Physician Payment Sunshine Provisions: Patient Protection Affordable Care Act

Physician Payment Sunshine Provisions เป็ นบทบัญญัติใหม่ในกฎหมายมหาชนฉบับที'มีชื'อเต็มว่า Patient Protection Affordable Care Act (PPACA) ซึ'งตราขึ8นเมื'อ 9: มีนาคม ค.ศ. 9>?>
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อเปิ ดเผยว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผสู ้ ง'ั ใช้ยากับบริ ษทั ยาว่าเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยบทบัญญัติฉบับนี8กาํ หนดให้บริ ษทั ยา รวมถึงบริ ษทั
ชีววัตถุและบริ ษทั เครื' องมือแพทย์ตอ้ งรายงานให้สาธารณะรับทราบถึงการให้เงินหรื อถึงสิ' งของที'มีมูลค่าเทียบเท่าที'บริ ษทั จ่ายให้แก่แพทย์และโรงพยาบาลที'เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ (Teaching
hospital) ทุกปี โดยให้รายงานยอดค่าใช้จ่ายที'อยูใ่ นรู ปตัวเงินและอื'น ๆ ที'มีมูลค่าตั8งแต่ ?> เหรี ยญสหรัฐขึ8นไป หรื อ ?>> เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อปี ยกเว้น เมื'อมียอดสะสมเกินกว่าที'กาํ หนด จึง
จะต้องรายงานย้อนหลัง และยังไม่ตอ้ งรายงานค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื'องให้แก่แพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์
สําหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ให้บริ ษทั จัดทําเพื'อส่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและมลรัฐต่าง ๆ ภายใน Y> วัน นับจากวันที'สิ8นสุดแต่ละปี ซึ'งหมายความว่าค่าใช้จ่ายทั8งหมดที'บริ ษทั สนับสนุน
ให้แก่แพทย์และโรงพยาบาลที'เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ในรอบปี ค.ศ. 9>?9 ซึ'งเป็ นปี แรกที'กฎหมายบังคับใช้ ถูกกําหนดให้เปิ ดเผยสู่สาธารณะตั8งแต่ ? มกราคม จนถึงสิ8นปี :? ธันวาคม และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ต้องเสร็ จสิ8นและจัดส่งกระทรวงสาธารณสุขและมลรัฐต่าง ๆ ภายใน :? มีนาคม ค.ศ. 9>?: ทั8งนี8เพื'อให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและรายงานต่อรัฐสภาต่อไป
ข้อสังเกตที'น่าสนใจอยูท่ ี'กฎหมายฉบับนี8มิได้จาํ กัดการรับการสนับสนุนจากบริ ษทั ยา แต่มุ่งให้มีการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวสู่สาธารณะ เนื'องจากกฎหมายกําหนดรู ปแบบรายงานไว้วา่
ต้องเป็ นการรายงานด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสื บค้น และดาวน์โหลดได้เอง ซึ'งหมายถึงการรายงานผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั เอง จึงถือเป็ นการสร้างระบบและกลไกใหม่ในการติดตาม
ตรวจสอบ สาธารณะ ประชาชนทัว' ไป สามารถติดตามตรวจสอบปฏิสมั พันธ์ได้เอง ตลอดเวลา
สําหรับค่าใช้จ่ายที'บริ ษทั ต้องรวบรวมเพื'อจัดทํารายงานมีค่าใช้จ่ายใดบ้าง สรุ ปรายละเอียดไว้พอสังเขปในตารางต่อไปนี8 ซึ'งจะเห็นได้วา่ รวมทั8งยอดค่าใช้จ่ายที'เป็ นตัวเงินโดยตรงหรื อการ
สนับสนุนสิ' งของ เช่น ของขวัญ หรื อ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ฯลฯ

ตอน ที 6002 ของกฎหมาย PPACA
วันเริ' มต้นบันทึก
วันเริ' มต้นจัดส่งรายงาน
การจัดพิมพ์เผยแพร่ รายงาน
รู ปแบบของรายงาน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

รายงานแสดงความโปร่ งใสและรายงานการถือครองกรรมสิทธิหรือผลประโยชน์ อนใด
ื
? มกราคม 9>?9
:? มีนาคม 9>?:
:> กันยายน 9>?: และ :> มิถุนายน ในปี ถัดไป
- ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ตอน ที 6002 ของกฎหมาย PPACA

รายงานแสดงความโปร่ งใสและรายงานการถือครองกรรมสิทธิหรือผลประโยชน์ อนใด
ื
- สื บค้นได้
- ดาวน์โหลดได้ง่าย

ผูร้ ับ (covered recipient)
หน่วยงาน/ผูม้ ีหน้าที'จดั ทํารายงาน
หัวข้อที'กาํ หนดให้แสดง

“ค่าใช้จ่าย” ที'ตอ้ งเปิ ดเผยแก่สาธารณะ

“ค่าใช้จ่าย” ที'ได้รับการยกเว้น

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

- แพทย์

- โรงพยาบาลที'เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ (Teaching hospitals)
- หน่วยงาน/ผูท้ ี'มีหน้าที'จดั ซื8อยา ชีววัตถุ เครื' องมือแพทย์
- บริ ษทั ยา ชีววัตถุ เครื' องมือแพทย์
- ชื'อแพทย์
- ที'ทาํ งาน
- ความเชี'ยวชาญพิเศษ
- เลขทะเบียนผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ชื'อยา/เครื' องมือแพทย์/ผลิตภัณฑ์อื'น ๆ
- ของขวัญ Gift
- อาหาร Food
- ความบันเทิง Entertainment
- ค่าเดินทาง Travel or trip
- ค่าเบี8ยเลี8ยง Honoraria Honoraria
- เงินทุนสนับสนุนการวิจยั Research funding or grant
- การศึกษา Education
- การวิจยั Research
- เงินสมทบการกุศล Charitable Contribution

- รู ปแบบการชําระเงิน เช่น เงินสด สิ' งของที'มีมูลค่าเทียบเท่า

- ตัวอย่างยา (drug sample) (ตอนที' _>>`)
- ชื'อยา/เครื' องมือแพทย์/ผลิตภัณฑ์อื'น ๆ
- ขนาด/ปริ มาณตัวอย่างที'ให้
- วันที'ให้
- งบสนับสนุนบริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรื อคณะแพทยศาสตร์
- ค่าที'ปรึ กษา Consulting fees
- กรรมสิ ทธิhหรื อการลงทุน Ownership or investment interest
- ค่ารอยัลตี8 Royalties
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License fee
- ค่าจ้างวิทยากร Speaking fees
- เงินปันผล Dividends
- กําไร Profit distribution
- หุน้ Stock or stock option grant
- อื'น ๆ ตามที'รัฐมนตรี กาํ หนด
- ค่าใช้จ่ายที'อยูใ่ นรู ปตัวเงินและอื'น ๆ ที'มีมูลค่าน้อยกว่า ?> - ส่ วนลด Discounts

ตอน ที 6002 ของกฎหมาย PPACA

การจัดทํารายงาน
บทลงโทษ

รายงานแสดงความโปร่ งใสและรายงานการถือครองกรรมสิทธิหรือผลประโยชน์ อนใด
ื
เหรี ยญสหรัฐยกเว้นเมื'อมียอดรวมทั8งปี มากกว่า ?>> เหรี ยญ - การให้ส'ิ งของเพื'อสนับสนุนการกุศล In-Kind used for provisions of
สหรัฐอเมริ กาให้รายงานย้อนหลัง
charity care
- ตัวอย่างยาผลิตภัณฑ์(บทบัญญัติที'แยกต่างหาก)
- เงินปั นผลจ่ายจากการถือกรรมสิ ทธิhเป็ นเจ้าของหุน้ Dividends from stock
- วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
ownership in publically บริ ษทั ซื8อขาย traded companies
- เงินกูร้ ะยะสั8น (Y> วัน)
- เงินประกัน Self Insurance Payments from Manufacturer สําหรับพนักงาน
- การรับประกัน
ลูกจ้าง for Employees
- บริ การที'นอกเหนือจากทางการแพทย์ Non Medical Professional Services
- บริ การด้านกฎหมาย Legal Services
- เงินชดเชยที'ได้รับในฐานะผูป้ ่ วย Received as a Patient
- รายงานประจําปี เพื'อให้สภาคองเกรส Annual Reports to Congress
- รายงานประจําปี ให้มลรัฐ Annual Reports to States
- หากฝ่ าฝื น ไม่เปิ ดเผยหรื อยืน' แสดงรายการค่าใช้จ่ายครั8งใดครั8งหนึ'ง จะต้องถูกปรับเป็ นเงินโดยมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า ?,>>> เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา แต่ไม่เกิน ?>,>>> เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยยอดรวมทั8งหมด ปรับสูงสุดได้ไม่เกิน ?t>,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
- ถ้าเป็ นการฝ่ าฝื นโดยมีเจตนาไม่ยนื' แสดงรายการค่าใช้จ่ายจะต้องถูกปรับเป็ นเงินโดยมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า ?,>>> เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา แต่
ไม่เกิน ?>,>>> เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยยอดรวมทั8งหมด ปรับสูงสุดได้ไม่เกิน ?,>>>,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ข้อยกเว้น
หมายเหตุ: สรุ ปความโดยย่อจาก Policy and Medicine (www.policymed.com) Rockpointe/Potomac Center for Medical Education วันที' _ ตุลาคม 9>?>

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

ข้ อแตกต่ างทีสําคัญระหว่ าง ร่ างเกณฑ์ จริยธรรมของไทยกับกฎหมาย Physician Sunshine act ของสหรัฐอเมริกากับร่ าง เกณฑ์ จริยธรรมผู้สังใช้ ยาของประเทศไทย
Physician Sunshine act ของสหรัฐอเมริกา

ร่ าง เกณฑ์ จริยธรรมผู้สังใช้ ยาของประเทศไทย

เป็ นกฎหมาย
มุ่งให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเพื'อการตรวจสอบ เฝ้ าระวังจากภาคประชาชน

เป็ นเกณฑ์จริ ยธรรม
มุ่งให้ผสู ้ ใ'ั ช้ยา/ผูส้ งั' ซื8อยา มีแนวทางปฏิบตั ิที'ถูกต้อง เพื'อมุ่งตรวจสอบ เฝ้ าระวังตนเองว่ามีการ
กระทําที'ฝ่าฝื น ผิดหลักจริ ยธรรมหรื อไม่

เริ' มมีผลบังคับใช้แล้ว

ต้องรอความเห็นชอบเป็ นลําดับชั8น แนวทางให้เกิดการบังคับใช้ไม่ชดั เจน

กําหนดให้เป็ นหน้าที'ของบริ ษทั ยาในการรายงาน ประชาชนเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ

ยังไม่ได้กาํ หนดผูท้ ี'มีหน้าที'รับผิดชอบรายงาน ผุท้ ี'มีหน้าที'รับผิดชอบเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ

กําหนดระบบและกลไกการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ

ยังไม่มีการกําหนดระบบและกลไกการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

