

Volunteer Health Care Groups
20. Alzheimer’s Association
21. American Diabetes Association

22. American Heart Association
23. Children & Adults With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
5. American College of Obstetricians & Gynecologists 24.Depression and Bipolar Support Alliance
6. American College of Surgeons
25.Mental Health America
7. American Dental Association
26.NARSAD: The Brain & Behavior Research Foundation
8. American Dietetic Association
27.National Organization for Rare Disorders
9. American Medical Association
28. Screening for Mental Health Inc.
10. American Psychological Association
29.The Leukemia & Lymphoma Society
11. American Society of Anesthesiologists
30. American Cancer Society
12. American Society of Colon and Rectal Surgeons Other Health Care Groups
13. American Society of Consultant Pharmacists 31. American Hospital Association Inc.
14. American Society of Health-System Pharmacists 32.National Association of Chain Drug Stores
15. American Society of Hypertension
16. American Society of Nephrology
17. American Society of Plastic Surgeons
18. Heart Rhythm Society
19. North American Spine Society
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ตัวอย่างจดหมายจากวุฒิสมาชิกชาร์ลส์ กราสเลย์

4 พฤษภาคม, 2011
ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถึง Dennis K. Ledford, MD
ประธานสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและภูมิคุ้มกันแห่งอเมริกา (American Academy of Allergy Asthma & Immunology)
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202
เรียน นพ.เลดฟอร์ด:
ในเดือนธันวาคม 2009, ผมได้ขอให้ท่านแสดงรายการรับทุนที่บริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ หรือ
อุตสาหกรรมการประกัน(รวมถึงมูลนิธิที่บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ก่อตั้ง)สนับสนุนให้แก่ American Academy of Allergy,
Asthma & Immunology (AAAAI). ผมขอชื่นชมในการตอบสนองของคุณ, ซึ่งผมได้แนบกลับมาพร้อมจดหมายฉบับ
นีด้ ว้ ย. ทีผ่ มเขียนมาวันนีก้ เ็ พือ่ ติดตามดูความพยายามขององค์การของท่านในการปรับปรุงความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ในความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์.
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในจดหมายฉบับก่อนว่า, ทีต่ อ้ งมีจดหมายมาสอบถามก็เนือ่ งจากมีเอกสารระบุวา่ มีความ
ไม่โปร่งใสในความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างอุตสาหกรรมยากับองค์การด้านการแพทย์และสุขภาพที่มิได้แสวง
กำ�ไร. โดยเฉพาะทีพ่ บในบทความเดือนเมษายน 2008 ใน The Wall Street Journal, ซึง่ รายงานว่าผูแ้ ทนอุตสาหกรรม
ยา, ทีร่ วมถึงสิบบริษทั ยายักษ์ใหญ่, ได้รว่ มมือกันส่งเสริมการตลาดในสรรพคุณนอกฉลาก (off-label marketing)24.  
กลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ขอให้องค์กรพันธมิตรผู้ป่วยโรคทางจิตแห่งชาติ (National Alliance on Mental Illness: NAMI)
พูดส่งเสริมเรื่องนี้.

ในการตอบสนองความกังวลของเราในจดหมายทีส่ ง่ ถึง NAMI ในเดือนเมษายน 2009, NAMI ได้เริม่ สมัคร
ใจเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของตนเมือ่ ได้รบั ทุนสนับสนุนเกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐจากบริษทั ยาและมูลนิธ.ิ
ยิ่งไปกว่านั้น, NAMI ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทุนบนเว็บไซต์อีกด้วย. ผมชื่นชม NAMI ในความ
เป็นผู้นำ�และหวังว่าเมื่อผมขอความร่วมมือมายังองค์กรของท่านและอีก 32 องค์กร, องค์กรของท่านคงจะดำ�เนิน
การตามแบบอย่างของ NAMI และเริ่มโพสต์ข้อมูลการรับทุนลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ของ AAAAI.
กระทัง่ ถึงวันทีเ่ ขียนจดหมายนี,้ ปรากฏว่า ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับการรับทุนขององค์กรของท่าน
จากอุตสาหกรรมที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ AAAAI. ถ้า AAAAI กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมความโปร่งใสของ
ความสัมพันธ์ทางการเงินกับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์, ผมก็อยากจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
เหล่านั้น. แต่ถ้ามิได้ป็นเช่นนั้น, ก็ขอได้โปรดชี้แจงว่า ทำ�ไมองค์กรของท่านจึงไม่สนับสนุนการเปิดเผยทุนที่ได้รับ
จากบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์.
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการจ่ายเงินของเมดิแคร์ (The Medicare Payment Advisory Commission:
MedPAC) ได้แนะนำ�ในรายงานที่มีต่อรัฐสภาในเดือนมีนาคม 2009 ว่า รัฐสภาควรกำ�หนดให้บริษัทยาและเครื่อง
มือแพทย์รายงานความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีต่อกลุ่มแพทย์, องค์กรผู้ป่วย, และอื่นๆ.  MedPAC ได้กล่าวอย่าง
จำ�เพาะเจาะจงดังนี้:
เพื่อประโยชน์อันเกิดจากการรายงานต่อสาธารณะ, เราแนะนำ�ให้รัฐสภาสั่งการให้มีการรายงานอย่าง
รอบด้านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกับแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆและให้เลขานุการโพสต์ข้อมูล
เหล่านั้นบนเว็บไซต์สาธารณะที่เข้าถึงได้25
MedPAC ยังได้แนะนำ�อีกในหัวข้อ 5-1 ว่า:
รัฐสภาควรกำ�หนดให้ผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายทุกรายที่เกี่ยวกับยา, สารชีวภาพ, เครื่องมือทางการแพทย์,
และวัสดุทางการแพทย์ ต้องรายงานเลขานุการเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางการเงินของพวกเขากับกลุม่ แพทย์และผู้
มีอำ�นาจสั่งจ่ายยากลุ่มอื่นๆ องค์กรผู้ป่วยและองค์กรวิชาชีพ26
ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณและองค์กรทางการแพทย์และสุขภาพอื่นๆต่อไปเพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน
ความสัมพันธ์ทางการเงิน.
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในเรื่องนี้. และจะยินดีมากถ้าจะได้รับการตอบสนองภายใน
วันที่ 25พฤษภาคม, 2011. หากมีคำ�ถามใดๆ, ได้โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ Brian Downey ผู้แทนคณะกรรมการ
ตุลาการที่หมายเลข (202) 224-5225.
ด้วยความจริงใจ,

        ชาร์ลส์ อี. กราสเลย์ (Charles E. Grassley)
สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Ranking Member)
24

Alicia Mundy, “Off-Label Use of Drugs Gets a Push --- Big Pharma Lobbies Washington to Relax Rules
on Marketing,” The Wall Street Journal, April 18, 2008.
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Medicare Payment Advisory Commission, “Public reporting of physicians’ financial relationships,” Report to Congress: Medicare Payment
Policy, March 2009.
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ตัวอย่างจดหมายจากวุฒิสมาชิกชาร์ลส์ กราสเลย์

4 พฤษภาคม, 2011
ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถึง Dennis K. Ledford, MD
ประธานสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและภูมิคุ้มกันแห่งอเมริกา (American Academy of Allergy Asthma & Immunology)
555 E. Wells Street, Suite 1100
Milwaukee, WI 53202
เรียน นพ.เลดฟอร์ด:
ในเดือนธันวาคม 2009, ผมได้ขอให้ท่านแสดงรายการรับทุนที่บริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ หรือ
อุตสาหกรรมการประกัน(รวมถึงมูลนิธิที่บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ก่อตั้ง)สนับสนุนให้แก่ American Academy of Allergy,
Asthma & Immunology (AAAAI). ผมขอชื่นชมในการตอบสนองของคุณ, ซึ่งผมได้แนบกลับมาพร้อมจดหมายฉบับ
นีด้ ว้ ย. ทีผ่ มเขียนมาวันนีก้ เ็ พือ่ ติดตามดูความพยายามขององค์การของท่านในการปรับปรุงความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ในความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์.
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในจดหมายฉบับก่อนว่า, ทีต่ อ้ งมีจดหมายมาสอบถามก็เนือ่ งจากมีเอกสารระบุวา่ มีความ
ไม่โปร่งใสในความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างอุตสาหกรรมยากับองค์การด้านการแพทย์และสุขภาพที่มิได้แสวง
กำ�ไร. โดยเฉพาะทีพ่ บในบทความเดือนเมษายน 2008 ใน The Wall Street Journal, ซึง่ รายงานว่าผูแ้ ทนอุตสาหกรรม
ยา, ทีร่ วมถึงสิบบริษทั ยายักษ์ใหญ่, ได้รว่ มมือกันส่งเสริมการตลาดในสรรพคุณนอกฉลาก (off-label marketing)24.  
กลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ขอให้องค์กรพันธมิตรผู้ป่วยโรคทางจิตแห่งชาติ (National Alliance on Mental Illness: NAMI)
พูดส่งเสริมเรื่องนี้.

ในการตอบสนองความกังวลของเราในจดหมายทีส่ ง่ ถึง NAMI ในเดือนเมษายน 2009, NAMI ได้เริม่ สมัคร
ใจเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของตนเมือ่ ได้รบั ทุนสนับสนุนเกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐจากบริษทั ยาและมูลนิธ.ิ
ยิ่งไปกว่านั้น, NAMI ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทุนบนเว็บไซต์อีกด้วย. ผมชื่นชม NAMI ในความ
เป็นผู้นำ�และหวังว่าเมื่อผมขอความร่วมมือมายังองค์กรของท่านและอีก 32 องค์กร, องค์กรของท่านคงจะดำ�เนิน
การตามแบบอย่างของ NAMI และเริ่มโพสต์ข้อมูลการรับทุนลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ของ AAAAI.
กระทัง่ ถึงวันทีเ่ ขียนจดหมายนี,้ ปรากฏว่า ยังไม่มขี อ้ มูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับการรับทุนขององค์กรของท่าน
จากอุตสาหกรรมที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ AAAAI. ถ้า AAAAI กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนของการส่งเสริมความโปร่งใสของ
ความสัมพันธ์ทางการเงินกับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์, ผมก็อยากจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
เหล่านั้น. แต่ถ้ามิได้ป็นเช่นนั้น, ก็ขอได้โปรดชี้แจงว่า ทำ�ไมองค์กรของท่านจึงไม่สนับสนุนการเปิดเผยทุนที่ได้รับ
จากบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์.
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการจ่ายเงินของเมดิแคร์ (The Medicare Payment Advisory Commission:
MedPAC) ได้แนะนำ�ในรายงานที่มีต่อรัฐสภาในเดือนมีนาคม 2009 ว่า รัฐสภาควรกำ�หนดให้บริษัทยาและเครื่อง
มือแพทย์รายงานความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีต่อกลุ่มแพทย์, องค์กรผู้ป่วย, และอื่นๆ.  MedPAC ได้กล่าวอย่าง
จำ�เพาะเจาะจงดังนี้:
เพื่อประโยชน์อันเกิดจากการรายงานต่อสาธารณะ, เราแนะนำ�ให้รัฐสภาสั่งการให้มีการรายงานอย่าง
รอบด้านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกับแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆและให้เลขานุการโพสต์ข้อมูล
เหล่านั้นบนเว็บไซต์สาธารณะที่เข้าถึงได้25
MedPAC ยังได้แนะนำ�อีกในหัวข้อ 5-1 ว่า:
รัฐสภาควรกำ�หนดให้ผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายทุกรายที่เกี่ยวกับยา, สารชีวภาพ, เครื่องมือทางการแพทย์,
และวัสดุทางการแพทย์ ต้องรายงานเลขานุการเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทางการเงินของพวกเขากับกลุม่ แพทย์และผู้
มีอำ�นาจสั่งจ่ายยากลุ่มอื่นๆ องค์กรผู้ป่วยและองค์กรวิชาชีพ26
ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณและองค์กรทางการแพทย์และสุขภาพอื่นๆต่อไปเพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน
ความสัมพันธ์ทางการเงิน.
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในเรื่องนี้. และจะยินดีมากถ้าจะได้รับการตอบสนองภายใน
วันที่ 25พฤษภาคม, 2011. หากมีคำ�ถามใดๆ, ได้โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ Brian Downey ผู้แทนคณะกรรมการ
ตุลาการที่หมายเลข (202) 224-5225.
ด้วยความจริงใจ,

        ชาร์ลส์ อี. กราสเลย์ (Charles E. Grassley)
สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Ranking Member)
24

Alicia Mundy, “Off-Label Use of Drugs Gets a Push --- Big Pharma Lobbies Washington to Relax Rules
on Marketing,” The Wall Street Journal, April 18, 2008.
16
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Medicare Payment Advisory Commission, “Public reporting of physicians’ financial relationships,” Report to Congress: Medicare Payment
Policy, March 2009.
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ตัวอย่างจดหมายตอบจากสมาคมเภสัชกรระบบสุขภาพ
(American Society of Health-System Pharmacists: ASHP)
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรปฏิบัติการ
(A professional organization representing practicing pharmacists.)

(ตัวอย่างเฉพาะหน้าแรกของเอกสารชุดนี้)
เอกสารแนบ: จำ�นวนเงินที่ ASHP ได้รับการสนับสนุจากอุตสาหกรรมระหว่างปี 2006-2009

21 มกราคม, 2010
ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถึง วุฒิสมาชิกชาร์ลส์ อี. กราสเลย์, สมาชิกกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง
วุฒิสมาชิกแห่งสหรัฐ
วอชิงตัน ดี.ซี. 20510-6200
เรียน วุฒิสมาชิกกราสเลย์:
ผมมีความยินดีที่ได้ตอบสนองความต้องการของท่านเกี่ยวกับนโยบายการรับทุนจากอุตสาหกรรม, และ
ข้อกำ�หนดการเปิดเผยสำ�หรับผูบ้ ริหารสูงสุดและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร. ได้โปรดรับทราบว่า ปีงบประมาณ
ของ ASHP เริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน และจบในวันที่ 31 พฤษภาคม. เราได้รายงานข้อมูลมาด้วย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกราคม, 2006, จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2009 ของเรา.
ASHP เป็นตัวแทนของเภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลและระบบสุขภาพ. สมาชิกของสมาคมจำ�นวน
ประมาณ 35,000 คนประกอบด้วยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัช (pharmacy technicians) ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
งานต่างๆในระบบสุขภาพ, ได้แก่แผนกคนไข้ใน, แผนกคนไข้นอก, การเยี่ยมบ้าน, และสถานดูแลผู้ป่วยระยะยาว,
รวมถึงนักศึกษาเภสัชศาสตร์. เภสัชกรในโรงพยาบาลและในระบบสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ยาและให้
บริการแก่ทมี ดูแลผูป้ ว่ ยแบบสหวิชาชีพ. เรายินดีทมี่ โี อกาสช่วยเหลือคุณ. ถ้าหากคุณมีค�ำ ถามใดๆ, ขออย่าได้โปรด
ลังเลในการติดต่อกับ Fern Zappala, ผู้ให้คำ�ปรึกษาทั่วไป (fzappala@ashp.org or 301-664-8690) หรือ Brian
Meyer, ผู้อำ�นวยการฝ่ายงานภาครัฐ (bmeyer@ashp.org or 301-664-8698).
ด้วยความจริงใจ,

Henri R. Manasse, Jr., Ph.D., Sc.D.
รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าผู้บริหาร
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ตัวอย่างจดหมายตอบจากสมาคมเภสัชกรระบบสุขภาพ
(American Society of Health-System Pharmacists: ASHP)
องค์กรวิชาชีพเภสัชกรปฏิบัติการ
(A professional organization representing practicing pharmacists.)

(ตัวอย่างเฉพาะหน้าแรกของเอกสารชุดนี้)
เอกสารแนบ: จำ�นวนเงินที่ ASHP ได้รับการสนับสนุจากอุตสาหกรรมระหว่างปี 2006-2009

21 มกราคม, 2010
ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถึง วุฒิสมาชิกชาร์ลส์ อี. กราสเลย์, สมาชิกกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง
วุฒิสมาชิกแห่งสหรัฐ
วอชิงตัน ดี.ซี. 20510-6200
เรียน วุฒิสมาชิกกราสเลย์:
ผมมีความยินดีที่ได้ตอบสนองความต้องการของท่านเกี่ยวกับนโยบายการรับทุนจากอุตสาหกรรม, และ
ข้อกำ�หนดการเปิดเผยสำ�หรับผูบ้ ริหารสูงสุดและสมาชิกคณะกรรมการบริหาร. ได้โปรดรับทราบว่า ปีงบประมาณ
ของ ASHP เริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน และจบในวันที่ 31 พฤษภาคม. เราได้รายงานข้อมูลมาด้วย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
1 มกราคม, 2006, จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2009 ของเรา.
ASHP เป็นตัวแทนของเภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลและระบบสุขภาพ. สมาชิกของสมาคมจำ�นวน
ประมาณ 35,000 คนประกอบด้วยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัช (pharmacy technicians) ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
งานต่างๆในระบบสุขภาพ, ได้แก่แผนกคนไข้ใน, แผนกคนไข้นอก, การเยี่ยมบ้าน, และสถานดูแลผู้ป่วยระยะยาว,
รวมถึงนักศึกษาเภสัชศาสตร์. เภสัชกรในโรงพยาบาลและในระบบสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ยาและให้
บริการแก่ทมี ดูแลผูป้ ว่ ยแบบสหวิชาชีพ. เรายินดีทมี่ โี อกาสช่วยเหลือคุณ. ถ้าหากคุณมีค�ำ ถามใดๆ, ขออย่าได้โปรด
ลังเลในการติดต่อกับ Fern Zappala, ผู้ให้คำ�ปรึกษาทั่วไป (fzappala@ashp.org or 301-664-8690) หรือ Brian
Meyer, ผู้อำ�นวยการฝ่ายงานภาครัฐ (bmeyer@ashp.org or 301-664-8698).
ด้วยความจริงใจ,

Henri R. Manasse, Jr., Ph.D., Sc.D.
รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าผู้บริหาร
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ตัวอย่างจดหมายตอบครั้งแรกจาก AAAAI
(องค์กรวิชาชีพที่ทำ�งานด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
28 มกราคม, 2010
ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถึง วุฒิสมาชิกชาร์ลส์ อี. กราสเลย์, สมาชิกกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง
219 Dirksen Senate Office Building
วอชิงตัน ดี.ซี. 20510-6200
เรียน วุฒิสมาชิกกราสเลย์,
ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อตอบจดหมายของท่านฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม, 2009. ตามที่ท่านได้
ร้องขอ, เราได้แนบตารางแสดงจำ�นวนเงินที่ AAAAI ได้รบั จากอุตสาหกรรมทัง้ หมด (ซึง่ หมายถึงบริษทั ยา) ระหว่าง
ปี 2006 – 2009. ตารางดังกล่าวไม่ได้รวมรายได้จากการให้เช่าที่จัดแสดงสินค้าและรายได้จากการโฆษณา. ซึ่ง
เป็นจำ�นวนเงินทั้งหมดดังนี้:
ปี 2006 ผู้จัดแสดงสินค้า 130 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,511,900
ปี 2007 ผู้จัดแสดงสินค้า 144 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,672,950
ปี 2008 ผู้จัดแสดงสินค้า 123 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,635,800
ปี 2009 ผู้จัดแสดงสินค้า 111 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,099,800
ปี 2006 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $91,405
ปี 2007 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $154,750
ปี 2008 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $84,125
ปี 2009 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $12,400
ตารางทีแ่ นบมาแสดงเงินทุนทีไ่ ด้รบั สำ�หรับใช้ในโครงการในแต่ละปีซงึ่ ต้องสืบค้นเป็นการภายใน. ตัวอย่าง
เช่น, ถ้าได้รับเงินในเดือนธันวาคม 2005 สำ�หรับการจัดประชุมประจำ�ปี 2006, ก็จะบรรจุในตารางว่าได้รับทุนใน
ปี 2006. ทั้งนี้ ได้รวมถึงทุนสนับสนุนที่ “จ่ายผ่าน” ด้วย. เนื่องจากแนวทางปฏิบัติใหม่ของ ACCME นั้น, ถ้า
อุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาผ่านการให้ทุนไปยังสมาคมโรคภูมิแพ้ระดับท้องถิ่น, ระดับรัฐหรือระดับ
ภูมิภาคและเราเป็นผู้ประสานการจัดประชุมให้กับ CME, ทุนนั้นจะถูกส่งมายัง AAAAI. หลังจากนั้น, เราจะส่งผ่าน
ทุนนั้นๆไปยังสมาคมที่เป็นผู้จัดกิจกรรมตัวจริง.
สำ�หรับอีกห้าคำ�ถาม ขอตอบดังนี้:
คำ�ถามที่ 1 – ได้โปรดชี้แจงนโยบายการรับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรม และถามว่า AAAAI อนุญาต
ให้บริษัทวางข้อกำ�หนดหรือแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่.
AAAAI รับการสนับสนุนเงินทุนจากอุตสาหกรรมเพื่อจุนเจือโครงการของเรา. ยิ่งกว่าการอนุญาตให้
อุตสาหกรรมวางข้อกำ�หนดในการรับทุน, AAAAI ยังขอรับทุนสำ�หรับโครงการเฉพาะและเป็นฝ่ายเรียกร้องขอรับ
ทุนจากอุตสาหกรรม. เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมแล้ว, เราจะดำ�เนินการตามแนวทางของ ACCME
เกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ (ดังแนบ) รวมทั้งแนวทางของ PhRMA (ดังแนบ).
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คำ�ถามที่ 2 – ถ้า AAAAI อนุญาตให้บริษัทวางข้อกำ�หนดในการรับทุนสนับสนุน, ได้โปรดให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อกำ�หนดนั้นๆทั้งหมดและ/หรือแนวทางในการดำ�เนินงานในแต่ละยอดเงินการโอนจากอุตสาหกรรม.
สำ�หรับทุกๆยอดการโอนเงินที่มีข้อกำ�หนด, เราจะบันทึกข้อมูลดังนี้: ปีที่โอน, ชื่อบริษัท, และข้อกำ�หนด
สำ�หรับการรับทุน. ข้อกำ�หนดเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการประเมินความจำ�เป็นและผ่านพิจารณาจากคณะ
กรรมการโครงการ. ตารางรายรับจากอุตสาหกรรมที่แนบมานี้ได้ระบุข้อกำ�หนดในการรับทุนที่เราร้องขอจาก
อุตสาหกรรม. ตัวอย่างคือ รับเงินจำ�นวน 1,015,500 ดอลล่าร์จาก Genentech/Novartis ในปี 2006. ทุนนี้จะใช้
สำ�หรับการพัฒนาเครือ่ งมือปรับปรุงปฏิบตั กิ ารออนไลน์เพือ่ พัฒนาให้แพทย์แต่ละบุคคลสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ของ NIH NHLBI ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดได้.
คำ�ถามที่ 3 – มีนโยบายอื่นใดหรือไม่, ที่ AAAAI เห็นว่าควรกำ�หนดเพื่อประกันความโปร่งใสของการรับ
ทุนซึง่ จะส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในองค์กรของท่านมากขึน้ ว่าเป็นองค์การอิสระอย่างแท้จริง,
ถ้ามี ได้โปรดชี้แจง.
AAAAI ใช้แนวทางปฏิบตั ขิ อง ACCME สำ�หรับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ (ดังแนบ) รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ิ
ของ PhRMA (ดังแนบ). ทั้งสองนโยบายนี้เป็นเรื่องความโปร่งใส. นอกจากนี้, เมื่อเริ่มประชุมคณะกรรมการบริหาร
แต่ละครัง้ , สมาชิกแต่ละท่านจะทบทวนและอัพเดท(ถ้าจำ�เป็น)การเปิดเผยตัวตนให้คณะกรรมการทัง้ หมดรับทราบ.
คำ�ถามที่ 4 – โปรดชี้แจงนโยบายของท่านเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้จากภายนอกโดยสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุด.
นโยบายการเปิดเผยของ AAAAI และวิธีการทบทวนการเปิดเผยได้แนบมาด้วยแล้ว.
คำ�ถามที่ 5 – ได้โปรดเปิดเผยรายได้จากภายนอกที่ผู้บริหารระดับสูงหรือสมาชิกคณะกรรมการได้รับ
ในนามองค์กร
ข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ที่แนบมา ได้มาจากการรายงานของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ AAAAI และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารของ AAAAI แล้ว. ข้อมูลที่ได้รายงานแล้วนั้น ต่อมาก็จะเผยแพร่สู่สาธารณะ. ตัวเลขข้อมูลต่างๆเป็นผลจาก
กิจกรรมในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าการเปิดเผยและไม่จำ�เป็นว่าจะอัพเดทถึงวันออกรายงาน. คณะกรรมการ
จริยธรรมและความเป็นผู้นำ�ยังคงอภิปรายกันถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำ�หรับกิจกรรมของทุกๆสมาคมและ
มาตรฐานการรายงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา. ในกรณีของการให้ทุนวิจัยนั้น, บรรดาคณาจารย์ที่ทำ�งาน
เต็มเวลาให้กับมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนใดๆ เงินทุนทั้งหมดจะถูกส่งให้สถาบันที่เกี่ยวข้อง             
โดยตรงและจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ                          
เงินจัดกิจกรรมที่ได้รายงานมิใช่ทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัทยาหรือเครื่องมือแพทย์. รายได้ที่ได้รายงานบางส่วน             
ใช้จ่ายไปกับค่าลิขสิทธิ์หนังสือ, ค่าบรรณาธิกรและกิจกรรมอื่นๆ
เรายังคงติดตามการควบคุมและการอภิปรายของ ACCME และ PhRMA และองค์การอื่นๆเพื่อที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการของเรา.
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดแจ้งให้เราทราบ.
ด้วยความจริงใจ,
Paul A. Greenberger, MD, ประธาน FAAAAI
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ตัวอย่างจดหมายตอบครั้งแรกจาก AAAAI
(องค์กรวิชาชีพที่ทำ�งานด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
28 มกราคม, 2010
ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถึง วุฒิสมาชิกชาร์ลส์ อี. กราสเลย์, สมาชิกกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง
219 Dirksen Senate Office Building
วอชิงตัน ดี.ซี. 20510-6200
เรียน วุฒิสมาชิกกราสเลย์,
ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อตอบจดหมายของท่านฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม, 2009. ตามที่ท่านได้
ร้องขอ, เราได้แนบตารางแสดงจำ�นวนเงินที่ AAAAI ได้รบั จากอุตสาหกรรมทัง้ หมด (ซึง่ หมายถึงบริษทั ยา) ระหว่าง
ปี 2006 – 2009. ตารางดังกล่าวไม่ได้รวมรายได้จากการให้เช่าที่จัดแสดงสินค้าและรายได้จากการโฆษณา. ซึ่ง
เป็นจำ�นวนเงินทั้งหมดดังนี้:
ปี 2006 ผู้จัดแสดงสินค้า 130 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,511,900
ปี 2007 ผู้จัดแสดงสินค้า 144 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,672,950
ปี 2008 ผู้จัดแสดงสินค้า 123 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,635,800
ปี 2009 ผู้จัดแสดงสินค้า 111 รายจ่ายเป็นเงินทั้งหมด $1,099,800
ปี 2006 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $91,405
ปี 2007 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $154,750
ปี 2008 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $84,125
ปี 2009 รายได้จากการโฆษณาเป็นเงินทั้งหมด $12,400
ตารางทีแ่ นบมาแสดงเงินทุนทีไ่ ด้รบั สำ�หรับใช้ในโครงการในแต่ละปีซงึ่ ต้องสืบค้นเป็นการภายใน. ตัวอย่าง
เช่น, ถ้าได้รับเงินในเดือนธันวาคม 2005 สำ�หรับการจัดประชุมประจำ�ปี 2006, ก็จะบรรจุในตารางว่าได้รับทุนใน
ปี 2006. ทั้งนี้ ได้รวมถึงทุนสนับสนุนที่ “จ่ายผ่าน” ด้วย. เนื่องจากแนวทางปฏิบัติใหม่ของ ACCME นั้น, ถ้า
อุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาผ่านการให้ทุนไปยังสมาคมโรคภูมิแพ้ระดับท้องถิ่น, ระดับรัฐหรือระดับ
ภูมิภาคและเราเป็นผู้ประสานการจัดประชุมให้กับ CME, ทุนนั้นจะถูกส่งมายัง AAAAI. หลังจากนั้น, เราจะส่งผ่าน
ทุนนั้นๆไปยังสมาคมที่เป็นผู้จัดกิจกรรมตัวจริง.
สำ�หรับอีกห้าคำ�ถาม ขอตอบดังนี้:
คำ�ถามที่ 1 – ได้โปรดชี้แจงนโยบายการรับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรม และถามว่า AAAAI อนุญาต
ให้บริษัทวางข้อกำ�หนดหรือแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่.
AAAAI รับการสนับสนุนเงินทุนจากอุตสาหกรรมเพื่อจุนเจือโครงการของเรา. ยิ่งกว่าการอนุญาตให้
อุตสาหกรรมวางข้อกำ�หนดในการรับทุน, AAAAI ยังขอรับทุนสำ�หรับโครงการเฉพาะและเป็นฝ่ายเรียกร้องขอรับ
ทุนจากอุตสาหกรรม. เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมแล้ว, เราจะดำ�เนินการตามแนวทางของ ACCME
เกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ (ดังแนบ) รวมทั้งแนวทางของ PhRMA (ดังแนบ).
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คำ�ถามที่ 2 – ถ้า AAAAI อนุญาตให้บริษัทวางข้อกำ�หนดในการรับทุนสนับสนุน, ได้โปรดให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อกำ�หนดนั้นๆทั้งหมดและ/หรือแนวทางในการดำ�เนินงานในแต่ละยอดเงินการโอนจากอุตสาหกรรม.
สำ�หรับทุกๆยอดการโอนเงินที่มีข้อกำ�หนด, เราจะบันทึกข้อมูลดังนี้: ปีที่โอน, ชื่อบริษัท, และข้อกำ�หนด
สำ�หรับการรับทุน. ข้อกำ�หนดเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการประเมินความจำ�เป็นและผ่านพิจารณาจากคณะ
กรรมการโครงการ. ตารางรายรับจากอุตสาหกรรมที่แนบมานี้ได้ระบุข้อกำ�หนดในการรับทุนที่เราร้องขอจาก
อุตสาหกรรม. ตัวอย่างคือ รับเงินจำ�นวน 1,015,500 ดอลล่าร์จาก Genentech/Novartis ในปี 2006. ทุนนี้จะใช้
สำ�หรับการพัฒนาเครือ่ งมือปรับปรุงปฏิบตั กิ ารออนไลน์เพือ่ พัฒนาให้แพทย์แต่ละบุคคลสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ของ NIH NHLBI ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดได้.
คำ�ถามที่ 3 – มีนโยบายอื่นใดหรือไม่, ที่ AAAAI เห็นว่าควรกำ�หนดเพื่อประกันความโปร่งใสของการรับ
ทุนซึง่ จะส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในองค์กรของท่านมากขึน้ ว่าเป็นองค์การอิสระอย่างแท้จริง,
ถ้ามี ได้โปรดชี้แจง.
AAAAI ใช้แนวทางปฏิบตั ขิ อง ACCME สำ�หรับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ (ดังแนบ) รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ิ
ของ PhRMA (ดังแนบ). ทั้งสองนโยบายนี้เป็นเรื่องความโปร่งใส. นอกจากนี้, เมื่อเริ่มประชุมคณะกรรมการบริหาร
แต่ละครัง้ , สมาชิกแต่ละท่านจะทบทวนและอัพเดท(ถ้าจำ�เป็น)การเปิดเผยตัวตนให้คณะกรรมการทัง้ หมดรับทราบ.
คำ�ถามที่ 4 – โปรดชี้แจงนโยบายของท่านเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้จากภายนอกโดยสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุด.
นโยบายการเปิดเผยของ AAAAI และวิธีการทบทวนการเปิดเผยได้แนบมาด้วยแล้ว.
คำ�ถามที่ 5 – ได้โปรดเปิดเผยรายได้จากภายนอกที่ผู้บริหารระดับสูงหรือสมาชิกคณะกรรมการได้รับ
ในนามองค์กร
ข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ที่แนบมา ได้มาจากการรายงานของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ AAAAI และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารของ AAAAI แล้ว. ข้อมูลที่ได้รายงานแล้วนั้น ต่อมาก็จะเผยแพร่สู่สาธารณะ. ตัวเลขข้อมูลต่างๆเป็นผลจาก
กิจกรรมในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าการเปิดเผยและไม่จำ�เป็นว่าจะอัพเดทถึงวันออกรายงาน. คณะกรรมการ
จริยธรรมและความเป็นผู้นำ�ยังคงอภิปรายกันถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำ�หรับกิจกรรมของทุกๆสมาคมและ
มาตรฐานการรายงานก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา. ในกรณีของการให้ทุนวิจัยนั้น, บรรดาคณาจารย์ที่ทำ�งาน
เต็มเวลาให้กับมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนใดๆ เงินทุนทั้งหมดจะถูกส่งให้สถาบันที่เกี่ยวข้อง             
โดยตรงและจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ                          
เงินจัดกิจกรรมที่ได้รายงานมิใช่ทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัทยาหรือเครื่องมือแพทย์. รายได้ที่ได้รายงานบางส่วน             
ใช้จ่ายไปกับค่าลิขสิทธิ์หนังสือ, ค่าบรรณาธิกรและกิจกรรมอื่นๆ
เรายังคงติดตามการควบคุมและการอภิปรายของ ACCME และ PhRMA และองค์การอื่นๆเพื่อที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการของเรา.
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดแจ้งให้เราทราบ.
ด้วยความจริงใจ,
Paul A. Greenberger, MD, ประธาน FAAAAI
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ความโปร่งใส
ธรรมาภิบาล
ในระบบการจัดซื้อยา หัวใจคสือ
ำ�คัญ

ภก. รังสรรค์ ศิริชัย

โรงพยาบาลอำ�นาจเจริญ

การทุจริตในระบบบริการสุขภาพ (health services) มีหลายรูปแบบ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น การทุจริตด้าน           
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล การแก้ไขรายการ              
เบิกจ่ายของสถานพยาบาลในระบบประกันสุขภาพ ไปจนถึงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมการขายยา (drug                        
promotion) ที่ขาดจริยธรรมของบริษัทยา เช่น การให้เงิน สิ่งของ ผลประโยชน์แก่ผู้จัดซื้อยาหรือแพทย์ เพื่อให้แพทย์สั่ง             
จ่ายยาของบริษทั ใดบริษทั หนึง่ ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจำ�เป็น ซึง่ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ยแล้ว ยังทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยใน
ระบบบริการสุขภาพสูงขึ้น กระทั่งส่งผลให้เกิดวิกฤติทางการเงินในสถานบริการสุขภาพหลายแห่ง
เขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยผู้ตรวจราชการ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ และประธานคณะกรรมการ
บริหารการเงิน นายแพทย์ประวิ อ่ำ�พันธุ์ ได้เห็นความสำ�คัญของการมีธรรมาภิบาลจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมหลัก                       
ธรรมาภิบาลในระบบยาและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของภาครัฐ
โครงการนีม้ งุ่ สร้างความตระหนักต่อปัญหาทีเ่ กิดจากการขาดธรรมาภิบาล มุง่ สร้างความโปร่งใส เพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน  จำ�แนกการดำ�เนินงานได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ช่วงการประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของความโปร่งใส ประเมินความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานในระบบธรรมาภิบาล
โดยใช้กลไกการนิเทศไขว้จังหวัดของเครือข่ายวิชาชีพ เพิ่มเติมจากการตรวจราชการ ตามรอบปกติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทราบว่า มีผู้คนจับจ้องอยู่ นอกจากนี้ ยังได้ใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ (QOF) ของเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเภสัชกรรม และการให้เงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ ประสบ
วิกฤติการเงิน ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 อีกด้วย
ระยะที่ 2 ช่วงการเพิ่มสมรรถนะ
การทำ�ผิดระเบียบ อาจเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายหรือขาดความรู้ในระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
เขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมและคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญอย่างมาก จึงได้จัดการฝึกอบรมทั้งด้านพัสดุ การเงิน บัญชีและการกำ�หนดคุณลักษณะอย่างต่อเนื่อง และได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์ กรอบโครงสร้างพื้นฐานด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest; COI) รวมถึงแนวทางจรรยาปฏิบัติ (code of conduct; COC) โดยให้มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปิดเผยสู่สาธารณะด้วย
ระยะที่ 3 ช่วงการปฏิบัติ (implementation)
ใช้วิธีการจัดซื้อรวมเป็นกลุ่มระดับเขต ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 10 ได้มอบให้ทุกจังหวัด                    
ดำ�เนินการ โดยมีวงเงินดำ�เนินการจัดซื้อรวมเขตมากกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการควบคุมราคายา อีกทั้ง
ทำ�ให้มคี วามโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประกาศจัดซือ้ ยาบนเว็บไซต์ และทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบในรูปของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ ทีมงานยังให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศ ใช้ระบบนี้เป็นกลไกหลักในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ               
เพื่อความโปร่งใส ตั้งแต่การจัดทำ�แผนจัดซื้อ การคัดเลือก และจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลได้
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ความโปร่งใส
ธรรมาภิบาล
ในระบบการจัดซื้อยา หัวใจคสือ
ำ�คัญ

ภก. รังสรรค์ ศิริชัย

โรงพยาบาลอำ�นาจเจริญ

การทุจริตในระบบบริการสุขภาพ (health services) มีหลายรูปแบบ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น การทุจริตด้าน           
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล การแก้ไขรายการ              
เบิกจ่ายของสถานพยาบาลในระบบประกันสุขภาพ ไปจนถึงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมการขายยา (drug                        
promotion) ที่ขาดจริยธรรมของบริษัทยา เช่น การให้เงิน สิ่งของ ผลประโยชน์แก่ผู้จัดซื้อยาหรือแพทย์ เพื่อให้แพทย์สั่ง             
จ่ายยาของบริษทั ใดบริษทั หนึง่ ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจำ�เป็น ซึง่ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูป้ ว่ ยแล้ว ยังทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยใน
ระบบบริการสุขภาพสูงขึ้น กระทั่งส่งผลให้เกิดวิกฤติทางการเงินในสถานบริการสุขภาพหลายแห่ง
เขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยผู้ตรวจราชการ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ และประธานคณะกรรมการ
บริหารการเงิน นายแพทย์ประวิ อ่ำ�พันธุ์ ได้เห็นความสำ�คัญของการมีธรรมาภิบาลจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมหลัก                       
ธรรมาภิบาลในระบบยาและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของภาครัฐ
โครงการนีม้ งุ่ สร้างความตระหนักต่อปัญหาทีเ่ กิดจากการขาดธรรมาภิบาล มุง่ สร้างความโปร่งใส เพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน  จำ�แนกการดำ�เนินงานได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ช่วงการประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของความโปร่งใส ประเมินความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานในระบบธรรมาภิบาล
โดยใช้กลไกการนิเทศไขว้จังหวัดของเครือข่ายวิชาชีพ เพิ่มเติมจากการตรวจราชการ ตามรอบปกติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทราบว่า มีผู้คนจับจ้องอยู่ นอกจากนี้ ยังได้ใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ (QOF) ของเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเภสัชกรรม และการให้เงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ ประสบ
วิกฤติการเงิน ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 อีกด้วย
ระยะที่ 2 ช่วงการเพิ่มสมรรถนะ
การทำ�ผิดระเบียบ อาจเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายหรือขาดความรู้ในระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
เขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมและคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญอย่างมาก จึงได้จัดการฝึกอบรมทั้งด้านพัสดุ การเงิน บัญชีและการกำ�หนดคุณลักษณะอย่างต่อเนื่อง และได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์ กรอบโครงสร้างพื้นฐานด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest; COI) รวมถึงแนวทางจรรยาปฏิบัติ (code of conduct; COC) โดยให้มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปิดเผยสู่สาธารณะด้วย
ระยะที่ 3 ช่วงการปฏิบัติ (implementation)
ใช้วิธีการจัดซื้อรวมเป็นกลุ่มระดับเขต ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 10 ได้มอบให้ทุกจังหวัด                    
ดำ�เนินการ โดยมีวงเงินดำ�เนินการจัดซื้อรวมเขตมากกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการควบคุมราคายา อีกทั้ง
ทำ�ให้มคี วามโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประกาศจัดซือ้ ยาบนเว็บไซต์ และทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบในรูปของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ ทีมงานยังให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศ ใช้ระบบนี้เป็นกลไกหลักในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ               
เพื่อความโปร่งใส ตั้งแต่การจัดทำ�แผนจัดซื้อ การคัดเลือก และจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลได้
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หมุนดูโลก2
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

บริษัทญี่ปุ่นละเมิดจริยธรรม
การส่งเสริมการขายยาในสหรัฐ:
ถูกปรับ 39 ล้านเหรียญ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 กรมยุติธรรมแห่งสหรัฐได้มีข่าวแจก (Press release) ระบุว่าบริษัทยาได
อิชิแห่งญี่ปุ่นได้ยอมจ่ายค่าปรับ 39 ล้านเหรียญเพื่อแลกกับการยุติคดีที่มีผู้ฟ้องว่า บริษัทฯได้จ้างแพทย์บรรยาย
เชียร์ยาของตน รายละเอียดของข่าวแจกดังกล่าวมีดังนี้:ข่าวแจกจากกรมยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม ค.ศ.2015
บริษัทไดอิชิซังเกียว (Daiichi Sankyo Inc.) ยอมจ่าย 39 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าให้สินบนซึ่งผิดกฎหมายตาม False Claims Act
วันนี้ กรมยุติธรรมประกาศว่า ไดอิชิซังเกียว, บริษัทยาระดับโลกที่มีสำ�นักงานใหญ่สาขาสหรัฐอยู่ในมล
รัฐนิวเจอร์ซีย์, ได้ยินยอมจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐและโครงการเมดิเคด 39 ล้านเหรียญเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัท
ละเมิด False Claims Act โดยการให้สินบนเพื่อจูงใจให้แพทย์จ่ายยาของบริษัทไดอิชิ, ได้แก่ Azor, Benicar, Tribenzor และ Welchol.
“กฎหมายต่อต้านการให้สนิ บนได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการจ่ายเงินเพือ่ ชักจูงให้แพทย์สงั่ จ่ายยา,” นายจอยซ์ อาร์.
แบรนดา รักษาการผู้ช่วยอัยการประจำ�กองพลเมืองกล่าว.  “กรมยุติธรรมมีหน้าที่ดูแลรักษาให้การตัดสินใจของ
แพทย์เป็นไปโดยอิสระและด้วยความเป็นธรรม, ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับโครงการด้านสาธารณสุขของเรา.”
กฎหมายต่อต้านการให้สินบนจะช่วยป้องกันไม่ให้แพทย์สมคบกับผู้ประกอบการด้านสุขภาพด้วยการให้
เงินหรือของรางวัลต่อกัน.  โดยทัว่ ไป บทบัญญัตจิ ะห้ามมิให้ผใู้ ดเสนอ, จ่าย, เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนเพือ่ ชักนำ�
ให้มีการส่งผ่านสิ่งของหรือบริการภายใต้โครงการดูแลสุขภาพของรัฐ, ที่รวมถึงเมดิแคร์ (Medicare) และเมดิเคด
(Medicaid).
ในกรณีน,ี้ รัฐบาลกล่าวหาว่า ไดอิชใิ ห้สนิ บนแก่กลุม่ แพทย์ในรูปของค่าตอบแทนการบรรยายในโครงการ
ประชุมองค์กรแพทย์ของไดอิชิ (Daiichi’s Physician Organization and Discussion programs), ที่รู้จักกันในนาม
“PODs,” ซึ่งดำ�เนินการตั้งแต่ 1 มกราคม, 2005 ถึง 31มีนาคม, 2011, รวมถึงโครงการบรรยายอื่นๆที่ดำ�เนินการ
ตัง้ แต่ 1 มกราคม, 2004 ถึง 4 กุมภาพันธ์, 2011.  คำ�กล่าวหายังมีอกี ว่า, ไดอิชจิ า่ ยให้แพทย์ทมี่ ารับฟังการบรรยาย
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ในโครงการ PODs แล้วกลับไปบรรยายซ้ำ�ในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่ไดอิชิเป็นผู้จ่ายอีก, ซึ่งเป็นการบรรยายที่มี
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในที่ทำ�งานของแพทย์ผู้นั้นเป็นผู้ฟัง, และงานเลี้ยงนั้นก็หรูหราราคาแพงเกินกว่าเพดานงาน
เลี้ยงภายในของไดอิชิที่กำ�หนดไว้ไม่เกิน 140 เหรียญต่อคน.
คาร์เมน ออร์ทิซ อัยการประจำ�แมสซาชูเซตส์กล่าวว่า “บริษัทยาถูกห้ามมิให้จัดงานบันเทิงและการ
บรรยายทีห่ รูหราเพือ่ ชักจูงแพทย์ให้จา่ ยยาของตนสำ�หรับสิทธิประโยชน์ของคนไข้ภายใต้โครงการสุขภาพของรัฐ,”   
“ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงต้องไล่จดั การกับบริษทั ทีจ่ �ำ หน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีใ่ ห้สนิ บนเพือ่ ส่งเสริมการขายของตน.”
อีกเงื่อนไขของการยุติคดี, ไดอิชิยินยอมเข้าสู่ข้อตกลงบริษัทซื่อตรงกับกรมสุขภาพและบริการมนุษย์
(Department of Health and Human Services)-โดยสำ�นักงานผู้ตรวจการ (Office of Inspector General: HHSOIG), ซึ่งจำ�เลยจะต้องปฏิรูปภายในองค์กรตามที่กำ�หนดภายในห้าปี.
แดเนียล อาร์. เลวินสัน ผู้ตรวจการของกรมสุขภาพและบริการมนุษย์ กล่าวว่า “พฤติกรรมแบบนี้น่า
รังเกียจมาก,”   “ผู้ผลิตและแพทย์ที่เกี่ยวข้องกำ�ลังโกงเมดิแคร์และเมดิเคดหลายล้านเหรียญและคุกคามโครงการ
ที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการจำ�นวนมากพึ่งพิงอยู่.   สำ�นักงานของเราจะทำ�ทุกวิถีทางที่จำ�เป็นเพื่อป้องกันการสมคบ
ระหว่างผู้ผลิตยากับผู้สั่งจ่ายยา.  ด้วยข้อตกลงบริษัทซื่อตรง เราจะติดตามตรวจสอบไดอิชิอย่างใกล้ชิด.”
คดีนเี้ ริม่ ขึน้ จากการยืน่ ฟ้องของเคธี่ ฟรากูลส์, อดีตผูแ้ ทนยาของไดอิช,ิ ภายใต้บทบัญญัตกิ ารเปิดโปงของ
False Claims Act, ซึ่งให้อำ�นาจแก่เอกชนในการยื่นฟ้องแทนรัฐได้และจะได้รับส่วนหนึ่งของค่าปรับ ดังนั้น                 
ฟรากูลส์จะได้รับเงินถึง 6.1 ล้านเหรียญ.
คดีนแี้ สดงให้เห็นว่ารัฐบาลจริงจังกับการขจัดการโกงในระบบสุขภาพและทำ�ให้เห็นผลงานของโครงการ
ทีมป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโกงด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action Team: HEAT), ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2009 โดยกรมอัยการและกรมสุขภาพและบริการ
มนุษย์.  พันธมิตรระหว่างสองกรมนีไ้ ด้มงุ่ เน้นความพยายามไปทีก่ ารป้องกันและลดการโกงในเมดิแคร์และเมดิเคด
ผ่านการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน.  หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็คือ False Claims Act.  ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2009 เป็นต้นมา, กรมยุตธิ รรมได้ชนะคดีเป็นเงินมากกว่า 23.3 พันล้านเหรียญทีเ่ กีย่ วข้องกับ False Claims
Act, และในจำ�นวนเงินนี้นั้น เงินมากกว่า 14.9 พันล้านเหรียญมาจากการชนะคดีการโกงในโครงการดูแลสุขภาพ
ของรัฐ.
การสืบสวนสอบสวนและการดำ�เนินคดีตามกฎหมายกระทำ�โดยกองพลเมือง, สำ�นักงานอัยการแห่งสหรัฐ
ประจำ�เมืองแมสซาชูเซตส์, กรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐ, Department of Defense Criminal Investigative
Service, HHS-OIG และเอฟบีไอ. การยุติคดีด้วยข้อตกลงนี้ทำ�ให้มีผลเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น จึงไม่ต้อง                
รับผิดชอบใดๆอีก.
คดีนี้มีชื่อว่า U.S. ex rel. Fragoules v. Daiichi Sankyo, Inc., Civil Action No. 10-10420 (D. Mass.).
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หมุนดูโลก2
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

บริษัทญี่ปุ่นละเมิดจริยธรรม
การส่งเสริมการขายยาในสหรัฐ:
ถูกปรับ 39 ล้านเหรียญ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 กรมยุติธรรมแห่งสหรัฐได้มีข่าวแจก (Press release) ระบุว่าบริษัทยาได
อิชิแห่งญี่ปุ่นได้ยอมจ่ายค่าปรับ 39 ล้านเหรียญเพื่อแลกกับการยุติคดีที่มีผู้ฟ้องว่า บริษัทฯได้จ้างแพทย์บรรยาย
เชียร์ยาของตน รายละเอียดของข่าวแจกดังกล่าวมีดังนี้:ข่าวแจกจากกรมยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม ค.ศ.2015
บริษัทไดอิชิซังเกียว (Daiichi Sankyo Inc.) ยอมจ่าย 39 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าให้สินบนซึ่งผิดกฎหมายตาม False Claims Act
วันนี้ กรมยุติธรรมประกาศว่า ไดอิชิซังเกียว, บริษัทยาระดับโลกที่มีสำ�นักงานใหญ่สาขาสหรัฐอยู่ในมล
รัฐนิวเจอร์ซีย์, ได้ยินยอมจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐและโครงการเมดิเคด 39 ล้านเหรียญเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าบริษัท
ละเมิด False Claims Act โดยการให้สินบนเพื่อจูงใจให้แพทย์จ่ายยาของบริษัทไดอิชิ, ได้แก่ Azor, Benicar, Tribenzor และ Welchol.
“กฎหมายต่อต้านการให้สนิ บนได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการจ่ายเงินเพือ่ ชักจูงให้แพทย์สงั่ จ่ายยา,” นายจอยซ์ อาร์.
แบรนดา รักษาการผู้ช่วยอัยการประจำ�กองพลเมืองกล่าว.  “กรมยุติธรรมมีหน้าที่ดูแลรักษาให้การตัดสินใจของ
แพทย์เป็นไปโดยอิสระและด้วยความเป็นธรรม, ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับโครงการด้านสาธารณสุขของเรา.”
กฎหมายต่อต้านการให้สินบนจะช่วยป้องกันไม่ให้แพทย์สมคบกับผู้ประกอบการด้านสุขภาพด้วยการให้
เงินหรือของรางวัลต่อกัน.  โดยทัว่ ไป บทบัญญัตจิ ะห้ามมิให้ผใู้ ดเสนอ, จ่าย, เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนเพือ่ ชักนำ�
ให้มีการส่งผ่านสิ่งของหรือบริการภายใต้โครงการดูแลสุขภาพของรัฐ, ที่รวมถึงเมดิแคร์ (Medicare) และเมดิเคด
(Medicaid).
ในกรณีน,ี้ รัฐบาลกล่าวหาว่า ไดอิชใิ ห้สนิ บนแก่กลุม่ แพทย์ในรูปของค่าตอบแทนการบรรยายในโครงการ
ประชุมองค์กรแพทย์ของไดอิชิ (Daiichi’s Physician Organization and Discussion programs), ที่รู้จักกันในนาม
“PODs,” ซึ่งดำ�เนินการตั้งแต่ 1 มกราคม, 2005 ถึง 31มีนาคม, 2011, รวมถึงโครงการบรรยายอื่นๆที่ดำ�เนินการ
ตัง้ แต่ 1 มกราคม, 2004 ถึง 4 กุมภาพันธ์, 2011.  คำ�กล่าวหายังมีอกี ว่า, ไดอิชจิ า่ ยให้แพทย์ทมี่ ารับฟังการบรรยาย
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ในโครงการ PODs แล้วกลับไปบรรยายซ้ำ�ในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่ไดอิชิเป็นผู้จ่ายอีก, ซึ่งเป็นการบรรยายที่มี
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในที่ทำ�งานของแพทย์ผู้นั้นเป็นผู้ฟัง, และงานเลี้ยงนั้นก็หรูหราราคาแพงเกินกว่าเพดานงาน
เลี้ยงภายในของไดอิชิที่กำ�หนดไว้ไม่เกิน 140 เหรียญต่อคน.
คาร์เมน ออร์ทิซ อัยการประจำ�แมสซาชูเซตส์กล่าวว่า “บริษัทยาถูกห้ามมิให้จัดงานบันเทิงและการ
บรรยายทีห่ รูหราเพือ่ ชักจูงแพทย์ให้จา่ ยยาของตนสำ�หรับสิทธิประโยชน์ของคนไข้ภายใต้โครงการสุขภาพของรัฐ,”   
“ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงต้องไล่จดั การกับบริษทั ทีจ่ �ำ หน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีใ่ ห้สนิ บนเพือ่ ส่งเสริมการขายของตน.”
อีกเงื่อนไขของการยุติคดี, ไดอิชิยินยอมเข้าสู่ข้อตกลงบริษัทซื่อตรงกับกรมสุขภาพและบริการมนุษย์
(Department of Health and Human Services)-โดยสำ�นักงานผู้ตรวจการ (Office of Inspector General: HHSOIG), ซึ่งจำ�เลยจะต้องปฏิรูปภายในองค์กรตามที่กำ�หนดภายในห้าปี.
แดเนียล อาร์. เลวินสัน ผู้ตรวจการของกรมสุขภาพและบริการมนุษย์ กล่าวว่า “พฤติกรรมแบบนี้น่า
รังเกียจมาก,”   “ผู้ผลิตและแพทย์ที่เกี่ยวข้องกำ�ลังโกงเมดิแคร์และเมดิเคดหลายล้านเหรียญและคุกคามโครงการ
ที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการจำ�นวนมากพึ่งพิงอยู่.   สำ�นักงานของเราจะทำ�ทุกวิถีทางที่จำ�เป็นเพื่อป้องกันการสมคบ
ระหว่างผู้ผลิตยากับผู้สั่งจ่ายยา.  ด้วยข้อตกลงบริษัทซื่อตรง เราจะติดตามตรวจสอบไดอิชิอย่างใกล้ชิด.”
คดีนเี้ ริม่ ขึน้ จากการยืน่ ฟ้องของเคธี่ ฟรากูลส์, อดีตผูแ้ ทนยาของไดอิช,ิ ภายใต้บทบัญญัตกิ ารเปิดโปงของ
False Claims Act, ซึ่งให้อำ�นาจแก่เอกชนในการยื่นฟ้องแทนรัฐได้และจะได้รับส่วนหนึ่งของค่าปรับ ดังนั้น                 
ฟรากูลส์จะได้รับเงินถึง 6.1 ล้านเหรียญ.
คดีนแี้ สดงให้เห็นว่ารัฐบาลจริงจังกับการขจัดการโกงในระบบสุขภาพและทำ�ให้เห็นผลงานของโครงการ
ทีมป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโกงด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action Team: HEAT), ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2009 โดยกรมอัยการและกรมสุขภาพและบริการ
มนุษย์.  พันธมิตรระหว่างสองกรมนีไ้ ด้มงุ่ เน้นความพยายามไปทีก่ ารป้องกันและลดการโกงในเมดิแคร์และเมดิเคด
ผ่านการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน.  หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็คือ False Claims Act.  ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2009 เป็นต้นมา, กรมยุตธิ รรมได้ชนะคดีเป็นเงินมากกว่า 23.3 พันล้านเหรียญทีเ่ กีย่ วข้องกับ False Claims
Act, และในจำ�นวนเงินนี้นั้น เงินมากกว่า 14.9 พันล้านเหรียญมาจากการชนะคดีการโกงในโครงการดูแลสุขภาพ
ของรัฐ.
การสืบสวนสอบสวนและการดำ�เนินคดีตามกฎหมายกระทำ�โดยกองพลเมือง, สำ�นักงานอัยการแห่งสหรัฐ
ประจำ�เมืองแมสซาชูเซตส์, กรมการทหารผ่านศึกแห่งสหรัฐ, Department of Defense Criminal Investigative
Service, HHS-OIG และเอฟบีไอ. การยุติคดีด้วยข้อตกลงนี้ทำ�ให้มีผลเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น จึงไม่ต้อง                
รับผิดชอบใดๆอีก.
คดีนี้มีชื่อว่า U.S. ex rel. Fragoules v. Daiichi Sankyo, Inc., Civil Action No. 10-10420 (D. Mass.).
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ทันสถานการณ์
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

ประเพณี ใ นวงการเภสั ช กร            
บ้านเราแต่ดงั้ เดิมแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
ระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลกับเภสัชกร
ดีเทลยา คือ เภสัชกรโรงพยาบาลมีหน้าที่
ให้ความรู้แก่คนไข้และประชาชน ส่วน
เภสั ช กรดี เ ทลยามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้                     
แก่ แ พทย์ ทั้ ง นี้ เ พราะเราถื อ ว่ า บริ ษั ท
เจ้าของยามีข้อมูลความรู้มากกว่าใครๆ
หารู้ไม่ว่า ดีเทลยาส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความรู้ด้านเดียว เพื่อให้ขายยาได้มากๆ จึงทำ�ให้เกิดการสั่งจ่ายยาอย่าง   
ไม่สมเหตุผลขึ้นโดยแพทย์
แต่ในปัจจุบัน มิใช่เช่นนั้นแล้ว ความรู้เรียนทันกันหมด ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลจึงควรเตรียมข้อมูล
อย่างรอบด้านและจัดการให้ขอ้ มูลแก่แพทย์ในเชิงรุก เพือ่ ให้แพทย์สงั่ จ่ายยาอย่างสมเหตุผลมากขึน้ ทันสถานการณ์
ฉบับนี้ขอเสนอบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์ประจำ�มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เสนอรูปแบบการให้ข้อมูลแก่แพทย์
โดยเภสัชกรโรงพยาบาล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความยั่งยืน ดังนี้

การให้ข้อมูลแก่แพทย
เพื่อการใช้ยาอย่างสม ์
เหตุผ

ล

บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการเร่งปฏิกิริยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล:นวัตกรรมการให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Prescribing Catalyst - RPC: Innovative Drug Information
Service for Promoting Rational Use of Medicine)
โดย ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำ คัญซึ่งเกิดขึ้นในระดับบุคคลและส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการใช้ยาในระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อค่าใช้จ่ายยาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการ
จ่ายขององค์กรสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนั้นมีจำ�กัด สาเหตุที่สำ�คัญของปัญหานั้นพบว่าเกิดจากอิทธิพลของ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตยาที่มาในรูปแบบเชิงวิชาการที่ดึงดูดความสนใจจากแพทย์ เช่น                 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มักไม่ชัดเจนโดยเน้น            
ในเชิงบวกเพียงด้านเดียว หรืออาจปิดบังข้อมูลสำ�คัญด้านความปลอดภัยของการใช้ยาซึ่งก่อให้เกิดผลเสียอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้ป่วย หากแพทย์ไม่ระมัดระวังในการบริโภคข้อมูลที่บริษัทยานำ�เสนอก็อาจนำ�ไปสู่พฤติกรรมการ                 
สั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลได้
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อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า ยังมีมาตรการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เรียกว่า Academic
Detailing ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นกระบวนการให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับ              
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้รกั ษาโรค ตลอดจนแนวทางการรักษาทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในหัวข้อทีต่ อ้ งการ
นำ�เสนอให้กับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาแบบตัวต่อตัว (face-to-face/one-on-one) โดยผู้ที่นำ�เสนอข้อมูลนี้เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ทไี่ ม่ใช่ตวั แทนมาจากบริษทั ผูผ้ ลิตหรือจำ�หน่ายยา แต่มวี ตั ถุประสงค์หลักในการนำ�เสนอคือ เป็นการ
ให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแต่ละตัวที่
ใช้รักษาโรคหรืออาการนั้นๆ เพื่อให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาที่สมัครใจเข้ารับฟังข้อมูลดังกล่าวได้ตระหนักและพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการสั่งจ่ายยาให้สอดคล้องกับหลักฐานทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมี     
ความคุ้มค่าในเรื่องต้นทุน-ประสิทธิผลมากที่สุด มาตรการให้ข้อมูลนี้มีหลักฐานยืนยันในหลายประเทศทั่วโลกว่า
สามารถช่วยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้แพทย์ใช้ยาได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ มีผลต่อคุณภาพในด้านการใช้ยาและมี
ต้นทุน-ประสิทธิผลที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อความสำ�เร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
สำ�หรับในประเทศไทยแม้ว่าวิธีการให้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวอาจยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่พบ            
หลักฐานงานวิจยั ว่าได้มกี ารทดลองใช้กนั บ้างแล้ว ซึง่ จากรายงานผลการศึกษาในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
แห่งหนึง่ แสดงให้เห็นว่าการให้ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการใช้ยาปฏิชวี นะทีส่ มเหตุผลแก่แพทย์ผสู้ งั่ ใช้ยาในลักษณะ
Academic Detailing สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น           
ดังที่ระบุในหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการดื้อยาและประหยัดค่าใช้จ่าย               
ด้านการรักษาได้อย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เปิดเผยด้วยว่าช่องทางที่แพทย์ได้รับข้อมูลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากนั้นมาจากผู้แทนของบริษัทยา แต่แพทย์เห็นว่ามีความ            
น่าเชือ่ ถือต่�ำ ดังนัน้ จึงมีความต้องการข้อมูลทีช่ ดั เจนและปราศจากอคติ โดยให้มกี ารเปรียบเทียบและชัง่ สมดุลของ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านดีและด้านไม่พึงประสงค์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลในช่องทางเลือกอื่น
นอกเหนือจากผู้แทนของบริษัทยา
รายงานนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำ�หรับแนวคิดและรูปแบบการให้ข้อมูลแบบ Academic
Detailing ทีส่ อดคล้องกับบริบทของระบบสุขภาพและวัฒนธรรมปฏิบตั ขิ องแพทย์ในประเทศไทย ซึง่ ระเบียบวิธวี จิ ยั
จำ�แนกได้เป็น 2 ตอนคือ ในตอนที่ 1 เป็นการสำ�รวจความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์เกี่ยวกับความเป็นไปได้และรูปแบบของมาตรการเชิงให้ข้อมูลความรู้ที่จะ              
ช่วยให้เกิดการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล ส่วนตอนที่ 2 เป็นการวิพากษ์เกีย่ วกับแนวคิดของการให้ขอ้ มูลตลอดจน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลการวิจัยพบว่ามาตรการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็น             
สิ่งสำ�คัญ และจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ก่อนพิจารณาตัดสินใจสั่งจ่ายยา ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในเรื่อง
การดำ�เนินการด้วย ประการแรกคือเรือ่ งการเรียกชือ่ เพือ่ ระบุมาตรการเชิงให้ขอ้ มูลความรูท้ เี่ รียกกันในต่างประเทศ
ว่า “Academic Detailing” นั้น พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมักคุ้นชินกับคำ�ว่า “detail, detailing,
detailer” ในภาพลักษณ์ของผู้แทนจากบริษัทยา ซึ่งมักจะใช้กระบวนการให้ความรู้วิชาการผนวกกับกระบวนการ
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ทันสถานการณ์
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

ประเพณี ใ นวงการเภสั ช กร            
บ้านเราแต่ดงั้ เดิมแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
ระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลกับเภสัชกร
ดีเทลยา คือ เภสัชกรโรงพยาบาลมีหน้าที่
ให้ความรู้แก่คนไข้และประชาชน ส่วน
เภสั ช กรดี เ ทลยามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้                     
แก่ แ พทย์ ทั้ ง นี้ เ พราะเราถื อ ว่ า บริ ษั ท
เจ้าของยามีข้อมูลความรู้มากกว่าใครๆ
หารู้ไม่ว่า ดีเทลยาส่วนใหญ่ก็มักจะให้ความรู้ด้านเดียว เพื่อให้ขายยาได้มากๆ จึงทำ�ให้เกิดการสั่งจ่ายยาอย่าง   
ไม่สมเหตุผลขึ้นโดยแพทย์
แต่ในปัจจุบัน มิใช่เช่นนั้นแล้ว ความรู้เรียนทันกันหมด ดังนั้นเภสัชกรโรงพยาบาลจึงควรเตรียมข้อมูล
อย่างรอบด้านและจัดการให้ขอ้ มูลแก่แพทย์ในเชิงรุก เพือ่ ให้แพทย์สงั่ จ่ายยาอย่างสมเหตุผลมากขึน้ ทันสถานการณ์
ฉบับนี้ขอเสนอบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์ประจำ�มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เสนอรูปแบบการให้ข้อมูลแก่แพทย์
โดยเภสัชกรโรงพยาบาล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความยั่งยืน ดังนี้

การให้ข้อมูลแก่แพทย
เพื่อการใช้ยาอย่างสม ์
เหตุผ

ล

บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการเร่งปฏิกิริยาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล:นวัตกรรมการให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Prescribing Catalyst - RPC: Innovative Drug Information
Service for Promoting Rational Use of Medicine)
โดย ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำ คัญซึ่งเกิดขึ้นในระดับบุคคลและส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการใช้ยาในระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อค่าใช้จ่ายยาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการ
จ่ายขององค์กรสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนั้นมีจำ�กัด สาเหตุที่สำ�คัญของปัญหานั้นพบว่าเกิดจากอิทธิพลของ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตยาที่มาในรูปแบบเชิงวิชาการที่ดึงดูดความสนใจจากแพทย์ เช่น                 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มักไม่ชัดเจนโดยเน้น            
ในเชิงบวกเพียงด้านเดียว หรืออาจปิดบังข้อมูลสำ�คัญด้านความปลอดภัยของการใช้ยาซึ่งก่อให้เกิดผลเสียอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้ป่วย หากแพทย์ไม่ระมัดระวังในการบริโภคข้อมูลที่บริษัทยานำ�เสนอก็อาจนำ�ไปสู่พฤติกรรมการ                 
สั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลได้
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อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า ยังมีมาตรการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เรียกว่า Academic
Detailing ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นกระบวนการให้ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับ              
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้รกั ษาโรค ตลอดจนแนวทางการรักษาทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ในหัวข้อทีต่ อ้ งการ
นำ�เสนอให้กับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาแบบตัวต่อตัว (face-to-face/one-on-one) โดยผู้ที่นำ�เสนอข้อมูลนี้เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ทไี่ ม่ใช่ตวั แทนมาจากบริษทั ผูผ้ ลิตหรือจำ�หน่ายยา แต่มวี ตั ถุประสงค์หลักในการนำ�เสนอคือ เป็นการ
ให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแต่ละตัวที่
ใช้รักษาโรคหรืออาการนั้นๆ เพื่อให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาที่สมัครใจเข้ารับฟังข้อมูลดังกล่าวได้ตระหนักและพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการสั่งจ่ายยาให้สอดคล้องกับหลักฐานทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมี     
ความคุ้มค่าในเรื่องต้นทุน-ประสิทธิผลมากที่สุด มาตรการให้ข้อมูลนี้มีหลักฐานยืนยันในหลายประเทศทั่วโลกว่า
สามารถช่วยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้แพทย์ใช้ยาได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ มีผลต่อคุณภาพในด้านการใช้ยาและมี
ต้นทุน-ประสิทธิผลที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อความสำ�เร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
สำ�หรับในประเทศไทยแม้ว่าวิธีการให้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวอาจยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่พบ            
หลักฐานงานวิจยั ว่าได้มกี ารทดลองใช้กนั บ้างแล้ว ซึง่ จากรายงานผลการศึกษาในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์
แห่งหนึง่ แสดงให้เห็นว่าการให้ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการใช้ยาปฏิชวี นะทีส่ มเหตุผลแก่แพทย์ผสู้ งั่ ใช้ยาในลักษณะ
Academic Detailing สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น           
ดังที่ระบุในหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการดื้อยาและประหยัดค่าใช้จ่าย               
ด้านการรักษาได้อย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เปิดเผยด้วยว่าช่องทางที่แพทย์ได้รับข้อมูลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากนั้นมาจากผู้แทนของบริษัทยา แต่แพทย์เห็นว่ามีความ            
น่าเชือ่ ถือต่�ำ ดังนัน้ จึงมีความต้องการข้อมูลทีช่ ดั เจนและปราศจากอคติ โดยให้มกี ารเปรียบเทียบและชัง่ สมดุลของ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านดีและด้านไม่พึงประสงค์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้ข้อมูลในช่องทางเลือกอื่น
นอกเหนือจากผู้แทนของบริษัทยา
รายงานนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำ�หรับแนวคิดและรูปแบบการให้ข้อมูลแบบ Academic
Detailing ทีส่ อดคล้องกับบริบทของระบบสุขภาพและวัฒนธรรมปฏิบตั ขิ องแพทย์ในประเทศไทย ซึง่ ระเบียบวิธวี จิ ยั
จำ�แนกได้เป็น 2 ตอนคือ ในตอนที่ 1 เป็นการสำ�รวจความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์เกี่ยวกับความเป็นไปได้และรูปแบบของมาตรการเชิงให้ข้อมูลความรู้ที่จะ              
ช่วยให้เกิดการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล ส่วนตอนที่ 2 เป็นการวิพากษ์เกีย่ วกับแนวคิดของการให้ขอ้ มูลตลอดจน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลการวิจัยพบว่ามาตรการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็น             
สิ่งสำ�คัญ และจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ก่อนพิจารณาตัดสินใจสั่งจ่ายยา ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในเรื่อง
การดำ�เนินการด้วย ประการแรกคือเรือ่ งการเรียกชือ่ เพือ่ ระบุมาตรการเชิงให้ขอ้ มูลความรูท้ เี่ รียกกันในต่างประเทศ
ว่า “Academic Detailing” นั้น พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมักคุ้นชินกับคำ�ว่า “detail, detailing,
detailer” ในภาพลักษณ์ของผู้แทนจากบริษัทยา ซึ่งมักจะใช้กระบวนการให้ความรู้วิชาการผนวกกับกระบวนการ
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สนับสนุนทางการตลาดเพื่อเน้นขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ผู้วิจัยจึงได้สร้างนิยามศัพท์ของ
นวัตกรรมรูปแบบการให้ข้อมูลแนวใหม่นี้โดยเรียกว่า “Rational Prescribing Catalyst (RPC)” เพื่อสื่อแนวคิด             
เกี่ยวกับวิธีการให้ข้อมูลยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับวิธีการให้ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตยาและ  
เน้นว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตยา อีกทั้งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตนให้ข้อมูลแต่อย่างใด ซึ่งหากกระบวนการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมจะ
สามารถเร่งปฏิกิริยาให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาตระหนักและเกิดกระบวนการพิจารณาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ได้ดังที่ต่างประเทศได้ประสบความสำ�เร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในรายงานการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงขอใช้คำ�ว่า
“Rational Prescribing Catalyst (RPC)” ในความหมายเดียวกับ “Academic Detailing” ที่ใช้ในต่างประเทศ                       
ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational
Prescribing Catalyst - RPC) ในบริบทของระบบบริการสุขภาพประเทศไทยได้โดยสังเขปดังนี้
• RPC เป็นการดำ�เนินงานในลักษณะคณะทำ�งานในการนำ�เสนอข้อมูลของทีมสหสาขาที่ประกอบด้วย
แพทย์และเภสัชกรที่เข้าใจปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลในบริบทของแต่ละโรงพยาบาล ด้วยงบประมาณของ           
โรงพยาบาลภายใต้การสนับสนุนเชิงนโยบายและ/หรือกลไกการบริหารกองทุนค่าใช้จา่ ยสุขภาพของรัฐในลักษณะ
pay per performance
• RPC ใช้กระบวนการแยกสถานะของข้อมูลระหว่าง “ความรู้และความจริง” ที่เกี่ยวข้องกับการ                     
ใช้ยานัน้ ๆออกจากกันอย่างถูกต้อง ชัดเจน สมดุล สนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์และหลักเภสัช
เศรษฐศาสตร์ที่ปราศจากอคติ รวมทั้งการให้ข้อมูลเชิงระบบด้านการบริหารจัดการยา เช่น ราคายา ประเภทที่
ระบุในบัญชียาของโรงพยาบาล และทางเลือกอื่นๆในการรักษาที่มีใช้ในโรงพยาบาล
• RPC คัดเลือกผูท้ �ำ หน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล ซึง่ น่าจะเป็นเภสัชกรทีร่ บั ผิดชอบงานด้าน Drug Information Service
(DIS) ที่ได้รับการอบรมด้านบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรู้ ความสามารถในการแยกสถานะ
ของข้อมูลระหว่าง “ความรูแ้ ละความจริง” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา ตลอดจนมีวจิ ารณญาณในการใช้เวลานำ�เสนอ
ข้อมูลที่เหมาะสม และตอบข้อซักถามของผู้ปฎิบัติตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ (Professional)
• RPC เน้นการนำ�เสนอข้อมูลแก่แพทย์โดยตรงแบบเชิงรุก (active) ด้วยการนัดหมายเพือ่ เรียนเชิญแพทย์
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเพื่อนำ�เสนอข้อมูล (Group conference detailing) หรือการให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่แพทย์
(Face-to-face individual detailing) ในช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกและสมัครใจ
• RPC มีการประเมินผลก่อนและหลังการใช้มาตรการ RPC ในโรงพยาบาลในหลายด้าน อาทิ ความ  
พึงพอใจหรือทัศนคติของแพทย์ต่อการให้บริการข้อมูลของ RPC การประเมินพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลใบสั่งยา การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายยา หรือขนาด             
ของปัญหา (magnitude of the problem) ที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล เพื่อพัฒนารูปแบบ RPC ที่เหมาะสม
กับบริบทโรงพยาบาลและความต้องการของแพทย์ผู้ปฎิบัติต่อไป
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นวัตกรรมของรูปแบบการให้ข้อมูลที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational            
Prescribing Catalyst - RPC) นี้ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งแพทย์ผู้สั่ง
จ่ายยาและสังคม เป็นโอกาสในการเปิดบทบาทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในโรงพยาบาล ตลอดจนบทบาทของ             
นักวิจยั เชิงระบบสุขภาพในการใช้ขอ้ มูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ทถี่ กู ต้อง สมดุลและเน้นผูป้ ว่ ยเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจของแพทย์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความ              
คุม้ ค่าในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุผล อีกทัง้ เหมาะสมกับสถานะของกองทุนสุขภาพ แม้วา่
มาตรการเชิงให้ความรูเ้ ช่นนีอ้ าจได้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนมาตรการเชิงบังคับ (Restriction intervention)
ทีม่ กั จะเห็นผลได้ทนั ทีแต่กเ็ สีย่ งต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ดังทีไ่ ด้เห็นจากประสบการณ์
ของการใช้มาตรการเชิงบังคับที่ผ่านมาว่าแพทย์ผู้ปฏิบัติไม่พอใจเนื่องจากรู้สึกว่าถูกบังคับจึงไม่อยากให้ความ           
ร่วมมือหรืออาจถึงขั้นต่อต้านระบบได้
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์จำ�เป็นต้องดำ�เนินการในลักษณะที่มี            
การสือ่ ความทีด่ แี ละสร้างแรงจูงใจแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในระบบ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับและร่วมมือในการแก้ปญ
ั หา
ทัง้ นีค้ วรมีการใช้มาตรการหลายๆวิธรี ว่ มกันเพือ่ จำ�กัดหรือยุตอิ ทิ ธิพลของการส่งเสริมการตลาดของบริษทั ยาทีม่ ี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มี
ส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลการรักษาโดยสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ และมีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะ                  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าขีดความสามารถที่สังคมจะจ่ายให้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาวะของการมีชัยกันทั้ง
สามฝ่ายคือ 3 Ws (win-win-win) อันได้แก่ 3 Ps (Payer-Provider/Physician-Patient) ซึ่งหมายถึง ทั้งผู้จ่ายเงินใน
แต่ละกองทุนสุขภาพของรัฐ ทั้งผู้ให้บริการสุขภาพและทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษาสามารถเข้าใจและยอมรับ             
กติกาได้ ทำ�ให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ และเป็นสุขในสถานะบทบาทของตนในสังคมได้อย่างแท้จริง
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สนับสนุนทางการตลาดเพื่อเน้นขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ผู้วิจัยจึงได้สร้างนิยามศัพท์ของ
นวัตกรรมรูปแบบการให้ข้อมูลแนวใหม่นี้โดยเรียกว่า “Rational Prescribing Catalyst (RPC)” เพื่อสื่อแนวคิด             
เกี่ยวกับวิธีการให้ข้อมูลยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับวิธีการให้ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตยาและ  
เน้นว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตยา อีกทั้งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตนให้ข้อมูลแต่อย่างใด ซึ่งหากกระบวนการให้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมจะ
สามารถเร่งปฏิกิริยาให้แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาตระหนักและเกิดกระบวนการพิจารณาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ได้ดังที่ต่างประเทศได้ประสบความสำ�เร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในรายงานการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงขอใช้คำ�ว่า
“Rational Prescribing Catalyst (RPC)” ในความหมายเดียวกับ “Academic Detailing” ที่ใช้ในต่างประเทศ                       
ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational
Prescribing Catalyst - RPC) ในบริบทของระบบบริการสุขภาพประเทศไทยได้โดยสังเขปดังนี้
• RPC เป็นการดำ�เนินงานในลักษณะคณะทำ�งานในการนำ�เสนอข้อมูลของทีมสหสาขาที่ประกอบด้วย
แพทย์และเภสัชกรที่เข้าใจปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลในบริบทของแต่ละโรงพยาบาล ด้วยงบประมาณของ           
โรงพยาบาลภายใต้การสนับสนุนเชิงนโยบายและ/หรือกลไกการบริหารกองทุนค่าใช้จา่ ยสุขภาพของรัฐในลักษณะ
pay per performance
• RPC ใช้กระบวนการแยกสถานะของข้อมูลระหว่าง “ความรู้และความจริง” ที่เกี่ยวข้องกับการ                     
ใช้ยานัน้ ๆออกจากกันอย่างถูกต้อง ชัดเจน สมดุล สนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์และหลักเภสัช
เศรษฐศาสตร์ที่ปราศจากอคติ รวมทั้งการให้ข้อมูลเชิงระบบด้านการบริหารจัดการยา เช่น ราคายา ประเภทที่
ระบุในบัญชียาของโรงพยาบาล และทางเลือกอื่นๆในการรักษาที่มีใช้ในโรงพยาบาล
• RPC คัดเลือกผูท้ �ำ หน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล ซึง่ น่าจะเป็นเภสัชกรทีร่ บั ผิดชอบงานด้าน Drug Information Service
(DIS) ที่ได้รับการอบรมด้านบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรู้ ความสามารถในการแยกสถานะ
ของข้อมูลระหว่าง “ความรูแ้ ละความจริง” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา ตลอดจนมีวจิ ารณญาณในการใช้เวลานำ�เสนอ
ข้อมูลที่เหมาะสม และตอบข้อซักถามของผู้ปฎิบัติตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ (Professional)
• RPC เน้นการนำ�เสนอข้อมูลแก่แพทย์โดยตรงแบบเชิงรุก (active) ด้วยการนัดหมายเพือ่ เรียนเชิญแพทย์
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเพื่อนำ�เสนอข้อมูล (Group conference detailing) หรือการให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่แพทย์
(Face-to-face individual detailing) ในช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกและสมัครใจ
• RPC มีการประเมินผลก่อนและหลังการใช้มาตรการ RPC ในโรงพยาบาลในหลายด้าน อาทิ ความ  
พึงพอใจหรือทัศนคติของแพทย์ต่อการให้บริการข้อมูลของ RPC การประเมินพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลใบสั่งยา การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายยา หรือขนาด             
ของปัญหา (magnitude of the problem) ที่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล เพื่อพัฒนารูปแบบ RPC ที่เหมาะสม
กับบริบทโรงพยาบาลและความต้องการของแพทย์ผู้ปฎิบัติต่อไป
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นวัตกรรมของรูปแบบการให้ข้อมูลที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาสู่การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational            
Prescribing Catalyst - RPC) นี้ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งแพทย์ผู้สั่ง
จ่ายยาและสังคม เป็นโอกาสในการเปิดบทบาทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในโรงพยาบาล ตลอดจนบทบาทของ             
นักวิจยั เชิงระบบสุขภาพในการใช้ขอ้ มูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ทถี่ กู ต้อง สมดุลและเน้นผูป้ ว่ ยเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจของแพทย์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความ              
คุม้ ค่าในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุผล อีกทัง้ เหมาะสมกับสถานะของกองทุนสุขภาพ แม้วา่
มาตรการเชิงให้ความรูเ้ ช่นนีอ้ าจได้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนมาตรการเชิงบังคับ (Restriction intervention)
ทีม่ กั จะเห็นผลได้ทนั ทีแต่กเ็ สีย่ งต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ดังทีไ่ ด้เห็นจากประสบการณ์
ของการใช้มาตรการเชิงบังคับที่ผ่านมาว่าแพทย์ผู้ปฏิบัติไม่พอใจเนื่องจากรู้สึกว่าถูกบังคับจึงไม่อยากให้ความ           
ร่วมมือหรืออาจถึงขั้นต่อต้านระบบได้
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์จำ�เป็นต้องดำ�เนินการในลักษณะที่มี            
การสือ่ ความทีด่ แี ละสร้างแรงจูงใจแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในระบบ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับและร่วมมือในการแก้ปญ
ั หา
ทัง้ นีค้ วรมีการใช้มาตรการหลายๆวิธรี ว่ มกันเพือ่ จำ�กัดหรือยุตอิ ทิ ธิพลของการส่งเสริมการตลาดของบริษทั ยาทีม่ ี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสั่งจ่ายยาของแพทย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มี
ส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลการรักษาโดยสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ และมีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะ                  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าขีดความสามารถที่สังคมจะจ่ายให้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาวะของการมีชัยกันทั้ง
สามฝ่ายคือ 3 Ws (win-win-win) อันได้แก่ 3 Ps (Payer-Provider/Physician-Patient) ซึ่งหมายถึง ทั้งผู้จ่ายเงินใน
แต่ละกองทุนสุขภาพของรัฐ ทั้งผู้ให้บริการสุขภาพและทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษาสามารถเข้าใจและยอมรับ             
กติกาได้ ทำ�ให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ และเป็นสุขในสถานะบทบาทของตนในสังคมได้อย่างแท้จริง
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ไฮไลท์ I

ภญ. อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ:
ระบบต้นแบบที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้

ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายปลายปี
2556 จนถึงต้นปี 2557 มีการกล่าวถึงปัญหาการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น ของสั ง คมไทยจนเป็ น ที่ ท ราบกั น ทั่ ว ไป
ประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านความโปร่งใสลดต่ำ� ลง
อย่างมาก หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน               
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ก็                      
เช่นเดียวกัน ทำ�ให้เกิดนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวง
สาธารณสุขขึ้น โดยที่การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็จัดเป็นเรื่องสำ�คัญ             
ที่ได้รับการเพ่งเล็งเป็นพิเศษ เนื่องจากหากบุคลากร            
ที่เกี่ยวข้องขาดจริยธรรมและมีการสั่งใช้ที่ไม่สมเหตุสม
ผลแล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิดการบริโภคยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาเกินจำ�เป็น ราคาแพงเกินควร สุดท้ายส่งผลให้   
ค่าใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลของประเทศสูงขึน้ และ
ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนไข้อีกด้วย
ดั ง นั้ น กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง              
คณะกรรมการขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทำ �               
ร่างเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา โดยมีเจตนาให้เกณฑ์จริยธรรมนี้เป็นแนวทาง
สำ � หรั บ สถานพยาบาลและหน่ ว ยงานต่ า งๆของ                  
กระทรวงฯได้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารด้ า น
สาธารณสุ ข เป็ น แนวหน้ า และเป็ น แบบอย่ า งให้ กั บ              
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หน่ ว ยงานอื่ น ๆต่ อ ไป ซึ่ ง คาดว่ า จะประกาศใช้ ใ น
ปีงบประมาณ 2558 นี้
องค์ประกอบของเนือ้ หาในร่างเกณฑ์จริยธรรม
จะแบ่ ง เป็ น หมวดต่ า งๆตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง                          
ผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดหายาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา
เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา, ผู้บริหาร, ผู้สั่งใช้,
บริ ษั ท ที่ จำ � หน่ า ยและผู้ แ ทนยา ซึ่ ง แต่ ล ะหมวดจะมี
แนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆระบุไว้ โดยวิธีปฏิบัติใน            
รายละเอีย ดแต่ละเรื่องนั้น สถานพยาบาลสามารถ
กำ�หนดขึ้นเอง แต่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้              
ดังนั้นในบทความนี้จึงขอนำ�แนวทางปฏิบัติในส่วนที่                    
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาของสถานพยาบาลที่
ปฏิบัติกันอยู่และมีบางประเด็นที่อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่
แต่มบี างสถานพยาบาลนำ�มาทดลองปฏิบตั แิ ล้วได้ผลดี
เพือ่ เป็นตัวอย่างให้สถานพยาบาลอืน่ นำ�ไปปรับใช้ตอ่ ไป
แนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับการบริหารเวชภัณฑ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาฯนั้น ในที่นี้จะขอ
จำ�แนกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกยาเข้าในบัญชี
ยาโรงพยาบาล การจัดการกับตัวอย่างยา การคัดเลือก
บริษัทที่จำ�หน่ายยาเพื่อจัดซื้อเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล
การดำ�เนินการจัดซือ้ -จัดเก็บยา และ การรับสิง่ ของหรือ
ของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา

การคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล
โดยปกติจะดำ�เนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบำ�บัด ซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร มีผอู้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลเป็ น ประธาน และหั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
เภสัชกรรมเป็นเลขานุการ ในกระบวนการคัดเลือกยา
เข้าบัญชีโรงพยาบาลนัน้ จะต้องดำ�เนินการอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และมีความคุม้ ค่า แนวทางปฏิบตั ทิ วั่ ไปจะมีการใช้ขอ้ มูล
ทางวิชาการที่เป็น evidence based medicine และบาง
แห่งจะมีการกำ�หนดเกณฑ์การพิจารณาคล้ายๆกับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เช่น ISAFE และข้อมูลเรื่องราคามาเป็นองค์ประกอบใน
การพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความโปร่ ง ใส                            
ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กยาควรเปิ ด เผยว่ า ตนเองมี                         
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ จำ �หน่ า ย             
ยานั้นๆหรือไม่
การจัดการกับตัวอย่างยา ในโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัดที่มีการวางตัวอย่างยา           
เพือ่ ทดลองใช้กอ่ นจะมีการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชี
ยาโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่จะมีการวางระบบการรับ
และขอใช้ตัวอย่างยา เริ่มจากแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องแสดง
ความจำ � นงขอทดลองใช้ ย าตั ว อย่ า ง โดยต้ อ งระบุ
วัตถุประสงค์ในการทดลองใช้ จำ�นวนผู้ป่วยที่ต้องการ
ทดลองใช้ และรู ป แบบการประเมิ น ผลการใช้ ย า                    
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บำ�บัด เพือ่ พิจารณาความปลอดภัยและความเหมาะสม  
เมื่ อ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการแล้ ว                 
กลุ่มงานเภสัชกรรมจะติดต่อบริษัทที่จำ�หน่ายยาให้
ส่งตัวอย่างยามาที่กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อบริษัทยา
ส่งตัวอย่างยามาแล้ว จะมีการตรวจรับและลงบัญชี     
รับ-จ่ายในคลังยาโดยมีรหัสแยกจากยาทั่วไป จากนั้น
ห้องจ่ายยาจะเบิกยาไปทีห่ น่วยจ่าย ซึง่ มีการจัดวางแยก
จากตู้ยาปกติ แพทย์ที่ขอใช้จะต้องเขียนใบสั่งยาเพื่อสั่ง
จ่ายยาให้ผู้ป่วย ข้อมูลการจ่ายยาตัวอย่างจะถูกบันทึก

เข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยจ่ายยา โดยมีรหัสแยก  
จากยาทั่วไปเพื่อสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบภาย
หลั ง ได้ เมื่ อ ครบกำ � หนดเวลาตามที่ ร ะบุ ใ นใบขอใช้      
แพทย์ ผู้ ข อใช้ ย าตั ว อย่ า งจะต้ อ งสรุ ป ประเมิ น ผล                    
การใช้ยา ยืน่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพือ่ พิจารณา
ประสิ ท ธิ ผ ลของยาว่ า สมควรจะนำ � ยานั้ น มาใช้ ใ น             
โรงพยาบาลหรือไม่ แล้วนำ�เสนอขอความเห็นชอบ            
จากที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด
การคัดเลือกบริษัทที่จำ�หน่ายยาเพื่อจัดซื้อ
เข้ า มาใช้ ใ นโรงพยาบาล โดยปกติ ห ลั ง จากมี ก าร
พิจารณาคัดเลือกยานั้นเข้าบัญชียาโรงพยาบาลแล้ว          
จะต้องมีการจัดทำ�แผนประมาณการจัดซื้อยานั้นๆเป็น
รายปีก่อนว่า จะต้องจัดซื้อจำ�นวนและมูลค่าเท่าไรต่อปี
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายค่ายาในปีนั้น หลังจากแผนประมาณการ
จัดซือ้ ผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารแล้ว ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดซือ้ ยา คือเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ(โดยทัว่ ไปถ้าเป็นการ
จัดซื้อยา ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นเภสัชกร)จะต้อง
ดำ � เนิ น การจั ด ซื้ อ โดยอิ ง ตามระเบี ย บสำ � นั ก นายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ซึง่ เน้นให้จดั ซือ้ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตัง้ แต่ขนั้
ตอนการกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของยาซึง่ ต้องอิงหลัก
วิ ช าการตามเภสั ช ตำ � รั บ ทุ ก ข้ อ ความที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของยานั้ น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น   
ตรวจสอบได้ ไม่ใช้ขอ้ ความทีก่ ดี กันผูเ้ สนอราคารายอืน่
การกำ�หนดราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อต้องเปิดเผย
ที่มาของการกำ�หนดราคากลางครั้งนั้นและประกาศ            
ในระบบ e-GP ซึง่ เป็นไปตามหนังสือสัง่ การทีส่ �ำ นักงาน
ปปช. กำ�หนด หากมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คุณภาพของยาทีจ่ ดั ซือ้ จะต้องระบุไว้ในเอกสารสอบหรือ
ประกวดราคา และต้ อ งติ ด ประกาศในที่ เ ปิ ด เผย                       
เข้าถึงได้ เช่น บอร์ดของโรงพยาบาล เว็บไซต์ของ                  
หน่ ว ยงานและของกรมบั ญ ชี ก ลาง การดำ � เนิ น การ             
คั ด เลื อ กผู้ ช นะการเสนอราคาต้ อ งทำ � ในรู ป คณะ
กรรมการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า
กับส่วนราชการ
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ไฮไลท์ I

ภญ. อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ:
ระบบต้นแบบที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้

ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายปลายปี
2556 จนถึงต้นปี 2557 มีการกล่าวถึงปัญหาการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น ของสั ง คมไทยจนเป็ น ที่ ท ราบกั น ทั่ ว ไป
ประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านความโปร่งใสลดต่ำ� ลง
อย่างมาก หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน               
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ก็                      
เช่นเดียวกัน ทำ�ให้เกิดนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวง
สาธารณสุขขึ้น โดยที่การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาก็จัดเป็นเรื่องสำ�คัญ             
ที่ได้รับการเพ่งเล็งเป็นพิเศษ เนื่องจากหากบุคลากร            
ที่เกี่ยวข้องขาดจริยธรรมและมีการสั่งใช้ที่ไม่สมเหตุสม
ผลแล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิดการบริโภคยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาเกินจำ�เป็น ราคาแพงเกินควร สุดท้ายส่งผลให้   
ค่าใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลของประเทศสูงขึน้ และ
ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนไข้อีกด้วย
ดั ง นั้ น กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง              
คณะกรรมการขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทำ �               
ร่างเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา โดยมีเจตนาให้เกณฑ์จริยธรรมนี้เป็นแนวทาง
สำ � หรั บ สถานพยาบาลและหน่ ว ยงานต่ า งๆของ                  
กระทรวงฯได้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารด้ า น
สาธารณสุ ข เป็ น แนวหน้ า และเป็ น แบบอย่ า งให้ กั บ              
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หน่ ว ยงานอื่ น ๆต่ อ ไป ซึ่ ง คาดว่ า จะประกาศใช้ ใ น
ปีงบประมาณ 2558 นี้
องค์ประกอบของเนือ้ หาในร่างเกณฑ์จริยธรรม
จะแบ่ ง เป็ น หมวดต่ า งๆตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง                          
ผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดหายาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา
เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา, ผู้บริหาร, ผู้สั่งใช้,
บริ ษั ท ที่ จำ � หน่ า ยและผู้ แ ทนยา ซึ่ ง แต่ ล ะหมวดจะมี
แนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆระบุไว้ โดยวิธีปฏิบัติใน            
รายละเอีย ดแต่ละเรื่องนั้น สถานพยาบาลสามารถ
กำ�หนดขึ้นเอง แต่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้              
ดังนั้นในบทความนี้จึงขอนำ�แนวทางปฏิบัติในส่วนที่                    
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาของสถานพยาบาลที่
ปฏิบัติกันอยู่และมีบางประเด็นที่อาจจะดูเป็นเรื่องใหม่
แต่มบี างสถานพยาบาลนำ�มาทดลองปฏิบตั แิ ล้วได้ผลดี
เพือ่ เป็นตัวอย่างให้สถานพยาบาลอืน่ นำ�ไปปรับใช้ตอ่ ไป
แนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับการบริหารเวชภัณฑ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาฯนั้น ในที่นี้จะขอ
จำ�แนกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกยาเข้าในบัญชี
ยาโรงพยาบาล การจัดการกับตัวอย่างยา การคัดเลือก
บริษัทที่จำ�หน่ายยาเพื่อจัดซื้อเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล
การดำ�เนินการจัดซือ้ -จัดเก็บยา และ การรับสิง่ ของหรือ
ของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา

การคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล
โดยปกติจะดำ�เนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบำ�บัด ซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร มีผอู้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลเป็ น ประธาน และหั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
เภสัชกรรมเป็นเลขานุการ ในกระบวนการคัดเลือกยา
เข้าบัญชีโรงพยาบาลนัน้ จะต้องดำ�เนินการอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และมีความคุม้ ค่า แนวทางปฏิบตั ทิ วั่ ไปจะมีการใช้ขอ้ มูล
ทางวิชาการที่เป็น evidence based medicine และบาง
แห่งจะมีการกำ�หนดเกณฑ์การพิจารณาคล้ายๆกับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เช่น ISAFE และข้อมูลเรื่องราคามาเป็นองค์ประกอบใน
การพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความโปร่ ง ใส                            
ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กยาควรเปิ ด เผยว่ า ตนเองมี                         
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ จำ �หน่ า ย             
ยานั้นๆหรือไม่
การจัดการกับตัวอย่างยา ในโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัดที่มีการวางตัวอย่างยา           
เพือ่ ทดลองใช้กอ่ นจะมีการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชี
ยาโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่จะมีการวางระบบการรับ
และขอใช้ตัวอย่างยา เริ่มจากแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องแสดง
ความจำ � นงขอทดลองใช้ ย าตั ว อย่ า ง โดยต้ อ งระบุ
วัตถุประสงค์ในการทดลองใช้ จำ�นวนผู้ป่วยที่ต้องการ
ทดลองใช้ และรู ป แบบการประเมิ น ผลการใช้ ย า                    
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บำ�บัด เพือ่ พิจารณาความปลอดภัยและความเหมาะสม  
เมื่ อ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการแล้ ว                 
กลุ่มงานเภสัชกรรมจะติดต่อบริษัทที่จำ�หน่ายยาให้
ส่งตัวอย่างยามาที่กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อบริษัทยา
ส่งตัวอย่างยามาแล้ว จะมีการตรวจรับและลงบัญชี     
รับ-จ่ายในคลังยาโดยมีรหัสแยกจากยาทั่วไป จากนั้น
ห้องจ่ายยาจะเบิกยาไปทีห่ น่วยจ่าย ซึง่ มีการจัดวางแยก
จากตู้ยาปกติ แพทย์ที่ขอใช้จะต้องเขียนใบสั่งยาเพื่อสั่ง
จ่ายยาให้ผู้ป่วย ข้อมูลการจ่ายยาตัวอย่างจะถูกบันทึก

เข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยจ่ายยา โดยมีรหัสแยก  
จากยาทั่วไปเพื่อสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบภาย
หลั ง ได้ เมื่ อ ครบกำ � หนดเวลาตามที่ ร ะบุ ใ นใบขอใช้      
แพทย์ ผู้ ข อใช้ ย าตั ว อย่ า งจะต้ อ งสรุ ป ประเมิ น ผล                    
การใช้ยา ยืน่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพือ่ พิจารณา
ประสิ ท ธิ ผ ลของยาว่ า สมควรจะนำ � ยานั้ น มาใช้ ใ น             
โรงพยาบาลหรือไม่ แล้วนำ�เสนอขอความเห็นชอบ            
จากที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด
การคัดเลือกบริษัทที่จำ�หน่ายยาเพื่อจัดซื้อ
เข้ า มาใช้ ใ นโรงพยาบาล โดยปกติ ห ลั ง จากมี ก าร
พิจารณาคัดเลือกยานั้นเข้าบัญชียาโรงพยาบาลแล้ว          
จะต้องมีการจัดทำ�แผนประมาณการจัดซื้อยานั้นๆเป็น
รายปีก่อนว่า จะต้องจัดซื้อจำ�นวนและมูลค่าเท่าไรต่อปี
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายค่ายาในปีนั้น หลังจากแผนประมาณการ
จัดซือ้ ผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารแล้ว ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดซือ้ ยา คือเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ(โดยทัว่ ไปถ้าเป็นการ
จัดซื้อยา ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นเภสัชกร)จะต้อง
ดำ � เนิ น การจั ด ซื้ อ โดยอิ ง ตามระเบี ย บสำ � นั ก นายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ซึง่ เน้นให้จดั ซือ้ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตัง้ แต่ขนั้
ตอนการกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของยาซึง่ ต้องอิงหลัก
วิ ช าการตามเภสั ช ตำ � รั บ ทุ ก ข้ อ ความที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของยานั้ น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น   
ตรวจสอบได้ ไม่ใช้ขอ้ ความทีก่ ดี กันผูเ้ สนอราคารายอืน่
การกำ�หนดราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อต้องเปิดเผย
ที่มาของการกำ�หนดราคากลางครั้งนั้นและประกาศ            
ในระบบ e-GP ซึง่ เป็นไปตามหนังสือสัง่ การทีส่ �ำ นักงาน
ปปช. กำ�หนด หากมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คุณภาพของยาทีจ่ ดั ซือ้ จะต้องระบุไว้ในเอกสารสอบหรือ
ประกวดราคา และต้ อ งติ ด ประกาศในที่ เ ปิ ด เผย                       
เข้าถึงได้ เช่น บอร์ดของโรงพยาบาล เว็บไซต์ของ                  
หน่ ว ยงานและของกรมบั ญ ชี ก ลาง การดำ � เนิ น การ             
คั ด เลื อ กผู้ ช นะการเสนอราคาต้ อ งทำ � ในรู ป คณะ
กรรมการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า
กับส่วนราชการ
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ไฮไลท์ II
การดำ�เนินการจัดซื้อและจัดเก็บยาในคลังยา ก่อนดำ�เนินการจัดซื้อยาแต่ละครั้งต้องขออนุมัติผ่าน             
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆก่อนเสมอ ทุกครั้งที่จัดซื้อต้องมีการเปิดเผยราคาที่จัดซื้อ เช่น ลงในระบบ e-GP และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข หลังสิ้นสุดการดำ�เนินการจัดซื้อต้องรายงาน                     
การจัดซื้อ การรับ–จ่ายยาแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำ�เสมอ ที่สำ�คัญผู้จัดซื้อและผู้ดูแลคลังเวชภัณฑ์ที่
ทำ�หน้าที่ตรวจรับยาและจ่ายยาออกจากคลัง ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน                  
ในระหว่างปีควรมีการจัดระบบสุ่มตรวจสอบการจัดซื้อ การรับ-จ่ายยาและคงคลังของยาเป็นระยะ อาจทำ�ทุก    
3-6 เดือน เนื่องจากหากมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจะสามารถทราบและแก้ไขได้เร็วขึ้นก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม    
ต่อไป

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาของกสธ.

การรับสิ่งของหรือของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา อาจมีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ที่ทำ�หน้าที่ในการจัดซื้อยาไม่ควรรับเงินจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การรับสิง่ ของหรือของขวัญใดๆจากบริษทั จะรับเฉพาะทีม่ อบให้ในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
เท่านั้น
3. อาจมีการจัดตั้งศูนย์รับสิ่งของที่บริษัทยาหรือผู้แทนยามอบให้ เพื่อจัดทำ�บัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร  
มีการประกาศในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลให้รบั ทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานสามารถ
นำ�สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลได้
4. มีการจัดทำ�ทะเบียนการเข้าพบของผู้แทนยา และอาจมีการกำ�หนดวันและเวลาการเข้าพบของผู้แทน
และติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
5. การรั บ สิ่ ง ของหรื อ ของขวั ญ ในโอกาสพิ เ ศษตามประเพณี เช่ น ช่ ว งปี ใ หม่ ค วรมี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น                           
สามพันบาท และควรรับมอบในนามหน่วยงาน ไม่ใช่ส่วนบุคคล
6. กำ�หนดสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าในเวลาปฏิบัติงาน เช่น คลังยา ห้องจ่ายยา เป็นต้น                  
เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม
ทั้งหมดที่นำ�เสนอ เป็นเพียงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่มีการ
กล่าวถึง และปฏิบัติแล้วในสถานพยาบาลบางแห่ง บางส่วนเป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีการกำ�หนดไว้แล้ว สถานพยาบาลสามารถนำ�ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้เขียนขออภัยและยินดีรับคำ�ติชม
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ไฮไลท์ 2 ขอนำ�ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ                   
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557                        
ที่ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการอัพเดท 2 บทความ คือ เรื่องจากปกและ                
ไฮไลท์ 1
ภายหลังประกาศดังกล่าว โรงพยาบาลบางแห่งได้นำ�ไปปรับใช้แล้ว โดยออกเป็นประกาศ
ของโรงพยาบาล ดังตัวอย่างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งได้แนบมาให้ดูด้วย
และล่าสุด รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ในฐานะประธานกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่ ง ชาติ ได้ ล งนามประกาศใช้ เ กณฑ์ จ ริ ย ธรรมว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การขายยา                             
ของประเทศไทย พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดถือ                   
เป็นเกณฑ์กลางของประเทศต่อไป ซึ่งประกาศนี้ เราได้แนบท้ายมาด้วยแล้ว ส่วนรายละเอียด                  
ของเกณฑ์นี้นั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ กพย.

33

ไฮไลท์ II
การดำ�เนินการจัดซื้อและจัดเก็บยาในคลังยา ก่อนดำ�เนินการจัดซื้อยาแต่ละครั้งต้องขออนุมัติผ่าน             
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆก่อนเสมอ ทุกครั้งที่จัดซื้อต้องมีการเปิดเผยราคาที่จัดซื้อ เช่น ลงในระบบ e-GP และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข หลังสิ้นสุดการดำ�เนินการจัดซื้อต้องรายงาน                     
การจัดซื้อ การรับ–จ่ายยาแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำ�เสมอ ที่สำ�คัญผู้จัดซื้อและผู้ดูแลคลังเวชภัณฑ์ที่
ทำ�หน้าที่ตรวจรับยาและจ่ายยาออกจากคลัง ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน                  
ในระหว่างปีควรมีการจัดระบบสุ่มตรวจสอบการจัดซื้อ การรับ-จ่ายยาและคงคลังของยาเป็นระยะ อาจทำ�ทุก    
3-6 เดือน เนื่องจากหากมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจะสามารถทราบและแก้ไขได้เร็วขึ้นก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม    
ต่อไป

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาของกสธ.

การรับสิ่งของหรือของขวัญจากบริษัทหรือผู้แทนยา อาจมีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ที่ทำ�หน้าที่ในการจัดซื้อยาไม่ควรรับเงินจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การรับสิง่ ของหรือของขวัญใดๆจากบริษทั จะรับเฉพาะทีม่ อบให้ในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
เท่านั้น
3. อาจมีการจัดตั้งศูนย์รับสิ่งของที่บริษัทยาหรือผู้แทนยามอบให้ เพื่อจัดทำ�บัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร  
มีการประกาศในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลให้รบั ทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานสามารถ
นำ�สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลได้
4. มีการจัดทำ�ทะเบียนการเข้าพบของผู้แทนยา และอาจมีการกำ�หนดวันและเวลาการเข้าพบของผู้แทน
และติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
5. การรั บ สิ่ ง ของหรื อ ของขวั ญ ในโอกาสพิ เ ศษตามประเพณี เช่ น ช่ ว งปี ใ หม่ ค วรมี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น                           
สามพันบาท และควรรับมอบในนามหน่วยงาน ไม่ใช่ส่วนบุคคล
6. กำ�หนดสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าในเวลาปฏิบัติงาน เช่น คลังยา ห้องจ่ายยา เป็นต้น                  
เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม
ทั้งหมดที่นำ�เสนอ เป็นเพียงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่มีการ
กล่าวถึง และปฏิบัติแล้วในสถานพยาบาลบางแห่ง บางส่วนเป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีการกำ�หนดไว้แล้ว สถานพยาบาลสามารถนำ�ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้เขียนขออภัยและยินดีรับคำ�ติชม
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ไฮไลท์ 2 ขอนำ�ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ                   
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557                        
ที่ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการอัพเดท 2 บทความ คือ เรื่องจากปกและ                
ไฮไลท์ 1
ภายหลังประกาศดังกล่าว โรงพยาบาลบางแห่งได้นำ�ไปปรับใช้แล้ว โดยออกเป็นประกาศ
ของโรงพยาบาล ดังตัวอย่างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งได้แนบมาให้ดูด้วย
และล่าสุด รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ในฐานะประธานกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่ ง ชาติ ได้ ล งนามประกาศใช้ เ กณฑ์ จ ริ ย ธรรมว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การขายยา                             
ของประเทศไทย พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดถือ                   
เป็นเกณฑ์กลางของประเทศต่อไป ซึ่งประกาศนี้ เราได้แนบท้ายมาด้วยแล้ว ส่วนรายละเอียด                  
ของเกณฑ์นี้นั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ กพย.
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(ตัวอย่าง)ประกาศโรงพยาบาล..................
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซือ้ จัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ สำ�หรับเป็นแนวทางให้บคุ ลากรและองค์การสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทำ�เพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น
เพื่อให้นำ�เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาล...........................จึงกำ�หนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กร “...........................................................................................................”
1. การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาเละ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้
1.1) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
1.2) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย                 
โดยให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
1.3) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ
1.4) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณชนใน
เชิงธุรกิจ
1.5) พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดง                 
ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอื่น
1.6) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
1.7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น
ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์ให้
โรงพยาบาล โดยไม่มเี งือ่ นไขข้อผูกมัดเพือ่ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาใดๆ ทัง้ สิน้ และมีคณะกรรมการ
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักการต่อไปนี้
- คณะกรรมการมีสว่ นร่วมจากแผนกต่างๆ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเป็นหลัก
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน
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(ตัวอย่าง)ประกาศโรงพยาบาล..................
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซือ้ จัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ สำ�หรับเป็นแนวทางให้บคุ ลากรและองค์การสาธารณสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ทำ�เพื่อประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น
เพื่อให้นำ�เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาล...........................จึงกำ�หนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กร “...........................................................................................................”
1. การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหา และนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาเละ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้
1.1) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยาย
ทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
1.2) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
ในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย                 
โดยให้รับในนามโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
1.3) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ
1.4) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณชนใน
เชิงธุรกิจ
1.5) พึงเปิดเผยว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทในสถานะใด เมื่อแสดง                 
ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณะ โดยการพูด เขียน หรือวิธีการอื่น
1.6) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในการไปประชุม สัมมนา
อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
1.7) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามโรงพยาบาลเท่านั้น
ทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ และต้องก่อประโยชน์ให้
โรงพยาบาล โดยไม่มเี งือ่ นไขข้อผูกมัดเพือ่ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาใดๆ ทัง้ สิน้ และมีคณะกรรมการ
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักการต่อไปนี้
- คณะกรรมการมีสว่ นร่วมจากแผนกต่างๆ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเป็นหลัก
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน
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- คณะกรรมการกำ�หนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน
- การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
- ให้รบั การสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั สำ�หรับ
ตนเองเท่านั้น โดยจำ�กัดเฉพาะช่วงเวลา และสถานที่ของการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำ�ดับชัน้ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และระเบียบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.8) การจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาล  ไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าว
ถึงชือ่ ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา แก่ผปู้ ว่ ย ประชาชน และนิสติ นักศึกษาทีศ่ กึ ษาหรือฝึกปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้
เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้
1.9) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำ�เนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ
จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบทุกครั้ง
2. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท
2.1) โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในนาม           
โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
2.2) โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดทำ�บัญชี
รับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำ�นวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และ
จัดทำ�สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย
2.3) การจ่ า ยตั ว อย่ า งยาและเวชภั ณ ฑ์ มิ ใช่ ย าให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยนั้ น ผู้ สั่ ง ใช้ ผู้ จ่ า ย ผู้ ส่ ง มอบ                          
พึงคำ�นึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเป็นสำ�คัญ ไม่มงุ่ หวังเพือ่ ส่งเสริมการขายหรือประโยชน์สว่ นตน
3. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
3.1) โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการ           
ผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย
3.2) โรงพยาบาล...............................ได้จัดสถานที่ ณ..............................และกำ�หนดเวลาไว้                            
ระหว่าง......................... ซึง่ อนุญาตให้ผแู้ ทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพือ่ นำ�เสนอข่าวสารและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว
3.3) โรงพยาบาลขอให้ผแู้ ทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของโรงพยาบาล
อย่างเคร่งครัด
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4. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
4.1) โรงพยาบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา                  
การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการมี
ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิผล
ปลอดภัยและคุ้มค่า
4.2) การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการ ให้ดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/                
คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน ที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ                
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีกำ�หนดวาระครั้งละไม่เกิน ....ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำ�งาน พึงประกาศผลการดำ�เนินงาน เป็นระยะ
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำ�งาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ               
บริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
5. ระบบการเชิดชูเกียรติ
5.1) โรงพยาบาลกำ�หนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้
- .............................................................................
- .............................................................................
5.2) โรงพยาบาลกำ�หนดวิธีการ สำ�หรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้		
- .............................................................................
- .............................................................................
6. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท
6.1) โรงพยาบาลกำ�หนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ดังนี้		
- .............................................................................
- .............................................................................
6.2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อ.............................ทุก..............
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- คณะกรรมการกำ�หนดความถี่ที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน
- การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น
- ให้รบั การสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั สำ�หรับ
ตนเองเท่านั้น โดยจำ�กัดเฉพาะช่วงเวลา และสถานที่ของการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำ�ดับชัน้ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และระเบียบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.8) การจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาล  ไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าว
ถึงชือ่ ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา แก่ผปู้ ว่ ย ประชาชน และนิสติ นักศึกษาทีศ่ กึ ษาหรือฝึกปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้
เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้
1.9) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำ�เนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ
จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบทุกครั้ง
2. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท
2.1) โรงพยาบาลจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในนาม           
โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
2.2) โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยต้องจัดทำ�บัญชี
รับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำ�นวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และ
จัดทำ�สรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย
2.3) การจ่ า ยตั ว อย่ า งยาและเวชภั ณ ฑ์ มิ ใช่ ย าให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยนั้ น ผู้ สั่ ง ใช้ ผู้ จ่ า ย ผู้ ส่ ง มอบ                          
พึงคำ�นึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเป็นสำ�คัญ ไม่มงุ่ หวังเพือ่ ส่งเสริมการขายหรือประโยชน์สว่ นตน
3. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
3.1) โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการ           
ผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย
3.2) โรงพยาบาล...............................ได้จัดสถานที่ ณ..............................และกำ�หนดเวลาไว้                            
ระหว่าง......................... ซึง่ อนุญาตให้ผแู้ ทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพือ่ นำ�เสนอข่าวสารและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว
3.3) โรงพยาบาลขอให้ผแู้ ทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของโรงพยาบาล
อย่างเคร่งครัด
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4. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
4.1) โรงพยาบาลมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา                  
การจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการมี
ส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิผล
ปลอดภัยและคุ้มค่า
4.2) การจัดซื้อจัดหาตลอดกระบวนการ ให้ดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ/                
คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน ที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ                
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีกำ�หนดวาระครั้งละไม่เกิน ....ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำ�งาน พึงประกาศผลการดำ�เนินงาน เป็นระยะ
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำ�งาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ               
บริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
5. ระบบการเชิดชูเกียรติ
5.1) โรงพยาบาลกำ�หนดให้มีการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้
- .............................................................................
- .............................................................................
5.2) โรงพยาบาลกำ�หนดวิธีการ สำ�หรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ดังนี้		
- .............................................................................
- .............................................................................
6. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท
6.1) โรงพยาบาลกำ�หนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ดังนี้		
- .............................................................................
- .............................................................................
6.2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อ.............................ทุก..............
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

สนง.สสจ.สมุทรสงคราม

เกณฑ์จริยธรร

ม : ควรทำ�หรือ
จำ�ใ

จ

ภายหลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ.2552 ได้มีมติเรื่องยุติการส่งเสริมการขายยา             
ที่ขาดจริยธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ            
แห่งชาติดงั กล่าว และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติรบั ไปดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติ           
การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม เพื่อเป็นคณะทำ�งานจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาขึ้น              
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555                   
ที่ผ่านมา
ผลสืบเนือ่ งดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ทำ�เกณฑ์จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ใช้เป็น
บรรทัดฐานในการจัดซือ้ จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข โดยเกณฑ์
จริยธรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย 7 หมวดสำ�คัญ ซึ่งในหลายหมวดได้มีการกำ�หนดแนวทางที่น่าสนใจ เช่น
หมวดที่ 2 ว่าด้วย ผู้สั่งใช้ เช่น ระบุว่า ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับผลประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เป็นการส่วนตัวแต่สามารถรับในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงานได้โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือ
ตามวาระโอกาสพิเศษตามประเพณีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และการสั่งใช้ยาต้องใช้ชื่อสามัญทางยา  
หมวดที่ 3 ว่าด้วยผู้บริหาร เช่น จะต้องคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย รวมทั้งการตรวจสอบ              
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์             
ทับซ้อน ฯลฯ  
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

สนง.สสจ.สมุทรสงคราม

เกณฑ์จริยธรร

ม : ควรทำ�หรือ
จำ�ใ

จ

ภายหลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ.2552 ได้มีมติเรื่องยุติการส่งเสริมการขายยา             
ที่ขาดจริยธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ            
แห่งชาติดงั กล่าว และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติรบั ไปดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติ           
การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม เพื่อเป็นคณะทำ�งานจัดทำ�เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาขึ้น              
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555                   
ที่ผ่านมา
ผลสืบเนือ่ งดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ทำ�เกณฑ์จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ใช้เป็น
บรรทัดฐานในการจัดซือ้ จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข โดยเกณฑ์
จริยธรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย 7 หมวดสำ�คัญ ซึ่งในหลายหมวดได้มีการกำ�หนดแนวทางที่น่าสนใจ เช่น
หมวดที่ 2 ว่าด้วย ผู้สั่งใช้ เช่น ระบุว่า ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับผลประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เป็นการส่วนตัวแต่สามารถรับในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงานได้โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือ
ตามวาระโอกาสพิเศษตามประเพณีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และการสั่งใช้ยาต้องใช้ชื่อสามัญทางยา  
หมวดที่ 3 ว่าด้วยผู้บริหาร เช่น จะต้องคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย รวมทั้งการตรวจสอบ              
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์             
ทับซ้อน ฯลฯ  
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หมวดที่ 6 ว่าด้วยสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่น จะต้องกำ�หนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ   
เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะกับบุคลากรแต่ละประเภท ทั้งผู้สั่งใช้ ผู้บริหาร เภสัชกร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง           
มีการจัดทำ�ระบบการรับการสนับสนุนและกำ�หนดเกณฑ์คัดเลือกบุคคลที่จะไปสัมมนา อบรม ดูงานต่างๆ ฯลฯ
เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปฏิบัติหลากหลายสาขา ในหลายสถานพยาบาล ต่างก็ไม่ขัดข้องที่จะ
ดำ�เนินการ เนื่องจากเป็นนโยบายสั่งการลงมา แต่ก็มีเสียงบ่นพึมพำ�บ้าง ที่จะต้องจัดทำ�รายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้น
หรือบางรายก็บ่นว่ารายละเอียดในบางหมวดดังที่กล่าวมาข้างต้น ดูเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมในการปฏิบัติ
แต่ในทัศนะส่วนตัวของผูเ้ ขียนเอง กลับเห็นว่า สิง่ สำ�คัญทีผ่ ปู้ ฏิบตั คิ วรจะมองให้ตรงกันคือ พวกเรายอมรับ
หรือไม่ว่าการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมนั้นเป็นปัญหาที่หมักหมมมานาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว                 
ให้หมดไป คงไม่สามารถทำ�ได้และเห็นผลในทันที แต่การที่มีแนวทางต่างๆออกมาเพื่อควบคุมหรือลดทอน                
ปัญหาดังกล่าวให้เบาบางลง เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติคงต้องหาคำ�ตอบให้ตัวเองด้วยว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็น
สิ่งที่ควรทำ�  หรือเป็นสิ่งที่ตนจำ�ใจทำ�กันแน่ และหากมันเป็นสิ่งที่ควรทำ�  เราคงต้องช่วยกันปฏิบัติหรือออกแบบ          
การปฏิบัติ ให้นำ�ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้
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ผู้ จัดการกพย.แถลง

แนะนำ�เว็บไซต์

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
เกณฑ์จริยธรรมที่ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
เมื่อ กพย. เริ่มเสนอเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2                    
เมื่อปี 2552 มีบรรยากาศของการตอบสนองที่หลากหลาย ทั้งการสนับสนุน ความกังวล และที่ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ในที่สุดได้
มีการรับรองออกมาเป็นมติ “ยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม: เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ผู้ป่วย” พร้อมทั้งรับรองยุทธศาสตร์ด้วย ต่อมาได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (20 กรกฎาคม 2553)
หลังจากนั้น เรื่องนี้ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการติดตามสมัชชาสุขภาพระบุว่าเมื่อวันที่                 
26 กรกฎาคม 2554 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
นำ�โดย ศ.(คลินิก) นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ประธานอนุกรรมการฯ และ นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ ประธานคณะทำ�งาน
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สง่ เสริมจริยธรรมผูส้ งั่ ใช้ยาและยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม ภายใต้คณะอนุกรรรมการฯ
ร่วมกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย โดยมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร
สาธารณสุข ผู้สั่งใช้ยา เภสัชกรในสถานพยาบาล สถานบริการเภสัชกรรม บริษัทยา ผู้แทนยา ผู้บริหาร ผู้จัดซื้อจัดหายา
ของสถานพยาบาล บุคลากรจากสถานศึกษา และนักกฎหมายเข้าร่วมกว่า 100 คน
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีมติรับรองร่างเกณฑ์จริยธรรม            
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีการเผยแพร่ทั่วไป กพย. ก็ได้สนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ด้วยเช่นกัน
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง
ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขก็มคี วามคืบหน้าในการดำ�เนินงาน โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557               
ที่มีแนวทางปฏิบัติในแต่ละส่วนของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการคือโรงพยาบาลก็พบว่ายังมีอุปสรรคที่ทำ�ให้เกิดความล่าช้าในการนำ�ไป                   
ปฏิบัติการต่อ เช่น มีการยื่นคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่าง อ้างว่าไม่มีความจำ�เป็น เป็นต้น คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการ               
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเกณฑ์นี้   
กพย. ในฐานะทีม่ สี ว่ นร่วมในการเสนอวาระนี้ และร่วมขับเคลือ่ นผลักดันจนเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดงั กล่าว
ขอยืนยันว่า เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยเป็นทิศทางที่มีมาตรฐานเดียวกับสากล                         
ที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใสและจัดการในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงิน ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายที่
ต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายเงินของอุตสาหกรรมยาให้แก่แพทย์ เกณฑ์นี้จะช่วยให้การสั่งจ่ายยามีความ                  
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และผลประโยชน์ย่อมตกแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมในที่สุด
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ�ฉบับ - สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ / สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
กองบรรณาธิการ - นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / รังสรรค์ ศิริชัย / อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร / ภาณุโชติ ทองยัง/ ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch

โดย > ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค
http://projects.propublica.org/open-payments/?search=drug&m
ain=&compare=)
นับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำ�หนดให้บริษัทยาและ
บริ ษั ท เครื่ อ งมื อ แพทย์ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การส่ ง เสริ ม การขาย               
ที่กระทำ�ต่อแพทย์และโรงเรียนแพทย์ ปรากฏว่ารายงานชุดแรกที่
นำ�เสนอสู่สาธารณะครอบคลุมกิจกรรมในช่วงห้าเดือนหลังของ        
ปี 2556 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่รัฐบาลกำ�หนดแล้ว
ProPublica (http://projects.propublica.org/open-payments/?sear
ch=drug&main=&compare=) ได้น�ำ ข้อมูลของบริษทั ยาและบริษทั เครือ่ งมือแพทย์มาเปรียบเทียบและจัดใหม่
ในรู ป ที่ ง่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น สามารถค้ น ได้ ง่ า ยว่ า แต่ ล ะบริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายยาและ                         
เครื่องมือแพทย์คิดเป็นมูลค่าเท่าใด  ยาหรือเครื่องมือแพทย์แต่ละยี่ห้อมีการส่งเสริมการขายด้วยมูลค่าเท่าใด รวมทั้ง
สามารถเรียงลำ�ดับได้ว่าบริษัทใดบ้าง ยาหรือเครื่องมือแพทย์ยี่ห้อใดที่มีค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงสุด จากภาพข้างต้น              
จะเห็นได้วา่ บริษทั ใดบ้างทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงสุด 5 ลำ�ดับแรกและค่าใช้จา่ ยสำ�หรับยาและเครือ่ งมือแพทย์รายการใดที่ สูงสุด
5 ลำ�ดับแรก

http://www.policymed.com/about_policy_and_medicine/
  
Policy and Medicine เป็นเว็บไซต์ที่นำ�เสนอเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ตั ว ตามกติ ก าของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ด้ า นสุ ข ภาพและ                
ด้วยความเป็นผู้นำ�ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Physician Payments
Sunshine Act, Policy and Medicine จึงช่วยทำ�ให้บริษทั ยาและบริษทั
เครื่องมือแพทย์ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกระดับ. นอกจากนี้ Policy
and Medicine ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆด้านสุขภาพและกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพได้รอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน
ตัวอย่างบทความที่นำ�เสนอในเดือนมกราคม 2015 (http://feeds.feedblitz.com/policymed) ได้แก่
1. Mythbuster : Industry Involvement in Medical Education: Debunking the Myth เป็นบทความที่เขียนโดย
Harry Pellman, M.D. บรรยายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวของอุ ต สาหกรรมที่ เข้ า ไปมี บ ทบาทในการศึ ก ษาของแพทย์ .                          
ด้วยประสบการณ์ 22 ปีที่เป็นกรรมการในสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา...
2. OIG เรียกร้องข้อเสนอใหม่ๆเพื่อส่งเสริมกฎหมายต่อต้านการให้สินบน; คำ�แนะนำ�จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
พัฒนาการเฝ้าระวังการโกง โดยโธมัส ซัลลิแวน ในแต่ละปี สำ�นักงานผู้ตรวจการ (OIG) จะเชิญชวนให้มีการเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงบทบัญญัติภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งให้วิพากษ์วิจารณ์เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวัง    
การโกง….
3. การยุตคิ ดีไดอิชซิ งั เกียวกับข้อตกลงบริษทั ซือ่ ตรง  Daiichi Sankyo Inc., บริษทั ยาสัญชาติญปี่ นุ่ และสำ�นักงาน
ใหญ่ประจำ�สหรัฐในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์, ได้ยินยอมจ่ายเงิน 39 ล้านเหรียญเพื่อแก้ปัญหาการฟ้องร้องว่าบริษัทละเมิด
False Claims Act. ในคำ�ฟ้องมีการกล่าวหาว่า ไดอิชทิ �ำ การตลาดยาลดความดันโลหิตและยาเบาหวานโดยอ้างสรรพคุณ
นอกฉลากและจ่ายสินบนให้แพทย์เพื่อจูงใจให้สั่งจ่าย...

แนะนำ�โค

รงการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาร่ ว มกั บ กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย (กสพท.) เครื อ ข่ า ย                     
“โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU Hospitals)” โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ (UHosNet) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ได้ร่วมกัน
พัฒนาโครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้     
โรงพยาบาลนำ�การใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติโดยผนวกไว้ในระบบงานประจำ� และ
เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลในการทำ�งานและเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้างต้นแบบ (model) ของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. พัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ
4. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาความตระหนักรูแ้ ละการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
กรอบการดำ�เนินการมีกุญแจสำ�คัญ 6 ประการ (PLEASE)คือ
1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด (Pharmacy and Therapeutics Committee)
2. ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน (Labeling and Leaflet)
3. เครื่องมือจำ�เป็นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Essential RDU tools) โดยเน้นโรคที่พบบ่อยและ/หรือใช้การรักษาที่มีราคาแพง          
กลุ่มประชากรกลุ่มพิเศษ และรายการยาที่ควรสั่งใช้ด้วยความระมัดระวัง
3.1 Clinical practice guideline
3.2 Hospital formulary review
3.3 Proper laboratory monitoring and investigation
3.4 Information system for RDU monitoring
3.5 Drug use monitoring for patient safety
4. ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย (Awareness of RDU in health personnel and patients)
5. ความปลอดภัยและการสั่งใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population prescription and safety)
6. จริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมการขายยา (Ethics in prescription and drug promotion)
แผนการดำ�เนินการระยะแรกเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่ธนั วาคม 2556 –ธันวาคม 2558 มีโรงพยาบาลเข้าร่วมดำ�เนินการเป็นโรงพยาบาล
นำ�ร่องจำ�นวนประมาณ 30 – 40 แห่ง หลังจากนั้นจะขยายเวลาถึงปี 2560 โดยเพิ่มโรงพยาบาลเป้าหมายให้มากขึ้น
โครงการนี้ได้เริ่มเปิดตัวโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 29–30 ตุลาคม พ.ศ.2557

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

ปีท่ี 6 / ฉบับที่ 24 / ธันวาคม 2557

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ขอบคุณภาพประกอบจาก
“หนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย”

