
แผนงานพฒันากลไกเฝ้าระวงัระบบยา (กพย.) 

Physician Payment Sunshine Provisions: Patient Protection Affordable Care Act 
 
Physician Payment Sunshine Provisions เป็นบทบญัญตัิใหม่ในกฎหมายมหาชนฉบบัที'มีชื'อเตม็วา่ Patient Protection Affordable Care Act (PPACA) ซึ'งตราขึ8นเมื'อ  9: มีนาคม ค.ศ. 9>?> 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื'อเปิดเผยวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทยผ์ูส้ั'งใชย้ากบับริษทัยาวา่เป็นไปอยา่งโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยบทบญัญตัิฉบบันี8กาํหนดใหบ้ริษทัยา รวมถึงบริษทั
ชีววตัถุและบริษทัเครื'องมือแพทยต์อ้งรายงานใหส้าธารณะรับทราบถึงการใหเ้งินหรือถึงสิ'งของที'มีมูลค่าเทียบเท่าที'บริษทัจ่ายใหแ้ก่แพทยแ์ละโรงพยาบาลที'เป็นโรงเรียนแพทย ์ (Teaching 
hospital) ทุกปี โดยใหร้ายงานยอดค่าใชจ้่ายที'อยูใ่นรูปตวัเงินและอื'น ๆ ที'มีมูลค่าตั8งแต่ ?> เหรียญสหรัฐขึ8นไป  หรือ ?>> เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี ยกเวน้ เมื'อมียอดสะสมเกินกวา่ที'กาํหนด จึง
จะตอ้งรายงานยอ้นหลงั และยงัไม่ตอ้งรายงานค่าใชจ้่ายสนบัสนุนการจดักิจกรรมการศึกษาต่อเนื'องใหแ้ก่แพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย ์ 
 
สาํหรับรายงานฉบบัสมบูรณ์ใหบ้ริษทัจดัทาํเพื'อส่งใหแ้ก่กระทรวงสาธารณสุขและมลรัฐต่าง ๆ ภายใน  Y> วนั นบัจากวนัที'สิ8นสุดแต่ละปี ซึ'งหมายความวา่ค่าใชจ้่ายทั8งหมดที'บริษทัสนบัสนุน
ใหแ้ก่แพทยแ์ละโรงพยาบาลที'เป็นโรงเรียนแพทยใ์นรอบปี ค.ศ. 9>?9  ซึ'งเป็นปีแรกที'กฎหมายบงัคบัใช ้ถูกกาํหนดใหเ้ปิดเผยสู่สาธารณะตั8งแต่ ? มกราคม จนถึงสิ8นปี :? ธนัวาคม และรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ ตอ้งเสร็จสิ8นและจดัส่งกระทรวงสาธารณสุขและมลรัฐต่าง ๆ ภายใน :? มีนาคม ค.ศ. 9>?: ทั8งนี8 เพื'อใหก้ระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและรายงานต่อรัฐสภาต่อไป  
 
ขอ้สงัเกตที'น่าสนใจอยูท่ี'กฎหมายฉบบันี8 มิไดจ้าํกดัการรับการสนบัสนุนจากบริษทัยา  แต่มุ่งใหม้ีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักล่าวสู่สาธารณะ เนื'องจากกฎหมายกาํหนดรูปแบบรายงานไวว้า่ 
ตอ้งเป็นการรายงานดว้ยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสืบคน้ และดาวน์โหลดไดเ้อง ซึ'งหมายถึงการรายงานผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัเอง จึงถือเป็นการสร้างระบบและกลไกใหม่ในการติดตาม 
ตรวจสอบ สาธารณะ  ประชาชนทั'วไป สามารถติดตามตรวจสอบปฏิสมัพนัธ์ไดเ้อง ตลอดเวลา    
 
สาํหรับค่าใชจ้่ายที'บริษทัตอ้งรวบรวมเพื'อจดัทาํรายงานมีค่าใชจ้่ายใดบา้ง สรุปรายละเอียดไวพ้อสงัเขปในตารางต่อไปนี8   ซึ'งจะเห็นไดว้า่รวมทั8งยอดค่าใชจ้่ายที'เป็นตวัเงินโดยตรงหรือการ
สนบัสนุนสิ'งของ  เช่น ของขวญั หรือ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ฯลฯ  
 
 

ตอน ที� 6002 ของกฎหมาย PPACA รายงานแสดงความโปร่งใสและรายงานการถือครองกรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์อื�นใด 
วนัเริ'มตน้บนัทึก ? มกราคม 9>?9 

วนัเริ'มตน้จดัส่งรายงาน :? มีนาคม 9>?: 

การจดัพิมพเ์ผยแพร่รายงาน :> กนัยายน 9>?: และ :> มิถุนายน ในปีถดัไป 
รูปแบบของรายงาน - ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 



แผนงานพฒันากลไกเฝ้าระวงัระบบยา (กพย.) 

ตอน ที� 6002 ของกฎหมาย PPACA รายงานแสดงความโปร่งใสและรายงานการถือครองกรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์อื�นใด 
- สืบคน้ได ้
- ดาวน์โหลดไดง้่าย 

ผูร้ับ (covered recipient) - แพทย ์

- โรงพยาบาลที'เป็นโรงเรียนแพทย ์ (Teaching hospitals) 
หน่วยงาน/ผูม้ีหนา้ที'จดัทาํรายงาน - หน่วยงาน/ผูท้ี'มีหนา้ที'จดัซื8อยา ชีววตัถุ เครื'องมือแพทย ์

- บริษทัยา ชีววตัถุ เครื'องมือแพทย ์

หวัขอ้ที'กาํหนดใหแ้สดง - ชื'อแพทย ์

- ที'ทาํงาน 

- ความเชี'ยวชาญพิเศษ 

- เลขทะเบียนผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 

- ชื'อยา/เครื'องมือแพทย/์ผลิตภณัฑอ์ื'น ๆ 

- รูปแบบการชาํระเงิน  เช่น  เงินสด สิ'งของที'มีมูลค่าเทียบเท่า 
- ตวัอยา่งยา  (drug sample)  (ตอนที' _>>`) 

- ชื'อยา/เครื'องมือแพทย/์ผลิตภณัฑอ์ื'น ๆ 

                - ขนาด/ปริมาณตวัอยา่งที'ให ้

                - วนัที'ให ้      
 “ค่าใชจ้่าย”  ที'ตอ้งเปิดเผยแก่สาธารณะ - ของขวญั  Gift  

- อาหาร Food  
- ความบนัเทิง Entertainment  
 - ค่าเดินทาง Travel or trip  
-  ค่าเบี8ยเลี8ยง Honoraria Honoraria  
- เงินทุนสนบัสนุนการวจิยั Research funding or grant  
- การศึกษา Education  
- การวจิยั Research  

- เงินสมทบการกศุล Charitable Contribution  

- งบสนบัสนุนบริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัหรือคณะแพทยศาสตร์ 
- ค่าที'ปรึกษา Consulting fees  
- กรรมสิทธิh หรือการลงทุน Ownership or investment interest  
- ค่ารอยลัตี8  Royalties  
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต License fee  
- ค่าจา้งวทิยากร Speaking fees 
-  เงินปันผล Dividends  
- กาํไร Profit distribution 
- หุน้ Stock or stock option grant  
- อื'น ๆ ตามที'รัฐมนตรีกาํหนด 

“ค่าใชจ้่าย” ที'ไดร้ับการยกเวน้ - ค่าใชจ้่ายที'อยูใ่นรูปตวัเงินและอื'น ๆ ที'มีมูลค่านอ้ยกวา่ ?> - ส่วนลด Discounts  
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ตอน ที� 6002 ของกฎหมาย PPACA รายงานแสดงความโปร่งใสและรายงานการถือครองกรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์อื�นใด 
เหรียญสหรัฐยกเวน้เมื'อมียอดรวมทั8งปีมากกวา่ ?>> เหรียญ
สหรัฐอเมริกาใหร้ายงานยอ้นหลงั  
- ตวัอยา่งยาผลิตภณัฑ(์บทบญัญตัิที'แยกต่างหาก) 
- วสัดุ อุปกรณ์การศึกษา 

- เงินกูร้ะยะสั8น (Y> วนั) 
- การรับประกนั 

- การใหส้ิ'งของเพื'อสนบัสนุนการกศุล In-Kind used for provisions of 
charity care  
- เงินปันผลจ่ายจากการถือกรรมสิทธิh เป็นเจา้ของหุน้ Dividends from stock 
ownership in publically บริษทั ซื8อขาย traded companies  
- เงินประกนั Self Insurance Payments from Manufacturer สาํหรับพนกังาน
ลูกจา้ง for Employees  
- บริการที'นอกเหนือจากทางการแพทย ์Non Medical Professional Services   
- บริการดา้นกฎหมาย Legal Services  
- เงินชดเชยที'ไดร้ับในฐานะผูป้่วย Received as a Patient 

การจดัทาํรายงาน - รายงานประจาํปีเพื'อใหส้ภาคองเกรส Annual Reports to Congress  

- รายงานประจาํปีใหม้ลรัฐ Annual Reports to States 
บทลงโทษ - หากฝ่าฝืน ไม่เปิดเผยหรือยื'นแสดงรายการค่าใชจ้่ายครั8 งใดครั8 งหนึ'ง  จะตอ้งถูกปรับเป็นเงินโดยมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ ?,>>>  เหรียญ

สหรัฐอเมริกา แต่ไม่เกิน  ?>,>>> เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยยอดรวมทั8งหมด ปรับสูงสุดไดไ้ม่เกิน ?t>,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
- ถา้เป็นการฝ่าฝืนโดยมีเจตนาไม่ยื'นแสดงรายการค่าใชจ้่ายจะตอ้งถูกปรับเป็นเงินโดยมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ ?,>>>  เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่
ไม่เกิน  ?>,>>> เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยยอดรวมทั8งหมด ปรับสูงสุดไดไ้ม่เกิน ?,>>>,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ขอ้ยกเวน้  
 
หมายเหต:ุ สรุปความโดยยอ่จาก Policy and Medicine (www.policymed.com) Rockpointe/Potomac Center for Medical Education วนัที' _ ตุลาคม 9>?>  
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ข้อแตกต่างที�สําคญัระหว่าง ร่างเกณฑ์จริยธรรมของไทยกบักฎหมาย Physician Sunshine act ของสหรัฐอเมริกากบัร่าง เกณฑ์จริยธรรมผู้สั�งใช้ยาของประเทศไทย 
 
 

Physician Sunshine act ของสหรัฐอเมริกา ร่าง เกณฑ์จริยธรรมผู้สั�งใช้ยาของประเทศไทย 

เป็นกฎหมาย เป็นเกณฑจ์ริยธรรม 

มุ่งใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะเพื'อการตรวจสอบ เฝ้าระวงัจากภาคประชาชน 
 

มุ่งใหผู้ส้ั'ใชย้า/ผูส้ั'งซื8อยา มีแนวทางปฏิบตัิที'ถูกตอ้ง เพื'อมุ่งตรวจสอบ เฝ้าระวงัตนเองวา่มีการ
กระทาํที'ฝ่าฝืน ผิดหลกัจริยธรรมหรือไม่  
 

เริ'มมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
 

ตอ้งรอความเห็นชอบเป็นลาํดบัชั8น  แนวทางใหเ้กิดการบงัคบัใชไ้ม่ชดัเจน 

กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที'ของบริษทัยาในการรายงาน ประชาชนเฝ้าระวงั ตรวจสอบ 
 

ยงัไม่ไดก้าํหนดผูท้ี'มีหนา้ที'รับผิดชอบรายงาน ผุท้ี'มีหนา้ที'รับผิดชอบเฝ้าระวงั ตรวจสอบ 
 

กาํหนดระบบและกลไกการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ 

 
ยงัไม่มีการกาํหนดระบบและกลไกการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


