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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน ป.ป.ช. ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข         
ที่สนับสนุนให้เกิดการศึกษานี้ ขอขอบคุณ คณะที่ปรึกษาการวิจัย คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยา คณะอนุกรรมการสงเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ ที่ได้ขับเคลื่อนให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาสู่การปฏิบัติและให้
ข้อเสนอแนวทางการทําวิจัย พร้อมกันนี้ขอระลึกถึง ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ที่ได้เริ่มต้นสนับสนุนแนวคิดนําเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลกสู่การปฏิบัติ และขอบคุณเครือข่ายสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่ได้ผลักดันให้เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาด
จริยธรรม จนเกิดผลเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ตลอดจนขอขอบคุณ โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและบุคลากรในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้ให้ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ทรงคุณค่า และให้ข้อมูล
อันเป็นประโยชน์แก่การวิจัยและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมทุกท่านที่ได้เอ่ยนามดังรายชื่อ
ในหน้าถัดไปและท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนาม 
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ขอขอบคุณบุคคลที่ให้ข้อมูลและความเห็นที่ทรงคุณค่าแก่งานวิจัยนี้ 
 

1. นพ.ภูษิต ประคองสาย   ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
2. ผอ.สมชาย ถิระวันธุ์       ผู้อํานวยการสํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวสุชาฎา วรินเวช หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการปูองกันการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
4. ภก.ไตรเทพ ฟองทอง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
5.  ภก.ไพรัตน์  หริณวรรณ      โรงพยาบาลลําปาง 
6. ภญ.อุษณีย์   กิตติวงศ์สุนทร          โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 
7. ภญ.สุรีรัตน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี   โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
8. ภก.ธงชัย  วลัลภวรกิจ                       โรงพยาบาลเพชรบุรี 
9. ภก.ยงยุทธ  โล่ศุภกาญจน์    โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
10. ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
11. ภญ.มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล   โรงพยาบาลลําปาง  
12. ภก.เกรียงไกรยุทธ คํามีผล   โรงพยาบาลชัยนาท  
13. ภก.นักขตั เสาร์ทอง   โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย 
14. ภญ.สุกัญญา  ดีอ่อน   โรงพยาบาลไชโย จ.อ่างทอง 
15. ภญ.จันทรกานต์ อภิสิทธิ์ศักดิ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 
16. ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ์  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
17. ภญ.วิชชุนี พิตรากูล    โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  
19. ภญ.สุธารส ปริญญาปุณโณ  โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
20. นพ.อภิรัต  กตัญญุตานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
21. ภญ.อรพินทร์  ปราโมทย์   โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุร ี
22. ภญ.กษมา ลีรัตน์เสถียร   โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง 
23. ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ   โรงพยาบาล สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
24. ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์   โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
25. ภก.จิตรกร   มาตยวงศ์   โรงพยาบาลนามน จ.กาฬสินธุ์ 
26. ภญ.กมลชนก  บุญมาก   โรงพยาบาลภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
27. ภญ.จิตตวดี กมลพุทธ   โรงพยาบาลฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
28. ภญ.สุกัญญา นําชัยทศพล   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
29. ภญ.วัชราภรณ์ อติวรรณกุล  โรงพยาบาลบ้านแพง จ.นครพนม 
30. ภก.ทอง  บุญยศ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
31. ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์   โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
32. ผศ.(พิเศษ)อาภรณ์ จตุภัทรวงศ์  โรงพยาบาลวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
33. ภญ.มัลลิกา สุพล    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
34. ภก.รังสรรค์ ศิริชัย    โรงพยาบาลอํานาจเจริญ   
35. ภญ.จันทร์จรีย์  ดอกบัว     โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
1.  ความเป็นมา 
 ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจนทั่วโลกแล้วว่าการส่งเสริมการขายยามีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิด
การสั่งจ่ายยาที่ไม่สมเหตุผลส่งผลทําให้เกิดปัญหาการบริโภคยาเกินจําเป็น บริโภคยาราคาแพงเกินควรทั้งใน
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 องค์การอนามัยโลก ให้มีการจัดทําเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา (WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion) เพ่ือให้
เป็นต้นแบบสําหรับประเทศสมาชิกนําไปประยุกต์ใช้ตามความสมัครใจและตามบริบทของแต่ละประเทศ และ
ในเวทีสมัชชาองค์การอนามัยโลก ในปี ค.ศ. 2007 องค์การอนามัยโลกยังคงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
รับผิดชอบในการติดตามและสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งการนํามาตรการทางกฎหมายมา
ใช้เพ่ือจัดการกับการส่งเสริมการขายที่ให้ข้อมูลบิดเบือน ตลอดจนการสร้างกลไกที่จะติดตามการส่ งเสริมการ
ขาย พร้อมกับจัดให้มีแหล่งให้ข้อมูลด้านยาที่เป็นอิสระ  
 ประเทศไทย ได้พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย ตามแนวทาง
องค์การอนามัยโลก โดยออกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2559 
และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศไทย อาศัยหลักการและแนวคิดของการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
จริยธรรมในการสั่งใช้ยา ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาล  
การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดําเนินการภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  (service plan RDU) ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นการดําเนินการตาม
แนวทางโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามกุญแจสําคัญ 6 ประการ (P-L-E-A-S-E) ซึ่ง E- 
Ethics ซึ่งเป็นมีแนวทางที่ส่งเสริมการดําเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา นอกจากนี้ 
ยังมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยา. ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ. เพ่ือส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์คํานึงถึงเหตุผลทางวิชาการในการตัดสินใจสั่งใช้ยามากกว่า
คํานึงถึงผลประโยชน์จากบริษัทยา และส่งเสริมการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การ
ปฏิบัติในทุกภาคส่วน ประกอบกับ พ.ร.บ.ป.ป.ช.ที่มีเนื้อหาที่เป็นแนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติ
ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการควบคุมภายในของนิติ
บุคคล ซึ่งการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการปูองกันมิให้ทําผิดตามกฎหมายดังกล่าว 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปมติของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป .ป.ช. รวมถึงการขับเคลื่อนให้มีการ
นําไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระบบงานประจํา โดยบูรณาการแนวคิดของการ
ประเมินธรรมาภิบาลในการจัดการระบบยา (Governance in pharmaceutical system) ขององค์การ
อนามัยโลก การพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (Health Accreditation) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)   และ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาของ
โรงพยาบาล รวมถึงเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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สามารถนําไปใช้พัฒนาการขับเคลื่อนตามนโยบายกับโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดอ่ืนๆ ของรัฐทั่ว
ประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสํารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในโรงพยาบาลรัฐ 

2.2 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  จริยธรรมการสั่งใช้ยาและ          
ธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาลรัฐ 

2.3 เพ่ือทดลองประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา จริยธรรมการสั่ง
ใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 

3. วิธีการศึกษา 
เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (mixed methods) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการพัฒนาแบบสํารวจสถานการณ์ และแบบ
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

4.  ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยนําเสนอ 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลส ารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ใน

โรงพยาบาลรัฐ 

 การสํารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจ การนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ สํารวจด้วยแบบสํารวจ
ดังกล่าวใช้กรอบแนวคิดของ Donabedian (ค่าส ัมประสิทธิ ์แอลฟุาของครอนบัค (Cronbach's 
alpha coefficient) เท่ากับ 0.735) มีการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจ การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ   
ไปปฏิบัติ ใน 13 เขตสุขภาพด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการสํารวจ มีผู้ตอบกลับจํานวน 1,022 คน ส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเภสัชกร (ร้อยละ 76.0) ผลการศึกษาพบว่ามีโครงสร้างการนําเกณฑ์จริยธรรมไป
ปฏิบัติครบทุกเขตสุขภาพ โดยทุกเขตสุขภาพให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ร้อยละ 97.9 นโยบายการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา ร้อยละ 93.0 และให้ความสําคัญกับนโยบาย
การจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย ร้อยละ 92.9 ซึ่งนโยบายเหล่านี้
นับว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ ส่วนการรับรู้
โครงสร้างการดําเนินการเหล่านี้ในทุกประเด็นในบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มการรับรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การ
ประกาศนโยบายจัดให้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของโรงพยาบาลขึ้นเองและการสื่อสารให้รับทราบทั่วกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ในระดับผู้บริหารซึ่งหมายถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมมีแนวโน้ม
ที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งมีความ
แตกต่างกับหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยการรับรู้ของผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 79.1 ร้อยละ 97.2  และ 
78.7 ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์ และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 50.0  

จากผลการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัยนี้ เห็นได้ว่ามีสัดส่วนการ
รับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นกว่าเดิมที่มีร้อยละการรับรู้เพียงร้อยละ 30 -40 จาก
การศึกษา เมื่อปี 2559-2560 กรณีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มที่มีความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้ส่วน
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หนึ่งเป็นเพราะขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจกล่าวโดยรวมว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่
ยังไม่มีการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้มีระบบการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เพ่ิมมากข้ึน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  
ด้วยการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่ผ่านมา ยังมิได้มีการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ         

ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการประเมินตนเองของโรงพยาบาล รวมทั้งมิได้มีการ
แสดงเอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือยืนยันว่ามีการปฏิบัติจริง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักการขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดของการประเมินธรรมาภิบาลในการ
จัดการระบบยา (Governance in pharmaceutical system) ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Health Accreditation) 
ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)  และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งให้ความสําคัญกับหลักการ 5 ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทํางานของบุคลากรหน่วยงาน และ
ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเฉพาะกับงานของโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา  แล้วนําเข้ามาพิจารณาในการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับตัวแทน
จากโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนจากสํานักงาน ป.ป.ช ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะทํางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา ทําให้ไดห้ลักการรวมทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้ 

1) การน าองค์กร เป็นการประเมินการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล และการ
ดําเนินการของผู้บริหารสูงสุดต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของบุคลากร การส่งเสริมให้คํานึงถึงผลประโยชน์ผู้ปุวยและส่วนรวม การ
ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพของผู้ปุวย และการกําหนดให้การสั่งใช้
ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

2) การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม เป็นการประเมินการใช้อํานาจของผู้บริหาร โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมและหลักจริยธรรม  ในการคัดเลือกผู้เข้าประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานที่ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทยา การจัดระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา และการสั่งใช้ยา การสั่งการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล เพื่อปูองกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยพ่วงกับการ
จัดซื้อยาของโรงพยาบาล แต่นําไปใช้ในกิจการส่วนตน การกํากับดูแล ตรวจสอบการนําสิ่งของ
หรอืบริการจากบริษัทยา ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3) การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและธรรมาภิบาลระบบยา
ประกอบด้วยหลักการย่อย 3  องค์ประกอบ ดังนี้ 
ก.   การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาลโดยการมี

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือคณะกรรมการอ่ืนในลักษณะของสหวิชาชีพ 
การจัดซื้อจัดหา และการสั่งใช้ยา รวมถึงการจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และมี
การกํากับติดตาม การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการรายงานข้อมูลการรับสิ่ง
สนับสนุนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
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ข.   กระบวนการด าเนินที่ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่กําหนด และการให้ข้อมูลแก่
สาธารณชน รวมถึงผู้แทนยา/บริษัทยาอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ  

ค.   การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในโรงพยาบาล ไม่มีการส่งเสริมการโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขายยาใดๆ ในเชิงธุรกิจ การไม่รับเ งิน ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่เงิน และ
ประโยชน์อื่น ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เพื่อแลกกับการจัดซื้อ จัดหายาหรือสั่งใช้ยา หรือการ
รับที่นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา1  

4) การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  เป็นการประเมินผู้บริหารสูงสุดในการให้
ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ การทบทวนนโยบายและ
มาตรการ การนําผลการตรวจสอบของหน่วยงานเกี่ยวข้องไปปรับปรุงการทํางาน รวมถึงการ
จัดทําแผนงานและดําเนินการตาแผนงานเพ่ือลดโอกาสที่นําไปสู่การแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ การวางระบบเฝูาระวัง การร้องเรียนและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้ร้องเรียน 

5) คุณภาพการด าเนินงาน เป็นการประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของโรงพยาบาล
เป็นไปอย่างโปร่งเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด บุคลากรให้การปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม ให้ข้อมูลที่จําเป็นอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และการไม่เรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่อ่ืน หรือ
ประโยชน์อ่ืนที่อาจคํานวณเป็นเงินได้เป็นการส่วนตัวเพ่ือแลกกับการจัดซื้อ จัดหายา และ/หรือ
การสั่งใช้ยา 

6) มาตรการและประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาลได้มีการสื่อสารประกาศ
เกณฑ์จริยธรรม แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ช่องทางร้องเรียน และการแจ้งกลับ
ผลการแก้ปัญหาหรือดําเนินการตามข้อร้องเรียน 

7) การปรับกระบวนงาน เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาลมีการปรับกระบวนงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมฯ การมีแนวปฏิบัติในการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้แทนยา และผลการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาว่าเป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

 

จากหลักการและแนวคิดข้างต้น นําไปสู่การออกแบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่
ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ แต่ละแบบมีกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ไม่ซ้ําซ้อนกัน โดยเป็นการประเมิน
รอบด้าน ครอบคลุมการประเมินตนเอง แล้วมีการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงพร้อมแสดงเอกสารและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับและการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากโรงพยาบาล รวมทั้งมีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลซึ่งมิใช่เป็นผู้รับผิดชอบการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติโดยตรง และการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินจากประชาชนหรือผู้รับบริการจากโรงพยาบาลโดยตรง ตลอดจนผู้
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่จัดเป็นผู้รับบริการจากโรงพยาบาลโดยอ้อม 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินในการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ไม่สามารถเข้าเยี่ยมและประเมิน ณ สถานที่จริงได้ จึงจําเป็นต้อง
                                                                 
1 การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาตหิรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสตา่งๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
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ปรับเป็นการประเมินออนไลน์ โดยให้โรงพยาบาลนําส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่รวมถึงภาพถ่าย ณ 
สถานทีจ่ริงแทน และเปิดโอกาสให้มีการนําส่งเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติมได้ หากพบว่าเอกสารและหลักฐาน
ที่ได้รับนั้นยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน  

แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ โดยแต่ละแบบ
มีกลุ่มเปูาหมาย และวิธีการนําไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้   

1) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการประเมินตนเอง (self - assessment)  
 กลุ่มเปูาหมาย : ผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง ผู้อํานวยการ   
    โรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการโรงพยาบาล  
 ประเมินโรงพยาบาลแห่งละ 1 ชุด 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

2) แบบประเมินเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) (ค่าความ
สอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.939) 
 โรงพยาบาลเป็นผู้นําส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 ชุด เพื่อให้ผู้วิจัยส่งต่อผู้ตรวจ 
    ประเมินเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
 ผู้ตรวจประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยเลือกมาจากเภสัชกรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการ 
    ประเมินงานของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี จํานวน 2 ท่าน 
 การประเมินให้ใช้วิธีประเมินเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นอิสระ ก่อนนํา 
    ผลการประเมินมาประชุมแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้วิจัยเพื่อให้ได้ผลการประเมินหรือ 

          คะแนนที่เป็นมติเอกฉันท์ของผู้ตรวจประเมินทั้งสองท่าน 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

3) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (internal assessment) (ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
Kuder-Richardson KR-20 = 0.939) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ในที่นี้ หมายถึง  

1. บุคลากรของโรงพยาบาลที่อาจเป็นแพทย์ผู้สั่งใช้ยา (แพทย์/ทันตแพทย์)  
2. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมหรือเภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบริหาร

เวชภัณฑ์/จัดซื้อยา  
3. เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานผู้ปุวยนอก งานผู้ปุวยใน  
4. ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น  

5. กรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) 
 กําหนดสัดส่วนให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการ 
     เภสชักรรมและการบําบัด (PTC) มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 กําหนดสัดส่วนให้แพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) มี 

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 กําหนดสัดส่วนให้ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ 

บําบัด (PTC) มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 
4) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (external assessment) (ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.841) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก ได้แก่  ผู้แทนยาหรือผู้แทนของบริษัทยาที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเปูาหมาย : ให้เก็บข้อมูลจากผู้แทนยาที่เคยมาติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโรงพยาบาล 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

 

นอกจากการประเมินด้วยแบบประเมินทั้ง 4 แบบ แล้ว ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาล เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการสังเกตสัญญาณการเปลี่ยนแปลง (signal detection) เพ่ือเป็นการเฝูาระวังภายใน
สําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ในการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยานอกเหนือจาก
การติดตามจากปริมาณและมูลค่าของการใช้ยาสูงสุดอยู่แล้ว 

ส่วนที่ 3 ผลการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม 

 ผลการศึกษาส่วนที่ 3 นี้ ประกอบด้วยผลการนําเครื่องมือไปทดลองใช้ 2 เครื่องมือ ได้แก่ แบบ
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และ แนวทางการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตามธรรมาภิบาล
ระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

3.1 ผลการน าแบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปทดลองใช้ 
 ตามที่ได้นําเสนอแล้วว่าสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคโควิด -19 ทําให้ผู้วิจัยได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการเปิดรับสมัคร
โรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นมีนาคม 2564 ทํามีโรงพยาบาลที่สมัครเข้า
ร่วมมีจํานวนเพียง 67 แห่ง และโรงพยาบาลที่ส่งผลประเมินตนเองมามีเพียง 13 แห่ง โรงพยาบาลที่
ส่งผลการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมี 9 แห่งและโรงพยาบาลที่ส่งผลการประเมินโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในมี 5 แห่ง โดยที่มีโรงพยาบาลเพียง 2 แห่งที่ส่งผลการประเมินครบทั้ง 4 
รูปแบบย่อย  โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด M1 (โรงพยาบาลทั่วไป) และ F2 (โรงพยาบาลชุมชน) อย่าง
ละแห่ง โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง โรงพยาบาลแห่งแรกแจ้งว่าไม่รับการสนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยา 
ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่สองแจ้งว่ารับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

ผลจากการทดลองประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติที่ได้นําเสนอจากโรงพยาบาลที่รับ
และไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยา มีผลการประเมินคะแนนที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้มาจากสาเหตุหลัก
อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก โรงพยาบาลที่รับและไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยาต่างได้รับการประเมินว่า
ขาดหลักฐานมาแสดงเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า เมื่อไม่รับการสนับสนุนแล้ว โรงพยาบาลย่อม
ไม่มีหลักฐานมาแสดง แต่ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่เป็นผู้ตรวจประเมินยอมรับและให้คะแนนได้ 
หากมีการระบุไว้ในแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลให้ชัดเจน และยั งได้ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมด้วยว่าวิธีการประเมินที่เหมาะสมกว่าควรเป็นการตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่จริง ซึ่งในส่วนนี้ 
ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยว่าการพิสูจน์ตรวจสอบอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแทนการประเมินออนไลน์ เพ่ือให้โรงพยาบาลได้รับคะแนนตามความเป็นจริง  
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ประการที่สอง ผลการประเมินที่ได้รับจากทั้งสองโรงพยาบาลชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลไม่ได้ระบุแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นเรื่องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการเพ่ือให้ โรงพยาบาลของรัฐสามารถปกปูองชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจในเรื่องนี้ไว้ได้  

ประการที่สาม โรงพยาบาลที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้งสองแห่งยังมิได้มีการดําเนินการใดๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ทําให้ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ ผ ล
การศึกษาในครั้งนี้ ควรเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจว่าได้มีการดําเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลและผู้ร้องเรียนที่อาจเป็นผู้ต้องการให้
มีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงหรือผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ 
 ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นด้วยว่าโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งยังขาดทักษะในการเลือกแสดง
หลักฐานที่สอดคล้องกับเรื่องที่ดําเนินการ ซึ่งอาจแก้ไขด้วยการแสดงตัวอย่างหลักฐานที่เป็นทางการ
และน่าเชื่อถือ รวมทั้ง อาจมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม ตลอดจนการแสดงตัวอย่างหลักฐานที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ 

 3.2 การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือติดตามอิทธิพลจากการส่งเสริมการขายยาต่อการสั่งยาของ
แพทย์  แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ   

1) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับโรงพยาบาล  
ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโรงพยาบาลได้แก่ การสั่งซื้อยามาสํารองในคลังโดย

ยังไม่จําเป็นการซื้อยาปริมาณมาก การสั่งซื้อยานอกบัญชียาโรงพยาบาลสําหรับผู้ปุวยเฉพาะ
ราย การสั่งซื้อยาที่มีผู้ผลิตน้อยราย การซื้อยาราคาแพงกว่าราคาจากการจัดซื้อร่วมระดับ
จังหวัด การสั่งซื้อยาต้นแบบที่มีราคาสูงกว่า กรณีที่มียาชื่อสามัญ และแบบแผนการสั่งยาของ
แพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสั่งซื้อและสั่งใช้ยา ร่วมกับข้อมูลจากการสํารวจ 
แหล่งข้อมูล: ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล 
(HIS) ฐานข้อมูลการสั่งซื้อยาและคลังยา ( Inventory database) ข้อมูลจากรายงานการ
สั่งซื้อยาและกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา  การประเมินตนเองด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ที่นํามาวิเคราะห์เชื่อมโยง

กัน 

 ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน: ภาพรวมประเทศ เขต จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย มูล
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานบริการสุขภาพของรัฐต่อปี  ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของแต่ละโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อประชากร มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านยา
ของยาแต่ละกลุ่มยาสูงสุด 10 อันดับแรก เฉพาะผู้ปุวยนอก มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านยา
ของยาแต่ละกลุ่มยาสูงสุด 10 อันดับแรก แยกตามสิทธิรักษาพยาบาลในผู้ปุวยนอก  
ร้อยละการสั่งใช้ในบัญชียาหลักต่อการใช้ยาทั้งหมด แยกตามรายกลุ่มยา 

 ข้อมูลส่วนที่ 2 ประเด็นการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูล ภาพรวมของประเทศ และ
เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลประเภทเดียวกัน ในจังหวัดหรือเขตเดียวกัน   
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- รายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูง 20% แรกของมูลค่ายาที่ใช้ทั้งหมด เช่น ยาใน
บัญชียา จ.2   

- การสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ (indication) ซึ่งหมายถึงการจ่ายยาเกินความจําเป็น  
- การสั่งยาต่างกันดว้ยข้อบ่งชี้เดียวกันโดยแพทย์สาขาเดียวกันสังเกตยาบางชนิดที่

สั่งใช้จํานวนสูงผิดปกติ ยาที่มีแนวโน้มการใช้สูง ยานอกบัญชียาหลัก และยา
ราคาแพง 

- โรงพยาบาลที่มีนโยบายยาชนิดเดียวยี่ห้อเดียว (one generic one brand 
name)  

- รายการยาของโรงพยาบาล ที่มีมากกว่า 1 ชื่อการค้า ทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ  
 แหล่งข้อมูลและลักษณะข้อมูล: วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยฐานข้อมูล Health 
Data center (HDC) 

 การสั่งใช้ยาเพ่ือใช้ประกอบการติดตามผลการดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาที่
จําเป็น ต้องมีข้อมูลหลัก 2 ส่วนได้แก่ข้อมูลการส่งเสริมการขาย และข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์  โดยข้อมูล
ส่วนแรก คือ ข้อมูลการส่งเสริมการขายได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อยา วิธีการส่งเสริมการขาย วันเวลาที่ส่งเสริมการ
ขาย และรหัสแพทย์ และชื่อโรงพยาบาลที่ไปทําการส่งเสริมการขาย สําหรับสถานการณ์ที่ผ่านมา มีเพียงผล
การสํารวจของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นข้อมูลของบริษัท ไม่มีข้อมูลจากการสั่งซื้อ
หรือสั่งใช้ ที่อาจนํามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับแบบแผนการสั่งยาของแพทย์ สําหรับข้อมูลส่วนที่ 2 คือ การ
สั่งใช้ยาของแพทย์ ขณะนี้มีข้อมูลแฟูมรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม และฐานข้อมูลการให้บริการของ
โรงพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ประเมินการสั่งยาของแพทย์และติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราและชนิดของการสั่ง
ยาของแพทย์ และลักษณะของผู้ปุวยได้  ฝุายเภสัชกรรมและเลขานุการกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
(Pharmacy Therapeutic Committee, PTC) ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ได้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการ
ให้บริการของโรงพยาบาลในการวิเคราะห์แบบแผนการสั่งยาของแพทย์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเพ่ือให้เกิด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Service Plan) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาตามเกณฑ์ (drug utilization evaluation, DUE) สําหรับยา
ที่มีเง่ือนไขการใช้และยาราคาแพง เช่น ยาปฏิชีวนะหรือยารักษามะเร็งบางชนิด และใช้วิเคราะห์ชนิด ปริมาณ
และมูลค่าการสั่งยานอกบัญชียาหลัก เทียบกับการสั่งยาของโรงพยาบาลที่ผ่านมา ซึ่งสามารถวิเคราะห์และ
สะท้อนข้อมูลกลับให้แพทย์รายบุคคลหรือรายแผนก  

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการใช้ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลร่วมกับข้อมูลชุดอ่ืน เพ่ือติดตาม
และประเมินผลการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาต่อพฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์  
 เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลจะวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งยาของแพทย์ เพ่ือประกอบการ
ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา โรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลการเข้าพบ
และกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยากับแพทย์ผู้สั่งยา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนําเสนอ
ข้อมูลต่อ PTC ในประเด็นเชิงจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา และมีการดําเนินการจัดการ กรณีที่พบอิทธิพล
จากการส่งเสริมการขายยาต่อแบบแผนการสั่งยาที่อาจส่งผลต่อผลการรักษาและค่าใช้จ่ายด้านยาของ
โรงพยาบาล  
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 นอกจากนี้ตามแนวทางประเด็นที่ให้โรงพยาบาลมีการรวบรวมข้อมูล พบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้
มีข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งยาของแพทย์ตามประเด็นไว้พร้อมในการรายงาน และจําเป็นต้องใช้เวลา
รวบรวมข้อมูล 
5.  สรุปการศึกษา 

สถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในโรงพยาบาลรัฐของบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในภาพรวมเห็นได้ว่ามีสัดส่วนการรับรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าการรับรู้
ในอดีตที่ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2559-2560 พบการรับรู้เพียงร้อยละ 30-40 และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างเขตสุขภาพ หรือขนาดโรงพยาบาล ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างตําแหน่งและวิชาชีพผู้บริหารซึ่งหมายถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลและหัวหน้า
กลุ่มเภสัชกรรมมีแนวโน้มที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม
มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มที่มีการรับรู้และความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดําเนินการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างจริงจัง 
การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบั ติงาน โดยเฉพาะ
แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้มีระบบการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เพ่ิมมากข้ึน 

การพัฒนาเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ที่พัฒนาขึ้นมุ่งหวังประเมินเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาในระดับโรงพยาบาล จากผลการทดลองประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไป
ปฏิบัติที่ได้นําเสนอจากโรงพยาบาลที่รับและไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยา มีผลการประเมินคะแนนที่ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากโรงพยาบาลที่รับและไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยาต่างได้รับการประเมินว่าขาด
หลักฐานมาแสดงเช่นเดียวกัน อีกทั้งการจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลไม่ได้มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้โรงพยาบาลที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้งสองแห่งยังมิได้มีการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ทําให้ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ ซึ่งประเด็นส่วนขาด
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลและสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการพัฒนาต่อไป ส่วนการให้
โรงพยาบาลรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา พบว่า
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งยาของแพทย์ตามประเด็นที่เสนอไว้พร้อมในการ
รายงาน และจําเป็นต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล ทําให้ไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ในเวลาที่จํากัด อย่างไรก็ตาม 
ในอนาคต ควรมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมพร้อมกับการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมข้อมูลและสามารถนํา
ข้อมูลที่มีอยู่วิเคราะห์ได้ต่อไป และจัดทําคู่มือการประเมินให้สมบูรณ์ รวมถึงการทบทวนแนวทางการใช้ข้อมูล
เฉพาะที่จําเป็นเพื่อวิเคราะห์ประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอจากโรงพยาบาลที่มีการน าแบบประเมินให้มีการทดลองใช้ 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ มีการดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ตามที่มีการสั่งการจาก
กระทรวงสาธารณสุข แต่การปฏิบัติยังไม่เห็นได้ชัดเจนนัก ยกเว้นเรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA) อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กําหนดแนวทาง
และมาตรการที่เกี่ยวโยงกับการประเมินและการปูองกันการสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล และการกํากับ
ติดตามในทุกระดับ เช่น การมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ให้
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โรงพยาบาลต้องทํา Drug use evaluation (DUE) รวมถึงได้มีการแจ้งเวียนหนังสือจากกระทรวง
สาธารณสุข ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เรื่องการรับเงินบริจาคจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของ
โรงพยาบาล ซึ่งได้กําหนดแนวทางรับเงินบริจาคจากบริษัทยาไว้ นอกจากนี้ จังหวัดที่มีระบบจัดการ
ด้านยาที่ดี เช่น มีการจัดทํากรอบบัญชียาจังหวัด ยังมีการจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัด “แทบไม่ต้องมี
ผู้แทนมา” รวมไปถึงกระบวนการกํากับติดตามของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) 
การลงประเมินของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบภายใน
ของจังหวัด การตรวจสอบของเขต รวมทั้งการนิเทศงานที่เข้มข้นขึ้น ทําให้งานของฝุายเภสัชกรรม มี
กระบวนการตรวจสอบมากขึ้น  

สําหรับความเห็นกระบวนการประเมินและการพัฒนาเครื่องมือที่ผู้วิจัยดําเนินการ 
ผู้ปฏิบัติงานเห็นด้วยกับหลักการของเครื่องมือที่ใช้ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยให้มี
หลักการดังนี้ 

1. ใช้เพ่ือการพัฒนาระบบการดําเนินงานภายในโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต 
และภาพรวมประเทศ 

2. ใช้ติดตามประเมินผลในภาพรวม และสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยใช้ระดับคะแนน 
3. สามารถบูรณาการในระบบงานประจํา 
4. ไม่เป็นภาระของผู้ให้ข้อมูล 
5. สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า กระบวนการประเมินเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ และเห็น

ประโยชน์กับการบูรณาการกับการประเมิน ITA เพราะการถูกประเมินเป็น“การกระตุ้นเตือนและถูก
จับตามอง” และข้อมูลจากการประเมินจะใช้บอกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้รับทราบ และในการ
ประเมิน ITA ของกระทรวงมีเรื่องยาอยู่แล้วบ้าง หากจะบูรณาการ ให้ชี้เปูาประเด็นสําคัญที่อยาก
ทราบ คําถามไม่ควรมีมาก และควรพิจารณาว่ามีหลักฐานใดบ้างที่ต้องการเพ่ือใช้ตอบได้ตรงกับ
ประเด็นที่ต้องการทราบ 

ผู้ร่วมทดลองใช้แบบประเมินได้สะท้อนความคิดเห็นต่อแบบประเมินว่า คําถามในแบบ
ประเมินมีจํานวนมาก  ทําให้ใช้เวลาในการตอบและติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาล สําหรับแบบประเมินที่ส่งให้บุคลากรตอบ การทําเป็นแบบประเมินออนไลน์ก็สะดวก 
ต่อไปหากมีนําไปใช้การประเมินอนาคต เสนอให้มีเวลาในการตอบและรวบรวมข้อมูลตามแบบ
ประเมินทั้งหมด เช่น โรงพยาบาลใหญ่ 1 เดือน โรงพยาบาลชุมชน 15 วัน และควรมีการประเมินปีละ 
1 ครั้ง นอกจากนี้ควรปรับคําถามให้ตรงประเด็นที่ต้องการให้มากขึ้น และแนบหลักฐานเท่าที่จําเป็น 
ส่วนการใช้ข้อมูลเพ่ือติดตามธรรมาภิบาลระบบยา ข้อมูลบางส่วน สามารถดึงมาจากระบบข้อมูลของ
โรงพยาบาล บางส่วนสามารถดูจากรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลสัดส่วนยา
บัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลัก แต่ข้อมูลบางส่วนที่สอบถามมา อาจไม่สามารถตอบได้ หากจะ
เชื่อมโยงการที่บริษัทยาสนับสนุนให้แพทย์ไปต่างประเทศ กับการสั่งใช้ยาเพิ่ม 
6.2 ข้อเสนอจากงานวิจัย 

1) การประเมินด้วยแบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยา  

(1) นโยบายและการดําเนินงาน เพ่ือการนําเกณฑ์จริยธรรมสู่การปฏิบัติมีความ
แตกต่างกันในแต่ละเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ส่งผลอย่างมากต่อความเข้มข้น
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ในการดําเนินงานของระดับโรงพยาบาล ดังนั้นส่วนกลาง ควรมี มาตรการ
สนับสนุนและกํากับติดตามในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในทุกระดับ 

(2) ควรเร่งพัฒนาความเข้มแข็งและมาตรฐานการทํางานของคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบําบัด เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธรรมาภิบาลระบบยา และการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

(3) ควรมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนการสร้างความเข้าใจที่ ตรงกันต่อบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ในวงกว้าง
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ ควรมีการสื่อสารจากสภาวิชาชีพ หรือ
ราชวิทยาลัย และไม่เฉพาะการสื่อสารภายในโรงพยาบาล และการสื่อสาร
นโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว รวมถึงสื่อสารให้
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักการของเกณฑ์จริยธรรมฯ ของหน่วยงานราชการ 

(4) เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นอาจไม่ได้สมบูรณ์ แต่สามารถใช้ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้  จึงควรนําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น บูรณาการกับการประเมิน 
MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) เพ่ือเป็น
เครื่องมือสําหรับการติดตามและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่
ยา พ.ศ. 2564  

(5) การขยายใช้เครื่องมือประเมินธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ไปยัง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามข้อมูลการ
ประเมินจากโรงพยาบาลทุกสังกัด พร้อมทั้งนําเสนอผลเปรียบเทียบในภาพรวม
ประเทศ 

2) การใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
(1) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ผู้รับผิดชอบ

การส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลสามารถนําเครื่องมือ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นระยะ  

(2) นักบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer, CFO) หรือผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบภายในของจังหวัดสามารถนําเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาล
ในจังหวัดเป็นระยะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสังเกตสัญญาณการเปลี่ยนแปลง
การสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยา ซึ่งอาจมีอิทธิพลของการส่งเสริมการขายยาของ
บริษัทยา  

(3) เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมของการสั่งยาตามเกณฑ์ (drug utilization 
evaluation, DUE) เป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับดูแลการสั่งใช้ยาให้เป็นไป
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับยาที่ต้องมีการควบคุมการใช้และยาราคาแพง  
จึงเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายให้โรงพยาบาลมีการรายงานการ
ดําเนินการ DUE ของแต่ละโรงพยาบาลโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ คาดว่าจะเกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์ต่อไป 
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(4) สําหรับระดับประเทศ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ใน
การใช้ข้อมูลจากแฟูมรายงานมาตรฐานเพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการ
สั่งยา โดยเฉพาะยานอกบัญชียาหลักและยาราคาแพง เพ่ือประกอบการพิจารณา
ผลการดําเนินการส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ 

 6.3 ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่บทบาทของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้สั่งใช้ยาในการเสริมสร้าง

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยา โดยมิได้ให้ความสําคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจยาของ
ประเทศไทย ในขณะที่สถานการณ์การส่งเสริมการขายยากําลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ประเทศที่
พัฒนาแล้วได้นํามาตรการทางกฎหมายเข้ามาบังคับใช้อย่างเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างธรรมภิบาลระบบ
ยาของประเทศให้เป็นระบบที่โปร่งใส สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ปราศจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส่วนภาคธุรกิจยาตอบรับด้วยการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการส่งเสริมการ
ขายยาให้สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนํามาตรการทาง
กฎหมายมาใช้กับภาคธุรกิจยาของไทยควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาของประเทศไทยให้เป็นระบบที่โปร่งใส สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
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บทที่ 1 
บทน า : การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาสู่การปฏิบัติ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 41 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2531  ได้มีมติรับรอง "เกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา" (Ethical criteria for medicinal drug promotion) และเรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกนําเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวไปปรับใช้ตามบริบทของประเทศ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายยาในแต่ละประเทศเป็นไปเพ่ือสนับสนุนการดูแลสุขภาพตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รวมทั้งมีระบบกํากับติดตามประเมินผลตามความเหมาะสม เพ่ือให้กา รนําไปปฏิบัติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ2 

สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความ
พยายามในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์ ตามแนวทาง
องค์การอนามัยโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการประกาศใช้และนําไปสู่การปฏิบัติ  

ในด้านภาคประชาชน กลุ่มศึกษาปัญหายาและมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาได้แปล  “เกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลก” เป็นภาษาไทยและพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 
2537, 2538, 2552 และ 25533 พร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาดําเนินการประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 

แพทยสภาได้มีบทบาทสําคัญโดยได้จัดให้มีการเพ่ิมหมวดว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนในกรณีที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม ในปี พ.ศ. 25494  สภาเภสัชกรรมยังมิได้กําหนดหมวดเฉพาะว่าด้วยจริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยา แต่มีการเพิ่มข้อบังคับท่ีว่าด้วยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ในปี พ.ศ. 2552 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ได้พิจารณาสถานการณ์การส่งเสริมการ
ขายยาพบว่ามีการเบี่ยงเบนไปจากหลักจริยธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของผู้ปุวย รวมถึงความเชื่อถือที่สังคมมีต่อแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง จึงมีมติรับ 
รองยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม5 และต่อมา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
คณะรัฐมนตรีรับรองมติดังกล่าว โดยมอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติรับไปดําเนินการ 3 เรื่อง 
กล่าวคือ  

1) ให้จัดทําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพ่ือให้
เป็นเกณฑ์กลางของประเทศท่ีทุกภาคส่วนนํามาใช้ โดยสามารถประยุกต์ใช้หรือขยายเพ่ิมเติมได้  

2) ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และ  

3) ให้ศึกษาระบบการนําเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ เพ่ือส่งเสริมให้มีการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                                 
2 World Health Organization. ( 1988) . Ethical criteria for medicinal drug promotion. World Health Organization. 
  https://apps.who.int/iris/handle/10665/38125  
3 องค์การอนามัยโลก (2531), เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา สําลี ใจดี และคณะ, ผู้แปล พิมพ์ครั้งที่ 4 2553 กรุงเทพมหานคร:ดาต้า เปเปอร์แอนด์พริ้นท์. 
4 แพทยสภา.ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 Retrieved May 29, 2018, from https://www.tmc.or.th/news_file/tmc-
rule-2549.pdf 
5 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 4 เรื่อง ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ปุวย  
retrieved July 2, 2010, from http://www.thaigov.go.th 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/38125
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คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจึงได้ผนวกยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.  2555–2559 โดยมีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ6 

ในปี พ.ศ. 2553  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยคณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ได้จัดทํา “เกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” และนําไปผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมยา หลายครั้ง  
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้มีมติเห็นชอบ
เกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กลางที่ทุกภาคส่วนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้  

ในที่สุด คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการประกาศใช้ "เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย" อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกเม่ือวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 

สําหรับการนําไปปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกที่ได้นําเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับทุกหน่วยงานในสังกัด และ
ขอให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ในที่เปิดเผย นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาวิชาชีพ หน่วยงานและเครือข่าย
สถานพยาบาล หน่วยงานและเครือข่ายภาคการศึกษา  สมาคมผู้ประกอบการด้านยา องค์กรรับรองและกํากับ
ดูแล รวมทั้งหมด 24 หน่วยงาน ได้ลงนามใน "บันทึกข้อตกลงเรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย" ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการนําเกณฑ์จริยธรรม
ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมในวงกว้าง7 

ครั้งนั้น กลุ่มสมาคมผู้ประกอบการด้านยาได้ขอให้มีการแก้ไขสาระสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับ
แรกบางส่วน  ดังนั้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ
ในการแก้ไขดังกล่าวและมีมติให้ประกาศใช้ "เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
พ.ศ. 2559" ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขเพ่ือสร้างการยอมรับและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ต่อไป 

ในด้านภาคธุรกิจเอกชน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ได้จัดทําเกณฑ์จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจําหน่ายยาสําหรับสมาชิก แล้วพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเป็นเกณฑ์จริยธรรมสําหรับ
สถานพยาบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25628 สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้ริเริ่มจัดทําเกณฑ์
จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยาสําหรับริษัทยาที่เป็นสมาชิกถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน และพัฒนาจนสําเร็จเป็น
ฉบับปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 25629  

โดยข้อเท็จจริง หากพิจารณาจากสถานการณ์การการนํานโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติ
เริ่มมีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมครั้งแรก เมื่อมีการจัดทําโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Rational Drug Use hospital: RUD) ในปีงบประมาณ 2556  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
                                                                 
6 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (2554) นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. Retrieved July 2, 2019, 
from http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/policy_file//20180124060211.pdf 
7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=608 
8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.prema.or.th/www/wp-content/uploads/2020/03/PReMAGuideline-TH.pdf 
9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://tpmacode.com/viewfile.php?x=2020_file1.pdf 

http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=608
http://www.prema.or.th/www/wp-content/uploads/2020/03/PReMAGuideline-TH.pdf
http://tpmacode.com/viewfile.php?x=2020_file1.pdf
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อย่างสมเหตุผล ได้ตระหนักถึงปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นมาโดยตลอด 
และพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จําเป็นต้องแก้ไข  จึงได้จัดทําโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการมาตรการตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ให้เกิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องการสร้างความตื่นตัวต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แก่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมให้เกิดโรงพยาบาลต้นแบบ และพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่เป็น
รูปธรรม10  

โครงการนี้ได้กําหนดหลักการดําเนินงานสําคัญๆ ผ่านกุญแจ 6 ประการ  กุญแจแรก ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy and Therapeutic committee)   
กุญแจที่ 2 ฉลากยา ฉลากยาเสริมและข้อมูลยาสู่ประชาชน (Labeling and leaflet) กุญแจที่ 3 เครื่องมือ
จําเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่งใช้ยาสมเหตุผล (Essential tools) กุญแจที่ 4 ความตระหนักรู้ของบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Awareness of RDU in Health personnel and 
patients) กุญแจที่ 5 การดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มพิเศษ  (Special population 
prescription and safety) และกุญแจที่ 6 จริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบยา 
(Ethics in prescription and drug promotion) รวมเรียกภายใต้ชื่อย่อว่า (P-L-E-A-S-E)  

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนี้ ได้รับความสนใจสูงมาก จึงเกิดการขยาย
เครือข่ายอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบัน โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงดําเนินการตามแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็ง ส่งผลให้ในที่สุด กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560– 2579) รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้าน Service 
Excellence กําหนดให้การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 

จากคําแถลงของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษาพยาบาลของประเทศไทย มีมูลค่าสูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสู งถึง 409,313 ล้านบาท คิด
เป็นค่ายา 163,000 ล้านบาท  หรือร้อยละ 39.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และพบว่ามีการสั่งใช้ยานอกบัญชียา
หลักแห่งชาติสูงมาก โดยเฉพาะยาในกลุ่ม ACEI-ARBs, Statin, NSAIDs Cox II และพบว่าในกลุ่มผู้ปุวยโรค
เรื้อรังโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีการใช้ยาซ้ําซ้อนและเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยากลุ่ม NSAIDs, Antihistamine, 
Benzodiazepine ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 20.4 - 43.6 รวมทั้งมีการใช้วิตามินเกินจําเป็นจํานวนมาก  มีการ
ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็น ในกลุ่มผู้ปุวยโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส และผู้ปุวยที่มีอาการท้องเ สีย
เฉียบพลัน  ส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา พบอาการปุวยจากเชื้อดื้อยาถึง  88,000 ครั้งและมีผู้เสียชีวิต 38,000 
คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ํากว่า 4.2 หมื่นล้านบาท ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึง
เห็นความจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับประเทศ และพัฒนาไปสู่
การประกาศนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) 

นโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan RDU) ที่
กระทรวงสาธารณสุขเลือกนํามาใช้นี้  ประกอบด้วยมาตรการ 3 ประการ ได้แก่ การจัดให้ยาที่มีคุณภาพ 

                                                                 
10

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/National-Drug-
Policy/06/RDU%20hospital%20projectedit%20edit16Nov15.pdf 

https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/National-Drug-Policy/06/RDU%20hospital%20projectedit%20edit16Nov15.pdf
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/National-Drug-Policy/06/RDU%20hospital%20projectedit%20edit16Nov15.pdf
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ปลอดภัย และมีต้นทุนที่เหมาะสม (Rational Drug Supply) การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational 
Prescribe) และการส่งเสริมประชาชนให้ใช้ยาถูกต้องปลอดภัย (Rational Use) ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง
ของกุญแจสําคัญ 6 ประการ (P-L-E-A-S-E) นโยบายนี้มีความเชื่อมโยงไปถึงการดําเนินการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล โดยกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลโดยตัวชี้วัดรวม 20 ตัว  โดยที่การ
ดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวด้วย  

ดังนั้น เมื่อกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศนํา “นโยบายส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ไปปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้มีการนํา
เกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติอีกทางหนึ่งด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสําคัญอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายให้ความสําคัญกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติเรื่องที่เกี่ยวกับการรับประโยชน์ทับซ้อน
ไว้ในหมวดที่ 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมาตราสําคัญ ๆ ได้แก่  
มาตรา 100 มาตรา 103 และ 123/5  ซึ่งในปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256111 แต่ยังคงสาระสําคัญทํานองเดียวกัน
บัญญัติไว้ในมาตรา 128 และมาตรา 176 ดังนี้ 

“มาตรา 128  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณ  เป็น
เงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ  ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด …” 

“มาตรา 176 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทํา
การ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป 
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือปูองกัน มิให้
มีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า แต่ไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายที่เกดิขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น  
ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง  
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ 
อํานาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม” 

นโยบายรัฐบาลในด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช 
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษามาตรการปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาและศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือเสนอมาตรการปรับปรุงระบบการควบคุมการเสนอการขายยา การสั่งจ่ายยา และการใช้สิทธิ

                                                                 
11 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF 
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รักษาพยาบาล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งนี้จากการศึกษา พบข้อมูลว่าสาเหตุที่ค่ารักษาพยาบาลในระบบ
สวัสดิการของข้าราชการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เกิดจากหลายปัจจัยและเก่ียวข้องโยงใยกับเครือข่ายการทุจริต 3 
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ กลุ่มสถานพยาบาลและบุคลากรในสถานพยาบาล และกลุ่มบริษัท
จําหน่ายยา โดยมีพฤติกรรมสําคัญ ได้แก่ พฤติกรรมช็อปปิ้งยา ซึ่งหมายถึงการใช้สิทธิโดยทุจริตของผู้มีสิทธิ
และเครือญาติ ทั้งที่เป็นผู้ปุวยหรือไม่มีอาการปุวย ด้วยการตระเวนใช้สิทธิของตนตามโรงพยาบาลต่างๆ 
หลายๆ แห่ง ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ขอรับยาเกินความจําเป็นทางการแพทย์ บางรายนํายาที่ได้จากการรักษา
ไปจําหน่ายต่อ และ พฤติกรรมยิงยา ซึ่งหมายถึงการจ่ายยาของบุคลากรในสถานพยาบาลโดยทุจริต เช่น สั่ง
จ่ายยาเกินความจําเป็นของผู้ปุวยหรือสั่งจ่ายยาเพ่ิมเติมที่ไม่เกี่ยวกับโรคของผู้ปุวย บันทึกข้อมูลสั่งจ่ายยาสูง
กว่าที่จ่ายจริง สั่งจ่ายยาโดยไม่มีการรักษา โดยมีเปูาหมายจ่ายยาออกไปมากๆ เพื่อทํายอดจําหน่ายยา เป็นการ
กระทําร่วมกันระหว่างบริษัทจําหน่ายยา สถานพยาบาลและบุคลากรในสถานพยาบาล มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น 
หรือเปอร์เซ็นต์ยา การเสนอผลประโยชน์ให้จากยอดจําหน่ายในหลายรูปแบบ เช่น ตัวเงิน ยาแถม การดูงาน
ต่างประเทศ เป็นต้น 
        ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมเห็นชอบให้มี
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้เป็นแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 

1.1 เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์คํานึงถึง
เหตุผลทางวิชาการในการตัดสินใจจ่ายยามากกว่าคํานึงถึงผลประโยชน์จากบริษัท
ยา 

1.2 การเสนอให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยา ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุก
สังกัด และกรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และในระหว่างที่
ยังไม่มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านยาดังกล่าว กรมบัญชีกลางต้องมี
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายผู้ปุวยนอกในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

1.3 กําหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา เพ่ือปูองกันการซื้อยาโดยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
ทั้งนี้ต้องนําเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายยา และหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 103/7 และมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาเป็น
เกณฑ์ในการจัดซื้อ 

2) ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 

2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายดําเนินการอย่างเข้มงวด 

2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 

2.3 ปลุกจิตสํานึกของบุคลากรของรัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
สร้างเครือข่ายเฝูาระวังพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยา การสั่งจ่ายยา และการใช้สิทธิ
อย่างไม่เหมาะสม 

2.4 ผลักดันให้มีการจัดทํามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตามมาตรา 123/5 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 



 

 
24 

 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ภาคเอกชนมีมาตรการปูองกันไม่ให้บุคลากรของตน
เสนอประโยชน์ให้แก่บุคลากรของรัฐ 

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จาก
การประมวลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ย่อมเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลสนับสนุนให้เกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของประเทศไทย รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้
จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวม 24 หน่วยงานเพ่ือนําเกณฑ์
จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติแล้ว12 โดยที่โรงพยาบาลของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่ว
ประเทศอยู่ภายใต้เครือข่ายนี้ แต่จากการรายงานผลการดําเนินงานเบื้องต้นโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลของรัฐรวมถึงองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
และนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยมติของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.  ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "การทุจริต การเมือง ความอยู่รอดของ
ประเทศ" เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวัน "สัญญา ธรรมศักดิ์" ประจําปี 2557 ว่า " ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาระดับโลก แต่กฎหมายที่ไทยเรามีอยู่ก็ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ ” และชี้ว่า 
“กระบวนการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุด คือ แผนงานหรือโครงงานเกี่ยวกับสาธารณสุข แม้เคยมีการจับรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทผลิตยา แต่ตอนนี้  ยังมีปัญหาเหมือนเดิม โดยแพทย์ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัทยา 
เพราะบริษัทยายังเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล” 13 

แม้ว่า มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ระบุว่าห้ามหน่วยงานที่ทําการจัดซื้อ
หารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
มิเช่นนั้นจะมีความผิดฐานเรียกรับสินบน ปรากฏว่า นายมนู สว่างแจ้ง นักวิชาการอิสระ อดีตที่ปรึกษาสมาคม
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้อ้างผลการสํารวจจากการเก็บข้อมูลจากการสอบถามตัวแทนบริษัทยา
ที่ไปประสานงานกับโรงพยาบาล ในปี 2561-2562 พบว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 186 แห่ง 
ยังคงเรียกรับเงินจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าไม่จ่ายเงินบริจาคร้อย
ละ 5 โรงพยาบาลก็จะไม่จ่ายค่ายาให้เช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา14  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรจัดให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยาให้เป็นไปมติของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป .ป.ช. รวมถึงการขับเคลื่อนให้มีการนําไป
ปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในที่นี้ หมายถึงการผนวกเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยา กับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparent Assessment: ITA) ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนิน
มาก่อนหน้านี้ รวมทั้งหลักการการรับรองคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ที่
โรงพยาบาลต้องมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาล 
พัฒนาให้สังคมยอมรับว่าเป็นระบบที่มุ่งเพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ปุวยและประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและหน่วยงานที่

                                                                 
12 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=608 
13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในhttps://www.hfocus.org/content/2014/04/6857 
14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://news.thaipbs.or.th/content/293497 

http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=608
https://www.hfocus.org/content/2014/04/6857
https://news.thaipbs.or.th/content/293497
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รับผิดชอบสามารถนําไปใช้พัฒนาการขับเคลื่อนตามนโยบายกับโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดอ่ืนๆ ของ
รัฐทั่วประเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสํารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในโรงพยาบาล
รัฐ 

2.2 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ จริยธรรมการสั่งใช้ยาและธรรมาภิ
บาลในระบบยาของโรงพยาบาลรัฐ 

2.3 เพ่ือทดลองประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา จริยธรรมการ
สั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษานี้ มุ่งศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2557 ของโรงพยาบาลรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคัดเลือกจากเขตสุขภาพที่
สมัครใจใน  4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 เขตจากแต่ละเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต เพ่ือให้ได้ตัวแทนจากเขตสุขภาพ
จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคใต้  

กรณีเขตสุขภาพที่ 13 หมายถึงกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงพยาบาลรัฐที่สังกัดหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผลที่ได้รับตอบกลับมาส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากเขตสุขภาพ 12 แห่งที่อยู่ในส่วนภูมิภาค การวิเคราะห์ข้อมูลจะมุ่งที่โรงพยาบาล
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากเขตสุขภาพ 12 แห่ง 

 
4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

รวมเป็นเวลาทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน และต่อได้มีการขยายเวลาการศึกษาวิจัยออกไปเนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด - 19 โรงพยาบาลของรัฐมีภาระที่เป็นงานเร่งด่วน ไม่สามารถให้ข้อมูลได ้

การวิจัยนี้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการเก็บข้อมูลการรับรู้
สถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ ในช่วงระหว่าง มกราคม 2563 – พฤษภาคม 2563 และระยะที่
สอง หลังจากที่ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการทดลองใช้แบบประเมินการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา จริยธรรมการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยาของ
โรงพยาบาลรัฐ ในช่วงระหว่าง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
 
5. สถานที่ท าการวิจัย 

โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยพิจารณาจาก
โรงพยาบาลทุกประเภท (A, S, M1, M2, F1, F2, F3) ที่กระจายอยู่ในเขตสุขภาพที่ 1-12 และส่วนกลางที่
บางครั้งเรียกว่า เขตสุขภาพที่ 13 รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอ่ืนที่กระจายอยู่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เช่น กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ในภาพรวม โครงการวิจัยนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบยา และการนําไปปฏิบัติใน

โรงพยาบาลรัฐ รวมถึงเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สามารถนําไปใช้พัฒนาและขยายการขับเคลื่อนเรื่องการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในโรงพยาบาลรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและในสังกัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 

ในเชิงนโยบาย โครงการวิจัยนี้จะทําให้ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยาให้ปฏิบัติได้จริงและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งเกิดการขับเคลื่อน
นโยบายว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้กําหนดนโยบาย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เขตสุขภาพ และ
โรงพยาบาลของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

นอกจากนี้ โครงการนี้ ทําให้เกิดการปฏิรูประบบการส่งเสริมจริยธรรมการขายยาของประเทศ        
ให้ดําเนินต่อไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและสอดคล้องกับมติ
ของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป .ป.ช. ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม ตามกรอบคุณธรรมและหลักจริยธรรมฉบับนี้ ตลอดจนพร้อมรับการประเมินและ
ติดตามตรวจสอบ ส่วนระบบยาของโรงพยาบาลในประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์
จริยธรรมที่ชัดเจน โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และมีตัวอย่างการนําไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีระบบ
ประเมินและติดตามผลจนเชื่อว่าสามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรและบรรทัดฐานใหม่อันนําไปสู่การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
7. การน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 การนําเสนอในรายงานวิจัยฉบับนี้แบ่งเป็น 7 บทดังนี้ คือ 
 บทที่ 1 บทนํา : การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาสู่การปฏิบัติ 
 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 บทที่ 4  ผลการสํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรม ฯ ไปปฏิบัติ 

บทที่ 5  การประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ 
บทที่ 6  การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
บทที่ 7 สรุปการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทที่ 2 นี้ เป็นการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนําเกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ และการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดธรรมา    
ภิบาลในระบบยา แบ่งสาระสําคัญออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาและ
กลวิธีในการควบคุมส่งเสริมการขายยาทั้งในและต่างประเทศ ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่สามเป็นการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยาของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ซึ่งพบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้นําหลักจริยธรรมมา
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้นําหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามาประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน โดย
เกณฑ์จริยธรรมฯ ถูกนํามาใช้เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

 
1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาและกลวิธีในการควบคุมส่งเสริมการขายยา 

ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจนทั่วโลกแล้วว่าการส่งเสริมการขายยาที่ผ่านมามีส่วนสําคัญที่
ทําให้เกิดการสั่งจ่ายยาที่ไม่สมเหตุผลส่งผลทําให้เกิดปัญหาการบริโภคยาเกินจําเป็น บริโภคยาราคาแพงเกิน
ควรทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว15 ประเทศทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านยาและในปัจจุบันได้ขยายไปสู่การส่งเสริมการขายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยาด้วยโดยข้อเท็จจริงแล้ว องค์การอนามัยโลก ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหากลวิธีต่างๆ รวมทั้ง การ
นํากฎหมายมาใช้ควบคุมการส่งเสริมการขายยามาตั้งแต่ก่อนทศวรรษที่ 1960 พร้อมทั้งย้ําว่าเปูาหมายของ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational use of drug) ไม่อาจบรรลุได้ ถ้าประเทศสมาชิกไม่ได้พัฒนากลไกที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการส่งเสริมการขาย16  อย่างไรก็ดี กลุ่มอุตสาหกรรมยาข้ามชาติไม่
เห็นด้วยกับการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ โดยเสนอให้นําระบบควบคุมกันเอง (self-regulation) 
มาเป็นกลไกสําคัญ  ดังนั้น มติที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 1988  จึงมุ่งไปที่การจัดทํา
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา (WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion) 
เพ่ือให้เป็นต้นแบบสําหรับประเทศสมาชิกนําไปประยุกต์ใช้ตามความสมัครใจและตามบริบทของแต่ละประเทศ   

ต่อมา ในปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลก ได้สนับสนุนให้แต่ละประเทศดําเนินนโยบายส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกําหนดมาตรการหลักที่ควรนําไปปฏิบัติไว้ 12 ประการ  โดยหนึ่งในสิบสองมาตรการ
หลักนั้นคือ การหลีกเลี่ยงการให้สิ่งจูงใจทางการเงิน (Avoidance of perverse financial incentives) เพ่ือ
กระตุ้นยอดการสั่งซื้อหรือการสั่งใช้ยา17 

                                                                 
15Angell M. The truth about drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random House, 2004. 
16 สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค, บรรณาธิการ, เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลก. สําลี ใจดีและคณะ (แปล) พิมพ์ครั้งที่ 4: 2553; 61-64.  
17 World health organization. (2002) Promoting rational use of medicines: core components [Internet].  Available from  
   http://www.who.int/medicines/publications/policyperspectives/ppm๐5en.pdf 
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ตลอดระยะเวลากว่ากึ่งศตวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมกันเองของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยาไม่สามารถแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมได้ และมีแนวโน้มที่ทําให้ปัญหาขยายนี้วง
ออกไปอย่างกว้างขวาง (มติสมัชชาองค์การอนามัยโลกที่ 41.17, 45.30, 47.16, 52.19) 
 ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 52 เมื่อปี ค.ศ. 1999 องค์การอนามัยโลกจึงได้
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนํามาตรการทางกฎหมายมาใช้เพ่ือควบคุมการส่งเสริมการขายยาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ตลอดจนสนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมยาและบุคลากรทางการ
แพทย์จัดทําเกณฑ์จริยธรรมของตนเองขึ้น ร่วมกับการผลักดันให้มีการเฝูาระวังการส่งเสริมการขายยาภายใต้
ความร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดให้มีแหล่ง
ให้ข้อมูลด้านยาที่ทันสมัยและเป็นกลาง รวมทั้งเสนอให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ทาง
การตลาด (Commercial marketing strategies) แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับเพ่ือให้ตระหนักรู้เท่า
ทันกับการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม (มติสมัชชาองค์การอนามัยโลกที่ 52.19) 
 ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 60  ในปี ค.ศ. 2007 องค์การอนามัยโลกยังคงเรียกร้อง
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามารับผิดชอบในการติดตามและสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร วมทั้งการนํา
มาตรการทางกฎหมายมาใช้เพ่ือจัดการกับการส่งเสริมการขายที่ให้ข้อมูลบิดเบือน ตลอดจนการสร้างกลไกที่
จะติดตามการส่งเสริมการขาย พร้อมกับจัดให้มีแหล่งให้ข้อมูลด้านยาที่เป็นอิสระ ไม่ใช้ข้อมูลที่มาจากการ
ส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา (มติสมัชชาองค์การอนามัยโลกท่ี 60.16) 
 นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา พบรายงานการศึกษาวิจัยศึกษาวิจัยในประเทศตะวันตกที่
ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยาได้ใช้กลวิธีต่างๆ ในการส่งเสริมการขายยา โดยเฉพาะการให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์
ผู้สั่งใช้ยาเพ่ือนําเสนอข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับยาใหม่18,19,20 พร้อมกับการมอบสิ่งของต่างๆ เพ่ือจูงใจให้แพทย์
ยอมพบและรับฟังข้อมูลจากผู้แทนยา  สําหรับสิ่งจูงใจที่พบบ่อย ได้แก่ ของขวัญ ตัวอย่างยา เงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์ในรูปอ่ืนๆ รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
ฝึกอบรมหรือดูงานต่างประเทศ การศึกษาต่อเนื่อง ทุนวิจัยฯลฯ21 

ผลการศึกษาวิจัยในช่วงทศวรรษที่ 1990 พบว่าแพทย์ส่วนใหญ่ยินยอมให้ผู้แทนยาเข้าพบ รับ
ของขวัญ ของชําร่วยและสิ่งของต่างๆจากผู้แทนยาและบริษัทยาอยู่เสมอจนเป็นเหตุการณ์ประจําวันปกติ  ใน
รายงานผลการสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้แทนยาในลักษณะนี้ แพทย์ส่วนใหญ่ยืนยันว่า
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาของตน22,23,24 อย่างไรก็ตาม แพทย์กลับเชื่อว่าความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ อาจส่งผลต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ท่านอ่ืน25 

                                                                 
18 Hemminki, E., Pesonen, T. The function of drug company representatives. Scand. J. Soc. Med. 1977; 5:105 -114. 
19 Angell M. The truth about drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random House, 2004. 
20 Peay MY, Peay ER. The role of commercial sources in the adoption of a new drug. Soc Sci Med. 1988; 26:1183-1189. 
21 Fickweiler F, Fickweiler W, Urbach E. Interactions between physicians and the pharmaceutical industry generally and sales representatives 

specifically and their association with physicians’ attitudes and prescribing habits: a systematic review. BMJ Open. 2017; 
7(9):e016408.doi:10.1136/bmjopen-2017-016408. 

22McKinneyWP, SchiedermayerDL, LurieN, Simpson DE, Goodman JL, Rich EC. Attitudes of internal medicine faculty and residents toward professional 
interaction with pharmaceutical sales representatives. JAMA. 1990; 264(13):1693–1697. 
23Sigworth SK, Nettleman MD, Cohen GM. Pharmaceutical branding of resident physicians. JAMA. 2001; 286(9):1024–1025. 
24Licurse A, Barber E, Joffe S, Gross C. The impact of disclosing financial ties in research and clinical care: a systematic review. Arch Intern Med. 2010; 
170(8):675–678.  
25Lurie N, Rich EC, Simpson DE, et al. Pharmaceutical representatives in academic medical centers: interaction with faculty and house staff. J Gen 
Intern Med.1990; 5(3):240–243. 
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ผลการศึกษาวิจัยในเวลาต่อมา ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อดังกล่าว โดยได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
สิ่งจูงใจต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ที่นําไปสู่การสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลเพ่ิมขึ้น 26,27,28,29 และส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านยาด้วย30,31,32,33,34 ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อศรัทธาและความเชื่อถือไว้วางใจที่ผู้ปุวยหรือ
ผู้บริโภคมีต่อแพทย์ด้วย35,36  จงึทําให้งานวิจัยหลายชิ้นเสนอให้แพทย์ยุติการพบผู้แทนยา37,38 และหยุดการรับ
สิ่งจูงใจต่างๆ39 โดยเฉพาะการรับตัวอย่างยา40 รวมถึงมีข้อเสนอให้ยุติการรับข้อมูลวิชาการใหม่เกี่ยวกับยาจาก
อุตสาหกรรมยาเนื่องด้วยพบว่าเป็นข้อมูลที่ขาดหลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษ์ท่ีน่าเชื่อถือ41,42 

สถานการณ์ปัญหาจริยธรรมการส่งเสริมการขายยาและการสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลยังคงดําเนินต่อไป 
จนกระทั่งเกิดกรณีการถอนทะเบียนยา Rofecoxib ในปี ค.ศ. 2004 หลังจากที่มีการส่งเสริมการขายยาตัวนี้
อย่างหนักทั่วโลก ทั้งที่มีผลรายงานการวิจัยของยาตัวนี้ในปี ค.ศ. 2001 ได้เตือนถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้ว43,44,45 ประชาชนชาวอเมริกันนับร้อยคนต้องเสียชีวิตและพิการจากการใช้ยาตัวนี้ 
ส่งผลให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาต้องปฏิรูปวิธีการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในประเทศขึ้นใหม่ภายใต้
กฎหมายที่มีชื่อว่า Open Payments (ซึ่งเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายที่มีชื่อว่า Section 6002 of the 
Patient Protection and Affordable Care Act (Public Law No. 111-148 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย Health Care and Education Reconciliation Act of 2010)46 

                                                                 
26Orlowski J.P., Wateska L. The effects of pharmaceutical firm enticements on physician prescribing patterns; There's no such thing as a free lunch. 
Chest. 1992; 102(1): 270-273. 
27Chren MM, Landefeld CS. Physicians’ behavior and their interactions with drug companies: a controlled study of physicians who requested 
additions to a hospital drug formulary. JAMA. 1994; 271(9):684–689. 
28Steinman, M. A., Shlipak, M. G., and McPhee, S. J. Of principles and pens: Attitudes and practices of medicine house staff toward pharmaceutical 
industry promotions. Am. J. Med. 2001; 110(7):551–557. 
29Dana J, Loewenstein G. A social science perspective on gifts to physicians from industry. JAMA. 2003; 290:252–255. 
30Wazana A. Physicians and the pharmaceutical industry—Is a gift ever just a gift? JAMA. 2000; 283:373–80. 
31Sandberg WS, Carlos R, Sandberg EH, Roizen MF. The effect of educational gifts from pharmaceutical firms on medical students’ recall of company 
names or products. Acad Med. 1997;72:916-918. 
32 Hodges B. Interactions with the pharmaceutical industry. CMAJ. 1995; 153:553-559. 
33 Thomson AN, Craig BJ, Barham PM. Attitudes of general practitioners in New Zealand to pharmaceutical representatives. Br J Gen Pract. 1994; 
44:220. 
34Wood SF, Podrasky J, McMonagle MA, Raveendran J, Bysshe T, et al. Influence of pharmaceutical marketing on Medicare prescriptions in the District 
of Columbia. PLOS ONE. 2017; 12(10): e0186060. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186060 
35Grande D, Shea JA, Armstrong K. Pharmaceutical industry gifts to physicians: patient beliefs and trust in physicians and the health care system. J 
Gen Intern Med.2012 Mar; 27(3):274–279. 
36Green MJ, Masters R, James B, et al. Do gifts from the pharmaceutical industry affect trust in physicians? Fam Med. 2012; 44:325–331. 
37Lexchin, J., Doctors and detailers: therapeutic education or pharmaceutical promotion . Int. J. Health Serv., 1989; 19: 663–679. 
38Fugh-Berman A, Ahari S. Following the Script: How Drug Reps Make Friends and Influence Doctors. PLoS Medicine. 2007;4(4):e150. 
doi:10.1371/journal. pmed.0040150. 
39Katz D, Caplan AL, MerzJF. All gifts large and small: toward an understanding of the ethics of pharmaceutical industry gift-giving. Am J Bioeth. 2003 
summer; 3(3):39-46. 
40Chimonas S, Kassirer JP. No More Free Drug Samples? PLoS Medicine. 2009; 6 (5):e1000074. doi:10.1371/journal.pmed.1000074. 
41Avorn J, Chen M, Hartley R. Scientific versus commercial sources of influence on  the prescribing behavior of physicians . Am J Med. 
1982; 73(1):4-8.  
42Spurling GK, Mansfield PR, Montgomery BD, Lexchin J, Doust J, et al. (2010) Information from Pharmaceutical Companies and the Quality, Quantity, 
and Cost of Physicians' Prescribing: A Systematic Review. PLOS Medicine 7(10):e1000352. doi.org/10.1371/journal.pmed.1000352 
43Krumholz HM, Ross JS, Presler AH, Egilman DS. What have we learnt from Vioxx?. BMJ : British Medical Journal. 2007; 334 (7585):120-123. 
doi:10.1136/bmj.39024.487720.68. 
44Topol EJ. Failing the public health--rofecoxib, Merck, and the FDA. N Engl J Med. 2004; 351(17):1707-1709. 
45Waxman HA (2005) The lessons of Vioxx—Drug safety and sales. New England J. Medicine 352(25):2576–2578. 
46Centers for Medicare and Medicaid Services. 42 CFR Parts 402 and 403. Medicare, Medicaid, Children’s Health Insurance Program s; 
transparency reports and reporting of physician ownership or investment interests. Federal Register 78.2013. 
https://www.cms.gov/OpenPayments/Downloads/Affordable-Care-Act-Section-6002-Final-Rule.pdf.สืบค้นเมื่อ 13/12/2017. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf
http://www.ssa.gov/OP_Home/ssact/title11/1128G.htm
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186060
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000352
https://www.cms.gov/OpenPayments/Downloads/Affordable-Care-Act-Section-6002-Final-Rule.pdf
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กฎหมายฉบับใหม่ฉบับนี้ มุ่งปฏิรูประบบยาของสหรัฐอเมริกาโดยการบังคับให้อุตสาหกรรมยาเปิดเผย
ข้อมูลการส่งเสริมการขายยาแก่สาธารณชนโดยให้แสดงข้อมูลการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สั่งใช้ยาทุก
รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 10 เหรียญสหรัฐอเมริกาผ่านเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท  การแสดงข้อมูลในลักษณะนี้
มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ประจําตัว
ที่ดูแลตนเองกับบริษัทยาและอาจช่วยให้ผู้ปุวยประเมินและตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์ที่ทําการรักษาตนกับบริษัทยาว่าเหมาะสมหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่47 แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้
บังคับให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยายุติความสัมพันธ์กับบริษัทยา  ด้วยเชื่อว่าแพทย์ผู้สั่งใช้ยาสามารถใช้วิ จารณญาณ
พิจารณารับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยาตามความเหมาะสมได้ต่อไป 

หลังจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ปรากฏว่ามีข้อบังคับด้วยหลักการในลักษณะเดียวกัน ใน
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป เพียงแต่เป็นการดําเนินการโดยสมาคมของกลุ่มอุตสาหกรรมยาที่มีชื่อว่า 
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) สมาคมนี้มีสมาชิก
เป็นบริษัทยาที่ดําเนินการในยุโรปมากกว่า 1,900 แห่งโดยสมาคมฯ ได้ขอให้บริษัทยาในประเทศสมาชิกแสดง
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสุขภาพ 48 โดยเริ่มดําเนินการ
แล้วตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2559 การเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์มีการดําเนินการใน
ออสเตรเลียด้วย49 

ผลของการปฏิรูประบบยาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังส่งผลต่อสมาคมของกลุ่มอุตสาหกรรมยา  โดย
ในปี ค.ศ. 2019 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)50 
และ สหพันธ์และสมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ ( International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations-IFPMA)51 ได้ปรับหลักการสําคัญในแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรสาธารณสุข (Code of conduct 2019) โดยยุติการส่งเสริมการขายยาด้วยการแจกของขวัญ ของ
ชําร่วย อาหาร หรือค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯลฯ หรือถ้าจําเป็นให้กระทําได้อย่างจํากัดต่อเมื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้ปุวยหรืองานวิชาการเท่านั้น ดังแนวปฏิบัติที่แสดงในตารางที่ 2.1 บริษัทยาต้องพร้อม
แสดงความโปร่งใสในการดําเนินการร่วมกับการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจกับสังคมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
สมาคมอุตสาหกรรมยาในสหรัฐอเมริกา 52 และอังกฤษ53 รวมทั้งออสเตรเลีย54 ต้องปรับแนวปฏิบัติ 
(Code of conduct 2019) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 

 
                                                                 
47S. Sismondo, “Key Opinion Leaders and the Corruption of Medical Knowledge: What the Sunshine Act Will and Won’t Cast Light On,” Journal of 
Law, Medicine & Ethics 2013; 41(3):635-643. 
48 ดูรายละเอียดใน European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). EFPIA Code on disclosure of transfers of value from 
pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organizations. https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/  สืบค้น
เมื่อ 30/03/2021 
สําหรับประเทศสมาชิกของ EFPIA ได้แก่ Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom. 
49 ดูรายละเอียดใน https://www.disclosureaustralia.com.au/#10 สืบค้นเมื่อ 30/05/2021 
50 ดูรายละเอียดเพิ่มใน https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/ สืบค้นเมื่อ 30/05/2021 
51 ดูรายละเอียดเพิ่มใน https://www.ifpma.org/subtopics/new-ifpma-code-of-practice-2019/ สืบค้นเมื่อ 30/05/2021 
52 ดูรายละเอียดเพิ่มใน https://www.phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/PDF/A-C/Code-of-Interaction_FINAL21.pdf สืบค้นเมื่อ 
30/05/2021. 
53 ดูรายละเอียดเพิ่มใน https://www.abpi.org.uk/media/6655/abpi-code-of-practice-2019.pdf สืบค้นเมื่อ 30/05/2021. 
54 ดูรายละเอียดเพิ่มใน https://www.medicinesaustralia.com.au/wp-content/uploads/2020/11/20200108-PUB-Edition-19-FINAL.pdf สืบค้นเมื่อ 30/05/2021. 

https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
https://www.disclosureaustralia.com.au/%2310
https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
https://www.ifpma.org/subtopics/new-ifpma-code-of-practice-2019/
https://www.phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/PDF/A-C/Code-of-Interaction_FINAL21.pdf
https://www.abpi.org.uk/media/6655/abpi-code-of-practice-2019.pdf
https://www.medicinesaustralia.com.au/wp-content/uploads/2020/11/20200108-PUB-Edition-19-FINAL.pdf
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ตารางท่ี 2.1 แนวปฏิบัติสําหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงสุดที่ยอมจ่ายให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ 

ข้อมูลจากสมาชิกของ EFPIA  
(ปรับปรุงล่าสดุ 21/04/2021) แนวปฏิบัติส าหรับค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสูงสุดท่ียอมจ่ายให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ

55 

ประเทศ 
มูลค่าอาหารส าหรับ
มื้อกลางวัน (บาท) 

มูลค่าอาหารส าหรับมื้อ
เย็น (บาท) 

มูลคา่อาหารต่อมื้อ  
(บาท) 

มูลค่าอาหารต่อวัน  
(บาท) 

ออสเตรีย - - น้อยกว่า 2,844.18 บาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และ/หรือ Charges และ
ของกํานัลพิเศษ 

- 

เบลเยี่ยม 1,504.56 บาท  
(รวมภาษี) โดยเป็น
การจ่ายสําหรับการ
จัดงานมากกว่าหนึ่ง

วัน หรือคิดเป็น 
752.28 บาทต่อ

ชั่วโมง (อัตราสูงสุด 
1,504.56 บาท) 

สําหรับการจา่ยตอ่ 1 
งาน 

3,009.13 บาท  
(รวมภาษี) โดยเป็นการ
จ่ายสําหรับการจัดงาน

มากกว่าหนึ่งวัน หรือคิด
เป็น 752.28 บาทต่อ
ชั่วโมง (อัตราสูงสุด 

3,009.13 บาท) สําหรับ
การจ่าย 

ต่อ 1 งาน 

- การจ่ายค่าอาหารให้
โรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 
1,504.56 บาทสําหรับ

มื้อกลางวัน และ 
3,009.13 บาท สําหรับ
มื้อเย็น ทั้งนี้ต้องเป็นการ
จ่ายสําหรับการจัดงาน
เกี่ยวกบักิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 
6 ชั่วโมงเท่านั้น  

บัลแกเรีย - - 1,934.04 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - - มูลค่าสูงสุดประมาณ 
1,934.04 บาทต่อคน
และต่อมื้อ และเป็น
รูปแบบการใช้กบังาน

ประชุมในโรงพยาบาลที่
จะรวมทั้งอาหารวา่ง 
อาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งหมดในขณะจัดประชุม
สําหรับโรงพยาบาล 

- 

โครเอเชีย - - 2,540.8 บาท - 

ไซปรัส - - 2,654.57 บาท ไม่รวม
ภาษีและของกํานัลพิเศษ 

- 

สาธารณรัฐเช็ก ประมาณ 2,199.50 
บาท  

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สําหรับกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่น้อย

กว่า 6 ชั่วโมง 

ประมาณ 2,199.50 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สําหรับกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ที่มากกว่า 6 
ชั่วโมง 

- สําหรับกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่มากกว่า 
6 ชั่วโมง: ประมาณ 
4399.00 บาท (รวม
ภาษี) ถ้ากจิกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่า 

6 ชั่วโมง: 2199.50 
บาท (รวมภาษี)  
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ดูรายละเอียดเพิ่มใน https://www.efpia.eu/media/589820/scorecard-meals-and-drinks-20210421.pdf สืบค้นเมื่อ 30/05/2021. 

https://www.efpia.eu/media/589820/scorecard-meals-and-drinks-20210421.pdf
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ข้อมูลจากสมาชิกของ EFPIA  
(ปรับปรุงล่าสดุ 21/04/2021) แนวปฏิบัติส าหรับค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสูงสุดท่ียอมจ่ายให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ

55 

ประเทศ 
มูลค่าอาหารส าหรับ
มื้อกลางวัน (บาท) 

มูลค่าอาหารส าหรับมื้อ
เย็น (บาท) 

มูลคา่อาหารต่อมื้อ  
(บาท) 

มูลค่าอาหารต่อวัน  
(บาท) 

เดนมาร์ก 2,009.89 บาท รวม
ภาษ ี

3,526.78 บาท รวมภาษ ี - ประมาณ 6067.58 บาท 
รวมภาษ ี

เอสโตเนีย - - 1,896.12 บาท 
 ไม่รวมภาษ ี

- 

ฟินแลนด์ 1,706.51 บาท รวม
ภาษ ี

3,792.24 บาท รวมภาษ ี - - 

ฝร่ังเศส - - 2,275.34 บาท รวมภาษ ี - 

เยอรมัน - - 2,275.34 บาท รวมภาษ ี - 

กรีซ - - - ประมาณ 5,688.36 
บาท (รวมภาษี) ต่อวันที่

มีการเดินทางไป
ต่างประเทศ, ประมาณ 
2,654.57 บาท (รวม
ภาษี) ตอ่วัน กรณีอยู่

ภายในประเทศ 
ฮังการี - - 1,896.12 บาท รวมภาษ ี 

(เฉพาะสมาชกิ AIPM 
เท่านั้น) 

3,413.01 บาท รวม
ภาษี (กรณีสมาชิก 

AIPM เท่านั้น) สําหรับ
การส่งเสริมการประชุม: 
ให้ 834.29 บาท รวม 
ภาษี (ใช้นยิามตาม

กฎหมาย) 
ไอซ์แลนด์ 1,668.59 บาท 4,929.91 บาท - - 

ที่มา : https://www.efpia.eu/media/589820/scorecard -meals-and-drinks-20210421.pdf 
 

นับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยค่าใช้จ่าย (Open Payments) นี้ได้ทําให้เกิด
ฐานข้อมูลการส่งเสริมการขายยาขนาดใหญ่ในระดับประเทศ งานวิจัยที่นําฐานข้อมูลนี้ไปใช้สามารถให้
ภาพรวมสถานการณ์การส่งเสริมการขายยาได้ชัดเจน ดังผลงานหลายๆ ชิ้นที่ตีพิมพ์ในช่วงนี้ ซึ่งต่างแสดง
หลักฐานยืนยันตรงกันว่าแพทย์กลุ่มที่รับการสนับสนุนทางการเงินรูปแบบใดแบบหนึ่งจากบริษัทยามีการสั่ง
จ่ายยาที่ไม่สมเหตุผลมากกว่าแพทย์กลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน56,57,58 และยืนยันด้วยว่าสิ่งของหรือของขวัญ
นั้น  ไม่ว่าชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า หรือชิ้นเล็กที่มีมูลค่าน้อย สามารถส่งผลให้เกิดการสั่งใช้ยาไม่สมเหตุ

                                                                 
56 Aaron P. Mitchell, Niti U. Trivedi, Renee L. Gennarelli, Susan Chimonas, Sara M. Tabatabai, Johanna Goldberg, Luis A. Diaz Jr ., and Deborah 
Korenstein, Are financial payments from the pharmaceutical industry associated with physician prescribing? A systematic review. Annals Intern 
Med. 2021; 174:353-361.  
57Yeh, JS, Franklin, JM, Avorn, J, Landon, J, Kesselheim, AS. Association of industry payments to physicians with the prescribing of brand-name statins 
in Massachusetts. JAMA Intern Med. 2016; 176(6):763-768.  
58DeJong, C, Aguilar, T, Tseng, CW, Lin, GA, Boscardin, WJ, Dudley, RA. Pharmaceutical industry–sponsored meals and physician prescribing patterns 
for Medicare beneficiaries. JAMA Intern Med. 2016; 176(8):1114.  
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ผลได้59  นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าการแก้ปัญหาด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนยังไม่สามารถทําให้ปัญหา
การสั่งยาที่ไม่สมเหตุผลลดลง ประชาชนจํานวนน้อยมากที่รับรู้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับสิ่ง
สนับสนุนทางเว็บไซต์   จึงไม่สามารถทําให้แพทย์ยุติการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาได้ เมื่อวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล 
นักวิจัยจึงเสนอว่าควรสร้างให้แพทย์ได้ตระหนักรู้เท่าทันว่าสิ่งของต่างๆ ที่บริษัทยานํามาสนับสนุนนั้น  โดย
ข้อเท็จจริงแล้วถูกออกแบบมาเพ่ือทําหน้าที่จูงใจแพทย์ให้สั่งใช้ยาของบริษัท เป็นก ารกระทําเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ทางการค้า60 การที่แพทย์รับการสนับสนุนเหล่านั้นในรูปแบบของขวัญ อาหาร ค่าเดินทาง ฯลฯ 
เข้าข่ายการทุจริตตามกฎหมายได้ (Anti-Kickback Statue)61 

จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการส่งเสริมการขายยาที่พบในประเทศไทยมี
รูปแบบในทํานองเดียวกับท่ีพบในประเทศตะวันตก62 กล่าวคือมีการใช้ “ผู้แทนยา” เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือทําหน้าที่มอบสิ่งจูงใจต่างๆที่อาจเป็น สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงานที่มีชื่อการค้ายาหรือชื่อบริษัท
พร้อมกับการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุมสัมมนา และการศึกษาต่อเนื่องฯลฯ รวมถึง
การสนับสนุนทางการเงิน เช่น การว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นวิทยากรประจําให้แก่บริษัท รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้โดยมีเปูาหมายหลักอยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับ
ผู้แทนยาแล้วกระตุ้นแพทย์ให้เกิดการสั่งใช้ยา แม้ว่าแพทย์ส่วนใหญ่ยืนยันว่าเลือกสั่งใช้ยาโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ปุวยและประสิทธิผลของยาเป็นหลัก ผู้แทนยาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ยาของแพทย์ เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลยาที่ก้าวหน้าและทันสมัย โดยเฉพาะกลุ่มที่จัดเป็นยาใหม่  มีงานวิจัย
บางชิ้นที่ชี้ว่าการให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์บ่อยๆ มีผลต่อการเพ่ิมยอดการสั่งใช้ยา63 นอกจากนี้ ยังพบกิจกรรม
การส่งเสริมการขายยาที่อยู่นอกเหนือจากการสนับสนุนของบริษัทโดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการตกลง
กันระหว่างแพทย์กับผู้แทนยาเท่านั้น  โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจเกิดจากการร้องขอจากแพทย์เอง หรือเป็นการ
เสนอหรือเป็นการจัดหาให้จากผู้แทนยา กิจกรรมดังกล่าวที่พบบ่อย  ได้แก่ การรับส่งแพทย์หรือคนใน
ครอบครัว การซื้อของฝากและการเลี้ยงรับรองด้วยอาหารราคาแพง64 

จากการศึกษาถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือในช่วงปี พ.ศ. 255465 พบว่าผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ประจําบ้านเกือบทุกคน เฉลี่ยเดือนละ 1-3 ครั้งและ
สิ่งของที่ให้แก่แพทย์มากที่สุด ได้แก่ ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สํานักงานและสิ่งของเล็กน้อยที่มี
มูลค่าต่ํากว่า 3,000 บาท  สําหรับกิจกรรมที่แพทย์พึงพอใจมากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ประชุมสัมมนาวิชาการและแพทย์ก็มีความเชื่อว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขายยาไม่ส่งผลต่อการสั่งใช้ยาของตน 
รวมถึงเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากบริษัทยาเนื่องจากแพทย์มีความรู้สึกในเชิงบวกต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา 

                                                                 
59Wood SF, Podrasky J, McMonagle MA, Raveendran J, Bysshe T, et al. Influence of pharmaceutical marketing on Medicare prescriptions in the District 
of Columbia. PLOS ONE2017; 12(10): e0186060. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186060 
60Shalowitz, DI, Spillman, MA, Morgan, MA. Interactions with industry under the Sunshine Act: an example from gynecologic oncology. Am J Obstet 
Gynecol. 2016; 214(6):703-707.  
61ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.physicianspractice.com/compliance/9-gifts-violate-anti-kickback-statute 9 Gifts that Violate the Anti-Kickback 
Statute 
62สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.อุบายขายสุขภาพ.สุขภาพคนไทย 2558; 80-106. 
63ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, ธวัชชัย สุวรรณปทุมเลิศ และธิดา อาทร สุวัฒนกิจ. พฤติกรรมของผู้แทนยาต่อการตัดสินใจสั่งจ่ายยาของแพทย์.ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
2009;4(4):508-516. 
64อรรณพ สุนทรนนท์ และ วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์. ลักษณะการท างานของผู้แทนยาที่เป็นเภสัชกรและผู้แทนยาที่ไม่ใช่เภสัชกร. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเภสัช
กรรมระดับชาติ The 5 th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 “Pharmacy Profession: Moving Forward to 
ASEAN Harmonization” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 146-150. 
65 ศิริพร วาดเขียน นิดา โลหะเวช สุภาวินี จาบทะเล วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ และ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ผู้แทนยามีต่อแพทย์ประจ าบ้านในโรงเรียน
แพทย์แห่งหนึ่งการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเภสัชกรรมระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 11– 12 
กุมภาพันธ์ 2555 “Pharmacy Profession in Harmony” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 10-19. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186060
http://www.physicianspractice.com/compliance/9-gifts-violate-anti-kickback-statute%209%20Gifts%20that%20Violate%20the%20Anti-Kickback%20Statute
http://www.physicianspractice.com/compliance/9-gifts-violate-anti-kickback-statute%209%20Gifts%20that%20Violate%20the%20Anti-Kickback%20Statute
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จากรายงานวิจัยสํารวจความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าแผนกเภสัชกรรมของ
โรงพยาบาลเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในปี พ.ศ. 255466 พบว่าผู้อํานวยการโรงพยาบาลและ
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลมีความเห็นที่สอดคล้องกัน โดยเชื่อว่าแพทย์ผู้สั่งใช้ยา หรือผู้จัดซื้อ
จัดหายาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยาให้ไปประชุมวิชาการในต่างประเทศมักส่งผลให้เกิดการคัดเลือกยา
นั้นเข้าโรงพยาบาลและมีสัดส่วนการสั่งใช้ที่สูงขึ้น  ส่วนการแจกตัวอย่างยาทําให้แพทย์มีโอกาสสั่งใช้ยาตัวนั้น
เร็วขึ้น การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้แทนยามีแนวโน้มที่นําไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลน้อยลง ส่วน
การพบปะกับผู้แทนยาหรือรับการสนับสนุนจากบริษัทยาเชื่อว่าไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือการจัดซื้อยา รวมทั้ง
เชื่อว่าในภาพรวม การสนับสนุนจากบริษัทยาส่งผลกระทบเชิงบวกต่อแพทย์และบุคลากรอ่ืนๆ   แต่อาจส่งผล
เชิงลบต่อประเทศเนื่องจากแพทย์ต้องการให้สนับสนุนข้อมูลยาใหม่รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โรงพยาบาลต้องการให้สนับสนุนการเพ่ิมหรือแถมยา การแจกยา
ตัวอย่าง การจัดประชุมวิชาการของโรงพยาบาล ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการทางสังคม เช่น งานเลี้ยงปี ใหม่ 
งานทอดผ้าปุาฯลฯ ส่วนมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในโรงพยาบาลบางแห่งที่เริ่ม
ดําเนินการแล้วได้แก่ การกําหนดให้ผู้แทนยานําเสนอข้อมูลให้กับแพทย์เป็นกลุ่มแทนการติดต่อเป็นรายบุคคล 
การประกาศกําหนดให้ผู้แทนยาเข้าพบตามตารางเวลา เป็นต้น แต่โรงพยาบาลที่นํามาตรการนี้มาใช้พบใน
สัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้งไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนานโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯ หรือประกาศเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ที่พบว่าแพทย์และบุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความเห็นว่าการนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีแนวทางบังคับให้
ปฏิบัติตามที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง67 

นับตั้งแต่เมื่อมีการพัฒนาจนเกิดเป็นเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 
พ.ศ. 255768  และ พ.ศ. 2559 และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ตามหลักการดังกล่าว 
ได้ทําให้สถานการณ์เรื่องนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  พบว่ามีงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ประเมินกระบวนการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง69  ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558  ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้
มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบที่ครบถ้วนตามหลักการกุญแจ 6 ประการ (P-L-E-A-S-E) ในโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวคือ การจัดให้มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดเป็น
ผู้รับผิดชอบและมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทราบเป็นระยะๆ จัดทําแนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลขึ้น และมีการสื่อสารแนวปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง  โดยครอบคลุมทั้งในเรื่อง
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจนและระบบการทํางานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีระบบการตรวจสอบการสั่งใช้ยาภายในของโรงพยาบาล โดยเน้นกลุ่มยาที่มีราคาแพงหรือที่มี
ปริมาณการสั่งใช้ยาสูงมากในแต่ละปี และสนับสนุนให้มีการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ การสั่งใช้ยาด้วย
ชื่อสามัญทางยา การทบทวนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ  ไม่สนับสนุนการใช้ยาสูตร

                                                                 
66 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ และ ณัชธญา นิลพานิชย์.การสํารวจความคิดเห็นของผู้อํานวยการและหัวหน้าฝุายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาล
เอกชนต่อการส่งเสริมการขายยาและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยาในโรงพยาบาล ทุนวิจัยจากแผนงานสร้างกลไกเฝูาระวังและพัฒนาระบบยาและสํานักยาสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 2554. 
67กัญญาภัค พละสินธุ์.ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาในประเทศไทย.รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2557; มปป. 
68 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค วรสุดา ยูงทอง และนภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช (บรรณาธิการ). เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กันยายน 2557.  
69 จันจรีย์ ดอกบัว และนุศราพร เกษสมบูรณ์. การประเมินกระบวนการนํานโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลทุมราชวงศา 
จังหวัดอํานาจเจริญ.วารสารเภสัชกรรมไทย.2559; 8(2):309-317. 
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ผสมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 3 กรณี คือ 
หวัด ท้องร่วง บาดแผลเลือดออก รวมถึงมีระบบการไม่รับสิ่งของสนับสนุนจากบริษัทยา ส่วนการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดประชุมวิชาการภายในโรงพยาบาลนั้นไม่อนุญาตให้บริษัทยาจัดกิจกรรมที่ระบุ
หรือกล่าวถึงชื่อการค้าของยาและไม่อนุญาตให้มีการวางตัวอย่างยาในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลแห่งนี้
กําหนดเวลาการเข้าพบบุคลากรของผู้แทนยาที่ชัดเจนและไม่อนุญาตให้เข้าพบระหว่างที่บุคลากรทําหน้าที่
ให้บริการผู้ปุวย ผลของการดําเนินนโยบายนี้ ส่งผลให้ในภาพรวมเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ อาจอธิบายว่าโรงพยาบาลที่ศึกษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดเล็ก การ
ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ยาสมเหตุผลจึงทําได้ง่าย ไม่ขัดแย้งกับนโยบายอ่ืนๆ   ผู้นํามีทักษะและ
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรจําเป็นอ่ืนๆ มาสนับสนุน ไม่ต้องพ่ึงการสนับสนุนจากบริษัทยา รวมทั้ง
ทีมงานสามารถประสานความร่วมมือและติดตามกํากับได้อย่างใกล้ชิด จึงทําให้มีการสื่อสารนโยบายจาก
ผู้บริหารไปยังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง   จากการศึกษาบริบทของโรงพยาบาลแห่งนี้พบด้วยว่า
โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ในเขตสุขภาพที่มีระบบการตรวจประเมินภายในประจําปีแบบไขว้ทั้งในเครือข่ายระดับ
เขตและระดับจังหวัด ซึ่งมีการตรวจประเมินเป็นประจําอยู่แล้ว ถึง 9 ด้าน คือ ระบบบริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑ์ การคัดเลือก การจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ การตรวจรับ การควบคุมและเก็บรักษา การเบิกจ่าย การ
ใช้ระบบรายงาน การตรวจสอบและรายงาน โดยเมื่อมีการประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ได้เพ่ิมการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการตรวจประเมินด้านที่ 10 โรงพยาบาลจึงสามารถนําไปปฏิบัติได้ไม่ยากมากนัก 

ส่วนการศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง70 ทําในระดับจังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกขนาด คือ โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนเป็นการศึกษาที่ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2559 -2560  พบว่า
โรงพยาบาลรวม 16 แห่งจากทั้งหมด 17 แห่ง มีการประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของ
กระทรวงสาธารณสุข มีการสื่อสารและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลแล้ว   แต่บุคลากร
ของโรงพยาบาลเหล่านี้ มีผู้ที่รับรู้ว่ามีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ จํานวนน้อยกว่าครึ่ง 
เฉลี่ยแล้วเพียงร้อยละ 30-40 เท่านั้น  ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติ 
การนํานโยบายที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติแล้ว มีเพียง 2 เรื่องเท่านั้น คือ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากับ
การจ่ายยาโดยใช้หลักการในเรื่องประสิทธิผล  ความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ปุวย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่โรงพยาบาลดําเนินการอยู่แล้วในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) 
ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการในจังหวัดนี้ ได้แก่ การตรวจติดตามและประเมินภายใน จึงทําให้ให้ไม่มีข้อมูล
ปูอนกลับไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการนํานโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น  ทําให้สรุปได้ว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาการ
ควบคุมการส่งเสริมการขายยาทั้งในและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว แต่ประเทศไทยยังคง
ประสบปัญหาการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยาที่อาจส่งผลให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่สม
เหตุผล โรงพยาบาลที่มีการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติยังมีจํานวนน้อยมาก ไม่
ครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ส่วนวิธีการและรูปแบบของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติยังไม่
ชัดเจน และไม่เป็นระบบ  

                                                                 
70 พิขญา อุดมศิลป์.การนําเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล:
กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2560. 
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2. การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาของ
ไทย 

 ดังได้นําเสนอแล้วว่าประเทศไทยประสบปัญหาการส่งเสริมการขายยาเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ทั่ว
โลก และในปี พ.ศ. 2552 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ได้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่าการส่งเสริมการ
ขายยาที่ผ่านมา เป็นปัญหาสําคัญระดับประเทศและมีมติรับรองยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาด
จริยธรรมและได้นํามตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับรองมติดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 255371 รวมทั้งได้บรรจุประเด็นการยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยา ปี พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 255972 ต่อจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้
คณะทํางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาจัดทําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยขึ้นโดยนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัย
โลก73 มาเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฯ เกณฑ์จริยธรรมฯ ที่ได้จัดทําขึ้นนี้ พบว่ามีความแตกต่าง
กับเกณฑ์จริยธรรมฯ ขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย แม้ว่า
สาระสําคัญเป็นไปในทํานองเดียวกัน กล่าวคือ ให้ความสําคัญกับ “ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลวิชาการ” 
“ความปลอดภัย” “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ตลอดจน “ความรับผิดชอบต่อผู้ปุวยและสาธารณะ”  

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลก ให้ความสําคัญกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

1) การน าเสนอข้อมูล ข้อมูลที่นําเสนอในกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ต้องถูกต้อง สมดุล มีทั้ง
ผลดีและผลเสีย รอบด้านและทันสมัย พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ไม่ชักนําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
หรือเพ่ิมความเสี่ยงในการใช้ยา ไม่ชักนําไปสู่การสั่งใช้ยาเพ่ือตอบแทนผลประโยชน์ไม่ว่าเป็นเงิน
หรือวัสดุอุปกรณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2) ผู้แทนยา ต้องได้รับการฝึกฝนความรู้ทั้งทางการแพทย์และทางเทคนิค สามารถให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์อย่างซื่อตรง ครบถ้วน ไม่เสนอสิ่งจูงใจแก่ผู้สั่งใช้และผู้จ่ายยา ผลตอบแทนหลักของ
ผู้แทนยาไม่ควรขึ้นกับยอดขายที่ทําได้  

3) บริษัทยา ต้องรับผิดชอบในการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐาน ความรู้จริยธรรม การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อข้อความและการกระทําของผู้แทนยาของตน   

4) การแจกตัวอย่างยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา การแจกตัวอย่างยาอันตราย ยาออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 และยาควบคุมพิเศษ ให้แก่ผู้สั่งใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสม
เฉพาะเมื่อผู้สั่งใช้ยาร้องขอเท่านั้น 

5) การแจกตัวอย่างยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาต่อสาธารณชน ต้องเป็นการแจกตัวอย่างยาเพ่ือการ
ดูแลรักษาผู้ปุวย ไม่ใช่เพื่อการส่งเสริมการขาย 

6) การประชุมทางวิชาการและการประชุมทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ควรเป็นประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ข้อมูล ความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ ถ้ามีการสนับสนุนโดยผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายยา

                                                                 
71 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 4 เรื่อง ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ปุวย  

Retrieved July 2, 2010, from http://www.thaigov.go.th 
72 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (2554) นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. Retrieved July 2, 2019, 

from http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/policy_file//20180124060211.pdf 
73 สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค, บรรณาธิการ, เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาขององค์การอนามัยโลก.สําลี ใจดีและคณะ (แปล) พิมพ์ครั้งที่ 4: 2553; 9-21. 
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ควรมีการระบุอย่างชัดเจนก่อนการประชุม ไม่ควรมีการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เป็นการ
ส่วนตัวและไม่ควรมีข้อผูกมัดเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการขาย   

7) การศึกษาวิจัยหลังจากที่ยาวางจ าหน่าย การเฝ้าระวังติดตามผลการใช้ยาและการเผยแพร่
ข้อมูล ผลการศึกษาไม่ควรนําไปใช้ในการส่งเสริมการขายยา ถ้าพบอันตรายที่เกิดจากยา ให้ถือ
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรายงานต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐโดยเร็ว และทําการ
เผยแพร่ข้อมูลระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
 

สําหรับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยได้นําหลักการและแนวคิดที่
หลากหลายมาใช้ กล่าวคือให้ความสําคัญกับเรื่องหลักการทั้ง 7 ข้อข้างต้น รวมทั้งหลักการและแนวคิดเรื่อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” แล้วยังเพ่ิมเรื่อง “เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้” และ “จริยธรรมในการสั่งใช้ยา”  
ซึ่งหมายถึงการสั่งใช้ยาตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการเสนอให้มีระบบรองรับการรับสิ่งสนับสนุน
จากบริษัทยาของกลุ่มเปูาหมาย คือ ทั้งระดับหน่วยงานคือโรงพยาบาลและตัวบุคลากรทางการแพทย์ หลักการ
และแนวคิดที่ต้องเพ่ิมเติมนี้ก็เพ่ือให้เป็นรากฐานสําคัญของการสร้างเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาของ
โรงพยาบาล ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากเอกสารเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 
พ.ศ. 255774  และฉบับแก้ไข พ.ศ. 255975  โดยเป็นหลักจริยธรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้สั่งใช้ยา 
ผู้แทนยา ผู้บริหารสถานพยาบาล ตลอดจนบริษัทยาสามารถนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพอสรุปหลักการ
สําคัญโดยย่อได้ ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหายา ไม่พึงรับสิ่งใดๆ เป็นการส่วนตัวจาก
การส่งเสริมการขายยา และพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะ กรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
ยาเพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่วิชาชีพด้านสุขภาพและปูองกันข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

2) สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรพึงจัดให้มีระบบรองรับ
ในการรับสิ่งของ การจัดกิจกรรม และการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยา/ผู้แทนยา โดยเป็นระบบที่
ทุกคนในหน่วยงานรับรู้ได้ จึงเป็นระบบที่เชื่อถือได้ โปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก 

3) ผู้แทนยา พึงเสนอข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ไม่
ละเลยการให้ข้อมูลผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู้สั่งใช้ยาหรือผู้
ที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดหายา โดยแสดงออกหรือปฏิบัติตนในการเสนอข้อมูลหรือกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายยาตามวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม และพึงดํารงตนให้พร้อมรับการตรวจสอบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพและสังคมภายนอก 

4) บริษัทยา พึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ที่มุ่งประโยชน์เพ่ือผู้ปุวย ไม่พึงให้ข้อมูลหรือ
คําแนะนําแก่ผู้ปุวยหรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และบริษัทพึงจัดให้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและ
รายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาตามหลักสากล ที่พร้อมให้สังคมตรวจสอบ 

                                                                 
74 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค วรสุดา ยูงทอง และนภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช (บรรณาธิการ). เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กันยายน 2557.  
75 คณะกรรมการพัฒนาระบบยา. สุนทรี ท. ชัยสมัฤทธิ์โชค นภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช และปานตา เทือกสุบรรณ (บรรณาธิการ). เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติ. สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2563.  
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 ความแตกต่างจากเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับขององค์การอนามัยโลกอย่างเห็นได้ชัด คือ การเพ่ิมหมวด
ที่ว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเน้นในเรื่องการพัฒนาระบบรองรับสิ่งสนับสนุนที่ต้องเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานแรกที่ได้นําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศไทยมาเป็นต้นแบบ แล้วขยายต่อเป็นเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับของกระทรวง
สาธารณสุขที่รวมเรื่อง “เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” ไว้ด้วยในชื่อว่า “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557” รวมทั้งให้ความสําคัญกับการนํา
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในระบบยา แต่ฉบับกระทรวง
สาธารณสุขมุง่ไปที่การกํากับจริยธรรมของผู้สั่งใช้ยาและการสั่งซื้อยาของสถานพยาบาล โดยบทที่ว่าด้วยหน้าที่
และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของบริษัทยา ได้ให้ไปศึกษาจากเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยาของประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด  

เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ได้นําเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยมาจัดทําเป็น  “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 สําหรับบุคลากรในสถานพยาบาล” รวมทั้งหมด 10 ประเด็น 
ซึ่งได้มีการนําเสนอไว้ในเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 และแนว
ปฏิบัติ ฉบับที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติฯ ที่ว่านี้เป็นการขยายความเ พ่ือทํา
ความเข้าใจเพิ่มเติมเกณฑ์จริยธรรมเท่านั้น  

เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยของ
โรงพยาบาลไปปฏิบัติ พบว่านับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยาของประเทศไทย ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในแนวทางโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Rational drug use hospital) ตามกุญแจ E-Ethics ในกุญแจสําคัญ 6 ประการ (P-L-E-A-S-E) ซึ่ง
ดําเนินการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย โดยกําหนดเปูาหมายการประเมินการนําไปปฏิบัติไว้เป็น 5 ระดับ ตามตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2  แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย 5 ระดับ 

ระดับ รายละเอียด 
ระดับ 1 มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร และมีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย อย่างทั่วถึง 
ระดับ 2 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และมีแนวทางเพ่ือ

รายงาน ติดตามการปฏิบัติแล้ว 1-2 ข้อ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) ระบบการจัดซื้อจัดหายา ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2) ระบบการตรวจสอบการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาล เพื่อปูองกันมิให้มีการสั่งใช้ยาบาง
รายการสูงหรือต่ํากว่าปกติ 
3) ระบบการรับตัวอย่างยา และยาแถม 
4) ระบบการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5) แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบ 
6) แนวปฏิบัติสําหรับการไปประชุม สัมมนาที่สนับสนุนโดยบริษัทยา 
7) แนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิชาการท่ีสนับสนุนโดยบริษัทยา 
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ระดับ รายละเอียด 
ระดับ 3 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร และมี

แนวทางเพ่ือรายงาน ติดตามการปฏิบัติแล้ว 3-5 ข้อ 
ระดับ 4 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร และมี

แนวทางเพ่ือรายงาน ติดตามการปฏิบัติครบถ้วนแล้วทั้ง 7 ข้อ รวมทั้งมีระบบประเมิน และ
ปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ 

ระดับ 5 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร มีแนวทาง
เพ่ือรายงาน ติดตามการปฏิบัติ ทั้งระบบประเมินปรับปรุงกระบวนงานได้ครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ 
และมีการยกย่องเชิดชู ลงโทษหน่วยงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

 
จากแนวทางข้างต้น เห็นได้ว่าโรงพยาบาลต้องประกาศเป็นนโยบายองค์กรและมีการสื่อสารภายในให้

บุคลากรของสาธารณสุขรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยอย่างทั่วถึง 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ประเมินว่าสามารถปฏิบัติตามได้ ทําให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับแรก ส่วนระดับที่สูง ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป ต้องกําหนดแนวปฏิบัติและรายงานผลการ
ดําเนินการด้วย ปรากฏว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการระบุผลว่าผ่านในระดับที่เป็นเปูาหมายแล้ว แต่ไม่ได้แสดง
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะไม่ได้
กําหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และไม่มีระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมนี้ไปปฏิบัติ 

โดยสรุปในปัจจุบัน พบว่ามีการดําเนินการในการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะแรก  โรงพยาบาลของรัฐทั้งที่สังกัดในและนอกกระทรวงสาธารณสุขอาจยังไม่ได้นําเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง บุคลากรส่วนใหญ่รวมถึงแพทย์ผู้สั่งใช้ยา ไม่ทราบ
ถึงมติของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป .ป.ช. ที่ต้องการผลักดันให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติ และไม่เข้าใจหลักการของเกณฑ์จริยธรรมฯ การดําเนินการเท่าที่พบจึง
เป็นการจัดทําแนวปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ตามต้นแบบไว้ในลักษณะเดียวกันในที่เปิดเผยเท่านั้น 
ไม่ได้มีการสื่อสารหรือสร้างการรับรู้ต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลของรัฐที่มีการดําเนินงาน
ตามลักษณะนี้ คาดว่ามีจํานวนมากที่สุด 

ลักษณะที่สอง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้นําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ไปปฏิบัติ และ
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2559  ไปปฏิบัติ บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจหลักการของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยา จึงมีการแปลงหลักการเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของโรงพยาบาล  
รวมทั้งผนวกไปกับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  คาดว่าโรงพยาบาลที่มีการดําเนินงานใน
ลักษณะนี้ มีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มท่ีดําเนินการในลักษณะแรก  
 ส่วนลักษณะที่สาม โรงพยาบาลที่นํานโยบายเรื่องเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ มีการสื่อสารและ
ดําเนินการอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง นอกจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว กลุ่มนี้ยังบูรณาการแนวปฏิบัติเข้ากับ
กฎหมายปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐรับประโยชน์ใดๆ ที่
เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนจากบริษัทยา  กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมรวมถึงการห้ามมิให้ผู้ใดและนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงผู้แทนยาและบริษัทยาให้ประโยชน์ใดๆ ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐ
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ด้วย  คาดว่าโรงพยาบาลที่เข้าใจถึงกฎหมายฉบับนี้และนําไปปฏิบัติมีจํานวนน้อยมาก แต่เมื่อเป็นกฎหมาย 
ป.ป.ช. การดําเนินการจึงเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญและส่งผลต่อบุคลากรและระบบยาของโรงพยาบาล 

คําถามสําคัญในที่นี้ จึงอยู่ที่ว่าควรดําเนินการขับเคลื่อนอย่างไร จึงจะสามารถพัฒนาให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลของรัฐทั้งที่สังกัดในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ สนับสนุนการนําไปปฏิบัติจนพัฒนาเป็นระบบและเกิดการรับรู้การปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ภายในโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่ปฏิบัติตามนโยบายโดย
มิได้มีความเข้าใจถึงความสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นกับเกณฑ์จริยธรรมฯ   อย่าง
เข้มแข็ง ให้ความสําคัญกับการแปลงหลักการเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
โรงพยาบาล 
 

3. หลักการและแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
ดังได้กล่าวแล้วว่าหลักการและแนวคิดเบื้องหลังที่นํามาใช้พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยาของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติมาจากหลักการและแนวคิดที่หลากหลาย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 เริ่มจากเม่ือมีการรณรงค์โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าสมเหตุผล (ภายใต้ชื่อย่อ

ว่า P-L-E-A-S-E) กุญแจที่ 6 ให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบ
ยา (Ethics in prescription and drug promotion) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินตนเองในเรื่อง 
“จริยธรรมในการสั่งใช้ยา”และ “การจัดซื้อจัดหายาของโรงพยาบาลที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล”  โดยที่
แนวทางการประเมิน “จริยธรรมการสั่งใช้ยา” เป็นไปตามหลักชีวจริยศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดสากลใน
เรื่องชีวจริยธรรมทางการแพทย์ด้วย ตามกรอบแนวคิดนี้ การสั่งใช้ยาต้องคํานึงถึงหลักการ 4 ข้อ คือ เคารพใน
สิทธิและการตัดสินใจของผู้ปุวย (Autonomy) มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวย (Beneficence) ความปลอดภัย 
ไม่ทําให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ปุวย (Non maleficence) และต้องใหค้วามยุติธรรมต่อผู้ปุวย 
(Justice) 76 ส่วนเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาเป็นการประเมิน “จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาของ
โรงพยาบาล” การดําเนินการที่ผ่านมา ยังไมไ่ด้กําหนดแนวทางท่ีชัดเจน 

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาองค์กรตามแนวคิดระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งอาจพิจารณาได้
จาก มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 477 ซึ่งองค์ประกอบหลักประกอบด้วย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร (Vision and Mission) ภาวะผู้นําและธรรมาภิบาลขององค์กร (Leadership and 
Governance) ความตระหนักต่อประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบยา (Awareness of Ethical Criteria)  
และการยอมรับและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของโรงพยาบาล (Ethical Compliance)  
มาพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร (Organizational culture) ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาล 

กลุ่มที่ 3 หลักการและแนวคิดที่นํามาใช้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สําหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ78 
(Integrity and Transparent Assessment: ITA) นั้น ได้กําหนดกรอบการประเมินไว้ 5 กลุ่ม เรียกแต่ละกลุ่ม
ว่าเป็นดัชนี คือ ดัชนีวัดความโปร่งใส (Transparency index) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability 
                                                                 
76 ดูรายละเอียดเพิ่มใน คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คู่มือการดําเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ชัยรัตน์  ฉายากุล และคณะ 

(บรรณาธิการ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 หน้า 144-150. 
77 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 เริ่มใช้ กรกฎาคม 2561 
78 ดูรายละเอียดเพิ่มในคู่มือการประเมิน ITA 2564 https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147 

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147
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index)  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption free index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity culture Index) และดัชนีคุณธรรมในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ส่วนวิธีการ
เป็นการประเมินโดยหน่วยงานประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตามแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - based Integrity and Transparent Assessment: EBIT) ร่วมกับการประเมินของผู้
มีส่วนได้เสียจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นําหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสเข้ามาใช้เป็นมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐใน
ระดับกรมขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นหน่วยงานระดับกองเท่านั้น ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้า
ร่วมการประเมินนี้ แต่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่งเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยได้เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพัฒนา
ระบบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระบบงานทีโ่ปร่งใส มีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์แก่สาธารณชน 

เมื่อพิจารณากรอบการประเมินข้างต้นทั้งสาม จะเห็นได้ว่ากรอบการประเมินทั้งสามอยู่บนหลักการ
และแนวคิดที่ใกล้เคียงกันและสามารถนํามาใช้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ เพราะเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่างมุ่งส่งเสริมให้จริยธรรมเป็นวัฒนธรรมคุณธรรมที่
พัฒนาขึ้นจากระบบภายในของโรงพยาบาล และพร้อมรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากภายนอก ดังนั้น 
ผลจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและสถานการณ์ท่ีผ่านมาได้ชี้แนะให้เห็นว่ากรอบการวิจัยในการศึกษานี้ควร
บูรณาการกรอบแนวคิดการประเมินทั้งสามเข้าด้วยกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายได้ในที่สุด โดยมีกรอบแนวทาง
แสดงดัง ภาพที่ 2.1 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลรัฐ 
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ตามกรอบแนวคิดข้างต้น ให้ความสําคัญกับการสร้างระบบที่มีจุดเริ่มต้นจากผู้นําองค์กรให้
ความสําคัญกับธรรมาภิบาล จึงมีนโยบายที่ชัดเจน ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยอาจมี
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเข้าใจและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เมื่อบุคลากรมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ยอมรับให้เป็นวัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร บุคลากร
และองค์กรย่อมปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมรับการตรวจสอบจากภายนอก ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาล
ในระบบยา 

 
 



 

 
43 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

ในบทที่ 3 แบ่งการนําเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องรูปแบบและขั้นตอนของการวิจัย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ ส่วนที่สองเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
สํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติของโรงพยาบาลทั่วประเทศกับการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยเริ่มจากการนําหลักการและแนวคิดมาจัดทําเป็นแบบประเมิน 
ฉบับร่าง แล้วแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ข้ึนจากการอภิปรายกลุ่มและการปรึกษาหารือร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่วนที่สามเป็นการอธิบายปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจัยในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 
ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและข้ันตอนของการวิจัย 

 
1. รูปแบบและขั้นตอนของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมวิธี (mixed methods) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้เพ่ือสํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์
จริยธรรมฯ  ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ แบ่งเป็น 2 ระยะ 
1) ระยะแรก เป็นการสํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลรัฐ ที่

สังกัดในและนอกกระทรวงสาธารณสุข สําหรับโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในที่นี้  หมายถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2) ระยะที่สอง เป็นการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ และประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมการประเมิน  

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้เพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สํารวจสถานการณ์
และประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ โดยใช้การประชุมแบบอภิปรายกลุ่ม (focus 
group discussion) กับการประชุมปรึกษาหารือ (consultative meeting) รวมทั้งหมด 13 
ครั้ง ทําให้ได้เครื่องมือหรือแบบสํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่นําไปใช้
การวิจัยในระยะแรกและแบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในระยะที่สอง 

 

สําหรับขั้นตอนการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เดิมวางแผนไว้ให้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ พร้อมนําไปปฏิบัติจนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยเริ่มจากการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ แล้ว
นําเสนอผลการสํารวจเพื่อสะท้อนปัญหาให้เป็นที่รับรู้ภายในโรงพยาบาล แล้วเปิดให้โรงพยาบาลที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ รวม 2 ครั้ง การประเมินครั้งแรกห่างจาก
การประเมินครั้งท่ีสองอย่างน้อย 3 - 6 เดือน เพื่อให้มีเวลานําไปใช้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการประเมินครั้งที่ 2 นี้ การรับรู้และความเข้าใจ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจะเพ่ิมขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 4 
โรงพยาบาลของรัฐมีภาระหนักเกินกว่าที่จะเข้าร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างเต็มรูป ส่งผลทําให้ผู้วิจัย
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ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยและปรับลดวัตถุประสงค์ของการวิจัยลงให้มุ่งไปที่การสํารวจการรับรู้ของ
โรงพยาบาลและทดลองการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ กับโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมด้วยแบบ
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและข้อจํากัดในการประเมินการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ 

สําหรับรูปแบบและขั้นตอนของการวิจัยที่ได้มีการดําเนินการจริง แสดงไว้ในภาพที่ 3.1 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โดยทั่วไป การพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการสํารวจสถานการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจ
พิจารณาได้จากอัตราการตอบกลับเทียบกับจํานวนแบบสํารวจที่ส่งไป แต่การวิจัยครั้งนี้เป็นการสํารวจที่จัดส่ง
แบบสํารวจให้แก่หน่วยงานทางไปรษณีย์และอํานวยความสะดวกกับผู้ตอบแบบสํารวจฯ ให้ตอบกลับด้วย
ระบบออนไลน์ ทําให้ไม่สามารถระบุจํานวนผู้ที่ได้รับแบบสํารวจทั้งหมดได้ ดังนั้น การคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม จึงใช้วิธีคํานวณจากสูตรของเครซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยประมาณการสัดส่วนของ
ประชากรจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีการรับรู้สถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ
อยู่ในช่วงร้อยละ 30 – 40 และได้กําหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ที่ระดับร้อยละ 95 หรือค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับไดก้ําหนดให้เท่ากับ 0.05  

สําหรับประชากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมายของงานวิจัยนี้ในระยะที่ 1 ได้แก่ แพทย์และเภสัชกรที่ดํารง
ตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้าฝุายเภสัชกรรม รวมถึงผู้ที่ทําหน้าที่จัดซื้อจัดหายา ประธาน
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือประธานคณะอนุกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด คณะอนุกรรมการ/กรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแพทย์ เภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในที่นี้หมายถึง  โรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 ทุก จํานวน 900 แห่ง และโรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกลุ่ม (UHostNet) จํานวน 109 แห่ง 

จากรายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจําปี 2562 พบว่ามีแพทย์และเภสัชกรที่สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 1-12 รวมทั้งหมด 30,002 คน แยกเป็นแพทย์ 20,897 คน 
และเภสัชกร 9,105 คน 

เมื่อประมาณการว่ามีผู้ตอบแบบสํารวจกลับมาควรอยู่ในระดับร้อยละ 30 จากประชากรจํานวน 
30,002 คน จะคํานวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของเครซีและมอร์แกน ได้ 320 คน แต่ถ้าคํานวณกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรที่เป็นแพทย์เท่านั้น (20,897 คน)  จะคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 318 คน และเมื่อคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่เป็นเภสัชกรเท่านั้น (9 ,105 คน) จะคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 312 คน รวมจํานวน
แพทย์และเภสัชกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมทั้งหมดเท่ากับ 630 คน  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าการสํารวจในประเด็นจริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว และยอมรับ
ให้ค่าประมาณการจํานวนแพทย์ที่ตอบกลับมาอยู่ในระดับร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ของประชากรที่เป็น
แพทย์เท่านั้น จะคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแพทย์ได้ 138 คน และ 244 คนตามลําดับ ส่วนการคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่เป็นเภสัชกรเท่านั้น หากคงประมาณการไว้ที่ระดับร้อยละ 30 จะคํานวณกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมได้ 312 คน รวมเป็นจํานวนแพทย์และเภสัชกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมทั้งหมดเท่ากับ 450 
คน และ 556 คนตามลําดับ  
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นอกจากนี้ หากพิจารณากลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วย ซึ่งหมายถึง โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยพิจารณาจากประชากรแพทย์
ทั่วประเทศจํานวน 60,000 คน แล้วให้ค่าประมาณการตอบกลับไว้ที่ระดับร้อยละ 10, 20 และ 30 ตามลําดับ
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 138, 245 และ 321 คน ส่วนการคํานวณจากประชากรที่เป็นเภสัชกรทั่วประเทศ
จํานวน 30,000 คน และประมาณการคงท่ีไว้ที่ระดับร้อยละ 30 จะคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ที่ 320 คน  

โดยสรุป หากประมาณการตอบกลับของแพทย์ในระดับร้อยละ 10, 20 และ 30 และเภสัชกรในระดับ
ร้อยละ 30 จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวนรวมกันที่เหมาะสมเท่ากับ 458, 565 และ 641 คน ตามลําดับ 
 

3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยในระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีส่งแบบสํารวจทางไปรษณีย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ
ทั่วประเทศ ในเดือนมกราคม 2563 โดยให้ตอบกลับในระบบออนไลน์ พร้อมกับมีหนังสือติดตามผ่านตัวแทน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่งและสํานักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง 2 ครั้งในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์และเมษายน 2563 

การวิจัยในระยะที่ 2 นั้น หลังจากท่ีประชาสัมพันธ์โครงการทางไปรษณีย์ให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ
ในเดือนมีนาคม 2564 และเชิญโรงพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการประชุมออนไลน์และรับ
เอกสารชี้แจงและแบบประเมินในระบบออนไลน์ แล้วขอให้โรงพยาบาลตอบกลับในระบบออนไลน์ด้วยในช่วง
เมษายนถึงพฤษภาคม 2564 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติ SPSS version 22 และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการตรวจสอบและประเมินหลักฐานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับโรงพยาบาลที่
เข้ารับการประเมิน จํานวน 2 ท่าน และคะแนนของทั้งสองท่านต้องเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ 
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ภาพที่ 3.1  รูปแบบและขั้นตอนของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ระยะที่ 1. การส ารวจการรับรู้
การปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมของโรงพยาบาลรัฐ  

(เก็บรวบรวมข้อมลูในช่วง
มกราคม – พฤษภาคม 2563) 

ระยะที่ 2 การทดลองการใช้
แบบประเมินการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมของ
โรงพยาบาลรัฐ  

(เก็บรวบรวมข้อมลูในช่วง 
มีนาคม – พฤษภาคม 2564) 

 

1. กําหนดประเด็นเพื่อจัดทําแบบประเมินโดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลใน
ระบบยาขององค์การอนามัยโลกกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ของ ป.ป.ช.) 

2. จัดประชุมในรูปแบบอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะแพทย์และเภสัชกรจากโรงพยาบาลที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจากสํานักงาน ป.ป.ช . เพื่อพิจารณาร่างแบบ
ประเมินและแนวทางการให้คะแนน  

3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ท้ัง validity และ reliability  
4. ปรับปรุงให้เป็นแบบสํารวจ ฯ ฉบับสมบูรณ์ 
5. ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยขั้นสมบูรณ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. เปิดรับสมัครและจัดประชุมชี้แจงโรงพยาบาลรัฐที่สนใจเข้าร่วมโครงการประเมินการ

นําเกณฑ์จริยธรรม 
7. ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทําหน้าที่ตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน 
8. จัดส่งแบบประเมินให้กับโรงพยาบาลที่สมคัรเข้าร่วมและตดิตามเพื่อเก็บข้อมูลระบบ

ออนไลน ์
9. ประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้ จากแบบประเมินตนเองและการประเมินหลักฐาน 
10.  ประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก 
11. จัดประชุมนาํเสนอสรุปผลการศึกษาเบื้องต้นแก่โรงพยาบาลที่สมคัรเข้าร่วม 
12. ประชุมนักวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษาและเขียนรายงานฉบับสมบรูณ ์

1. กําหนดประเด็นเพื่อจัดทําร่างแบบสํารวจ ฯ โดยใช้กรอบแนวคิดของ Donabedian 
2. จัดประชุมในรูปอภิปรายกลุม่ (focus group discussion) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พิจารณาร่างแบบสํารวจ ร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัทยาทั้งในและนอกประเทศ 
สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกลุ่มผู้บริโภค 
แพทย์และเภสัชกรจากโรงพยาบาลทุกขนาดทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  และตัวแทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. 

3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ท้ัง validity และ reliability 
4. ปรับปรุงให้เป็นแบบสํารวจ ฯ ฉบับสมบูรณ ์
5. ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจยัขั้นท่ี 1 จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
6. ขอความอนุเคราะห์หนังสือนําจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. จัดเก็บข้อมลูโดยการส่งแบบสํารวจทางไปรษณยี์ให้กับโรงพยาบาลรฐัท่ัวประเทศ โดย

ขอความร่วมมือให้ตอบกลับในระบบออนไลน์ พร้อมกับมีหนังสือตดิตามผา่นตัวแทน
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห่งและสํานักงานเขตสุขภาพ 12 แห่ง เพื่อเพิ่ม
อัตราการตอบกลับ 2 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน 2563 

8. ประมวลและวิเคราะหผ์ลที่ได้ โดยใช้โปรแกรม SPSS version 22 
9. นําเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
10. นําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้พัฒนาแบบประเมินการนําเกณฑจ์ริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : 
แพทย์และเภสัชกรที่ปฏบิัติงาน
โรงพยาบาลรัฐที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงกลาโหม 
กรุงเทพมหานคร  
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : 

บุคลากรของโรงพยาบาลรัฐที่
สมัครใจเข้าร่วมทดลองการใช้
แบบประเมินการปฏิบัตติาม
เกณฑ์จริยธรรมของ
โรงพยาบาลรัฐ  
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4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือหลักท่ีใช้ในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นแบ่งได้เป็น 2 ระยะ  ดังนี้ 
4.1 การพัฒนาเครื่องมือในระยะแรก ซึ่งหมายถึงแบบสํารวจสถานการณ์การรับรู้การนําเกณฑ์ 

จริยธรรมไปปฏิบัติของโรงพยาบาลพัฒนาขึ้นจากการนํากรอบแนวคิดของโดนาบิเดียน 
(Donabedian) มาใช้เพ่ือทําความเข้าใจต่อโครงสร้าง (Structure) กระบวนการที่ดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานที่
ผ่านมา (Outcome) ว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถนําเกณฑ์
จริยธรรมฯไปสู่การปฏิบัติได้ 

กรอบแนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับการจัดให้มี “โครงสร้าง” ซึ่งหมายถึงการมีนโยบาย 
กฎระเบียบ และระบบของโรงพยาบาลที่ รองรับการนํา เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
“กระบวนการ” หมายถึง การแปลงเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการภายใน
โรงพยาบาล และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ รับทราบ แล้วคาดว่าจะเกิดเป็น 
“ผลลัพธ์” ที่นําไปสู่การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรและการพัฒนาระบบยาของโรงพยาบาลให้
เป็นระบบที่มีธรรมาภิบาลในที่สุด แต่ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจมาจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ได้
เช่นกัน 

 

     ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดในการสํารวจการรับรู้สถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
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4.2 การพัฒนาเครื่องมือในระยะที่สอง หลังจากนั้น ได้มีการนําโครงการวิจัยและกรอบแนวคิดมา
พิจารณาด้วยการประชุมแบบการอภิปรายกลุ่มและปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ทั้งกลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม รวมทั้งหมด 13 ครั้ง ดังนี้  

ก. กลุ่มบริษัทยาและผู้แทนยา 3 ครั้ง  
ข. เครือข่ายผู้ปุวยและตัวแทนภาคประชาชน 2 ครั้ง  
ค. ผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง  
ง. กลุ่มโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  4 ครั้ง  
จ. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ครั้ง  
ผลการประชุมมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
ก. บริษัทยาและผู้แทน 

เป็นการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มกับตัวแทนของบริษัทยาและผู้แทนยาจากสมาคม
ไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  (Thai Pharmaceutical Manufacturers 
Association หรือ TPMA) ครั้งหนึ่ง และประชุมกับสมาคมผู ้วิจัยและผลิตเภสัช
ภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association 
หรือ PReMA) 2 ครั้ง โดยทั้งสองสมาคมได้ให้ข้อมูลว่าได้จัดทําเกณฑ์จริยธรรมฯ  (Code of 
conduct) เพ่ือให้บริษัทยาที่ เป็นสมาชิกปฏิบัติตามเรียบร้อยแล้ว โดย สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันเพ่ิงประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมฯ  เมื่อช่วงมกราคม 2561 
ส่วนสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ได้พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมฯ  (Code of conduct) 
ตามแนวทางของบริษัทแม่ในต่างประเทศมานานกว่า 30 ปีแล้วและกําลังอยู่ระหว่างทํา
เกณฑ์จริยธรรมฯ  ฉบับที่ 12  โดยหลักการสําคัญของฉบับนี้อยู่ที่การงดการแจกของขวัญแก่
ผู้สั่งใช้ยา (No gift policy) 

ตัวแทนของบริษัทยาและผู้แทนยาของทั้งสองสมาคมได้ย้ําด้วยว่าแพทย์ส่วนใหญ่ยัง
ไม่ทราบเกณฑ์จริยธรรมฯ และมีข้อเสนอให้มีการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ภายในโรงพยาบาล
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของสํานักงาน ป.ป.ช เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2560 ที่กําหนดให้การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาที่ต้องเป็นไปมติคณะรัฐมนตรี 
แพทยส์่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ถึงแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติงาน 

สําหรับการขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการจากบริษัทยา ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มแพทย์เฉพาะทาง  เช่น ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ  แต่ในปัจจุบันมีจํานวนลดลง แต่
ชมรมแพทย์กลุ่มเล็ก ๆ ยังขอรับการสนับสนุนอยู่  โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่มีระเบียบหรือ
ส่วนงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน  
ยกเว้นเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ที่มี
การดําเนินการบ้างแล้ว 

นอกจากนี้ ตัวแทนจากบริษัทยาได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมด้วยว่า  

“ในการจัดซื้อจัดหายานั้น โรงพยาบาลบางแห่งใช้ระบบหลายบัญชี ทั้งบัญชีส่วนตัว
ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล บัญชีการเงินสําหรับการรับเงินบริจาค หรือเงินสวัสดิการ” 

“มีโรงพยาบาลบางแห่งแจ้งด้วยว่า หากบริษัทไม่จ่ายเงิน ส. จะยังไม่จ่ายเงินค่ายา” 

 รวมทั้งมีการตั้งคําถามว่า “โรงพยาบาลมีระบบควบคุมภายในที่ดีหรือยัง” 
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สําหรับการประชุมครั้งที่ 3 เป็นการนําร่างแบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไป
ปฏิบัติโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของโรงพยาบาลมาร่วมพิจารณาเพ่ือขอความคิดเห็น
ร่วมกับผู้แทนยา อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าบริษัทยาและผู้แทนยาเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับการจัดซื้อจัดหายาและการสั่งใช้ยา 
ข. เครือข่ายผู้ป่วยและตัวแทนภาคประชาชน  

เป็นการประชุมกับเครือข่ายผู้ปุวยและตัวแทนภาคประชาชนเพ่ือประเมินความ
เป็นไปได้ในการประเมินกระบวนการทํางานของโรงพยาบาลว่าเป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 
หรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการรายงานเหตุการณ์และร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล กลุ่มนี้พร้อมให้ความร่วมมือในการ
เฝูาระวังปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมของผู้สั่งใช้ยากับผู้แทนบริษัทยา ณ จุดให้บริการ แต่พบว่า
เป็นเรื่องยากที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการฝุาฝืนเกณฑ์จริยธรรมฯ หรือไม่ เนื่องจาก
เครือข่ายผู้ปุวยและตัวแทนภาคประชาชนไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ที่เข้าไปพบแพทย์ในห้อง
ตรวจโรคเป็นผู้แทนยาจริงหรือไม่ และมีการเสนอสิ่งจูงใจหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการ
สั่งใช้ยาจริงหรือไม่ รวมถึงกลุ่มนี้ไม่เข้าใจกระบวนการทํางานของโรงพยาบาล  

ผลการประชุมทําให้ต้องตัดกลุ่มนี้ออกจากการเป็นผู้ประเมินที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกของโรงพยาบาล ซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนของแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่ขาดตัวแทนที่เป็นกลาง 

  ค. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า

โรงพยาบาลหลายแห่งได้ประกาศนโยบายในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ  แต่
ขาดการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงการตรวจสอบ
ภายในพบการจัดซื้อจัดจ้างที่ทํากับบริษัทยาของโรงพยาบาลบางแห่งไม่รัดกุม ซึ่งอาจ เป็น
เพราะความไม่เข้าใจในกฎระเบียบที่เพียงพอ การสนับสนุนให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจากอาจช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาเข้าข่ายทุจริตในการจัดซื้อ
จัดหายาได ้
ง. กลุ่มโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เป็นการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มจํานวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญ
โรงพยาบาลของรัฐเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยประธาน
อนุกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับเขต 
(Service plan RDU) หรือผู้แทนจากเขตสุขภาพ และเลขานุการอนุกรรมการการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับเขต (Service plan RDU) 
หรือผู้แทน จากเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่งกับทีมผู้วิจัย  ซึ่งตามกระบวนการดําเนินงานใน
ระยะแรก ผู้วิจัยต้องการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ โดยการส่งแบบสํารวจฯ ไปยัง
โรงพยาบาลทุกแห่งใน 12 เขตสุขภาพ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสํารวจ
ดังกล่าว ส่วนระยะที่ 2 เป็นการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งวางแผน
ดําเนินการเป็น 2 รอบ ห่างกัน 3 – 6 เดือน แล้วนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน โดย
ในช่วง 3 – 6 เดือน ผู้วิจัยเตรียมการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้โรงพยาบาลจัดระบบ
รองรับการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติและดําเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการรับรู้และสร้างการ
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ยอมรับเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอ
ความเห็นต่อการดําเนินการที่สําคัญหลายเรื่อง เช่น กรณีได้รับการสนับสนุนให้รับทุน
ฝึกอบรมเชิงวิชาการจากบริษัทยาควรกําหนดแนวปฏิบัติอย่างไร การซ้อนทับเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและหน่วยงานในเรื่องการจัดซื้อจัดหายาควรเป็นอย่างไร แม้ว่าการวิจัย
ครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการขาย “ยา” แต่ในอนาคตควรขยายไปใน
เรื่องเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอื่น ๆ เพราะพบปัญหาในลักษณะเดียวกันและรุนแรงขึ้น 

ที่ประชุมได้ใหค้วามเห็นในเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการวิจัย 
และเสนอให้คํานึงถึงประเภทและขนาดโรงพยาบาลที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนปัจจัย
ต่างๆ ทีน่ําไปสู่ความสําเร็จ  

ส่วนการประชุมครั้งที่สอง เป็นการประชุมร่วมกับประธานคณะทํางานส่งเสริม
จริยธรรมและธรรมภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ผู้แทนประธานเครือข่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ผู้แทนประธานชมรมผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ผู้อํานวยการ
สํานักมาตรการปูองกันการทุจริต สํานักงานงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและทีมวิจัย โดยเป็นการรายงานผลเบื้องต้นและได้
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสํารวจโดยเฉพาะแพทย์เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น 

สําหรับการประชุมครั้งที่สามและสี่ เป็นการประชุมร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงตัวแทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพัฒนาแบบประเมิน
ตนเอง โดยผู้วิจัยได้นําเสนอกรอบแนวคิดที่ สํานักงาน ป.ป.ช.นํามาใช้ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparent 
Assessment: ITA) มาประยุกต์  กรอบการประเมินดังกล่าว มุ่งวัดใน 5 เรื่องหรือ 5 ดัชนี 
ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability)  ความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption free) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity 
culture) และคุณธรรมในหน่วยงาน79  (Work Integrity) ส่วนวิธีการมุ่งให้หน่วยงาน
ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนประเมินการตามแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - based Integrity and Transparent Assessment: EBIT) ร่วมกับ
การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเดียวกันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

สําหรับการประชุมสองครั้ งหลังนี้  ได้ผู้ เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลที่ มี
ประสบการณ์ในการประเมินเ พ่ือรับรองโรงพยาบาลของสถาบัน รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) และการติดตามการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิการเงินการคลัง 
(CFO) ระดับเขตและระดับจังหวัด ทําให้ได้ข้อคิดเห็นนํามาสู่การปรับแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานฯ ที่สอดคล้องกับการทํางานภายใต้บริบทของโรงพยาบาลมากขึ้น และมุ่งเน้นการ
ประเมินเชิงพัฒนา ยกระดับการบริหารจัดการของโรงพยาบาลในดานคุณธรรมและความ
โปร่งใสที่เกี่ยวกับระบบยา และใหความสําคัญกับการปองกัน ในประเด็นที่อาจเปนความ

                                                                 
79 ดูรายละเอียดเพิ่มในคู่มือการประเมิน ITA 2564 https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147 

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147
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เสี่ยงต่อการรับสินบนหรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถยับยั้งผลประโยชน
ทับซอนที่อาจเกิดข้ึนไดอ้ย่างรู้เท่าทัน 
จ. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

เป็นการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญสองท่านรวม 3 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินหลักฐานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์หรือคะแนนการประเมินที่
เชื่อถือได้ เนื่องจากการดําเนินงานที่ผ่านมาไม่เคยมีการแสดงเอกสารหลักฐานมาก่อน จึงเป็น
จุดอ่อนที่สําคัญจําเป็นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง นอกจากต้องเป็นหลักฐานหรือ
แบบฟอร์มที่เป็นทางการแล้ว บางชิ้นมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริหาร แต่ต้อง
ไม่สร้างภาระเกินสมควรให้แก่โรงพยาบาลในการดําเนินการ  
โดยสรุป ผลของการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มกับกลุ่มต่างๆ ทําให้ได้ข้อสรุปว่าแบบประเมิน

ชุดนี้ ได้นําแนวทางการประเมินในเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดการระบบยา (Governance in 
pharmaceutical system) ขององค์การอนามัยโลกและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ ซึ่งให้ความสําคัญกับดัชนี 5 ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการ
ทํางานของบุคลากรหน่วยงาน รวมเป็นดัชนี 6 ด้านและได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับงานของ
โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา ซึ่ง
ทําให้แบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติชุดนี้ ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ แต่
ละแบบมีกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ไม่ซ้ําซ้อนกัน ดังนี้ 

1) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการประเมินตนเอง (self - 
assessment) โดยผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติเป็นผู้ประเมิน
โรงพยาบาลละ 1 ชุด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันการดําเนินงานตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ 

2) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน (evidence based assessment) เป็นการประเมินยืนยัน
ว่ามีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติจริงและสามารถประเมินได้ว่าการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ นั้นถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

3) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal assessment) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน หมายถึง บุคลากรของโรงพยาบาลที่อาจเป็นแพทย์ผู้สั่งใช้ยา (แพทย์/         
ทันตแพทย์) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หรือ เภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานบริหารเวชภัณฑ์/จัดซื้อยา เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานผู้ปุวยนอก งานผู้ปุวยใน 
และวิชาชีพอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น รวมถึงการเป็น
กรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) 
ที่ทํางานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (external assessment) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หมายถึง ผู้รับบริการจากโรงพยาบาล ซึ่งอาจเป็นผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป รวมถึง
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ผู้แทนยาหรือผู้แทนของบริษัทยาที่เกี่ยวข้องกับการนําเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขาย
ยาไปสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ตามผู้ปุวยและประชาชนโดยทั่วไปไม่ทราบรายละเอียดของ
กับการนําเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ หากดําเนินการประเมินการ
รับรู้ในกลุ่มผู้ปุวยและประชาชนทั่วไปอาจทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการศึกษานี้ หมายถึงเฉพาะผู้แทนยาหรือผู้แทน
ของบริษัทยาที่เก่ียวข้องเท่านั้น  

ส่วนแบบประเมินย่อยแต่ละแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีรายละเอียดโดสังเขป ดังนี้  
1) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นแบบประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดโรงพยาบาล จังหวัด 

เขตสุขภาพ 
(2) ส่วนที่ 2  การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่  

 หมวดที่ 1 การน าองค์กร ประเมินภาวะผู้นําในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ระบบยาและการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในโรงพยาบาล 

 หมวดที่  2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ประเมินการใช้อํานาจอย่างเป็น
ธรรมของผู้บริหาร  

 หมวดที่ 3  การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
และธรรมาภิบาลในระบบยา  ได้แก่  
ก. แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมในประเด็นการ  

คัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล การจัดซื้อและจัดหายา การสั่งใช้ยา 
และการกําหนดแนวทางปฏิบัติ การกํากับติดตาม และการจัดทํา
รายงานการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธ์กับผู้แทนยา  

ข. กระบวนการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้ ประเมินเรื่องการคัดเลือก การ
จัดซื้อจัดหายา การตรวจรับ คลังเวชภัณฑ์ยา ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพที่ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
หรือ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ค. ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเมินการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสิ่งสนับสนุน 
หรือการส่งเสริมการขายใดๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ   การให้
ความสําคัญของผู้บริหาร การกําหนดแนวทางและจัดระบบตรวจสอบ การ
เฝูาระวังและการแก้ไขปัญหา และการจัดการกับเรื่องร้องเรียน และความ
เชื่อมั่นของบุคลากรต่อการแก้ปัญหาของหน่วยงาน 

2) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการประเมินเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ  

3) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน     

 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
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(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย วิชาชีพ อายุงาน บทบาทในโรงพยาบาล 
ขนาดโรงพยาบาล หน่วยงานต้นสังกัด จังหวัด เขตสุขภาพ ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดจริยธรรมตามแนวทางโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (E-
Ethics ใน P-L-E-A-S-E) 

(2) ส่วนที่ 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขาย
ยา ประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยาฉบับต่างๆ หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฯ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการ
ปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

(3) ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
โรงพยาบาล   
 หมวดที่ 1   การน าองค์กร ประเมินภาวะผู้นําในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ระบบยาและการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในโรงพยาบาล 
 หมวดที่  2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ประเมินการใช้อํานาจอย่างเป็น

ธรรมของผู้บริหาร  
 หมวดที่  3  การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

และธรรมาภิบาลในระบบยา  ได้แก่  
ก. แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมในประเด็นการ

คัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล การจัดซื้อและจัดหา การสั่งใช้ยาและ
การกําหนดแนวปฏิบัติ การกํากับติดตาม และการจัดทํารายงานการรับ
สิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธ์กับผู้แทนยา  

ข. กระบวนการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้ ประเมินการคัดเลือก การจัดซื้อ
จัดหายา การตรวจรับ คลังเวชภัณฑ์ยา ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพที่ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) หรือ 
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ค. ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเมินการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสิ่งสนับสนุน 
หรือการส่งเสริมการขายใดๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  

4) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  
(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

สาขาที่จบปริญญาตรี ประสบการณ์ทํางานเป็นผู้แทนยา ประเภทบริษัทยา 
หน่วยงานต้นสังกัด และจังหวัดของโรงพยาบาลที่ รั บผิดชอบ ระดับของ
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบ  

(2) ส่วนที่ 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขาย
ยา ประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
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ยาฉบับต่างๆ หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฯ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการ
ปูองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

(3) ส่วนที่ 3  การรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของโรงพยาบาล  ประกอบด้วย  

ก. คุณภาพการดําเนินงาน เป็นการประเมินการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดหายา การปฏิบัติกับผู้แทนยาทุก
คนอย่างเท่ าเทียม และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรของ
โรงพยาบาล  

ข. มาตรการและประสิทธิภาพของการสื่อสาร เป็นการประเมินการรับรู้ต่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และ
การจัดการเมื่อการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม  

ค. การปรับกระบวนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรม การจัดทํา
แนวทางปฏิบัติ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธ์
กับผู้แทนยา และการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาของโรงพยาบาล  

(4) ส่วนที่ 4 ข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติ เป็นการให้ความคิดเห็นต่อนโยบาย กลวิธี หรือ
มาตรการในการส่งเสริมการขายยาทีเ่หมาะสม ระบบยาโปร่งใส และตรวจสอบได้  

 
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (content validity) ของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในระยะแรกหรือ
แบบสํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ โดยการส่งให้ทีมท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 3 ท่านพิจารณา
ว่าสาระสําคัญในแบบสํารวจฯ ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอ ส่วนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เภสัชกรโรงพยาบาลจํานวน 31 
คนทําแบบสํารวจฯ แล้วนําผลที่ได้นํามาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบัค (Cronbach's 
alpha coefficient)  ซึ่งได้เท่ากับ 0.735 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (> 0.7) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดของค่าความเชื่อมั่นเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก 6 

หลังจากแก้ไขเป็นแบบสํารวจฯ ฉบับสมบูรณ์แล้ว ได้ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองเบื้องต้น เพ่ือให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยในขั้นตอนนี้ได้ 

ในทํานองเดียวกัน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (content validity) ของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ในระยะที่สองหรือแบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายในกับแบบประเมิน
การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยส่งให้ทีมที่ปรึกษาโครงการวิจัย 3 ท่าน
พิจารณาว่าสาระสําคัญในแบบประเมินฯ ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอ  

ส่วนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบประเมินสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้เภสัชกรโรงพยาบาลจํานวน 33 คนทําแบบประเมินฯ แล้วนํามาคํานวณหาค่าความ
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สอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.939 ผลอยู่ในระดับที่ดีมาก (>0.9)   
ไม่มีขอ้คําถามท่ีต้องตัดออก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของค่าความเชื่อมั่นเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก 7 

ส่วนการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบประเมินสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้แทนยาจํานวน 30 คน ทําแบบประเมินฯ แล้วนํามาคํานวณหาค่าความสอดคล้องภายใน
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.841  ไม่มีข้อคําถามที่ต้องตัดออก ทั้งนี้ สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดของค่าความเชื่อมั่นเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก 8 

หลังจากแก้ไขเป็นแบบประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ได้ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยสมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยในระยะท่ีสองได้ 
 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย 
  สืบเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยนี้ ดําเนินการในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลต้องรับภาระหนักในการควบคุมโรคและดูแลผู้ปุวย ผู้วิจัยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและลด
ขั้นตอนของการวิจัยลง จากข้อเสนอโครงการวิจัยเดิมที่เน้นการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้โรงพยาบาลที่เข้า
ร่วมการประเมินจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ และทําการ
ประเมิน 2 รอบ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการทําการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติเพียงรอบเดียวเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น การ
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น ทําให้จํานวนโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเพียงรอบแรกของโครงการ
ประเมินลดลงเหลือเพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผลการศึกษาที่นําเสนอในบทที่ 4 เป็นผลจากการสํารวจการรับรู้
สถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติของโรงพยาบาลของรัฐเพียงบทเดียวที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนผลการศึกษาในบทที่ 5 เป็นการนําเสนอผลการศึกษาที่แสดงถึงการนําเครื่องมือ
ประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติไปทดลองใช้ พร้อมตัวอย่างของโรงพยาบาลสองแห่งที่แสดงการ
ประเมินคะแนนเปรียบเทียบระหว่างการประเมินตนเองและการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ  
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บทที่ 4 
ผลการส ารวจสถานการณ์การน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบตั ิ

 
การนําเสนอผลการสํารวจสถานการณ์ที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ใช้กรอบแนวคิดของ Donabedian80 

ในการสํารวจสถานการณ์การดําเนินงานตามการรับรู้ของแต่ละโรงพยาบาล เพ่ือทําความเข้าใจต่อโครงสร้ าง 
(Structure) และกระบวนการ (Process) ที่สนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติและผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ส่งเสริมให้มีการนํา
เกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นส่วนหนึ่งของระบบยา  

การนําเสนอในบทนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสํารวจ ส่วนที่ 2 เป็น
กรอบแนวคิดที่เอ้ืออํานวยให้เกิดการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ และผลการสํารวจการรับรู้ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ร่วมกับการอภิปรายผล ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเป็นการ
อภิปรายและสรุปความ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ผลการศึกษาในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสํารวจสังกัดจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,277 คน มาจากโรงพยาบาลที่
สังกัดหน่วยงานภาครัฐรวม 5 หน่วยงาน คือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 1,001 คนหรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 87 คนหรือร้อยละ 6.8 กระทรวงกลาโหม 56 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 36 คนหรือร้อยละ 2.8 
และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.1 และไม่ระบุหน่วยงานอีกร้อยละ 5.5  

ผู้ตอบแบบสํารวจเป็นแพทย์ 306 คน หรือร้อยละ 24.0 แบ่งเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 4.2 และเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ร้อยละ 7.1  เป็นแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 12.7  ส่วนเภสัชกรพบว่ามีจํานวนรวมทั้งหมดประมาณสามเท่าของแพทย์ คือ 971 คน หรือร้อยละ 76.0 
แบ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเป็นผู้ปฏิบัติงานจํานวน 437 และคน 395 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 
34.2 และ 41.8 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 – 4.3 

สําหรับแพทย์มาจากกลุ่มงานสาขาต่าง ๆ โดยสาขาท่ีมีจํานวนแพทย์มากที่สุด ได้แก่ สาขาอายุรกรรม 
มีจํานวนรวม 50 คน หรือร้อยละ 3.9  สําหรับเภสัชกรส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนจัดซื้อ/คลังยามีจํานวน
รวม 565 คน หรือร้อยละ 44.2 และจากงานจ่ายยาผู้ปุวยนอกอีก 222 คน หรือร้อยละ 17.4 

เมื่อจําแนกตามเขตสุขภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกเขตสุขภาพ โดยผู้ที่
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน 1,001 คนหรือ ร้อยละ 78.6 และสังกัดหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ จํานวน 216 คนหรือร้อยละ 16.9  กับส่วนที่ไม่ระบุว่าอยู่ในเขตสุขภาพที่เท่าใด 70 คนหรือ ร้อยละ 5.7 
ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามรายจังหวัด พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจกลุ่มใหญ่ที่สุดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 204 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.0  กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเกือบทุก
จังหวัด ยกเว้นจันทบุรีกับบึงกาฬ ซึ่งกลุ่มภูมิภาคนี้ มีจํานวนรวม 1,073 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.0  

ผู้ตอบแบบสํารวจที่ปฏิบัติงานในเขตกรุง เทพมหานครเป็นผู้ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีจํานวนรวม 34 คนจากท้ังหมด 36 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร 26 คนจาก 
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ทั้งหมด 27 คน กรมการแพทย์ 57 คนจากทั้งหมด 87 คน กระทรวงกลาโหม 21 คนจากทั้งหมด 56 คน และ
ผู้ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีเพียง 5 คนจาก 1,001 คน 
เท่านั้น นอกจากนี้ มีผู้ตอบแบบสํารวจที่ไม่ระบุหน่วยงานต้นสังกัด แต่ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอีก 61 
คนจากท้ังหมด 70 คน  

เมื่อผลการศึกษาส่วนใหญ่ได้มาจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ผล
การศึกษาที่จะนําเสนอและอภิปรายในส่วนต่อไป เป็นผลการศึกษาจากโรงพยาบาลของรัฐที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือให้สามารถอธิบายสถานการณ์การนํานโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานนี้ ดังแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน
ในตารางที่ 4.1 - 4.2 

ในตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 1,001 คน กระจายการปฏิบัติงานอยู่ในเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ  โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ในเขตสุขภาพที่ 5 ร้อยละ 16.1 รองลงมาเป็นเขต 1 และ 11 คิดเป็นร้อยละ 10.4 และ 10.0 ตามลําดับ 
สําหรับเขตสุขภาพที่มีผู้ตอบแบบสํารวจน้อย ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 8 แม้ว่าเขตสุขภาพที่ 4  
พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีจํานวนน้อย เพียงร้อยละ 5.9  ซึ่งสะท้อนว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ได้ใกล้เคียงกันในทุกเขตสุขภาพ 
แต่ผลจากการสํารวจในตารางถัดไปพบว่าเขตสุขภาพที่ 4 เป็นเขตหนึ่งที่มีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
และปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง  

 ผู้ตอบแบบสํารวจอาจแบ่งตามตําแหน่งและสถานภาพเป็นกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล ร้อยละ 4.3 หัวหน้ากลุ่มแพทย์ ร้อยละ 5.8 และหัวหน้ากลุ่มเภสัชกร ร้อยละ 39.5 เมื่อรวมกัน 
คิดเป็นร้อยละ 49.6  กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 8.8 และเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 41.8 รวมเป็น ร้อยละ 50.4 ทําให้เห็นได้ว่าสัดส่วนของกลุ่มผู้บริหารต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง 1:1 
ซึ่งย่อมทําให้ผลการศึกษาที่ได้สามารถสะท้อนได้ท้ังความคิดเห็นของผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ส่วนตาราง
ที่ 4.2 นําเสนอว่าในแต่ละเขตสุขภาพ มีการกระจายผู้ให้ข้อมูลตามตําแหน่งและสถานภาพอย่างไร ซึ่งพบ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพ แต่มีจํานวนน้อยมากในเขตสุขภาพที่ 6 และ 8 รวมทั้งในเขต
สุขภาพที่ 4 พบจํานวนแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์ 

เมื่อพิจารณาถึงอายุงานในตําแหน่งปัจจุบันจากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่มีอายุ
งานในตําแหน่งปัจจุบันมานานเกินกว่าสิบปีขึ้นไปในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 63.7 หรือ หากพิจารณาที่ระดับอายุ
งานเป็น 5 ปีขึ้นไป สัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 79.7 ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้
ผู้ตอบแบบสํารวจที่มีอายุในตําแหน่งงานในปัจจุบันมานานปฏิบัติงานอยู่ในเขตสุขภาพที่ 4 และ 3 ซึ่งพบว่ามี
สูงถึงร้อยละ 49.2 และ 42.6 ของจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจในเขตนั้น ซึ่งผลการดําเนินงานของทั้งสองเขตนี้ที่
จะได้นําเสนอในส่วนถัดไป สะท้อนถึงความเข้มแข็งของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ  

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโรงพยาบาล (A-S-M1-M2-F1-F2-F3)  พบผู้ตอบแบบสํารวจปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลของรัฐครบทุกขนาด โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางขนาด 30 – 90 เตียง หรือ F2 
จํานวนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0 รองลงมาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาด
ใหญ่หรือ S ร้อยละ 14.3 โรงพยาบาลศูนย์ หรือ A ร้อยละ 12.9  เมื่อรวมจํานวนของโรงพยาบาลขนาด A กับ 
S สะท้อนว่ามีสัดส่วนของโรงพยาบาลขนาดใหญ่รวมกันแล้วประมาณ ร้อยละ 27.2 

ตารางที่ 4.3 ได้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสํารวจที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลครบทุก
ขนาดโรงพยาบาล  แต่แพทย์ทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ส่วนงานและแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนน้อยกว่าจํานวน
เภสัชกร โดยคิดเป็นสัดส่วนเภสัชกรประมาณสี่เท่าของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในส่วนถัดไป แสดง
ให้เห็นว่าผู้อํานวยการโรงพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้เกิด “โครงสร้าง” และหัวหน้ากลุ่มงาน 
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เภสัชกรรมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา “กระบวนการ” ในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง 
ร่วมกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาธรรมภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาล
ของรัฐ ให้เป็นระบบที่มีจริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   
ตารางท่ี 4.1 คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คุณลักษณะของ 
ผู้ตอบแบบส ารวจ 

เขตสขุภาพที ่
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ

 จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 
 ร้อยละ 100.0 10.4 8.1 6.1 5.9 16.1 5.9 7.1 4.6 8.0 7.5 10 9.4 1.0 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100  

1. ต าแหน่ง/สถานภาพปัจจุบัน 
-     ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  43 5 5 2 3 3 1 6 1 2 6 4 5 0 

    รอ้ยละ 4.3 4.8 6.2 3.3 5.1 1.9 1.7 8.5 2.2 2.5 8.0 4.0 5.3 0 

-   แพทย์หัวหน้ากลุม่ 58 6 3 8 3 12 1 1 1 7 1 4 9 2 

    รอ้ยละ 5.8 5.8 3.7 13.1 5.1 7.5 1.7 1.4 2.2 8.8 1.3 4.0 9.6 20.0 

-    แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 88 6 10 6 0 19 5 2 11 2 8 9 9 1 

    รอ้ยละ 8.8 5.8 12.3 9.8 0.0 11.8 8.5 2.8 23.9 2.5 10.7 9.0 9.6 10.0 

-    เภสัชกรหัวหน้ากลุ่ม 395 45 27 23 33 52 28 30 13 30 31 39 42 2 

    รอ้ยละ 39.5 43.3 33.3 37.7 55.9 32.3 47.5 42.3 28.3 37.5 41.3 39.0 44.7 20.0 

-    เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 417 42 36 22 20 75 24 32 20 39 29 44 29 5 

    ร้อยละ 41.7 40.4 44.4 36.1 33.9 46.6 40.7 45.1 43.5 48.8 38.7 44.0 30.9 50.0 

2. อายุงานในต าแหน่งปัจจุบัน 

-     20 ปีขึ้นไป 336 40 21 26 29 59 15 18 14 22 15 37 36 4 

     รอ้ยละ 33.6 38.5 25.9 42.6 49.2 36.6 25.4 25.4 30.4 27.5 20.0 37.0 38.3 40.0 

-     10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี 301 34 27 11 20 35 22 30 11 38 34 19 19 1 

     รอ้ยละ 30.1 32.7 33.3 18.0 33.9 21.7 37.3 42.3 23.9 47.5 45.3 19.0 20.2 10.0 

-     5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 160 13 16 11 5 31 5 8 10 9 15 18 16 3 

     รอ้ยละ 16.0 12.5 19.8 18.0 8.5 19.3 8.5 11.3 21.7 11.3 20.0 18.0 17.0 30.0 

-     1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 178 14 14 12 4 30 15 15 10 11 10 22 19 2 

     รอ้ยละ 17.8 13.5 17.3 19.7 6.8 18.6 25.4 21.1 21.7 13.8 13.3 22.0 20.2 20.0 

-     ต่ํากว่า 1 ปี 26 3 3 1 1 6 2 0 1 0 1 4 4 0 

     รอ้ยละ 2.6 2.9 3.7 1.6 1.7 3.7 3.4 0.0 2.2 0.0 1.3 4.0 4.3 0.0 

3. ขนาดของโรงพยาบาล 

-     A โรงพยาบาลศูนย์ 129 24 7 2 9 10 6 12 17 12 6 10 11 3 

     รอ้ยละ 12.9 23.1 8.6 3.3 15.3 6.2 10.2 16.9 37.0 15.0 8.0 10.0 11.7 30.0 

-     S โรงพยาบาลทั่วไป ใหญ่ 143 7 7 22 8 38 5 3 15 4 12 15 7 0 

     รอ้ยละ 14.3 6.7 8.6 36.1 13.6 23.6 8.5 4.2 32.6 5.0 16.0 15.0 7.4 0.0 

-     M1โรงพยาบาลทั่วไปเลก็ 103 4 12 2 1 40 8 2 2 4 6 15 6 1 

     รอ้ยละ 10.3 3.8 14.8 3.3 1.7 24.8 13.6 2.8 4.3 5.0 8.0 15.0 6.4 10.0 

-     M2 โรงพยาบาลชุมชน  
    ขนาด 120 เตียงขึ้นไป 

78 7 7 2 3 16 6 7 1 8 5 10 5 1 
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คุณลักษณะของ 
ผู้ตอบแบบส ารวจ 

เขตสขุภาพที ่
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ

 จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 
 ร้อยละ 100.0 10.4 8.1 6.1 5.9 16.1 5.9 7.1 4.6 8.0 7.5 10 9.4 1.0 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100  

-     ร้อยละ 7.8 6.7 8.6 3.3 5.1 9.9 10.2 9.9 2.2 10.0 6.7 10.0 5.3 10.0 

-     F1 โรงพยาบาลชุมชน     
     ใหญ่ 90 -120 เตียง 

62 7 6 2 5 6 5 3 3 8 2 3 10 2 

     รอ้ยละ 6.2 6.7 7.4 3.3 8.5 3.7 8.5 4.2 6.5 10.0 2.7 3.0 10.6 20.0 

-     F2 โรงพยาบาลชุมชน 
     กลาง 30 - 90 เตียง 

370 46 33 20 26 43 21 33 6 34 29 29 49 1 

    รอ้ยละ 37.0 44.2 40.7 32.8 44.1 26.7 35.6 46.5 13.0 42.5 38.7 29.0 52.1 10.0 

-     F3 โรงพยาบาลชุมชน 
     เลก็ ขนาด 30 เตียง 

112 9 8 9 7 8 7 11 2 10 15 18 6 2 

     รอ้ยละ 11.2 8.7 9.9 14.8 11.9 5.0 11.9 15.5 4.3 12.5 20.0 18.0 6.4 20.0 

- ไม่ระบ ุ 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

     รอ้ยละ 0.4 0.0 1.2 3.3 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

ตารางท่ี 4.2 คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้ให้ข้อมูล 
เขตสขุภาพ 

รวม 
ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบุ 

 จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

 ร้อยละ 100.0 10.4 8.1 6.1 5.9 16.1 5.9 7.1 4.6 8.0 7.5 10.0 9.4 1.0 

*ร้อยละในที่นี้ จําแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจํานวนรวมแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

-     ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  43 5 5 2 3 3 1 6 1 2 6 4 5 0 

    รอ้ยละ 4.3 4.8 6.2 3.3 5.1 1.9 1.7 8.5 2.2 2.5 8.0 4.0 5.3 0.0 

-   แพทย์หัวหน้ากลุม่ 58 6 3 8 3 12 1 1 1 7 1 4 9 2 

    รอ้ยละ 5.8 5.8 3.7 13.1 5.1 7.5 1.7 1.4 2.2 8.8 1.3 4.0 9.6 20.0 

-    แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 88 6 10 6 0 19 5 2 11 2 8 9 9 1 

    รอ้ยละ 8.8 5.8 12.3 9.8 0.0 11.8 8.5 2.8 23.9 2.5 10.7 9.0 9.6 10.0 

-    เภสัชกรหัวหน้ากลุ่ม 395 45 27 23 33 52 28 30 13 30 31 39 42 2 

    รอ้ยละ 39.5 43.3 33.3 37.7 55.9 32.3 47.5 42.3 28.3 37.5 41.3 39.0 44.7 
 

20.0 
 

-    เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 417 42 36 22 20 75 24 32 20 39 29 44 29 5 

    ร้อยละ 41.7 40.4 44.4 36.1 33.9 46.6 40.7 45.1 43.5 48.8 38.7 44.0 30.9 50.0 
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ตารางท่ี 4.3 คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้ให้ข้อมูล 
ขนาดโรงพยาบาล 

รวม 
ร้อยละ A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 

 จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

 ร้อยละ 100.0 12.9 14.3 10.3 7.8 6.2 37.0 11.2 0.4 

*ร้อยละในที่นี้ จําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล โดยคิดจํานวนรวมแต่ละขนาดเป็นร้อยละ 100 

-     ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  43 3 4 1 1 2 22 10 0 

    รอ้ยละ 4.3 2.3 2.8 1.0 1.3 3.2 5.9 8.9 0.0 

-   แพทย์หัวหน้ากลุม่ 58 13 16 5 5 4 11 4 0 

    รอ้ยละ 5.8 10.1 11.2 4.9 6.4 6.5 3.0 3.6 0.0 

-    แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 88 15 17 9 2 2 27 16 0 

    รอ้ยละ 8.8 11.6 11.9 8.7 2.6 3.2 7.3 14.3 0.0 

-    เภสัชกรหัวหน้ากลุ่ม 395 28 34 23 35 35 192 48 0 

    รอ้ยละ 39.5 21.7 23.8 22.3 44.9 56.5 51.9 42.9 0.0 

-    เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 417 70 72 65 35 19 118 34 4 

    ร้อยละ 41.7 54.3 50.3 63.1 44.9 30.6 31.9 30.4 100.0 

 
ตามที่ได้นําเสนอในบทที่ 3 ว่าการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการจัดส่งแบบสํารวจไปยังโรงพยาบาลรัฐในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งและขอให้ตอบกลับมาในระบบออนไลน์ ทําให้ไม่สามารถระบุ
จํานวนแบบสํารวจที่ส่งไปทั้งหมดได้ ส่งผลให้ไม่สามารถระบุอัตราการตอบกลับ (response rate) ได้ แต่เมื่อ
คํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากสูตรของเครซีและมอร์แกน โดยพิจารณาจากประชากรที่เป็น
แพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 มีแพทย์
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ 1-12 ประจํา จํานวนรวมทั้งหมด 30,002 คน แยกเป็นแพทย์ 20,897 
คน และเภสัชกร 9,105 คน และถ้ากําหนดว่าควรมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  สามารถคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ 320 คน โดยที่การศึกษานี้มีจํานวนผู้ที่ตอบแบบสํารวจกลับมาทั้งหมด 1 ,001 คน จัดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม 

แตค่ํานวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากประชากรที่เป็นแพทย์เท่านั้น (20,897 คน)  สามารถคํานวณ
กลุ่มตัวอย่างได้ 318 คน และถ้าคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเภสัชกรเท่านั้น (9 ,105 คน) ได้ 312 คน เมื่อ
การศึกษานี้ มีแพทย์ตอบกลับมามีจํานวนรวมทั้งหมด 189 คน จํานวนกลุ่มตัวอย่างของแพทย์ที่ตอบกลับมาจึง
น้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม แต่จํานวนกลุ่มตัวอย่างของเภสัชกรที่ตอบกลับมา 812 คน จัดเป็น
จํานวนที่เหมาะสมแล้ว 

แต่หากพิจารณาว่าการสํารวจในประเด็นจริยธรรมเป็นเรื่องอ่อนไหว และยอมรับให้ค่าประมาณการ
จํานวนแพทย์ที่ตอบกลับมาอยู่ในระดับร้อยละ 10, 15, 20 ของประชากรที่เป็นแพทย์เท่านั้น จะคํานวณกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นแพทย์ได้ 138 คน 195 คนและ 244 คนตามลําดับ จะพบว่าจํานวนแพทย์ที่ตอบกลับมาทั้งหมด 
189 คน จัดเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมในระดับทีร่้อยละ 15 ซึ่งทําให้ผลการศึกษานี้อยู่ที่ระดับท่ียอมรับได้ 



 

 
61 

 

2. ผลการส ารวจการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติของโรงพยาบาลรัฐ 
ผลการศึกษาในบทนี้ เป็นไปตามกรอบแนวคิดตามแผนภาพข้างล่างและเป็นกรอบแนวคิดเดียวกันกับ

ที่ได้นําเสนอไว้ในบทที่ 3 ซึ่งอธิบายไว้ว่าการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติได้ในโรงพยาบาล ต้องมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 3 ส่วน เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เริ่มจากการมี “โครงสร้าง” ซึ่ง หมายถึง นโยบาย 
กฎระเบียบ และระบบที่เอ้ืออํานวยของโรงพยาบาลให้เกิด “กระบวนการ” เพ่ือขับเคลื่อนสู่ “ผลลัพธ์”        
ซึ่งหมายถึงเกิดการรับรู้และความเข้าใจที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการ
พัฒนาระบบยาโรงพยาบาลให้เป็นระบบที่มีธรรมาภิบาลตามเปูาหมายได้ในที่สุด  

ในหัวข้อนี้ แบ่งการนําเสนอเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสํารวจและผลการสํารวจ
ตามกรอบแนวคิดว่าบุคลากรของโรงพยาบาล โดยจําแนกผลการศึกษา เป็นผลการสํารวจตามเขตสุขภาพ     
1-12 ตามขนาดโรงพยาบาล (A-S-M1-M2-F1-F2-F3) และตามการรับรู้ที่แตกต่างกันระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกันระหว่างแพทย์กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน  

2.1 กรอบแนวคิด  

กรอบแนวคิดนี้ ให้ความสําคัญกับการจัดให้มี “โครงสร้าง” และ “กระบวนการ” ที่รองรับการนํา
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ แล้วจะเกิดเป็น “ผลลัพธ์” ที่ทําให้เกิดการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรและ
นําไปสู่การพัฒนาระบบยาของโรงพยาบาลให้เป็นระบบที่มีธรรมาภิบาลตามเปูาหมายในที่สุด แต่ทั้งนี้ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นอาจมาจากปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 

สําหรับ “โครงสร้าง” ของการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึงนโยบาย กฎระเบียบ และ
ระบบ รวม 7 เรื่อง ดังนี้ 

1) นโยบายประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของโรงพยาบาลและสื่อสารให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน 

2) นโยบายสนับสนุนให้มีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯในโรงพยาบาล 

3) มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
4) ระบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นประจํา อย่างน้อยปีละครั้ง 

5) ระบบเฝูาระวังและติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯระบบการพิจารณาเรื่อง 

6) ร้องเรียน เมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

7) นโยบายสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ได้แก่ 

 นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 

 นโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย 
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการสํารวจสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ สู่การปฏิบัติของโรงพยาบาล 

 

ส่วน “กระบวนการ” ในที่นี้ หมายถึง การดําเนินงานใน 6 เรื่องและ การให้คะแนนประเมินการนํา
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของตนเอง 

1) การประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของโรงพยาบาลและการสื่อสารให้รับทราบทั่วกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2) การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล 

3) การจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสนับสนุนให้มีการนําเกณฑ์
จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

4) ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลอาจดําเนินการแล้ว รวม 7 เรื่อง ได้แก่ 
4.1) แนวทางการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ในระหว่างการออกตรวจรักษาผู้ปุวย 

4.2) แนวทางการรับของขวัญ ของชําร่วย ฯลฯ และบริการส่วนตัวจากบริษัทยา 

4.3) แนวทางการรับการสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มสําหรับการประชุมย่อยใน
โรงพยาบาล 

4.4) แนวทางการรับครุภัณฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 

4.5) แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยง
ปี ใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 

4.6) แนวทางการรับและสั่งใช้ “ยาตัวอย่าง” จากบริษัทย 
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4.7) แนวทางการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง จากบริษัทยา 

4.8) แนวทางการรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดทํา
โปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 

4.9) แนวทางการรับเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และการรับ
ทุนวิจัยจากบริษัทยา 

4.10) การจัดทําแนวปฏิบัติเพือ่ติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา 

4.11) การจัดให้มีระบบเฝูาระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มีปริมาณที่สูงหรือ
ต่ําผิดปกติ 

4.12) การให้คะแนนประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของตนเอง 

 
 “ผลลัพธ์” ของการนําไปปฏิบัติ ในที่นี้ หมายถึง 

1) การรับทราบเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของกระทรวงสาธารณสุข 
2) ความเข้าใจในเรื่องหลักการสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

ผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลของบริษัทยาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างโรงพยาบาล
กับบริษัทยา บุคลากรกับผู้แทนยา 

3) การรับทราบบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) 

4) การรับทราบว่าโรงพยาบาลที่ตนสังกัดกําลังดําเนินการตามแนวทางของโรพยาบาลส่งเสริม
จริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics ใน P-L-E-A-S-E) อย่างไร 

5) การรับทราบว่าโรงพยาบาลที่ตนสังกัดผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์จริยธรรมฯ (E- Ethics ใน P-L-E-A-
S-E) หรือเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาล
ในระบบยา ในระดับใด 

6) ข้อเสนอเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากับผู้แทน
ยาที่เหมาะสม 

6.1) นโยบายการกําหนดให้ผู้แทนบริษัทยานําเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม     
(group detailing) มากกว่าการให้ข้อมูลแก่แพทย์เป็นรายบุคคล 

6.2) นโยบายการจัดแบ่งพื้นที่ของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะสําหรับ
ผู้แทนบริษัทยา โดยไม่กระทบกับพ้ืนที่ที่ใช้บริการผู้ปุวยกับญาติที่เข้ามารับ
บริการ 

6.3) นโยบายการไม่รับของขวัญจากบริษัทยา (No Gift Policy) 
6.4) นโยบายบังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เงิน 

สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทยา เพ่ือแสดงความโปร่งใส ผู้ปุวยสามารถตรวจสอบได้ (สหรัฐอเมริกาเริ่ม
ดําเนินการนโยบายนี้ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2556 และยุโรปเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 
2561) 
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7) ข้อเสนอว่า นโยบาย กลวิธี หรือมาตรการใด ต่อไปนี้ หากดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว 
สามารถควบคุมการส่งเสริมการขายยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

7.1) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศและ
เกณฑ์จริยธรรมฯ ที่จัดทําโดยหน่วยงานเอง 

7.2) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยานําเข้า (PReMA) และ
บริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ (TPMA) 

7.3) นโยบายของโรงพยาบาลในการสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
7.4) นโยบายการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของ

โรงพยาบาล 
7.5) นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
7.6) นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
7.7) นโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วม หรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/เขต/

เครือข่าย 
7.8) นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ (RDU Hospital  P-L-

E-A-S-E) 
7.9) ระบบเฝูาระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ํา

ผิดปกต ิ
7.10) นโยบายการส่งเสริมการติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา 
7.11) ระบบการเฝูาระวังติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่

เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 
7.12) การส่งเสริมบทบาทการนําของอาจารย์แพทย์อาวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล 
7.13) การส่งเสริมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์หรือเภสัชกรของสภา

วิชาชีพ 
7.14) การเสริมสร้างวัฒนธรรม วิธีคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต             
พ.ศ. 2561  

 
2.2 ผลการศึกษาจ าแนกตามเขตสุขภาพ 
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสํารวจจากโรงพยาบาลทุกเขตสุขภาพให้ข้อมูลว่าได้จัดให้มีโครงสร้าง

การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติครบทุกเขต ดังแสดงในตารางที่ 4.4  โดยที่ส่วนใหญ่แล้ว โครงสร้างการ
ดําเนินการเหล่านี้ ไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างเขตสุขภาพ ยกเว้นในเรื่องนโยบายสนับสนุนการนําเกณฑ์
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติเรื่องเดียวที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 59.93, 0.000, df = 14)  
พบว่าการรับรู้เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 80.4  โดยเขตสุขภาพที่มีการรับรู้สูงสุดสามลําดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 4 
ร้อยละ 89.8 เขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 88.3 และเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 86.5 ตามลําดับ ส่วนเขตสุขภาพที่มี
การรับรู้ต่ําที่สุดคือ เขตสุขภาพท่ี 8 อยู่ท่ีร้อยละ 58.7 

ในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทุกเขตสุขภาพเริ่มต้นจากการประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ 
ฉบับของโรงพยาบาลตนเองตามแนวทางต้นแบบที่กระทรวงสาธารณสุขริเริ่มไว้ให้และได้มีการสื่อสารให้
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สาธารณชนรับทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร พบว่าการรับรู้เฉลี่ยของทุกเขตสุขภาพอยู่ในระดับที่สูงถึงร้อย
ละ 82.9 โดยเขตสุขภาพที่มีสัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้ สูงที่สุดสามลําดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 94.9 
เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 86.7 และเขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 86.2 ตามลําดับ และเขตสุขภาพที่ 8 มีสัดส่วน
ต่ําที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 67.4 

ส่วนการจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ รวมถึงการกํากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีการรับรู้ที่ลดลงในเกือบทุกเขตสุขภาพ ค่าเฉลี่ยรวมเหลือเพียงร้อยละ 71.3 แต่
เขตสุขภาพท่ี 1 และเขตสุขภาพท่ี 6 พบว่ายังมีสัดส่วนที่สูง คิดเป็น ร้อยละ 79.8 และร้อยละ 79.6 ตามลําดับ 
ซึ่งนับว่าเป็นเขตสุขภาพที่ควรติดตามผลการดําเนินงานในรายละเอียดต่อไป 

สําหรับการพัฒนาให้มีระบบรองรับที่สําคัญ คือ (1) ระบบเฝูาระวังและติดตามกระบวนการ
ดําเนินการ (2) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ตลอดจน (3) ระบบการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
กรณีท่ีพบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯนั้น พบว่ามีผู้ตอบแบบสํารวจที่รับรู้ระบบทั้งสามนี้เฉลี่ยเพียงร้อย
ละ 51.6 – 56.6 และมีผู้ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 33.2 – 38.7  

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าทุกเขตสุขภาพให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียา
หลักแห่งชาติ ร้อยละ 97.9 นโยบายการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา ร้อยละ 93.0 และให้ความสําคัญกับ
นโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย ร้อยละ 92.9 นโยบาย
เหล่านี้นับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ  
 

ตารางท่ี 4.4  โครงสร้างที่รองรับการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ  
 

โครงสร้าง 
รองรับการน าเกณฑ์ 
จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 

รวม/ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ χ2 

(sig.) 

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

    *ร้อยละในทีน่ี้จําแนกตามรายเขตสขุภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

1. มีนโยบายประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบบัของโรงพยาบาลเองและสื่อสารให้รับทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ใช่ 829 89 66 52 56 124 50 58 31 66 65 82 81 9 

46.69 
(0.01) 

          ร้อยละ 82.9 85.6 81.5 85.2 94.9 77.0 84.7 81.7 67.4 82.5 86.7 82.0 86.2 90.0 

- ไม่ใช่ 25 4 1 2 0 2 3 4 5 1 0 2 1 0 

        ร้อยละ 2.5 3.8 1.2 3.3 0.0 1.2 5.1 5.6 10.9 1.3 0.0 2.0 1.1 0.0 

-   ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 147 11 14 7 3 35 6 9 10 13 10 16 12 1 

        ร้อยละ 14.7 10.6 17.3 11.5 5.1 21.7 10.2 12.7 21.7 16.3 13.3 16.0 12.8 10.0 

2. มีนโยบายสนับสนุนการน าเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปสู่การปฏบิัติ* 

- ใช่ 804 90 64 43 53 121 50 60 27 66 63 77 83 7 

59.93* 
(0.000) 

ร้อยละ 80.4 86.5 79.0 70.5 89.8 75.2 84.7 84.5 58.7 82.5 84.0 77.0 88.3 70.0 
- ไม่ใช่ 27 2 1 5 1 4 2 6 2 0 0 1 3 0 

ร้อยละ 2.7 1.9 1.2 8.2 1.7 2.5 3.4 8.5 4.3 0.0 0.0 1.0 3.2 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 170 12 16 13 5 36 7 5 17 14 12 22 8 3 

ร้อยละ 17.0 11.5 19.8 21.3 8.5 22.4 11.9 7.0 37.0 17.5 16.0 22.0 8.5 30.0 
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการน าเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัตแิละท าหน้าที่ก ากับติดตามต่อเนื่อง 
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โครงสร้าง 
รองรับการน าเกณฑ์ 
จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 

รวม/ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ χ2 

(sig.) 

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 
    *ร้อยละในทีน่ี้จําแนกตามรายเขตสขุภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

- ใช่ 713 83 57 42 45 106 47 48 27 53 52 74 70 9  
31.14 
(0.15) 

 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 71.3 79.8 70.4 68.9 76.3 65.8 79.7 67.6 58.7 66.3 69.3 74.0 74.5 90.0 

- ไม่ใช่ 72 8 6 6 3 8 4 11 5 6 4 6 5 0 

        ร้อยละ 7.2 7.7 7.4 9.8 5.1 5.0 6.8 15.5 10.9 7.5 5.3 6.0 5.3 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 216 13 18 13 11 47 8 12 14 21 19 20 19 1 

- ร้อยละ 21.6 12.5 22.2 21.3 18.6 29.2 13.6 16.9 30.4 26.3 25.3 20.0 20.2 10.0 

4. มีระบบประเมินการปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นประจ า อยา่งน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

- ใช่ 567 58 46 33 37 90 42 42 22 42 42 53 53 7 

17.33 
(0.834) 

       ร้อยละ 56.6 55.8 56.8 54.1 62.7 55.9 71.2 59.2 47.8 52.5 56.0 53.0 56.4 70.0 

- ไม่ใช่ 102 15 6 7 4 13 6 9 6 6 8 11 10 1 

ร้อยละ 10.2 14.4 7.4 11.5 6.8 8.1 10.2 12.7 13.0 7.5 10.7 11.0 10.6 10.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 332 31 29 21 18 58 11 20 18 32 25 36 31 2 

ร้อยละ 33.2 29.8 35.8 34.4 30.5 36.0 18.6 28.2 39.1 40.0 33.3 36.0 33.0 20.0 

5. มีระบบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่พบการไมป่ฏบิัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

- ใช่ 532 50 45 28 33 76 34 43 20 45 41 56 58 3 

26.51 
(0.328) 

ร้อยละ 53.2 48.1 55.6 45.9 55.9 47.2 57.6 60.6 43.5 56.3 54.7 56.0 61.7 30.0 

- ไม่ใช่ 96 10 2 9 6 15 8 9 5 5 9 9 8 1 

ร้อยละ 9.6 9.6 2.5 14.8 10.2 9.3 13.6 12.7 10.9 6.3 12.0 9.0 8.5 10.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 373 44 34 24 20 70 17 19 21 30 25 35 28 6 

ร้อยละ 37.3 42.3 42.0 39.3 33.9 43.5 28.8 26.8 45.7 37.5 33.3 35.0 29.8 60.0 

6. มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

- ใช่ 516 57 44 28 34 68 36 42 17 41 42 53 51 3 

31.00 
(0.154) 

ร้อยละ 51.6 54.8 54.3 45.9 57.6 42.2 61.0 59.2 37.0 51.3 56.0 53.0 54.3 30.0 
- ไม่ใช่ 98 13 4 7 6 18 7 8 7 3 7 10 8 0 

ร้อยละ 9.8 12.5 4.9 11.5 10.2 11.2 11.9 11.3 15.2 3.8 9.3 10.0 8.5 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 387 34 33 26 19 75 16 21 22 36 26 37 35 7 

ร้อยละ 38.7 32.7 40.7 42.6 32.2 46.6 27.1 29.6 47.8 45.0 34.7 37.0 37.2 70.0 

7. นโยบายสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปฏบิัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

    7.1 มีนโยบายส่งเสริมใหส้ั่งใช้ยาตามบญัชียาหลักแห่งชาต ิ

- ใช่ 979 103 80 60 59 154 58 68 45 79 75 95 93 10 

55.08 
(0.000) 

ร้อยละ 97.9 99.0 98.8 98.4 100 95.7 98.3 95.8 97.8 98.8 100 95.0 98.9 100 

- ไม่ใช่ 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

ร้อยละ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 19 1 1 1 0 7 1 0 1 1 0 5 1 0 

ร้อยละ 1.9 1.0 1.2 1.6 0.0 4.3 1.7 0.0 2.2 1.3 0.0 5.0 1.1 0.0 

  7.2 มีนโยบายส่งเสริมการสั่งใชย้าด้วยชือ่สามัญทางยา 
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โครงสร้าง 
รองรับการน าเกณฑ์ 
จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 

รวม/ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ χ2 

(sig.) 

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 
    *ร้อยละในทีน่ี้จําแนกตามรายเขตสขุภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

- ใช่ 930 98 75 56 55 141 58 65 38 79 72 94 90 9 
38.83 

(0.028) 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 93.0 94.2 92.6 91.8 93.2 87.6 98.3 91.5 82.6 98.8 96.0 94.0 95.7 90.0 

- ไม่ใช่ 
- ร้อยละ 

26 
2.6 

3 
2.9 

2 
2.5 

1 
1.6 

1 
1.7 

5 
3.1 

1 
1.7 

5 
7.0 

4 
8.7 

0 
0.0 

2 
2.7 

1 
1.0 

1 
1.1 

0 
0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 45 3 4 4 3 15 0 1 4 1 1 5 3 1 

ร้อยละ 4.5 2.9 4.9 6.6 5.1 9.3 0.0 1.4 8.7 1.3 1.3 5.0 3.2 10.0 

  7.3 มีนโยบายสนับสนุนการจดัซื้อยาแบบมีส่วนร่วมหรือการจดัซื้อร่วมระดบัจังหวัด/เขต/เครือข่าย 

- ใช่ 929 100 74 56 59 149 58 67 45 71 69 91 82 8 

48.53 
(0.002) 

ร้อยละ 92.9 96.2 91.4 91.8 100 92.5 98.3 94.4 97.8 88.8 92.0 91.0 87.2 80.0 
- ไม่ใช่ 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 

ร้อยละ 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 1.3 0.0 1.0 0.0 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 67 4 7 5 0 12 1 1 1 8 6 8 12 2 

ร้อยละ 6.7 3.8 8.6 8.2 0.0 7.5 1.7 1.4 2.2 10.0 8.0 8.0 12.8 20.0 

 
สําหรับผลการศึกษาในส่วนกระบวนการปฏิบัติงาน หลังจากที่มีนโยบายและประกาศเกณฑ์จริยธรรม

ฯ แล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจจากโรงพยาบาลทุกเขตสุขภาพให้ข้อมูลว่าได้จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานใน
ทุกเขตสุขภาพ แต่กระบวนงานเหล่านี้ มีความแตกต่างระหว่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 
4.5  พบว่าการรับรู้เฉลี่ยในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ ลดลงเหลือเพียงร้อยละ  68.9 โดยเขตสุขภาพที่มีการรับรู้สูงที่สุดสามลําดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพ
ที่ 2 ร้อยละ 76.5 เขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 75.0 และเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 74.7 ตามลําดับ และเขต
สุขภาพที่มีการรับรู้เรื่องนี้ต่ําที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 ร้อยละ 41.3 (χ2 = 45.92, 0.005, df = 14)  ส่วน
การจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ   มีการรับรู้เฉลี่ยใน
ภาพรวมร้อยละ 69.3 โดยพบว่าเขตสุขภาพที่มีการรับรู้ในเรื่องการจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุน
ให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติสูงสุดสามลําดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 79.7 เขตสุขภาพที่ 
2 ร้อยละ 77.8 และเขตสุขภาพท่ี 4 ร้อยละ 76.3 ตามลําดับ และเขตสุขภาพที่มีสัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้ต่ําที่สุด 
ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 8 ร้อยละ 58.7  (χ2 = 79.36, 0.000, df = 14) 

เมื่อพิจารณาถึงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่มีการดําเนินการในโรงพยาบาลแล้ว พบว่ามีสัดส่วนการรับรู้
เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 เพียงเรื่องเดียว คือ แนวทางการรับของขวัญ ของชําร่วย ฯลฯ และบริการส่วนตัวจาก
บริษัทยา คิดเป็นร้อยละ 57.8 โดยที่เขตสุขภาพที่ 4 มีสัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้สูงที่สุด คือ ร้อยละ 78.0  ทั้งนี้
อาจมีส่วนสัมพันธ์กับการที่เขตสุขภาพที่ 4 มีการรับรู้เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับของ
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ในสัดส่วนที่สูงด้วย คือสูงถึงร้อยละ 72.9 ในขณะที่ร้อยละเฉลี่ยของการรับรู้
เกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้เพียงร้อยละ 52.7 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางท่ี 6) 

ส่วนระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ผู้ตอบแบบสํารวจรับว่าดําเนินการแล้ว แต่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 
เรียงตามลําดับมากน้อย ได้แก่ แนวทางการรับและสั่งใช้ “ยาตัวอย่าง” จากบริษัทยา ร้อยละ 47.8 แนว
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ทางการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ในระหว่างการออกตรวจรักษาผู้ปุวย  ร้อยละ 38.4 แนวทางการรับ
การสนับสนุนจากบริษัทยาในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ร้อยละ 34.8 แนว
ทางการรับการสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มสําหรับการประชุมย่อยในโรงพยาบาล ร้อยละ 32.0 แนวทางการ
รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ 27.9 แนวทางการ
สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล ร้อยละ 25.5 แนวทางการรับครุภัณฑ์หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก ร้อยละ 21.4  และแนวทางการรับเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และ
การรับทุนวิจัยจากบริษัทยา ร้อยละ 17.9 

สําหรับแนวปฏิบัติที่มีการดําเนินการแล้วและมีการรับรู้ที่ชัดเจนมาจากการรับรู้แนวปฏิบัติเพ่ือติดตาม
และประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา พบว่ามีสัดส่วนที่สูงมากในทุกเขตสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของทุก
เขตสุขภาพ ร้อยละ 96.6 โดยที่เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 4 เป็นเขตสุขภาพที่มี
สัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้สูงที่สุดสามลําดับแรก คือ ร้อยละ 98.8  ร้อยละ 98.6  และร้อยละ 98.3 ตามลําดับ 
และไม่พบความแตกต่างระหว่างเขตสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ส่วนระบบเฝูาระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ําผิดปกติ พบว่ามี
สัดส่วนที่สูงมากในทุกเขตสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของทุกเขตสุขภาพ ร้อยละ 89.7 โดยที่เขตสุขภาพที่ 9 
เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 3 เป็นเขตสุขภาพที่มีสัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้สูงที่สุดสามลําดับแรก คือ ร้อย
ละ 95.0 ร้อยละ 93.2 และร้อยละ  91.8  ตามลําดับ และไม่พบความแตกต่างระหว่างเขตสุขภาพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาถึงคะแนนประเมินการปฏิบัติงานที่ผู้ตอบแบบสํารวจให้กับการดําเนินงานในการนํา
เกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของตน พบว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ 7.1 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเขต
สุขภาพที่ 4 ให้คะแนนการปฏิบัติงานไว้ที่ 7.4 ซึ่งสูงกว่าเขตอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าผู้ตอบแบบสํารวจ
มีความพึงพอใจกับระดับการปฏิบัติงานในระดับพอใช้ถึงดี แต่ไม่ได้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งสะท้อนโดยนัยว่า
โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ ส่วนว่าเป็นเรื่องใดบ้าง จะได้นําเสนอ
ต่อไป 

 
ตารางท่ี 4.5  กระบวนการในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ 
 

กระบวนการ 
ในการน า
เกณฑ์

จริยธรรมฯ ไป
ปฏิบตั ิ

เขตสุขภาพท่ี 

รวม/ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวม
ทั้งหมด (N) 

1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

    *ร้อยละในทีน่ี้จําแนกตามรายเขตสขุภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

1. การประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบบัของโรงพยาบาลและสื่อสารให้รบัทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ใช่ 829 89 66 52 56 124 50 58 31 66 65 82 81 9 

46.69 
(0.01) 

          ร้อยละ 82.9 85.6 81.5 85.2 94.9 77.0 84.7 81.7 67.4 82.5 86.7 82.0 86.2 90.0 

- ไม่ใช่ 25 4 1 2 0 2 3 4 5 1 0 2 1 0 

        ร้อยละ 2.5 3.8 1.2 3.3 0.0 1.2 5.1 5.6 10.9 1.3 0.0 2.0 1.1 0.0 

-   ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

147 11 14 7 3 35 6 9 10 13 10 16 12 1 
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กระบวนการ 
ในการน า
เกณฑ์

จริยธรรมฯ ไป
ปฏิบตั ิ

เขตสุขภาพท่ี 

รวม/ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวม
ทั้งหมด (N) 

1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

    *ร้อยละในทีน่ี้จําแนกตามรายเขตสขุภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

        ร้อยละ 14.7 10.6 17.3 11.5 5.1 21.7 10.2 12.7 21.7 16.3 13.3 16.0 12.8 10.0 

2. มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการปฏบิัตติามเกณฑ์จรยิธรรมฯ ให้แกบุ่คลากรของโรงพยาบาล ** 

- ใช่ 689 78 62 37 43 111 41 46 19 54 56 68 67 7 

45.92* 
(0.005) 

        ร้อยละ 68.9 75.0 76.5 60.7 72.9 68.9 69.5 64.8 41.3 67.5 74.7 68.0 71.3 70.0 

- ไม่ใช่ 86 10 3 10 4 12 6 13 5 7 2 6 8 0 

ร้อยละ 8.6 9.6 3.7 16.4 6.8 7.5 10.2 18.3 10.9 8.8 2.7 6.0 8.5 0.0 
- ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ 
226 16 16 14 12 38 12 12 22 19 17 26 19 3 

ร้อยละ 22.6 15.4 19.8 23.0 20.3 23.6 20.3 16.9 47.8 23.8 22.7 26.0 20.2 30.0 

3.  มีการจัดท าระเบยีบหรือแนวปฏบิตัิที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสนับสนุนให้มีการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบตัิ ** 

- ใช่ 693 72 63 43 45 100 47 45 27 51 54 74 66 6 

79.36* 
(0.000) 

ร้อยละ 69.3 69.2 77.8 70.5 76.3 62.1 79.7 63.4 58.7 63.8 72.0 74.0 70.2 60.0 

- ไม่ใช่ 84 11 2 3 5 10 4 18 2 8 7 4 10 0 

ร้อยละ 8.4 10.6 2.5 4.9 8.5 6.2 6.8 25.4 4.3 10.0 9.3 4.0 10.6 0 
- ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ 
214 21 16 15 8 50 8 8 16 18 13 21 17 3 

ร้อยละ 21.4 20.2 19.8 24.6 13.6 31.1 13.6 11.3 34.8 22.5 17.3 21.0 18.1 30.0 

4. ระเบยีบหรือแนวปฏบิัติเที่โรงพยาบาลได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ 
   (1) แนวทางการรับของขวัญ ของช าร่วย ฯลฯ และบริการส่วนตัวจากบรษิัทยา 

จํานวน 579 71 42 42 46 83 42 43 22 43 45 47 49 4  

ร้อยละ 57.8 68.3 51.9 68.9 78.0 51.6 71.2 60.6 47.8 53.8 60.0 47.0 52.1 40.0  

  (2) แนวทางการรับและสั่งใช ้“ยาตวัอย่าง” จากบริษัทยา 

จํานวน 478 41 39 28 30 84 31 23 19 49 28 42 45 3  

ร้อยละ 47.8 39.4 48.1 45.9 50.8 52.2 52.5 32.4 41.3 61.3 37.3 42.0 47.9 30.0  

  (3) แนวทางการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ในระหวา่งการออกตรวจรักษาผู้ป่วย 

จํานวน 384 45 32 28 28 40 25 40 20 26 26 35 35 4  

ร้อยละ 38.4 43.3 39.5 45.9 47.5 24.8 42.4 56.3 43.5 32.5 34.7 35.0 37.2 40.0  

  (4) แนวทางการรบัการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การจดันิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณ
โรงพยาบาล การจัดท าโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 

จํานวน 348 24 37 21 21 51 16 19 18 34 28 33 32 1  

ร้อยละ 34.8 23.1 45.7 34.4 35.6 31.7 27.1 26.8 39.1 42.5 37.3 33.0 34.0 10.0  

 (5) แนวทางการรับการสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มส าหรับการประชุมย่อยในโรงพยาบาล 

จํานวน 320 36 22 23 26 56 17 13 19 23 22 33 29 1  

ร้อยละ 32.0 34.6 27.2 37.7 44.1 34.8 28.8 18.3 41.3 28.8 29.3 33.0 30.9 10.0  

  (6) แนวทางการรับการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง จากบริษัทยา 

จํานวน 279 21 21 26 24 37 20 10 12 22 21 26 21 2  

ร้อยละ 27.9 20.2 25.9 42.6 40.7 23.0 33.9 14.1 26.1 27.5 28.0 26.0 22.3 20.0  
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กระบวนการ 
ในการน า
เกณฑ์

จริยธรรมฯ ไป
ปฏิบตั ิ

เขตสุขภาพท่ี 

รวม/ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบ ุ

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวม
ทั้งหมด (N) 

1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

    *ร้อยละในทีน่ี้จําแนกตามรายเขตสขุภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตเป็นร้อยละ 100 

   (7) แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสงัคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม ่กีฬาส ีฯลฯ 

จํานวน 255 24 21 17 18 32 14 17 12 21 15 19 26 3  

ร้อยละ 25.5 23.1 25.9 27.9 30.5 19.9 23.7 23.9 26.1 26.3 20.0 19.0 27.7 30.0  

   (8) แนวทางการรับครภุัณฑ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 

จํานวน 214 30 21 17 13 21 17 13 9 20 16 18 16 3  

ร้อยละ 21.4 28.8 25.9 27.9 22.0 13.0 28.8 18.3 19.6 25.0 21.3 18.0 17.0 30.0  

  (9) แนวทางการรบัเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และการรบัทุนวิจัยจากบริษัทยา 

จํานวน 
ร้อยละ 

179 
17.9 

6 
5.8 

13 
16.0 

16 
26.2 

15 
25.4 

19 
11.8 

14 
23.7 

8 
11.3 

12 
26.1 

18 
22.5 

11 
14.7 

15 
15.0 

18 
19.1 

0 
0.0 

 

5. มีแนวปฏิบตัิเพื่อตดิตามและประเมนิความสมเหตุผลของการใชย้า 

- ใช่ 966 101 78 59 58 152 55 70 45 79 72 96 91 10 

21.44 
(0.613) 

ร้อยละ 96.6 97.1 96.3 96.7 98.3 94.4 93.2 98.6 97.8 98.8 96.0 96.0 96.8 100 

- ไม่ใช่ 8 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 

ร้อยละ 0.8 1.9 0.0 0.0 0.0 1.2 3.4 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 
- ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ 
27 1 3 2 1 7 2 1 1 1 1 4 3 0 

ร้อยละ 2.7 1.0 3.7 3.3 1.7 4.3 3.4 1.4 2.2 1.3 1.3 4.0 3.2 0.0 

6. มีระบบเฝ้าระวัง ตดิตามการสัง่ใชย้าราคาแพงหรือยาทีม่ีปรมิาณที่สูงหรือต่ าผิดปกติ**   

- ใช่ 897 91 69 56 55 143 54 63 36 76 68 90 86 10 

37.48* 
(0.04) 

ร้อยละ 89.7 87.5 85.2 91.8 93.2 88.8 91.5 88.7 78.3 95.0 90.7 90.0 91.5 100 

- ไม่ใช่ 29 5 1 2 0 1 3 5 4 1 4 1 2 0 

ร้อยละ 2.9 4.8 1.2 3.3 0.0 0.6 5.1 7.0 8.7 1.3 5.3 1.0 2.1 0.0 
- ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ 
75 8 11 3 4 17 2 3 6 3 3 9 6 0 

ร้อยละ 7.5 7.7 13.6 4.9 6.8 10.6 3.4 4.2 13.0 3.8 4.0 9.0 6.4 0.0 

7. ในภาพรวม ท่านให้คะแนนประเมนิการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัติในโรงพยาบาลของทา่นเท่าใดจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

    คะแนน
เฉลี่ย 

7.1 7.3 7.0 7.0 7.4 6.9 6.9 6.8 7.2 7.0 7.3 7.3 7.1 7.3  

 
ผลการศึกษาในส่วน “ผลลัพธ์” ของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ  แสดงในตารางที่ 4.6 ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสํารวจในทุกเขตสุขภาพรับรู้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับใดฉบับหนึ่ง แต่สัดส่วนของผู้ที่ไม่รับรู้ 
ไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจมีค่าเฉลี่ยรวมสูงมาก อยู่ที่ร้อยละ 25.4 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของ
กระทรวงสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ยการรับรู้อยู่ที่ ร้อยละ 55.7 สําหรับเขตสุขภาพในสามลําดับแรกที่มีการรับรู้
เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้สูงที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 6 รับรู้ที่ร้อยละ 
66.3 ร้อยละ 66.1 และร้อยละ 66.1 ตามลําดับ และเขตสุขภาพที่ 8 มีการรับรู้ในระดับต่ําท่ีสุด ร้อยละ 45.7 
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ส่วนเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศไทย ค่าเฉลี่ยการรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 46.4 ซึ่ง
ต่ํากว่าร้อยละ 50 ในขณะที่เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) มีค่าเฉลี่ย
การรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 52.7 โดยเขตสุขภาพที่ 4 มีการรับรู้สูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 72.9 ดังที่ได้นําเสนอแล้ว ส่วน
ค่าเฉลี่ยการรับรู้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันมีสัดส่วนต่ําที่สุด เพียง
ร้อยละ 16.8 เนื่องจากเพ่ิงริเริ่มให้มีการจัดทําข้ึนและเผยแพร่ได้ในช่วง 2 -3 ปีมานี้เอง 

เมื่อพิจารณาถึงหลักการสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจมีความเข้าใจดีมาก 
โดยเฉพาะหลักการที่ว่า “ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการคัดเลือก 
จัดซื้อ จัดหา และใช้ยา โดยยึดประโยชน์ของผู้ปุวยฯและพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทยา” พบว่ามีสัดส่วนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 89.5 โดยเขตสุขภาพที่มีความเข้าใจสูงเกินกว่าร้อย
ละ 90 มีถึง 4 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 3 รับรู้ที่ร้อยละ 
94.7 ร้อยละ 93.2 ร้อยละ 93.0และร้อยละ 90.2 ตามลําดับ  

ส่วนหลักการที่ว่า “สถานพยาบาลฯ พึงกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาเป็นลายลักษณ์อักษรและกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและพึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการ
สนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยา อย่างเปิดเผย ทุกคนรับรู้ โปร่งใส ตรวจสอบได้” พบว่าความเข้าใจและการรับรู้มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมต่ําอยู่ที่ร้อยละ 70.4 ซึ่งน่าจะเป็นเพราะโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งยังมิได้จัดทําแนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ขึ้นภายในโรงพยาบาล ส่วนเขตสุขภาพในสามลําดับแรกที่มีความเข้าใจหลักการของ
เกณฑ์จริยธรรมฯ ในเรื่องนี้สูงที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 3 รับรู้ที่ร้อยละ 
79.7 ร้อยละ 76.3 และร้อยละ 75.4 ตามลําดับ  

สําหรับหลักการที่เป็นบทบาทหน้าที่ของบริษัทยาและผู้แทนยา พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจมีความเข้าใจ
น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นฉบับที่
บังคับใช้ในปัจจุบัน มิได้บรรจุเรื่องบทบาทหน้าที่ของบริษัทยาและผู้แทนยาไว้ จึงทําให้ความเข้าใจในหลักการ
ทั้งสองนี้น้อย พบว่ามีการรับรู้เฉลี่ยที่ร้อยละ 70.4 และ ร้อยละ 61.9 ตามลําดับ 

ในรายงานวิจัยฉบับนี้ ได้สอบถามถึงการรับรู้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือ กฎหมาย ป.ป.ช. ด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน กฎหมาย
ฉบับนี้ได้กําหนดให้โรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศ
ไทย และมีบทบัญญัติในมาตรา 128 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาและในมาตรา 176 
ห้ามผู้แทนยา/บริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระทําการ 
หรือไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ และบริษัทยามีหน้าที่จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพ่ือปูองกันมิให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 176 โดยมาตราทั้งสองระบุไว้ ดังนี้  

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ เป็นเงิน
ได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ  ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจาก การเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา 176 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท า
การ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและ
กระท าไป เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกัน มิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
เท่า แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง
นิติบุคคลทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย บุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง  ตัวแทน 
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอ านาจในการ
นั้นหรือไม่ก็ตาม 

ตามมาตรา 128 ระบุไว้ว่าห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินฯ ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนการรับรู้เฉลี่ย อยู่ที่
ร้อยละ 71.8 ส่วนเรื่องท่ีห้ามผู้แทนยา/บริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สินฯ อยู่ที่ร้อยละ 53.0 และเรื่องที่บริษัทยา
มีหน้าที่จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรา 176 พบว่ามีการรับรู้ต่ํามากเพียงร้อยละ 25.5 
เท่านั้น โดยในภาพรวม พบผู้ตอบแบบสํารวจที่ระบุว่าไม่รับรู้ กฎหมาย ปปช ฉบับนี้ มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
23.6 เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมาย ป.ป.ช.นี้เป็นเรื่องใหม่ แต่อาจส่งผลกระทบร้ายแรง หากขาดความเข้าใจ  
ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรจัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป เพ่ือเป็นการปูองปรามมิให้มีการกระทําผิด 

เมื่อพิจารณาว่าผู้ตอบแบบสํารวจรับทราบว่าโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น มีการดําเนินการตาม
แนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-
E) อย่างไร พบว่ามีผู้ตอบว่าได้ดําเนินการแล้วสูงถึงร้อยละ 81.4 และอยู่ระหว่างดําเนินการอีกร้อยละ 12.5 
หากนํามารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 93.9 โดยเขตสุขภาพที่มีลําดับการรับรู้สูงสุดสามลําดับแรก ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100.0 ร้อยละ 98.3 และร้อยละ 96.6 
ตามลําดับ  

อย่างไรก็ตาม การรับทราบว่าโรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินการส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้
ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) ในระดับใด พบว่ามีความแตกต่างกับการรับทราบว่า
มีการดําเนินการ ดังจะเห็นว่ามีผู้ตอบว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ สูงมากถึงร้อยละ 36.2 โดยที่เขตสุขภาพที่ 3 เขต
สุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 9 ยอมรับว่าไม่ทราบหรือไม่แน่ใจสูงถึงร้อยละ 47.5 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 
46.3 แต่ผู้ตอบแบบสํารวจที่รับทราบพบว่าสามารถให้รายละเอียดได้ว่าผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินในระดับ
ใดได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการขับเคลื่อนให้มีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในปัจจุบัน แต่อาจเป็นไปได้
ว่ายังขาดการสื่อสารกับบุคลากรภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 สําหรับความคิดเห็นต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากับผู้แทนยา
นั้น ผู้ตอบแบบสํารวจให้ความเห็นว่าโรงพยาบาลควรกําหนดนโยบายหรือดําเนินการใน 4 เรื่อง คือ การ
กําหนดให้ผู้แทนยานําเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม (group detailing) แทนการให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
ซึ่งมีผู้เห็นด้วยสูงถึงร้อยละ  85.8  ส่วนการจัดแบ่งพ้ืนที่ของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะ
สําหรับผู้แทนบริษัทยาโดยไม่กระทบกับพ้ืนที่ที่ใช้บริการผู้ปุวย มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 84.3  และการบังคับให้
บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่ว่า เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทยา เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 81.9 ส่วน
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นโยบายโรงพยาบาลไม่รับของขวัญจากบริษัทยา (No Gift Policy)  มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 80.2 ซึ่งเป็นความเห็น
ทั้งสี่เรื่องนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกเขตสุขภาพ โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ส่วนที่ว่านโยบาย กลวิธี หรือมาตรการใด หากดําเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วสามารถควบคุมการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสม โปร่งใสนั้น ผู้ตอบแบบสํารวจให้ความเห็นว่าโรงพยาบาลควรกําหนดนโยบาย
กลวิธี หรือมาตรการต่อไปนี้ เรียงลําดับจากมากไปน้อย พอสรุปได้ดังนี้ 

1) การจัดให้มีเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศและ
ของหน่วยงาน พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 73.9 โดยเกือบทุกเขต
สุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 70 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5 ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับ
แรกท่ีเห็นด้วยกับการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ มาบังคับใช้สูงที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 เขต
สุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 7 กับ 9 รับรู้ที่ร้อยละ 81.3 ร้อยละ 79.7 และร้อยละ 77.5 
ตามลําดับ  

2) นโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ (RDU Hospital - P-L-E-A-S-E) 
พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 72.4 โดยเกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วย
มากกว่าร้อยละ 70 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5 กับ 11 ส่วนสามลําดับแรกที่เห็นด้วยกับ
นโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่  4 เห็นด้วยที่
ร้อยละ 82.6 ร้อยละ 80.8 และร้อยละ 78.0 ตามลําดับ  

3) นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วย
เฉลี่ยร้อยละ 67.9 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดยเกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็น
ด้วยมากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5  ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกที่เห็นด้วย
กับนโยบายนี้มากท่ีสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 4 เห็นด้วย
ที่ร้อยละ 87.0 ร้อยละ 73.8 และร้อยละ 72.9 ตามลําดับ  

4) นโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วม หรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย พบว่า
ในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 66.6 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดย
เกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น เขตสุขภาพท่ี 5 ส่วนเขตสุขภาพ
สามลําดับแรกท่ีเห็นด้วยกับนโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 8 และ
เขตสุขภาพท่ี 9 เห็นด้วยที่ร้อยละ 76.3 ร้อยละ 73.9 และร้อยละ 72.5 ตามลําดับ  

5) นโยบายของโรงพยาบาลในการสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ  ไปปฏิบัติ พบว่า
โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 64.3 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่อง
แรกมาก โดยเกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5 
และ 7 ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกท่ีเห็นด้วยกับนโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 
4 เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 10 รับรู้ที่ร้อยละ 82.6 ร้อยละ 74.0 และร้อยละ 73.3 
ตามลําดับ  

6) นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ย
ร้อยละ 63.2 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดยเกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วย
มากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น เขตสุขภาพท่ี 1 และเขตสุขภาพที่ 5 ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับ
แรกที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 10 และเขต
สุขภาพที่ 9 รับรู้ที่ร้อยละ 76.1 ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 66.3 ตามลําดับ  
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7) นโยบายการส่งเสริมการติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา  พบว่าในทุกเขต
สุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 58.9 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดยเกือบทุก
เขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกที่เห็นด้วยกับ
นโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 6 รับรู้ที่ร้อย
ละ 71.7 ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 66.1 ตามลําดับ 

8) ระบบเฝูาระวังติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ําผิดปกติ พบว่าใน
ทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 56.9 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดย
เกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น เขตสุขภาพท่ี 9 ส่วนเขตสุขภาพ
สามลําดับแรกที่เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพ
ที่ 12 และเขตสุขภาพที่ 10 รับรู้ที่ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 61.7 และร้อยละ 61.3 ตามลําดับ 

9) นโยบายการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล พบว่าใน
ทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 56.7 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดย
เกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น เขตสุขภาพท่ี 2 ส่วนเขตสุขภาพ
สามลําดับแรกที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 8 
และเขตสุขภาพที่ 6 รับรู้ที่ร้อยละ 65.3 ร้อยละ 65.2 และร้อยละ 62.7 ตามลําดับ 

10) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยานําเข้า  (PReMA) และ
บริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ (TPMA) พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 
56.3 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก โดยเกือบทุกเขตสุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่า
ร้อยละ 50 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 5 ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้
มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 4 รับรู้ที่ร้อยละ 70.5 
ร้อยละ  68.1 และร้อยละ 66.4 ตามลําดับ 

11) การส่งเสริมจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์และเภสัชกร พบว่าในทุกเขตสุขภาพ
มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 51.6 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าสองเรื่องแรกมาก  โดยเกือบทุกเขต
สุขภาพมีผู้เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 1 และเขต
สุขภาพที่ 5 ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้มากที่สุด ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพท่ี 6 รับรู้ที่ร้อยละ 71.7 ร้อยละ 62.5 และร้อย
ละ 55.9 ตามลําดับ 

12) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2561 พบ ว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยเฉลี่ยร้อยละ 46.0 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 
50 เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ และเขตสุขภาพที่ 5 มีผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 37.9  
ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกท่ีเห็นด้วยกับมาตรการนี้มากท่ีสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขต
สุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 3 รับรู้ที่ร้อยละ 57.7 ร้อยละ 54.2 และร้อยละ 54.1 
ตามลําดับ 

13) การเสริมสร้างวัฒนธรรมวิธีคิดเก่ียวกับจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน พบว่าในทุก
เขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยกับกลวิธีนี้เฉลี่ยร้อยละ 44.4 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 
เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ และเขตสุขภาพที่ 5 มีผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 32.9  ส่วน
เขตสุขภาพสามลําดับแรกที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 6 และ
เขตสุขภาพท่ี 8 รับรู้ที่ร้อยละ 58.8 ร้อยละ 52.5 และร้อยละ 52.2 ตามลําดับ 
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14) ระบบการเฝูาระวัง ติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยกับระบบนี้เฉลี่ยร้อยละ 43.2 ซึ่งมี
สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ และเขตสุขภาพที่ 5 มีผู้เห็นด้วยน้อย
ที่สุดเพียงร้อยละ 36.6  ส่วนเขตสุขภาพสามลําดับแรกท่ีเห็นด้วยกับระบบนี้มากที่สุด ได้แก่ 
เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 10 และเขตสุขภาพที่ 6 รับรู้ที่ร้อยละ 58.8 ร้อยละ 46.7 
และร้อยละ 45.8 ตามลําดับ 

15) การส่งเสริมบทบาทการนําของอาจารย์แพทย์อาวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
พบว่าในทุกเขตสุขภาพ มีผู้เห็นด้วยกับกลวิธีนี้เฉลี่ยร้อยละ 36.1 ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อย
ละ 40 เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ และเขตสุขภาพที่ 7 มีผู้เห็นด้วยเพียงร้อยละ 29.6  ส่วนเขต
สุขภาพสามลําดับแรกท่ีเห็นด้วยกับมาตรการนี้มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพ
ที่ 8 และเขตสุขภาพท่ี 4รับรู้ที่ร้อยละ 50.0 ร้อยละ 41.3 และร้อยละ 40.7 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาข้างต้น เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสํารวจมีแนวโน้มให้ความเห็นรับรองกับนโยบาย 
กลวิธี หรือมาตรการปัจจุบันที่ได้เคยมีการดําเนินการแล้ว ทั้งนี้อาจเพราะเห็นผลจากการปฏิบัติงานจริง 
รวมทั้งมีข้อสังเกตว่าโรงพยาบาลที่มีขนาดแตกต่างกัน หรือผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน หรือกลุ่มแพทย์และ     
เภสัชกรอาจมีความเห็นต่างกัน ดังนั้น ในหัวข้อถัดไปเป็นการนําเสนอผลการศึกษาในมิติขนาดของโรงพยาบาล
มิติของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมิติของแพทย์และเภสัชกร 
ตารางท่ี 4.6  ผลลัพธ์ของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 
 

ผลลัพธ์ของการน าไป
ปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 
รวม/ 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบุ 

จ านวนรวมท้ังหมด 
(N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการศึกษาที่จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100 

1. การรับทราบเกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการส่งเสรมิการขายยาฉบบัตา่ง ๆ (เลือกได้หลายข้อ) 
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

จํานวน 254 14 29 17 6 47 9 19 18 16 21 29 24 5 

ร้อยละ 25.4 13.5 35.8 27.9 10.2 29.2 15.3 26.8 39.1 20.0 28.0 29.0 25.5 50.0 

- เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
จํานวน 558 69 42 36 39 76 39 35 21 48 45 53 52 3 

ร้อยละ 55.7 66.3 51.9 59.0 66.1 47.2 66.1 49.3 45.7 60.0 60.0 53.0 55.3 30.0 

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

จํานวน 464 64 33 29 28 73 26 35 13 31 36 50 42 4 

ร้อยละ 46.4 61.5 40.7 47.5 47.5 45.3 44.1 49.3 28.3 38.8 48.0 50.0 44.7 40.0 

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมผู้วจิัยและผลิตเภสัชภณัฑ์  (PReMA) 
จํานวน 528 65 42 36 43 72 37 35 15 47 33 48 51 4 

ร้อยละ 52.7 62.5 51.9 59.0 72.9 44.7 62.7 49.3 32.6 58.8 44.0 48.0 54.3 40.0 

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจัจุบัน (TPMA) 
จํานวน 168 26 13 14 12 29 15 7 5 12 10 10 14 1 

ร้อยละ 16.8 25.0 16.0 23.0 20.3 18.0 25.4 9.9 10.9 15.0 13.3 10.0 14.9 10.0 

2. ความเข้าใจต่อหลักการส าคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ (เลือกได้หลายข้อ) 
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
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ผลลัพธ์ของการน าไป
ปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 
รวม/ 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบุ 

จ านวนรวมท้ังหมด 
(N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการศึกษาที่จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100 

จํานวน 51 6 9 4 0 10 2 2 1 4 3 6 2 2 
ร้อยละ 5.1 5.8 11.1 6.6 0.0 6.2 3.4 2.8 2.2 5.0 4.0 6.0 2.1 20.0 

- ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหา และใช้ยา โดยยึดประโยชน์ของผู้ปุวยฯและพึงแสดง
ความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยา 

จํานวน 892 94 69 55 55 140 50 66 41 67 71 89 88 7 

ร้อยละ 89.2 90.4 85.2 90.2 93.2 87.0 84.7 93.0 89.1 83.8 94.7 89.0 93.6 70.0 

- สถานพยาบาล ฯ พึงกาํหนดแนวปฏบิตัิตามเกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาเป็นลายลกัษณ์อักษร และกํากับดแูลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
และพึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการสนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยา อย่างเปิดเผย ทุกคนรับรู้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จํานวน 704 75 56 46 45 113 47 49 32 55 51 60 69 6 

ร้อยละ 70.4 72.1 69.1 75.4 76.3 70.2 79.7 69.0 69.6 68.8 68.0 60.0 73.4 60.0 

- บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ที่มุ่งประโยชน์ทางวิชาการโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลที่ถกูต้องเป็นกลาง เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความปลอดภยัและประสิทธภิาพในการใช้ยา ไม่แนะนาํ หรือให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเกินความจริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จํานวน 601 64 43 44 41 94 34 39 23 48 42 64 63 2 

ร้อยละ 60.1 61.5 53.1 72.1 69.5 58.4 57.6 54.9 50.0 60.0 56.0 64.0 67.0 20.0 

- ผู้แทนบริษัทยาพึงเสนอข้อมูลความรู้เกีย่วกบัยาที่ทันสมยั ถกูต้อง ครบถ้วนที่เชื่อถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภยั ผลกระทบหรือผลขา้งเคียงจาก
ยา โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจให้แก่ผู้สั่งใช้ยา สถานพยาบาล หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 

จํานวน 619 71 47 41 42 86 35 38 33 48 43 70 62 3 

ร้อยละ 61.9 68.3 58.0 67.2 71.2 53.4 59.3 53.5 71.7 60.0 57.3 70.0 66.0 
 

30.0 
 

3.  การรบัทราบบทบญัญตัิในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) 
ต่อไปนี้ 
-   ไม่ทราบ/ไมแ่น่ใจ 

จํานวน 236 22 26 16 8 39 12 17 12 22 17 25 18 2 

ร้อยละ 23.6 21.2 32.1 26.2 13.6 24.2 20.3 23.9 26.1 27.5 22.7 25.0 19.1 20.0 

- ห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดนอกเหนอืจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายเว้นแตก่ารรับโดย
ธรรมจรรยา (มาตรา 128) 

จํานวน 719 75 56 45 50 114 44 52 30 54 55 66 72 6 

ร้อยละ 71.8 72.1 69.1 73.8 84.7 70.8 74.6 73.2 65.2 67.5 73.3 66.0 76.6 60.0 

- ห้ามผู้แทนยา/บริษัทยารับวา่จะให้ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนกังานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทําการ หรือไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทาํ
อันมิชอบ (มาตรา176) 

จํานวน 531 62 34 30 37 86 32 35 25 38 41 52 54 5 

ร้อยละ 53.0 59.6 42.0 49.2 62.7 53.4 54.2 49.3 54.3 47.5 54.7 52.0 57.4 50.0 

- บริษัทยาที่ไม่จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพือ่ปูองกัน มิให้มีการกระทําความผิดนั้น มีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 176) 
      จํานวน 255 32 17 20 20 37 12 18 10 20 14 27 27 1 

      ร้อยละ 25.5 30.8 21.0 32.8 33.9 23.0 20.3 25.4 21.7 25.0 18.7 27.0 28.7 10.0 

4. มีการด าเนินการตามแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมจริยธรรมในการสัง่ใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) 

-  ดําเนนิการแลว้ 814 92 61 45 53 132 51 61 34 58 62 73 85 7 

 ร้อยละ 81.4 88.5 75.3 73.8 89.8 82.0 86.4 85.9 73.9 72.5 82.7 73.0 90.4 70.0 
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ผลลัพธ์ของการน าไป
ปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 
รวม/ 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบุ 

จ านวนรวมท้ังหมด 
(N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการศึกษาที่จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100 

-  กําลังดําเนนิการ 125 8 15 12 5 16 6 10 7 11 9 20 5 1 

      ร้อยละ 12.5 7.7 18.5 19.7 8.5 9.9 10.2 14.1 15.2 13.8 12.0 20.0 5.3 10.0 

- ยังไม่ดําเนินการ 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

     ร้อยละ 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 59 4 5 4 0 12 1 0 5 11 4 7 4 2 

     ร้อยละ 5.9 3.8 6.2 6.6 0.0 7.5 1.7 0.0 10.9 13.8 5.3 7.0 4.3 20.0 

5. โรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินการส่งเสริมจรยิธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) ในระดบัใด  

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 362 29 26 29 10 75 17 23 19 37 20 40 32 5 

     ร้อยละ 36.2 27.9 32.1 47.5 16.9 46.6 28.8 32.4 41.3 46.3 26.7 40.0 34.0 50.0 

- ระดับ 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 
     ร้อยละ 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 10.0 
- ระดับ 2 28 1 5 3 3 5 1 3 2 1 2 2 0 0 
     ร้อยละ 2.8 1.0 6.2 4.9 5.1 3.1 1.7 4.2 4.3 1.3 2.7 2.0 0.0 0.0 
- ระดับ 3 442 42 45 23 31 61 34 36 18 30 39 41 39 3 
     ร้อยละ 44.2 40.4 55.6 37.7 52.5 37.9 57.6 50.7 39.1 37.5 52.0 41.0 41.5 30.0 
- ระดับ 4 108 18 5 3 9 12 6 5 6 8 10 12 13 1 
     ร้อยละ 10.8 17.3 6.2 4.9 15.3 7.5 10.2 7.0 13.0 10.0 13.3 12.0 13.8 10.0 
- ระดับ 5 56 14 0 3 6 7 1 3 1 4 4 5 8 0 

     ร้อยละ 5.6 13.5 0.0 4.9 10.2 4.3 1.7 4.2 2.2 5.0 5.3 5.0 8.5  0.0 

6. ข้อเสนอเรื่องรูปแบบความสัมพันธข์องโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากบัผู้แทนยาที่เหมาะสม 
(1) นโยบายที่ก าหนดให้ผู้แทนบริษัทยาน าเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม (group detailing) มากกว่าการให้ขอ้มูลแก่แพทย์เป็นรายบุคคล     

- เห็นด้วย 
858 86 66 52 53 138 50 61 40 69 68 86 81 8 

 
 

24.67 
(0.42) 

     ร้อยละ 85.8 82.7 81.5 85.2 89.8 85.7 84.7 85.9 87.0 86.3 90.7 86.0 86.2 80.0  

- ไม่เห็นด้วย 33 5 1 3 0 10 0 4 0 3 2 1 4 0 
    ร้อยละ 3.3 4.8 1.2 4.9 0.0 6.2 0.0 5.6 0.0 3.8 2.7 1.0 4.3 0.0 
- ไม่ทราบ/ 
- ไม่แน่ใจ 

110 13 14 6 6 13 9 6 6 8 5 13 9 2 

    ร้อยละ 11.0 12.5 17.3 9.8 10.2 8.1 15.3 8.5 13.0 10.0 6.7 13.0 9.6 20.0 

(2) นโยบายการจดัแบ่งพื้นที่ของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะส าหรับผู้แทนบริษัทยา โดยไม่กระทบกับพื้นที่ที่ใชบ้ริการผู้ปว่ย 

- เห็นด้วย 
844 80 65 54 52 132 51 64 41 65 67 84 81 8 

 
23.60 
(0.48) 

     รอ้ยละ 84.3 76.9 80.2 88.5 88.1 82.0 86.4 90.1 89.1 81.3 89.3 84.0 86.2 80.0  

- ไม่เห็นด้วย 59 10 5 1 1 15 4 3 2 7 3 6 2 0 
     รอ้ยละ 5.9 9.6 6.2 1.6 1.7 9.3 6.8 4.2 4.3 8.8 4.0 6.0 2.1 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ 

98 14 11 6 6 14 4 4 3 8 5 10 11 2 

     รอ้ยละ 9.8 13.5 13.6 9.8 10.2 8.7 6.8 5.6 6.5 10.0 6.7 10.0 11.7 20.0 

(3) นโยบายบงัคับใหบ้ริษัทยาเปดิเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่วา่ เงิน สิง่ของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ใหแ้กบุ่คลากรทางการแพทย์ ผ่าน 
   เว็บไซตข์องบริษัทยา เพื่อแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (สหรัฐอเมริกา เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 และยุโรป เริม่ในปี พ.ศ. 2561) 
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ผลลัพธ์ของการน าไป
ปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 
รวม/ 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบุ 

จ านวนรวมท้ังหมด 
(N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการศึกษาที่จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100 

- เห็นด้วย 820 83 60 55 45 121 49 59 38 66 68 88 78 10 

 
39.63 
(0.02) 

 

   รอ้ยละ 81.9 79.8 74.1 90.2 76.3 75.2 83.1 83.1 82.6 82.5 90.7 88.0 83.0 100  

- ไม่เห็นด้วย 34 4 5 0 3 11 1 6 2 0 0 0 2 0 
   รอ้ยละ 3.4 4.9 8.1 0.0 6.1 8.9 2.0 10.0 5.4 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ 

147 17 16 6 11 29 9 6 6 14 7 12 14 0 

   รอ้ยละ 14.7 16.3 19.8 9.8 18.6 18.0 15.3 8.5 13.0 17.5 9.3 12.0 14.9 0.0 

(4) นโยบายการไมร่ับของขวัญจากบรษิัทยา (No Gift Policy) 

- เห็นด้วย 802 82 62 50 49 123 50 60 37 60 65 81 73 82 23.60 
(0.48) 

     รอ้ยละ 80.1 78.8 76.5 82.0 83.1 76.4 84.7 84.5 80.4 75.0 86.7 81.0 77.7 78.8  

- ไม่เห็นด้วย 66 7 6 2 3 12 1 9 4 6 3 5 8 7 

     รอ้ยละ 6.6 6.7 7.4 3.3 5.1 7.5 1.7 12.7 8.7 7.5 4.0 5.0 8.5 6.7 

- ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ 

133 
15 13 9 7 26 8 2 5 14 7 14 13 15 

    รอ้ยละ 13.3 14.4 16.0 14.8 11.9 16.1 13.6 2.8 10.9 17.5 9.3 14.0 13.8 14.4 

7. นโยบาย กลวิธ ีหรือมาตรการใดในข้อต่อไปนี้ ถ้าด าเนินการต่อเนื่องแล้ว สามารถควบคุมการส่งเสริมการขายให้เหมาะสม โปรง่ใส (>1 ข้อ) 

(1) การบังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการส่งเสรมิการขายยาทีเ่ป็นเกณฑ์กลางของประเทศและของหน่วยงาน 

    จํานวน 740 80 58 44 44 104 47 55 33 62 61 72 72 8 

    ร้อยละ 73.9 76.9 71.6 72.1 74.6 64.6 79.7 77.5 71.7 77.5 81.3 72.0 76.6 80.0 

 (2) นโยบายสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผลของประเทศ (RDU Hospital - P-L-E-A-S-E) 

    จํานวน 725 84 59 43 46 101 42 53 38 60 54 69 70 6 

    ร้อยละ 72.4 80.8 72.8 70.5 78.0 62.7 71.2 74.6 82.6 75.0 72.0 69.0 74.5 60.0 

 (3) นโยบายสง่เสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ 

    จํานวน 680 68 56 45 43 94 39 47 40 55 52 69 65 7 

    ร้อยละ 67.9 65.4 69.1 73.8 72.9 58.4 66.1 66.2 87.0 68.8 69.3 69.0 69.1 70.0 

  (4) นโยบายการจดัซื้อยาแบบมีส่วนร่วม หรือการจัดซื้อร่วมระดบัจังหวดั/เขต/เครือข่าย 

    จํานวน 667 71 52 41 45 96 42 46 34 58 52 61 64 5 

    ร้อยละ 66.6 68.3 64.2 67.2 76.3 59.6 71.2 64.8 73.9 72.5 69.3 61.0 68.1 50.0 

  (5) นโยบายของโรงพยาบาลที่สนบัสนุนการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

    จํานวน 644 77 46 40 41 85 42 41 38 53 55 62 57 7 

    ร้อยละ 64.3 74.0 56.8 65.6 69.5 52.8 71.2 57.7 82.6 66.3 73.3 62.0 60.6 70.0 

  (6) นโยบายส่งเสริมการสั่งใชย้าด้วยชื่อสามัญทางยา 

    จํานวน 633 61 52 39 37 93 37 46 35 53 50 62 62 6 

    ร้อยละ 63.2 58.7 64.2 63.9 62.7 57.8 62.7 64.8 76.1 66.3 66.7 62.0 66.0 60.0 

  (7) นโยบายการส่งเสริมการตดิตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา 
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ผลลัพธ์ของการน าไป
ปฏิบัติ 

เขตสุขภาพท่ี 
รวม/ 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ไม่ระบุ 

จ านวนรวมท้ังหมด 
(N) 1,001 104 81 61 59 161 59 71 46 80 75 100 94 10 

*ร้อยละที่นาํเสนอต่อไปนี้ เป็นผลการศึกษาที่จาํแนกตามเขตสุขภาพ โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของแต่ละเขตสุขภาพเป็นร้อยละ 100 

    จํานวน 590 61 47 41 36 82 39 39 33 52 47 54 53 6 

    ร้อยละ 58.9 58.7 58.0 67.2 61.0 50.9 66.1 54.9 71.7 65.0 62.7 54.0 56.4 60.0 

  (8) ระบบเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใชย้าราคาแพงหรือยาที่มปีริมาณที่สูงหรอืต่ าผิดปกติ 

    จํานวน 570 65 47 38 35 86 33 36 26 39 46 56 58 5 

    ร้อยละ 56.9 62.5 58.0 62.3 59.3 53.4 55.9 50.7 56.5 48.8 61.3 56.0 61.7 50.0 
 

   (9) นโยบายการตดิตามและก ากับดแูลการปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล 

    จํานวน 568 61 40 38 32 84 37 39 30 45 49 56 49 8 

    ร้อยละ 56.7 58.7 49.4 62.3 54.2 52.2 62.7 54.9 65.2 56.3 65.3 56.0 52.1 80.0 

 (10) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาน าเขา้ (PReMA) และบริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ (TPMA) 

    จํานวน 564 60 44 43 39 73 35 31 24 49 44 54 64 4 

    ร้อยละ 56.3 57.7 54.3 70.5 66.1 45.3 59.3 43.7 52.2 61.3 58.7 54.0 68.1 40.0 

  (11) การส่งเสริมจรยิธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์และเภสชักร 

    จํานวน 517 49 43 33 32 70 33 38 33 50 38 46 48 4 

    ร้อยละ 51.6 47.1 53.1 54.1 54.2 43.5 55.9 53.5 71.7 62.5 50.7 46.0 51.1 40.0 

  (12) พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) 

    จํานวน 460 60 39 33 24 61 32 29 24 43 31 38 44 2 

    ร้อยละ 46.0 57.7 48.1 54.1 40.7 37.9 54.2 40.8 52.2 53.8 41.3 38.0 46.8 20.0 

  (13) การเสริมสร้างวัฒนธรรม วิธีคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

    จํานวน 444 48 32 28 29 53 31 28 24 47 36 44 39 5 

    ร้อยละ 44.4 46.2 39.5 45.9 49.2 32.9 52.5 39.4 52.2 58.8 48.0 44.0 41.5 50.0 

  (14) ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรยีนกรณีที่มีการปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

    จํานวน 432 44 37 31 24 59 27 27 20 47 35 41 35 5 

    ร้อยละ 43.2 42.3 45.7 50.8 40.7 36.6 45.8 38.0 43.5 58.8 46.7 41.0 37.2 50.0 

  (15) การส่งเสริมบทบาทการน าของอาจารย์แพทย์อาวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล 

    จํานวน 361 36 31 22 24 52 23 21 19 40 24 33 33 3 

    ร้อยละ 36.1 34.6 38.3 36.1 40.7 32.3 39.0 29.6 41.3 50.0 32.0 33.0 35.1 30.0 

 
2.3 ผลการศึกษาจ าแนกตามขนาดของโรงพยาบาล 
สําหรับผลการศึกษาในหัวข้อนี้ ต้องการเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกันดัง

แสดงในตารางที่ 4.7  ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลทุกขนาดเริ่มต้นจากการประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของ
โรงพยาบาลเองตามแนวทางต้นแบบที่กระทรวงสาธารณสุขริเริ่มไว้ให้และได้มีการสื่อสารให้สาธารณชน
รับทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร สัดส่วนการรับรู้เฉลี่ยของโรงพยาบาลทุกขนาด คิดเป็นร้อยละ 82.9 โดย
ที่โรงพยาบาลขนาดเล็กมีสัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้สูงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ไม่มีความแตกต่างที่มี
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นัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาในเรื่องการจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไป
ปฏิบัติ พบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกัน โรงพยาบาลขนาดเล็กมีสัดส่วนการรับรู้เรื่องนี้สูงกว่ าโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ แต่ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกันในเรื่องนโยบายที่สนับสนุนให้มี
การนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่านโยบายการสนับสนุนของโรงพยาบาลขนาดเล็กจะสูงกว่า
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในทํานองเดียวกัน การจัดให้มีระบบประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือระบบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม รวมถึงระบบ
เฝูาระวัง ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ผลการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่มี ขนาด
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายมากกว่า
โรงพยาบาลขนาดใหญ ่
 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ พบกิจกรรมการประกาศเกณฑ์
จริยธรรมฯ และการสื่อสารให้รับทราบทั่วกัน  การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ รวมทั้งการจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสนับสนุนการนําเกณฑ์
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และมีแนวโน้มว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กมีการรับรู้ที่สูงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่หากพิจารณา
เป็นเรื่องๆ ไป จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กมีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการรับของขวัญ ของชําร่วยฯ 
และบริการต่างๆ จากบริษัทยาที่ชัดเจนกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แนวปฏิบัติที่กําหนดนั้นอาจเป็นการ
กําหนดว่าไม่ให้รับการสนับสนุนทั้งหมด ซึ่งทําให้ไม่ต้องบริหารจัดการใดๆ ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่มี
แนวโน้มจัดการกับแนวปฏิบัติในการรับและการสั่งใช้ “ยาตัวอย่าง” จากบริษัทยาที่ชัดเจนกว่าโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า “ยาตัวอย่าง” มักเป็นยาใหม่ หรือยาราคาแพงหรือมีมูลค่าสูง ซึ่งไม่มีในกรอบ
รายการยาของโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือไม่สามารถสั่งใช้ได้ โรงพยาบาลขนาดเล็กจึงไม่ได้กําหนดแนวปฏิบัติ
ในเรื่องนี้ไว้  

ส่วนแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่พบว่ามีการรับรู้เฉลี่ยในช่วงต่ําในช่วง ร้อยละ 18.8 -38.4 50 น่าจะเป็นเพราะ
โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นขนาดใดไม่ได้จัดทําแนวปฏิบัติไว้ 

แนวปฏิบัติทีมีความชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ แนวปฏิบัติเพ่ือติดตามและประเมินความสมเหตุผลของ
การใช้ยา (Drug Use Review: DUR) กับ ระบบเฝูาระวังและติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือที่มีการสั่งใช้
ปริมาณสูงหรือต่ําผิดปกติ  (Drug Use Evaluation: DUE) พบว่ามีการรับรู้ที่สูงมาก ที่ร้อยละ 96.5 และ 89.6 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่กับโรงพยาบาลขนาดเล็ก 

เมื่อพิจารณาถึงคะแนนประเมินการปฏิบัติงานที่ผู้ตอบแบบสํารวจให้กับการดําเนินงานในการนํา
เกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของตน พบว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ 7.1 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไม่
พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน 

ในตารางที่ 4.8 แสดงผลลัพธ์จากการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสํารวจใน
โรงพยาบาลทุกขนาดรับรู้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับใดฉบับหนึ่ง และไม่สามารถชี้ชัดว่ามีความแตกต่างระหว่าง
โรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน 

ในทํานองเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงหลักการสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ ไม่พบความแตกต่างระหว่าง
โรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน รวมทั้งอาจมีแนวโน้มด้วยว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กรับรู้หลักการเหล่านี้ในสัดส่วน
ที่น้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
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เมื่อพิจารณาว่าผู้ตอบแบบสํารวจรับทราบว่าโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น มีการดําเนินการตาม
แนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-
E) อย่างไร ไม่พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม การรับทราบว่าโรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินการส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้
ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) ในระดับใด มีความแตกต่างกับการรับทราบว่ามีการ
ดําเนินการ ดังจะเห็นว่ามีผู้ตอบว่าไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ สูงมากถึงร้อยละ 36.2 โดยที่โรงพยาบาลขนาดเล็กรับ รู้
หลักการเหล่านี้ในสัดส่วนที่สูงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 สําหรับความคิดเห็นต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากับผู้แทนยา
นั้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ส่วนที่ว่านโยบาย กลวิธี หรือมาตรการใด หากดําเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วสามารถควบคุมการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสม โปร่งใสนั้น เป็นไปในทํานองเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างโรงพยาบาลที่
มีขนาดต่างกัน 
ตารางท่ี 4.7  โครงสร้างที่รองรับการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน 
โครงสร้างการปฏิบตัิตาม 

เกณฑ์จริยธรรมฯ 
ของโรงพยาบาลรัฐ 

ขนาดโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

       *ร้อยละในที่นี้จําแนกตามขนาดโรงพยาบาล โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลแต่ละขนาดเป็นร้อยละ 100 

1. โรงพยาบาลมีนโยบายให้มีการประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารให้รบัทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ใช ่ 829 100 115 80 64 51 326 90 3 

36.75 
(0.001) 

 

ร้อยละ 82.8 77.5 80.4 77.7 82.1 82.3 88.1 80.4 75.0 

- ไม่ใช่ 25 4 4 2 0 4 3 7 1 

ร้อยละ 2.5 3.1 2.8 1.9 0.0 6.5 0.8 6.3 25.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 14.7 25 24 21 14 7 41 15 0 

ร้อยละ 14.7 19.4 16.8 20.4 17.9 11.3 11.1 13.4 0.0 

2. มีนโยบายสนับสนุนการน าเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปสู่การปฏบิัติ 

- ใช ่ 804 92 114 74 65 56 312 88 3 

24.69 
(0.038) 

ร้อยละ 80.4 73.0 79.7 71.8 83.3 87.5 84.3 77.9 75.0 

- ไม่ใช ่ 27 2 4 1 4 4 7 5 0 

ร้อยละ 2.7 1.6 2.8 1.0 5.1 6.3 1.9 4.4 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 170 32 25 28 9 4 51 20 1 

ร้อยละ 17.0 25.4 17.5 27.2 11.5 6.3 13.8 17.7 25.0 

3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการน าเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัตแิละท าหน้าที่ก ากับติดตามต่อเนื่อง 

- ใช ่ 713 95 97 70 59 48 256 85 3 

17.10 
(0.25) 

ร้อยละ 71.2 73.6 67.8 68.0 75.6 77.4 69.2 75.9 75.0 

- ไม่ใช่ 72 4 8 5 5 6 35 9 0 

ร้อยละ 7.2 3.1 5.6 4.9 6.4 9.7 9.5 8.0 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 216 30 38 28 14 8 79 18 1 

ร้อยละ 21.6 23.3 26.6 27.2 17.9 12.9 21.4 16.1 25.0 
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โครงสร้างการปฏิบตัิตาม 
เกณฑ์จริยธรรมฯ 

ของโรงพยาบาลรัฐ 

ขนาดโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

4. มีระบบการประเมินการปฏบิัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง* 

- ใช ่ 567 65 68 46 46 35 241 64 2 

45.53* 
(0.000) 

 

ร้อยละ 56.6 50.4 47.6 44.7 59.0 56.5 65.1 57.1 50.0 

- ไม่ใช ่
- ร้อยละ 

102 
10.2 

6 
4.7 

13 
9.1 

9 
8.7 

11 
14.1 

8 
12.9 

38 
10.3 

17 
15.2 

0 
0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 332 58 62 48 21 19 91 31 2 

ร้อยละ 33.2 45.0 43.4 46.6 26.9 30.6 24.6 27.7 50.0 

5. มีระบบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีที่ไม่ปฏิบตัิตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ* 

- ใช ่ 532 63 64 51 40 35 212 63 4 

28.03* 
(0.014) 

 

ร้อยละ 53.1 48.8 44.8 49.5 51.3 56.5 57.3 56.3 100.0 

- ไม่ใช ่ 96 7 14 6 9 11 36 13 0 

ร้อยละ 9.6 5.4 9.8 5.8 11.5 17.7 9.7 11.6 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
- ร้อยละ 

373 
37.3 

59 
45.7 

65 
45.5 

46 
44.7 

29 
37.2 

16 
25.8 

122 
33.0 

36 
32.1 

0 
0.0 

6. มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ* 

- ใช ่ 516 61 58 48 45 32 206 64 2 

43.09* 
(0.000) 

 

ร้อยละ 51.5 47.3 40.6 46.6 57.7 51.6 55.7 57.1 50.0 

- ไม่ใช ่ 98 4 16 8 11 9 37 13 0 

ร้อยละ 9.8 3.1 11.2 7.8 14.1 14.5 10.0 11.6 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 387 64 69 47 22 21 127 35 2 

ร้อยละ 38.7 49.6 48.3 45.6 28.2 33.9 34.3 31.3 50.0 

7. มีนโยบายสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

7.1. มีนโยบายส่งเสริมให้สั่งใช้ยาตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ* 

- ใช ่ 979 126 139 98 77 62 367 106 4 

33.67* 
(0.002) 

 

ร้อยละ 97.8 97.7 97.2 95.1 98.7 100.0 99.2 94.6 100.0 

- ไม่ใช ่ 3 0 0 0 0 0 0 3 0 

ร้อยละ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 19 3 4 5 1 0 3 3 0 

ร้อยละ 1.9 2.3 2.8 4.9 1.3 0.0 0.8 2.7 0.0 

7.2 มีนโยบายส่งเสริมให้สัง่ใชย้าด้วยชื่อสามัญทางยา* 

- ใช ่ 930 112 130 86 77 60 358 103 4 

39.94* 
(0.000) 
df =14 

ร้อยละ 92.9 86.8 90.9 83.5 98.7 96.8 96.8 92.0 100.0 

- ไม่ใช ่ 26 6 6 5 0 0 4 5 0 

ร้อยละ 2.6 4.7 4.2 4.9 0.0 0.0 1.1 4.5 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 45 11 7 12 1 2 8 4 0 

ร้อยละ 4.5 8.5 4.9 11.7 1.3 3.2 2.2 3.6 0.0 
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โครงสร้างการปฏิบตัิตาม 
เกณฑ์จริยธรรมฯ 

ของโรงพยาบาลรัฐ 

ขนาดโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

ร้อยละ 33.2 45.0 43.4 46.6 26.9 30.6 24.6 27.7 50.0 

7.3 มีนโยบายสนับสนุนการจดัซื้อยาแบบมีส่วนร่วม หรือการจดัซื้อร่วมระดบัจังหวัด/เขต/เครือข่าย* 

- ใช ่ 929 113 131 96 76 60 347 102 4 

26.25 
(0.024) 

 

ร้อยละ 92.8 87.6 91.6 93.2 97.4 96.8 93.8 91.1 100.0 

- ไม่ใช ่ 5 1 0 0 1 0 0 3 0 

ร้อยละ 0.5 0.8 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 2.7 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
- ร้อยละ 

67 
6.7 

15 
11.6 

12 
8.4 

7 
6.8 

1 
1.3 

2 
3.2 

23 
6.2 

7 
6.3 

0 
0.0 

 
ตารางท่ี 4.8  กระบวนการในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐที่มีขนาดต่างกัน 

กระบวนการในการน าเกณฑ์
จริยธรรมฯ ไปปฏิบตั ิ

ขนาดโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

       *ร้อยละในที่นี้จําแนกตามขนาดโรงพยาบาล โดยคิดจํานวนรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลแต่ละขนาดเป็นร้อยละ 100 

1. มีการประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ จองโรงพยาบาลและการสื่อสารใหร้ับทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ใช ่ 829 100 115 80 64 51 326 90 3 

36.75 
(0.001) 

 

ร้อยละ 82.8 77.5 80.4 77.7 82.1 82.3 88.1 80.4 75.0 

- ไม่ใช่ 25 4 4 2 0 4 3 7 1 

ร้อยละ 2.5 3.1 2.8 1.9 0.0 6.5 0.8 6.3 25.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 14.7 25 24 21 14 7 41 15 0 

ร้อยละ 14.7 19.4 16.8 20.4 17.9 11.3 11.1 13.4 0.0 

2. มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการปฏบิัตติามเกณฑ์จรยิธรรมฯ ให้แกบุ่คลากรของโรงพยาบาล* 

- ใช ่ 689 83 87 66 60 45 268 77 3 

31.54* 
(0.005)  

 

ร้อยละ 68.8 64.3 60.8 64.1 76.9 72.6 72.4 68.8 75.0 

- ไม่ใช ่ 86 5 14 5 9 4 36 13 0 

ร้อยละ 8.6 3.9 9.8 4.9 11.5 6.5 9.7 11.6 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 226 41 42 32 9 13 66 22 1 

- ร้อยละ 22.6 31.8 29.4 31.1 11.5 21.0 17.8 19.6 25.0 

3. มีการจดัท าระเบียบหรือแนวปฏบิัตทิี่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสนับสนุนให้มีการน าเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ  

- ใช ่ 693 86 97 67 61 48 260 71 3 

 39.82 
(0.008) 

 

ร้อยละ 69.2 66.7 67.8 65.0 78.2 77.4 70.3 63.4 75.0 

- ไม่ใช ่ 84 4 7 6 6 6 36 18 1 

ร้อยละ 8.4 3.1 4.9 5.8 7.7 9.7 9.7 16.1 25.0 
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กระบวนการในการน าเกณฑ์
จริยธรรมฯ ไปปฏิบตั ิ

ขนาดโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 214 38 39 29 11 7 68 22 0 

ร้อยละ 21.4 29.5 27.3 28.2 14.1 11.3 18.4 19.6 
0.0 

4. ระเบยีบหรือแนวปฏบิัติเที่โรงพยาบาลของท่านไดด้ าเนินการแล้ว คือ 

(1) แนวทางการรับของขวัญ ของช าร่วย ฯลฯ และบริการส่วนตัวจากบริษัทยา 

- จํานวน 579 61 78 44 48 39 242 64 3  

ร้อยละ 57.8 47.3 54.5 42.7 61.5 62.9 65.4 57.1 75.0  

 (2) แนวทางการรับและสั่งใช ้“ยาตัวอย่าง” จากบริษัทยา 

- จํานวน 472 75 93 62 38 28 149 26 1  

ร้อยละ 47.2 58.1 65.0 60.2 48.7 45.2 40.3 23.2 25.0  

(3) แนวทางการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ในระหวา่งการออกตรวจรักษาผู้ป่วย 

- จํานวน 384 56 57 33 29 23 142 43 1  

ร้อยละ 38.4 43.4 39.9 32.0 37.2 37.1 38.4 38.4 25.0  

(4)  แนวทางการรับการสนับสนุนในการจดักิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล  
   การจัดท าโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 

- จํานวน 341 45 56 35 23 20 126 34 2  

ร้อยละ 34.1 34.9 39.2 34.0 29.5 32.3 34.1 30.4 50.0  

(5) แนวทางการรับการสนบัสนนุอาหารหรือเคร่ืองดื่มส าหรับการประชุมย่อยในโรงพยาบาล 

- จํานวน 320 46 46 38 28 22 118 21 1  

ร้อยละ 32.0 35.7 32.2 36.9 35.9 35.5 31.9 18.8 25.0  

(6) แนวทางการรับการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง จากบริษัทยา 

- จํานวน 284 47 55 29 16 19 95 21 2  

ร้อยละ 28.4 36.4 38.5 28.2 20.5 30.6 25.7 18.8 50.0  

(7) แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กฬีาสี ฯลฯ 

- จํานวน 257 23 35 21 20 18 113 25 2  

ร้อยละ 25.7 17.8 24.5 20.4 25.6 29.0 30.5 22.3 50.0  

(8) แนวทางการรับครุภัณฑ์หรอืสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เยน็ 

- จํานวน 213 24 24 18 16 17 90 22 2  

ร้อยละ 21.3 18.6 16.8 17.5 20.5 27.4 24.3 19.6 50.0  

(9) แนวทางการรับเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และการรับทุนวิจัยจากบริษัทยา 

- จํานวน 188 29 38 14 13 10 68 15 1  

ร้อยละ 18.8 22.5 26.6 13.6 16.7 16.1 18.4 13.4 25.0  

5. มีแนวปฏิบตัิเพื่อติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา 
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กระบวนการในการน าเกณฑ์
จริยธรรมฯ ไปปฏิบตั ิ

ขนาดโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่ระบุ 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4 

- ใช ่ 966 128 138 93 76 62 359 106 4 

23.32 
(0.055) 

ร้อยละ 96.5 99.2 96.5 90.3 97.4 100.0 97.0 94.6 100.0 

- ไม่ใช ่ 8 0 1 1 0 0 4 2 0 

ร้อยละ 0.8 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 1.1 1.8 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 27 1 4 9 2 0 7 4 0 

ร้อยละ 2.7 0.8 2.8 8.7 2.6 0.0 1.9 3.6 0.0 

6. มีระบบเฝ้าระวัง ตดิตามการสัง่ใชย้าราคาแพงหรือยาทีม่ีปรมิาณที่สูงหรือต่ าผิดปกติ   

- ใช ่ 897 110 128 80 77 59 340 99 4 

38.34 
(0.000)  

 

ร้อยละ 89.6 85.3 89.5 77.7 98.7 95.2 91.9 88.4 100.0 

- ไม่ใช ่ 29 3 2 8 0 2 8 6 0 

ร้อยละ 2.9 2.3 1.4 7.8 0.0 3.2 2.2 5.4 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 75 16 13 15 1 1 22 7 0 

ร้อยละ 7.5 12.4 9.1 14.6 1.3 1.6 5.9 6.3 0.0 

ร้อยละ 0.8 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 1.1 1.8 0.0 

7. ในภาพรวม ท่านให้คะแนนการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบตัิในโรงพยาบาลของทา่นเท่าใด 

คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ย 7.1 7.2 7.1 6.9 7.0 7.1 7.2 7.0  

 
ตารางท่ี 4.9  ผลลัพธ์ของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลที่มีขนาดต่างกัน 

ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

ขนาดของโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 ไม่
ระบุ  

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4  

*ร้อยละต่อไปนีจ้ําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเปน็ร้อยละ 100 

1. การรับทราบเกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการส่งเสรมิการขายยาฉบบัตา่ง ๆ 

- เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

     จาํนวน 558 71 82 40 45 44 211 62 3  

     ร้อยละ 55.7 55.0 57.3 38.8 57.7 71.0 57.0 55.4 75.0  

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

     จาํนวน 464 54 61 36 41 39 185 48 0  

     ร้อยละ 46.4 41.9 42.7 35.0 52.6 62.9 50.0 42.9 0.0  

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมผูว้ิจัยและผลิตเภสัชภณัฑ์  (PReMA) 

        จาํนวน 528 61 75 42 42 44 217 46 1  

     ร้อยละ 52.7 47.3 52.4 40.8 53.8 71.0 58.6 41.1 25.0  

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) 
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

ขนาดของโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 
ไม่
ระบุ  

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4  

*ร้อยละต่อไปนีจ้ําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเปน็ร้อยละ 100 

     จาํนวน 168 23 30 12 13 15 61 14 0  

     ร้อยละ 16.8 17.8 21.0 11.7 16.7 24.2 16.5 12.5 0.0  

-      ไมท่ราบ/ไม่แน่ใจ 

    จํานวน 254 37 41 42 20 7 76 29 2  

    ร้อยละ 25.4 28.7 28.7 40.8 25.6 11.3 20.5 25.9 50.0  

2. ความเข้าใจต่อหลักการส าคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ 

- ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผูม้ีอํานาจและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหา และใชย้า โดยยึดประโยชน์ของผู้ปุวยฯ และพึงแสดงความ
โปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีที่มีความเกีย่วข้องกบับริษัทยา 

      จํานวน 892 117 123 85 72 55 337 100 3  

      ร้อยละ 89.1 90.7 86.0 82.5 92.3 88.7 91.1 89.3 75.0  

- สถานพยาบาล ฯ พึงกําหนดแนวปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาเป็นลายลกัษณ์อักษร และกํากับดแูลให้บุคลากรปฏิบัติตาม และ
พึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการสนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยา อย่างเปิดเผย ทุกคนรับรู้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

       จํานวน 704 103 107 67 55 46 248 74 4  

       ร้อยละ 70.3 79.8 74.8 65.0 70.5 74.2 67.0 66.1 
100.

0 
 

- บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ที่มุ่งประโยชน์ทางวิชาการโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ขอ้มูลที่ถูกต้องเป็นกลาง เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและ
ประสิทธภิาพในการใช้ยา ไม่แนะนํา หรอืให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรอืส่งเสริมการขายยาเกนิความจริง ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

      จํานวน 601 82 90 59 51 40 212 65 2  

      ร้อยละ 60.0 63.6 62.9 57.3 65.4 64.5 57.3 58.0 50.0  

- ผู้แทนบริษัทยาพึงเสนอข้อมูลความรู้เกีย่วกบัยาที่ทันสมยั ถกูต้อง ครบถ้วนทีเ่ช่ือถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภยั ผลกระทบหรือผลขา้งเคียงจากยา 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจให้แก่ผู้สั่งใช้ยา สถานพยาบาล หนว่ยงาน หรือสถานศึกษา 

      จํานวน 619 95 94 61 52 42 211 61 3  

      ร้อยละ 61.8 73.6 65.7 59.2 66.7 67.7 57.0 54.5 75.0  

-      ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

     จาํนวน 51 6 8 8 1 2 19 6 1  

     ร้อยละ 5.1 4.7 5.6 7.8 1.3 3.2 5.1 5.4 25.0  

3. การรับทราบบทบญัญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) ข้อต่อไปนี ้

- ห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดนอกเหนอืจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยา 
(มาตรา 128) 

      จํานวน 719 91 99 69 59 47 281 71 2  

   ร้อยละ 71.8 70.5 69.2 67.0 75.6 75.8 75.9 63.4 50.0  

- ห้ามผู้แทนยา/บริษัทยารับวา่จะให้ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนกังานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทําการ/ไม่กระทาํการ/ประวิงการกระทาํอันมิชอบ 
(มาตรา 176) 

   จาํนวน 530 67 75 57 49 38 194 49 1  

   ร้อยละ 52.9 51.9 52.4 55.3 62.8 61.3 52.4 43.8 25.0  

-  บริษัทยาที่ไม่จดัให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปูองกนั มิให้มีการกระทําความผิดนัน้ มีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 176) 
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

ขนาดของโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 
ไม่
ระบุ  

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4  

*ร้อยละต่อไปนีจ้ําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเปน็ร้อยละ 100 

  จํานวน 260 37 38 23 26 19 97 20 0  

     ร้อยละ 26.0 28.7 26.6 22.3 33.3 30.6 26.2 17.9 0.0  

-  ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

  จํานวน 238 31 38 26 14 10 81 36 2  

  ร้อยละ 23.8 24.0 26.6 25.2 17.9 16.1 21.9 32.1 50.0  

4. การด าเนินการตามแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสรมิจริยธรรมในการสั่งใชย้าและธรรมาภิบาลในระบบยา  (E- Ethics P-L-E-A-S-E) 
- ดําเนินการแล้ว 814 103 106 85 67 54 305 93 1  

 ร้อยละ 81.3 79.8 74.1 82.5 85.9 87.1 82.4 83.0 25.0  

- กําลังดําเนินการ 125 13 24 10 8 5 49 14 2  

      ร้อยละ 12.5 10.1 16.8 9.7 10.3 8.1 13.2 12.5 50.0  

- ยังไม่ดําเนินการ 3 0 0 0 0 0 2 1 0  

ร้อยละ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 0.0  

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 59 13 13 8 3 3 14 4 1  

ร้อยละ 5.9 10.1 9.1 7.8 3.8 4.8 3.8 3.6 25.0  

5. โรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินการส่งเสริมจรยิธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) ในระดบัใด  

- ระดับ 1 5 1 1 1 1 0 1 0 0  

ร้อยละ 0.5 0.8 0.7 1.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0  

- ระดับ 2 28 4 4 4 3 2 11 0 0  

ร้อยละ 2.8 3.1 2.8 3.9 3.8 3.2 3.0 0.0 0.0  

- ระดับ 3 442 38 50 38 38 34 192 51 1  

ร้อยละ 44.2 29.5 35.0 36.9 48.7 54.8 51.9 45.5 25.0  

- ระดับ 4 108 11 8 6 11 8 51 12 1  

ร้อยละ 10.8 8.5 5.6 5.8 14.1 12.9 13.8 10.7 25.0  

- ระดับ 5 56 20 7 1 4 2 20 2 0  

ร้อยละ 5.6 15.5 4.9 1.0 5.1 3.2 5.4 1.8 0.0  

- ไมท่ราบ/ไม่แน่ใจ 362 55 73 53 21 16 95 47 2  

ร้อยละ 36.2 42.6 51.0 51.5 26.9 25.8 25.7 42.0 50.0  

6. ข้อเสนอเรื่องรูปแบบความสัมพันธข์องโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากบัผู้แทนยา 

(1) นโยบายที่ก าหนดให้ผู้แทนบริษัทยาน าเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม (group detailing) มากกว่าการให้ขอ้มูลแก่แพทย์เป็นรายบุคคล 

- เห็นด้วย 858 109 120 83 70 54 316 102 4  
 

11.93 
(0.61) 

(ช่องที่มีค่า
ต่ ากว่า 

5>20%) 

ร้อยละ 85.7 84.5 83.9 80.6 89.7 87.1 85.4 91.1 100.0 
- ไม่เห็นด้วย 33 5 4 7 1 2 10 4 0 

ร้อยละ 3.3 3.9 2.8 6.8 1.3 3.2 2.7 3.6 0.0 
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 110 15 19 13 7 6 44 6 0 
- ร้อยละ  11.0 11.6 13.3 12.6 9.0 9.7 11.9 5.4 0.0 
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

ขนาดของโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 
ไม่
ระบุ  

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4  

*ร้อยละต่อไปนีจ้ําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเปน็ร้อยละ 100 

(2) นโยบายการจดัแบ่งพื้นที่ของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะส าหรับผู้แทนบริษัทยา โดยไม่กระทบกับพื้นที่ที่ใชบ้ริการผู้ปว่ย 

- เห็นด้วย 844 112 119 82 64 56 307 100 4  
 

14.43 
(0.42) 

 

ร้อยละ 84.3 86.8 83.2 79.6 82.1 90.3 83.0 89.3 100.0 

- ไม่เห็นด้วย 59 10 5 9 6 2 22 5 0 
ร้อยละ 5.9 7.8 3.5 8.7 7.7 3.2 5.9 4.5 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 98 7 19 12 8 4 41 7 0 
ร้อยละ 9.8 5.4 13.3 11.7 10.3 6.5 11.1 6.3 0.0 

(3) นโยบายบังคับใหบ้ริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่วา่จะเปน็ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทยา เพื่อแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได ้(สหรัฐอเมริกา เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 และยุโรปเริ่มในป ีพ.ศ. 2561) 

- เห็นด้วย 820 98 118 81 65 52 304 98 4  
 

13.65 
(0.48) 

 

ร้อยละ 81.9 76.0 82.5 78.6 83.3 83.9 82.2 87.5 100.0 
- ไม่เห็นด้วย 34 6 3 6 4 0 14 1 0 

ร้อยละ 3.4 4.7 2.1 5.8 5.1 0.0 3.8 0.9 0.0 
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 147 25 22 16 9 10 52 13 0 

ร้อยละ 14.7 19.4 15.4 15.5 11.5 16.1 14.1 11.6 0.0 

(4) นโยบายการไมร่ับของขวัญจากบรษิัทยา (No Gift Policy) 
- เห็นด้วย 802 98 117 78 65 55 291 94 4  

 
 

17.24 
(0.12) 

 

ร้อยละ 80.1 76.0 81.8 75.7 83.3 88.7 78.6 83.9 100.0 

- ไม่เห็นด้วย 66 6 6 8 4 3 34 5 0 
ร้อยละ 6.6 4.7 4.2 7.8 5.1 4.8 9.2 4.5 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 133 25 20 17 9 4 45 13 0 
ร้อยละ 13.3 19.4 14.0 16.5 11.5 6.5 12.2 11.6 0.0 

7. นโยบาย กลวิธ ีหรือมาตรการใด ตอ่ไปนี้ ถ้าด าเนินการต่อเนื่องแล้ว สามารถควบคุมการส่งเสริมการขายยาให้เหมาะสม โปร่งใส (>1 ข้อ) 

   (1) เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการสง่เสริมการขายยาที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศและของหน่วยงาน 

จํานวน 740 92 96 73 60 51 283 82 3  

ร้อยละ 73.9 71.3 67.1 70.9 76.9 82.3 76.5 73.2 75.0  

(2) นโยบายการสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผลของประเทศ (RDU Hospital- P-L-E-A-S-E) 
จํานวน 725 101 106 67 53 50 272 72 4  

ร้อยละ 72.4 78.3 74.1 65.0 67.9 80.6 73.5 64.3 100.0  
 

 (3) นโยบายสง่เสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ 
จํานวน 680 94 101 62 45 51 256 67 2  

ร้อยละ 67.9 72.9 70.6 60.2 57.7 82.3 69.2 59.8 50.0  

(4) นโยบายการจดัซื้อยาแบบมีส่วนรว่มหรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย 

จํานวน 667 88 94 66 47 47 251 71 3  

ร้อยละ 66.6 68.2 65.7 64.1 60.3 75.8 67.8 63.4 75.0  

(5) นโยบายของโรงพยาบาลที่สนับสนุนการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

จํานวน 644 84 91 52 51 45 246 71 3  

ร้อยละ 64.3 65.1 63.6 50.5 65.4 72.6 66.5 63.4 75.0  
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

ขนาดของโรงพยาบาล 

รวม/ 
ร้อยละ 

A S M1 M2 F1 F2 F3 
ไม่
ระบุ  

จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1,001 129 143 103 78 62 370 112 4  

*ร้อยละต่อไปนีจ้ําแนกตามขนาดของโรงพยาบาล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเปน็ร้อยละ 100 

 (6) นโยบายสง่เสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 
จํานวน 633 81 87 63 45 45 248 61 3  

ร้อยละ 63.2 62.8 60.8 61.2 57.7 72.6 67.0 54.5 75.0  

 (7) นโยบายการส่งเสรมิการติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใชย้า 

จํานวน 590 88 87 57 47 46 205 56 4  

ร้อยละ 58.9 68.2 60.8 55.3 60.3 74.2 55.4 50.0 100.0  

 (8) มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาทีม่ีปริมาณทีสู่งหรือต่ าผิดปกติ 

จํานวน 570 80 91 56 47 44 193 57 2  

ร้อยละ 56.9 62.0 63.6 54.4 60.3 71.0 52.2 50.9 50.0 
 (9) นโยบายการตดิตามและก ากับดูแลการปฏบิัตติามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล 

จํานวน 568 80 86 46 47 40 204 62 1  

ร้อยละ 56.7 62.0 60.1 44.7 60.3 64.5 55.1 55.4 25.0  

  (10) เกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาน าเข้า (PReMA) และบริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ (TPMA) 
จํานวน 564 69 85 50 39 43 218 57 3  

ร้อยละ 56.3 53.5 59.4 48.5 50.0 69.4 58.9 50.9 75.0  

 (11) การส่งเสรมิจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์ หรือเภสชักรของสภาวชิาชีพ 

จํานวน 517 77 79 40 43 35 181 58 4  

ร้อยละ 51.6 59.7 55.2 38.8 55.1 56.5 48.9 51.8 100.0  

 (12) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) 
จํานวน 460 60 71 41 37 33 163 51 4  

ร้อยละ 46.0 46.5 49.7 39.8 47.4 53.2 44.1 45.5 100.0  

 (13) การเสริมสร้างวัฒนธรรม วิธีคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

จํานวน 444 62 66 46 34 28 152 53 3  

ร้อยละ 44.4 48.1 46.2 44.7 43.6 45.2 41.1 47.3 75.0  

 (14) ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรยีน กรณีทีม่ีการปฏิบัตทิี่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

จํานวน 432 59 65 37 35 31 158 44 3  

ร้อยละ 43.2 45.7 45.5 35.9 44.9 50.0 42.7 39.3 75.0  

 (15) การส่งเสรมิบทบาทการน าของอาจารย์แพทย์อาวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล 

จํานวน 361 54 58 35 28 29 121 34 2  

ร้อยละ 36.1 41.9 40.6 34.0 35.9 46.8 32.7 30.4 50.0  

 
2.4 ผลการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งและสถานภาพ 

จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจให้ข้อมูลว่าได้จัดให้มีโครงสร้างการนําเกณฑ์จริยธรรมไป
ปฏิบัติครบทุกเขตสุขภาพ ดังแสดงในหัวข้อ 2.2  โดยเมื่อจําแนกตามตําแหน่งและสถานภาพดังแสดงในตาราง
ที่ 4.10 พบว่าการรับรู้โครงสร้างการดําเนินการเหล่านี้ในทุกเรื่องของผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่ม
งานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกับหัวหน้า
กลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ตั้งแต่การประกาศนโยบายจัดให้เกณฑ์จริยธรรมฯ 
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ฉบับของโรงพยาบาลขึ้นเองและการสื่อสารให้รับทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร พบว่าการรับรู้ของ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 79.1 ร้อยละ 
97.2  และ 78.7 ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์ และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 
50.0 (χ2 = 185.5, 0.000, df = 14)  
 ในทํานองเดียวกัน พบว่าผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้นโยบายสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติอยู่ที่ร้อยละ 88.4 ร้อยละ 90.1  และ 
75.8 ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์ และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 67.2 ร้อยละ 62.5 ตามลําดับ 
โดยเป็นการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 70.06, 0.000, df = 14) 

ส่วนการจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ รวมถึงการกํากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่องนั้น พบว่ามีสัดส่วนที่ลดลง แต่เป็นไปในทํานองเดียวกัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานรับรู้เรื่องนี้อยู่ที่ร้อยละ 79.1 ร้อยละ 78.0 และ 70.3  
ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 51.7 และร้อยละ 54.5 ซึ่งเป็นการ
รับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 70.01, 0.000, df = 14) 

สําหรับการพัฒนาให้มีระบบรองรับที่สําคัญ คือ (1) ระบบเฝูาระวังและติดตามกระบวนการ
ดําเนินการ (2) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ตลอดจน (3) ระบบการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
กรณีที่พบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯนั้น พบว่ามีสัดส่วนที่ลดลง แต่เป็นไปในทํานองเดียวกัน 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานรับรู้ระบบทั้งสามนี้อยู่ที่ร้อย
ละ 60.0 -72.1 ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 34.5 -50.0 และ ร้อยละ 40.9 
- 54.5 ซึ่งเป็นการรับรู้ระบบทั้งสามที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 58.18, 0.000, df = 14; χ2 

= 80.63, 0.000, df = 14 ; χ2 = 61.94, 0.000, df = 14) 
ตามที่ได้นําเสนอแล้วในหัวข้อ 2.2 ว่าผู้ตอบแบบสํารวจรับรู้ว่าโรงพยาบาลให้การสนับสนุนนโยบาย

ส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ นโยบายการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา และให้ความสําคัญกับ
นโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย ในระดับที่สูง เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาจําแนกตามตําแหน่งและสถานภาพ พบว่ามีสัดส่วนที่สูงเช่นเดียวกัน โดยที่ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานรับรู้นโยบายทั้งสามนี้ที่ร้อยละ           
88.4 -100.0 ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ที่ร้อยละ 69.3 - 96.6 ซึ่งเป็นการรับรู้นโยบาย
ทั้งสามที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 58.18, 0.000, df = 14; χ2 = 80.63, 0.000, df = 14 ; 
χ

2 = 61.94, 0.000, df = 14) 
 

ตารางท่ี 4.10  โครงสร้างการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติจําแนกตามตําแหน่งและสถานภาพ 

โครงสร้างรองรับการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯปฏิบัติ 

 

ต าแหน่งและสถานภาพปจัจุบัน 

รวม 
ทั้งหมด 

ผอ.รพ. 
หัวหน้ากลุ่ม

แพทย ์
แพทย ์
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม
แพทย ์

หัวหน้า
กลุ่ม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม 
เภสัชกร 

 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1001 43 58 88 189 395 417 812 

*ร้อยละในที่นี้จาํแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100 
1. โรงพยาบาลมีนโยบายประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารให้รับทราบทัว่กันเป็นลายลักษณ์อักษร 
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โครงสร้างรองรับการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯปฏิบัติ 

 

ต าแหน่งและสถานภาพปจัจุบัน 

รวม 
ทั้งหมด 

ผอ.รพ. 
หัวหน้ากลุ่ม

แพทย ์
แพทย ์
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม
แพทย ์

หัวหน้า
กลุ่ม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม 
เภสัชกร 

 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1001 43 58 88 189 395 417 812 

*ร้อยละในที่นี้จาํแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100 

- ใช ่ 829 34 39 44 117 384 328 712 

185.5* 
(0.000) 

ร้อยละ 82.9 79.1 67.2 50.0 61.9 97.2 78.7 87.7 

- ไม่ใช ่ 25 7 2 3 12 5 8 13 

ร้อยละ 2.5 16.3 5.1 6.8 10.3 1.3 2.4 1.8 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 147 2 17 41 60 6 81 87 

ร้อยละ 14.7 4.7 29.3 46.6 31.7 1.5 19.4 10.7 

2. มีนโยบายสนับสนุนการน าเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปสู่การปฏบิัติ 

- ใช ่ 804 38 39 55 132 356 316 672 

70.06* 
(0.000) 

ร้อยละ 80.4 88.4 67.2 62.5 69.8 90.1 75.8 82.8 

- ไม่ใช ่ 27 3 2 1 6 10 11 21 

ร้อยละ 2.7 7.0 3.4 1.1 3.2 2.5 2.6 2.6 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 170 2 17 32 51 29 90 119 

ร้อยละ 17.0 4.7 29.3 36.4 27.0 7.3 21.6 14.7 

3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการน าเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัตแิละท าหน้าที่ก ากับติดตามต่อเนื่อง 

- ใช ่ 713 34 30 48 112 308 293 601  
 
 

70.01* 
(0.000) 

ร้อยละ 71.3 79.1 51.7 54.5 59.3 78.0 70.3 74.0 

- ไม่ใช่ 72 5 6 3 14 40 18 58 

ร้อยละ 7.2 11.6 10.3 3.4 7.4 10.1 4.3 7.1 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 216 4 22 37 63 47 106 153 

ร้อยละ 21.6 9.3 37.9 42.0 33.3 11.9 25.4 18.8 

4. มีระบบประเมินการปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรมฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ใช ่ 567 29 29 48 106 252 209 461  
 
 

58.18* 
(0.000) 

ร้อยละ 56.7 67.4 50.0 54.5 56.1 63.8 50.1 56.8 

- ไม่ใช ่ 102 6 3 3 12 58 32 90 

ร้อยละ 10.2 14.0 5.2 3.4 6.3 14.7 7.7 11.1 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 332 8 26 37 71 85 176 261 

ร้อยละ 33.2 18.6 44.8 42.0 37.6 21.5 42.2 32.1 

5. มีระบบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ 

- ใช ่ 532 31 20 39 90 246 196 442  
 
 

80.63* 
(0.000) 

ร้อยละ 53.2 72.1 34.5 44.3 47.6 62.3 47.0 54.4 

- ไม่ใช ่ 96 7 3 5 15 54 27 81 

ร้อยละ 9.6 16.3 5.2 5.7 7.9 13.7 6.5 10.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 373 5 35 44 84 95 194 289 
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โครงสร้างรองรับการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯปฏิบัติ 

 

ต าแหน่งและสถานภาพปจัจุบัน 

รวม 
ทั้งหมด 

ผอ.รพ. 
หัวหน้ากลุ่ม

แพทย ์
แพทย ์
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม
แพทย ์

หัวหน้า
กลุ่ม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม 
เภสัชกร 

 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1001 43 58 88 189 395 417 812 

*ร้อยละในที่นี้จาํแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100 

ร้อยละ 37.3 11.6 60.3 50.0 44.4 24.1 46.5 35.6 

6. มีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

- ใช ่ 516 27 21 36 84 237 195 432 

61.94* 
(0.000) 

ร้อยละ 51.6 62.8 36.2 40.9 44.4 60.0 46.8 53.2 

- ไม่ใช ่
ร้อยละ 

98 
9.8 

8 
18.6 

6 
10.3 

4 
4.5 

18 
9.5 

52 
13.2 

28 
6.7 

80 
9.9 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 387 8 31 48 87 106 194 300 

ร้อยละ 38.7 18.6 53.4 54.5 46.0 26.8 46.5 36.9 

7. นโยบายสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปกิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

7.1 มีนโยบายส่งเสริมให้สัง่ใชย้าตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ 

- ใช ่ 979 40 56 79 175 395 409 804  
 
 

108.9* 
(0.000) 

ร้อยละ 97.9 93.0 96.6 89.8 92.6 100.0 98.1 99.0 

- ไม่ใช ่ 3 3 0 0 3 0 0 0 

ร้อยละ 0.3 7.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 19 0 2 9 11 0 8 8 

ร้อยละ 1.9 0.0 3.4 10.2 5.8 0.0 1.9 1.0 

7.2 มีนโยบายส่งเสริมให้สัง่ใชย้าด้วยชื่อสามัญทางยา 
 

- ใช ่ 930 40 53 73 166 386 378 764  
 
 
 

40.67* 
(0.000) 

ร้อยละ 93.0 93.0 91.4 83.0 87.8 97.7 90.6 94.1 

- ไม่ใช ่ 26 3 2 3 8 5 13 18 

ร้อยละ 2.6 7.0 3.4 3.4 4.2 1.3 3.1 2.2 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 45 0 3 12 15 4 26 30 

ร้อยละ 4.5 0.0 5.2 13.6 7.9 1.0 6.2 3.7 

7.3 มีระบบการจดัซื้อยาแบบมีส่วนร่วม หรือการจัดซื้อร่วมระดบัจังหวดั/เขต/เครือข่าย 

- ใช ่ 929 38 42 61 141 392 396 788  
 
 

185.4 
(0.000) 

(ช่องที่ 
มีค่าต่ า
กว่า 5 
>20%) 

ร้อยละ 92.9 88.4 72.4 69.3 74.6 99.2 95.0 97.0 

- ไม่ใช ่ 5 3 2 0 5 0 0 0 

ร้อยละ 0.5 7.0 3.4 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 67 2 14 27 43 3 21 24 

ร้อยละ 6.7 4.7 24.1 30.7 22.8 0.8 5.0 3.0 

 
สําหรับผลการศึกษาในส่วนกระบวนการปฏิบัติงานหลังจากท่ีมีนโยบายและประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ 

แล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจให้ข้อมูลว่าได้จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในทุกโรงพยาบาล ดังแสดงในตาราง
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ที่ 4.11 แต่การรับรู้กระบวนงานเหล่านี้ในทั้ง 6 เรื่องมีความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีตําแหน่งและสถานภาพ
ต่างกัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกับหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ใน
เรื่องการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลพบว่าการรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คิดเป็น ร้อยละ 79.1 
ร้อยละ 77.2  ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์ แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน และเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 
53.4 ร้อยละ 55.7 และร้อยละ 64.7 (χ2 = 63.22, 0.000, df = 14)  

ส่วนการรับรู้เรื่องการจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไป
ปฏิบัติของผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็น ร้อยละ 62.8 
ร้อยละ 81.0 และร้อยละ 67.1 ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน รับรู้อยู่ที่ร้อยละ 
50.0 และร้อยละ 42.0 (χ2 = 156.7, 0.000, df = 14)  

เมื่อพิจารณาถึงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่มีการดําเนินการในโรงพยาบาลแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจ
มีสัดส่วนการรับรู้เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 เพียงเรื่องเดียว คือ แนวทางการรับของขวัญ ของชําร่วย ฯลฯ และ
บริการส่วนตัวจากบริษัทยา โดยที่ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 60.5 ร้อยละ 70.9  และร้อยละ 57.1 ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์และ
แพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ที่ร้อยละ 29.3 และร้อยละ 20.5  

ส่วนระเบียบหรือแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่มีผู้รับรู้เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 มักพบการรับรู้เรียงลําดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ การรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 
หัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้น เรื่องแนวทางการรับและสั่งใช้ “ยาตัวอย่าง” พบว่าการรับรู้
ของหัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 48.3) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (48.1) และเภสัชกรผู้ปฏิบัติ (ร้อยละ 53.2) 
มีสัดส่วนสูงกว่าการรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 37.2) ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากเป็นระเบียบที่ผู้
ปฏิบัติต้องนําไปปฏิบัติ และเป็นที่น่าสนใจว่าแพทย์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นกลุ่มที่รับรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด 
(ร้อยละ 25.0) 

สําหรับระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ในระหว่างการออก
ตรวจรักษาผู้ปุวย การรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 
48.8) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 41.4) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 43.0) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อย
ละ 33.8) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 31.8) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้บริหารมีแนวโน้มรับรู้เรื่องนี้มากกว่า
ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นที่น่าสนใจว่าแพทย์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นกลุ่มที่รับรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลได้กําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติไว้ แต่ผู้แทนยาหรือบริษัทยาไม่ได้
ปฏิบัติตาม 

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในบริเวณโรพยาบาล พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย  ได้แก่ การรับรู้ของ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 35.9) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 35.5) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 
32.8) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30.7) และผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 27.9)  

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการรับการสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มสําหรับการประชุมย่อยใน
โรงพยาบาล พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 
34.9) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30.9) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  (ร้อยละ 30.7) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 
24.1) และผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 27.9)  
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ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อย
ละ 31.4) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 28.1) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 27.6) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
(ร้อยละ 23.3) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 13.6) 

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการรับการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล 
พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 39.5) หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 29.9) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 23.7) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 19.0) 
และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 11.4) 

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับครุภัณฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก พบการรับรู้เรียงลําดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 25.3) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อย
ละ 20.9) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20.4) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 19.0) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อย
ละ 14.8)  

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และ
การรับทุนวิจัยจากบริษัทยา พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย  ได้แก่ การรับรู้ของผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 20.9) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 18.5) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 17.7) 
หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 17.2) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 14.8) 

สําหรับแนวปฏิบัติที่มีการดําเนินการแล้วและมีการรับรู้ที่ชัดเจนมาจากการรับรู้แนวปฏิบัติเพ่ือติดตาม
และประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา พบว่ามีการรับรู้ที่สูงมากในทุกโรงพยาบาล  เรียงลําดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 98.5) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 97.7) 
เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 96.6) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 93.1) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  (ร้อยละ 88.6) 
ผลการศึกษาพบด้วยว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (χ2 = 27.27, 0.000, df 
= 14) 

สําหรับแนวปฏิบัติที่มีการดําเนินการแล้วกับระบบเฝูาระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มี
ปริมาณที่สูงหรือต่ําผิดปกติ พบว่ามีการรับรู้ที่สูงมากเช่นกัน เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้ของ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 95.4) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 93.0) หัวหน้ากลุ่มแพทย์  (ร้อย
ละ 91.4) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 86.6) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 75.0) ผลการศึกษาพบด้วยว่ามี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (χ2 = 78.04, 0.000, df = 14) 

เมื่อพิจารณาถึงคะแนนประเมินการปฏิบัติงานที่ผู้ตอบแบบสํารวจให้กับการดําเนินงานในการนํา
เกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของตน พบว่าคะแนนที่ให้นั้นไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปน้อย ได้แก่ คะแนนของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (7.2 คะแนน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
(7.1 คะแนน) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (7.0 คะแนน) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (7.0 คะแนน) และหัวหน้ากลุ่มแพทย์ 
(6.9 คะแนน)  
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ตารางท่ี 4.11 กระบวนการในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติจําแนกตามตําแหน่งและสถานภาพ 

กระบวนการในการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

ต าแหน่งและสถานภาพปจัจุบัน 

รวม 
ทั้งหมด 

ผอ.
รพ. 

หัวหน้า
กลุ่ม

แพทย ์

แพทย ์
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม
แพทย ์

หัวหน้า
กลุ่ม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม 
เภสัชกร 

 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1001 43 58 88 189 395 417 812 

*ร้อยละในที่นี้จาํแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100 

1. การประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และการสื่อสารให้รบัทราบทั่วกันเป็นลายลกัษณ์อักษร 

- ใช ่ 829 34 39 44 117 384 328 712 

185.5* 
(0.000) 

ร้อยละ 82.9 79.1 67.2 50.0 61.9 97.2 78.7 87.7 

- ไม่ใช ่ 25 7 2 3 12 5 8 13 

ร้อยละ 2.5 16.3 5.1 6.8 10.3 1.3 2.4 1.8 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 147 2 17 41 60 6 81 87 

ร้อยละ 14.7 4.7 29.3 46.6 31.7 1.5 19.4 10.7 

2. มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการปฏบิัตติามเกณฑ์จรยิธรรมฯ ให้แกบุ่คลากรของโรงพยาบาล 

- ใช ่ 689 34 31 49 114 305 270 575 

63.22* 
(0.000) 

ร้อยละ 68.9 79.1 53.4 55.7 60.3 77.2 64.7 70.8 

- ไม่ใช ่ 86 5 4 3 12 42 32 74 

ร้อยละ 8.6 11.6 6.9 3.4 6.3 10.6 7.7 9.1 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 226 4 23 36 63 48 115 163 

ร้อยละ 22.6 9.3 39.7 40.9 33.3 12.2 27.6 20.1 

3. มีการจดัท าระเบียบหรือแนวปฏบิัตทิี่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสนับสนุนให้มีการน าเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ 
- ใช ่ 693 27 29 37 93 320 280 600 

 
 

156.7* 
(0.000) 

ร้อยละ 69.3 62.8 50.0 42.0 49.2 81.0 67.1 73.9 

- ไม่ใช ่ 84 13 5 1 19 40 25 65 

ร้อยละ 8.4 30.2 8.6 1.1 10.1 10.1 6.0 8.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 214 2 24 48 74 33 107 140 

ร้อยละ 21.4 4.7 41.4 54.5 39.2 8.4 25.7 17.2 

- ไม่ระบ ุ 10 1 0 2 3 2 5 7 

ร้อยละ 1.0 2.3 0.0 2.3 1.6 0.5 1.2 0.9 

4. ระเบยีบหรือแนวปฏบิัติเที่โรงพยาบาลได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ (เลือกตอบได้หลายข้อ) 

 (1) แนวทางการรับของขวัญ ของช าร่วย ฯลฯ และบริการส่วนตวัจากบริษทัยา 

     จาํนวน 579 26 17 18 61 280 238 518  

     ร้อยละ 57.8 60.5 29.3 20.5 33.5 70.9 57.1 63.8  

(2) แนวทางการรบัและสั่งใช ้“ยาตัวอย่าง” จากบริษทัยา 

จํานวน 478 16 28 22 66 190 222 412  

ร้อยละ 47.8 37.2 48.3 25.0 36.3 48.1 53.2 50.7  

 (3) แนวทางการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบแพทย์ในระหวา่งการออกตรวจรักษาผู้ป่วย 
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กระบวนการในการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

ต าแหน่งและสถานภาพปจัจุบัน 

รวม 
ทั้งหมด 

ผอ.
รพ. 

หัวหน้า
กลุ่ม

แพทย ์

แพทย ์
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม
แพทย ์

หัวหน้า
กลุ่ม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม 
เภสัชกร 

 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1001 43 58 88 189 395 417 812 

*ร้อยละในที่นี้จาํแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100 

จํานวน 384 21 24 28 73 170 141 311  

ร้อยละ 38.4 48.8 41.4 31.8 40.1 43.0 33.8 38.3  

(4) แนวทางการรับการสนบัสนนุในการจดักิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดท า
โปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 

จํานวน 348 12 19 27 58 142 148 290  

ร้อยละ 34.8 27.9 32.8 30.7 31.9 35.9 35.5 35.7  

(5) แนวทางการรับการสนบัสนนุอาหารหรือเคร่ืองดื่มส าหรับการประชุมย่อยในโรงพยาบาล 

จํานวน 320 12 14 27 53 138 129 267  

ร้อยละ 32.0 27.9 24.1 30.7 29.1 34.9 30.9 32.9  

(6) แนวทางการรับการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง จากบริษัทยา 

จํานวน 279 10 16 12 38 124 117 241  

ร้อยละ 27.9 23.3 27.6 13.6 20.9 31.4 28.1 29.7  

(7) แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กฬีาสี ฯลฯ 

จํานวน 255 17 11 10 38 118 99 217  

ร้อยละ 25.5 39.5 19.0 11.4 20.9 29.9 23.7 26.7  

(8) แนวทางการรับครุภัณฑ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เยน็ 

จํานวน 214 8 11 10 29 100 85 185  

ร้อยละ 21.4 18.6 19.0 11.4 15.9 25.3 20.4 22.8  

(9) แนวทางการรับเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และการรับทุนวิจัยจากบริษัทยา 

จํานวน 179 9 10 13 32 73 74 147  

ร้อยละ 17.9 20.9 17.2 14.8 17.6 18.5 17.7 18.1  

5. มีแนวปฏิบตัิเพื่อตดิตามและประเมนิความสมเหตุผลของการใชย้า 

- ใช ่ 966 42 54 78 174 389 403 792  
 
 

27.27* 
(0.001) 

ร้อยละ 96.6 97.7 93.1 88.6 92.1 98.5 96.6 97.5 

- ไม่ใช ่ 8 0 1 1 2 3 3 6 

ร้อยละ 0.8 0.0 1.7 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 27 1 3 9 13 3 11 14 

ร้อยละ 2.7 2.3 5.2 10.2 6.9 0.8 2.6 1.7 

6. มีระบบเฝ้าระวัง ตดิตามการสัง่ใชย้าราคาแพงหรือยาทีม่ีปรมิาณที่สูงหรือต่ าผิดปกติ   

- ใช ่ 897 40 53 66 159 377 361 738  
 
78.04* 
(0.000) 

ร้อยละ 89.7 93.0 91.4 75.0 84.1 95.4 86.6 90.9 

- ไม่ใช ่ 29 3 0 0 3 14 12 26 

ร้อยละ 2.9 7.0 0.0 0.0 1.6 3.5 2.9 3.2 
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กระบวนการในการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

ต าแหน่งและสถานภาพปจัจุบัน 

รวม 
ทั้งหมด 

ผอ.
รพ. 

หัวหน้า
กลุ่ม

แพทย ์

แพทย ์
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม
แพทย ์

หัวหน้า
กลุ่ม 

เภสัชกร 

เภสัชกร 
ผูป้ฏิบตั ิ

รวม 
เภสัชกร 

 
χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมทั้งหมด (N) 1001 43 58 88 189 395 417 812 

*ร้อยละในที่นี้จาํแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยคิดจาํนวนรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 100 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 75 0 5 22 27 4 44 48 

ร้อยละ 7.5 0.0 8.6 25.0 14.3 1.0 10.6 5.9 

7. ในภาพรวม ท่านให้คะแนนการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบตัิในโรงพยาบาลของทา่นเท่าใด 

- คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ย 7.1 7.1 6.9 7.0 7.0 7.2 7.0 7.1  

 
ผลการศึกษาในส่วน “ผลลัพธ์” ของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ  แสดงในตารางที่ 4.6 พบว่า

ผู้ตอบแบบสํารวจในทุกเขตสุขภาพรับรู้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับใดฉบับหนึ่ง แต่สัดส่วนของผู้ที่ไม่รับรู้ ไม่ทราบ 
หรือไม่แน่ใจมีค่าเฉลี่ยรวมสูงมาก อยู่ที่ร้อยละ 25.4 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของกระทรวง
สาธารณสุขในตารางที่ 4.12 พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจที่มีการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ การรับรู้
ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 74.9) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 60.5) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 49.4) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 20.7) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20.5)  

ส่วนการพิจารณาเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศไทย พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจที่
มีการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 65.6) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 53.5) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 37.2) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 
25.9) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 13.6)  

เมื่อพิจารณาถึงหลักการสําคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจมีความเข้าใจดีมาก 
โดยเฉพาะหลักการที่ว่า “ผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการคัดเลือก 
จัดซื้อ จัดหา และใช้ยา โดยยึดประโยชน์ของผู้ปุวยฯและพึงแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณะในกรณีที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทยา” การรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อย
ละ 97.7) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 95.7) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 85.1) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ 
(ร้อยละ 84.5) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 77.3)  

ส่วนหลักการที่ว่า “สถานพยาบาลฯ พึงกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาเป็นลายลักษณ์อักษรและกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและพึงจัดให้มีระบบรองรับในการรับการ
สนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยา อย่างเปิดเผย ทุกคนรับรู้ โปร่งใส ตรวจสอบได้” พบว่าความเข้าใจและการรับรู้
ลดลง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 74.2) หัวหน้า
กลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 74.1) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 69.8) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 68.6) และ
แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 59.1)  

สําหรับหลักการที่เป็นบทบาทหน้าที่ของบริษัทยาและผู้แทนยา พบว่าผู้ตอบแบบสํารวจมีความเข้าใจ
น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยเรียงลําดับการรับรู้จากมากไปน้อยได้ดังนี้ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
(ร้อยละ 64.3) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 63.8) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 58.8) ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 58.1) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 45.5)                                                                  

ในรายงานวิจัยฉบับนี้ ได้สอบถามถึงการรับรู้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือ กฎหมาย ป.ป.ช.ด้วย เรื่องห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
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ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การ
รับโดยธรรมจรรยา พบว่าเรียงลําดับการรับรู้จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
(ร้อยละ 83.0) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 76.7) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 67.4) หัวหน้ากลุ่ ม
แพทย์ (ร้อยละ 50.0) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 54.5)                  

ส่วนเรื่องที่ห้ามผู้แทนยา/บริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สินฯ เมื่อเรียงลําดับการรับรู้จากมากไปน้อย พบ 
ดังนี้ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 59.5) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 51.6) ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 51.2) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 43.1) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  (ร้อยละ 38.6) และ
เรื่องที่บริษัทยามีหน้าที่จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรา 176 พบการรับรู้เฉลี่ยต่ํามาก       
โดยเรียงลําดับการรับรู้จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ การรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 30.2) หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 29.9) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 24.5) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  (ร้อยละ 18.2) 
และหัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 10.3)  

เมื่อพิจารณาว่าผู้ตอบแบบสํารวจรับทราบว่าโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น มีการดําเนินการตาม
แนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-
E) อย่างไร พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 87.8) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 83.7) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 78.2) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 
74.1) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 70.5) 

การรับทราบว่าโรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินการส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและ      
ธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) ในระดับใด พบการรับรู้เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
การรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มแพทย์ 
และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  

สําหรับความคิดเห็นต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากับผู้แทนยา
นั้น ผู้ตอบแบบสํารวจให้ความเห็นว่าโรงพยาบาลควรกําหนดนโยบายหรือดําเนินการใน 4 เรื่อง คือ การ
กําหนดให้ผู้แทนยานําเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม (group detailing) แทนการให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
ซึ่งมีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 95.3) เภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 86.3) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 85.3) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 82.8) และ
แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 81.8) ส่วนการจัดแบ่งพ้ืนที่ของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะ
สําหรับผู้แทนบริษัทยาโดยไม่กระทบกับพ้ืนที่ที่ใช้บริการผู้ปุวย มีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ 
ความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 95.3) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 84.6) เภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 86.4) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 81.0) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 79.5) และการ
ขอความร่วมมือให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่ว่า เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทยา เพื่อแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับ
จากมากไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 87.9) ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 83.7) 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 83.3) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 81.8) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  (ร้อย
ละ 71.86) 

ส่วนนโยบายโรงพยาบาลไม่รับของขวัญจากบริษัทยา (No Gift Policy)  มีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 83.8) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 
83.7) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 78.9) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 73.9) และหัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 
70.7) ความเห็นทั้งสี่เรื่องนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ส่วนที่ว่านโยบาย กลวิธี หรือมาตรการใด หากดําเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วสามารถควบคุมการ
ส่งเสริมการขายให้เหมาะสม โปร่งใสนั้น ผู้ตอบแบบสํารวจให้ความเห็นว่าโรงพยาบาลควรกําหนดนโยบาย
กลวิธี หรือมาตรการต่อไปนี้ เรียงลําดับจากมากไปน้อย พอสรุปได้ดังนี้ 

1) การจัดให้มีเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศและ
ของหน่วยงาน พบว่ามีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 81.4) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 76.2) เภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 73.9) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 67.0) และหัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อย
ละ 63.8)  

2) นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital - P-L-E-A-S-E) พบว่ามีผู้
เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 
74.4) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 73.9) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 72.4) 
หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 65.5)และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 62.5)  

3) นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่ามีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมาก
ไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 72.7) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 67.6) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 63.8) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 62.8) 
และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 53.4)  

4) นโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วม หรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย พบว่า
มีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อย
ละ 76.7) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 69.8) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 62.1) 
หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 62.1) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 44.3)  

5) นโยบายของโรงพยาบาลในการสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ พบว่ามีผู้เห็น
ด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 
70.4) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 69.8) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 63.3) หัวหน้า
กลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 50.0) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 48.9)  

6) นโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยาพบว่ามีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 67.1) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อย
ละ 63.8) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 63.1) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 62.8) 
และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 46.6)  

7) นโยบายส่งเสริมการติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยาพบว่ามีผู้เห็นด้วย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 62.6) หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 59.7) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 58.1) หัวหน้ากลุ่ม
แพทย์ (ร้อยละ 56.9) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 39.8)  

8) ระบบเฝูาระวังติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ําผิดปกติ พบว่ามีผู้
เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 
65.1) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 61.5) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 60.3) เภสัช
กรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 56.8) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30.7)  

9) นโยบายการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล พบว่ามี
ผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 
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59.2) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 58.3) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 55.8) หัวหน้า
กลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 55.2) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 39.8)  

10) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยานําเข้า  (PReMA) และ
บริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ (TPMA) พบว่ามีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ 
ดังนี้ ความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 65.1) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
(ร้อยละ 63.0) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 54.2) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 46.6) และ
แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 38.6)  

11) การส่งเสริมจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์และเภสัชกร พบว่ามีผู้เห็นด้วย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 54.0) หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 53.4) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 51.2) หัวหน้ากลุ่ม
แพทย์ (ร้อยละ 50.0) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 34.1)  

12) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2561 พบ ว่าในมีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 51.2) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 47.6) เภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 47.0) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 37.9) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อย
ละ 36.4)  

13) การเสริมสร้างวัฒนธรรมวิธีคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน  พบว่ามีผู้
เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 
65.1) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 61.5) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 60.3) เภสัช
กรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 56.8) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30.7)  

14) ระบบการเฝูาระวัง ติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ พบว่ามีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของ หัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม (ร้อยละ 44.6) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 44.4) ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล (ร้อยละ 44.2) หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 43.1) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  
(ร้อยละ 30.7)  

15) การส่งเสริมบทบาทการนําของอาจารย์แพทย์อาวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
พบว่ามีผู้เห็นด้วยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
(ร้อยละ 40.0)หัวหน้ากลุ่มแพทย์ (ร้อยละ 36.2) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 35.7)  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ร้อยละ 34.9) และแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20.5)  
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ตารางท่ี 4.12 ผลลัพธ์ของการนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัต ิ

ต าแหน่งและสถานภาพปัจจบุัน  

รวม/ 
ร้อยละ 

ผอ.รพ. 
หัวหน้า

กลุ่มแพทย์ 
แพทย์

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม

แพทย์ 
หัวหน้า 

กลุ่มเภสัชกร 
เภสัชกร

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 

เภสัชกร 

 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมท้ังหมด (N) 1,001 43 58 88 189 395 417 812  

*ร้อยละต่อไปนีจ้ําแนกตามตําแหน่งและสถานภาพของบุคลากร โดยคิดจํานวนรวมเป็นร้อยละ 100 
1. การรับทราบเกณฑ์จริยธรรมวา่ด้วยการส่งเสรมิการขายยาฉบบัตา่ง ๆ 

- เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

   จํานวน 558 26 12 18 56 296 206 502  

          รอ้ยละ 55.7 60.5 20.7 20.5 29.6 74.9 49.4 61.8  

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

    จํานวน 464 23 15 12 50 259 155 414  

    รอ้ยละ 46.4 53.5 25.9 13.6 26.5 65.6 37.2 51.0  

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมผู้วจิัยและผลิตเภสัชภณัฑ์  (PReMA) 

    จํานวน 528 22 11 15 48 310 170 480  

         รอ้ยละ 52.7 51.2 19.0 17.0 25.4 78.5 40.8 59.1  

- เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจัจุบัน (TPMA) 

   จํานวน 164 10 6 2 18 91 55 146  

        รอ้ยละ 16.4 23.3 10.3 2.3 9.5 23.0 13.2 18.0  

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

  จํานวน 254 11 33 61 105 15 134 149  

  ร้อยละ 25.4 25.6 56.9 69.3 55.6 3.8 32.1 18.3  

2. ความเข้าใจต่อหลักการส าคัญของเกณฑ์จริยธรรมฯ 

- ผู้ส่ังใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจและผู้เกีย่วขอ้งดําเนนิการคัดเลือก จดัซ้ือ จดัหา และใช้ยา โดยยึดประโยชนข์องผู้ปุวยฯ และพึงแสดงความโปร่งใสต่อ
สาธารณะในกรณทีี่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยา 

       จํานวน 892 42 49 68 159 378 355 892  

       ร้อยละ 89.1 97.7 84.5 77.3 84.1 95.7 85.1 89.1  

- สถานพยาบาล ฯ พึงกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาเป็นลายลักษณ์อกัษร และกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม และพึงจัดให้มี
ระบบรองรับในการรับการสนับสนนุใด ๆ จากบริษัทยา อย่างเปิดเผย ทุกคนรับรู ้โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

      จํานวน 704 30 43 52 125 293 286 579  

      ร้อยละ 70.3 69.8 74.1 59.1 66.1 74.2 68.6 71.3  

- บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา ที่มุ่งประโยชนท์างวิชาการโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลทีถู่กตอ้งเป็นกลาง เพื่อสนับสนนุให้เกดิความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยา ไมแ่นะนํา หรอืให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรอืส่งเสริมการขายยาเกินความจริง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

      จํานวน 601 25 37 40 102 254 245 499  

      ร้อยละ 60.0 58.1 63.8 45.5 54.0 64.3 58.8 61.5  

- ผู้แทนบริษัทยาพึงเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกบัยาที่ทันสมัย ถกูตอ้ง ครบถ้วนทีเ่ชือ่ถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลความปลอดภัย ผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากยา โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และไม่พึงเสนอสิ่งจูงใจให้แก่ผูส้ั่งใช้ยา สถานพยาบาล หน่วยงาน หรอืสถานศึกษา 

      จํานวน 619 27 40 35 102 262 255 517  

      ร้อยละ 61.8 62.8 69.0 39.8 54.0 66.3 61.2 63.7  
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัต ิ

ต าแหน่งและสถานภาพปัจจบุัน  

รวม/ 
ร้อยละ 

ผอ.รพ. 
หัวหน้า

กลุ่มแพทย์ 
แพทย์

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม

แพทย์ 
หัวหน้า 

กลุ่มเภสัชกร 
เภสัชกร

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 

เภสัชกร 

 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมท้ังหมด (N) 1,001 43 58 88 189 395 417 812  

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
 จํานวน 51 1 7 12 20 4 27 31  

       ร้อยละ 5.1 2.3 12.1 13.6 10.6 1.0 6.5 3.8  

3. การรับทราบบทบัญญัติในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.)  

- ห้ามเจ้าหน้าที่ของรฐัรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สนิหรือประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยา (มาตรา 128) 

จํานวน 719 33 29 48 11 328 281 609  

ร้อยละ 71.8 76.7 50.0 54.5 5.8 83.0 67.4 75.0  

- ห้ามผู้แทนยา/บริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชนอ์ื่นใดแกเ่จ้าพนักงานของรฐัเพื่อจูงใจให้กระทําการ/ไม่กระทําการ/ประวิงการกระทําอนัมิชอบ (มาตรา 176) 

จํานวน 531 22 25 34 81 235 215 450  

ร้อยละ 53.0 51.2 43.1 38.6 42.9 59.5 51.6 55.4  

- บริษัทยาที่ไม่จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพือ่ปูองกัน มิให้มีการกระทําความผิดนั้น มีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 176) 

จํานวน 255 13 6 16 35 118 102 220  

ร้อยละ 25.5 30.2 10.3 18.2 18.5 29.9 24.5 27.1  

-  ไม่ทราบ/ไมแ่น่ใจ 236 9 25 35 70 53 114 167  

ร้อยละ 23.6 20.9 43.1 39.8 37.0 13.4 27.3 20.6  

4. การด าเนินการตามแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสรมิจริยธรรมในการสั่งใชย้าและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) 

- ดําเนนิการแลว้ 814 36 43 62 141 347 326 673  
ร้อยละ 81.3 83.7 74.1 70.5 74.6 87.8 78.2 82.9  

- กําลังดําเนินการ 125 6 7 11 24 43 58 101  
ร้อยละ 12.5 14.0 12.1 12.5 12.7 10.9 13.9 12.4  

- ยังไม่ดําเนินการ 3 0 0 0 0 0 3 3  
ร้อยละ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4  

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 59 1 8 15 24 5 30 35  

ร้อยละ 5.9 2.3 13.8 17.0 12.7 1.3 7.2 4.3  

5. โรงพยาบาลผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินการส่งเสริมจรยิธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (E- Ethics P-L-E-A-S-E) ในระดบัใด  
- ระดับ 1 5 0 1 1 2 0 3 3  

ร้อยละ 0.5 0.0 1.7 1.1 1.1 0.0 0.7 0.4  

- ระดับ 2 28 1 1 0 2 10 16 26  

ร้อยละ 2.8 2.3 1.7 0.0 1.1 2.5 3.8 3.2 
 
 

- ระดับ 3 442 11 10 18 39 255 148 403  

ร้อยละ 44.2 25.6 17.2 20.5 20.6 64.6 35.5 49.6  

- ระดับ 4 108 6 3 1 1 66 32 98  

ร้อยละ 10.8 14.0 5.2 1.1 0.5 16.7 7.7 12.1  

- ระดับ 5 56 6 3 2 11 18 27 45  

ร้อยละ 5.6 14.0 5.2 2.3 5.8 4.6 6.5 5.5  

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 362 19 40 66 125 46 191 237  

ร้อยละ 36.2 44.2 69.0 75.0 66.1 11.6 45.8 29.2  

6. ข้อเสนอเรื่องรูปแบบความสัมพันธข์องโรงพยาบาลกับบริษัทยาและผู้สั่งใช้ยากบัผู้แทนยา 
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัต ิ

ต าแหน่งและสถานภาพปัจจบุัน  

รวม/ 
ร้อยละ 

ผอ.รพ. 
หัวหน้า

กลุ่มแพทย์ 
แพทย์

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม

แพทย์ 
หัวหน้า 

กลุ่มเภสัชกร 
เภสัชกร

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 

เภสัชกร 

 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมท้ังหมด (N) 1,001 43 58 88 189 395 417 812  

 (1) นโยบายที่ก าหนดให้ผู้แทนบริษัทยาน าเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุม่ (group detailing) มากกว่าการใหข้้อมูลแก่แพทย์เป็นรายบุคคล 

- เห็นด้วย 858 41 48 72 161 337 360 697  
 

15.67 
(0.05) 
(ช่องที่มี 
ค่าต่ ากว่า 
5>20%) 

ร้อยละ 85.7 95.3 82.8 81.8 85.2 85.3 86.3 85.8 

- ไม่เห็นด้วย 33 1 3 1 5 20 8 28 

ร้อยละ 3.3 2.4 6.3 1.4 3.1 5.9 2.2 4.0 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 110 1 7 15 23 38 49 87 

ร้อยละ 11.0 2.3 12.1 17.0 12.2 9.6 11.8 10.7 

 (2) นโยบายการจัดแบ่งพื้นทีข่องโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบรเิวณเฉพาะส าหรับผู้แทนบริษัทยา โดยไม่กระทบกับพื้นที่ที่ใช้บริการผู้ป่วย 

- เห็นด้วย 844 41 47 70 158 334 352 41  
 
 

7.75 
(0.46) 

 

ร้อยละ 
84.3 95.3 81.0 79.5 83.6 84.6 84.4 5.0 

- ไม่เห็นด้วย 59 1 5 5 11 25 23 1 

ร้อยละ 
5.9 2.3 8.6 5.7 5.8 6.3 5.5 0.1 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 98 1 6 13 20 36 42 1 

ร้อยละ 9.8 2.3 10.3 14.8 10.6 9.1 10.1 0.1 

 (3) นโยบายบังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรบัสิ่งสนับสนุน ไม่ว่าจะเปน็ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทยา เพื่อแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได ้(สหรัฐอเมริกา เริ่มในปี พ.ศ. 2556 และยุโรปเริม่ด าเนนิการในปี พ.ศ. 2561) 

- เห็นด้วย 820 36 51 63 150 329 341 670  
 

11.99 
(0.15) 

 

ร้อยละ 
81.9 83.7 87.9 71.6 79.4 83.3 81.8 82.5 

- ไม่เห็นด้วย 34 1 1 2 4 14 16 30 
ร้อยละ 3.4 2.3 1.7 2.3 2.1 3.5 3.8 3.7 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 147 6 6 23 35 52 60 112 
ร้อยละ 14.7 14.0 10.3 26.1 18.5 13.2 14.4 13.8 

 (4) นโยบายการไม่รับของขวญัจากบริษัทยา (No Gift Policy) 
- เห็นด้วย 802 36 41 65 142 331 329 660  

 
 

13.63 
(0.09) 

 

ร้อยละ 80.1 83.7 70.7 73.9 75.1 83.8 78.9 81.3 

- ไม่เห็นด้วย 66 3 6 4 13 24 29 53 

ร้อยละ 6.6 7.0 10.3 4.5 6.9 6.1 7.0 6.5 

- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 133 4 11 19 34 40 59 99 

ร้อยละ 13.3 9.3 19.0 21.6 18.0 10.1 14.1 12.2 

5. นโยบาย กลวิธ ีหรือมาตรการใด ในข้อต่อไปนี้ ถ้าด าเนินการต่อเนื่องแลว้ สามารถควบคุมการสง่เสริมการขายยาให้เหมาะสม โปรง่ใส (>1 ข้อ) 

 (1) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศและของหน่วยงาน 

จํานวน 740 35 37 59 131 301 308 609  

ร้อยละ 73.9 81.4 63.8 67.0 69.3 76.2 73.9 75.0  

 (2) นโยบายการส่งเสรมิการใช้ยาอยา่งสมเหตุผลของประเทศ (RDU Hospital - P-L-E-A-S-E) 

จํานวน 725 32 38 55 125 292 302 594  

ร้อยละ 72.4 74.4 65.5 62.5 66.1 73.9 72.4 73.2  

 (3) นโยบายสง่เสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ 
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ผลลัพธ์ของการน า 
เกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏบิัต ิ

ต าแหน่งและสถานภาพปัจจบุัน  

รวม/ 
ร้อยละ 

ผอ.รพ. 
หัวหน้า

กลุ่มแพทย์ 
แพทย์

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม

แพทย์ 
หัวหน้า 

กลุ่มเภสัชกร 
เภสัชกร

ผู้ปฏิบัติงาน 
รวม 

เภสัชกร 

 

χ2 

(sig.) 
จ านวนรวมท้ังหมด (N) 1,001 43 58 88 189 395 417 812  

จํานวน 680 27 37 47 111 287 282 569  

ร้อยละ 67.9 62.8 63.8 53.4 58.7 72.7 67.6 70.1  

(4) นโยบายการจดัซื้อยาแบบมีส่วนรว่มหรือการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย 
จํานวน 667 30 36 39 105 303 259 562  

ร้อยละ 66.6 69.8 62.1 44.3 55.6 76.7 62.1 69.2  

 (5) นโยบายของโรงพยาบาลที่สนับสนุนการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ

จํานวน 644 30 29 43 102 278 264 542  

ร้อยละ 64.3 69.8 50.0 48.9 54.0 70.4 63.3 66.7  

 (6) นโยบายสง่เสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 

จํานวน 633 27 37 41 105 265 263 528  

ร้อยละ 63.2 62.8 63.8 46.6 55.6 67.1 63.1 65.0  

 (7) นโยบายสง่เสริมการตดิตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา 

จํานวน 590 25 33 35 93 236 261 497  

ร้อยละ 58.9 58.1 56.9 39.8 49.2 59.7 62.6 61.2  

 (8) มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาทีม่ีปริมาณทีสู่งหรือต่ าผิดปกติ 

จํานวน 570 28 35 27 90 243 237 480  

ร้อยละ 56.9 65.1 60.3 30.7 47.6 61.5 56.8 59.1  

 (9) นโยบายการตดิตามและก ากับดูแลการปฏบิัตติามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล 

จํานวน 568 24 32 35 91 234 243 477  

ร้อยละ 56.7 55.8 55.2 39.8 48.1 59.2 58.3 58.7  

 (10) เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาน าเขา้ (PReMa) และบริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ (TPMA) 

จํานวน 564 28 27 34 89 249 226 475  

ร้อยละ 56.3 65.1 46.6 38.6 47.1 63.0 54.2 58.5  

 (11) การส่งเสรมิจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์ หรือเภสชักรของสภาวชิาชีพ 

       จํานวน 517 22 29 30 81 211 225 436  

       ร้อยละ 51.6 51.2 50.0 34.1 42.9 53.4 54.0 53.7  

 (12) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) 

จํานวน 460 22 22 32 76 188 196 384  

ร้อยละ 46.0 51.2 37.9 36.4 40.2 47.6 47.0 47.3  

 (13) การเสริมสร้างวัฒนธรรม วิธีคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

       จํานวน 444 18 25 23 66 185 193 378  

       ร้อยละ 44.4 41.9 43.1 26.1 34.9 46.8 46.3 46.6  

 (14) ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรยีน กรณีทีม่ีการปฏิบัตทิี่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

จํานวน 432 19 25 27 71 176 185 361  

ร้อยละ 43.2 44.2 43.1 30.7 37.6 44.6 44.4 44.5  

 (15) การส่งเสรมิบทบาทการน าของอาจารย์แพทย์อาวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล 

จํานวน 361 15 21 18 54 158 149 307  

ร้อยละ 36.1 34.9 36.2 20.5 28.6 40.0 35.7 37.8  
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ผู้ตอบแบบสํารวจได้ให้ข้อเสนอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับมาตรการในการกํากับดูแลการส่งเสริมการขาย
ยาที่ควรนํามาใช้ในโรงพยาบาลเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาของ
โรงพยาบาลไว้ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
 

ตารางท่ี 4.13 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับมาตรการในการกํากับดูแลการส่งเสริมการขายยาในโรงพยาบาล 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหาร ผู้บริหารทุกระดับชั้นต้องเห็นความสําคัญ 

ผู้บริหารต้องมีจริยธรรม โปร่งใส และปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ รวมถึงกํากับให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ  
การกํากับติดตามผู้บริหารระดับสูงจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้บริหารมีส่วนต่อความสําเร็จและต่อเนื่อง ถ้ามีความชัดเจน ติดตามอย่างเข้มแข็ง 
ผู้บริหารทุกระดับควรงดรับผลประโยชน์เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงาน 
เลิกให้ ผอ.รพ.รับเงินจากบริษัทยา 5-10% ก่อนรับเช็ค ปัญหาคือถ้า ผู้แทนไม่จ่าย
สวัสดิการ ผอ.รพ. ผอ.ก็จะไม่เซ็นเช็คให้ 
ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ควรมีวาระในการอยู่ในตําแหน่ง เช่น 2-4 ปี 

ผู้สั่งใช้ยา/ 
การสั่งใช้ยา 

ใช้ยาในบัญชียาหลัก และใช้ยาชื่อสามัญ 

บริษัทยา บริษัทยาควรนําเสนอทั้งข้อดีและข้อเสียของยาที่มานําเสนอ  ผลการวิจัยหรือผลการ
วิเคราะห์ในห้องทดลองให้ทางโรงพยาบาลทราบ และข้อควรระวังในการใช้ยานั้น เช่นการ
เก็บรักษาพิเศษที่จะมีผลต่อคุณภาพ ความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดข้ึนมีอะไรบ้าง 
สนับสนุนเฉพาะด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและวิชาชีพ เท่านั้น  
ยกเลิกการมีผู้แทนยา โดย อย.จัดทําฐานข้อมูลกลางที่บริษัทได้นําเสนอตอนขึ้นทะเบียน
ยา ให้กรรมการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล (PTC) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้   

นโยบาย 
ระดับกระทรวงฯ 

เพ่ิมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในหัวข้อการกํากับดูแลการจัดการด้านยา 
จะทําให้มีการตรวจสอบและติดตามเพ่ิมมากข้ึน 
ควรออกแนวทางกลางให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง 
ยาที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นยานวัตกรรม จะช่วยให้แพทย์พิจารณาเลือกใช้ยาตามชื่อ
สามัญได้มากข้ึน 
ส่งเสริมการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา เนื่องจากการนําเสนอยาเข้าในปัจจุบัน ผู้แทนยา
จะเข้าหาแพทย์โดยตรง การเสนอยาเข้าควรเสนอโดยใช้ชื่อสามัญทางยา และควรสืบ
ราคายาอย่างน้อย 5 บริษัท รวมถึงพิจารณายาซื้อร่วมด้วย  
ตรวจสอบทรัพย์สิน/เปิดเผยทรัพย์สินผู้บริหารระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวงฯ อธิบดี
ผู้อํานวยการกอง ฝุายบริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบายการจัดซื้อทุกปี และหลัง
เกษียณออกจากงานไปทุกปี อย่างน้อย 3 ปี 
 
มีมาตรการลงโทษทางแพ่งอาญาผู้ทุจริต โดยเฉพาะผู้บริหารแม้ออกราชการไปแล้วไม่
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
กําหนดวันหมดอายุความ (หรืออย่างน้อย 10-15 ปี) 
กระทรวงฯ ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรักษาหลังใช้ยาราคา
แพง ถึงความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาว่าอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการหรือไม่ 
ควรทําให้โปร่งใสในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลถึงระดับกระทรวง 
ควรส่งเสริมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
การผลิตยา ในประเทศ  โดยมีประชาชนเป็นหุ้นส่วน เป็นเจ้าของ โดยองค์กร เอกชนที่มี
การกํากับ อย่างมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตยา และใช้ยาใน
ประเทศครบวงจร สนับสนุนการใช้ยา ที่ผลิต ในประเทศ หรือถึงขั้นส่งออก 
นโยบายบังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุนที่ให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ต่อกรมสรรพากรเพ่ือหักลดหย่อนภาษี และเสนอต่อ ป.ป.ช.เพ่ือความโปร่งใส 
และให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
ควรกําหนดมาตรการที่ชัดเจนไปในแนวทางเดียวกันทั้งรพ.ภาครัฐ เอกชนและบริษัทยา 
ควรขยายมาตรการนี้ไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัด สธ. เช่น ก.กลาโหม/โรงพยาบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 

ราคายา จัดให้มีรายการยา และราคาขายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยบริษัทสามารถ
จัดจําหน่ายได้อย่างเพียงพอ 
อยากให้ยาตัวเดียวกันบริษัทเดียวกันขายยาในราคาเดียวกันทั้งประเทศ 
ราคากลาง 
ยาต้องมีคุณภาพ และราคาย่อมเยา 
การกําหนดให้ยาทุกรายการมีราคากลางที่เหมาะสม และมีการปรับได้ทุก 6 เดือน 
โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อและแพทย์สามารถสั่งจ่ายยาที่เกินราคากลางได้ แต่โรงพยาบาล
เบิกคืนได้ในราคาไม่เกินราคากลางเท่านั้น ส่วนเกินราคากลาง รพ. ต้องรับภาระไป 
 

การปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล 
การจัดซื้อยา การจัดซื้อยา ควรจัดซื้อโดยให้มีผู้มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คนข้ึนไปและควรมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการในการตรวจสอบ ทุกไตรมาศที่มีการจัดซื้อยา โดยคณะกรรมการต้องไม่มี
ส่วนรู้เห็นกับทีมจัดซื้อยาและการจัดซื้อยาควรอยู่ในกรอบของบัญชียาหลักแห่งชาติ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปุวยมากที่สุด  
การพิจารณาการซื้อยาจากบริษัทต่าง ๆ ควรมีการนําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ PTC 
หรือ คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย 
ส่งเสริมการจัดซื้อร่วม 

นโยบายของ
โรงพยาบาล 

รพ.จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขายยา,ส่งเสริม
จริยธรรมการสั่งใช้ยา 
กําหนดการส่งเสริม การขายสามารถให้ได้ในกรณี ช่วยเหลือองค์กร / ผู้ปุวยที่ต้องการ
ผ่าน โรงพยาบาล 
การสนับสนุนโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการและเปิดเผย เหมาะสมกว่าการห้ามดําเนินการ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุนฯ (เพราะทางบริษัทอาจมีช่องทางอ่ืนซึ่งเป็นประโยชน์กับส่วนบุคคลมากกว่า
ส่วนรวม ) 
การกําหนดแนวทางใช้เงินงบประมาณเพ่ือกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล 
เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ ฯลฯ มีหลักการอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจ
ว่า ไม่ผิดระเบียบ ขอตัวอย่าง 

การปฏิบัติต่อ
ผู้แทนยา/บริษัท
ยา 

ไม่ควรให้รับสิ่งของ อาหาร การสนับสนุนจากตัวแทน บริษัทยา เป็นการส่วนตัวแก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  
โรงพยาบาลควรมีนโยบายเกี่ยวกับผู้แทนบริษัทอย่างชัดเจน มีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
จัดสถานที่ให้ผู้แทนยาโดยเฉพาะ 
ระดับโรงพยาบาลชุมชนไม่จําเป็นต้องให้ผู้แทนยาพบแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เพราะไม่ใช่ยา
ใหม่และไม่ได้จัดซื้อยาเป็นการส่วนตัว หากเป็นวิชาการก็จัดเป็น symposium เลยทุก
วิชาชีพที่เก่ียวข้องเข้าร่วมได้ 

การควบคุม
ก ากับดูแลและ
ส่งเสริมให้เป็นไป
ตามแนวทางฯ 

ควรเพิ่มการรับรู้และบทบาทการนําไปปฏิบัติสู่องค์กรแพทย์มากขึ้น 
ควบคุมกํากับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารโรงพยาบาล 
ควรกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนและวัดผลได้ และดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดซื้อและราคาอ้างอิง  
มีระบบการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่ดีและทําอย่างจริงจัง 
มีการตรวจสอบความโปร่งใสของทั้งตัวแทนบริษัทยาและโรงพยาบาล 
จัดให้มีการออดิต (audit) แพทย์ที่สั่งยาและมีคณะกรรมการตรวจสอบแพทย์กับยาที่สั่ง
ว่าเป็นไปโดยเฉลี่ยตามมาตรฐาน หรือมีความผิดปกติในการสั่งยา เพราะการสั่งยานั้น
ค่อนข้างจะเป็นเอกสิทธิ์ของแพทย์  ที่แพทย์ด้วยกันหรือคณะกรรมการที่จะไปตรวจสอบ
นั้น ไม่ค่อยกล้าทําโดยเฉพาะแพทย์ specialist ที่มีความจําเพาะสูงมากและมั่นใจสูงมาก 
ก็จะไม่มีใครกล้าแตะ แต่ถ้ามีการตรวจสอบและแสดงผลรายงานตามมาตรฐาน ก็จะ
สามารถควบคุมกํากับติดตามได้ 
ควรให้มีการเสนอวาระเรื่องการส่งเสริมเกณฑ์ส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาลเป็นวาระติดตามสืบเนื่องในคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบําบัดทุกระดับ 
ควรมีคณะกรรมการกลางระดับเขต สุ่มลงตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการนํายาเข้า
และอัตราการใช้ยาที่ไม่ใช่ยาบัญชียาหลักหรือให้ รพ. มีการรายงานวิเคราะห์ การใช้ยา
รายไตรมาสสู่ส่วนกลาง 
นอกจากมีการเยี่ยมสํารวจประเมินแล้ว ควรมีการสุ่มตรวจสอบด้วยโดยไม่เปิดเผยวันเวลา 
ควรมีการสรุปภาพรวมทุกปี 
ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีจริยธรรมเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
ควรมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลที่ดําเนินการได้ดี เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือต่อ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
ยอดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพ 

สถาบันการศึกษา นําไปเป็นหัวข้อในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เภสัชกร และให้ความสําคัญมาก ๆ 
ส่งเสริมจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของแพทย์และเภสัช
กรในระดับอุดมศึกษา  
ควรสร้างความตระหนักเก่ียวกับเรื่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แพทย์ตั้งแต่
เป็น นักเรียนแพทย์ การใช้ยา ED การใช้ยาสมุนไพรทดแทน  
ในคณะแพทย์ศาสตร์ จะต้องให้ความสําคัญกับ แพทย์ ทางเลือก แพทย์แผนไทย และยา
สมุนไพรไทยให้แพทย์ที่จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สามารถมีความม่ันใจที่จะใช้ยาและ
วิธีการรักษาที่เป็น ทางเลือก และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ยา ที่ผลิตจากต่างประเทศ
หรือยาสมัยใหม่ 
ควรนํานโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้อาจารย์แพทย์ช่วยผลักดันในการดําเนินกิจกรรม 
ส่งเสริมบทบาทอาจารย์อาวุโส อาจต้องอาศัยคําแนะนําของอาจารย์หลายๆ ท่านร่วมกัน 
เนื่องจากมีประสบการณ์พบอาจารย์บางท่านปฏิเสธทําตามนโยบายสนับสนุนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
การสนับสนุนให้แพทย์ที่จบออกมารุ่นหลัง หลังมีความม่ันใจในยา ที่ใช้กันมา ตัวอย่าง
ต่อเนื่องและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมักมีราคาไม่สูง และสามารถผลิตได้ใน
ประเทศ โดยมี การรับรอง มาตรฐานของยา   

ประเด็นอ่ืน ๆ  RDU มีประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติจริง 
RDU อาจไม่เหมาะสมกับการรักษาโรคในทุกระดับโดยเฉพาะโรคซับซ้อนและโรงพยาบาล
ตติยภูมิ ซึ่งคนไข้ผ่านการใช้ยามาแล้วมากมายและประกอบกับอยู่ในการวิกฤต อาจ
จําเป็นต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ บางครั้งบางโรคกรรมพันธุ์ต้องใช้ยา ที่มีรายงานว่าได้ผล 
Antibiotic smart use ในคลินิกและร้านยา มีระบบตรวจสอบควบคุมกํากับให้ได้ 
Standard เดียวกันกับ โรงพยาบาลของรัฐบาลได้อย่างไร? 
ควรจัดทํา พระราชบัญญัติยา ให้ชัดเจนและแยกหน้าที่ระหว่างผู้จ่าย กับ ผู้สั่งจายยา เช่น 
Antibiotic ใน รพ.ควบคุมการใช้อย่างเต็มที่แต่ในคลินิกเอกชน ? ร้านยา ? กระทรวงมี
การตรวจสอบควบคุมกํากับท่ีเหมาะสมแล้วหรือไม่ ? Antibiotic smart use ในคลินิก
และร้านยา มีระบบตรวจสอบควบคุมกํากับให้ได้ Standard เดียวกันกับ รพ.ของรัฐบาล
ได้อย่างไร  
คู่มือ price & performance 
โรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางจิตเวช จําเป็นต้องมียานอกบัญชีเพราะว่ายาจิตเวชและ
ระบบประสาทหลายๆรายการยังไม่มี local madeหรือว่าเพิ่งจะมีแต่ก็ยังคงเป็นยานอก
บัญชีอยู่ จึงทําข้อนี้ได้บางส่วน สําหรับในกรณีอ่ืนยังค่อนข้างยาก 
เกณฑ์จริยธรรมต่างๆ เขียนกําหนดได้. แต่การนําไปปฏิบัติและติดตามกํากับทําได้ยาก
มาก บางครั้งสร้างความขัดแย้งให้ผู้ปฏิบัติ  บริษัทยาจะแสดงการปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ี
บริษัทได้ประโยชน์  และเลือกท่ีจะส่งเสริมการขายได้ด้วยวิธีการอ่ืนๆ  ที่บริษัทได้ผล
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์มากกว่า  
ยาบางตัวจะนําเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ไม่เข้า ทั้ง ๆ ที่  ให้ใช้ยาตัวนี้ 

 
3. การอภิปรายผลและสรุปความ 
 ผลการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ใน
ภาพรวมเห็นได้ว่ามีสัดส่วนการรับรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าการรับรู้ในอดีตที่ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2559-2560 พบ
การับรู้เพียงร้อยละ 30-40 และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตสุขภาพ หรือขนาดโรงพยาบาล ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างตําแหน่งและวิชาชีพ
ผู้บริหารซึ่งหมายถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมมีแนวโน้มที่มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมี
แนวโน้มที่มีการรับรู้และความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดําเนินการเฝูาระวัง
หรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจึง
จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมให้มีระบบการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เพ่ิมมากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจด้วยการประเมินการรับรู้ในลักษณะนี้ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ จริงหรือไม่และแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เนื่องจากขาดเอกสารและหลักฐานยืนยัน 
จึงจําเป็นต้องมีการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติเป็นรายโรงพยาบาล ดังนั้นในบทที่ 5 เป็นผล
จากการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ แต่พบปัญหาและข้อจํากัดเนื่องจากผู้วิจัยขอความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกันกับที่การระบาดของโรคโควิด -19 รุนแรง ทําให้การนําเสนอผลการศึกษา
ในบทที่ 5 เป็นผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมและสามารถส่งเอกสารและหลักฐานมาให้ได้
ครบถ้วนทันเวลาเท่านั้น  ผลการศึกษาที่ได้อาจมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย แต่สามารถให้ภาพของการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในโรงพยาบาลได้บ้าง เพราะผล
การศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ปฏิบัติไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างเขต
สุขภาพ หรือขนาดของโรงพยาบาล 
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บทที่ 5 
การประเมินการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ 

 
ในบทที่ 5 เป็นการนําเสนอผลการนําแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้ โดยแบ่งการนําเสนอเรื่อง

เป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนสถานการณ์การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ที่ผ่านมา ส่วน
ที่สองอธิบายหลักการ แนวคิด เปูาหมายและกรอบการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ ส่วนที่สาม
นําเสนอผลการประเมินจากการนําไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม ส่วนที่สี่ เป็นการอภิปรายผล
และสรุปความ 
 
1. การทบทวนสถานการณ์การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Rational drug use hospital) ตามกุญแจ E-Ethics ในกุญแจสําคัญ 6 ประการ (P-L-E-A-S-E) ซึ่ง
ดําเนินการกับโรงพยาบาลรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กําหนดแนวทางการประเมินไว้ตามตารางที่ 5.1  

 
ตารางท่ี 5.1 รายละเอียดระดับแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย  

ระดับ รายละเอียด 
ระดับ 1 มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร และมีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์

จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย อย่างทั่วถึง 
ระดับ 2 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และมีแนวทางเพ่ือ

รายงาน ติดตามการปฏิบัติแล้ว 1-2 ข้อ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) ระบบการจัดซื้อจัดหายา ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2) ระบบการตรวจสอบการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาล เพื่อปูองกันมิให้มีการสั่งใช้ยาบาง
รายการสูงหรือต่ํากว่าปกติ 
3) ระบบการรับตัวอย่างยา และยาแถม 
4) ระบบการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5) แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบ 
6) แนวปฏิบัติสําหรับการไปประชุม สัมมนาที่สนับสนุนโดยบริษัทยา 
7) แนวปฏิบัติในการจัดประชุมวิชาการท่ีสนับสนุนโดยบริษัทยา 

ระดับ 3 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
แนวทางเพ่ือรายงาน ติดตามการปฏิบัติแล้ว 3-5 ข้อ 

ระดับ 4 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
แนวทางเพ่ือรายงาน ติดตามการปฏิบัติครบถ้วนแล้วทั้ง 7 ข้อ รวมทั้งมีระบบประเมิน และ
ปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ 

ระดับ 5 มีการกําหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร มีแนวทาง
เพ่ือรายงาน ติดตามการปฏิบัติ ทั้งระบบประเมินปรับปรุงกระบวนงานได้ครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ 
และมีการยกย่องเชิดชู ลงโทษหน่วยงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 
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จากแนวทางข้างต้น เห็นได้ว่าโรงพยาบาลต้องประกาศเป็นนโยบายองค์กรและมีการสื่อสารภายในให้
บุคลากรของสาธารณสุขรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาอย่างทั่วถึง ซึ่งพบว่า
โรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามได้ ทําให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับนี้ ส่วนระดับที่สูง ตั้งแต่ระดับ
ที่ 2 ขึ้นไป โรงพยาบาลต้องกําหนดแนวปฏิบัติและรายงานผลการดําเนินการในลักษณะการประเมินตนเอง ซึ่ง
จากตรวจสอบผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ พบว่าโรงพยาบาลมีการแสดงตัวเลขว่าผ่านในระดับที่เป็นเปูาหมาย
แล้ว แต่ไม่ได้แสดงแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้แสดงภาพรวมของ
ความสําเร็จ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยังไม่มีการกําหนดเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งขาดระบบการ
กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และขาดผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติ 

ในที่นี้ หากพิจารณาย้อนหลังพบว่าการผลักดันและประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาของประเทศไทยที่จัดทําโดยคณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2557 มี
อิทธิพลสําคัญท่ีทําให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ มีผลบังคับให้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ต้องจัดทําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของแต่ละโรงพยาบาลขึ้นเองและ
นําประกาศทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรแสดงไว้ในที่เปิดเผย นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และใน
ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกแล้ว และถูกแทนที่โดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ในปัจจุบัน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เปลี่ยนมาอยู่ในภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทการทํางานใกล้ชิดกับ สํานักงาน ป.ป.ช.  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุขได้นําเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparent Assessment: ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เข้ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานให้
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีธรรมภิบาล ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) ทําให้มีการขยายงานด้วยการผนวกโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคเข้าไว้ด้วย และในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบไปด้วยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้รับหน้าที่ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการส่วนภูมิภาค จํานวน 1 ,854 แห่ง ประกอบไปด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 116 แห่ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 
หน่วยงานและโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 784 แห่ง โดยแนวคิดหลักของงานนี้ มุ่งเปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส 
(Open data to transparency) ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข
เอง (MOPH Integrity and Transparent Assessment: MITAS) ที่มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเองจาก
ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
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ทุจริต (ศปท.) ได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจประเมินแบบสํารวจเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับเขตสุขภาพ
และระดับจังหวัดด้วย เพ่ือประเมินสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

เมื่อพิจารณามาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ เป็นที่เห็นได้ชัดว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะร่วมรับผิดชอบในการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติ ด้วย
แนวทางท่ีสอดคล้องกับการศึกษานี้ต่อไป 

 
2. หลักการ แนวคิด เป้าหมายและกรอบการประเมินการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ 

ตามท่ีไดน้ําเสนอแล้วว่าสถานการณ์การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่ผ่านมา ยังมิได้มีการประเมิน
การนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการประเมินตนเองของ
โรงพยาบาล รวมทั้งมิได้มีการแสดงเอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือยืนยันว่ามีการปฎิบัติจริง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักการขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดของการประเมินธรรมาภิบาลในการ
จัดการระบบยา (Governance in pharmaceutical system) ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Health Accreditation) 
ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)   และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งให้ความสําคัญกับหลักการ 5 ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทํางานของบุคลากรหน่วยงาน และ
ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเฉพาะกับงานของโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา  แล้วนําเข้ามาพิจารณาในการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับตัวแทน
จากโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนจากสํานักงาน ป.ป.ช ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะทํางานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา ทําให้ไดห้ลักการรวมทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้ 

1) การน าองค์กร เป็นการประเมินการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล และการ
ดําเนินการของผู้บริหารสูงสุดต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของบุคลากร การส่งเสริมให้คํานึงถึงผลประโยชน์ผู้ปุวยและส่วนรวม การ
ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพของผู้ปุวย และการกําหนดให้การสั่งใช้
ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

2) การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม เป็นการประเมินการใช้อํานาจของผู้บริหาร โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมและหลักจริยธรรม  ในการคัดเลือกผู้เข้าประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานที่ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทยา การจัดระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา และการสั่งใช้ยา การสั่งการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล เพื่อปูองกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยพ่วงกับการ
จัดซื้อยาของโรงพยาบาล แต่นําไปใช้ในกิจการส่วนตน การกํากับดูแล ตรวจสอบการนําสิ่งของ
หรือบริการจากบริษัทยา ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3) การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและธรรมาภิบาลระบบยา
ประกอบด้วยหลักการย่อย 3  องค์ประกอบ ดังนี้ 

ก. การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาลโดยการมี 
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือคณะกรรมการอ่ืนในลักษณะของสห
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วิชาชีพ การจัดซื้อจัดหา และการสั่งใช้ยา รวมถึงการจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ และมีการกํากับติดตาม การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการรายงาน
ข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

ข. กระบวนการด าเนินที่ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่กําหนด และการให้ข้อมูลแก่
สาธารณชน รวมถึงผู้แทนยา/บริษัทยาอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ  

ค. การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในโรงพยาบาล  ไม่มีการส่งเสริมการ
โฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆ ในเชิงธุรกิจ การไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่
เงิน และประโยชน์อื่น ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เพื่อแลกกับการจัดซื้อ จัดหายาหรือสั่ง
ใช้ยา หรือการรับที่นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา81  

4) การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  เป็นการประเมินผู้บริหารสูงสุดในการให้
ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ การทบทวนนโยบายและ
มาตรการ การนําผลการตรวจสอบของหน่วยงานเกี่ยวข้องไปปรับปรุงการทํางาน รวมถึงการ
จัดทําแผนงานและดําเนินการตาแผนงานเพ่ือลดโอกาสที่นําไปสู่การแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ การวางระบบเฝูาระวัง การร้องเรียนและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้ร้องเรียน 

5) คุณภาพการด าเนินงาน เป็นการประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของโรงพยาบาล
เป็นไปอย่างโปร่งเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด บุคลากรให้การปฏิบัติ อย่างเท่า
เทียม ให้ข้อมูลที่จําเป็นอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และการไม่เรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่อ่ืน หรือ
ประโยชน์อ่ืนที่อาจคํานวณเป็นเงินได้เป็นการส่วนตัวเพ่ือแลกกับการจัดซื้อ จัดหายา และ/หรือ
การสั่งใช้ยา 

6) มาตรการและประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาลได้มีการสื่อสารประกาศ
เกณฑ์จริยธรรม แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ช่องทางร้องเรียน และการแจ้งกลับ
ผลการแก้ปัญหาหรือดําเนินการตามข้อร้องเรียน 

7) การปรับกระบวนงาน เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาลมีการปรับกระบวนงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมฯ การมีแนวปฏิบัติในการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้แทนยา และผลการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาว่าเป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

จากหลักการและแนวคิดข้างต้น นําไปสู่การออกแบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่
ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ แต่ละแบบมีกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ไม่ซ้ําซ้อนกัน โดยในครั้งแรก ได้
ออกแบบให้เป็นการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานให้แก่คณะผู้ตรวจ
ประเมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับและการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาล หรืออย่างน้อย
ควรเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับหรือไว้วางใจจากแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ของโรงพยาบาล ทั้งนี้เพ่ือให้
เป็นการประเมินเชิงสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาในลักษณะเดียวกับการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล และควรจัดให้มีการประเมินตนเองควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ 
ของโรงพยาบาลไปปฏิบัติสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือโต้แย้งในประเด็นต่างๆ ได้ เพ่ือให้เป็นการประเมินด้วย

                                                                 
81 การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหก้ันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
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ท่าทีของกัลยาณมิตร เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายหลักซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้แก่โรงพยาบาล เกิดเป็นธรรมาภิบาล
ในระบบยา นอกจากนี้ การประเมินควรรวมถึงการรับรู้ในเรื่องการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อาจมิได้เป็นผู้รับผิดชอบการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติโดยตรง แต่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ควรประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งหมายถึง
ประชาชนหรือผู้รับบริการจากโรงพยาบาลโดยตรง ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาที่จัดเป็นผู้รับบริการจากโรงพยาบาลโดยอ้อม 

โดยสรุป ผู้วิจัยต้องการให้เป็นการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติเป็นการประเมินรอบ
ด้าน คนอบคลุมการประเมินตนเอง การประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงพร้อมแสดงเอกสารและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินในการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติ
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ไม่สามารถเข้าเยี่ยมและประเมิน ณ สถานที่จริงได้ จึงจําเป็นต้อง
ปรับเป็นการประเมินออนไลน์ โดยให้โรงพยาบาลนําส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่รวมถึงภาพถ่าย ณ 
สถานที่จริงแทน และเปิดโอกาสให้มีการนําส่งเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติมได้ หากพบว่าเอกสารและหลักฐาน
ที่ได้รับนั้นยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน  

แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ โดยแต่ละแบบ
มีกลุ่มเปูาหมาย และวิธีการนําไปใช้ทีแ่ตกต่างกัน ดังนี้   

1) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการประเมินตนเอง (self - assessment)  
 กลุ่มเปูาหมาย : ผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการโรงพยาบาล  
 ประเมินโรงพยาบาลแห่งละ 1 ชุด 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

2) แบบประเมินเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) 
 โรงพยาบาลเป็นผู้นําส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 ชุด เพ่ือให้ผู้วิจัยส่งต่อ

ผู้ตรวจประเมินเพื่อทําหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
 ผู้ตรวจประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยเลือกมาจากเภสัชกรอาวุโสที่มีประสบการณ์ใน

การประเมินงานของโรงพยาบาลขนาดใหญม่าแลว้ไม่น้อยกว่า 20 ปี จํานวน 2 ท่าน 
 การประเมินให้ใช้วิธีประเมินเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นอิสระ ก่อนนํา

ผลการประเมินมาประชุมแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้วิจัยเพ่ือให้ได้ผลการประเมินหรือ
คะแนนที่เป็นมตเิอกฉันท์ของผู้ตรวจประเมินทั้งสองท่าน 

 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 
3) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (internal assessment)  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ในที่นี้ หมายถึง  

(1) บุคลากรของโรงพยาบาลที่อาจเป็นแพทย์ผู้สั่งใช้ยา (แพทย์/ทันตแพทย์)  
(2) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมหรือเภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

บริหารเวชภัณฑ์/จัดซื้อยา  
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(3) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานผู้ปุวยนอก งานผู้ปุวยใน  
(4) ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น  
(5) กรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

(PTC) 
 กําหนดสัดส่วนให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 กําหนดสัดส่วนให้แพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) มี 

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 กําหนดสัดส่วนให้ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัด (PTC) มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

4) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (external assessment) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก ได้แก่  ผู้แทนยาหรือผู้แทนของบริษัทยาที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเปูาหมาย : ให้เก็บข้อมูลจากผู้แทนยาที่เคยมาติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ

โรงพยาบาล 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

 สําหรับการประเมินผล แบบประเมินย่อยแต่ละฉบับมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือให้เป็นการ
ประเมินในเชิงพัฒนาที่คะแนนที่ได้รับเป็นอิสระจากกัน สามารถนําไปแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาได้ง่าย  แต่ได้
กําหนดน้ําหนักคะแนนของแต่ละหมวดไว้ด้วย แม้ว่า หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็น
หมวดที่สําคัญที่สุด แต่การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ มิได้ขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติแต่ลําพัง มีหลายปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติ
ต้องให้ความเรียนรู้และเลือกที่จะให้ความสําคัญ ตั้งแต่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการให้
ความสําคัญของผู้บริหาร แบบแผนประเพณีที่เคยถือปฏิบัติกันมา รวมถึงบรรยากาศภายในหน่วยงานและ
วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ ที่จะช่วบส่งเสริมการทํางานร่วมกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ ของบุคลากรทั้งสิ้น สําหรับการกําหนดน้ําหนักคะแนนนี้ ได้มาจากการสอบถามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประเมินความเที่ยงตรงของแบบประเมิน ซึ่งทั้งสามท่านให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

- หมวดที ่1 การนําองค์กร  กําหนดไว้ที่ ร้อยละ 20 
- หมวดที่ 2 การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม กําหนดไว้ที่ ร้อยละ 10 
- หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ กําหนดไว้ที่ร้อยละ 50 
- หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ กําหนดไว้ที่ร้อยละ 20 

 

3. ผลการประเมินจากการน าไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม 

 ตามท่ีได้นําเสนอแล้วว่าสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคโควิด-19 ทําให้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการเปิดรับสมัครโรงพยาบาลที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการวิจัยที่เริ่มข้ึนในช่วงต้นมีนาคม 2564 ทํามีโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมมีจํานวนเพียง 67 แห่ง และ
โรงพยาบาลที่ส่งผลประเมินตนเองมามีเพียง 13 แห่ง โรงพยาบาลที่ส่งผลการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในมี 9 แห่งและโรงพยาบาลที่ส่งผลการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมี 5 แห่ง โดยที่ มี
โรงพยาบาลเพียง 2 แห่งที่ส่งผลการประเมินครบทั้ง 4 รูปแบบย่อย  โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด M1 
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(โรงพยาบาลทั่วไป) และ F2 (โรงพยาบาลชุมชน) อย่างละแห่ง ซึ่งได้นําเสนอข้อมูลผลการผลการทดลอง
ประเมินโดยเปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 5.2  
 ความน่าสนใจของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งแรกแจ้งว่าไม่รับการสนับสนุนใด ๆ 
จากบริษัทยา ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่สองแจ้งว่ารับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล 2 แห่ง  
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนที่ได้ (เต็ม 100 คะแนน) 

โรงพยาบาล 1 (F2) โรงพยาบาล 2 (M1) 
 SA IA SA IA 

1. การประเมินตนเอง (SA) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IA) 
หมวด 1 การนําองค์กร (เต็ม 20 คะแนน) 20 19.6 20 20 

หมวด 2 การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม (เต็ม 10 คะแนน) 10 7.8 10 10 

หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
และธรรมาภิบาลในระบบยา (เต็ม 50 คะแนน) 

50 31 49 41.7 

หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ (เต็ม 20 คะแนน) 18.7 18.7 20 13.3 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 98.7 77.1 99.0 85 

2. การประเมินหลักฐาน (EB) 
หมวด 1 การนําองค์กร (เต็ม 20 คะแนน) 13.3 13.3 

หมวด 2 การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม (เต็ม 10 คะแนน) 5 5 

หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
และธรรมาภิบาลในระบบยา (เต็ม 50 คะแนน) 

15 15 

หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ (เต็ม 20 คะแนน) 0 0 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 33.3 33.3 

3. การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EA) 
   รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 96.9 85.6 

 ผลการประเมินระดับธรรมภิบาลระบบยาว่าด้วย 
การส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลรัฐ 

      (SA+IA+EB+EA)*100/400 
76.5 75.7 

 

รายละเอียดการประเมินคะแนนของโรงพยาบาลทั้งสอง เป็นดังนี้ 
1) กรณีโรงพยาบาลปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ขนาด 30 - 90 เตียง (F2) ที่มีผลการประเมินการ

ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการประเมินตนเอง (self-assessment) และได้แนบหลักฐานเพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลได้จัดให้มีการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกด้วย ดังแสดงในตารางที่ 5.3-5.5 
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ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการประเมินตนเองเทียบกับการประเมินของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (6 คน) 
(ค่าเฉลี่ย) 

หมวดที่ 1: การน าองค์กร (น้ าหนัก ร้อยละ 20) 

1. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาในประเด็นต่อไปนี้ 
 การกําหนดนโยบายและการปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 1 1 
 การประกาศเกณฑ์จรยิธรรมฯ ของโรงพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษรและ

สื่อสารนโยบายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบท่ัวกัน 
1 0.8 

 การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อดาํเนินการให้เป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจดัการด้านยาและเวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

1 1 

 การกําหนดให้มคีณะกรรมการ หรอืผู้รับผดิชอบในการวางแผน กําหนดแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งการกาํกับ ติดตาม ประเมิน และนําเสนอผลการดําเนนิการ
เป็นประจาํทุกปี 

1 1 

 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และ
สื่อสารผลการปฏิบัติแกผู่้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

1 1 

2. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลมีการด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ หรือไม่  
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมคณุธรรม และการส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์

จริยธรรมของบุคลากรอย่างสม่าํเสมอ 
1 1 

 การส่งเสริมให้ปฏิบัติงานโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ปุวยและส่วนรวม 1 1 
 การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 1 1 
 ผู้ปุวยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาจําเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน 1 1 
 การปฏิบัติกับผู้ปุวยทุกคนอย่างเทา่เทียมกัน มิได้ให้บริการพิเศษหรอื

เฉพาะเจาะจงกับผู้ปุวยคนใดเป็นการส่วนตัว 
1 1 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 10 9.8 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนทีไ่ด*้100/10)*0.2] 20 19.6 

หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม (น้ าหนกั ร้อยละ 10) 

3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของท่าน ใช้อ านาจโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและหลกัจริยธรรมในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 การคัดเลือกผูเ้ข้าประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่ได้รับการสนับสนุน

จากบริษัทยา   
1 0.5 

 การจัดระบบการคัดเลือกยาเข้าบญัชียาโรงพยาบาล การจดัซื้อยา และการสั่ง
ใช้ยา 

1 1.0 

 การกําหนดแนวทางปูองกันไม่ให้มกีารจัดซื้อยาของคลินิก หรือร้านขายยาเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจดัซื้อของโรงพยาบาล  

1 0.8 

 การกํากับดูแลและตรวจสอบมิใหม้ีการนํายา สิ่งของหรือบริการจากบริษัทยา 
ไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตน กลุม่ หรือพวกพ้อง 

1 0.8 

 การสั่งการเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อปูองกันมิให้มีความ 1 0.8 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (6 คน) 
(ค่าเฉลี่ย) 

เสี่ยงต่อการทุจริต 
 คะแนนที่ได้ของหมวดนี ้ 5 3.9 
 คะแนนที่ได้ เมือ่คิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 10  [(คะแนนที่ได้*100/5)*0.1] 10 7.8 

หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และธรรมาภบิาลในระบบยา(น้ าหนกั ร้อยละ 50) 

ก. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในระบบยา 
4.1 การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล 

 มีคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นท่ีประกอบด้วยสหวิชาชีพเป็น
ผู้ดําเนินการ 

1 1.0 

 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลอืกยา  1 1.0 
 ใช้ข้อมูลวิชาการสนับสนุนประกอบการคัดเลือกยา  1 1.0 
 มีการแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยา  1 0.8 
 สัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบญัชียาหลัก

แห่งชาติ (NED) เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด  
1 0.8 

 การปฏิบัตติามนโยบาย one generic one brand  คือ การคัดเลือกยาที่มีช่ือ
สามัญทางยาเดียวกันไว้ใช้ในโรงพยาบาล ช่ือสามญัละ 1 รายการ (ตาม
รูปแบบยาและความแรง) 

1 0.5 

 ศูนย์เภสัชสนเทศของโรงพยาบาล หรือ กําหนดผูร้ับผดิชอบในการให้ข้อมูลยา
ใหม่ท่ีถูกต้องครบถ้วนและเป็นกลางแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเป็นประจํา 
(Academic Detailing) 

1 0.8 

4.2 การจัดซ้ือจัดหา 
 มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรอืการวางระบบในการบริหาร และการปฏิบัติ

โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ  
1 1.0 

 มีคณะกรรมการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของยาโดยการมีส่วนร่วมของ   สห
วิชาชีพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยา  

1 0.8 

 มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาตามหลักวิชาการและข้อมูลสนับสนุน
เพียงพอท่ีไม่เอื้อประโยชน์ต่อผูจ้ําหน่ายรายใดรายหนึ่ง  

1 0.8 

4.3 การสั่งใช้ยา 
  มีนโยบายการสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามญัทางยา 1 1.0 
 มีการตดิตามและประเมินความสมเหตผุลในการสั่งใช้ยา ท้ังในเชิงปริมาณ 

มูลค่า และตามเกณฑ์ที่กําหนด  รวมทั้ง มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด หรือกรรมการอื่นๆที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ หรือ
ผู้บริหาร  

1 1.0 

 มีการกําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล 1 1.0 
5. โรงพยาบาลของท่านจัดท าแนวปฏิบัติฯและก ากับติดตามการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธ์

กับผู้แทนยา ในประเด็นดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้ - - 0.2 
 การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงิน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ย็น เครื่องฟอกอากาศ 
- - 0.2 

 การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงการรับบริการเปน็การ - - 0.2 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (6 คน) 
(ค่าเฉลี่ย) 

ส่วนตัว 
 การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนการประชุมและ

การประชุมย่อยภายในโรงพยาบาล 
- - 0.2 

 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง แนวทางคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น 
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

- - 0.2 

 การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยทางด้านยา - - 0.2 
 การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้ - - 0.2 
 การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนจากบริษัทยา - - 0.2 
 การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่

เชื่อมโยงกับการสนับสนุนของบรษิัทยา 
- - 0.2 

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นใน
โรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจดับูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนา
การ เป็นต้น 

- - 0.2 

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่
ความรู ้

- - 0.2 

 การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปี
ใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 

- - 0.2 

 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 2  0.7 
6. โรงพยาบาลของท่านรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและรายงานขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ ในหัวขอ้ต่อไปนี้หรือไม่ 
 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศของบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น 

- - 0.3 

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นใน
โรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจดับูธวิชาการ หรือ กิจกรรม
สันทนาการ เป็นต้น 

- - 0.3 

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ีเชื่อมโยงกับช่ือการค้า
ของบริษัทยา เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การ
จัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 

- - 0.3 

 การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ - - 0.3 
 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของโรงพยาบาล เช่น การรับ

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
- - 0.3 

 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น 
การเป็นท่ีปรึกษาบริษัท เป็นต้น  

- - 0.3 

 โรงพยาบาลแห่งนี้มีนโยบายไม่รับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยา จึงไม่ไดจ้ัดทําแนวปฏิบัตหิรือรายงานการรับสิ่งสนับสนุน  
 โรงพยาบาลอนญุาตใหผู้้แทนยาเขา้พบระหว่างปฏิบตัิงาน ได้กําหนดเวลาที่อนุญาตและทําปาูยประกาศ จึงคิดคะแนน

เฉพาะเรื่อง 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (6 คน) 
(ค่าเฉลี่ย) 

ข. กระบวนการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้ 

7. การคัดเลือก การจัดซ้ือจัดหายา การตรวจรับ คลังเวชภัณฑ์ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่   
 ฝุายเภสัชกรรม (งานจัดซื้อยา) 1 0.8 
 ฝุายเภสัชกรรม (คลังเวชภณัฑ์) 1 0.8 
 ฝุายบรหิารงานท่ัวไป (งานจัดซื้อ/งานการเงิน/งานพัสดุ) 1 0.8 

  ฝุายอื่น ๆ (ถ้าม)ี 1 0.5 
8. โรงพยาบาลของท่านให้ข้อมูลที่จาํเป็นในการดําเนินงานจดัซื้อยาแกผู่้แทนยา/

บริษัทยาอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ หรือไม ่

1 1 

ค. การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
9. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของท่านมีส่วนเกีย่วข้องกับสนับสนุนการ

โฆษณา หรือ การส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ หรือไม่  
1 1 

10. บุคลากรในโรงพยาบาลของท่านรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัทยาเป็นการส่วนตัว เพ่ือแลกกับการจัดซ้ือ จัดหายา 
และ/หรือสั่งใช้ยาหรือไม่ 
[*เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น] 
 เงิน 1 1 
 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 1 1 
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได ้เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋ว

เข้าชมคอนเสริ์ต/กีฬาราคาแพง การประชุมวิชาการต่างประเทศ เป็นต้น 
1 1 

 
11. ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรของโรงพยาบาลของท่านรับสิ่ง

ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่  
[*การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติาม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม] 
 เงิน 1 1 
 ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 1 1 

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได ้เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋ว
ชมคอนเสิรต์/กีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 

1 1 
 

 คะแนนที่ได้ของหมวดนี ้ 27 27.3 
 คะแนนที่ได้ เมื่อคิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 50  

 
50 

[(27*100/2
7) *0.5] 

31.0 
[(27.3*100/

44)*0.5] 

หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ (น้ าหนัก ร้อยละ 20) 

12. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลของท่านให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ 
ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา หรือไม่ 

1 1 

13. โรงพยาบาลของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการนําเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปปฏิบัต ิ 1 1 
 นําผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน  
หมายเหตุ: ฝุายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของ

1 1 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (6 คน) 
(ค่าเฉลี่ย) 

หน่วยงาน 
ฝุายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดา
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
สํานักงาน กพร. เป็นต้น] 

 จัดทําแผนงานเพ่ือส่งเสรมิให้มีการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมฯ และมีการ
ดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนนัน้เพื่อลดโอกาสที่อาจนําไปสู่ปญัหาการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

1 1.0 

 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน  1 1.0 
14. กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โรงพยาบาลของท่านมีขั้นตอนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปนี้ หรือไม่ 
 เฝูาระวังปัญหา 1 1 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 1 
 ตักเตือนหรือมีมาตรการลงโทษ 1 1 
 ส่งจดหมายเตือนบริษัทยาให้ระงับการกระทําดังกล่าว 0 0.7 
 นําไปพิจารณาคะแนน price performance ของบริษัทยาคู่ค้า 1 0.7 
 แจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผูร้้องเรียน 1 0.8 

15. หากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯในโรงพยาบาลของท่าน โรงพยาบาลของท่านมีการด าเนินงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ 1 1.0 
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้ 1 1.0 
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 1 0.8 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 1 1.0 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 14 14 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/15)*0.2] 18.7 18.7 
 รวมคะแนนทุกหมวด 98.7 

[20+10+50
+18.7] 

77.1 
[19.6+7.8+3

1+18.7] 
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ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการแสดงหลักฐาน 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 1  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. (1) หลักฐานแสดงการประกาศ หรือ กําหนดนโยบายและการปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ เป็น

ลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บรหิาร และ (2) แสดงไว้ในท่ีเปิดเผย 
1 

2. หลักฐานแสดงการกําหนดแนวปฏบิัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารจดัการด้านยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 (1) เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ที่ลงนามโดยผูบ้ริหาร และ(3) แสดงไว้ในท่ี
เปิดเผย 

1 

3. (1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือกําหนดผูร้ับผิดชอบในการวางแผน กําหนดแนวปฏิบตัิ รวมทั้ง 
(2) การกํากับ ติดตาม ประเมิน และ (3) นําเสนอผลการดําเนินการเป็นประจาํทุกปี 
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นคําสั่ง คกก.ระดับจังหวัด ไม่ใช่คําสั่งระดับ รพ. 

0 

4. รายงานการประชุม หรือ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฯที่เกีย่วข้อง
เกี่ยวกับการการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมฯ  
เหตุผล –  
เอกสาร1 เป็นรายงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคลังยาซึ่งตรวจสอบกันเองในกลุ่มงาน 
เอกสาร2 เป็นรายงานการประเมนิการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมซึง่จัดพิมพ์ขึ้น ยังไม่มผีู้ลงนาม
หรือรายงานไปยังผู้ใด 

0 

5. เอกสารโครงการ หรือ ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม และการส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ภายในองค์กร  
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นภาพติดประกาศเกณฑ์จรยิธรรมของรพ.มิใช่ภาพกิจกรรมการ
ส่งเสริมการปฏิบัต ิ

0 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด(PTC) มีวาระเกี่ยวกับการกําหนดให้
การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

1 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 4 

 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/6)*0.2] 13.3 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 2  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. หลักฐานแสดงแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เขา้ประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่ไดร้ับการ

สนับสนุนจากบริษัทยาท่ีประกาศใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 
1 

2. เอกสารแสดงแนวทางเกี่ยวกับการจัดระบบการคดัเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล การจัดซื้อยา 
และการสั่งใช้ยาที่ประกาศใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นแนวปฏิบัติที่พิมพ์ขึ้นมาโดยมไิด้จดัทาํเป็นประกาศหรือเอกสาร
ควบคุม 

0 

3. เอกสารแสดงแนวทางเกี่ยวกับการปูองกันไม่ให้มีการจดัซื้อยาของคลนิิก หรือร้านขายยาเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจดัซื้อของโรงพยาบาลที่ประกาศใช้ภายในโรงพยาบาล
เป็นลายลักษณ์อักษร 

0 
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ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
เหตุผล -เอกสารที่แนบมาเป็นเอกสารหลักฐานการรับยาส่วนท่ีแถม 

4. เอกสาร รายงานรับสิ่งสนับสนุนและการกาํกับดูแล ติดตามการนาํไปใช้ประโยชน์  1 
 คะแนนที่ได้ของหมวดนี ้ 2 
 คะแนนที่ได้ เมื่อคิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 10  [(คะแนนที่ได้*100/4)*0.1] 5 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 1  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 
0/1 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพเป็นผูด้ําเนินการใน
การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล 
เหตุผล - หลักฐานที่แสดงไม่ตรงเง่ือนไขเพราะเป็นคําสั่ง PTC จังหวัด 

0 

2. หลักฐานการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกยา อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นแนวปฏิบัติที่พิมพ์ขึ้นมาโดยมไิด้จดัทาํเป็นประกาศหรือเอกสาร
ควบคุม 

0 

3. รายงานการประชุมการพิจารณาคดัเลือกยาโดยแสดงเห็นถึงการนําขอ้มูลวิชาการมาใช้สนับสนุนหรือ
ประกอบการคดัเลือกยา 
เหตุผล - มีรายงาน PTCที่ระบุเหตุผลการนํายาเข้า ออก แต่ไมม่ี drug monograph ข้อมูลวิชาการ
มาแสดง 

0 

4. ใบแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยาของคณะกรรมการ PTC หรือ คณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้อง และมีการสรุปในรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว  
เหตุผล – เอกสารที่ส่งใหดู้เป็นแนวทางปฏิบัติ ไม่ใช่ใบแสดงการมีสว่นได้ส่วนเสีย 

0 

5. เอกสาร หรือ รายงานสรุปสัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (NED)  

1 

6. บัญชีรายการยาโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน 1 
7. Link หรือ ภาพถ่าย หรือเบอรต์ิดต่อศูนย์เภสัชสนเทศของโรงพยาบาล หรือ ช่ือผู้รับผิดชอบในการให้

ข้อมูลยาใหม่ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นกลางแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเป็นประจาํ (Academic 
Detailing) 

1 

8. รายงานประชุมของ PTC หรือ คณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวข้องมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารในการจัดซื้อจัดหายา และการปฏิบตัิโดยการมสี่วน
ร่วมของสหวิชาชีพ 
เหตุผล -รายงานการประชุมที่แนบมาไมม่ีประเด็นเกี่ยวกับการจดัซือ้จัดหายา 

0 

9. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยา 
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นคําสั่งแต่งตั้ง คกก.กําหนดคณุลักษณะเฉพาะในการจดัซื้อยารวมเขต 
และไม่มีบุคลากรของรพ.ปทุมราชฯ แต่อนุโลมให้เนื่องจาก การจดัซือ้ท่ี รพ.ดําเนินการเองใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง 

1 

10. รายงานการประชุมของ PTC มีวาระการติดตามและประเมินความสมเหตผุลในการสั่งใช้ยาทั้งในเชิง
ปริมาณ มูลคา่ และตามเกณฑ์ที่กําหนด และมีการกําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้
ยาไมส่มเหตผุล  

1 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 2  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
 (1) เอกสารแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการในท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และ (2) มีรายงานการประชุม

การกํากับติดตามในแตล่ะประเด็นดังต่อไปนี ้
 

1. การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

2. การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงิน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
เครื่องฟอกอากาศ 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

3. การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงการรับบริการเปน็การส่วนตัว 
เหตุผล – ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

4. การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มาสนับสนุนการประชุมและการประชุมย่อยภายใน
โรงพยาบาล 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

5. การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง 
แนวทางคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าทีพ่ัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

6. การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยทางด้านยา 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

7. การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

8. การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

9. การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่เชื่อมโยงกับการ
สนับสนุนของบริษัทยา 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

10. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัด
ประชุมวิชาการ, การจัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นตน้ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

11. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น การจัดนทิรรศการให้ความรู้ในบริเวณ
โรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

12. การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

13 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 
เหตุผล -เอกสารที่แนบมาเป็นแนวปฏิบัติที่พิมพ์ขึ้นมาโดยมไิดจ้ัดทําเป็นประกาศหรือเอกสารควบคุม 

0 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 3  
 

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคลากร 

เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดนิทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นตน้ 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

2. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุม
วิชาการ, การจัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

3. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ีเชื่อมโยงกับช่ือการค้าของบริษัทยา เช่น การจดั
นิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจดัทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

4. การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

5. การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของโรงพยาบาล เช่น การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั 
เป็นต้น 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไมร่ับการสนับสนุนใดๆ 

0 

6. การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การเป็นท่ีปรึกษาบริษัท เป็น
ต้น 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน เนื่องจาก รพ.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ 

0 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ข) ข้อ 4-5  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. รายงานการตรวจสอบภายในเกีย่วกับการดําเนินงานในการคัดเลือก การจัดซื้อจดัหายา การตรวจรับ 

คลังเวชภัณฑ์ยา 
เหตุผล -เอกสารที่แนบมาเป็นแนวปฏิบัติในการใหผู้้แทนเข้าพบ และการใช้ข้อมูลของผู้แทนยา/เวชภัณฑ์
มิใช่ยา 

0 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ค) ข้อ 6-8  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 ไม่มรีายการเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง   
 
คะแนนที่ได้ของหมวดที่ 3 นี้ 9 
คะแนนที่ได้ เมื่อคิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 50  [(คะแนนที่ได้*100/30)*0.5] 15.0 
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 4  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การทบทวนนโยบาย

และมาตรการ การเฝูาระวังและการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรม 
เหตุผล -รายงานการประชุมที่แนบมาไมม่ีวาระ/ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรม 

0 

2. เอกสารหลักฐาน แสดงการทบทวนนโยบายและมาตรการ ระบบเฝาูระวังและการแก้ไขปญัหาการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล  
เหตุผล -เอกสารทีแ่นบมาเป็นแบบฟอร์มที่ให้แพทย์ระบุเหตผุลการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ 

0 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 0 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/0)*0.2] 0 
 รวมคะแนนทุกหมวด [13.3+5+15+0] 33.3 

 
ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
ข้อ
ที ่

ประเด็นประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้แทนของบริษัทยา 8 คน ) 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หมวดที่ 5 คุณภาพการด าเนินงาน 
1. หน่วยงานภายในของโรงพยาบาลปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน อย่างโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

 ส่วนจัดซื้อ ในฝุายเภสัชกรรม 1 
 ฝุายการเงิน 1 

2. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปฏิบตัิกับผู้แทนยาทุกคนอยา่งเท่าเทียมกัน มิได้ให้บริการ
พิเศษใด ๆ หรือเฉพาะเจาะจงกับผู้แทนยาท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

1 

3. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้ข้อมูลที่จาํเป็นในการดําเนินงานจัดซื้อยาแก่ผู้แทนยา
อย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่ปดิบังหรือบิดเบือนข้อมลู และสอดคล้องกับการปฏิบตัิตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ 

1 

4. บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 1 
5. ในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีบุคลากรของโรงพยาบาลรับสิ่งดังต่อไปนี้ 

นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่ [*การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้
กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏบิัติกันในสังคม] 

 เงิน 0.9 
 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 0.9 
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชม

คอนเสิรต์หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
0.9 

6. บุคลากรของโรงพยาบาลเคยร้องขอให้ท่านจ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เป็นการส่วนตัว เพื่อแลกกับการจดัซื้อ จัดหายา 
และ/หรือสั่งใช้ยาหรือไม่ [*เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้รับได ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็น
ต้น] 

 เงิน 1 
 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 1 
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชม

คอนเสิรต์หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
1 

หมวดที่ 6 มาตรการและประสิทธิภาพการสื่อสาร 



 

 
127 

 

ข้อ
ที ่

ประเด็นประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้แทนของบริษัทยา 8 คน ) 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
7. โรงพยาบาลได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารเป็นลายลักษณอ์ักษรให้ผู้แทนยา/บริษัทยา

ทราบทั่วกัน 
0.9 

8. โรงพยาบาลได้แจ้งแนวทางปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้ผู้แทนยารวมถึงบริษัทยา
ทราบอย่างชัดเจน เช่น เวลาและสถานท่ีที่ให้พบแพทย์  แนวทางการให้ของขวัญ ของชําร่วย หรือ
การให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ 

1 

9 โรงพยาบาลได้แจ้งให้ผู้แทนยาและบริษัทรับทราบช่องทางการร้องเรียนสําหรับกรณีที่มีการปฏิบตัิที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ 

1 

10. โรงพยาบาลมีการนําข้อร้องเรียนเมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปดําเนินการและ
มีการแจ้งกลับแกผู่้ร้องเรียน 
 

0.9 

หมวดที่ 7 การปรับกระบวนการ 
11. ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา โรงพยาบาลมีการปรับกระบวนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ 1 
          คะแนนที่ได้ 15.5 
          คะแนนที่ได้ เมื่อคิดเป็นร้อยละ 15.5*100/16 96.9 

 

2) กรณีโรงพยาบาลปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยรับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กหรือเทียบเท่า M1 ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ

ตนเองตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างครบถ้วน (self-assessment) และได้แนบหลักฐานเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลได้จัดให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายในและภายนอกด้วย ดังแสดงในตารางที่ 5.6-5.8 
 
ตารางท่ี 5.6 ผลการประเมินตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการประเมินตนเองเทียบกับการประเมินของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (42 คน) 
ค่าเฉลี่ย 

หมวดที่ 1: การน าองค์กร (น้ าหนัก ร้อยละ 20) 

1. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาในประเด็นต่อไปนี้ 
 การกําหนดนโยบายและการปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 1 1 
 การประกาศเกณฑ์จรยิธรรมฯ ของโรงพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษรและ

สื่อสารนโยบายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบท่ัวกัน 
1 1 

 การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อดาํเนินการให้เป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจดัการด้านยาและเวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

1 1 

 การกําหนดให้มคีณะกรรมการ หรอืผู้รับผดิชอบในการวางแผน กําหนดแนว 1 1 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (42 คน) 
ค่าเฉลี่ย 

ปฏิบัติ รวมทั้งการกาํกับ ติดตาม ประเมิน และนําเสนอผลการดําเนนิการ
เป็นประจาํทุกป ี

 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และ
สื่อสารผลการปฏิบัติแกผู่้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

1 1 

2. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลมีการด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ หรือไม่ 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมคณุธรรม และการส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์

จริยธรรมของบุคลากรอย่างสม่าํเสมอ 
1 1 

 การส่งเสริมให้ปฏิบัติงานโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ปุวยและส่วนรวม 1 1 
 การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 1 1 
 ผู้ปุวยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาจําเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน 1 1 
 การปฏิบัติกับผู้ปุวยทุกคนอย่างเทา่เทียมกัน มิได้ให้บริการพิเศษหรอื

เฉพาะเจาะจงกับผู้ปุวยคนใดเป็นการส่วนตัว 
1 1 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 10 10 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/10)*0.2] 20 20 

หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม (น้ าหนกั ร้อยละ 10) 

3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของท่าน ใช้อ านาจโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและหลกัจริยธรรมในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่  
 การคัดเลือกผูเ้ข้าประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่ได้รับการสนับสนุน

จากบริษัทยา   
1 1 

 การจัดระบบการคัดเลือกยาเข้าบญัชียาโรงพยาบาล การจดัซื้อยา และการสั่ง
ใช้ยา 

1 1 

 การกําหนดแนวทางปูองกันไม่ให้มกีารจัดซื้อยาของคลินิก หรือร้านขายยาเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจดัซื้อของโรงพยาบาล  

1 1 

 การกํากับดูแลและตรวจสอบมิใหม้ีการนํายา สิ่งของหรือบริการจากบริษัทยา 
ไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตน กลุม่ หรือพวกพ้อง 

1 1 

 การสั่งการเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อปูองกันมิให้มีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต 

1 1 

 คะแนนที่ได้ของหมวดนี ้ 5 5 
 คะแนนที่ได้ เมื่อคิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 10  [(คะแนนที่ได้*100/5)*0.1] 10 10 
หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าท่ีตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา(น้ าหนัก ร้อยละ 
50) 
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในระบบยา 
4.1 การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล 

 มีคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นท่ีประกอบด้วยสหวิชาชีพเป็น
ผู้ดําเนินการ 

1 1 

 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลอืกยา  1 1 
 ใช้ข้อมูลวิชาการสนับสนุนประกอบการคัดเลือกยา  1 1 
 มีการแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยา  1 1 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (42 คน) 
ค่าเฉลี่ย 

 สัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบญัชียาหลัก
แห่งชาติ (NED) เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด  

1 1 

 การปฏิบัตติามนโยบาย one generic one brand  คือ การคัดเลือกยาที่มี
ช่ือสามัญทางยาเดียวกันไว้ใช้ในโรงพยาบาล ช่ือสามัญละ 1 รายการ (ตาม
รูปแบบยาและความแรง) 

1 1 

 ศูนย์เภสัชสนเทศของโรงพยาบาล หรือ กําหนดผูร้ับผดิชอบในการให้ข้อมูลยา
ใหมท่ี่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นกลางแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเป็น
ประจํา (Academic Detailing) 

1 1 

4.2 การจัดซ้ือจัดหา 
 มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรอืการวางระบบในการบริหาร และการปฏิบัติ

โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ  
1 1 

 มีคณะกรรมการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของยาโดยการมีส่วนร่วมของ   สห
วิชาชีพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยา  

1 1 

 มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาตามหลักวิชาการและข้อมูลสนับสนุน
เพียงพอท่ีไม่เอื้อประโยชน์ต่อผูจ้ําหน่ายรายใดรายหนึ่ง  

1 1 

4.3 การสั่งใช้ยา 
  มีนโยบายการสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามญัทางยา 1 1 
 มีการตดิตามและประเมินความสมเหตผุลในการสั่งใช้ยา ท้ังในเชิงปริมาณ 

มูลค่า และตามเกณฑ์ที่กําหนด  รวมทั้ง มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด หรือกรรมการอื่นๆที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ หรือ
ผู้บริหาร  

1 1 

 มีการกําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล 1 1 
5. โรงพยาบาลของท่านจัดท าแนวปฏิบัติฯและก ากับติดตามการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธ์

กับผู้แทนยา ในประเด็นดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้ 1 1 1 
 การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงิน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ย็น เครื่องฟอกอากาศ 
- - 1 

 การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงการรับบริการเปน็การ
ส่วนตัว 

1 1 1 

 การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มาสนับสนุนการประชุมและ
การประชุมย่อยภายในโรงพยาบาล 

1 1 1 

 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง แนวทางคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น 
ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

1 1 1 

 การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยทางด้านยา 1 1 1 
 การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้ 1 1 1 
 การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนจากบริษัทยา - - 0 
 การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่

เชื่อมโยงกับการสนับสนุนของบรษิัทยา 
1 - 0 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (42 คน) 
ค่าเฉลี่ย 

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้น
ในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจดับูธวิชาการ หรือ กิจกรรม
สันทนาการ เป็นต้น 

1 1 1 

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น การจัดนทิรรศการ
ให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่
ความรู ้

1 1 1 

 การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปี
ใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 

1 1 0 

 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 1 1 1 
6. โรงพยาบาลของท่านรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและรายงานขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ ในหัวขอ้ต่อไปนี้หรือไม่ 
 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศของบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น 

- - 0 

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้น
ในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจดับูธวิชาการ หรือ กิจกรรม
สันทนาการ เป็นต้น 

- - 1 

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ีเชื่อมโยงกับช่ือการค้า
ของบริษัทยา เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การ
จัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 

- - 1 

 การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ 1 1 1 
 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของโรงพยาบาล เช่น การ

รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นตน้ 
- - 1 

 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น 
การเป็นท่ีปรึกษาบริษัท เป็นต้น  

- - 1 

 โรงพยาบาลแห่งนี้มีนโยบายไม่รับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยา จึงไม่ไดจ้ัดทําแนวปฏิบัตหิรือรายงานการรับสิ่งสนับสนุน  
 โรงพยาบาลอนญุาตใหผู้้แทนยาเขา้พบระหว่างปฏิบตัิงาน ได้กําหนดเวลาที่อนุญาตและทําปาูยประกาศ จึงคิดคะแนน

เฉพาะเรื่อง 
ข. กระบวนการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้ 

7. การคัดเลือก การจัดซ้ือจัดหายา การตรวจรับ คลังเวชภัณฑ์ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่   
 ฝุายเภสัชกรรม (งานจัดซื้อยา) 1 1 
 ฝุายเภสัชกรรม (คลังเวชภณัฑ์) 1 1 
 ฝุายบรหิารงานท่ัวไป (งานจัดซื้อ/งานการเงิน/งานพัสด)ุ 1 1 

  ฝุายอื่น ๆ (ถ้าม)ี 0 1 
8. โรงพยาบาลของท่านให้ข้อมูลที่จาํเป็นในการดําเนินงานจดัซื้อยาแกผู่้แทนยา/

บริษัทยาอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ หรือไม ่

1 1 

ค. การไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (42 คน) 
ค่าเฉลี่ย 

9. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของท่านมีส่วนเกีย่วข้องกับสนับสนุนการ
โฆษณา หรือ การส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ หรือไม่  

1 1 

10. บุคลากรในโรงพยาบาลของท่านรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัทยาเป็นการส่วนตัว เพ่ือแลกกับการจัดซ้ือ จัดหายา 
และ/หรือสั่งใช้ยาหรือไม่[*เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้รับได ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
เป็นต้น] 
 เงิน 1 1 
 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 1 1 
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได ้เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋ว

เข้าชมคอนเสริ์ต/กีฬาราคาแพง การประชุมวิชาการต่างประเทศ เป็นต้น 
1 1 

11. ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรของโรงพยาบาลของท่านรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่  
[*การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติาม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม] 
 เงิน 1 1 
 ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 1 1 
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได ้เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋ว

ชมคอนเสิรต์/กีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
1 1 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 47 40 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 50  

 
49 

[(47*100/48) 
*0.5] 

41.66 
[(40*100/48) 

*0.5] 

หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ (น้ าหนัก ร้อยละ 20) 

12. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลของท่านให้ความส าคัญและด าเนินการ
แก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
หรือไม่ 

1 1 

13. โรงพยาบาลของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการนําเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปปฏิบัต ิ 1 1 
 นําผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน  
หมายเหตุ: ฝุายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน 
ฝุายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดา
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
สํานักงาน กพร. เป็นต้น] 

1 1 

 จัดทําแผนงานเพ่ือส่งเสรมิให้มีการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมฯ และมีการ
ดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนนัน้เพื่อลดโอกาสที่อาจนําไปสู่ปญัหาการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

1 1 

 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน  1 1 
14. กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โรงพยาบาลของท่านมีขั้นตอนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ตาม
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ข้อที ่ ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

SA IA (42 คน) 
ค่าเฉลี่ย 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 เฝูาระวังปัญหา 1 1 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 1 
 ตักเตือนหรือมีมาตรการลงโทษ 1 0 
 ส่งจดหมายเตือนบริษัทยาให้ระงับการกระทําดังกล่าว 1 0 
 นําไปพิจารณาคะแนน price performance ของบริษัทยาคู่ค้า 1 0 
 แจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผูร้้องเรียน 1 0 

15. หากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯในโรงพยาบาลของท่าน โรงพยาบาลของท่านมีการด าเนินงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ 1 1 
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้ 1 0 
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา 1 1 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 1 1 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 15 10 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/15)*0.2] 20 13.3 
 รวมคะแนนทุกหมวด 99.0 

[20+10+49+
20] 

85 
[20+10+41.7

+13.3] 
 
ตารางท่ี 5.7 ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการแสดงหลักฐาน 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 1  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. (1) หลักฐานแสดงการประกาศ หรือ กําหนดนโยบายและการปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรทีล่งนามโดยผู้บริหาร และ (2) แสดงไว้ในท่ีเปิดเผย 
1 

2. หลักฐานแสดงการกําหนดแนวปฏบิัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิ
การขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจดัการ
ด้านยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
(1) เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ที่ลงนามโดยผู้บรหิาร และ(3) แสดงไวใ้นที่เปิดเผย 

1 

3. (1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือกําหนดผูร้ับผิดชอบในการวางแผน กําหนดแนวปฏิบตัิ รวมทั้ง (2) 
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และ (3) นําเสนอผลการดําเนินการเป็นประจําทุกปี 
เหตุผล- เอกสารที่แนบมาเป็นคําสัง่PTC และไม่ไดร้ะบหุน้าท่ีเกี่ยวกบัการปฏิบตัิด้านจริยธรรม ไม่
ครอบคลมุตามประเด็น 

0 

4. รายงานการประชุม หรือ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฯที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับ
การการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

1 

5. เอกสารโครงการ หรือ ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม และการส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์จริยธรรม ภายในองค์กร 
 เหตุผล - ไม่มหีลักฐาน 

0 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด(PTC) มีวาระเกี่ยวกับการกําหนดให้การสัง่ 1 
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ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. (1) หลักฐานแสดงการประกาศ หรือ กําหนดนโยบายและการปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรทีล่งนามโดยผู้บริหาร และ (2) แสดงไว้ในท่ีเปิดเผย 
1 

2. หลักฐานแสดงการกําหนดแนวปฏบิัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิ
การขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจดัการ
ด้านยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
(1) เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ที่ลงนามโดยผู้บรหิาร และ(3) แสดงไวใ้นที่เปิดเผย 

1 

3. (1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือกําหนดผูร้ับผิดชอบในการวางแผน กําหนดแนวปฏิบตัิ รวมทั้ง (2) 
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และ (3) นําเสนอผลการดําเนินการเป็นประจําทุกปี 
เหตุผล- เอกสารที่แนบมาเป็นคําสัง่PTC และไม่ไดร้ะบหุน้าท่ีเกี่ยวกบัการปฏิบตัิด้านจริยธรรม ไม่
ครอบคลมุตามประเด็น 

0 

4. รายงานการประชุม หรือ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฯที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับ
การการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

1 

ใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลกัการใช้ยาอย่างสมเหตผุล  
 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 4 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/6)*0.2] 13.3 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 2  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. หลักฐานแสดงแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เขา้ประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่ไดร้ับการ

สนับสนุนจากบริษัทยาท่ีประกาศใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 
1 

2. เอกสารแสดงแนวทางเกี่ยวกับการจัดระบบการคดัเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล การจัดซื้อยา และการ
สั่งใช้ยาที่ประกาศใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 

3. เอกสารแสดงแนวทางเกี่ยวกับการปูองกันไม่ให้มีการจดัซื้อยาของคลนิิก หรือร้านขายยาเพื่อนําไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจัดซื้อของโรงพยาบาลที่ประกาศใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลายลกัษณ์
อักษร 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน 

0 

4. เอกสาร รายงานรับสิ่งสนับสนุนและการกาํกับดูแล ติดตามการนาํไปใช้ประโยชน์  
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน 

0 

 คะแนนที่ได้ของหมวดนี ้ 2 
 คะแนนที่ได้ เมื่อคิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 10  [(คะแนนที่ได้*100/4)*0.1] 5 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 1  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพเป็นผูด้ําเนินการ

ในการคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล 
1 

2. หลักฐานการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกยา อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 1 
3. รายงานการประชุมการพิจารณาคดัเลือกยาโดยแสดงเห็นถึงการนําขอ้มูลวิชาการมาใช้สนับสนุน

หรือประกอบการคัดเลือกยา  
0 
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ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นเอกสารทางวิชาการที่ผูจ้ําหน่ายยานาํมาเสนอ มิใช่รายงานการ
ประชุมของ PTC ที่แสดงข้อมูลทางวิชาการในการพิจารณายาเข้า ออกบัญชียา 

4. ใบแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยาของคณะกรรมการ PTC หรือ คณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้อง และมีการสรุปในรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว 
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นใบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจดัซื้อ มิใช่การการมีส่วนไดส้่วนเสีย
ในการคัดเลือกรายการยาเข้าบัญชียา รพ. 

0 

5. เอกสาร หรือ รายงานสรุปสัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (NED)  

1 

6. บัญชีรายการยาโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน 1 
7. Link หรือ ภาพถ่าย หรือเบอรต์ิดต่อศูนย์เภสัชสนเทศของโรงพยาบาล หรือ ช่ือผู้รับผิดชอบในการ

ให้ข้อมูลยาใหม่ท่ีถูกต้องครบถ้วนและเป็นกลางแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเป็นประจาํ 
(Academic Detailing) 
เหตุผล -ไม่แนบหลักฐาน 

0 

8. รายงานประชุมของ PTC หรือ คณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวข้องมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารในการจัดซื้อจัดหายา และการปฏิบตัิโดยการมี
ส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 
เหตุผล - รายงานที่แนบมาไมม่ีเนือ้หาท่ีเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การบริหาร และการปฏบิัติโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 

0 

9. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยา 

1 

10. รายงานการประชุมของ PTC มีวาระการติดตามและประเมินความสมเหตผุลในการสั่งใช้ยาทั้งใน
เชิงปริมาณ มลูค่า และตามเกณฑท์ี่กําหนด และมีการกําหนดมาตรการปูองกันและแกไ้ขปัญหาการ
ใช้ยาไม่สมเหตผุล  

1 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 2  
ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 
คะแนน 

0/1 
 (1) เอกสารแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการในท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และ (2) มีรายงานการ

ประชุมการกํากับติดตามในแตล่ะประเด็นดังต่อไปนี ้
 

1. การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้ 1 
2. การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงิน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 

เครื่องฟอกอากาศ 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน 

0 

3. การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงการรับบริการเปน็การส่วนตัว 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน 

0 

4. การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มาสนับสนุนการประชุมและการประชุมย่อย
ภายในโรงพยาบาล 
เหตุผล - แจ้งว่ามีหลักฐาน แต่ไมไ่ด้แนบหลักฐาน 

0 

5. การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง 
แนวทางคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าทีพ่ัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย

0 
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ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 

คะแนน 
0/1 

ส่วนตัว 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

6. การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยทางด้านยา 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

0 

7. การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

0 

8. การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนจากบริษัทยา 0 
9. การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่เชื่อมโยงกับการ

สนับสนุนของบริษัทยา 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

0 

10. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัด
ประชุมวิชาการ, การจัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นตน้ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

0 

11. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น การจัดนทิรรศการให้ความรู้ในบริเวณ
โรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู ้
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

0 

12. การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน 

0 

13 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 
เหตุผล -ระบุไว้ในประกาศจรยิธรรมของ รพ. 

1 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 3  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคลากร 

เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดนิทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นตน้ 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน  

0 

2. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุม
วิชาการ, การจัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน  

0 

3. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ีเชื่อมโยงกับช่ือการค้าของบริษัทยา เช่น การจดั
นิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจดัทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน  

0 

4. การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐาน  

1 

5. การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของโรงพยาบาล เช่น การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั 
เป็นต้น 
เหตุผล - ไมม่ีหลักฐาน  

0 

6. การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การเป็นท่ีปรึกษาบริษัท เป็น
ต้น 

0 
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ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
เหตุผล -ไม่มีหลักฐาน  

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ข) ข้อ 4-5  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. รายงานการตรวจสอบภายในเกีย่วกับการดําเนินงานในการคัดเลือก การจัดซื้อจดัหายา การตรวจรับ 

คลังเวชภัณฑ์ยา 
เหตุผล - ไม่มีหลักฐานแนบ 

0 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ค) ข้อ 6-8  

ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 ไม่มรีายการเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง   
 
คะแนนที่ได้ของหมวดที่ 3 นี้ 9 
คะแนนที่ได้ เมื่อคิดถ่วงน้ าหนักร้อยละ 50  [(คะแนนที่ได้*100/30)*0.5] 15.0 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 4  

 รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
คะแนน 

0/1 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การทบทวนนโยบาย

และมาตรการ การเฝูาระวังและการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรม 
เหตุผล - รายงานที่แนบมาไมม่ีเนือ้หาท่ีเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและมาตรการ การเฝูาระวังและการ
แก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบตัิตามเกณฑ์จริยธรรม 

0 

2. เอกสารหลักฐาน แสดงการทบทวนนโยบายและมาตรการ ระบบเฝาูระวังและการแก้ไขปญัหาการไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล  
เหตุผล - เอกสารที่แนบมาเป็นประกาศจริยธรรมและหลักเกณฑ์การคัดเลือกยา มิได้แสดงถึง การทบทวน
นโยบายและมาตรการ ระบบเฝูาระวังและการแกไ้ขปัญหาการไม่ปฏบิัติตามเกณฑจ์ริยธรรมของ
โรงพยาบาล 

0 

 คะแนนท่ีได้ของหมวดนี ้ 0 
 คะแนนท่ีได ้เมื่อคิดถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20 [(คะแนนที่ได*้100/2)*0.2] 0 
 รวมคะแนนทุกหมวด [13.3+5+15+0] 33.3 
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ตารางท่ี 5.8 ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในส่วนที่เป็นการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

ข้อที ่ ประเด็นประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้แทนของบริษัทยา 76 คน ) 
ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

หมวดที่ 5 คุณภาพการด าเนินงาน 
1. หน่วยงานภายในของโรงพยาบาลปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน อย่างโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 
  ส่วนจัดซื้อ ในฝุายเภสัชกรรม 1.0 
  ฝุายการเงิน 0.9 
2. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปฏิบตัิกับผู้แทนยาทุกคนอยา่งเท่าเทียมกัน มิได้ให้บริการพิเศษ

ใด ๆ หรือเฉพาะเจาะจงกับผู้แทนยาที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
0.9 

3. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้ข้อมูลที่จาํเป็นในการดําเนินงานจัดซื้อยาแก่ผู้แทนยาอย่าง
ครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู และสอดคล้องกับการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 

0.9 

4. บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 0.9 
5. ในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีบุคลากรของโรงพยาบาลรับสิ่งดังต่อไปนี้ 

นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่ [*การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้
กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏบิัติกันในสังคม] 

  เงิน 0.8 
  ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 0.8 
  ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ต

หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการต่างประเทศ เป็นต้น 
0.8 

6. บุคลากรของโรงพยาบาลเคยร้องขอให้ท่านจ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เป็นการส่วนตัว เพื่อแลกกับการจดัซื้อ จัดหายา 
และ/หรือสั่งใช้ยาหรือไม่ [*เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้รับได ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็น
ต้น] 

  เงิน 0.9 
  ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 0.9 
  ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ต

หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการต่างประเทศ เป็นต้น 
0.9 

หมวดที่ 6 มาตรการและประสิทธิภาพการสื่อสาร 
7. โรงพยาบาลได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารเป็นลายลักษณอ์ักษรให้ผู้แทนยา/บริษัทยาทราบ

ทั่วกัน 
0.8 

8. โรงพยาบาลได้แจ้งแนวทางปฏิบัตงิานท่ีเกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้ผู้แทนยารวมถึงบริษัทยา
ทราบอย่างชัดเจน เช่น เวลาและสถานท่ีที่ให้พบแพทย์  แนวทางการให้ของขวัญ ของชําร่วย หรือการให้
การสนับสนุนการประชุมวิชาการ 

0.9 

9 โรงพยาบาลได้แจ้งให้ผู้แทนยาและบริษัทรับทราบช่องทางการร้องเรียนสําหรับกรณีที่มีการปฏิบตัิที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

0.7 

10. โรงพยาบาลมีการนําข้อร้องเรียนเมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปดําเนินการและมี
การแจ้งกลับแกผู่้ร้องเรียน 

0.8 

หมวดที่ 7 การปรับกระบวนการ 
11. ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา โรงพยาบาลมีการปรับกระบวนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ 0.8 
          คะแนนที่ได้ 13.7 
          คะแนนที่ได้ เมื่อคิดเป็นร้อยละ 13.7*100/16 85.6 
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4. การอภิปรายผลและสรุปความ 
 ผลจากการทดลองประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติที่ได้นําเสนอจากโรงพยาบาลที่รับและไม่
รับการสนับสนุนจากบริษัทยา มีผลการประเมินคะแนนที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้มาจากสาเหตุหลักอย่างน้อย 3 
ประการ ดังนี้ 

ประการแรก โรงพยาบาลที่รับและไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยาต่างได้รับการประเมินว่าขาด
หลักฐานมาแสดงเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า เมื่อไม่รับการสนับสนุนแล้ว โรงพยาบาลย่อมไม่มีหลักฐาน
มาแสดง แต่ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่เป็นผู้ตรวจประเมินยอมรับและให้คะแนนได้ หากมีการระบุไว้ใน
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลให้ชัดเจน และยังได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมด้วยว่าวิธีการประเมิน
ที่เหมาะสมกว่าควรเป็นการตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่จริง ซึ่งในส่วนนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยว่าการพิสูจน์
ตรวจสอบอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแทนการประเมิน
ออนไลน์ เพ่ือให้โรงพยาบาลได้รับคะแนนตามความเป็นจริง  
 ประการที่สอง ผลการประเมินที่ได้รับจากทั้งสองโรงพยาบาลชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมของโรงพยาบาลไม่ได้ระบุแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการเพื่อให้โรงพยาบาลของรัฐสามารถปกปูองชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจ
ในเรื่องนี้ไว้ได้  
 ประการที่สาม โรงพยาบาลที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้งสองแห่งยังมิได้มีการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ทําให้ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ ควร
เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจว่าได้มีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลและผู้ร้องเรียนที่อาจเป็นผู้ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงหรือผู้ที่มี
เจตนาไมบ่ริสุทธิ์ 
 ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นด้วยว่าโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งยังขาดทักษะในการเลือกแสดงหลักฐานที่
สอดคล้องกับเรื่องที่ดําเนินการ ซึ่งอาจแก้ไขด้วยการแสดงตัวอย่างหลักฐานที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ 
รวมทั้ง อาจมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ตลอดจนการแสดง
ตัวอย่างหลักฐานที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ 
 นอกจากนี้ จากการประชุมในรูปแบบอภิปรายกลุ่มกับโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมการประเมิน เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับตัวแทนโรงพยาบาล 5 แห่ง จากเขต 2, 4, 7, 8, 10 โดยมีโร งพยาบาล
ระดับ A, M1, F1, F2 และ F3 อย่างละ 1 แห่ง ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 

“...กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวโยงกับการประเมินและการป้องกัน
การสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล โดยมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลต้องท า Drug use evaluation 
(DUE) รวมถึงมีการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ รวมถึงการจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัด 
กระบวนการติดตามตรวจสอบเรื่องยาหลายรูปแบบอยู่แล้ว ทั้งกระบวนการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด (PTC)  การลงประเมินของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) รวมทั้ง ยังมีการตรวจสอบ
ภายในของจังหวัด การตรวจสอบของเขต รวมทั้งการนิเทศงานที่เข้มข้นขึ้น ท าให้งานของฝ่ายเภสัชกรรม มี
กระบวนการตรวจสอบมากขึ้น ต่อไป ปัญหานี้น่าจะลดลง...”  
 “การสั่งจ่าย จะเหมาะสมไปเอง เพราะไม่มีเงิน และยังมีกระบวนการของ PTC HA ตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบของเขต การนิเทศงานเข้มข้นขึ้น ท าให้งานของเภสัช มีกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น ว่ามีการ
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จัดซื้อแบบไหน ที่ รพ.มีอนุกรรมการ PTC กลุ่มเภสัช แพทย์ พยาบาล กลุ่มย่อยๆ คุยกันบ่อยแทบทุกเดือน ลง
รายละเอียดในทุกเรื่อง” 
 “ตอนนี้มีกระบวนการตรวจสอบเยอะ มีการติดตามรายแพทย์ รายตัวยา เนื่องจากต้องควบคุม
ค่าใช้จ่าย ในกรรมการบริหาร โอกาสการส่งเสริมการขายยาแบบสมัยก่อนน่าจะน้อยลง ซบเซา ตอนนี้โควิด ไป
เมืองนอกก็ไม่ได้” 
 “พอเกิดเรื่องเงินสวัสดิการที่โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงได้ตั้งเงื่อนไข ในการรับบริจาค 3 ข้อ มี
คณะกรรมการรับบริจาค มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ในการใช้” 
 “ที่โรงพยาบาล.มีบริษัทยา มาน าเสนอยาตัวเอง มีจัด lunch symposium  แต่สุดท้ายการคัดเลือก
ยาเข้าโรงพยาบาล  PTC ซึ่งที่รพ.ถือว่าเข้มแข็ง และการมีซ้ือยาร่วม ช่วยได้มาก โดยมีการโยง ยา high cost 
high volume และโยงไปดูที่แพทย์ มีการสั่งใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งมีการติดตาม โดยฝ่ายเภสัชกรรม” 
 “สรพ.ลงมาตาม DUE ของ ยาบัญชี ง ยาที่มีมูลค่าและปริมาณการใช้สูง high cost high volume 
บางตัวมีการสั่งใช้ไม่สมเหตุผล แต่ละปีจะมีการทบทวนการสั่งใช้ยา อย่างสม่ าเสมอ 
 “บัตร UC ใช้ยา original ไม่ได้อยู่ดี ท าให้การส่งเสริมการขายยาแทบไม่มี” 
 “การถูกประเมิน เป็นการกระตุ้นเดือน หรือถูกจับตามอง เห็นประโยชน์ของข้อมูลใช้เตือนตัวเอง 
บอกให้ผู้คนในระบบได้รู้”  
  “ให้ทบทวนว่าการประเมินจริยธรรมฯ ควรจะวัดที่ไหน วัดที่ใคร เพ่ือให้เห็นภาพ รพ. จังหวัด และ
เขต” 
 “เห็นประโยชน์จากการประเมิน เห็นประโยชน์ในการบูรณาการกับ ITA แต่ให้ชี้เป้าเลยว่าอยากรู้
อะไร” 
 “ปรับรูปแบบการประเมินที่ไม่ยาว มุ่งไปที่เป้าจริงๆ แต่ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่” 
 “ไม่อยากให้แนบหลักฐานมาก มีได้ แต่ไม่ต้องมาก” 
 “แพทย์ ประเมินได้ แต่หากค าถามเยอะ อาจไม่ได้ข้อมูลครบ” 
 “แบบสอบถามเยอะมาก ตอบเป็นชั่วโมง” 
 “เอกสารที่ขอ เยอะมาก ถอดใจเหมือนทุกท่ี” 
 “แบบสอบถามที่ท าไปแล้ว อาจต้องปรับทีหลัง เพราะค าถามเยอะมาก” 
 “ข้อมูลที่ขอ บางอย่าง เช่น  ED-NED ดูที่รายงานกระทรวงได้” 
 “ค าถามของผู้แทนยา ควรสอดคล้องกับการประเมินการด าเนินงานของ รพ.” 
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บทที่ 6 

การใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

1. ที่มาและความส าคัญ 

 บริษัทยาใช้งบประมาณในการทําการตลาดประมาณร้อยละ 85 ซึ่งการส่งเสริมการขายส่วนใหญ่มี
เปูาหมายไปท่ีแพทย์ผู้สั่งยา82  รูปแบบการส่งเสริมการขายยากับแพทย์ผู้สั่งยาประกอบด้วยการให้สิ่งตอบแทน 
เป็นเงิน (financial payment) และสิ่งตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ (in-kind payment) เช่น การที่ผู้แทนยาไป
พบแพทย์เพ่ือให้ข้อมูลยา การนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปให้ การเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย หรือการ
สนับสนุนการไปประชุมวิชาการ จากการวิจัยเพ่ือศึกษาผลดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาการให้
สิ่งตอบแทน พฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์และผลลัพธ์การรักษาในกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพของรัฐ ด้านยา
สําหรับผู้ปุวยนอก (Medicare Part D) ผลพบว่าแพทย์หนึ่งในสามได้รับสิ่งตอบแทนจากบริษัทยาในระยะเวลา 
2 ปี ค่าใช้จ่ายสําหรับยาต้นแบบ 1 ใน 5 มาจากการสั่งยาของแพทย์ที่ได้รับสิ่งตอบแทน ในเดือนที่ได้รับ
ค่าตอบแทน แพทย์ที่ได้รับสิ่งตอบแทนมีการสั่งยาชนิดนั้น ๆ เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 4 ในปีแรก จากงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่าบริษัทยาได้รายได้จากการขายยา 2.64 ดอลลาร์ต่อการจ่ายค่าส่งเสริมการขาย 1 ดอลล่าร์83   
อย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยยังขาดการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามผลดังกล่าว 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามผลการส่งเสริมจริยธรรมการขายยา
ต่อการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาของแพทย์ เพ่ือเสนอเป็นเครื่องมือในการติดตามสัญญาณความเปลี่ยนแปลง
การสั่งซื้อยาและการสั่งยา ในด้านประเภทของยา กลุ่มยาและโรคของผู้ปุวยที่ควรมีการติดตามผลของการ
ส่งเสริมการขายยาต่อพฤติกรรมการสั่งยาอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับประเทศ  
การศึกษาส่วนนี้ ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและการทดลองนําร่องเก็บ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  
2. นิยามศัพท์เฉพาะ   

การสร้างเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยา (ethical prescribing) หมายถึง การดําเนินการ และการบริหาร
จัดการให้เกิดความโปร่งใสและส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในการคัดเลือกยา การจัดหา การสั่งใช้
ยา และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสุขภาพกับบริษัทยาอย่างเหมาะสม รวมไปถึงความเท่าเทียมในการ
ได้รับยาของผู้ปุวยที่มีสิทธิรักษาพยาบาลต่างกัน 

พฤติกรรมยิงยา หมายถึงการจ่ายยาของบุคลากรในสถานพยาบาลโดยทุจริต เช่น สั่งจ่ายยาเกินความ
จําเป็นของผู้ปุวยหรือสั่งจ่ายยาเพ่ิมเติมที่ไม่เกี่ยวกับโรคของผู้ปุวย บันทึกข้อมูลสั่งจ่ายยาสูงกว่าที่จ่ายจริง สั่ง
จ่ายยาโดยไม่มีการรักษา โดยมีเปูาหมายจ่ายยาออกไปมาก ๆ เพ่ือทํายอดจําหน่ายยา เป็นการกระทําร่วมกั น
ระหว่างบริษัทจําหน่ายยา สถานพยาบาลและบุคลากรในสถานพยาบาล มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น หรือ
เปอร์เซ็นต์ยา การเสนอผลประโยชน์ให้จากยอดจําหน่ายในหลายรูปแบบ เช่น ตัวเงิน ยาแถม การดูงาน
ต่างประเทศ เป็นต้น 
                                                                 
82

 Pew Charitable Trust. Persuading the prescribers: Pharmaceutical industry marketing and its influence on physicians and 
patients. 2013. 
83

 Carey C, Lieber EM, Miller S. Drug Firms' Payments and Physicians' Prescribing Behavior in Medicare Part D. NBER Working 
Paper No. 26751. 2021. 
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3. สิ่งตอบแทนที่บริษัทยาให้แก่แพทย์และผลต่อการสั่งยา   

 สิ่งตอบแทนจากษริษัทยาในการสั่งยาของแพทย์ มีทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นเงินและแบบที่ไม่ใช่
เงิน ค่าตอบแทนที่เป็นเงินอาจอยู่ในแบบค่าสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ค่าบรรยายพิเศษ  การตอบ
แทนแบบที่ไม่ใช่เงิน เช่น การดูแลเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การเลี้ยงเครื่องดื่มหรืออาหาร ผลการวิจัยของ Carey 
และคณะ พบว่าส่วนใหญ่รางวัลที่ไม่ใช่เงิน มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 20 ดอลลาร์อเมริกัน พบว่าค่าตอบแทนส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 95) เป็นค่าอาหารซึ่งมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 16 ดอลลาร์อเมริกัน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็น
ค่าตอบแทนแบบอ่ืน ๆ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,239 ดอลลาร์อเมริกัน  จากการวิจัยนี้พบว่าในระยะเวลา 3 ปี 
(201-2015) บริษัทยาให้ค่าตอบแทนแพทย์เกือบ 4 ล้านครั้ง รวมมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์อเมริกัน82  

Grennan และคณะ ปี 2018 ศึกษาการสั่งยาของแพทย์โรคหัวใจ พบว่าในโรงพยาบาลที่มีนโยบาย
การห้ามไม่ให้ผู้แทนเข้าพบแพทย์ในเขตโรงพยาบาล แต่เป็นการจัดเลี้ยงอาหารหนึ่งมื้อเพ่ิมการสั่งยาสแตติน
ประมาณร้อยละ 7084   การศึกษาของ Shapiro และคณะ and Agha and Zeltzerพบว่าการที่ผู้แทนยาพบ
แพทย์ 1 ครั้ง มีการสั่งยา antipsychotic เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 ในระยะเวลา 12 เดือน และทําให้การสั่งยาลด
การแข็งตัวของเลือด (blood thinners) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1085 86    

การวิจัยการสั่งยาของแพทย์ด้วยข้อมูล Medicare Part D พบว่าการสั่งยาของแพทย์กลุ่มที่รับเงิน
และไม่รับเงิน ก่อนและหลังการรับเงิน  ก่อนการรับเงินพบว่าแพทย์ทั้ง 2 กลุ่มสั่งยาที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาไม่แตกต่างกัน แต่หลังจากรับเงินแล้วกลุ่มแพทย์ที่รับเงินสั่งยาที่มีประสิทธิภาพลดลงจํานวนน้อย และไม่
มีผลทางคลินิกต่อผู้ปุวย82 จากยาที่ศึกษา 2513 รายการ มีรายการยาประมาณ 1 ใน 4 คิดเป็นค่ายาร้อยละ 
69 ของค่ายา Medicare Part D  การศึกษาผลของการหมดสิทธิบัตร ใช้วิธีการจัดยาแต่ละรายการเข้ากลุ่ม
ตามฤทธิ์การรักษา (therapeutic class) โดยตั้งสมมติฐานว่ายาในกลุ่มเดียวกันสามารถทดแทนกันได้ 
พฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์ในผู้ปุวย Medicare Part D พบว่า เมื่อยาหมดสิทธิบัตร แพทย์เปลี่ยนการสั่งยา
จากยาต้นแบบไปเป็นยาสามัญในอัตราเร็วไม่แตกต่างจากแพทย์ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทยา แต่พบว่า
แพทย์ที่รับค่าตอบแทนจากบริษัทยาเปลี่ยนจากยาต้นแบบที่หมดสิทธิบัตรไปเป็นยาต้นแบบที่ออกฤทธิ์เนิ่นซึ่ง
ราคาแพงกว่ายาแบบออกฤทธิ์ทันที82 การศึกษาของ Gold และคณะ ปี 2001 พบว่าการเปลี่ยนจากยา
ต้นแบบเป็นยาสามัญเมื่อยาต้นแบบหมดสิทธิบัตร ในแพทย์กลุ่มรับค่าตอบแทนเปลี่ยนช้ากว่ากลุ่มไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน87    

เนื่องจากประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านยาเกือบทั้งหมดเป็นเงิน
งบประมาณของรัฐที่ได้จากการเก็บภาษี ดังนั้นการจ่ายยาต้นแบบที่มีราคาแพงในกรณีที่มียาสามัญทําให้รัฐ
ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายด้านยาสูงขึ้น ดังนั้นการให้เงินโดยบริษัทยา แพทย์รับเงิน และส่งผลต่อพฤติกรรมการยังคงใช้
ยาต้นแบบเมื่อมียาสามัญ แพทย์ผู้สั่งยาไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถึงแม้ว่า
กรณีผู้ปุวยจ่ายเงินค่ายาด้วยตนเอง (out-of-pocket payment) การสั่งยาต้นแบบ ก็ส่งผลให้ผู้ปุวยต้อง

                                                                 
84

 Grennan M, Myers K, Swanson A, and Chatterji A. Physician-industry interactions: Persuasion and welfare. Technical 
report, National Bureau of Economic Research. 2018. 
85

 Shapiro B. Informational shocks, off-label prescribing and the effects of physician detailing. Management Science. 
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 Agha L and Zeltzer D. Drug diffusion through peer networks: The influence of industry payments. Working Paper 26338, 
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จ่ายเงินค่ายาสูงขึ้นโดยไม่จําเป็น ซึ่งอาจหมายความได้ว่าแพทย์ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ปุวยในการเลือกยาใน
การรักษาผู้ปุวย 

 
4. วิธีการติดตามผลของการให้ค่าตอบแทนแก่แพทย์และพฤติกรรมการสั่งยา    

Carey และคณะ2 ใช้การวิเคราะข้อมูลการสั่งยารายเดือน แยกตามแพทย์ โดยคํานวณปริมาณการสั่ง
ยา จํานวนผู้ปุวยที่ได้ยาชนิดนั้น ๆ และจํานวนวันที่ผู้ปุวยได้รับยา จํานวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัทยาจ่ายให้
บริษัทประกันสุขภาพสําหรับยานั้น ๆ (pre-rebate expenditure) การวิเคราะห์เป็นรายเดือนจะทําให้
สามารถชี้ให้เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจ่ายยาหลังจากได้รับเงินค่าตอบแทนได้ชัดขึ้นว่าเกิดขึ้นเร็ว
เพียงใด    
5.  ข้อมูลที่น ามาใช้ในการติดตามการจ่ายเงินและการสั่งยาของแพทย์ 
 การวิจัยผลของการส่งเสริมการขายยาต่อการสั่งยาของแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ข้อมูลการสั่ง
ยาจากฐานข้อมูล Medicare Part D ซึ่งเป็นข้อมูลการสั่งยาในผู้ปุวยนอก ครอบคลุมผู้ปุวยสูงอายุประมาณ
ร้อยละ 10 ของประชากร ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศประมาณร้อยละ 3088 นอกจากนั้น
ฐานข้อมูลนี้ยังมีข้อดี คือ การมีข้อมูลต่อเนื่องระยะยาว เนื่องจากผู้ปุวยอยู่ในแผนการประกันค่ายา Medicare 
Part D ต่อเนื่องและแพทย์ผู้สั่งยามีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ทําให้ลดความแตกต่างจากองค์ประกอบของ
ผู้ปุวยและแพทย์ที่แตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาที่ทําการวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งยา  
 อีกฐานข้อมูลหนึ่งที่มีการใช้ศึกษาควบคู่กับการสั่งใช้ยาของแพทย์ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Medicare 
Part D คือฐานข้อมูล Open Payment Database (OPD) ข้อมูลนี้ถูกกําหนดโดย Affordable Care Act ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดให้บริษัทยารายงานการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินและค่าตอบแทน
ประเภทอ่ืนที่ให้แก่แพทย ์ซึ่งรวมถึงอาหาร ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนการประชุมหรือศึกษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการขายยากับแพทย์ ฐานข้อมูลนี้ไม่รวมการแจกตัวอย่างและเงินค่าตอบแทนแพทย์ในการวิจัย
ทางคลินิก ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2013 ลักษณะของข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วย ชื่อที่อยู่ของ
ผู้แทนยา วัตถุประสงค์และประเด็นการพูดคุยกับแพทย์  จํานวนจ่ายค่าตอบแทน รหัสแพทย์ที่พบผู้แทนยา 

6. ผลการวิจัย 

6.1 ส่วนที่ 1: กรอบแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ
เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา  

จากการประชุมหารือเพ่ือระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ครั้ง ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามอิทธิพลจากการส่งเสริมการขายยาต่อการสั่งยาของแพทย์  แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับสถานพยาบาลและระดับประเทศ   

1) การวิเคราะห์ระดับโรงพยาบาล  

(1) แหล่งข้อมูล: ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ  
 ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล (HIS) 
 ฐานข้อมูลการสั่งซื้อยาและคลังยา (Inventory database) 

                                                                 
88

 Kaiser Family Foundation. 10 essential facts about Medicare and prescription drug spending. available online at 

https://www.kff.org/infographic/10-essential-factsabout-medicare-and-prescription-drug-spending/. 2019.  
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 ข้อมูลจากรายงานการสั่งซื้อยาและกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา  

 การประเมินตนเองด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  
 

(2) ข้อเสนอประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตารางท่ี 6.1 แสดงประเด็นข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล  

ประเด็น แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล สมมติฐาน แหล่งข้อมูล 
1) การสั่งซ้ือยา

มาส ารองใน
คลังโดยยังไม่
จ าเป็น 

การสั่งซ้ือยา กรณีที่ยาในคลังยังมีปริมาณไม่ถึงจุด
สั่งซ้ือ (reorder stock)   
เงื่อนไข:  

 ต้องมีการกําหนดจุดสั่งซื้อของรายการยาที่
ต้องการติดตาม รายการยาที่คาดว่าจะมี
อิทธิพลจากการส่งเสริมการขายยา หรือ
รายการยาที่ไม่มีการสั่งใช้ 

 ต้องมีการกําหนดระดับยาที่สูงกว่าจุดสั่งซื้อ
ที่ต้องติดตาม เช่น ยามีการสํารองไม่เกิน 
2-3 เดือน หากมีการสั่งซื้อเมื่อมียา
เหลืออยู่ 4 เดือน อาจจะใช้เป็นตัวกระตุ้น 
(trigger) ในการติดตามและตรวจสอบใน
รายละเอียดต่อไป   

 ยกเว้นยากําพร้าและยาแก้พิษ (antidote)  
 พิจารณาร่วมกับอัตราการสั่งยาของ

โรงพยาบาลที่ผ่านมาในรอบ 3 เดือน และ
ในรอบเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

การสั่งซื้อยาเมื่อ
มียาเพียงพออยู่
ในคลังอาจมี
อิทธิพลจากการ
ส่งเสริมการขาย  

ฐานข้อมูลการ
สั่งซื้อยา ฝุาย
เภสัชกรรม
และ HIS 

2) การซื้อยา
ปริมาณมาก 

การสั่งซ้ือยาปริมาณมากกว่าอัตราการสั่งซ้ือปกติ  
เงื่อนไข:  

 อัตราผู้รับบริการโรคท่ีต้องใช้ยาชนิดนั้น ๆ 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

 เน้นยาราคาแพง 

ก า ร ซื้ อ ย า
ปริมาณมากกว่า
ป ก ติ อ า จ มี
อิทธิพลจากการ
ส่งเสริมการขาย  

ข้ อ มู ล ก า ร
จัดซื้อยา ฝุาย
เ ภ สั ช ก ร ร ม 
และ HIS  

3) การสั่งซ้ือยา
นอกบัญชียา
โรงพยาบาล
ส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะราย 
 

การสั่งซ้ือยาส าหรับคนไข้เฉพาะราย โดยไม่มี
รายการยานั้นในบัญชียาโรงพยาบาล 

 ข้อมูลการ
จัดซื้อยา ฝุาย
เภสัชกรรม 

4) การสั่งซ้ือยา
ทีมี่ผู้ผลิต
น้อยราย 

การสั่งซื้อยาที่มีผู้ผลิตน้อยราย และใช้วิธีต่อรองราคา 
สําหรับยาที่มี generic ในกลุ่ม pharmacology 
เดียวกันที่ใช้ทดแทนกันได้   

 ข้อมูลการ
จัดซื้อยา ฝุาย
เภสัชกรรม 
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ประเด็น แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล สมมติฐาน แหล่งข้อมูล 
5) การซื้อยา

ราคาแพง
กว่าราคาจาก
การจัดซื้อ
ร่วมระดับ
จังหวัด 

จ านวนรายการยาที่มีการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด 
แต่โรงพยาบาลจัดซื้อเองโดยตรงจากบริษัทและ
ราคาจัดซื้อแพงกว่าราคาจัดซื้อร่วม  
การเลือกยา:  

 ราคายาแตกต่างกันสูงระหว่างบริษัท  
 องค์การเภสัชกรรมไม่ได้จําหน่าย 
 ยาเป็นยี่ห้อท่ี รพ.ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้  
 ใช้วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง 

 

 ข้อมูลการ
จดัซื้อยา ฝุาย
เภสัชกรรม 

6) การสั่งซ้ือยา
ต้นแบบท่ีมี
ราคาสูงกว่า 
กรณีที่มียา 
generic  
 

การสั่งซ้ือยาต้นแบบท่ีมีราคาสูงกว่ายาสามัญ เม่ือ
ยามีข้อมูลยืนยันประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน  

การสั่งซื้อที่แพง
กว่า อาจมี
อิทธิพลจากการ
ส่งเสริมการขาย 

ฐานข้อมูลการ
สั่งซื้อยา ฝุาย
เภสัชกรรม 

7) แบบแผนการ
สั่งยาของ
แพทย์ 

 อัตราการสั่งยานอกบัญชียาหลักเมื่อมียา
ชนิดนั้นในบัญชียาหลักและมีในบัญชียาของ
โรงพยาบาล 

 การสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ 
 การเปลี่ยนยาในบัญชียาหลักที่เป็นยาสามัญ

เป็นยาในบัญชียาหลักท่ีเป็นยาต้นแบบ 
 อัตราการสั่งยาสูงกว่าอัตราการสั่งยาที่

ทดแทนได้ 
เงื่อนไข:  

 เลือกยาในบัญชียาหลัก บัญชี ง.และ จ. ที่มี
ข้อบ่งใช้ที่กําหนดชัดเจน  

 นอกบัญชียาหลัก  

 ยาราคาแพง  

 ยาเข้าใหม่ 
 ยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูง 10 อันดับแรก 

การวิเคราะห์:  
 แยกตามกลุ่มยา 

 แยกตามแผนก 

 เปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลที่ผ่านมาของ 
รพ.ตนเอง 

การสั่งยานอก
บัญชียาหลัก 
การสั่งใช้ยา
มากกว่าปกติ 
การสั่งใช้ยา
ต้นแบบราคา
แพงที่มียา 
generic 
ทดแทนได้อาจมี
อิทธิพลจากการ
ส่งเสริมการขาย 

HIS 
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ประเด็น แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล สมมติฐาน แหล่งข้อมูล 
 เปรียบเทียบข้อมูลกับโรงพยาบาลระดับ
เดียวกัน  

 

(3) ข้อเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลสั่งซ้ือและสั่งใช้ยา ร่วมกับข้อมูลจากการส ารวจ 

ตารางท่ี 6.2 แสดงประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลสั่งซื้อและสั่งใช้ยา ร่วมกับข้อมูลจากการสํารวจ 

ประเด็น การวิเคราะห์ สมมติฐาน แหล่งข้อมูล 
อิทธิพลจาการส่งเสริมการ
ขายยา 

อัตราการสั่งยาที่มีการจัด 
lunch meeting, 
symposium, ออก booth 
เทียบกับยาชนิดเดียวกันใน
โรคเดียวกันก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายยา 

การจ่ายยาที่มีการ
ส่งเสริมการขายด้วย
การให้ความรู้ อาจมี
อิทธิพลจากการ
ส่งเสริมการขาย 

HIS ร่วมกับข้อมูล
รายงานการจัด lunch 
meeting, 
symposium, ออก 
booth 

อัตราการสั่งซื้อยาและสั่งใช้
ยาบางชนิดเทียบกับคะแนน
การรับรู้และการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมของผู้สั่งยา
จากแบบประเมินตนเอง   

 
(4) ข้อเสนอข้อมูลระดับประเทศเพื่อประกอบการติดตามการส่งเสริมจริยธรรมการ

ขายยา 

 ข้อมูลพื้นฐาน: ภาพรวมประเทศ เขต จังหวัด 

- มูลค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานบริการสุขภาพของรัฐต่อปี   
- ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละโรงพยาบาล 
- ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อประชากร 
- มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านยาของยาแต่ละกลุ่มยาสูงสุด 10 อันดับแรก เฉพาะ

ผู้ปุวยนอก  
- มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านยาของยาแต่ละกลุ่มยาสูงสุด 10 อันดับแรก แยก

ตามสิทธิรักษาพยาบาลในผู้ปุวยนอก  
- ร้อยละการสั่งใช้ในบัญชียาหลักต่อการใช้ยาทั้งหมด แยกตามรายกลุ่ม

ยา 
(5) ประเด็นการวิเคราะห์: ภาพรวมของประเทศ และเปรียบเทียบระหว่าโรงพยาบาล

ประเภทเดียวกัน ในจังหวัดหรือเขตเดียวกัน   
 รายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูง 20% แรกของมูลค่ายาที่ใช้ทั้งหมด เช่น 

ยาในบัญชียา จ.2   
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 การสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ (indication) ซึ่งหมายถึงการจ่ายยาเกินความ
จําเป็น  

 การสั่งยาต่างกันด้วยข้อบ่งชี้เดียวกันโดยแพทย์สาขาเดียวกัน สังเกตยาบาง
ชนิดที่สั่งใช้จํานวนสูงผิดปกติ  ยาที่มีแนวโน้มการใช้สูง ยานอกบัญชียาหลัก 
และยาราคาแพง 

 โรงพยาบาลที่มีนโยบายยาชนิดเดียวยี่ห้อเดียว (one generic one brand 
name)  

 รายการยาของโรงพยาบาล ที่มีมากกว่า 1 ชื่อการค้า ทั้งยาต้นแบบและยา
สามัญ  

(6) แหล่งข้อมูลและลักษณะข้อมูล:  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยฐานข้อมูล 
HDC   

(7) ลักษณะของข้อมูลการสั่งใช้ยาเพื่อประกอบการติดตามผลการส่งเสริมการขาย
ยา ระดับประเทศ  

 
ตารางท่ี 6.3 แสดงลักษณะข้อมูลการสั่งใช้ยาเพื่อประกอบการติดตามผลการสั่งเสริมการขายระดับประเทศ 

แหล่งข้อมูล ลักษณะข้อมูล ประเด็นพิจารณา แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

HDC/ สปสช./
กรมบัญชีกลาง/สปส. 

2) ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ ข้อมูล
ย้อนหลัง 3 - 5 ปี 

3) แฟูมข้อมูลมาตรฐาน 
 Diagnosis OP/IP 
 Drug OP/IP 
 Procedure หัตถการ 
 LabFU 
 charge ประเภทค่าใช้จ่าย ค่ายา 

ค่า lab ค่าหัตถการ 
 card ประเภทสิทธิ 
 provider ชื่อ สกุล เลขประกอบ

วิชาชีพ สาขาเฉพาะ  
4) อ้างอิง คู่มือ 43 แฟูม 

http://bps.moph.go.th/new_
bps/43file_version2.3 

1) คุณภาพข้อมูลและ
เกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล 

2) ความถูกต้องของ
ข้อมูลในการนํามา
ทํานาย (predictive 
model)  
 

รายไตรมาส/ราย
เดือน 

 
จากการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตามการสั่งซื้อยาและการสั่ง

ยาของแพทย์ข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทําแบบเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อยาและการสั่งยาของแพทย์  ซึ่งข้อมูลที่เก็บจากแบบเก็บข้อมูลนี้ อาจใช้ในระดับ

http://bps.moph.go.th/new_bps/43file_version2.3
http://bps.moph.go.th/new_bps/43file_version2.3
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โรงพยาบาล ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศต่อไปได้ (ภาคผนวก ก)  ในแบบเก็บข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล 3 
ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1: ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล เช่น จํานวนผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก การดําเนินการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม เช่น RDU Service Plan การตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 11 
ข้อ   

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการสั่งซื้อยาและสั่งใช้ยา 11 ข้อ 
ส่วนที่ 3: ข้อมูลการสั่งซื้อ สั่งใช้ยาและมูลค่า 12 ข้อ  
 
6.2 ส่วนที่ 2 การทดสอบความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลระดับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการติดตาม

ผลของการส่งเสริมการขายยา  

 จากการทดสอบความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบเก็บข้อมูลฯ ผู้วิจัยจัดประชุมชี้แจง
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจ จํานวน 77 โรงพยาบาล โรงพยาบาลยืนยันเข้า
ร่วมโครงการโดยสมัครใจ 13 โรงพยาบาล ส่งข้อมูลมาตามเวลาที่กําหนด 3 โรงพยาบาล เนื่องจากปริมาณ
ข้อมูลมีจํากัด จึงนําเสนอข้อมูลในลักษณะพรรณนา ดังนี้  

1) ลักษณะท่ัวไปของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 6.4 แสดงข้อมูลลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  

ลักษณะของ รพ. จ านวน (ร้อยละ) 
ประเภท รพ. 

 โรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 
 โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 

 
                             2 (66.7) 
                             1 (33.3) 

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หมายเหตุ:  โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการอีก 10 แห่งไม่สามารถส่งข้อมูลได้ตามเวลาที่กําหนดเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด 

โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 แห่ง  ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามข้อกําหนด
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Service Plan)  
ขั้นที่  3  ในปีงบประมาณ 2563 และผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล   มีการนํายาใหม่เข้าบัญชียาโรงพยาบาล 
ตั้งแต่  0-19 รายการในแต่ละปี (ร้อยละ 0-3.7 ของจํานวนรายการยาทั้งหมดในบัญชียา)  
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนผู้สั่งใช้ยา คือ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจําบ้าน และพยาบาลเวชปฏิบัติ ส่วน
โรงพยาบาลทั่วไป ผู้สั่งใช้ยาคือ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์เฉพาะทาง เท่านั้น 
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2) ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล  

ตารางท่ี 6.5 แสดงข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล  

การให้บริการ/ปี รพ.ชุมชน A ระดับ F2 รพ.ชุมชน B ระดับ F2 รพ.ทั่วไป ระดับ M1 
61 62 63 61 62 63 61 62 63 

จํานวนผู้ปุวยนอก (รวมแผนกฉุกเฉิน)  65,553 68,279 62,016 24,078 22,602 19,905 56,316 57,711 55,580 
จํานวน visits ผู้ปุวยนอก (รวมฉุกเฉิน)  105,842 109,515 98,706 94,415 90,121 79,052 194,206 210,469 262,897 
จํานวนผู้ปุวยใน 3,167 3,722 3,917 2,362 2,743 2,312 15,627 15,047 14,099 
จํานวนวันนอน 9,702 11,343 12,514 2,853 3,440 2,967 54,568 54,288 51,787 
Case Mix Index (CMI) 0.59 0.58 0.55 - - - 1.2 1.2 1.2 
จํานวนผู้สั่งยา 
 จํานวนแพทย์ใช้ทุน (intern)  
 จํานวนแพทย์ประจําบ้าน (resident)  
 จํานวนแพทย์เฉพาะทาง 
 พยาบาลเวชปฏิบัติ 
 วิชาชีพอ่ืน ๆ  

 
4 
0 
0 
36 
0 

 
4 
0 
0 
36 
0 

 
6 
0 
0 
36 
0 

 
4 
2 
2 
0 
10 

 
4 
2 
2 
0 
10 

 
4 
2 
2 
0 
10 

 
10 
0 
20 
0 
0 

 
10 
0 
20 
0 
0 

 
10 
0 
25 
0 
0 

จํานวนรายการยาทั้งหมดของ รพ.*  324 336 339 295 300 303 518 520 529 
จํานวนยาเข้าใหม่ของ รพ.**  4 9 4 0 5 3 19 9 13 
ระดับการผ่านเกณฑ์ RDU  3 3 3 1 2 3 2 2 3 
ระดับการผ่านเกณฑ์ HA   3 3 3 1 2 3 3 3 3 
หมายเหตุ: รพ.ทั้ง 3 แห่ง มีโนบายตาม QOF ของ สปสช. เคยเข้าร่วมโครงการนําร่อง RDU 
*ไม่รวมสมุนไพร ยากําพร้า และยาเฉพาะราย      **ยาเข้าใหม่เท่านั้น ไม่รวมเปลี่ยนยี่ห้อ 



 

 
149 

 

3) การด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมด้านการส่งเสริมการขายยา 

ตารางท่ี 6.6 แสดงข้อมูลการดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมด้านการส่งเสริมการขายยา  

 รพ.ชุมชน A 
ระดับ F2 

รพ.ชุมชน B 
ระดับ F2   

รพ.ทั่วไป 
ระดับ M1 

1) มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เรื่องเกณฑ์
จริยธรรมฯ ก่อนเริ่มงาน 

   

2) มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เรื่องเกณฑ์
จริยธรรมฯ ระหว่างการทํางาน 

   

3) รพ. มีระบบการจัดหายาให้ผู้ปุวยเฉพาะรายเป็นครั้ง ๆ 
ไป (เป็นยานอกบัญชีรายการยา รพ.)   

   

4) รพ. มีนโยบาย one generic one brand      
5) รายการยาที่มีมากกว่า 1 brand 0 0 0 
6) รพ. มีการกําหนดเงื่อนไขการสั่งยาบัญชี ง. (อย่างน้อย 

1 รายการ)  
   

7) รพ.มีระบบติดตามและประเมินการสั่งใช้ยาบัญชี ง. 
(drug utilization evaluation) (อย่างน้อย 1 รายการ)  

   

8) รพ. มีการกําหนด reorder level ในการสั่งซื้อยา     
9) จํานวนครั้ง รพ.มีการจัด lunch meeting, 

symposium, ออก booth โดยบริษัทยา รวมการจัดให้
กลุ่มแพทย์ เภสัชกร 

0 0 2-3* 

หมายเหตุ: * จัดสําหรับยาในบัญชียาหลัก 
 
 จากการสํารวจด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมซึ่งอาจส่งผลกับการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาของ
แพทย์ ทั้งหมด 9 ประเด็นสําคัญ พบว่าโรงพยาบาลชุมชนมีการดําเนินการส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรม ทั้งด้านการฝึกอบรมบุคลากรก่อนและระหว่างทํางาน มีนโยบายยาชนิดเดียวยี่ห้อเดียว มีการ
กําหนดเงื่อนไขการสั่งยาและติดตามประเมินการสั่งยาบัญชี ง. และกําหนดระดับยาต่ําสุดที่จะต้องสั่งซื้อ  
โรงพยาบาลชุมชนไม่มีการจัดการประชุมหรือการแสดงผลิตภัณฑ์ให้แพทย์และเภสัชกร สําหรับโรงพยาบาล
ทั่วไปมีการดําเนินการส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม มีการจัดประชุมหรือการแสดงผลิตภัณฑ์ 2-3 
ครั้งสําหรับยาในบัญชียาหลักเท่านั้น ในรอบ 3 ปี อย่างไรก็ตามท้ัง 3 โรงพยาบาลตัวอย่าง ยังมีระบบการจัดหา
ยาให้ผู้ปุวยเฉพาะรายเป็นครั้ง ๆ ซึ่งเป็นยานอกบัญชียรายการยาของโรงพยาบาล ซึ่งการสั่งซื้อยาและสั่งใช้ยา
นอกบัญชียาโรงพยาบาลสําหรับผู้ปุวยเฉพาะราย อาจมีการพิจารณาการใช้ รวมถึงการควบคุมกํากับติดตาม
ความเหมาะสมในการสั่งซื้อยาและสั่งใช้ยาโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง แตกต่างไปจากยาในบัญชียาของ
โรงพยาบาล 
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4) ข้อมูลการสั่งซื้อ สั่งใช้ยาและมูลค่า   
 

ตารางท่ี 6.7 แสดงข้อมูลการสั่งซื้อ สั่งใช้ยาและมูลค่า 
 รพ.ชุมชน A ระดับ F2 รพ.ชุมชน B ระดับ F2 
ข้อมูลการสั่งซื้อยาและกาใช้
ยา/ปี 

61 62 63 61 62 63 

มูลค่าการสั่งซื้อยาทั้งหมด 
ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า 
และยาเฉพาะราย 

7,278,209 10,564,155 9,729,827 6,500,000 6,900,000 7,200,000 

มูลค่าการสั่งซื้อยาในบัญชียา
หลัก ไม่รวมสมุนไพร  ยา
กําพร้า และยาเฉพาะราย 

7,227,089 10,528,410 9,692,912 5,300,000 5,900,000 6,200,000 

มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมของ 
รพ. 

3,678,880 7,196,960 4,315,319 2,950,000 3,200,000 3,300,000 

ร้อยละรายการยาในบัญชียา
หลัก ไม่รวมสมุนไพร  ยา
กําพร้า และยาเฉพาะราย 

96.9 97 97 91.0 92.0 93.0 

ร้อยละรายการยาที่จัดซื้อ
ร่วม ไม่รวมสมุนไพร  ยา
กําพร้า ยาเฉพาะราย  

12 26.2 11.5 6.0 7.0 7.0 

ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยา
ร่วม ไม่รวมสมุนไพร  ยา
กําพร้า ยาเฉพาะราย 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ
การแพทย์ 

50.9 68 44.4 55.0 85.0 86.0 

ร้อยละรายการยาที่มีการจัด 
lunch meeting, 
symposium, ออก booth 
โดยบริษัทยา ไม่รวม
สมุนไพร  ยากําพร้า และยา
เฉพาะราย 

0 0 0 0 0 0 

ร้อยละการสั่งใช้ยา ED ไม่
รวมสมุนไพร  ยากําพร้า 
และยาเฉพาะราย (ไม่รวม
การสั่งยาใน รพสต.) 

98 95.3 94.6 92.0 93.0 96.0 

ร้อยละรายการยาบัญชี ง. ที่ 
รพ. มีการกําหนดเงื่อนไข
การสั่งใช้  

71.43 71.43 57.14 - - - 
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 รพ.ชุมชน A ระดับ F2 รพ.ชุมชน B ระดับ F2 
ร้อยละรายการยาบัญชี ง. ที่ 
รพ. มีการติดตามและ
ประเมินการสั่งใช้ยา (drug 
utilization evaluation) 

71.43 71.43 57.14 - - - 

 

 ข้อมูลการสั่งซื้อและสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า
รายการยาส่วนใหญ่ในบัญชียาโรงพยาบาลเป็นยาในบัญชียาหลัก  (ร้อยละ 91.0-97.0) การสั่งยาส่วนใหญ่เป็น
การสั่งยาในบัญชียาหลัก (ร้อยละ 92.0-98.0) สัดส่วนรายการยาที่มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดยังอยู่ใน
ระดับต่ํา และแตกต่างกันแต่ละโรงพยาบาล (ร้อยละ 6.0-26.2) ส่วนมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมอยู่ในระดับปาน
กลางถึงค่อนข้างสูง ร้อยละ 44.4-86.0  โรงพยาบาลชุมชน A มีการกําหนดเงื่อนไขการสั่งยา การติดตามและ
ประเมินผลการสั่งยาบัญชี ง. ร้อยละ 57.1-71.4  ซึ่งการมียาในบัญชียาหลัก การสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก การ
จัดซื้อยาร่วม และการกําหนดเงื่อนไขและติดตามการสั่งยาที่ต้องมีการติดตามการใช้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
เป็นยาที่มีราคาแพง เป็นการดําเนินการที่ลดอิทธิพลการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาต่อการสั่งยาของ
แพทย์  
 จากรายการยา 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าการใช้ยาสูงที่สุด ของโรงพยาบาลระดับ M1 พบว่าเป็นยา
สําหรับโรคเรื้อรัง เช่น น้ํายาล้างไต อินซูลิน ยาลดความดันเลือด ยาลดน้ําตาลในเลือด ยาพ่นสเตียรอยด์และ
ยาขยายหลอดลม ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงที่สุดอย่างต่อเนื่องคือ ยา erythropoietin และ celecoxib ซึ่งเป็นยา
ราคาแพง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ   
 สําหรับโรงพยาบาลระดับ F2 2 แห่ง พบว่ายาที่มีมูลค่าการใช้ยาสูงที่สุด 10 อันดับแรกเป็นยาสําหรับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันเลือด ยาลดน้ําตาลในเลือด และยา omeprazole 
ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด ซึ่งยาที่มีมูลค่าการใช้สูงเหล่านี้เป็นยาในบัญชียาหลักทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
โรงพยาบาลระดบั F2 1 แห่ง มีมูลค่าการใช้ยา vitamin B complex สูงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี  
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5) ตัวอย่างรายการยาที่มีมูลค่าสั่งใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกของ รพ.ระดับ M1 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

ตารางท่ี 6.8 แสดงตัวอย่างรายการยาที่มีมูลค่าสั่งใช้มากท่ีสุด 10 อันดับแรกของ รพ.ระดับ M1 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 

อันดับ รายการ อันดับ รายการ อันดับ รายการ 

1 EPOETIN BETA 5000 I.U./0.3ML.  1 EPOETIN BETA 5000 I.U./0.3ML.  1 EPOETIN BETA 5000 I.U./0.3ML. 

2 NPH 70 + RI 30 FOR PENFILL 100 U/ML. 2 NPH 70 + RI 30 FOR PENFILL 100 U/ML.,3 ML. 2 ALBUMIN HUMAN 20% IN 50 ML.INJ. 

3 PERITONEAL DIALYSIS SOL.LOW 
CA,1.5%DEXTROSE,5 L 

3 TENOFOVIR+EMTRICITABINE+EFAVIRANZ TAB.
สปสช 

3 SALMETEROL25+FLUTICASONE250 EVOHALER 

4 AMLODIPINE BESYLATE 5 MG.TAB. 4 ALBUMIN HUMAN 20% IN 50 ML.INJ. 4 RABIES VACCINE 0.5 ML.INJ. 

5 CELECOXIB 200 MG.CAP. 5 CELECOXIB 200 MG.CAP. 5 ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN 1000 IU/5 ML INJ. 

6 ALBUMIN HUMAN 20% IN 50 ML.INJ.ED 6 AMLODIPINE BESYLATE 5 MG.TAB. 6 EPOETIN ALFA 4000 IU INJ. 

7 HYDRALAZINE HCL.25 MG.TAB. 7 SIMVASTATIN 40 MG.TAB. 7 THREE IN ONE PARENTERAL NUTRITITION 1448 
ML. 

8 SIMVASTATIN 40 MG.TAB. 8 HYDRALAZINE HCL.25 MG.TAB. 8 ERTAPENEM 1 G.INJ. 

9 METFORMIN 500 MG TAB. 9 METFORMIN 500 MG TAB. 9 SALMETEROL50+FLUTICASONE250 ACCUHALER 

10 LANTHANUM CARBONATE 500 MG.TAB. 10 ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN 1000 IU/5 ML 
INJ. 

10 SALMETEROL50+FLUTICASONE500 ACCUHALER 
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6) ตัวอย่างรายการยาที่มีมูลค่าสั่งใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกของ รพ.ระดับ F2 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

ตารางท่ี 6.9 แสดงตัวอย่างรายการยาที่มีมูลค่าสั่งใช้มากท่ีสุด 10 อันดับแรกของ รพ.ระดับ F2 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

อันดับ รายการ  มูลค่าสั่งใช้  อันดับ รายการ  มูลค่าสั่งใช้  อันดับ รายการ  มูลค่าสั่งใช้  

1 Omeprazole 20 mg 
    
610,397.50  1 Omeprazole 20 mg  641,371.00  1 Simvastatin 20 mg  729,344.50  

2 Simvastatin 20 mg 
    
574,053.00  2 Simvastatin 20 mg  611,761.50  2 Omeprazole 20 mg  667,218.50  

3 Gemfibrozil 600 mg 
    
323,507.50  3 Aspirin 81 mg  230,296.50  3 Aspirin 81 mg  229,556.50  

4 Aspirin 81 mg 
    
232,029.00  4 Aspirin 81 mg  230,296.50  4 Aspirin 81 mg  229,556.50  

5 Aspirin 81 mg 
    
232,029.00  5 Gemfibrozil 600 mg  222,055.00  5 Enalapril 5 mg  172,056.50  

6 Enalapril 5 mg 
    
188,077.00  6 Enalapril 5 mg  177,012.00  6 Gemfibrozil 600 mg  163,837.50  

7 Losartan 50 mg 
      
82,090.50  7 Omeprazole 20 mg inj.    93,535.00  7 Losartan 50 mg    75,509.00  

8 Omeprazole 20 mg inj. 
      
81,345.00  8 Losartan 50 mg    68,604.50  8 Ibuprofen 400 mg    57,060.00  

9 Fenofibrate 100 mg 
      
63,964.25  9 Ibuprofen 400 mg    57,613.00  9 Omeprazole 20 mg inj.    50,530.50  

10 Ibuprofen 400 mg 
      
50,937.00  10 Enalapril 20 mg    39,065.00  10 Enalapril 20 mg    39,038.00  
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7)  ตัวอย่างรายการยาที่มีมูลค่าสั่งใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกของ รพ.ระดับ F2 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

ตารางท่ี 6.10 แสดงตัวอย่างรายการยาที่มีมูลค่าสั่งใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกของ รพ.ระดับ F2 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อันดับ รายการยา มูลค่าการสั่งใช้ยา อันดับ รายการยา มูลค่าการสั่งใช้ยา อันดับ รายการยา มูลค่าการสั่งใช้ยา 

1 METFORMIN 500 mg. 
      

11,258,456.00  1 METFORMIN 500 mg.    1,175,082.00  1 METFORMIN 500 mg.    1,217,603.00  

2 AMLODIPINE 5 mg.        7,431,841.70  2 AMLODIPINE 5 mg.      697,310.00  2 AMLODIPINE 5 mg.      767,938.00  

3 SIMVASTATIN 20 mg.        5,705,371.00  3 OMEPRAZOLE 20 mg.      641,371.00  3 SIMVASTATIN 20 mg.      729,344.50  

4 OMEPRAZOLE 20 mg.        5,271,014.00  4 SIMVASTATIN 20 mg.      611,761.50  4 OMEPRAZOLE 20 mg.      667,218.50  

5 GLIPIZIDE 5 mg.        4,370,601.84  5 GLIPIZIDE 5 mg.      519,077.50  5 GLIPIZIDE 5 mg.      558,422.00  

6 GEMFIBROZIL 600 mg.        3,143,549.80  6 HYDRALAZINE 25 mg.      470,963.75  6 HYDRALAZINE 25 mg.      530,502.50  

7 ENALAPRIL5MG 5 mg.        2,711,639.41  7 VITAMINBCOMPLEX      266,423.50  7 VITAMINBCOMPLEX      248,751.00  

8 ASPIRIN 81 mg.        2,584,348.00  8 ASPIRIN 81 mg.      230,296.50  8 ASPIRIN 81 mg.      229,556.50  

9 HYDRALAZINE 25 mg.        2,567,049.75  9 GEMFIBROZIL 600 mg.      222,055.00  9 
SODIUMBICARBONATE 300 
mg.      208,712.50  

10 VITAMINBCOMPLEX        2,170,350.60  10 
FERROUSFUMARATE 200 
mg.      202,099.00  10 

FERROUSFUMARATE 200 
mg.      204,851.00  
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7. อภิปรายผล 

 การติดตามการสั่งใช้ยาเพ่ือใช้ประกอบการติดตามผลการดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการ
ขายยาที่จําเป็น ต้องมีข้อมูลหลัก 2 ส่วนได้แก่ข้อมูลการส่งเสริมการขาย และข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์  โดย
ข้อมูลส่วนแรก คือ ข้อมูลการส่งเสริมการขายได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อยา วิธีการส่งเสริมการขาย วันเวลาที่ส่งเสริมการ
ขาย และรหัสแพทย์ และชื่อโรงพยาบาลที่ไปทําการส่งเสริมการขาย สําหรับสถานการณ์ที่ผ่านมา มีเพียงผลการ
สํารวจของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นข้อมูลของบริษัท ไม่มีข้อมูลจากการสั่งซื้อหรือสั่งใช้ ที่
อาจนํามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับแบบแผนการสั่งยาของแพทย์ สําหรับข้อมูลส่วนที่ 2 คือ การสั่งใช้ยาของแพทย์ 
ขณะนี้มีข้อมูลแฟูมรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม และฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ประเมิน
การสั่งยาของแพทย์และติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราและชนิดของการสั่งยาของแพทย์ และลักษณะของผู้ปุวยได้  
ฝุายเภสัชกรรมและเลขานุการกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy Therapeutic Committee, PTC) 
ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ได้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลในการวิเคราะห์แบบแผนการสั่ง
ยาของแพทย์ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Service Plan) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาตามเกณฑ์ (drug 
utilization evaluation, DUE) สําหรับยาที่มีเงื่อนไขการใช้และยาราคาแพง เช่น ยาปฏิชีวนะหรือยารักษามะเร็ง
บางชนิด และใช้วิเคราะห์ชนิด ปริมาณและมูลค่าการสั่งยานอกบัญชียาหลัก เทียบกับการสั่งยาของโรงพยาบาลที่
ผ่านมา ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสะท้อนข้อมูลกลับให้แพทย์รายบุคคลหรือรายแผนก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการใช้
ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลร่วมกับข้อมูลชุดอ่ืน เพ่ือติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการขายยาของ
บริษัทยาต่อพฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์ 
 ความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลจะวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งยาของแพทย์เพ่ือประกอบการติดตามการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา โรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลการเข้าพบและกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายยาของผู้แทนยากับแพทย์ผู้สั่งยา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนําเสนอข้อมูลต่อ PTC ในประเด็นเชิงจริยธรรม
การส่งเสริมการขายยา และมีการดําเนินการจัดการ กรณีท่ีพบอิทธิพลจากการส่งเสริมการขายยาต่อแบบแผนการสั่ง
ยาที่อาจส่งผลต่อผลการรักษาและค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล  
 จากการทดสอบความเป็นไปได้ของเครื่องมือเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาของแพทย์
ในระดับโรงพยาบาล ด้วยการรับฟังความเห็นจากโรงพยาบาลพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้อมูลการสั่งซื้อยา
และการสั่งยาของแพทย์ตามประเด็นไว้พร้อมในการรายงานแล้ว จําเป็นต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล 
 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

8.1 ผู้อํานวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลสามารถนําเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการ
สั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นระยะ  

8.2 นักบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer, CFO) หรืองานตรวจสอบภายในของจังหวัด
สามารถนําเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลในจังหวัดเป็นระยะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสังเกตสัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยา ซึ่งอาจมีอิทธิพลของการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา 

8.3 เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมของการสั่งยาตามเกณฑ์ (drug utilization evaluation, DUE) 
เป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับดูแลการสั่งใช้ยาให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับยาที่ต้องมี
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การควบคุมการใช้และยาราคาแพง  จึงเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายให้โรงพยาบาลมีการ
รายงานการดําเนินการ DUE ของแต่ละโรงพยาบาลโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ คาดว่าจะเกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์ต่อไป 

8.4 สําหรับระดับประเทศ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการใช้ ข้อมูลจากแฟูม
รายงานมาตรฐานเพ่ือใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการสั่งยา โดยเฉพาะยานอกบัญชียาหลักและ
ยาราคาแพง เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการดําเนินการส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ 
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บทที่ 7 

สรุปการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของ
รัฐ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฯ โดย สํารวจ
สถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจ การนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ และการพัฒนาเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ เพ่ือติดตามสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ในโรงพยาบาล โดยมี
รูปแบบการวิจัยในลักษณะการวิจัยผสมวิธี (mixed methods research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. สรุปการศึกษา 

สรุปการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1.1 ผลการส ารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจ การน าเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ  

การสํารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจ การนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติ สํารวจด้วยแบบ
สํารวจดังกล่าวใช้กรอบแนวคิดของ Donabedian (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบัค (Cronbach's 
alpha coefficient) เท่ากับ 0.735) มีการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ ความเข้าใจ การนําเกณฑ์จริยธรรม
ฯไปปฏิบัติ ใน 13 เขตสุขภาพด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการสํารวจ มีผู้ตอบกลับจํานวน 1,022 คน 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเภสัชกร (ร้อยละ 76.0) ผลการศึกษาพบว่ามีโครงสร้างการนําเกณฑ์
จริยธรรมไปปฏิบัติครบทุกเขตสุขภาพ โดยทุกเขตสุขภาพให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสั่งใช้ยาตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติ ร้อยละ 97.9 นโยบายการสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา ร้อยละ 93.0 และให้
ความสําคัญกับนโยบายการจัดซื้อยาแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย ร้อย
ละ 92.9 ซึ่งนโยบายเหล่านี้นับว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ 
ไปปฏิบัติ ส่วนการรับรู้โครงสร้างการดําเนินการเหล่านี้ในทุกประเด็นในบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มการรับรู้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การประกาศนโยบายจัดให้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับของโรงพยาบาลขึ้นเองและการ
สื่อสารให้รับทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ในระดับผู้บริหารซึ่งหมายถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาล
และหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมมีแนวโน้มที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งมีความแตกต่างกับหัวหน้ากลุ่มแพทย์และแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยการรับรู้ของผู้อํานวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 79.1 ร้อยละ 97.2  และ 78.7 ตามลําดับ ส่วนหัวหน้ากลุ่มแพทย์ และแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 50.0  

จากผลการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ในงานวิจัยนี้ เห็นได้ว่ามีสัดส่วนการ
รับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นกว่าเดิมที่มีร้อยละการรับรู้เพียงร้อยละ 30 -40 จาก
การศึกษา เมื่อปี 2559-2560 กรณีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมีแนวโน้มที่มีความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจกล่าวโดยรวมว่าโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อน
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแพทย์และ
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บุคลากรที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้มีระบบการเฝูาระวังหรือกํากับติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ เพ่ิมมากข้ึน 
1.2 การพัฒนาเครื่องมือประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

ด้วยการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่ผ่านมา ยังมิได้มีการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการประเมินตนเองของโรงพยาบาล รวมทั้งมิได้มีการ
แสดงเอกสารหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือยืนยันว่ามีการปฏิบัติจริง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักการข้ึนจากการบูรณาการแนวคิดของการประเมินธรรมาภิบาลในการ
จัดการระบบยา (Governance in pharmaceutical system) ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Health 
Accreditation) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)   และแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งให้ความสําคัญกับหลักการ 5 ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทํางาน
ของบุคลากรหน่วยงาน และได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความเฉพาะกับงานของโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะ
ในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา  แล้วนําเข้ามาพิจารณาในการประชุม
แบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนจากสํานักงาน 
ป.ป.ช ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะทํางานส่งเสริม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ทําให้ไดห้ลักการรวมทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้ 

1) การน าองค์กร เป็นการประเมินการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล และการ
ดําเนินการของผู้บริหารสูงสุดต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของบุคลากร การส่งเสริมให้คํานึงถึงผลประโยชน์ผู้ปุวยและส่วนรวม 
การส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพของผู้ปุวย และการกําหนดให้การ
สั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

2) การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม เป็นการประเมินการใช้อํานาจของผู้บริหาร โดยคํานึงถึงความ
เป็นธรรมและหลักจริยธรรม ในการคัดเลือกผู้เข้าประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานที่ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทยา การจัดระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา และการสั่งใช้ยา การสั่งการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล เพ่ือปูองกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยพ่วงกับ
การจัดซื้อยาของโรงพยาบาล แต่นําไปใช้ในกิจการส่วนตน การกํากับดูแล ตรวจสอบการนํา
สิ่งของหรือบริการจากบริษัทยา ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3) การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและธรรมาภิบาลระบบ
ยาประกอบด้วยหลักการย่อย 3  องค์ประกอบ ดังนี้ 
ก.   การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาลโดยการมี

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด หรือคณะกรรมการอ่ืนในลักษณะของสห
วิชาชีพ การจัดซื้อจัดหา และการสั่งใช้ยา รวมถึงการจัดทําแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ และมีการกํากับติดตาม การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการรายงาน
ข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

ข.   กระบวนการด าเนินที่ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่กําหนด และการให้ข้อมูลแก่
สาธารณชน รวมถึงผู้แทนยา/บริษัทยาอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ  
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ค.   การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในโรงพยาบาล ไม่มีการส่งเสริมการโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขายยาใดๆ ในเชิงธุรกิจ การไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่เงิน และ
ประโยชน์อื่น ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เพ่ือแลกกับการจัดซื้อ จัดหายาหรือสั่งใช้ยา หรือ
การรับที่นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา89  

4) การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  เป็นการประเมินผู้บริหารสูงสุดในการให้
ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ การทบทวนนโยบายและ
มาตรการ การนําผลการตรวจสอบของหน่วยงานเกี่ยวข้องไปปรับปรุงการทํางาน รวมถึงการ
จัดทําแผนงานและดําเนินการตาแผนงานเพื่อลดโอกาสที่นําไปสู่การแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ การวางระบบเฝูาระวัง การร้องเรียนและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้ร้องเรียน 

5) คุณภาพการด าเนินงาน เป็นการประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของโรงพยาบาล
เป็นไปอย่างโปร่งเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด บุคลากรให้การปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม ให้ข้อมูลที่จําเป็นอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และการไม่เรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่อ่ืน 
หรือประโยชน์อื่นที่อาจคํานวณเป็นเงินได้เป็นการส่วนตัวเพ่ือแลกกับการจัดซื้อ จัดหายา และ /

หรือการสั่งใช้ยา 

6) มาตรการและประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาลได้มีการสื่อสาร
ประกาศเกณฑ์จริยธรรม แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ช่องทางร้องเรียน และการ
แจ้งกลับผลการแก้ปัญหาหรือดําเนินการตามข้อร้องเรียน 

7) การปรับกระบวนงาน เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาลมีการปรับกระบวนงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑจ์ริยธรรมฯ การมีแนวปฏิบัติในการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้แทนยา และผลการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาว่าเป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  

 

จากหลักการและแนวคิดข้างต้น นําไปสู่การออกแบบประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติที่
ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ แต่ละแบบมีกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ไม่ซ้ําซ้อนกัน โดยเป็นการ
ประเมินรอบด้าน ครอบคลุมการประเมินตนเอง แล้วมีการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงพร้อมแสดง
เอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับและการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาล รวมทั้งมีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลซึ่งมิใช่เป็นผู้รับผิดชอบการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติโดยตรง และการ
ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินจากประชาชนหรือผู้รับบริการจาก
โรงพยาบาลโดยตรง ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่จัดเป็นผู้รับบริการจาก
โรงพยาบาลโดยอ้อม 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินในการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไป
ปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ไม่สามารถเข้าเยี่ยมและประเมิน ณ สถานที่จริงได้ จึง
จําเป็นต้องปรับเป็นการประเมินออนไลน์ โดยให้โรงพยาบาลนําส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่

                                                                 
89 การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหก้ันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏบิัติกันในสังคม 
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รวมถึงภาพถ่าย ณ สถานที่จริงแทน และเปิดโอกาสให้มีการนําส่งเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติมได้ หาก
พบว่าเอกสารและหลักฐานที่ได้รับนั้นยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน  

แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ประกอบด้วยแบบประเมินย่อย 4 แบบ โดยแต่ละ
แบบมีกลุ่มเปูาหมาย และวิธีการนําไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้   

1) แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นการประเมินตนเอง (self - 
assessment)  
 กลุ่มเปูาหมาย : ผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการโรงพยาบาล  
 ประเมินโรงพยาบาลแห่งละ 1 ชุด 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

2) แบบประเมินเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) (ค่า
ความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.939) 
 โรงพยาบาลเป็นผู้นําส่งเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 ชุด เพื่อให้ผู้วิจัยส่งต่อ

ผู้ตรวจประเมินเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
 ผู้ตรวจประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยเลือกมาจากเภสัชกรอาวุโสที่มีประสบการณ์ใน

การประเมินงานของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี จํานวน 2 ท่าน 
 การประเมินให้ใช้วิธีประเมินเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นอิสระ ก่อนนํา

ผลการประเมินมาประชุมแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้วิจัยเพื่อให้ได้ผลการประเมินหรือ
คะแนนที่เป็นมติเอกฉันท์ของผู้ตรวจประเมินทั้งสองท่าน 

 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 
3) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายใน (internal assessment) (ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.939) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ในที่นี้ หมายถึง  

  (1)  บุคลากรของโรงพยาบาลที่อาจเป็นแพทย์ผู้สั่งใช้ยา (แพทย์/ทันตแพทย์)  
    (2)  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมหรือเภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบริหาร   

เวชภัณฑ์/จัดซื้อยา  
    (3)  เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานผู้ปุวยนอก งานผู้ปุวยใน   
    (4)  ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น  

(5)  กรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด  
(PTC) 

 กําหนดสัดส่วนให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน/อนุกรรมการในคณะกรรมการ 
           เภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 กําหนดสัดส่วนให้แพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) มี 
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 กําหนดสัดส่วนให้ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ 
บําบัด (PTC) มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 
4) แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายนอก (external assessment) (ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.841) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก ได้แก่  ผู้แทนยาหรือผู้แทนของบริษัทยาที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มเปูาหมาย : ให้เก็บข้อมูลจากผู้แทนยาที่เคยมาติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโรงพยาบาล 
 คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 

 

นอกจากการประเมินด้วยแบบประเมินทั้ง 4 แบบ แล้ว ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือ
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
โรงพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสังเกตสัญญาณการเปลี่ยนแปลง (signal detection) เพ่ือเป็นการ
เฝูาระวังภายในสําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ในการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยานอกเหนือจากการติดตามจากปริมาณและมูลค่าของการใช้ยาสูงสุดอยู่แล้ว 

1.3) ผลการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม 

ผลการศึกษาส่วนที่ 3 นี้ ประกอบด้วยผลการนําเครื่องมือไปทดลองใช้ 2 เครื่องมือ ได้แก่ แบบ
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และ แนวทางการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตามธรรมาภิบาล
ระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

(1) ผลการน าแบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปทดลองใช้ 
ตามที่ได้นําเสนอแล้วว่าสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคโควิด -19 ทําให้ผู้วิจัย

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการเปิดรับ
สมัครโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นมีนาคม 2564 ทํามีโรงพยาบาลที่
สมัครเข้าร่วมมีจํานวนเพียง 67 แห่ง และโรงพยาบาลที่ส่งผลประเมินตนเองมามีเพียง 13 แห่ง 
โรงพยาบาลที่ส่งผลการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมี 9 แห่งและโรงพยาบาลที่ส่งผลการ
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมี 5 แห่ง โดยที่มีโรงพยาบาลเพียง 2 แห่งที่ส่งผลการ
ประเมินครบทั้ง 4 รูปแบบย่อย  โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด M1 (โรงพยาบาลทั่วไป) และ F2 
(โรงพยาบาลชุมชน) อย่างละแหง่ โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง โรงพยาบาลแห่งแรกแจ้งว่าไม่รับการ
สนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยา ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่สองแจ้งว่ารับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

ผลจากการทดลองประเมินการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติที่ได้นําเสนอจากโรงพยาบาลที่
รับและไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยา มีผลการประเมินคะแนนที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้มาจาก
สาเหตุหลักอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก โรงพยาบาลที่รับและไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทยาต่างได้รับการประเมิน
ว่าขาดหลักฐานมาแสดงเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า เมื่อไม่รับการสนับสนุนแล้ว โรงพยาบาล
ย่อมไม่มีหลักฐานมาแสดง แต่ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่เป็นผู้ตรวจประเมินยอมรับและให้
คะแนนได้ หากมีการระบุไว้ในแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลให้ชัดเจน และยังได้
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมด้วยว่าวิธีการประเมินที่เหมาะสมกว่าควรเป็นการตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่จริง 
ซึ่งในส่วนนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยว่าการพิสูจน์ตรวจสอบอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแทนการประเมินออนไลน์ เพ่ือให้โรงพยาบาลได้รับคะแนน
ตามความเป็นจริง  
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ประการที่สอง ผลการประเมินที่ได้รับจากทั้งสองโรงพยาบาลชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลไม่ได้ระบุแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็น
เรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งดําเนินการเพ่ือให้โรงพยาบาลของรัฐสามารถปกปูองชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจในเรื่องนี้ไว้ได้  

ประการที่สาม โรงพยาบาลที่เป็นกรณีตัวอย่างทั้งสองแห่งยังมิได้มีการดําเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ทําให้ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ ผล
การศึกษาในครั้งนี้  ควรเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลและผู้ร้องเรียนที่อาจ
เป็นผู้ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงหรือผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ 
 ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นด้วยว่าโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งยังขาดทักษะในการเลือกแสดง
หลักฐานที่สอดคล้องกับเรื่องที่ดําเนินการ ซึ่งอาจแก้ไขด้วยการแสดงตัวอย่างหลักฐานที่เป็น
ทางการและน่าเชื่อถือ รวมทั้ง อาจมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรม ตลอดจนการแสดงตัวอย่างหลักฐานที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ 

1.4) การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือติดตามอิทธิพลจากการส่งเสริมการขายยาต่อการสั่งยาของแพทย์  
แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ   

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับโรงพยาบาล  
ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโรงพยาบาลได้แก่ การสั่งซื้อยามาสํารองในคลังโดยยัง

ไม่จําเป็นการซื้อยาปริมาณมาก การสั่งซื้อยานอกบัญชียาโรงพยาบาลสําหรับผู้ปุวยเฉพาะราย การ
สั่งซื้อยาท่ีมีผู้ผลิตน้อยราย การซื้อยาราคาแพงกว่าราคาจากการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด การสั่งซื้อ
ยาต้นแบบที่มีราคาสูงกว่า กรณีที่มียาชื่อสามัญ และแบบแผนการสั่งยาของแพทย์ รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลสั่งซื้อและสั่งใช้ยา ร่วมกับข้อมูลจากการสํารวจ 

แหล่งข้อมูล: ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล 
(HIS) ฐานข้อมูลการสั่งซื้อยาและคลังยา (Inventory database) ข้อมูลจากรายงานการสั่งซื้อยา
และกิจกรรมการส่งเสริมการขายยา  การประเมินตนเองด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ที่นํามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกัน 

 ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน: ภาพรวมประเทศ เขต จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย มูล
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานบริการสุขภาพของรัฐต่อปี  ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของแต่ละโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านยาต่อประชากร มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านยาของ
ยาแต่ละกลุ่มยาสูงสุด 10 อันดับแรก เฉพาะผู้ปุวยนอก มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านยาของยาแต่
ละกลุ่มยาสูงสุด 10 อันดับแรก แยกตามสิทธิรักษาพยาบาลในผู้ปุวยนอก  ร้อยละการสั่ง
ใช้ในบัญชียาหลักต่อการใช้ยาทั้งหมด แยกตามรายกลุ่มยา 

 ข้อมูลส่วนที่  2 ประเด็นการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูล ภาพรวมของประเทศ และ
เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลประเภทเดียวกัน ในจังหวัดหรือเขตเดียวกัน   
- รายการยาที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูง 20% แรกของมูลค่ายาที่ใช้ทั้งหมด เช่น ยาในบัญชี

ยา จ.2   
- การสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ (indication) ซึ่งหมายถึงการจ่ายยาเกินความจําเป็น  
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- การสั่งยาต่างกันด้วยข้อบ่งชี้เดียวกันโดยแพทย์สาขาเดียวกันสังเกตยาบางชนิดที่สั่งใช้
จํานวนสูงผิดปกติ  ยาที่มีแนวโน้มการใช้สูง ยานอกบัญชียาหลัก และยาราคาแพง 

- โรงพยาบาลที่มีนโยบายยาชนิดเดียวยี่ห้อเดียว (one generic one brand name)  
- รายการยาของโรงพยาบาล ที่มีมากกว่า 1 ชื่อการค้า ทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ  
แหล่งข้อมูลและลักษณะข้อมูล:  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยฐานข้อมูล Health 

Data center (HDC) 
การสั่งใช้ยาเพ่ือใช้ประกอบการติดตามผลการดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริม

การขายยาที่จําเป็น ต้องมีข้อมูลหลัก 2 ส่วนได้แก่ข้อมูลการส่งเสริมการขาย และข้อมูลการสั่งใช้
ยาของแพทย์  โดยข้อมูลส่วนแรก คือ ข้อมูลการส่งเสริมการขายได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อยา วิธี การ
ส่งเสริมการขาย วันเวลาที่ส่งเสริมการขาย และรหัสแพทย์ และชื่อโรงพยาบาลที่ไปทําการส่งเสริม
การขาย สําหรับสถานการณ์ที่ผ่านมา มีเพียงผลการสํารวจของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนปัจจุบันที่เป็นข้อมูลของบริษัท ไม่มีข้อมูลจากการสั่งซื้อหรือสั่งใช้ ที่อาจนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ร่วมกับแบบแผนการสั่งยาของแพทย์ สําหรับข้อมูลส่วนที่ 2 คือ การสั่งใช้ยาของแพทย์ 
ขณะนี้มีข้อมูลแฟูมรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม และฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่ง
สามารถใช้ประเมินการสั่งยาของแพทย์และติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราและชนิดของการสั่งยา
ของแพทย์ และลักษณะของผู้ปุวยได้  ฝุายเภสัชกรรมและเลขานุการกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัด (Pharmacy Therapeutic Committee, PTC) ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ได้ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลในการวิเคราะห์แบบแผนการสั่งยาของแพทย์ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Service Plan) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา
ตามเกณฑ์ (drug utilization evaluation, DUE) สําหรับยาที่มีเงื่อนไขการใช้และยาราคาแพง 
เช่น ยาปฏิชีวนะหรือยารักษามะเร็งบางชนิด และใช้วิเคราะห์ชนิด ปริมาณและมูลค่าการสั่งยา
นอกบัญชียาหลัก เทียบกับการสั่งยาของโรงพยาบาลที่ผ่านมา ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสะท้อน
ข้อมูลกลับให้แพทย์รายบุคคลหรือรายแผนก  

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการใช้ฐานข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลร่วมกับข้อมูลชุดอ่ืน เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยาต่อพฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์  

เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลจะวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งยาของแพทย์เพ่ือประกอบการติดตาม
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา โรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลการเข้าพบและกิจกรรม
การส่งเสริมการขายยาของผู้แทนยากับแพทย์ผู้สั่งยา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนําเสนอข้อมูลต่อ PTC ใน
ประเด็นเชิงจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา และมีการดําเนินการจัดการ กรณีที่พบอิทธิพลจากการส่งเสริมการขาย
ยาต่อแบบแผนการสั่งยาที่อาจส่งผลต่อผลการรักษาและค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล  

นอกจากนี้ตามแนวทางประเด็นที่ให้โรงพยาบาลมีการรวบรวมข้อมูล พบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มี
ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งยาของแพทย์ตามประเด็นไว้พร้อมในการรายงาน และจําเป็นต้องใช้เวลารวบรวม
ข้อมูล 
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2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอจากโรงพยาบาลที่มีการน าแบบประเมินให้มีการทดลองใช้ 
 โรงพยาบาลส่วนใหญ่ มีการดําเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ตามที่มีการสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข 
แต่การปฏิบัติยังไม่เห็นได้ชัดเจนนัก ยกเว้นเรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
(HA) อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กําหนดแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวโยงกับการประเมินและการ
ปูองกันการสั่งใช้ยาที่ไม่สมเหตุผล และการกํากับติดตามในทุกระดับ เช่น การมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2563 ให้โรงพยาบาลต้องทํา Drug use evaluation (DUE) รวมถึงได้มีการแจ้งเวียนหนังสือจากกระทรวง
สาธารณสุข ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เรื่องการรับเงินบริจาคจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล 
ซึ่งได้กําหนดแนวทางรับเงินบริจาคจากบริษัทยาไว้ นอกจากนี้จังหวัดที่มีระบบจัดการด้านยาที่ดี เช่น มีการจัดทํา
กรอบบัญชียาจังหวัด ยังมีการจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัด “แทบไม่ต้องมีผู้แทนมา” รวมไปถึงกระบวนการกํากับ
ติดตามของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) การลงประเมินของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบภายในของจังหวัด การตรวจสอบของเขต รวมทั้งการนิเทศงานที่
เข้มข้นข้ึน ทําให้งานของฝุายเภสัชกรรม มีกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น  
 สําหรับความเห็นกระบวนการประเมินและการพัฒนาเครื่องมือที่ผู้วิจัยดําเนินการ ผู้ปฏบิัติงานเห็นด้วยกับ
หลักการของเครื่องมือที่ใช้ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยให้มีหลักการดังนี้ 

1) ใช้เพ่ือการพัฒนาระบบการดําเนินงานภายในโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต และ
ภาพรวมประเทศ 

2) ใช้ติดตามประเมินผลในภาพรวม และสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยใช้ระดับคะแนน 
3) สามารถบูรณาการในระบบงานประจํา 
4) ไม่เป็นภาระของผู้ให้ข้อมูล 
5) สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 

 นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า กระบวนการประเมินเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ และเห็นประโยชน์กับ
การบูรณาการกับการประเมิน ITA เพราะการถูกประเมินเป็น“การกระตุ้นเตือนและถูกจับตามอง” และข้อมูลจาก
การประเมินจะใช้บอกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้รับทราบ และในการประเมิน ITA ของกระทรวงมีเรื่องยาอยู่แล้วบ้าง 
หากจะบูรณาการ ให้ชี้เปูาประเด็นสําคัญที่อยากทราบ คําถามไม่ควรมีมาก และควรพิจารณาว่ามีหลักฐานใดบ้างที่
ต้องการเพื่อใช้ตอบได้ตรงกับประเด็นที่ต้องการทราบ 
 ผู้ร่วมทดลองใช้แบบประเมินได้สะท้อนความคิดเห็นต่อแบบประเมินว่า คําถามในแบบประเมินมีจํานวน
มาก  ทําให้ใช้เวลาในการตอบและติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล สําหรับแบบประเมินที่ส่ง
ให้บุคลากรตอบ การทําเป็นแบบประเมินออนไลน์ก็สะดวก ต่อไปหากมีนําไปใช้การประเมินอนาคต เสนอให้มีเวลา
ในการตอบและรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินทั้งหมด เช่น โรงพยาบาลใหญ่ 1 เดือน โรงพยาบาลชุมชน 15 วัน 
และควรมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ควรปรับคําถามให้ตรงประเด็นที่ต้องการให้มากขึ้น และแนบหลักฐาน
เท่าที่จําเป็น ส่วนการใช้ข้อมูลเพ่ือติดตามธรรมาภิบาลระบบยา ข้อมูลบางส่วน สามารถดึงมาจากระบบข้อมูลของ
โรงพยาบาล บางส่วนสามารถดูจากรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลสัดส่วนยาบัญชียาหลักและ
ยานอกบัญชียาหลัก แต่ข้อมูลบางส่วนที่สอบถามมา อาจไม่สามารถตอบได้ หากจะเชื่อมโยงการที่บริษัทยา
สนับสนุนให้แพทย์ไปต่างประเทศ กับการสั่งใช้ยาเพิ่ม 

2.2 ข้อเสนอจากงานวิจัย 
1) การประเมินด้วยแบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา  
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2) นโยบายและการดําเนินงาน เพื่อการนําเกณฑ์จริยธรรมสู่การปฏิบัติมีความแตกต่างกันในแต่ละเขต
สุขภาพ และระดับจังหวัด ส่งผลอย่างมากต่อความเข้มข้นในการดําเนินงานของระดับโรงพยาบาล 
ดังนั้นส่วนกลาง ควรมีมาตรการสนับสนุนและกํากับติดตามในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ใน
ทุกระดับ 

3) ควรเร่งพัฒนาความเข้มแข็งและมาตรฐานการทํางานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธรรมาภิบาลระบบยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

4) ควรมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ในวงกว้างผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ 
ควรมีการสื่อสารจากสภาวิชาชีพ หรือราชวิทยาลัย และไม่เฉพาะการสื่อสารภายในโรงพยาบาล 
และการสื่อสารนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว รวมถึงสื่อสารให้ความรู้
ความเข้าใจต่อหลักการของเกณฑ์จริยธรรมฯ ของหน่วยงานราชการ 

5) เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นอาจไม่ได้สมบูรณ์ แต่สามารถใช้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  จึงควร
นําเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น บูรณาการกับการประเมิน MITAS (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment System) เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการติดตามและส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564 

6) การขยายใช้เครื่องมือประเมินธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ไปยังโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงอ่ืนๆ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามข้อมูลการประเมินจากโรงพยาบาลทุกสังกัด 
พร้อมทั้งนําเสนอผลเปรียบเทียบในภาพรวมประเทศ 

7) การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
(1) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ผู้รับผิดชอบการ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลสามารถนําเครื่องมือด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นระยะ  

(2) นักบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer, CFO) หรือผู้รับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายในของจังหวัดสามารถนําเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อยา
และการสั่งใช้ยาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลในจังหวัดเป็น
ระยะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสังเกตสัญญาณการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อยาและ
การสั่งใช้ยา ซึ่งอาจมีอิทธิพลของการส่งเสริมการขายยาของบริษัทยา  

(3) เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมของการสั่งยาตามเกณฑ์ (drug utilization 
evaluation, DUE) เป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับดูแลการสั่งใช้ยาให้เป็นไปตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับยาที่ต้องมีการควบคุมการใช้และยาราคาแพง  จึงเสนอให้
กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายให้โรงพยาบาลมีการรายงานการดําเนินการ  DUE 
ของแต่ละโรงพยาบาลโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ คาดว่าจะเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งยาของแพทย์ต่อไป 

(4) สําหรับระดับประเทศ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการใช้
ข้อมูลจากแฟูมรายงานมาตรฐานเพ่ือใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการสั่งยา 
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โดยเฉพาะยานอกบัญชียาหลักและยาราคาแพง เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการ
ดําเนินการส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาของแพทย์ 

 2.3 ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
 การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่บทบาทของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้สั่งใช้ยาในการเสริมสร้างจริยธรรมและ   
ธรรมาภิบาลในระบบยา โดยมิได้ให้ความสําคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจยาของประเทศไทย ในขณะที่สถานการณ์
การส่งเสริมการขายยากําลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ประเทศที่พัฒนาแล้วได้นํามาตรการทางกฎหมายเข้ามาบังคับใช้
อย่างเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างธรรมภิบาลระบบยาของประเทศให้เป็นระบบที่โปร่งใส สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ 
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนภาคธุรกิจยาตอบรับด้วยการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการ
ส่งเสริมการขายยาให้สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนํามาตรการทางกฎหมาย
มาใช้กับภาคธุรกิจยาของไทยควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ระบบยาของประเทศไทยให้เป็นระบบที่โปร่งใส สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว   
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ภาคผนวก 1 : แบบส ารวจการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล 
ของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
ภาคผนวก 2 : แบบประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
โรงพยาบาลของรัฐส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 
ภาคผนวก 3 : แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ โรงพยาบาล 
ของรัฐส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 
ภาคผนวก 4 : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยาของโรงพยาบาลของรัฐ 
 
ภาคผนวก 5 : แบบเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

ภาคผนวก 6 : ผลการท า Reliability test ส าหรับแบบส ารวจการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ภาคผนวก 7 : ผลการท า Reliability test ส าหรับแบบประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ภาคผนวก 8 เอกสารข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและหนังสือความยิมยอม 
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ภาคผนวก 1 

แบบส ารวจการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล 
ของรัฐทั้งในและนอกสังกดักระทรวงสาธารณสุข  

 
ค าชี้แจง 
1. แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจสถานการณ์ การรับรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยาในโรงพยาบาลของรัฐที่ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
2. กลุ่มเปูาหมายที่ต้องขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

1) ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรือ แพทย์ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ 
2) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หรือ เภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
3) แพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย/งาน 
4) แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 
5) เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน  

 
ค าถามมีทั้งหมด 4 ส่วน รวม 25 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 - 20 นาท ี
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน (5 ข้อ) 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา (5 ข้อ) 
ส่วนท่ี 3 การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล (10 ข้อ) 
ส่วนท่ี 4   ข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ (5 ข้อ) 

 
3.   ข้อมูลที่ท่านตอบจะนําไปใช้ในการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาอย่างมีส่วนร่วมของแต่ละโรงพยาบาล/จังหวัด/เขตสุขภาพ    
4.  ในการตอบแบบสอบถามนี้ ขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อใช้พัฒนามาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่นําไปสู่การพัฒนาระบบยาให้เป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้จริง 
ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีการเปิดเผยเช่ือมโยงไปถึงบุคคลหรือสถานพยาบาลใด จึงไม่ต้องห่วงผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงาน
ของท่าน เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจะถูกทําลาย  
5.  ถ้าท่านยินดีเข้าร่วมการสํารวจครั้งนี้ โปรดแสดงความยินยอมด้วยการทําเครื่องหมาย / ท้ายคําช้ีแจงนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านอาจแจ้งอีเมล์ของท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับ โดยไม่ต้องระบุช่ือ- สกุล  
6. หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อนักวิจัยหลักได้ที่  
(1) ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธ์ิโชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2188330 หรือ 0851684754 อีเมล์ 
suntharee.t@pharm.chula.ac.th  
(2) ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช  สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02- 02-5907155 หรือ 0819529663 อีเมล์ pharmui30@gmail.com 
7. หากได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถา
บัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจุรี 1 ช้ัน 2 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 -2218-
3202, 0-2218-3049 E-mail: eccu@chula.ac.th 
 
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
คณะผู้วิจัย 
 
 
 

mailto:suntharee.t@pharm.chula.ac.th
mailto:pharmui30@gmail.com
mailto:eccu@chula.ac.th


    

176 

การยินยอมให้ข้อมลูในการวิจัยโดยสมัครใจ 

ในการให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการนําผลการศึกษาไปพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย และต้องการ
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ หากท่านยินยอมให้ข้อมูล กรุณาเลือก 
"ยินยอม" หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถเลือก "ไม่ยินยอม" และออกจากหน้าแบบแบบสํารวจนี้ โดยไม่ต้องตอบคําถามใด ๆ ใน
หน้าถัดไป 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมลูการวิจยัโดยสมัครใจ 

o ยินยอม 
o ไม่ยินยอม (ถ้าท่านเลือกข้อนี้ ท่านไม่จําเป็นต้องตอบคําถามในหน้าถัดไป  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยกาเครื่องหมาย / ลงในแต่ละข้อ หากไม่ประสงค์จะตอบ สามารถข้ามไปตอบข้อถัดไปได้ 
1. ท่านเป็น 2. อายุงานของท่านในต าแหน่งปัจจุบัน   
 o ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย      

o หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
o แพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย/งาน      
o แพทย ์   
o เภสัชกร 

 o ต่ํากว่า 1 ปี 
o 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 
o 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 
o 10 ปีขึ้นไป แตไ่ม่ถึง 20 ปี 
o 20 ปีขึ้นไป 

สําหรับแพทยโ์ปรดระบคุวามเชี่ยวชาญของท่าน 
o กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
o กลุ่มงานอายุรกรรม 
o กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปดิิกส ์
o กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
o กลุ่มงานสตูินรีเวชกรรม 
o กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา 
o กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
o กลุ่มงานจิตเวช 
o กลุ่มงานจักษุวิทยา 
o กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
o อื่น ๆ โปรดระบุ........ 

สําหรับเภสัชกรโปรดระบุแผนก/ฝาย/กลุม่งาน 
o งานจัดซื้อ/คลังยา 
o งาน OPD 
o งาน IPD 
o งานผลิตยา 

 

3. โรงพยาบาลของท่าน สังกัดหน่วยงานใด 
 o กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 o กระทรวงกลาโหม 
 o สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 o กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 o กรุงเทพมหานคร 
 o อื่น ๆ 
4. โรงพยาบาลของท่านต้ังอยู่ในจังหวัดใด  

……………………………………………….. 
เขตสุขภาพ
ที…่……………………………………………… 

5. ระดับขนาดโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า 
 o A โรงพยาบาลศูนย์หรือเทียบเท่า 
 o S โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่/โรงพยาบาลทั่วไปหรือเทียบเท่า 
 o M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กหรือเทียบเท่า 
 o M2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงขึ้นไปหรือเทยีบเท่า 
 o F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดเตียง 90 -120 เตียงหรือเทยีบเท่า 
 o F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียงหรือเทียบเท่า 
 o F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาดเตียง 30 เตียงหรือเทียบเท่า 
 o อื่น ๆ 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมาย และมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 
          กรุณาให้ข้อมูลตามความเห็นและการรับรู้ของท่านเอง โดยกาเครื่องหมาย / ลงในแต่ละข้อ โดยบางข้อท่านสามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1  ข้อ 
1. ท่านรับทราบเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 o เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจดัหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2557  
 o เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 o เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  (PReMA) 
 o เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลติยาแผนปัจจุบัน (TPMA) 
 o ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
2. ท่านมีความเห็นว่าข้อใดเป็นหลักการส าคัญของเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา (ตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ) 
 o ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องกับการจดัซื้อจัดหายาไม่พึงรับเงิน ของขวัญ สิ่งของ หรือผลประโยชน์

อื่นใด ๆ จากบริษัทยาหรือผู้แทนยา และในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องพึงแสดงความโปร่งใสว่าตนมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่างไร 

 o สถานพยาบาลพึงจัดให้มีระบบรองรับการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา เพื่อให้การรับการสนับสนุนน้ัน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 

 o บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้ปวุยเป็นสําคญั ไม่พึงให้ข้อมูลในเชงิโฆษณาหรือ
ส่งเสริมการขายยาที่เกินความจริง และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 o ผู้แทนยาพึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ไม่ละเลย
ข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา 

 o ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
3. โรงพยาบาลของท่านได้ด าเนินการตามแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

(RDU Hospital - P-L-E-A-S-E) หรือไม่ 
 o ดําเนินการแล้วและผ่านตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดว่าด้วยการส่งเสริมจรยิธรรมในการสั่งใช้ยาและการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลในระบบยา (ตัวช้ีวัด E- Ethics ใน P-L-E-A-S-E) 
 o กําลังดําเนินการ 
 o ยังไม่ดําเนินการ 
 o ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
4. โรงพยาบาลของท่านผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์จริยธรรมฯ (E- Ethics ใน P-L-E-A-S-E) หรือเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดว่าด้วย

การส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา ในระดับใด 
 o 1 
 o 2 
 o 3 
 o 4 
 o 5 
 o ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
5. ท่านมีความเห็นว่าข้อใดเป็นหลักการส าคัญของเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฯ ที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.)  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 o ห้ามมิให้เจา้หน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ใด  นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรไดต้ามกฎหมาย เว้นแต่การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา (มาตรา 128) 

 o ห้ามผู้แทนยาหรือบริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทําการ 
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 ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 
176) 

 o บริษัทยาท่ีไม่จดัให้มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกนั มิให้มีการกระทําความผดินั้น มีความผิดตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 176) 

 o ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที่ 3  การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล 
โปรดให้ข้อมลูการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในโรงพยาบาลของท่านตามหัวข้อต่อไปนี ้โดยกาเครือ่งหมาย / ลงในแต่ละข้อ 
 

ข้อความ ใช่ 
ไม่ใ
ช ่

ไม่
ทราบ/ 
ไม่แน่ใจ 

1. โรงพยาบาลของท่านมีการประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารให้รับทราบท่ัวกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

   

2. มีคณะกรรมการรับผดิชอบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯไปปฏิบัติและทําหน้าที่กํากับติดตาม
ต่อเนื่อง 

   

3. มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล 

   

4. มีระเบยีบหรือแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้มีการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบตัิ    
 สําหรับระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลของท่านไดด้ําเนินการแล้ว    
 - แนวทางการอนุญาตให้ผู้แทนยาเข้าพบในระหว่างการปฏิบตัิงาน    
 - แนวทางการรับของขวัญ ของชําร่วย ฯลฯ และบริการส่วนตัวจากบริษัทยา    
 - แนวทางการรับการสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มสําหรบัการประชุมย่อยในโรงพยาบาล    
 - แนวทางการรับครภุัณฑห์รือสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น    
 - แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม ่

กีฬาสี ฯลฯ 
   

 - แนวทางการรับและสั่งใช้ “ยาตัวอย่าง” จากบริษัทยา    
 - แนวทางการรับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง จากบริษทัยา 
   

 - แนวทางการรับเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเขียนบทความ และการรับทุนวิจัย
จากบริษัทยา 

   

 - แนวทางการรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรูใ้นบริเวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับ
เผยแพรค่วามรู ้

   

 - ระบบการเฝูาระวัง ติดตามและพจิารณเรื่องร้องเรยีนกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตามเกณฑจ์ริยธรรม
ฯ 

   

5. มีระบบการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/เขต/เครือข่าย    
6. มีนโยบายใหส้ั่งใช้ยาตามบญัชียาหลักแห่งชาต ิ    
7. มีนโยบายใหส้ั่งใช้ยาด้วยช่ือสามญัทางยา    
8. มีระบบเฝูาระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาราคาแพงหรือยาที่มีปรมิาณทีส่งูหรือต่ําผดิปกติ     
9. มีแนวปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา     
10. มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
 
       ในภาพรวม ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนสําหรับผลการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบตัิในโรงพยาบาลของ
ท่านเท่าใด………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...... 
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ส่วนที่ 4  ข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบในการน าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ                                                                             
           ขอให้ท่านพิจารณาว่าเหน็ด้วยหรือไม่กับข้อเสนอต่อการพฒันารูปแบบในการนําเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปฏบิัต ิ
           A = เห็นด้วยและได้ดําเนินการแล้ว   B = เห็นด้วย   C =ไม่เห็นด้วย   D = ไม่ทราบ/ไม่แนใ่จ 

ข้อความ A B C D 

1. นโยบายที่กําหนดให้ผู้แทนบริษัทยานําเสนอข้อมลูกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม (group detailing) แทน
การให้ข้อมูลแก่แพทย์เป็นรายบุคคล 

    

2. การจัดแบ่งพื้นที่ของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะสําหรับผู้แทนบริษัทยา โดยไม่
กระทบกับพ้ืนท่ีที่ใช้บริการผู้ปุวยกบัญาติที่เข้ามารับบริการ 

    

3. นโยบายการไมร่ับของขวัญจากบรษิัทยา (No Gift Policy)     
4. นโยบายบังคับให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เงิน สิ่งของ หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทยา เพื่อแสดงความโปร่งใส 
ผู้ปุวยสามารถตรวจสอบได้ (สหรฐัอเมริกา เริม่ดําเนินการตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2013 และยุโรป เริม่
ดําเนินการในปี พ.ศ. 2561) 

    

5. โปรดให้ความเห็นว่า นโยบาย กลวิธี หรือมาตรการใด ในข้อต่อไปนี ้ถ้าดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว จะสามารถควบคมุการ
ส่งเสริมการขายยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ระบบยาโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 - เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศและของหน่วยงาน     
 - เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยานําเข้า (PReMa) และบริษัทผู้ผลิตยา

ภายในประเทศ (TPMA) 
    

 - นโยบายของโรงพยาบาลในการสนับสนุนการนําเกณฑจ์ริยธรรมฯ ไปปฏิบัติ     
 - นโยบายการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาล     
 - นโยบายการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาต ิ     
 - นโยบายการสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามัญทางยา     
 - นโยบายการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด/เขต     
 - นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลของประเทศ (RDU Hospital - P-L-E-A-S-E)     
 - นโยบายการส่งเสริมการตดิตามและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยา      
 - ระบบการเฝูาระวัง ตดิตามและพิจารณเรื่องร้องเรียนกรณีที่การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

จริยธรรมฯ 
    

 - บทบาทการนําของอาจารย์แพทยอ์าวุโสที่สนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตผุล     
 - จริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์หรือเภสัชกร     
 - วัฒนธรรม วิธีคิดเกีย่วกับจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานนั้น     
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

(กฎหมาย ป.ป.ช.) 
    

 
 

ข้อเสนอแนะ โปรดให้คําแนะนาํเพิ่มเตมิสําหรับมาตรการในการกาํกับดูแลการส่งเสรมิการขายยาทีค่วรนํามาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อ
ส่งเสริมจรยิธรรมการสั่งใช้ยาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาล         
………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………… 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิ่งในการเสยีสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามนี้ คาํตอบของท่านเป็นส่วนหน่ึงของการนําเกณฑ์
จริยธรรมไปสู่การปฏิบตัิของประเทศไทย 
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ภาคผนวก 2 

แบบประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อวัดระดบัการรบัรู้และการปฏบิัติตามเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสียภายในของโรงพยาบาลของรัฐ  
2. กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) และอนุกรรมการ/กรรมการ/คณะทํางานท่ีเกีย่วข้องทุกคน  
2. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หรือ เภสัชกรผู้ไดร้ับมอบหมายให้รบัผิดชอบงานบริหารเวชภณัฑ์/จดัซื้อยา  
3. แพทย์ผู้สั่งใช้ยา (แพทย์/ทันตแพทย์)  
4. เภสัชกรผู้ปฏิบตัิงาน เช่น งานผู้ปวุยนอก งานผู้ปุวยใน  
5. วิชาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์  

3.    แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีคําถามทั้งหมด 28 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ  20 -30 นาท ี
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน (7 ข้อ) 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคมุการส่งเสริมการขายยา ( 4 ข้อ) 
ส่วนท่ี 3 การปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล (4 หมวด 17 ข้อ) ได้แก่   
            หมวดที่ 1   การนําองคก์ร  (2 ข้อ) 
            หมวดที่ 2   การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม (1 ข้อ) 
            หมวดที่ 3   การปฏิบตัหิน้าท่ีตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (10 ข้อ) 
            หมวดที่ 4   การแก้ไขปญัหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ (4 ข้อ) 
 
4.  ในการตอบแบบสอบถามนี้ ขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อใช้พัฒนามาตรการสนบัสนุนการปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาที่นําไปสู่การพัฒนาระบบยาใหเ้ป็นระบบที่มีธรรมาภบิาล โปร่งใสและตรวจสอบได้
จริง         ข้อมูลที่ท่านตอบจะไมม่ีการเปิดเผยเช่ือมโยงไปถึงบุคคลหรือสถานพยาบาลใด จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือ
หน่วยงานของท่าน  
    เมื่อเสร็จสิ้นการวิจยัแล้ว ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจะถูกทําลาย  
5.  ถ้าท่านยินดีเข้าร่วมการสํารวจครั้งนี้ โปรดแสดงความยินยอมด้วยการทําเครื่องหมาย / ท้ายคาํช้ีแจงนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านอาจแจ้งอีเมลข์องท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับผ่านอีเมล์ โดยไม่ต้องระบุช่ือ- สกุล  
6. หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอยีดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อนักวิจัยหลักได้ที่  
     (1) ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2188330 หรือ 0851684754           
อีเมล์ suntharee.t@pharm.chula.ac.th  
     (2) ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง         
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02- 02-5907155 หรือ 0819529663 อีเมล์ pharmui30@gmail.com 
7. หากไดร้ับการปฏิบัตไิมต่รงตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถา
บัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจุรี 1 ช้ัน 2 ถนนพญาไท เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-
3202, 0-2218-3049 E-mail: eccu@chula.ac.th 
 
 

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้
คณะผู้วิจัย 

 

mailto:pharmui30@gmail.com
mailto:eccu@chula.ac.th
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การยินยอมให้ข้อมลูในการวิจัยโดยสมัครใจ 
 
ในการให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการนําผลการศึกษาไปพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย และต้องการ
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ หากท่านยินยอมให้ข้อมูล กรุณาเลือก 
"ยินยอม" หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถเลือก "ไม่ยินยอม" และออกจากหน้าแบบสอบถามนี้ โดยไม่ต้องตอบคําถามใด ๆ ในหน้า
ถัดไป 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมลูการวิจยัโดยสมัครใจ 
o ยินยอม 
o        ไม่ยินยอม (ถ้าท่านเลือกขอ้น้ี ท่านไม่จําเป็นต้องตอบคําถามในหน้าถัดไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยกาเครื่องหมาย / ลงในแต่ละข้อ หากไม่ประสงค์จะตอบ สามารถข้ามไปตอบข้อถัดไปได้ 
1. ท่านเป็น 
o แพทย ์  
o ทันตแพทย์ 
o เภสัชกร 
o พยาบาล 
เทคนิคการแพทย ์

2. อายุงานของท่านในต าแหน่งปัจจุบนั   
O   1 ปีขึ้นไป แตไ่ม่ถึง 5 ปี 
O   5 ปีขึ้นไป แตไ่ม่ถึง 10 ปี 
O   10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี 
O   20 ปีขึ้นไป 

3. ท่านมีบทบาทใดในโรงพยาบาล (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
o ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล  
o แพทย์ผู้สั่งใช้ยา  
o หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
o เภสัชกรผู้ได้รับมอบหมายใหร้ับผดิชอบงานบริหารเวชภณัฑ/์จัดซื้อยา 
o คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด  (PTC)  
o อนุกรรมการ หรือ คณะทํางานภายใต้ PTC  
o อนุกรรมการ หรือ คณะทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับบริหารเวชภณัฑ/์จัดซือ้ยา 
o อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................... 

4. โรงพยาบาลของท่าน สังกัดหน่วยงานใด 
 o สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

o กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 o กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 o อื่น ๆ 
5. โรงพยาบาลของท่านต้ังอยู่ในจังหวัดใด  

………………………………… 
เขตสุขภาพที…่…………………………… 

6. ระดับโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า 

 o A โรงพยาบาลศูนย์หรือเทียบเท่า 
 o S โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่/โรงพยาบาลทั่วไปหรือเทียบเท่า 
 o M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กหรือเทียบเท่า 
 o M2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงข้ึนไปหรือเทยีบเท่า 
 o F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดเตียง 90 -120 เตียงหรือเทยีบเท่า 
 o F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียงหรือเทียบเท่า 
 o F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาดเตียง 30 เตียงหรือเทียบเท่า 
 o อื่น ๆ 
7.  โรงพยาบาลของท่านผ่านตัวชี้วัดเกณฑ์จริยธรรมฯ (E- Ethics ใน P-L-E-A-S-E) หรือเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดว่าด้วยการ
ส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและธรรมาภิบาลในระบบยา ตามแนวทางโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน
ระดับใด  

o ระดับ 1 
o ระดับ 2 
o ระดับ 3 
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o ระดับ 4 
o ระดับ 5 
o ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

 
ส่วนที่ 2 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา ( 4 ข้อ) 
กรุณาให้ข้อมลูตามความเห็นและการรับรู้ของท่าน โดยกาเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน   

 
ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
ใช่ ไม่ 

ใช่ 
ไม่ 

ทราบ 
1. ท่านได้รับรู้และศึกษารายละเอียดเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับใดต่อไปนี้บ้าง ? 

 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ  
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

   

 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559    
 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)    
 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน

ปัจจุบัน (TPMA) 
   

2. ท่านมีความเห็นว่าข้อใดเป็นหลักการส าคัญของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา  
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาไม่พึงรับเงิน ของขวัญ 

สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดๆ จากบริษัทยาหรือผู้แทนยา และในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องพึง
แสดงความโปร่งใสว่าตนมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร 

   

 สถานพยาบาลพึงจัดให้มีระบบรองรับการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือผู้แทนยา เพื่อให้
การรับการสนับสนุนนั้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

   

 บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาที่มุ่งประโยชน์เพื่อผู้ปุวยเป็นสําคัญ ไม่พึงให้
ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาที่เกินความจริง และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

   

 ผู้แทนยาพึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานทางวิชาการที่
เชื่อถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา 

   

3.  ท่านมีความเห็นว่าข้อใดเป็นหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 (กฎหมาย ป.ป.ช.) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฯ  

 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด  นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา (มาตรา 128) 

   

 ห้ามผู้แทนยาหรือบริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้พนักงานของรัฐเพื่อ
จูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จําคุก หรือปรับ หรือท้ังจําทั้งปรับ (มาตรา 176) 

   

 บริษัทยาที่ไม่จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปูองกัน มิให้มีการกระทํา
ความผิดนั้น มีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 176) 

   

4. ท่านมีความเห็นว่าข้อใดเป็นข้อเสนอและประเด็นส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธสิวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

 ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกสังกัด รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนซึ่งเข้าร่วม โครงการเบิกจ่าย    
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ประเด็นประเมิน 

ระดับ 
ใช่ ไม่ 

ใช่ 
ไม่ 

ทราบ 
ตรงสําหรับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ นําหลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ที่
เป็นมาตรฐานกลางซึ่งเกิดจากการดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไปใช้บังคับ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทําการจัดซื้อทําการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

   

 ให้หน่วยงานที่ทําการจัดซื้อต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการ
ตัดสินใจ 

   

 ให้หน่วยงานท่ีทําการจัดซื้อกําหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ          
แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance 

   

 ให้หน่วยงานท่ีทําการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
กําหนด 

   

 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสรมิสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
ของสถานพยาบาล 
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ส่วนที่ 3  การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล ( 4 หมวด 17 ข้อ) ประกอบด้วย 
หมวดที่ 1 การนําองค์กร ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ  
หมวดที่ 2 การใช้อํานาจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 1 ข้อ 
หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาและธรรมาภิบาลในระบบยา ประกอบด้วยข้อคําถาม        
จํานวน 10 ข้อ 
หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไมป่ฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ 
 
หมวดที่ 1: การน าองค์กร 

ข้อที ่ หมวดที่ 1: การน าองค์กร 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

1. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ในประเด็นต่อไปนี้ 
 การกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ    
 การประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษรและสือ่สารนโยบายไป

ยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบท่ัวกัน 
   

 การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

   

 การกําหนดให้มีคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบในการวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติ รวมทั้ง
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และนําเสนอผลการดําเนินการเป็นประจําทุกปี 

   

 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารผลการ
ปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

   

2. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลมีการด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ หรือไม่  
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมคณุธรรม และการส่งเสริมให้มีการปฏิบตัติามเกณฑ์จริยธรรมของ

บุคลากรอยา่งสม่ําเสมอ 
   

 การส่งเสริมให้ปฏิบัติงานโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ปุวยและส่วนรวมเป็นหลัก    
 การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล    
 ผู้ปุวยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาจําเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน    
 การปฏิบัติกับผู้ปุวยทุกคนอย่างเทา่เทียมกัน มิได้ให้บริการพเิศษหรือเฉพาะเจาะจงกับ

ผู้ปุวยคนใดเป็นการส่วนตัว 
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หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม  

ข้อที ่ หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
ระดับ  

ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

1. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของท่าน ใช้อ านาจโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและหลักจริยธรรมในประเด็นดังต่อไปนี้ 
หรือไม่  
 การคัดเลือกผู้เข้าประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา      
 การจัดระบบในการคัดเลือก จัดจําหน่ายยา ตรวจสอบการจัดซื้อยา    
 การกําหนดแนวทางปูองกันไม่ให้มีการจัดซื้อยาของคลินิก หรือร้านขายยาเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจัดซื้อของโรงพยาบาล  
   

 การกํากับดูแลตรวจสอบมิให้มีการนํายา สิ่งของหรือบริการจากบริษัทยา ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

   

 การมอบหมายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ โดยระมัดระวังมิให้มีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต 

   

 

หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา   

ข้อที ่ หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรร
มาภิบาลในระบบยา 

ระดับ 
ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 

ก. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในระบบยา 
1. โรงพยาบาลของท่านมี แนวทาง/มาตรการ/มาตรฐานการปฏิบัติ ในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่ 
1.1 การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล 

 มีคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นท่ีประกอบด้วยสหวิชาชีพ     
 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลอืกยา    
 มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนประกอบการคัดเลือกยา    
 มีการแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยา    
 การกําหนดสัดส่วนรายการยาในบญัชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติ (NED) เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด  
   

 การปฏิบัติตามนโยบาย one generic one brand  คือ การคัดเลือกยาที่มีช่ือสามัญ
ทางยาเดียวกันไว้ใช้ในโรงพยาบาล ช่ือสามัญละ 1 รายการ (ตามรูปแบบยาและความ
แรง) 

   

 ศูนย์เภสัชสนเทศของโรงพยาบาลมีบทบาทหน้าท่ีในการให้ข้อมูลยาใหม่ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นกลางแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลเป็นประจํา (Academic 
Detailing) 

   

1.2 การจัดซ้ือจัดหา 
 มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรอืการวางระบบในการบริหาร และการปฏิบัตโิดยการมี

ส่วนร่วมของสหวิชาชีพ  
   

 มีคณะกรรมการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของยาโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยา  
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ข้อที ่ หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรร
มาภิบาลในระบบยา 

ระดับ 
ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 

 มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาตามหลักวิชาการและข้อมูลสนับสนุนเพียงพอที่
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้จําหน่ายรายใดรายหนึ่ง  

   

1.3 การสั่งใช้ยา 
  มีนโยบายการสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามญัทางยา    
 มีการตดิตามและประเมินความสมเหตผุลในการสั่งใช้ยา ทั้งในเชิงปริมาณ มูลค่า และ

ตามเกณฑ์ที่กําหนด  รวมทั้ง มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
หรือกรรมการอื่นๆที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ หรือผู้บริหาร  

   

 มีการกําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล    
 
ข้อที่  หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ

ส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 
การจัดท าแนวปฏิบัติ การก ากับติดตาม 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ทราบ 
2. โรงพยาบาลของท่านจัดท าแนวปฏิบัติฯและก ากับติดตามการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธก์ับ

ผู้แทนยา ในประเด็นดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้       
 การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ี

ไม่ใช่เงิน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 
      

 การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงบริการ
ส่วนตัว 

      

 การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มา
สนับสนุนการประชุมและการประชุมย่อยภายในโรงพยาบาล 

      

 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง แนวทางคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น คา่ลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

      

 การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยเรื่องการใช้ยา       
 การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้       
 การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการ

สนับสนุนจากบริษัทยา 
      

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับ
บุคลากรที่จดัขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การ
จัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

      

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น 
การจัดนิทรรศการใหค้วามรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดทํา
โปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู ้

      

 การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล 
เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 
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ข้อที่  หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 

การจัดท าแนวปฏิบัติ การก ากับติดตาม 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ทราบ 
 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน       
 การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรในการ

ประชุม  วิชาการที่บริษัทยาสนับสนุนค่าตอบแทน 
      

 
ข้อที ่ หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ

ส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 
การรับสิ่งสนับสนุน การรายงานข้อมูล 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ทราบ 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ทราบ 
3. โรงพยาบาลของท่านรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและรายงานขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วย       สหวิชาชีพ ในหัวข้อต่อไปนี้
หรือไม่ 
 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศของบคุลากร เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น 

      

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับ
บุคลากรที่จดัขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การ
จัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

      

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ี
เชื่อมโยงกับช่ือการค้าของบริษัทยา เช่น การจัดนิทรรศการให้
ความรู้ในบรเิวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับ
เผยแพรค่วามรู้ เป็นต้น 

      

 การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ        
 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของ

โรงพยาบาล เช่น การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
      

 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรใน
โรงพยาบาล เช่น การเป็นที่ปรึกษาบริษัท เป็นต้น  

      

 
ข้อที ่ หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ

ขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 
ระดับ 

ใช่  ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ข. กระบวนการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้  

4. การด าเนินงานในการคัดเลือก การจัดซ้ือจัดหายา การตรวจรับ คลังเวชภัณฑ์ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดหรือไม่   
 ฝุายเภสัชกรรม (งานจัดซื้อยา)    
 ฝุายเภสัชกรรม (คลังเวชภณัฑ์)    
 ฝุายบรหิารงานท่ัวไป (งานจัดซื้อ/งานการเงิน/งานพัสด)ุ    
 ฝุายอื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ ……………………………..    
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ข้อที ่ หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 

ระดับ 

ใช่  ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
5. โรงพยาบาลของท่านให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการด าเนินงานจัดซ้ือยาแก่

ผู้แทนยา/บริษัทยาอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบติั และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ หรือไม่ 
 

  

 

 
ข้อที ่ หมวดที่ 3: การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรร

มาภิบาลในระบบยา 
ระดับ  

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ค. การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

6. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของท่านมสี่วนเกี่ยวข้องกบัสนับสนุนการ
โฆษณา หรือ การส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธรุกิจ หรือไม่  

   

7. บุคลากรในโรงพยาบาลของท่านรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัทยาเป็นการส่วนตัว เพ่ือแลกกับการจัดซ้ือ จัดหายา และ/
หรือสั่งใช้ยาหรือไม่[*เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดให้รับได ้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น] 
 เงิน    
 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ    
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปน็เงินได ้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชม

คอนเสิรต์หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
 
 

  

8. ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรของโรงพยาบาลของท่านรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่ [*การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจาก
บุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน
ในสังคม] 
 เงิน    
 ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ    
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปน็เงินได ้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชม

คอนเสิรต์หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
   

 
หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 

ข้อที ่ หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลของท่านให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ปัญหาการไม่

ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา หรือไม่ 
   

2. โรงพยาบาลของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการนําเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปปฏิบัต ิ    
 นําผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกหน่วยงานไป

ปรับปรุงการทํางาน  
หมายเหตุ: ฝุายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ฝุายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สํานักงาน กพร. เป็นต้น] 

   



    

192 
 

ข้อที ่ หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
 จัดทําแผนงานเพ่ือส่งเสรมิให้มีการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมฯ และมีการดําเนิน

มาตรการต่างๆ ตามแผนนั้นเพือ่ลดโอกาสที่อาจนําไปสู่ปัญหาการไม่ปฏิบัตติามเกณฑ์
จริยธรรมฯ  

   

 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน     
3. กรณีพบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โรงพยาบาลของท่านมีขัน้ตอนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ หรือไม่  หากโรงพยาบาลของท่านไม่มปีัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ จึงทําให้ไม่มีการลงโทษทาง
วินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"] 
 เฝูาระวังปัญหา    
 ตรวจสอบข้อเท็จจริง    
 ตักเตือนหรือมีมาตรการลงโทษ    
 ส่งจดหมายเตือนบริษัทยาให้ระงับการกระทําดังกล่าว    
 นําไปพิจารณาคะแนน price performance ของบริษัทยาคู่ค้า     
 แจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผูร้้องเรียน    

4. หากพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯในโรงพยาบาลของท่าน โรงพยาบาลของท่านมีการด าเนินงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ    
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้    
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา    
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง    
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ภาคผนวก 3 

แบบประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐ 
และแนวทางการแสดงหลักฐานประกอบการประเมิน 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินการปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
2. ผู้ที่ตอบแบบประเมิน ขอให้ผู้ทีต่อบแบบประเมินเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมอบหมาย ซึ่ง

เป็นผู้รับผิดชอบในการนําเกณฑจ์ริยธรรมไปปฏิบัติ (ทั้งนี้ผู้ที่ตอบแบบประเมินนี้ ต้องไม่ใช่ผู้ที่ตอบแบบประเมินการรับรู้ภายใน) 
3. การตอบแบบประเมินและการแสดงหลักฐานประกอบการประเมิน ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก ่

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรมฯ  แบ่งออกเป็น 4 หมวด มีคําถามทั้งหมด 15 ข้อ ได้แก่  

 หมวดที่ 1 การนําองค์กร  (2 ข้อ) 
หมวดที่ 2 การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม (1 ข้อ) 

 หมวดที่ 3 การปฏิบัตหิน้าท่ีตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาและธรรมาภิบาลในระบบยา (8 ข้อ) 
หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไมป่ฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ (4 ข้อ) 

โดยหลักฐานประกอบการประเมินสามารถแสดงได้  ดังนี้  
1. แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหนว่ยงาน (ถ้ามี) หรือ แจง้ลิงก์ Google Drive  
2. แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน (ขนาดรวมไม่เกิน 10 MB)  

4.  รอบระยะเวลาการประเมิน ปงีบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
5.  ในการตอบแบบสอบถามนี้ ขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อใช้พัฒนามาตรการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการสง่เสรมิการขายยาที่นําไปสู่การพัฒนาระบบยาให้เป็นระบบที่มธีรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้
จริง โรงพยาบาลของท่านเป็นสถานท่ีทํางานด้วยความสบายใจ มีความสุข ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีการเปิดเผยเช่ือมโยงไปถึงบุคคล
หรือสถานพยาบาลใด จึงไม่มีความเสี่ยงหรือผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้ว ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจะถูกทําลาย 
6.  ถ้าท่านยินดีเข้าร่วมการสํารวจครั้งนี้ โปรดแสดงความยินยอมด้วยการทําเครื่องหมาย / ท้ายคาํช้ีแจงนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านอาจแจ้งอีเมลข์องท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับผ่านอีเมล์ โดยไม่ต้องระบุช่ือ- สกุล  
7. หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอยีดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อนักวิจัยหลักได้ที่  
     (1) ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2188330 หรือ 0851684754           
อีเมล์ suntharee.t@pharm.chula.ac.th 
     (2) ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญาวานิช กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง         
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02- 02-5907155 หรือ 0819529663 อีเมล์ pharmui30@gmail.com  
8. หากได้รับการปฏิบตัิไม่ตรงตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุม่สหสถา
บัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจรุี 1 ช้ัน 2 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-
3202, 0-2218-3049 E-mail: eccu@chula.ac.th 
 
       ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

คณะผู้วิจัย 
 
 

mailto:suntharee.t@pharm.chula.ac.th
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การยินยอมให้ข้อมลูในการวิจัยโดยสมัครใจ 
 
ในการให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการนําผลการศึกษาไปพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย และต้องการ
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ หากท่านยินยอมให้ข้อมูล กรุณาเลือก 
"ยินยอม" หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถเลือก "ไม่ยินยอม" และออกจากหน้าแบบสอบถามนี้ โดยไม่ต้องตอบคําถามใด ๆ ในหน้า
ถัดไป 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมลูการวิจยัโดยสมัครใจ 
o ยินยอม 
o        ไม่ยินยอม (ถ้าท่านเลือกขอ้น้ี ท่านไม่จําเป็นต้องตอบคําถามในหน้าถัดไป
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาล  
1.1 รหัสงานวิจัย ....................................................................... 
1.2 โรงพยาบาลของท่านตั้งอยู่ในจังหวัดใด  ………………………………… เขตสุขภาพท่ี……………………………… 
1.3 ระดับโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า 

o A โรงพยาบาลศูนย์หรือเทียบเท่า 
o S โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่/โรงพยาบาลทั่วไปหรือเทียบเท่า 
o M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กหรือเทียบเท่า 
o M2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงข้ึนไปหรือเทยีบเท่า 
o F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดเตียง 90 -120 เตียงหรือเทยีบเท่า 
o F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียงหรือเทียบเท่า 
o F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาดเตียง 30 เตียงหรือเทียบเท่า 

2. ข้อมูลผู้ประสานงาน  
2.1 ช่ือ-สกุล ............................................................ ตําแหน่ง .........................................   
เบอร์ติดต่อ ...................................อีเมล์ ....................................................................... 

 
ส่วนที่ 2 : การปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล ( 4 หมวด 15 ข้อ) ประกอบด้วย 
หมวดที่ 1 การนําองค์กร ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ  
หมวดที่ 2 การใช้อํานาจ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 1 ข้อ 
หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาและธรรมาภิบาลในระบบยา ประกอบด้วยข้อคําถาม        
จํานวน 8 ข้อ 
หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไมป่ฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ 
 
หมวดที่ 1: การน าองค์กร 

ข้อที ่ หมวดที่ 1: การน าองค์กร 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย

ยาในประเด็นต่อไปนี้ 
 การกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ    
 การประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสาร

นโยบายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบท่ัวกัน 
   

 การกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

   

 การกําหนดให้มีคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบในการวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติ 
รวมทั้งการกํากับ ติดตาม ประเมิน และนําเสนอผลการดําเนินการเป็นประจําทุกปี 

   

 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารผล    
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ข้อที ่ หมวดที่ 1: การน าองค์กร 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
การปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลมีการด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้ หรือไม่  
 เสรมิสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม และการส่งเสรมิให้มีการปฏิบัตติามเกณฑ์จรยิธรรมของ

บุคลากรอยา่งสม่ําเสมอ 
   

 ส่งเสริมให้ปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ปุวยและส่วนรวมเป็นหลัก -HA    
 กําหนดให้การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล     
 ผู้ปุวยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาจ าเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน - HA    
 การปฏิบัติกับผู้ปุวยทุกคนอย่างเทา่เทียมกัน มไิด้ให้บริการพิเศษหรอืเฉพาะเจาะจงกับ

ผู้ปุวยคนใดเป็นการส่วนตัว 
   

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 1  

 
ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ของ
หน่วยงาน (ถ้าม)ี หรือ แนบ
เอกสาร หรือ อัพโหลดผ่าน 
Google drive  
พร้อม ระบุเลขหน้า  

มี ไม่มี 

1. (1) หลักฐานแสดงการประกาศ หรือ กําหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดย
ผู้บริหาร และ (2) แสดงไว้ในท่ีเปดิเผย 

  1. มีประกาศ/ผอ.ลงนาม 
2. การแสดงไว้ในท่ีเปดิเผย (มี
ภาพติดประกาศท่ี รพ. ใน
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ  
 

2. หลักฐานแสดงการกําหนดแนวปฏบิัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของประเทศ
ไทย พ.ศ.2559 และ/หรือระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 (1) 
เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ที่ลงนามโดยผู้บรหิาร และ(3) แสดงไว้
ในที่เปิดเผย 

  แสดงหลักฐาน  2 ใน 3 
1.มีแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษร และลงนามโดย ผอ. 
1. มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  
3. การแสดงไว้ในท่ีเปดิเผย (มี
ภาพติดประกาศที่ รพ. ใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

3. (1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือกําหนดผูร้ับผิดชอบในการ
วางแผน กําหนดแนวปฏิบตัิ รวมทั้ง (2) การกํากับ ติดตาม 
ประเมิน และ (3) นําเสนอผลการดําเนินการเป็นประจําทุกป ี

  1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
หรือกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
วางแผน กําหนดแนวปฏิบตัิ 
(คําสั่งระบุหนา้ที่ให้ชัดเจน 
ครอบคลมุ) 

4. รายงานการประชุม หรือ รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องเกีย่วกับการการปฏิบัตติาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ  

  1.รายงานการประชุม หรือ 
รายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2. (1)มีหนังสือแจ้งเวียนรายงาน
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ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ของ
หน่วยงาน (ถ้าม)ี หรือ แนบ
เอกสาร หรือ อัพโหลดผ่าน 
Google drive  
พร้อม ระบุเลขหน้า  

มี ไม่มี 

นั้นไปยังหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง/(2)แจ้ง PTC/ (3)แจ้ง
กรรมการบริหาร  (มีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง) 
 

5. เอกสารโครงการ หรือ ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรม และการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
ภายในองค์กร  

- เสรมิสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม และการส่งเสรมิให้มี
การปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมของบุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอ (ภาพกิจกรรม)  

- ส่งเสริมให้ปฏิบตัิงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ปุวย
และส่วนรวมเป็นหลัก –(ได้รับการรับรอง HA) 

- ผู้ปุวยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงยาจําเป็นได้
อย่างเท่าเทียมกัน (นโยบายการใช้ยาใน PTC) 

- การปฏิบัติกับผู้ปุวยทุกคนอย่างเทา่เทียมกัน มิได้
ให้บริการพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงกับผู้ปุวยคนใดเป็น
การส่วนตัว (นโยบายการใช้ยาใน PTC) 

  ด าเนินตามหัวย่อยอย่างน้อย 3 
ข้อจากทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย  
แสดงหลักฐานทีส่อดคล้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณธรรม การปฏิบัตติามเกณฑ์
จริยธรรม  
(ทําอย่างสม่ําเสมอ-แสดงว่าต้องมี
การจัดทํามาก่อน)   

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
(PTC) มีวาระเกี่ยวกับการกําหนดให้การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาล
เป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

- กําหนดให้การสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็นไปตาม
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

  

 
หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม  
 

ข้อที ่ หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
ระดับ  

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของท่าน ใช้อ านาจโดยค านึงถึงความเป็นธรรมและหลักจริยธรรมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หรือไม่  
 การคัดเลือกผู้เข้าประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

ยา   
   

 การจัดระบบการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล การจัดซื้อยา และการสั่งใช้ยา    
 การกําหนดแนวทางปูองกันไม่ให้มีการจัดซื้อยาของคลินิก หรือร้านขายยาเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจัดซื้อของโรงพยาบาล  
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ข้อที ่ หมวดที่ 2  การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
ระดับ  

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
 การกํากับดูแลและตรวจสอบมิให้มีการนํายา สิ่งของหรือบริการจากบริษัทยา ไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
   

 การสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อปูองกันมิให้มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต 

   

 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 2  
 

 
ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์
ของหน่วยงาน (ถ้ามี) หรือ 

แนบเอกสาร หรือ อัพ
โหลดผ่าน Google drive 

พร้อม ระบุเลขหน้า 

ม ี ไม่ม ี

1. หลักฐานแสดงแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เขา้ประชุมทางวิชาการ 
การศึกษาดูงาน ท่ีไดร้ับการสนับสนุนจากบริษัทยาท่ีประกาศใช้ภายใน
โรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

2. เอกสารแสดงแนวทางเกี่ยวกับการจัดระบบการคดัเลือกยาเข้าบัญชียา
โรงพยาบาล การจัดซื้อยา และการสั่งใช้ยาที่ประกาศใช้ภายใน
โรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

3. เอกสารแสดงแนวทางเกี่ยวกับการปูองกันไม่ให้มีการจดัซื้อยาของคลนิิก 
หรือร้านขายยาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยพ่วงไปกับการจัดซือ้
ของโรงพยาบาลที่ประกาศใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

4. เอกสาร รายงานรับสิ่งสนับสนุนและการกาํกับดูแล ติดตามการนาํไปใช้
ประโยชน์  

   

 
 
หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา   
ข้อที ่ หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมาภิ

บาลในระบบยา 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในระบบยา 
1. โรงพยาบาลของท่านมี แนวทาง/มาตรการ/มาตรฐานการปฏิบัติ ในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่ 
1.1 การคัดเลือกยาในบัญชียาโรงพยาบาล 

 มีคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นท่ีประกอบด้วยสหวิชาชีพเป็นผู้ดําเนินการ    
 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลอืกยา     
 ใช้ข้อมูลวิชาการสนับสนุนประกอบการคัดเลือกยา     
 มีการแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยา     
 สัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) และยานอกบญัชียาหลักแห่งชาติ (NED) 

เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด  
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ข้อที ่ หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมาภิ
บาลในระบบยา 

ระดับ 
ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 

 
 การปฏิบัติตามนโยบาย one generic one brand  คือ การคัดเลือกยาที่มีช่ือสามัญทาง

ยาเดียวกันไว้ใช้ในโรงพยาบาล ช่ือสามัญละ 1 รายการ (ตามรูปแบบยาและความแรง) 
   

 ศูนย์เภสัชสนเทศของโรงพยาบาล หรือ กําหนดผูร้ับผดิชอบในการให้ข้อมูลยาใหม่ที่
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นกลางแกบุ่คลากรภายในโรงพยาบาลเป็นประจํา (Academic 
Detailing) 

   

1.2 การจัดซ้ือจัดหา 
 มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรอืการวางระบบในการบริหาร และการปฏิบตัิโดยการมี

ส่วนร่วมของสหวิชาชีพ  
   

 มีคณะกรรมการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของยาโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยา  

   

 มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาตามหลักวิชาการและข้อมูลสนับสนุนเพียงพอที่ไม่
เอื้อประโยชน์ต่อผู้จําหนา่ยรายใดรายหนึ่ง  

   

1.3 การสั่งใช้ยา 
  มีนโยบายการสั่งใช้ยาด้วยช่ือสามญัทางยา    
 มีการตดิตามและประเมินความสมเหตผุลในการสั่งใช้ยา ทั้งในเชิงปริมาณ มูลค่า และ

ตามเกณฑ์ที่กําหนด  รวมทั้ง มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
หรือกรรมการอื่นๆที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ หรือผู้บริหาร  

   

 มีการกําหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล    
 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 1  
 

 
ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวป
ไซต์ของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
หรือ แนบเอกสาร หรือ 
อัพโหลดผ่าน Google 
drive  
พร้อม ระบุเลขหน้า 

มี ไม่มี 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นที่
ประกอบด้วยสหวิชาชีพเป็นผูด้ําเนินการในการคัดเลือกยาในบัญชียา
โรงพยาบาล 

   

2. หลักฐานการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกยา อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

   

3. รายงานการประชุมการพิจารณาคดัเลือกยาโดยแสดงเห็นถึงการนํา
ข้อมูลวิชาการมาใช้สนับสนุนหรือประกอบการคดัเลือกยา ครั้งลา่สดุที่
มีการคัดเลือกยา 

  ต้องครบทั้ง 2 รายการ  
1. รายงาน PTC  
2.ข้อมูล monograph 
ของยาใหม่ล่าสดุที่มีการ
นําเข้า รพ.ล่าสุด  
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ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวป
ไซต์ของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
หรือ แนบเอกสาร หรือ 
อัพโหลดผ่าน Google 
drive  
พร้อม ระบุเลขหน้า 

มี ไม่มี 

 
4. ใบแสดงการมสี่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกยาของคณะกรรมการ 

PTC หรือ คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการสรุปในรายงานของ
คณะกรรมการดังกลา่ว  

   

5. เอกสาร หรือ รายงานสรุปสัดส่วนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(ED) และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)  

   

6. บัญชีรายการยาโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน หรือ นโยบาย PTC   นโยบาย PTC  
7. ข้อมูล monograph ของยาใหม่ล่าสุดที่มีการนําเข้า รพ.ล่าสุด 

มีการเผยแพร่ข้อมลูยาใหม่ให้บุคลากรใน รพ.ทราบ 
  ต้องครบทั้ง 2 รายการ  

1.ข้อมูล monograph 
ของยาใหม่ล่าสดุที่มีการ
นําเข้า รพ.ล่าสุด  
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลยา
ใหม่ให้บุคลากรใน รพ.
ทราบ  
 

8. 1. หนังสือคําสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ หรือ  
2. หลักฐานขั้นตอนการตรวจรบั (blind ช่ือกรรมการ) 

  สง่หลักฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 1. หนังสือคําสั่ง
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ 
หรือ 2.หลักฐานขั้นตอน
การตรวจรับ (blind ช่ือ
กรรมการ)  

9. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาโดยการมี
ส่วนร่วมของสหวิชาชีพท่ีมีส่วนเกีย่วข้องในการสั่งใช้ยา 

  รพ.ที่จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่
จําเป็นต้องมีกรรมการ
กําหนด specification 
อาจไม่จําเป็นต้องคิด
คะแนน  

10. รายงานการประชุมของ PTC มีวาระการติดตามและประเมินความสม
เหตุผลในการสั่งใช้ยาทั้งในเชิงปริมาณ มูลค่า และตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และมีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยา
ไม่สมเหตุผล  

  รายงานประชุม PTC 3 
ครั้งย้อนหลัง นับจากครั้ง
ล่าสดุ ที่แสดงใน 3 
ประเด็น (ไม่จําเป็นต้อง
ครบทุกประเด็นก็ได้ )  
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ข้อที่  หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 

การจัดท าแนวปฏิบัติ การก ากับติดตาม 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

2 โรงพยาบาลของท่านจัดท าแนวปฏิบัติฯและก ากับติดตามการรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและการปฏิสัมพันธก์ับ
ผู้แทนยา ในหัวข้อ (1) จัดท าแนวปฏิบัติ หรือ (2) การก ากับติดตาม ดังต่อไปนี้หรือไม่ (โปรดตอบท้ัง 2 ประเด็นใน
แต่ละข้อ)  
 การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้       
 การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ี

ไม่ใช่เงิน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ 
      

 การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงการรับ
บริการเป็นการส่วนตัว 

      

 การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มาสนับสนุน
การประชุมและการประชุมย่อยภายในโรงพยาบาล 

      

 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง แนวทางคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

      

 การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยทางด้านยา       
 การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้       
 การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการ

สนับสนุนจากบริษัทยา 
      

 การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนของบริษัทยา 

      

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับ
บุคลากรที่จดัขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การ
จัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

      

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น 
การจัดนิทรรศการใหค้วามรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจดัทํา
โปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู ้

      

 การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล 
เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 

      

 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน       
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 2  
 

 
ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์
ของหน่วยงาน (ถ้ามี) หรือ 
แนบเอกสาร หรือ อัพโหลด
ผ่าน Google drive  

พร้อม ระบุเลขหน้า 

ม ี ไม่ม ี

 (1) เอกสารแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการในท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และ (2) มีรายงานการประชุมการกํากับตดิตามในแต่ละ
ประเด็นดังต่อไปนี้ (แยกให้คะแนนรายข้อ 1 เอกสารแนวปฏิบัติ  1 คะแนน และ 2. มีรายงานการประชุม 1 คะแนน) 
1. การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้    
2. การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงิน 

เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครือ่งฟอกอากาศ 
   

3. การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงการรบับริการเป็น
การส่วนตัว 

   

4. การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มาสนับสนุนการ
ประชุมและการประชุมย่อยภายในโรงพยาบาล 

   

5. การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมทั้ง แนวทางคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าทีพ่ัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

   

6. การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยทางด้านยา    
7. การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้    
8. การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนจาก

บริษัทยา 
   

9. การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยาที่เชื่อมโยงกับการสนับสนนุของบริษัทยา 

   

10. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่
จัดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจดับูธวิชาการ หรือ 
กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

   

11. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น การจัด
นิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และ
แผ่นพับเผยแพร่ความรู ้

   

12. การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งาน
เลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี ฯลฯ 

   

13 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 
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ข้อที ่ หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายและธรรมาภิบาลในระบบยา 

มีการรับสิ่งสนับสนนุ การรายงานข้อมูล 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

3. โรงพยาบาลของท่านรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและรายงานขอ้มูลต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ ในหัวข้อ (1) การรับสิ่ง
สนับสนุนหรือ(2) การรายงานการรับสิ่งสนับสนุน ต่อไปนี้หรือไม่  (โปรดตอบท้ัง 2 ประเด็น ในแต่ละข้อ) 
 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศของบคุลากร เช่น ค่าลงทะเบยีน 
ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น 

      

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับ
บุคลากรที่จดัขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การ
จัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

      

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ี
เชื่อมโยงกับช่ือการค้าของบริษัทยา เช่น การจัดนิทรรศการให้
ความรู้ในบรเิวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับ
เผยแพรค่วามรู้ เป็นต้น 

      

 การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ        
 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของ

โรงพยาบาล เช่น การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
      

 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรใน
โรงพยาบาล เช่น การเป็นที่ปรึกษาบริษัท เป็นต้น  

      

 
 หมวดที ่3 : การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย 

และธรรมาภิบาลในระบบยา 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1. ส าหรับโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับสิ่งสนับสนุนข้างต้นแต่อย่างใด จากบริษัทยา จึงไม่ได้

จัดท าแนวปฏิบัติหรือรายงานการรับสิ่งสนับสนุน  โปรดตอบยืนยันในภาพรวมอีก
คร้ัง 
ท่านไม่ต้องตอบในหัวข้อเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ขอ้ 
3 โปรดข้ามไปตอบหัวข้อถัดไป หมวดที่ 3 (ข) 

   

 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ก) ข้อ 3  
 

 
ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์
ของหน่วยงาน (ถ้ามี) หรือ 
แนบเอกสาร หรือ อัพโหลด
ผ่าน Google drive  

พร้อม ระบุเลขหน้า 

ม ี ไม่ม ี

กรณีมีการรับสิ่งสนับสนุน โรงพยาบาลมี (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการอื่น
ที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพเกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกับข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยา ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ (แสดงหลักฐาน
การกํากับติดตาม การนําสิ่งที่รับไปใช้อย่างเดียว/รายงาน)  
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ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์
ของหน่วยงาน (ถ้ามี) หรือ 
แนบเอกสาร หรือ อัพโหลด
ผ่าน Google drive  

พร้อม ระบุเลขหน้า 

ม ี ไม่ม ี

1. การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศของบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เปน็ต้น 

   

2. การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่
จัดขึ้นในโรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจดับูธวิชาการ หรือ 
กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

   

3. การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ีเชื่อมโยงกับช่ือ
การค้าของบริษัทยา เช่น การจัดนิทรรศการใหค้วามรู้ในบริเวณ
โรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 

   

4. การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ    
5. การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของโรงพยาบาล 

เช่น การรับเงินทุนสนับสนุนการวจิัย เป็นต้น 
   

6. การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เช่น การเป็นที่ปรึกษาบริษัท เป็นต้น 

   

 
 
ข้อที ่ หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมาภิ

บาลในระบบยา 
ระดับ 

ใช่  ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ข. กระบวนการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้  

4. การด าเนินงานในการคัดเลือก การจัดซ้ือจัดหายา การตรวจรับ คลังเวชภัณฑ์ยา เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ กระทรวง
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลก าหนดหรือไม่    
 ฝุายเภสัชกรรม (งานจัดซื้อยา)    
 ฝุายเภสัชกรรม (คลังเวชภณัฑ์ยา)    
 ฝุายบรหิารงานท่ัวไป (งานจัดซื้อ/งานการเงิน/งานพัสด)ุ    
 ฝุายอื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ ……………………………..    

5. โรงพยาบาลของท่านให้ข้อมูลในการด าเนินงานจัดซ้ือยาแก่ผู้แทนยา/บริษัทยาอย่าง
ครบถ้วน ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับการปฏบิัติตามเกณฑ์จริยธรรม
ฯ หรือไม่  
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ข) ข้อ 4-5  
ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 
เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ของ

หน่วยงาน (ถ้าม)ี หรือ แนบเอกสาร 
หรือ อัพโหลดผ่าน Google drive  

พร้อม ระบุเลขหน้า 

มี ไม่มี 

1. รายงานการตรวจสอบภายในเกีย่วกับการดําเนินงานใน
การคัดเลือก การจดัซื้อจัดหายา การตรวจรับ คลัง
เวชภัณฑ์ยา  

  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
(เฉพาะข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง) หรือ 
รายงาน ITA หรือรายงานการตรวจ
ราชการ คร้ังล่าสุด 

 
ข้อที ่ หมวดที่ 3: การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรร

มาภิบาลในระบบยา 
ระดับ  

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ค. การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

6. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลของท่านมสี่วนเกี่ยวข้องกบัสนับสนุนการ
โฆษณา หรือ การส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธรุกิจ หรือไม่  

   

7. บุคลากรในโรงพยาบาลของท่านรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัทยาเป็นการส่วนตัว เพ่ือแลกกับการจัดซ้ือ จัดหายา และ/
หรือสั่งใช้ยาหรือไม่ [*เป็นการเรยีกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้รับได ้เช่น ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ เป็นต้น] 
 เงิน    
 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ    
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปน็เงินได ้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชม

คอนเสิรต์หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
 
 

  

8. ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรของโรงพยาบาลของท่านรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่ [*การรบัโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรบัจากญาติหรือจาก
บุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบตัิกัน
ในสังคม] 
 เงิน    
 ทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ    
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเปน็เงินได ้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋วเข้าชม

คอนเสิรต์หรือกีฬาราคาแพง การเข้าประชุมวิชาการตา่งประเทศ เปน็ต้น 
   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 3 (ค) ข้อ 6-8  
 

 
ที ่

 
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวป
ไซต์ของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
หรือ แนบเอกสาร หรือ 
อัพโหลดผ่าน Google 
drive  

พร้อม ระบุเลขหน้า 

มี ไม่มี 

1. ไม่มรีายการเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง      
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หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 
 

ข้อที ่ หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ 
ระดับ 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1. ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลของท่านให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ปัญหาการไม่

ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา หรือไม่ 
   

2. โรงพยาบาลของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่  
 ทบทวนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการนําเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปปฏิบัต ิ    
 นําผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกหน่วยงานไป

ปรับปรุงการทํางาน  
หมายเหตุ: ฝุายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ฝุายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สํานักงาน กพร. เป็นต้น] 

   

 จัดทําแผนงานเพ่ือส่งเสรมิให้มีการปฏิบัตติามเกณฑจ์ริยธรรมฯ และมีการดําเนิน
มาตรการต่างๆ ตามแผนนั้นเพื่อลดโอกาสที่อาจนาํไปสู่ปัญหาการไม่ปฏิบัตติามเกณฑ์
จริยธรรมฯ  

   

 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน  
 

   

3. โรงพยาบาลของท่านมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏบิัติตามเกณฑ์จริยธรรมในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่  
 เฝูาระวังปัญหา    
 ตรวจสอบข้อเท็จจริง    
 ตักเตือนหรือมีมาตรการลงโทษ    
 ส่งจดหมายเตือนบริษัทยาให้ระงับการกระทําดังกล่าว    
 นําไปพิจารณาคะแนน price performance ของบริษัทยาคู่ค้าซึ่งไม่ขัดแย้งต่อเกณฑ์

จริยธรรม  
    

 แจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผูร้้องเรียน    
4. หากท่านพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯในโรงพยาบาลของท่าน ท่านมีความเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้

อย่างไร  
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ    
 สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได้    
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา    
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง    
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน หมวดที่ 4  
 

.  
รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

 

เอกสาร/หลักฐาน แสดงหลักฐานจากเวปไซต์
ของหน่วยงาน (ถ้าม)ี หรือ 
แนบเอกสาร หรือ อัพโหลด
ผ่าน Google drive  
พร้อม ระบุเลขหน้า 

มี ไม่มี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ PTC หรือคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การทบทวนนโยบายและมาตรการ การเฝูาระวังและ
การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรม 

   

2. เอกสารหลักฐาน แสดงการทบทวนนโยบายและมาตรการ ระบบเฝูา
ระวังและการแก้ไขปญัหาการไมป่ฏิบัติตามเกณฑ์จรยิธรรมของ
โรงพยาบาล  

   

 
ขอขอบคุณท่านที่กรุณาตอบแบบประเมินนี้ 
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ภาคผนวก 4 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ในการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐ 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อวัดระดับการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.  กลุ่มเปูาหมายที่ต้องขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้แทนยาจากผู้ผลิตและผู้น าเข้ายาจากต่างประเทศ 
3.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีคําถามทั้งหมด 22 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 - 20 นาที  
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน (10 ข้อ) 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคมุการส่งเสริมการขายยา ( 3 ข้อ) 
ส่วนท่ี 3  การรับรู้การปฏิบัตติามเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของโรงพยาบาล (8 ข้อ) 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอต่อการพัฒนารปูแบบในการนําเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏบิัติ (1 ข้อ) 
  
4.  ในการตอบแบบสอบถามนี้ ขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด   เพื่อใช้พัฒนามาตรการสนบัสนุนกาปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาที่นําไปสู่การพัฒนาระบบยาใหเ้ป็นระบบที่มีธรรมาภบิาล โปร่งใสและตรวจสอบได้
จริง ข้อมูลที่ท่านตอบจะไมม่ีการเปิดเผยเช่ือมโยงไปถึงบุคคลหรือสถานพยาบาลใด จึงไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงาน
ของท่าน 
 5.  ถ้าท่านยินดีเข้าร่วมการสํารวจครั้งนี้ โปรดแสดงความยินยอมด้วยการทําเครื่องหมาย / ท้ายคาํช้ีแจงนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านอาจแจ้งอีเมลข์องท่านเพื่อให้เราติดต่อกลับผ่านอีเมล์ โดยไม่ต้องระบุช่ือ- สกุล 
 6. หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอยีดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อนักวิจัยหลักได้ที่  
     (1) ภญ.นภาภรณ์ ภรูิปัญญาวานิช กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง         
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02- 02-5907155 หรือ 0819529663 อีเมล์ pharmui30@gmail.com  
     (2) ผศ.ภญ.ดร. สุนทร ีท. ชัยสัมฤทธ์ิโชค คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย โทร. 02-2188330 หรือ 0851684754  
อีเมล์ suntharee.t@pharm.chula.ac.th  
7. หากได้รับการปฏิบตัิไม่ตรงตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุม่สหสถา
บัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจรุี 1 ช้ัน 2 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-
3202, 0-2218-3049 E-mail: eccu@chula.ac.th 
 

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

คณะผู้วิจัย 

 

 

 

 

mailto:eccu@chula.ac.th
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การยินยอมให้ข้อมลูในการวิจัยโดยสมัครใจ 

ในการให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการนําผลการศึกษาไปพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย และต้องการ
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ หากท่านยินยอมให้ข้อมูล กรุณาเลือก 
"ยินยอม" หากท่านไม่สะดวก ท่านสามารถเลือก "ไม่ยินยอม" และออกจากหน้าแบบสอบถามนี้ โดยไม่ต้องตอบคําถามใด ๆ ในหน้า
ถัดไป 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมลูการวิจยัโดยสมัครใจ 
o ยินยอม 
o ไม่ยินยอม (ถ้าท่านเลือกข้อนี้ ท่านไม่จําเป็นต้องตอบคําถามในหน้าถัดไป   
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ส่วนที่ 1  ข้อมลูพื้นฐาน 

กรุณาตอบค าถามทุกข้อ  ค าตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนโยบายการส่งเสริมเกณฑ์จริยธรรมของประเทศไทย 
 
1. เพศ  2. อายุ  
 o ชาย 

o หญิง 
 

 o 21 - 30 ปี 
o 31- 40 ปี 
o 41- 50 ปี 
o 51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน  
o ต่ํากว่าปริญญาตรี (ถ้าตอบขอนี้ให้ข้ามไปตอบข้อ 5) 
o ปริญญาตร ี
o ปริญญาโท 
o ปริญญาเอก 

4.     ท่านจบปริญญาตรีในสาขาใด  
o เภสัชศาสตรบัณฑิต 
o วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
o อื่นๆ 

5. ประสบการณ์การทํางานเป็นผู้แทนยา 
o 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 
o 5 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 
o 10 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 20 ป ี
o 20 ปีขึ้นไป 

6.     ท่านเป็นผู้แทนของบริษัทยาประเภทใด 
o ผลิตในประเทศ     
o นําเข้าจากต่างประเทศ 
o ผลิตในประเทศและนําเข้าจากตา่งประเทศ 

7. ประะเภทยาท่ีบริษัทของท่านจําหน่าย 
o ยาต้นแบบ (original products) 
o ยาชื่อสามัญทีผ่ลติในประเทศ (Generic products) 
o ยาต้นแบบและยาช่ือสามัญทีผ่ลิตในประเทศ 

8.     โรงพยาบาลที่ท่านรับผดิชอบ สังกัดหน่วยงานใด 
o กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
o กระทรวงกลาโหม 
o สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
o กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
o กรุงเทพมหานคร 
o อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................................ 
o ไม่ทราบ 

9. โรงพยาบาลที่ท่านรับผดิชอบอยู่จงัหวัดใดบ้าง ................................................................................ 
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10.   โรงพยาบาลที่ท่านรับผดิชอบเป็นโรงพยาบาลระดับใด 

o A โรงพยาบาลศูนย์หรือเทียบเท่า  
o S โรงพยาบาลทั่วไปหรือเทียบเท่า/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่ 
o M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กหรือเทียบเท่า  
o M2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงข้ึนไปหรือเทยีบเท่า  
o F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดเตียง 90 -120 เตียงหรือเทยีบเท่า  
o F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียงหรือเทียบเท่า  
o F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาดเตียง 30 เตียงหรือเทียบเท่า 

  
ส่วนที่ 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมาย และมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 
         ค าชี้แจง  กรุณาให้ข้อมลูตามความเห็นและการรับรู้ของท่านเอง โดยกาเครื่องหมาย / ลงในแต่ละข้อ 
โดยบางข้อท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1  ข้อ 
 
ข้อที ่ ประเด็น  ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 
1. ท่านได้รับรู้และศึกษารายละเอียดเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับใดบ้างต่อไปนี้ ?  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   

1.1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  

   

1.2 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสรมิการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559    
1.3  เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมผู้วิจัยและผลิต
เภสัชภณัฑ์ (PReMA) 

   

1.4 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรม
ผลิตยาแผนปจัจุบัน (TPMA) 

   

 

 
ข้อที ่ ประเด็น  ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ  
2. ท่านมีความเห็นว่าข้อใดเป็นหลักการส าคัญของเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการ

ส่งเสริมการขายยา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
   

2.1 ผู้แทนยาพึงให้ข้อมูลความรูเ้กีย่วกับยาท่ีทันสมัย ถูกต้อง ครบถว้น มีหลักฐาน
ทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ไม่ละเลยข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึง
ประสงค์ที่เกดิจากยา 

   

2.2 บริษัทยาพึงจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาทีมุ่่งประโยชน์เพื่อผู้ปุวยเป็น
สําคัญ ไม่พึงให้ข้อมูลในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาที่เกินความจริง และ
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

   

2.3 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาไม่พึงรับ
เงิน ของขวัญ สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด ๆ จากบริษัทยาหรือผู้แทนยา และ
ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องพึงแสดงความโปร่งใสว่าตนมผีลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างไร 

   

2.4 สถานพยาบาลพึงจัดให้มรีะบบรองรับการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือ
ผู้แทนยา เพื่อให้การรับการสนบัสนุนนั้นโปร่งใส ตรวจสอบได ้ และเป็นเพื่อ

   



    

212 
 

ข้อที ่ ประเด็น  ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ  
ประโยชนส์่วนรวม 

 
ข้อที ่ ประเด็น  ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ 

3 
. 

 
 

สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธสิวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2560 ท่านรับทราบบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
(กฎหมาย ป.ป.ช.) ตามข้อใดบ้าง 

   

3.1 ห้ามผู้แทนยาหรือบริษัทยารับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้า
พนักงานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 176) 

   

3.2 บริษัทยาท่ีไม่จดัให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปอูงกัน มิให้มี
การกระทําความผดินั้น มีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. (มาตรา 176) 

   

3.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด  
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรไดต้ามกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา (มาตรา 128) 

   
 

 3.4 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสรมิสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคมุ
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 

   

 
ส่วนที่ 3  การรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาลที่ท่านรับผิดชอบ 

ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับการดําเนินงานของโรงพยาบาล ที่ท่านรับผดิชอบ โดยเลือกคําตอบเดียวใน      
แต่ละข้อ   
ขอให้ท่านประเมินว่าท่านรับรู้ว่าโรงพยาบาลมีการปฏิบัติตามตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในประเด็นต่อไปนี้ หรือไม่ 
** “เกณฑ์จริยธรรมฯ” ในที่น้ีหมายถึง เกณฑจ์ริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสรมิการขายยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 หรือ เกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการสง่เสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินงาน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

คุณภาพการด าเนินงาน 

1. หน่วยงานภายในของโรงพยาบาลปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน อย่างโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

 ส่วนจัดซื้อ ในฝุายเภสัชกรรม    
 ฝุายการเงิน    

2. บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีการดําเนินการในลักษณะต่อไปนี้ หรือไม่ 

 บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปฏิบตัิกับผู้แทนยาทุกคนอยา่งเท่าเทียม
กัน มิได้ให้บริการพเิศษใด ๆ หรือเฉพาะเจาะจงกับผู้แทนยาที่รูจ้ักกันเป็นการ
ส่วนตัว 
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินงาน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

 

 ให้ข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินงานจัดซื้อยาแกผู่้แทนยาอย่างครบถว้น
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และสอดคล้องกับการปฏิบัตติาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ 

   

 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั    

3. ในช่วงเทศกาลหรือวาระสําคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรของโรงพยาบาลมีการรับสิ่งดังต่อไปนี ้
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา* หรือไม่  
[*การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบคุคล ที่ให้กันในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม] 
 เงิน    

 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ    

 ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย 
ตั๋วคอนเสริ์ต 

   

4. บุคลากรของโรงพยาบาลเคยร้องขอสิ่งดังต่อไปนี้ เป็นการส่วนตัว เพื่อแลกกับการจัดซื้อ จดัหายา และ/หรือสั่งใช้ยา
หรือไม่ [*เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น] 
 เงิน    

 ทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่เงิน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ    

 ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น อาหาร ของขวัญ ของชําร่วย ตั๋ว
คอนเสริต์ 

   

      

มาตรการและประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
5. โรงพยาบาลไดด้ําเนินการสื่อสารมาตรการในลักษณะต่อไปนี้ หรือไม ่    

 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมฯ และสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับทราบท่ัวกัน    
 แจ้งแนวทางปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ให้ท่านและผู้แทนยา

อื่นๆ รวมถึงบริษัทของท่าน ทราบอย่างชัดเจน เช่น เวลาและสถานท่ีที่ให้พบ
แพทย์  แนวทางการให้ของขวัญ ของชําร่วย หรือ การให้การสนับสนุนการประชุม
วิชาการ 

   

 แจ้งให้ผู้แทนยาและบริษัทรับทราบช่องทางการร้องเรียนสําหรับกรณีที่มีการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 

   

 นําข้อร้องเรียนเมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปดําเนินการ
และมีการแจ้งกลับแกผู่้ร้องเรยีน 

   

การปรับกระบวนงาน 
6. ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา โรงพยาบาลมีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์จริยธรรมฯ 
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินงาน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

7. โรงพยาบาลมีการจัดท าแนวปฏิบัติฯ การรับการสนับสนนุจากบริษัทยาและการปฏิสัมพนัธ์กับผู้แทนยา หรือไม่ 
 การรับและการนาํตัวอย่างยา หรอื ส่วนแถมไปใช้    
 การรับครุภณัฑ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงิน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ย็น เครื่องฟอกอากาศ 
   

 การรับและการนาํของขวัญ ของชําร่วยไปใช้ รวมถึงบริการส่วนตัว    
 การรับและการอนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดืม่มาสนับสนุนการประชุมและการ

ประชุมย่อยภายในโรงพยาบาล 
   

 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง แนวทางคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

   

 การขอรับทุนสนับสนนุการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ยา    
 การรับและการนาํเงินบริจาคจากบริษัทยาไปใช้    
 การเขียนบทความวิชาการหรือตาํราที่เช่ือมโยงกับการสนับสนุนจากบริษัทยา    
 การอนุญาตให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่

เชื่อมโยงกับการสนับสนุนของบรษิัทยา  
   

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นใน
โรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ 
เป็นต้น 

   

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชน เช่น การจัดนิทรรศการให้
ความรู้ในบรเิวณโรงพยาบาล การจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู ้

   

 การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมของโรงพยาบาล เช่น งานเลี้ยงปีใหม ่
กีฬาสี ฯลฯ 

   

 การอนุญาตใหผู้้แทนยาเข้าพบในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน    
8. ในปัจจุบัน โรงพยาบาลรับสิ่งสนบัสนุนจากบริษัทยาของท่าน ในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม ่

โรงพยาบาลมีการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาของท่าน ในหัวข้อต่อไปนี้หรือไม ่
 การรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศของบุคลากร เช่น คา่ลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว เป็นต้น 

   

 การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการขายยาของบริษัทยาสําหรับบุคลากรที่จัดขึ้นใน
โรงพยาบาล เช่น จัดประชุมวิชาการ, การจัดบูธวิชาการ หรือ กิจกรรมสันทนาการ 
เป็นต้น 

   

 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนท่ีเชื่อมโยงกับช่ือการค้าของ
บริษัทยา เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในบริเวณโรงพยาบาล การจัดทํา
โปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 

   

 การรับตัวอยา่งยา หรือส่วนแถมของยาที่จัดซื้อ    
 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในนามของโรงพยาบาล เช่น การรบั

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
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ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินงาน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

 การรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การ
เป็นที่ปรึกษาบริษัท เป็นต้น  

   

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบในการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติ 
      ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน 
ความเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบ 

1. ให้ท่านพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไมก่ับข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบในการนําเกณฑ์จรยิธรรมฯ ไปปฏบิัติ ต่อไปนี้ 

  นโยบายใหผู้้แทนบริษัทยานําเสนอข้อมูลกับแพทย์เป็นรายกลุ่ม (group 
detailing) มากกว่าการให้ข้อมูลแก่แพทย์เป็นรายบุคคล 

   

  นโยบายการจัดแบ่งพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล (Zoning) ให้เป็นบริเวณเฉพาะ
สําหรับผู้แทนบริษัทยา โดยไม่กระทบกับพ้ืนท่ีที่ใช้บริการผู้ปุวยกบัญาติที่
เข้ามารับบริการ 

   

  นโยบายโรงพยาบาลไมร่ับของขวัญจากบริษัทยา (No Gift Policy)    
  นโยบายให้บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลการรับสิ่งสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เงิน 

สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทยา เพื่อแสดงความโปร่งใส ผู้ปุวยสามารถตรวจสอบได ้
(สหรัฐอเมริกา เริ่มดําเนินการตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2013 และยุโรป เริ่ม
ดําเนินการในปี พ.ศ. 2561) 

   

 
โปรดให้คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับมาตรการในการกํากับดูแลการส่งเสริมการขายยาที่ควรนํามาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อส่งเสรมิ
จริยธรรมการสั่งใช้ยาและเสริมสรา้งธรรมาภบิาลในระบบยาของโรงพยาบาล     
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในการเสียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถามนี้ ค าตอบของท่านเป็นส่วนหนึ่งของการน า

เกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติของประเทศ 
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ภาคผนวก 5 

แบบเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลเพ่ือติดตามธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 

ค าชี้แจง 
แบบเก็บข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ

ขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลรัฐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลเท่านั้น โดยส่วนนี้ไม่มีคะแนน 
ขอความกรุณาผู้แทน รพ. กรอกข้อมูล 3 ส่วน ของปีงบประมาณ 2561, 2562, และ 2563 ดังนี้ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลลักษณะของ รพ. 11 ข้อ 
ส่วนที่ 2: ข้อมูลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการสั่งซื้อยาและสั่งใช้ยา 11 ข้อ 
ส่วนที่ 3: ข้อมูลการสั่งซื้อ สั่งใช้ยาและมูลค่า 12 ข้อ  

การวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลระดับ รพ. และภาพรวมของ รพ. ในระดับเดียวกัน ในด้านต่อไปนี้ 
- สถานการณ์การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการสั่งซื้อและการสั่งใช้ 
- แนวโน้มการดําเนินการและการสั่งยา ในช่วงปี 61-63  
- หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนประเมินตนเองด้านจริยธรรม กิจกรรมการสั่งซื้อยาและการสั่งใช้ยา  

การแปลผล: ไม่มีการใช้ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูลนี้ในการตัดสินหรือชี้มูลประเด็นจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาของ รพ.หรือบริษัทยา 
การคืนข้อมูล: ผู้วิจัยจะคืนข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัย วันที่ 14 พ.ค. 2564  
การรักษาความลับของ รพ.: แบบเก็บข้อมูลนี้ไม่มีการระบุชื่อ รพ. สังกัด อําเภอ หรือจังหวัด  ใช้รหัส รพ. ที่
โครงการวิจัยกําหนดในการใส่รหัสแบบเก็บข้อมูลเท่านั้น      
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ การญจนรัตน์ โทร 091-8528750 อีเมล penkarnk@hotmail.com  
Line ID: bompenkarn   
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลลักษณะของ รพ.                         รหัสผู้เข้าร่วมการวิจัย …………………………………… 
 
 ปีงบประมาณ 

61 62 63 
1) จํานวนผู้ปุวยนอก (รวมแผนกฉุกเฉิน)  

ระบุข้อมูล: เป็นราย ไม่นับซ้ํา  
   

2) จํานวน visits ผู้ปุวยนอก (รวมฉุกเฉิน)  
ระบุข้อมูล: เป็นครั้ง 

   

3) จํานวนผู้ปุวยใน 
ระบุข้อมูล: เป็นราย ไม่นับซ้ํา 

   

4) จํานวนวันนอน 
ระบุข้อมูล: เป็นจํานวนวัน  

   

5) Case Mix Index (CMI) 
ระบุข้อมูล: ตัวเลขทศนิยม 1 ตําแหน่ง 

   

6) จํานวนผู้สั่งยา 
 จํานวนแพทย์ใช้ทุน (intern)  
 จํานวนแพทย์ประจําบ้าน (resident)   
 จํานวนแพทย์เฉพาะทาง 
 พยาบาลเวชปฏิบัติ 
 วิชาชีพอ่ืน ๆ  

ระบุข้อมูล: ตัวเลข 

   

7) รพ.ผ่านเกณฑ ์RDU ระดับใด 
ระบุข้อมูล: ใช้เกณฑ์ Service Plan RDU โดยให้ใส่ระดับที่ผ่านสูงสุด
ในปีนั้น ๆ  
ระดับ 1 ใส่เลข 1; ระดับ 2 ใส่เลข 2; ระดับ 3 ใส่เลข 3; ไม่ได้ประเมิน
ตามเกณฑ์ใส่ 99 

   

8) รพ. ผ่านเกณฑ์ HA ระดับใด 
ระบุข้อมูล: ใช้เกณฑ์ Service Plan RDU โดยให้ใส่ระดับที่ผ่านสูงสุด
ในปีนั้น ๆ  
ขั้น 1 =1; ขั้น 2= 2; ขั้น 3 = 3; ขั้นก้าวหน้า = 4; ไม่ได้ประเมินตาม
เกณฑ์ใส่ 99 

   

9) จํานวนรายการยาทั้งหมดของ รพ.  ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า และยา
เฉพาะราย 
ระบุข้อมูล: ตัวเลข 
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 ปีงบประมาณ 
61 62 63 

10) จํานวนยาเข้าใหม่ของ รพ. (ยาเข้าใหม่เท่านั้น ไม่รวมเปลี่ยน brand) 
     ระบุข้อมูล: ตัวเลข 

   

11) รพ.เคยเข้าร่วมโครงการนําร่อง RDU Hospital หรือไม่ 
ระบุข้อมูล: ใช่/ไม่ใช่ 

 

 
ส่วนที่ 2: ข้อมูลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการสั่งซ้ือยาและสั่งใช้ยา   
 ปีงบประมาณ 

61 62 63 
1) มีนโยบายตาม QOF ของ สปสช. หรือไม่  

ระบุข้อมลู: ใช่/ไม่ใช่ 
   

2) มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เรื่องเกณฑ์จริยธรรมฯ ก่อนเริ่ม
งาน 
ระบุข้อมูล: ใช่/ไม่ใช่ 

   

3) มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เรื่องเกณฑ์จริยธรรมฯ ระหว่าง
การทํางาน 
ระบุข้อมูล: ใช่/ไม่ใช่ 

   

4) รพ. มีระบบการจัดหายาให้ผู้ปุวยเฉพาะรายเป็นครั้ง ๆ ไปหรือไม่ 
(เป็นยานอกบัญชีรายการยา รพ.)   
ระบุข้อมูล: ใช่/ไม่ใช่ 

   

5) รพ. มีนโยบาย one generic one brand หรือไม่ 
ระบุข้อมูล: มี/ไม่มี 

   

6) จํานวนรายการยาที่มีมากกว่า 1 brand 
ระบุข้อมูล: ตัวเลข 

   

7) รพ. มีการกําหนดเงื่อนไขการสั่งยาบัญชี ง. หรือไม่ (ถ้ามีอย่างน้อย 1 
รายการ ตอบมี)  
ระบุข้อมูล: มี/ไม่มี 

   

8) รพ.มีระบบติดตามและประเมินการสั่งใช้ยาบัญชี ง. หรือไม่ (drug 
utilization evaluation) (ถ้ามีอย่างน้อย 1 รายการ ตอบมี)  
ระบุข้อมูล: มี/ไม่มี 

   

9) รพ. มีการกําหนด reorder level ในการสั่งซื้อยาหรือไม่  
ระบุข้อมูล: ใช่/ไม่ใช่ 
9.1) ถ้ามี มีการกําหนด reorder กี่รายการ  
ระบุข้อมูล: จํานวนรายการ 
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 ปีงบประมาณ 
61 62 63 

9.2) ถ้ามี มีการจัดซื้อยาก่อน reorder level กี่รายการ 
ระบุข้อมูล: จํานวนรายการ 

10) รพ. มีการจัด lunch meeting, symposium, ออก booth โดย
บริษัทยาก่ีครั้ง รวมการจัดให้กลุ่มแพทย์ เภสัชกร และการจัดให้ทั้ง 
รพ.   
ระบุข้อมูล: ตัวเลข (ถ้าไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกกลุ่ม 
กรุณาระบุว่าเป็นการจัดให้กับกลุ่มใด)     

   

11) ถ้ามีการจัดกิจกรรมในข้อ 11 สําหรับยาประเภทใด 
ระบุข้อมูล: NED = 1; ED= 2; ทั้ง NED และ ED =3    

   

 
ส่วนที่ 3: ข้อมูลการสั่งซ้ือ สั่งใช้ยาและมูลค่า (ไม่รวมยาที่ได้รับการสนับสนุน)  
 ปีงบประมาณ 

61 62 63 
1) มูลค่าการสั่งซื้อยาทั้งหมด ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า และยาเฉพาะ

ราย 
ระบุข้อมูล: จํานวนเงิน ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

   

2) มูลค่าการสั่งซื้อยาในบัญชียาหลัก ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า และยา
เฉพาะราย 

     ระบุข้อมูล: จํานวนเงิน ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

   

3) มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมของ รพ. 
ระบุข้อมูล: จํานวนเงิน ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

   

4) ร้อยละรายการยาในบัญชียาหลัก ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า และยา
เฉพาะราย 
สูตร: ตัวตั้ง=จํานวนรายการยาในบัญชียาหลัก;  
ตัวหาร=รายการยาทั้งหมดในบัญชียา รพ.   

     ระบุข้อมูล: ร้อยละ ทศนิยม 1 ตําแหน่ง 

   

5) ร้อยละรายการยาที่จัดซื้อร่วม ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า ยาเฉพาะ
ราย เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุการแพทย์ 
สูตร: ตัวตั้ง=จํานวนรายการยาที่จัดซื้อร่วม;  
ตัวหาร=จํานวนรายการยาทั้งหมดในบัญชียา รพ.     
ระบุข้อมูล: ร้อยละ ทศนิยม 1 ตําแหน่ง 

   

6) ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วม ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า ยาเฉพาะ
ราย เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุการแพทย์ 
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 ปีงบประมาณ 
61 62 63 

สูตร: ตัวตั้ง=มูลค่าการจัดซื้อยาร่วม;  
ตัวหาร=มูลค่าการจัดซื้อยาของ รพ. 
ระบุข้อมูล: ร้อยละ ทศนิยม 1 ตําแหน่ง 

7) ร้อยละรายการยาที่มีการจัด lunch meeting, symposium, ออก 
booth โดยบริษัทยา ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า และยาเฉพาะราย 
สูตร: ตัวตั้ง=จํานวนรายการยาที่มีการจัด lunch meeting, 
symposium, ออก booth โดยบริษัทยาในปีนั้น;  
ตัวหาร=จํานวนรายการยาทั้งหมดในบัญชียา รพ.     
ระบุข้อมูล: ร้อยละ ทศนิยม 1 ตําแหน่ง 

   

8) ร้อยละการสั่งใช้ยา ED ไม่รวมสมุนไพร  ยากําพร้า และยาเฉพาะราย 
(ไม่รวมการสั่งยาใน รพสต.) 
สูตร: ตัวตั้ง=จํานวนรายการยาในบัญชียาหลักท่ีสั่งใช้;  
ตัวหาร=จํานวนรายการยาในบัญชียา รพ. ที่สั่งใช้ยา  
ระบุข้อมูล: ร้อยละ ทศนิยม 1 ตําแหน่ง 

   

9) มูลค่าการใช้ยา 10 ชนิดแรกที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูงสุด (ไม่รวมการสั่งยา
ใน รพสต.) 
ระบุข้อมูล: ชื่อ generic ความแรง วงเล็บชื่อการค้า และมูลค่าการสั่ง
ใช้ 

   

10) มูลค่าการใช้ยาของยากลุ่มต่อไปนี้ (ไม่รวมการใช้ยาใน รพสต.) 
1. กลุ่มยาลดการเป็นแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร Anti-

ulcerant /variceal bleeding 
2. กลุ่มยาต้านอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ NSAIDs/ anti-

osteoarthritis 
3. กลุ่มยาลดไขมันในเลือด Anti-lipidemia 
4. กลุ่มยาเบื้องต้นในการรักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจ

ล้มเหลวแบบเลือดค่ัง Angiotensin 
converting enzyme (ACE) inhibitors 

5. กลุ่มยาลดความดันโลหิต Angiotensin-II receptor blockers 
(ARBs) 

6. กลุ่มยาปูองกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด Anti-platelets 
7. ยาลดข้อเข่าเสื่อม Glucosamine 
8. ยาปูองกันโรคกระดูกพรุน Drug affecting bone metabolism 
9. กลุ่มยารักษามะเร็ง Anti-cancers 

   



    

221 
 

 ปีงบประมาณ 
61 62 63 

ระบุข้อมูล: รายการยาประกอบด้วย รหัส TPU ชื่อ generic ความ
แรง วงเล็บชื่อการค้า และมูลค่าการสั่งใช้ ตามกลุ่มยา 1-9  
หมายเหตุ: การกําหนดกลุ่ม ใช้รหัสตามการจัดกลุ่มยาของ รพ. ของ
ท่าน 

11) ร้อยละรายการยาบัญชี ง. ที่ รพ. มีการกําหนดเงื่อนไขการสั่งใช้  
สูตร: ตัวตั้ง = จํานวนรายการยาบัญชี ง. ที่ รพ. มีการกําหนดเงื่อนไข
การสั่งใช้;  
ตัวหาร =  จํานวนรายการยาบัญชี ง. ที่มีในบัญชียา รพ.  

     ระบุข้อมูล: ตัวเลข 

   

12) ร้อยละรายการยาบัญชี ง. ที่ รพ. มีการติดตามและประเมินการสั่งใช้
ยา (drug utilization evaluation) 
สูตร: ตัวตั้ง=จํานวนรายการยาบัญชี ง. ที่ รพ. มีการติดตามและ
ประเมินการสั่งใช้ยา;  
ตัวหาร=  จํานวนรายการยาบัญชี ง. ที่มีในบัญชียา รพ.  

     ระบุข้อมูล: ตัวเลข 

   

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
CMI (Case Mix Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ย Relative Weights ของบริการผู้ปุวยในทั้งหมดที่จําหน่ายในช่วงเวลา
ที่กําหนด 
ค่า CMI แสดงถึง ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยใน สําหรับปีนี้ได้นํามาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ ได้แก่ 

1) นํามาประกอบการพัฒนาสถานบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โดย ใช้ข้อมูล
ที่เป็นค่าเปูาหมาย 5 ปีของสถานบริการแต่ละระดับ มาเป็นค่าเปูาหมายในการพัฒนา หลั งจากนั้น 
นําไปใช้ในการติดตามการพัฒนาในปีต่อไป 

2) ประเมินการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล โดยใช้ข้อมูลที่เป็นค่าปัจจุบันของระดับสถานบริการในกลุ่ม
เดียวกันมาเป็นค่าอ้างอิง นอกจากเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของโรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกันแล้ว ควร
เปรียบเทียบกับตัวเองในในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาด้วย ค่า CMI ของโรงพยาบาลที่พิจารณา ควร
อยู่ในช่วงดังกล่าว กรณีที่มีค่าน้อยกว่า อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียน อาจไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง การให้บริการผู้ ปุวยในไม่เหมาะสม เช่น เป็นผู้ปุวยที่อาจ
ไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาล และ/หรือ มีการส่งต่อผู้ปุวยที่ไม่เหมาะสมในกรณีนี้ ควรนําข้อมูลการส่ง
ต่อมาพิจารณาประกอบด้วยในกรณีที่ มีค่า CMI อยู่ในช่วงหรือสูงกว่าค่าดัชนีดังกล่าว ถือว่ามีการใช้
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการคัดเลือกผู้ปุวยที่เหมาะสมและ/หรือมีศักยภาพในการรักษา
ผู้ปุวยที่มีความซับซ้อนการนําค่า Case Mix Index (CMI) มาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับติดตามผลการ
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ดําเนินงานการให้บริการของสถานบริการ จึงเป็นเรื่องที่สําคัญของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในการนําไปใช้
เพ่ือหาส่วนขาด (Gap analysis) สําหรับการทําแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ โรงพยาบาลต่าง 
ๆ ควรจะนําข้อมูล CMI ไปเชื่อมโยงกับการจัดทําต้นทุนโรงพยาบาล เพ่ือประกอบการประเมิน
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลด้วยดัชนีอ้างอิง Case Mix Index (CMI) 
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ภาคผนวก 6 

ผลการท า Reliability test ส าหรับแบบส ารวจการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน  

 Frequency Percent 
หน้าที่ปฏิบัติงาน   

- ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ 17 54.8 
- หัวกลุ่มงานเภสัชกรรม หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 4 12.9 
- แพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย/งาน 6 19.4 
- แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 3 9.7 
- เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน 1 3.2 

ประสบการณ์ (ปี)    
น้อยกว่า 1 ปี 5 16.1 

- 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 8 25.8 
- 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 6 19.4 
- 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี 9 29.0 
- 20 ปีขึ้นไป 3 9.7 

สังกัดของหน่วยงาน   
- กรมการแพทย์ 3 9.7 
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 28 90.3 

เขตบริการสุขภาพ   
- 1 2 8.7 
- 3 8  34.8 
- 5 1 4.3 
- 9 1 4.3 
- 10 9 39.1 
- 11 2 8.7 

ประเภท รพ.   
- F2 1 4.3 
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- M1 3 13.0 
- M2 1 4.3 
- S 2 8.7 
- A 16 69.6 

 
Reliability results 

ทดสอบ internal consistency ของข้อคําถาม โดยทดสอบข้อคําถามทั้งหมด 22 ข้อ ดังนี้ 

1) การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 5 ข้อ  
2) การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ของโรงพยาบาล 13 ข้อ (ยกเว้นข้อ 4.2) 
3) ข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบในการนําเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติ 4 ข้อ 

(ยกเว้นข้อ 5)  
หมายเหตุ: ข้ออ่ืน ๆ ไม่นํามาทดสอบเนื่องจากสอบถามข้อมูล (facts)  ไม่สามารถหาข้อถูกผิด หรือให้คะแนน
เรียงลําดับมากน้อย ได้  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.735 .686 22 
 
สรุป: ค่า reliability อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (>0.7)  
ข้อค าถามที่ถ้าตัดออกแล้วจะเพิ่ม internal consistency ของแบบสอบถามนี้ (highlight สีเหลือง)  
aw = การรับรู้ฯ  
Imp = การปฏิบัติฯ  
Pro = ข้อเสนอฯ 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

aw1_r 14.1875 12.029 .424 . .714 
aw2_r 13.8125 14.029 -.156 . .747 
aw3_r 13.8750 13.717 -.013 . .744 
aw4_r 14.3750 13.317 .064 . .745 
aw5_r 14.0000 12.667 .293 . .725 
imp1_r 14.0000 11.467 .704 . .691 
imp2_r 14.2500 11.533 .570 . .699 
imp3_r 14.1875 11.363 .630 . .694 
imp4_r 14.1250 11.317 .664 . .691 
imp41_r 14.1250 11.183 .708 . .687 
imp43_r 14.4375 11.996 .475 . .710 
imp44_r 14.4375 11.463 .650 . .694 
imp5_r 14.0000 11.467 .704 . .691 
imp6_r 13.8125 13.229 .280 . .728 
imp7_r 13.9375 12.863 .268 . .727 
imp8_r 13.9375 12.863 .268 . .727 
imp9_r 13.8125 13.896 -.085 . .744 
imp10_r 14.5625 12.396 .437 . .715 
pro1_r 13.9375 14.996 -.435 . .773 
pro2_r 14.0000 14.400 -.236 . .764 
pro3_r 13.9375 13.929 -.097 . .752 
pro4_r 14.0000 14.000 -.120 . .756 
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ค าแนะน าเพิ่มเติมส าหรับมาตรการในการก ากับดูแลการส่งเสริมการขายยาที่ควรน ามาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาของโรงพยาบาล                

- มาตรการในการกํากับดูแลมีความจําเป็นในการส่งเสริมจริยธรรมการสั่งใช้ยาเป็นอย่างดี 
- มีหลักเกณฑ์ชัดเจนในการนําเสนอและใช้ยา มีบทลงโทษ 
- รพ.มีนโยบายในการเกี่ยวกับจริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย แต่ยังขาดการประเมินและติดตามอย่าง

ต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข 
- "1.มาตรการตรวจสอบพฤติกรรมที่อยู่นอกระบบโรงพยาบาล  เช่น  การรับประทานอาหารเย็น (ส่วนตัว)  

การประชุมนอกระบบโรงพยาบาล   
- 2.ผู้บริหารต้องเห็นความสําคัญ และแสดงเจตนาชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบายนี้  " 
- การติดตามการรับการสนับสนุนแพทย์ไปประชุม ณ ต่างประเทศ 
- นโยบายการส่งเสริมการขายที่ระบุมาเป็นตัวเงิน ควรทําแบบ คกก. 
- ไม่ควรคิดถึงแต่ยาราคาถูกเพียงอย่างเดียวในกรณียาที่เหมือนกัน 
- ควรจัดวิชากาาให้ความรู้ด้านยา จากผู้แทนยาให้ครบทุกวิชาชีพ 
- ติดตามและประเมินผลการรักษาในยาที่มีมูลค่าสูงเพ่ือดูว่าใช้ยาเหมาะสมหรือไม่ 

 



    

227 
 

 
ภาคผนวก 7 

ผลการท า Reliability test ส าหรับแบบประเมินการรับรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐส าหรับกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายใน 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 33 คน  
 

วิชาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เภสัชกร 24 72.7 
แพทย์ 6 18.2 
พยาบาล 2 6.1 
ทันตแพทย์ 1 3.0 
ระยะเวลาการท างาน   
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 8 24.2 
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี 5 15.2 
20 ปีขึ้นไป 20 60.6 
สังกัดโรงพยาบาล สป. 32 100.0 
จังหวัด   
อํานาจเจริญ 8 24.2 
สงขลา 5 15.2 
เชียงราย 5 15.2 
ชัยนาท 4 12.1 
ศรีสะเกษ 4 12.1 
ชลบุร ี 3 9.1 
ลําปาง 3 9.1 
สกลนคร 1 3.0 
ฉะเชิงเทรา 1 3.0 
ระดับโรงพยาบาล   
A โรงพยาบาลศูนย์หรือเทียบเท่า 16 48.5 
S โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่/โรงพยาบาลทั่วไปหรือ
เทียบเท่า 

7 21.1 

M2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียงขึ้นไปหรือเทียบเท่า 4 12.1 
F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ขนาดเตียง 30 - 90 เตียง
หรือเทียบเท่า 

3 9.1 

M1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กหรือเทียบเท่า 2 6.1 
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F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ขนาดเตียง 30 เตียงหรือ
เทียบเท่า 

1 3.0 

เขต   
10 11 33.3 
1 7 21.2 
12 5 15.2 
3 4 12.1 
6 4 12.1 
8 2 6.1 

 
2. ระดับการผ่านเกณฑ์ด้านจริยธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Ethics) 

ระดับการผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ 
ระดับท่ี 1 1 3.0 
ระดับท่ี 2 0 0.0 
ระดับท่ี 3 12 36.4 
ระดับท่ี 4 2 6.1 
ระดับท่ี 5 2 6.1 
ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 16 48.5 
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3. ผลการทดสอบความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม (Reliability tests) 

การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 17 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.872 ความสอดคล้องภายในของคําถามอยู่ในระดับดี 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 29 87.9 

Excludeda 4 12.1 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 10 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.691 ความสอดคล้องภายในของคําถามในหมวดที่ 1 อยู่ในระดับเป็นที่ยังต้อง
ปรับปรุง 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.872 17 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.691 10 
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หมวดที่ 2 การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 5 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.554 ความสอดคล้องภายในของคําถามในหมวดที่ 2 อยู่ในระดับต่ํา 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
หมวดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมมาภิบาลในระบบยา  

ก มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในระบบยา  
โดยหาความสอดคล้องภายในของคําถาม ข้อ 1 มีข้อย่อยทั้งหมด 13 ข้อ ไม่คิดค่าความสอดคล้องภายในของข้อ 2 
และ 3 เนื่องจากให้เลือกคําตอบได้หลายข้อ   
Kuder-Richardson KR-20 = 0.762 ความสอดคล้องภายในของคําถาม อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.554 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.762 13 
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ข กระบวนการท างานที่ตรวจสอบได้ 4 ข้อ (ยกเว้นข้อ 4 ข้อย่อย 4 เนื่องจากเป็นการถามการดําเนินการในฝุาย
อ่ืน ๆ กรณีที่มี จึงเสนอตัดข้อนี้ออก) 
Kuder-Richardson KR-20 = 0.739 ความสอดคล้องภายในของคําถามในหมวดที่ 4 อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
ค การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.908 ความสอดคล้องภายในของคําถาม อยู่ในระดับสูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.739 4 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.908 7 
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หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 15 ข้อ  

Kuder-Richardson KR-20 = 0.937 ความสอดคล้องภายใน ของคําถาม อยู่
ในระดับสูงมาก 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

ค่าความสอดคล้องภายในทั้งฉบับ  

ยกเว้นคําถามในหมวด ก ข้อ 2 และ 3 เนื่องจากเลือกตอบได้หลายข้อ และหมวด ข ข้อ 4 ข้อย่อยที่ 4 เนื่องจากให้
ตอบกรณีถ้ามีเท่านั้น 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 26 78.8 

Excludeda 7 21.2 

Total 33 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
สรุป: ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.939  
อยู่ในระดับที่ดีมาก (>0.9)   ไม่มีข้อค าถามที่ต้องตัดออก 
  
หมายเหตุ: คําตอบไม่ทราบ นับเป็นคะแนน 0 ดังนั้นคําตอบของข้อคําถามจึงเป็น 2 คําตอบ ค่า Cronbach’s 
Alpha จึงเท่ากับค่า KR-20  
 
ค่า KR-20 เมื่อตัดข้อค าถามออก 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.937 15 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.939 71 
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 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

V10 56.23 122.185 .612 .937 
V11 56.12 127.146 .171 .940 
V12 56.35 123.595 .454 .938 
V13 56.50 124.260 .405 .939 
V14 55.92 129.114 -.037 .940 
V15 55.92 129.114 -.037 .940 
V16 55.92 129.114 -.037 .940 
V17 55.92 129.114 -.037 .940 
V18 56.00 125.920 .405 .939 
V19 55.96 126.998 .312 .939 
V20 56.19 124.722 .385 .939 
V21 56.00 126.800 .283 .939 
V22 55.92 128.634 .071 .940 
V23 56.00 123.760 .706 .937 
V24 56.12 124.746 .423 .938 
V25 56.04 123.878 .607 .938 
V26 56.04 126.118 .331 .939 
e11 55.88 128.986 .000 .940 
e12 55.92 126.954 .451 .939 
e13 55.92 127.914 .233 .939 
e14 56.00 127.120 .240 .939 
e15 56.12 122.586 .653 .937 
e21 56.00 125.040 .527 .938 
e22 55.88 128.986 .000 .940 
e23 55.92 128.874 .017 .940 
e24 55.88 128.986 .000 .940 
e25 56.00 126.000 .394 .939 
f11 56.31 126.862 .165 .940 
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f12 55.92 127.914 .233 .939 
f13 55.96 125.478 .564 .938 
f14 56.08 123.274 .622 .937 
f15 55.92 127.514 .324 .939 
g11 55.92 127.514 .324 .939 
g12 55.92 127.514 .324 .939 
g13 55.92 127.514 .324 .939 
g14 56.19 126.402 .223 .940 
g15 55.96 127.158 .286 .939 
g16 55.96 126.758 .352 .939 
g17 55.92 127.514 .324 .939 
h11 56.00 124.480 .605 .938 
h12 56.00 124.480 .605 .938 
h13 55.96 126.598 .378 .939 
i11 55.92 128.234 .161 .939 
i12 55.96 127.878 .168 .939 
i13 55.88 128.986 .000 .940 
n1 56.00 125.360 .482 .938 
n2 56.12 124.426 .456 .938 
n3 56.00 124.800 .560 .938 
n4 56.15 124.535 .421 .939 
n5 56.00 124.080 .661 .937 
n6 56.08 123.674 .576 .938 
n7 56.15 121.815 .698 .937 
n8 56.31 121.342 .666 .937 
n9 56.54 124.178 .423 .939 
n10 56.50 122.740 .546 .938 
n11 56.42 121.934 .605 .937 
n12 56.31 120.942 .703 .937 
n13 56.31 120.942 .703 .937 
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n14 56.35 121.115 .680 .937 
n15 56.38 121.366 .655 .937 
m1 56.35 126.555 .190 .940 
m2 56.15 124.055 .469 .938 
m3 56.23 124.105 .430 .939 
m4 56.23 122.905 .543 .938 
m5 56.23 122.585 .574 .938 
m6 56.27 122.685 .551 .938 
m7 56.31 122.622 .548 .938 
l1 56.00 124.800 .560 .938 
l2 55.96 126.918 .326 .939 
l3 56.19 123.282 .525 .938 
l5 55.96 127.078 .299 .939 

 
หมายเหตุ: ชื่อข้อคําถามในตารางแสดงค่า KR-20 เมื่อตัดข้อคําถามนั้นออก 

- V10-V26 คําถามส่วนการรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการ
ขายยา 

- e11-e15 คําถาม ข้อ 1 ส่วนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
- e21-e25 คําถาม ข้อ 2 ส่วนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
- f11-f15 ข้อ 1 หมวด 2 การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม 
- g11-g17 ข้อ 1.1 หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมภิบาล

ในระบบยา 
- h11-h13 ข้อ 1.2 หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมภิ

บาลในระบบยา 
- i11-i13 ข้อ 1.3 หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมภิบาล

ในระบบยา 
- l1-l3 ข้อ 4 หมวด ข. กระบวนการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้ (ยกเว้นไม่วิเคราะห์ข้อย่อย 4) 
- l5 ข้อ 5 หมวด ข.  กระบวนการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้ 
- m1-m7 ข้อ 6-8 หมวด ค. การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- n1-n15 ข้อ 1-4 หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
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ภาคผนวก 8 

ผลการท า Reliability test ส าหรับแบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาลของรัฐ 

 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน  
วิชาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เภสัชกร 12 80.0 
อ่ืน ๆ  3 20.0 
ระยะเวลาการท างาน   
1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 6 40.0 
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 4 26.7 
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี 3 20.0 
20 ปีขึ้นไป 2 13.3 
บริษัทน าเข้ายาต้นแบบ 15 100.0 

 
2. ผลการทดสอบความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม (Reliability tests) 
ส่วนที่ 2 การรับรู้นโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา 12 ข้อ 
Kuder-Richardson KR-20 = 0.503 ควาสอดคล้องภายในของคําถามอยู่ในระดับที่ยังต้องปรับปรุง  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.503 12 
 

 
ส่วนที่ 3 การรับรู้การปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล 
คุณภาพการด าเนินงาน 11 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.743 ความสอดคล้องภายใน อยู่ในระดับยอมรับได้ 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.743 11 
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มาตรการและประสิทธิภาพของการสื่อสาร 4 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.805 ความสอดคล้องภายใน อยู่ในระดับดี  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.805 4 
 
การปรับกระบวนการ 20 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.782 ความสอดคล้องภายใน อยู่ในระดับยอมรับได้  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.782 20 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอต่อการพัฒนารูปแบบในการน าเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปปฏิบัติ  4 ข้อ  
Kuder-Richardson KR-20 = 0.622 ความสอดคล้องภายในของคําถามในหมวดที่ 2 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.622 4 
 
ค่าความสอดคล้องภายในทั้งฉบับ  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 51 
 
สรุป: ค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามทั้งฉบับ Kuder-Richardson KR-20 = 0.841  
อยู่ในระดับดี   ไม่มีข้อค าถามที่ต้องตัดออก 
  
หมายเหตุ: คําตอบไม่ทราบ นับเป็นคะแนน 0 ดังนั้นคําตอบของข้อคําถามจึงเป็น 2 คําตอบ ค่า Cronbach’s 
Alpha จึงเท่ากับค่า KR-20  
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ค่า KR-20 เมื่อตัดข้อค าถามออก 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

V10 56.23 122.185 .612 .937 
V11 56.12 127.146 .171 .940 
V12 56.35 123.595 .454 .938 
V13 56.50 124.260 .405 .939 
V14 55.92 129.114 -.037 .940 
V15 55.92 129.114 -.037 .940 
V16 55.92 129.114 -.037 .940 
V17 55.92 129.114 -.037 .940 
V18 56.00 125.920 .405 .939 
V19 55.96 126.998 .312 .939 
V20 56.19 124.722 .385 .939 
V21 56.00 126.800 .283 .939 
V22 55.92 128.634 .071 .940 
V23 56.00 123.760 .706 .937 
V24 56.12 124.746 .423 .938 
V25 56.04 123.878 .607 .938 
V26 56.04 126.118 .331 .939 
e11 55.88 128.986 .000 .940 
e12 55.92 126.954 .451 .939 
e13 55.92 127.914 .233 .939 
e14 56.00 127.120 .240 .939 
e15 56.12 122.586 .653 .937 
e21 56.00 125.040 .527 .938 
e22 55.88 128.986 .000 .940 
e23 55.92 128.874 .017 .940 
e24 55.88 128.986 .000 .940 



    

239 
 

e25 56.00 126.000 .394 .939 
f11 56.31 126.862 .165 .940 
f12 55.92 127.914 .233 .939 
f13 55.96 125.478 .564 .938 
f14 56.08 123.274 .622 .937 
f15 55.92 127.514 .324 .939 
g11 55.92 127.514 .324 .939 
g12 55.92 127.514 .324 .939 
g13 55.92 127.514 .324 .939 
g14 56.19 126.402 .223 .940 
g15 55.96 127.158 .286 .939 
g16 55.96 126.758 .352 .939 
g17 55.92 127.514 .324 .939 
h11 56.00 124.480 .605 .938 
h12 56.00 124.480 .605 .938 
h13 55.96 126.598 .378 .939 
i11 55.92 128.234 .161 .939 
i12 55.96 127.878 .168 .939 
i13 55.88 128.986 .000 .940 
n1 56.00 125.360 .482 .938 
n2 56.12 124.426 .456 .938 
n3 56.00 124.800 .560 .938 
n4 56.15 124.535 .421 .939 
n5 56.00 124.080 .661 .937 
n6 56.08 123.674 .576 .938 
n7 56.15 121.815 .698 .937 
n8 56.31 121.342 .666 .937 
n9 56.54 124.178 .423 .939 
n10 56.50 122.740 .546 .938 
n11 56.42 121.934 .605 .937 
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n12 56.31 120.942 .703 .937 
n13 56.31 120.942 .703 .937 
n14 56.35 121.115 .680 .937 
n15 56.38 121.366 .655 .937 
m1 56.35 126.555 .190 .940 
m2 56.15 124.055 .469 .938 
m3 56.23 124.105 .430 .939 
m4 56.23 122.905 .543 .938 
m5 56.23 122.585 .574 .938 
m6 56.27 122.685 .551 .938 
m7 56.31 122.622 .548 .938 
l1 56.00 124.800 .560 .938 
l2 55.96 126.918 .326 .939 
l3 56.19 123.282 .525 .938 
l5 55.96 127.078 .299 .939 

 
หมายเหตุ: ชื่อข้อคําถามในตารางแสดงค่า KR-20 เมื่อตัดข้อคําถามนั้นออก 

- V10-V26 คําถามส่วนการรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและมาตรการควบคุมการส่งเสริมการ
ขายยา 

- e11-e15 คําถาม ข้อ 1 ส่วนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
- e21-e25 คําถาม ข้อ 2 ส่วนการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของโรงพยาบาล  
- f11-f15 ข้อ 1 หมวด 2 การใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม 
- g11-g17 ข้อ 1.1 หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมภิบาล

ในระบบยา 
- h11-h13 ข้อ 1.2 หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมภิ

บาลในระบบยา 
- i11-i13 ข้อ 1.3 หมวด 3 การปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายและธรรมภิบาล

ในระบบยา 
- l1-l3 ข้อ 4 หมวด ข. กระบวนการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้ (ยกเว้นไม่วิเคราะห์ข้อย่อย 4) 
- l5 ข้อ 5 หมวด ข.  กระบวนการดําเนินงานที่ตรวจสอบได้ 
- m1-m7 ข้อ 6-8 หมวด ค. การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- n1-n15 ข้อ 1-4 หมวดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
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ภาคผนวก 9 
เอกสารข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและหนังสือแสดงความยินยอม 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 21 ธันวาคม 2564 
หัวข้อ: โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการจายยาไปสู่การปฏิบัติ  
 ในโรงพยาบาลของรัฐ (Research for Development on Implementation of Ethical Criteria  
 of Drug Promotion of Public Hospitals) โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการจายยาไปสู่การปฏิบัติ  
 ในโรงพยาบาลของรัฐ (Research for Development on Implementation of Ethical Criteria  
 of Drug Promotion of Public Hospitals) โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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