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บทความวิจยั

การประเมินกระบวนการนานโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่
การปฏิบตั ิ ในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
จันทร์จรีย์ ดอกบัว1 และ นุศราพร เกษสมบูรณ์2
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กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินกระบวนการนานโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ น
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เป็ นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัช
กรรมในโรงพยาบาลปทุมราชวงศาซึง่ เป็ นสถานทีว่ จิ ยั ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการประเมิน
ตามตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลปี พ.ศ. 2557-2558 รายงานประจาปี
ของกลุ่ม งานเภสัชกรรมปี พ.ศ.2557-2558 ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้ าหน่ วยงานต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตการทางานของบุคคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั ิตามเกณฑ์จริยธรรมฯ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิ จยั : โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
ประกาศให้เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ น นโยบายขององค์กร และกาหนดให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดรับผิดชอบในการ
ดาเนินการตามเกณฑ์ ตลอดจนยังให้มกี ารสื่อสารให้บุคลากรรับทราบอย่างทังถึ
่ ง โรงพยาบาลกาหนดแนวปฏิบตั เิ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและมีแนวทางเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดจัด ระบบการตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ทงั ้ จากหน่ วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หลังการประกาศใช้เกณฑ์ดงั กล่าว การจัดซือ้ -จัดหายา
และเวชภัณฑ์มใิ ช่ยามีมลู ค่าการจัดซื้อลดลงเมื่อเทียบกับแผนจัดซื้อและเทียบกับมูลค่าในปี งบประมาณทีผ่ ่านมา นโยบายนี้ทา
ให้การบริหารจัดการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผลการประเมินตามตัวชี้วดั ว่าด้วยการจัดซื้อ ใน
ระดับโรงพยาบาลอยู่ในระดับ 4 โรงพยาบาลยังขาดการดาเนินในส่วนของการยกย่องเชิดชูหน่ วยงานที่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ และการลงโทษหน่ วยงานทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรม สรุป: นโยบายดังกล่าวเป็ นนโยบายทีส่ าคัญ ทีส่ ามารถ
ดาเนินการได้ไม่ยงุ่ ยากในโรงพยาบาล ความสาเร็จของการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิเกิดจากการเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็ก การสนับสนุ นจากทีมบริหาร ความร่วมมือจากบุคคลากรหลายระดับ การประสานงานทีด่ รี ะหว่างหน่วยงาน ความสามารถ
ในการบริหารจัดการและติดตามกากับ ตลอดจนความเพียงพอและครบถ้วนของทรัพยากรและเทคโนโลยี โรงพยาบาลควร
จัดทาและติดตามดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใสซึง่ ช่วยให้เกิดกระบวนการเชิดชูผทู้ าดีและควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการ
นานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละขยายผลในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป
คาสาคัญ: เกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขายยา เภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
รับต้นฉบับ: 15 ก.พ. 2559, รับลงตีพมิ พ์: 14 ก.ค. 2559
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บทนา
ประเทศไทยประกาศใช้นโยบายแห่งชาติดา้ นยา
ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีสาระสาคัญ คือนโยบาย
ยาหลักแห่งชาติและการพึง่ ตนเองด้านยา โดยจัดให้มยี าที่
ปลอดภัย มีคุ ณ ภาพดี ในราคาพอสมควรกระจายอย่า ง
ทัวถึ
่ งโดยเฉพาะยาสาหรับสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศและการ
พัฒนายาสมุนไพรและยาแผนโบราณ นโยบายแห่งชาติ
ด้านยาฉบับที่ 2 ในพ.ศ. 2536 คงสาระสาคัญตามนโยบาย
ฉบับเดิม แต่แก้ไขเพิม่ เติมให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุ น
การใช้ ย าตามบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ แ ละการคุ้ ม ครอง
ผู้บ ริโ ภคด้ า นยา ต่ อ มาคณะกรรมการพัฒ นาระบบยา
แห่งชาติปรับปรุงนโยบายแห่งชาติดา้ นยาผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และอาศัยยุทธศาสตร์ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเ่ี กี่ยวข้องจนได้นโยบายแห่งชาติ
ด้า นยา พ.ศ. 2554 และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบยา
แห่งชาติ พ.ศ. 2555- 2559 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชน
ได้รบั การป้องกันและแก้ไขปญั หาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล
ของยา การสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
การส่งเสริมการเข้าถึงยาจาเป็ นให้เป็ นไปอย่างเสมอภาค
ยั ง่ ยื น ทั น การณ์ การสร้ า งกลไกการเฝ้ าระวั ง ที่ ม ี
ประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมยามีการพัฒนาจนประเทศ
สามารถพึง่ ตนเอง(1)
เ ข ต เ ค รื อ ข่ า ย บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ที่ 10 อั น
ประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี อานาจเจริญ
มุกดาหาร ยโสธร และศรีษะเกษ ได้ประกาศใช้นโยบาย
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา (2) และมี
การน านโยบายลงสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ทุ ก ระดับ ทัง้ ยัง มี ก าร
ประกาศแนวทางปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ ด ัง กล่ า วทัง้ ยาและ
เวชภั ณ ฑ์ ม ิ ใ ช่ ย าอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารอบรม
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุและผูส้ งใช้
ั ่ ยาภายใต้โครงการสร้างเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลาการสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิ
บาลในเขตเครือ ข่ายบริการสุขภาพที่ 10 จากนัน้ แต่ล ะ
หน่วยงานในเขตเครือข่ายฯ ดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิ
ทั ง้ นี้ รู ป แบบการด าเนิ น การขึ้ น กั บ แต่ ล ะหน่ วยงาน
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญดาเนินตาม
การประกาศนโยบายฯ นัน้ และยังเป็ นหนึ่งในโรงพยาบาล
นาร่องในการดาเนินโครงการ“โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้

ยาอย่างสมเหตุสมผล” หนึ่งในกุญแจสาคัญ 6 ประการของ
การเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือ
กุญแจดอกที่ 6 หรือการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ในการสังใช้
่ ยา (3) ประกอบเกณฑ์น้ีเป็ น
หนึ่ ง ในเกณฑ์ก ารตรวจสอบภายในและเกณฑ์ป ระเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ อย่างไรก็ตามการ
ประเมินการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ ในหน่ วยงานนัน้
เป็ น เรื่อ งที่ล ะเอีย ดอ่ อ นและต้ อ งด าเนิ น การด้ว ยความ
ระมัดระวัง เพื่อให้ผลการประเมินเป็ นที่น่าเชื่อถือและส่ง
ผลดีต่อความร่วมมือ ในการประเมิน ที่ผ่านมายังไม่มกี าร
ประเมิน กระบวนการนโยบายดัง กล่ า ว และยัง ไม่ม ีก าร
ประเมิน ผลจากนโยบายดัง กล่ า ว ดัง นั ้น จึ ง ต้ อ งมีก าร
ประเมินกระบวนการเชิงระบบในการนานโยบายดังกล่าว
มาใช้ และประเมินผลลัพธ์จากการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังมีราย
ละเอียดต่อไปนี้
ผูว้ ิ จยั
ประสบการณ์ แ ละภู ม ิห ลัง ของผู้วิจ ัย มีผ ลอย่า ง
มากต่ อ ข้อ ค้ น พบในการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ในที่น้ี จึง ขอ
กล่าวถึงข้อมูลเกีย่ วกับผูว้ จิ ยั ชื่อแรกโดยสังเขป เพราะเป็ น
ผูด้ าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นหลัก ผูว้ จิ ยั
ชื่อแรกเป็ นชาวจังหวัดตรังโดยกาเนิด และรับราชการเป็ น
เภสัช กรโรงพยาบาลปทุ ม ราชวงศาซึ่ง เป็ น สถานที่วิจ ัย
ตัง้ แต่ปี 2542 จนถึงปจั จุบนั (2559)
ผู้วจิ ยั ชื่อแรกมี
ประสบการณ์ ใ นการท างานบริห ารเวชภัณ ฑ์ แ ละงาน
ตรวจสอบภายในโรงพยาบาลมากว่า 17 ปี ป จั จุ บนั เป็ น
หัว หน้ า กลุ่ ม งานเภสัช กรรม รับ ผิ ด ชอบงานบริ ห าร
เวชภัณฑ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา งานบริการเภสัช
กรรมผูป้ ว่ ยใน งานคุณภาพและงานวิชาการ และงานเภสัช
กรรมปฐมภู ม ิ ผู้ วิ จ ัย ได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมด้ า นระบบการ
ตรวจสอบภายใน งานบริหารเวชภัณฑ์ และเป็ นผู้นิเทศ
งานบริหารเวชภัณฑ์และมาตรการความปลอดภัยด้านยา
และงานคลังทัง้ ในระดับจังหวัดและในระดับเขต ผู้วจิ ยั ยัง
อยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อยาร่วมทัง้ ในระดับจังหวัดและ
ระดั บ เขต อี ก ทั ง้ ผู้ วิ จ ั ย ยั ง เป็ นประธานชมรมเภสั ช
โรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ผู้ วิ จ ั ย มี
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ความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี ด้วย
เหตุ น้ี จึ ง เชื่ อ ว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กล้ า เปิ ดเผยข้ อ มู ล อย่ า ง
ตรงไปตรงมาและไม่ ปิ ด บัง ท าให้ผู้วิจ ัย สามารถเข้า ถึง
ข้อมูลได้ตามสภาพความจริง
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ผู้แรกเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บ
ข้อมูลจากการทบทวนวรรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง บันทึกการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารของโรงพยาบาลปี พ.ศ.
2557-2558 รายงานประจ าปี ข องกลุ่ ม งานเภสัช กรรมปี
พ . ศ . 2557-2558 ต ล อ ด จ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ บ ริ ห า ร
โรงพยาบาลและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ต ามเกณฑ์ จ ริย ธรรมฯ และมี
ประสบการณ์ การทางานในพื้นที่ อย่างน้ อย 1 ปี จานวน
25 คน นอกจากนี้ การประเมินตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
ในระดับโรงพยาบาลว่าด้วยการจัดซื้อและจริยธรรมการ
ส่งเสริมการขายยา ทาโดยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องประเมินตนใน 5
ระดั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ต ั ้ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ใน
โรงพยาบาล ตลอดจนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
และระดับผู้ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตการทางาน
ของบุ ค คลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ติ ต ามเกณฑ์
จริยธรรมฯ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ก ารวิเ คราะห์เ ชิง เนื้ อ หา
โดยประยุกต์ใ ช้ก รอบเชิงวิเ คราะห์ policy
triangle
framework ซึง่ Gill Walt และ Lucy Gilson ได้นาเสนอไว้
เพื่อ วิเ คราะห์น โยบายสาธารณะในประเด็น เนื้ อ หาของ
นโยบาย (content) บริบท (context) ผู้มสี ่วนได้เสียใน
นโยบายสาธารณะ (actors) และกระบวนการนโยบาย
(process) (4)

ผลการวิ จยั
ผู้ วิจ ัย น าเสนอผลการวิจ ัย เป็ น 3 ส่ ว นคื อ 1)
บริบทและเนื้อหาของเกณฑ์จริยธรรมฯ 2) กระบวนการนา
นโยบายเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาล
3) ผลการประเมินกระบวนการนาเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่
การปฏิบตั ิ
บริ บทและเนื้ อหาของเกณฑ์จริ ยธรรมฯ
ในปี พ.ศ. 2531 ทีป่ ระชุมสมัชชาองค์การอนามัย
โลก มีมติรบั รอง “เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
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ขายยา” เพื่อให้เป็ นสิง่ สนับสนุ นให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุ ผ ล และเรีย กร้ อ งให้ ทุ ก ประเทศทัว่ โลกน าเกณฑ์
จริยธรรมฯขององค์การอนามัยโลกไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในส่วนของ
ประเทศไทยมีความพยายามในการจัดทาหลักเกณฑ์หรือ
แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการส่งเสริมการขายยาหลายครัง้ โดย
เริม่ ต้นในปี พ.ศ.2537 สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาร่างหลักเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายยา แต่ก็มไิ ด้ประกาศหรือมีการ
นาไปใช้แ ต่อ ย่า งใด ต่อ มาได้ม ีก ารเรียกร้อ งให้ ม ีการน า
เกณฑ์จริยธรรมฯ มาใช้อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2552 ที่
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 2 ได้มมี ติรบั รองให้
การยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมเพื่อลดความ
สู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ย ต่ อ มา
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2553 ให้จ ัด ท าเกณฑ์ จ ริย ธรรมว่ า ด้ว ยการขายยาตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลกให้เป็ นเกณฑ์กลางของ
ประเทศ รวมถึงศึกษาวิธกี ารนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ และ
ให้เผยแพร่เกณฑ์อย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาและระบบบริการสุขภาพ และเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายในการแก้ปญั หาการทุจริตในระบบ
ยา ในการนี้คณะอนุ กรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้
มอบหมายให้คณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
จริยธรรมผู้สงใช้
ั ่ ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาด
จริยธรรมจัดทา ”เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาของประเทศไทย” ต่อมาคณะอนุ กรรมการการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลให้ความเห็นชอบเกณฑ์ดงั กล่าว หลังจาก
ผ่ า นการรับ ฟ งั ความคิด เห็น จากทุ ก ภาคส่ว นทัง้ ภาครัฐ
ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมยาหลาย
ครัง้ ต่ อ มาได้ ม ีก ารน าเสนอเกณฑ์น้ี ต่ อ คณะกรรมการ
พัฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติแ ละมีม ติเ ห็น ชอบเมื่อ วัน ที่ 9
สิงหาคม พ.ศ. 2555 เกณฑ์น้ี นับเป็ นเกณฑ์จริยธรรมว่า
ด้ว ยการส่ง เสริม การขายยาฉบับ แรกของประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ ว ยงานแรกที่ น าเกณฑ์
จริยธรรมฯ มาจัดทาเป็ น “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีม ิใช่ย าของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2557” ซึ่ง หน่ ว ยงานในสัง กัด ต้ อ งจัด ท าแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้และประกาศเป็ นลายลักษณ์
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อักษรไว้ในทีเ่ ปิ ดเผยนับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้น
ไป พร้อมกันนี้ยงั มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติเรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขาย
ยาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็ น แนวปฏิบ ัติใ นการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศอีกด้วย (3)
เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7
หมวด ได้แก่ คานิยาม ผูส้ งใช้
ั ่ ยา ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจ
เภสัชกร บริษทั ยาและผูแ้ ทนยา สถานพยาบาลและสถาน
บริการเภสัชกรรมหรือหน่ วยงาน และสถานศึกษา เกณฑ์
จริย ธรรมฯ มีก ารก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายหลัก และข้อ พึง
ปฏิบตั ขิ องแต่ละกลุ่มไว้โดยย่อ ดังนี้ 1) ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้ า นสุ ข ภาพและผู้เ กี่ย วข้อ งในการจัด ซื้อ จัด หายาของ
โรงพยาบาล ไม่พงึ รับเงินหรือสิง่ ของใด ๆ จากการส่งเสริม
การขายเป็ นการส่วนตัว 2) สถานพยาบาลและสถานศึกษา
พึงจัดให้มรี ะบบรองรับในการรับการสนับสนุ นใด ๆ จาก
บริษทั ยา/ผู้แทนยาที่หน่ วยงานต้นสังกัดรับรู้ 3) บริษทั ยา
พึงจัดกิจกรรมการส่ง เสริม การขายยาที่มุ่ง ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ป่วยเป็ น สาคัญ ไม่พงึ ให้ข้อมูลหรือคาแนะน าแก่ ผู้ป่วย
หรือสาธารณชนในเชิงโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเกิน
ความจริง และ 4) ผูแ้ ทนยาพึงเสนอข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับ
ยาที่ทนั สมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีหลักฐานทางวิชาการที่
เชื่อถือได้ (2)
กระบวนการนานโยบายเกณฑ์จริ ย ธรรมฯ ไปสู่ก าร
ปฏิ บตั ิ ในโรงพยาบาล
หลั ง จากที่ ป ระกาศกระทรวงว่ า ด้ ว ยเกณฑ์
จริยธรรมฯ มีผลบังคับใช้ ทุกหน่วยงานในสังกัดเขตบริการ
เครือข่ายสุขภาพที่ 10 อันประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอานาจเจริญ
ได้จดั ตัง้ คณะทางานและมีการประกาศเขตบริการสุขภาพที่
10 เรื่อ ง แนวทางปฏิบ ตั ิต ามเกณฑ์จริยธรรมการจัด ซื้อ
จัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา
ณ วัน ที่ 20 พฤศจิก ายน พ.ศ.2557 ลงนามโดยผู้ต รวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทัง้ จัดโครงการอบรม
สร้างเสริมและพัฒ นาศักยภาพบุค ลากรสาธารณสุขตาม
ระบบธรรมาภิ บ าล เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
กลุ่มเป้าหมายของการอบรมคือ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
สาธารณสุขอาเภอ และเจ้าหน้าที่พสั ดุในแต่ละหน่ วยงาน
ในพืน้ ที่

ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ใ น น า ม
คณ ะ กร ร มก า รเ ภ สั ช ก ร รม แ ละ ก าร บ าบั ด จั ง ห วั ด
อานาจเจริญ ได้กาหนดคณะกรรมการในการตรวจประเมิน
การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ แบบไขว้ทงั ้ ในเครือข่าย
ระดับเขตและระดับจังหวัด คณะกรรมการทาการประเมิน
ไขว้ปีละ 2 ครัง้ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดกระบวนการดาเนินงานที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกาหนดเกณฑ์จริยธรรมฯ
เป็ นหนึ่งในเกณฑ์ตรวจสอบภายในประจาปี และเกณฑ์ใน
การประเมินการดาเนินการตามมาตรการด้านยาและการ
บริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ก าหนดขึ้ น โดยคณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเภสัชกรรมเขตบริการสุขภาพที่ 10 เกณฑ์
การประเมินประกอบด้วย 9 ด้าน คือ ระบบบริหารจัดการ
ยาและเวชภัณฑ์ การคัดเลือก การจัดซือ้ และคลังเวชภัณฑ์
การตรวจรับ การควบคุม/เก็บรักษา การเบิกจ่าย การใช้
ระบบรายงาน และการตรวจสอบและรายงาน ซึ่งต่อมาได้
เพิม่ ด้านที่ 10 คือ เกณฑ์จริยธรรม ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายทีท่ างเขตประกาศใช้ จากผลการประเมินพบว่า
โรงพยาบาลปทุมราชวงศาผ่านเกณฑ์ทงั ้ 10 ด้าน ร้อยละ
95.76
โรงพยาบาลปทุ ม ราชวงศา เป็ น โรงพยาบาล
ชุม ชนขนาด 30 เตีย ง ตัง้ อยู่ใ นเขตจัง หวัด อานาจเจริญ
รับ ผิด ชอบประชากร 47,864 คน มีอ ัต ราการหมุน เวีย น
แพทย์เป็ นประจาทุก ๆ 2 ปี เมื่อรับนโยบายเรื่องเกณฑ์
จริ ย ธรรมฯ คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลโดย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบาบัดเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดาเนิ น
โครงการนี้ โดยมีเภสัชกรเป็ นเลขานุ การและให้รายงานผล
การด าเนิ น การให้กบั คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ทราบเป็ นระยะ ๆ โรงพยาบาลออกประกาศเป็ นนโยบาย
ของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา เรื่อง “แนวทางปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซือ้ จัดหายาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ม ิใช่ยา” โรงพยาบาลสื่อสารให้บุคลากร
รับทราบแนวทางปฏิบตั นิ ้ี อย่างทัวถึ
่ ง ตัง้ แต่ระดับหัวหน้ า
หน่วยงานจนถึงระดับผูป้ ฏิบตั ิ
โรงพยาบาลแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลทัง้ จากบุคคลากรภายในโรงพยาบาลเองและ
จากบุ ค คลากรในนอกโรงพยาบาลในระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการชุดนี้ ประเมินการดาเนินงานตามนโยบายปี
ละ ๒ ครัง้ การประเมินเน้นในส่วนของระบบการจัดซื้อ
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จัดหายาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยา ซึ่งต้องมีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาลมีก ารวางระบบเพื่อ
ความปลอดภัยจากการใช้ยาและเพิม่ ความเข้มงวดในการ
กากับดูแลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ และปฏิบตั ิ
ตามแนวทางมาตรการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารเวชภัณ ฑ์
โรงพยาบาลจัดทาเกณฑ์การคัดเลือกเวชภัณฑ์ยา เข้า ออกจากบัญชีโรงพยาบาลที่ชดั เจน มีค ณะกรรมการขอ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการโรงพยาบาลก่อนซื้อ/จ้าง
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยทีม สหสาขาวิชาชีพ
โดยมีแพทย์เป็ นประธานคณะกรรมการ เภสัชกรทาหน้าที่
เลขานุ การ และอนุ มั ติ ก ารสั ง่ ซื้ อ โดยผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีค ณะกรรมการ
กาหนดราคากลางเพื่อป้ องกันการกาหนดคุณลัก ษณะที่
เอื้อต่อบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง โรงพยาบาลมีการดาเนินการ
จัดซื้อยาร่วมกันทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับเขต อีกทัง้ มี
การสอบราคายาของโรงพยาบาลเองและมีการสืบราคายา
ใช้ ร าคายาอ้ า งอิ ง ในการจั ด ซื้ อ จั ด หายาเพื่ อ ใช้ ใ น
โรงพยาบาล
ในส่วนของการจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ
แ ล ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ใ น บ ริ เ ว ณ โ ร ง พ ย า บ า ล
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด ไม่อนุ ญาตให้จดั
กิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึง ชื่อทางการค้าของยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีม ิใช่ยาแก่ ผู้ป่วย ประชาชน และนิ สติ ที่ศึกษา
หรือฝึกปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกันไม่ให้มโี ฆษณาแอบแฝง
ไปกับการให้ความรู้ อีกทัง้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ไม่มยี าตัวอย่าง
มาวางที่โรงพยาบาล ทัง้ นี้เนื่องจากไม่มนี โยบายในเรื่อง
ดังกล่าว
ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย พบว่า
หน่ ว ยงานไม่อ นุ ญ าตให้ผู้แ ทนหรือ พนัก งานขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่มี ใิ ช่ยาเข้าพบบุคลากรในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่
ให้บริการผูป้ ่วย หรือเข้าพบนิสติ นักศึกษาทีศ่ กึ ษาหรือฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา เพื่อการโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขาย โรงพยาบาลกาหนดช่วงเวลาใน
การเข้า พบชัด เจน พร้อ มทัง้ ติด ป้ ายหน้ า หน่ ว ยงานให้
ผู้ แ ทนเห็ น ชัด เจนและไม่ ใ ห้ ผู้ แ ทนเข้า พบนอกเวลาที่
กาหนด การดาเนินงานทีผ่ ่านมา พบว่า ผูแ้ ทนเข้าพบตาม
ช่วงเวลาทีก่ าหนด
ส่ ว นระบบการตรวจสอบการสั ง่ ใช้ ย าของ
โรงพยาบาล (drug use review) ดาเนินการโดย
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คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด คณะกรรมการฯ
ก าหนดเกณฑ์ ส าหรั บ ตรวจสอบการสั ง่ ใช้ ย าของ
โรงพยาบาล โดยเน้ นเกณฑ์สาหรับกลุ่มยาที่มรี าคาแพง
และยาที่มปี ริมาณการสังใช้
่ ยามากในแต่ละปี โรงพยาบาล
มีนโยบายที่สาคัญ คือ เน้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุ สมผล
โดยส่ ง เสริม ให้ ใ ช้ ย าในบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ ผลการ
ด า เ นิ น ก า ร พ บ ว่ า มี ก า ร ท บ ท ว น ก า ร ใ ช้ ย า อ ย่ า ง
สมเหตุ ส มผลตามบัญ ชีย าหลัก แห่ง ชาติ เช่ น การใช้ย า
omeprazole
ในการป้องกันภาวะเลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหารจากยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs จากเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกาหนดคือ ให้แพทย์สงใช้
ั ่ ครัง้ ละ 1 เม็ด วัน
ละ 1 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า แทนการสังใช้
่ ครัง้ ละ 1 เม็ด วัน
ละ 2 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า -เย็น นอกจากนี้คณะกรรมการ
ปรับเปลี่ยนให้ม ีการสังใช้
่ ยาลดความดันโลหิตสูงที่อยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติเช่น amlodipine 5 mg แทนการสัง่
ใช้ยา nifedipine 20 mg SR เป็ นต้น โรงพยาบาลตัด
รายการยาที่ไม่ใช่ยาในบัญชียาหลักออก ให้เหลือเฉพาะ
รายการยาที่จาเป็ น และผู้สงใช้
ั ่ ยาต้องระบุเหตุผลทุกครัง้
หากมีการสังใช้
่ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
การทบทวนการใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ส มผลตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติ พบประเด็นสาคัญ เช่น แพทย์สงใช้
ั่
ยาสู ต รผสม (พาราเซตามอลและยาคลายกล้ า มเนื้ อ )
ร่วมกับยาพาราเซตามอล ทาให้ผปู้ ่วยเสีย่ งต่อการได้รบั ยา
พาราเซตามอลเกินขนาด ดังนัน้ คณะกรรมการจึงตัดยา
สูตรผสมออก และใช้ยาสมุนไพร “เถาวัลย์เปรียง “ ทดแทน
ยาเดิม และคณะกรรมการกาหนดให้การใช้ยาพาราเซตา
มอลต้องอยู่ในขนาดทีเ่ หมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดพิษต่อ
ตับ ดังนี้ จากเดิมมีการสังใช้
่ พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม
กินครัง้ ละ 2 เม็ดเฉพาะเวลาทีม่ อี าการปวดหรือมีไข้ ทุก
4-6 ชัวโมงใช้
่
เป็ น 325 มิลลิกรัม กินครัง้ ละ 2 เม็ดเฉพาะ
เวลาทีม่ อี าการปวดหรือมีไข้ ทุก 4-6 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ โ รงพยาบาลได้ ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลใน 3 โรคหลัก
คือ หวัด ท้องร่วง และแผลเลือดออก และนโยบายการสัง่
ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจั จุบนั และส่งเสริมให้สงใช้
ั่
ยาสมุน ไพรมากขึ้น คณะกรรมการฯ ทบทวนและจัดท า
คู่ ม ือ การใช้ย าสมุ น ไพร ปรับ ปรุ ง บัญ ชีย าสมุ น ไพรของ
โรงพยาบาล และจัดทาข้อมูลการเปรียบเทียบมูลค่ายา
สมุนไพรกับยาแผนปจั จุบนั พร้อมทัง้ จัดทาข้อมูลยาที่ใช้
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ทดแทน โดยมีทงั ้ สิน้ จานวน 20 รายการ จากการส่งเสริม
และกระตุ้ น ให้ แ พทย์ แ ละแพทย์ แ ผนไทยสั ง่ ใช้ ย าจาก
สมุนไพรโดยเฉพาะในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจและ
กลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทาให้มกี ารใช้ยาสมุนไพร
เพิม่ มากขึน้ ร้อยละ 19.66
ในส่วนนโยบายการติดตามประเมินการใช้ยาที่
ต้องเฝ้าระวังหรือมีมลู ค่าสูง พบว่า งานบริการผูป้ ่วยนอกมี
รายการยาที่ ต้ อ งประเมิน ทัง้ สิ้ น 10 รายการ ผลการ
ประเมินพบว่า แพทย์ม ีการสังใช้
่ ยาเป็ น ไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด ร้อยละ 100 ส่วนงานบริการผูป้ ่วยใน มีรายการยา
ทีป่ ระเมินทัง้ สิน้ 2 รายการอันได้แก่ ยาฉีด cetazidime 1
กรัมและยาฉีด ciprofloxacin 200 มิลลิกรัม ผลการ
ประเมินพบว่า การสังใช้
่ ยาฉีด ciprofloxacin มีความสม
เหตุผลร้อยละ 90 และการสังใช้
่ ยาฉีด ceftazidime มี
ความสมเหตุผลร้อยละ 86.96
เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของกระบวนการนโยบาย
ข้างต้นพบว่า ผูม้ สี ่วนได้เสียของนโยบายสนับสนุ นการนา
นโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นตัง้ แต่ระดับ
เขต ระดับจังหวัด จนกระทังในระดั
่
บโรงพยาบาล ผูบ้ ริหาร
ของโรงพยาบาลมีค วามชัด เจนในการน ากระบวนการ
นโยบายลงสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัด ได้จ ดั อบรม/ประชุ ม ชี้แ จง ท าความเข้า ใจใน
นโยบายเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมฯ ให้ ก ั บ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ส่ ง ผลให้
โรงพยาบาลสามารถดาเนินการตามนโยบายได้ดว้ ยดี และ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ด้วยข้อบังคับในระเบียบการ
จัดซื้อ-จัดหา ระบบการตรวจสอบภายในด้วยกันเอง การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการด าเนิ นงานจัด ซื้อ -จัด หา
การมีระบบการรายงาน ประเมินผล ควบคุมกากับ รวมทัง้
กระบวนการตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก ส่งผลให้
เกิดความเข้มงวดและจริงจังในการนานโยบายดังกล่าวลงสู่
การปฏิบตั ใิ นทุก ๆ หน่วยงาน

ผลการประเมิ นกระบวนการนาเกณฑ์จริ ยธรรมฯไปสู่
การปฏิ บตั ิ
คณะกรรมการเภสัช กรรมและการบ าบัด ของ
โรงพยาบาลจัดทาแนวทางในการรายงานและติดตามผล
การปฏิบตั ใิ นประเด็น การจัดซื้อ-จัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิ ใ ช่ ย า การประเมิ น ผลพบว่ า ในส่ ว นของ ยา วั ส ดุ
การแพทย์ และวัสดุวทิ ยาศาสตร์มมี ลู ค่าการจัดซือ้ จัดหายา
และเวชภัณ ฑ์ม ิใ ช่ ย าลดลงเมื่อ เทีย บกับ มูล ค่ า ที่ร ะบุ ใ น
แผนการจัดซือ้ ร้อยละ 10.05, 25.53 และ 53.10 ตามลาดับ
และยังลดลงเมื่อเทียบกับมูลค่าในปี งบประมาณ 2557 ร้อย
ละ 8.42, 2.66 และ 17.53 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่
1 แต่วสั ดุทนั ตกรรมมีมลู ค่าการจัดซื้อเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับ
ปี 2557 อยู่ร้อ ยละ 26.68.68 และเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 12.11
เทียบกับมูลค่าทีร่ ะบุในแผนการจัดซือ้
นอกจากนี้ ผ ลของการมี ร ะบบการไม่ ร ั บ สิ่ ง
สนั บ สนุ นหรื อ ของขวั ญ และการมี บ ริ ก ารที่ โ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ต้น ทุน ค่า ยาและเวชภัณ ฑ์ม ิใช่ย า
ลดลงจาก 101.67 บาทต่อผู้ป่วย 1 รายในปี 2557 เหลือ
67.17 บาทต่อผูป้ ่วย 1 รายในปี 2558 รวมทัง้ ยอดเงิน
สวัสดิการลดลงในปี 2558 คือมีจานวน 217,761.17 บาท
ในขณะทีใ่ นปี 2557 มียอดเงินสวัสดิการ 713,428.43 บาท
ในส่วนของระบบการคัดเลือกพบว่า มีการคัดเลือก
ยาและเวชภัณฑ์ท่มี ใิ ช่ยาทัง้ ในระดับเขตและระดับจังหวัด
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.61 ของมูลค่าการจัดซื้อทัง้ หมดในปี
2557 เป็ นร้อยละ 27.47 ของมูลค่าการจัดซื้อทัง้ หมดในปี
2558 ดังแสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้โ รงพยาบาลยังมี
การสอบราคายาของเองทัง้ สิ้น 5 รายการในปี 2558
ในขณะที่ในปี 2557 ไม่ม ีการดาเนิ นการในเรื่องนี้ ทาให้
การดาเนินการจัดซือ้ ยาเป็ นระบบมากขึน้ โปร่งใส

ตารางที่ 1. มูลค่าการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาในปี 2557-2558
รายการ
มูลค่าการจัดซือ้ จริง (บาท)
มูลค่าปี 2558 เมือ่
เทียบกับปี 2557
2557
2558
ยา
8,410,247.52
7,564,943.99
-10.05
วัสดุการแพทย์
2,950,786.49
2,350,561.33
-25.53
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ 5,653,030.00
3,692,330.30
-53.10
วัสดุทนั ตกรรม
590,223.81
747,690.29
+26.68

มูลค่าตาม
แผนปี 2558
8,260,432.28
2,414,899.90
4,477,394.90
666,870.00

ร้อยละทีค่ ลาด
เคลื่อนจากแผน
-8.42
-2.66
-17.53
+12.11
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ตารางที่ 2. มูลค่าการจัดซือ้ ยาร่วมในระดับเขตและระดับ
จังหวัด ในปี 2557 และ 2558
วิธกี ารจัดซือ้ ยา
มูลค่าการจัดซือ้ (บาท)
2557
2558
การจัดซือ้ ยาร่วมเขต
639,697.72 1,947,786.40
การจัดซือ้ ยาร่วมจังหวัด
130,269.00
การจัดซือ้ ยาทัง้ หมด 8,410,247.52 7,564,943.99
ร้อยละการจัดซือ้ ยาร่วม
7.61
27.47
ในส่ ว นของการประเมิ น ตามตั ว ชี้ ว ัด ผลการ
ด าเนิ น งานในระดับ โรงพยาบาลว่ า ด้ว ยการจัด ซื้อ และ
จริยธรรมการส่งเสริมการขายยานัน้ ผลการประเมินพบว่า
ระดับ ที่ป ระเมิน ได้ข องโรงพยาบาลปทุ ม ราชวงศา คือ
ระดับ 4 ซึ่ง หมายถึง โรงพยาบาลได้กาหนดแนวปฏิบ ตั ิ
ตามเกณฑ์จริยธรรมในระดับที่ 2 เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
มีแนวทางเพื่อรายงาน ติดตามการปฏิบตั ิครบถ้วนแล้วทัง้
7 ข้อ (อันได้แก่ มีการจัดทาแนวทางเพื่อรายงาน ติดตาม
การปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดหายาที่
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระบบการตรวจสอบการสังใช้
่ ยา
ของโรงพยาบาล แนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุญาตให้ผแู้ ทนยา
เข้าพบ) รวมทัง้ มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงาน
เป็ นบางข้อ แต่ในส่วนของผลการประเมินยังพบส่วนทีต่ อ้ ง
เติมเต็มเพื่อให้บรรลุถงึ ระดับที่ 5 โดยเพิม่ เติมในส่วนของ
การยกย่องเชิดชูหน่ วยงานที่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ
และมีก ระบวนการลงโทษในหน่ ว ยงานที่ไ ม่ ป ฏิบ ัติต าม
เกณฑ์จริยธรรมฯ ทัง้ นี้เพื่อให้ครบกระบวนการและมีความ
ต่อเนื่อง ยังยื
่ นต่อไป

สรุปและการอภิ ปรายผล
โรงพยาบาลปทุ ม ราชวงศาด าเนิ น การตาม
นโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณ ฑ์ม ิใ ช่ ย า และมีก ารประเมิน การน านโยบายไป
ปฏิ บ ัติ ผลการประเมิ น พบว่ า นโยบายดัง กล่ า วเป็ น
นโยบายที่ดี ตัวนโยบายมีความสาคัญ ตัวบทนโยบายมี
ความสมบูรณ์ ในการดาเนินการตามกระบวนการนโยบาย
ดังกล่าว โรงพยาบาลมีกลไกในการขับเคลื่อนคือ ผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาลก าหนดคณะกรรมการที่ร ับ ผิด ชอบอย่ า ง
ชัดเจนที่จะดาเนินการแปลงนโยบายลงสู่ก ารปฏิบตั ิ การ
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ดาเนินการไม่ซบั ซ้อนและไม่ยงุ่ ยาก จึงสามารถดาเนินการ
ได้ง่าย คณะกรรมการฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิท่รี องรับการ
ขับเคลื่อนงานซึง่ ไม่ขดั แย้งกับทิศทางการพัฒนานโยบายที่
เป็ นอยู่ อีกทัง้ คณะกรรมการบริหารระดับโรงพยาบาลยังมี
บทบาทในการสนับสนุนการดาเนินการ ทีมงานทุกระดับให้
ความร่วมมือในการดาเนินการ ส่งผลให้โรงพยาบาลปทุม
ราชวงศาด าเนิ น การตามนโยบายดัง กล่ า วได้แ ละมีก าร
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเป็ นระยะ และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานร่วมด้วย
ความส าเร็จ ของการน านโยบายไปปฏิ บ ัติ ใ น
โรงพยาบาลปทุม ราชวงศานอกจากจะขึ้น กับ ขนาดของ
องค์ ก รที่ เ ป็ นองค์ ก รขนาดเล็ ก ความยากง่ า ยของ
สถานการณ์ปญั หา ความสมบูรณ์ของตัวนโยบาย และการ
บริหารจัดการแล้ว ยังขึ้นกับบริบทนอกเหนือตัวนโยบาย
ได้ แ ก่ ความร่ ว มมือ ของที ม งานในโรงพยาบาล การ
ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงาน ความสามารถในการ
บริหารจัดการและติดตามกากับ ตลอดจนความเพียงพอ
ครบถ้วนของทรัพยากรและเทคโนโลยีอกี ด้วย เงือ่ นไขของ
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิอย่างประสบผลสาเร็จ
ของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้แก่ คณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบาบัด มีการนานโยบายลงสู่การปฏิบตั ิและ
ด าเนิ น การตามเป้ าประสงค์ ข องแผนงานของนโยบาย
เป้าประสงค์ท่ชี ดั เจนจึงเป็ นตัวกาหนดการนาไปปฏิบตั ิท่ี
กลุ่ม เป้ า หมายยอมรับและร่วมมือ ผู้น าองค์ก รที่ม ีทกั ษะ
และทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการสนับสนุ นการดาเนินงานตาม
วัตถุป ระสงค์ โครงการได้รบั การสนับสนุ นอย่างเข้มแข็ง
จากผู้ ท่ีอ าจได้ ร ับ ผลกระทบจากนโยบาย นอกจากนี้
นโยบายดังกล่าวยังไม่ขดั แย้งกับนโยบายสาธารณะอื่น ๆ
และคานึงถึงเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจ ความร่วมมือใน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยสาคัญโดยที่การ
ให้ค วามร่วมมือ เกิดจากการสื่อ สารนโยบายจากทีม งาน
ผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลไปยังเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั ิ กลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านรับรูว้ ่า นโยบายดังกล่าวเหมาะสมสาหรับตน
และมีความชัดเจนว่า ตนถูกคาดหวังให้ทาอะไร นอกจากนี้
กลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านมีความสามารถทีจ่ ะเข้าร่วมนโยบาย เห็น
ด้วยกับนโยบาย (ในเชิงหลักการหรือทฤษฎีหรือการนาไป
ปฏิบตั ิ) ให้ค วามสาคัญกับ เรื่อ งนี้ และพร้อมที่จ ะพัฒ นา
นโยบายให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
ทัศนะของ Theodoulou และ Kofinis (5) ทีก่ ล่าวว่า การนา
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นโยบายไปสู่ ก ารปฏิบ ัติม ีค วามท้ า ทาย 3 ประการคือ
เป้าประสงค์ของนโยบายที่ชดั เจน ขุมปญั ญาสารสนเทศ
และแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของนโยบาย (5)
โรงพยาบาลควรวิเ คราะห์สถานการณ์ ของการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็ นระยะ การประเมินกระบวนการนา
จะช่วยให้ทราบว่า องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ของนโยบาย
เพียงไร และมีปญั หาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร ผล
การประเมินจะให้ขอ้ มูลสาหรับพัฒนากระบวนการนโยบาย
ฯ เพื่อสร้างหลักประกันว่า นโยบายดังกล่าวจะถูกนาไปสู่
การปฏิ บ ั ติ เ ป็ นรู ป ธรรม อย่ า งต่ อ เนื่ อง นอกจากนี้
โรงพยาบาลควรมีการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใส
ซึ่ง เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้บ่ ง ชี้แ ละจัด อัน ดับ เพื่อ แสดงความ
โปร่งใสในการดาเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และบังคับ
ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ผ ลอ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการเชิดชูผทู้ าดีและทาให้มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจนมาก
ขึ้น ในการก ากับ ดูแ ลติด ตามการด าเนิ น การตามเกณฑ์
จริยธรรมฯ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรศึกษาถึงผลกระทบ
จากกระบวนการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั แิ ละควรมีการ
ขยายผลการดาเนินงานไปยัง ระดับจังหวัดและระดับเขต
ต่อไป
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Abstract
Objective: To assess the process to implement the policy on the ethical criteria for drug promotion into
action at Pathumratchawongsa hospital, Amnatcharoen Province. Method: The study is qualitative research. The
researcher was pharmacy director at Pathumratchawongsa hospital which was the study site. The researcher
collected the data from related literature review, the evaluation results according to the criteria of the ethical criteria
for drug promotion, minutes of the meeting of the Hospital Board during 2014-2015, annual report of pharmacy
department during 2014-2015, together with the interview with hospital administration and heads of various units
involving with the ethical criteria. Moreover, observation of the practice among personnel relevant to the ethical
criteria was also conducted. Content analysis was employed to analyze the data. Results: Pathumratchawongsa
hospital announced the policy on the implementation of on the ethical criteria and delegated the Pharmacy and
Therapeutic Committee as the responsible body. The policy was well communicated to all in the hospital. The
hospital set written guidelines for working according to the ethical criteria and also set guidelines for reporting and
monitoring the result. The Pharmacy and Therapeutic Committee established the procedures to examine the
operation according to the ethical criteria both from internal and external units. After the announcement of the policy,
total expenditures on purchasing and procurement of drug and non- drug items decreased when compared to those
specified in the purchasing plan and those in the last fiscal year. This policy enabled the purchasing and
procurement of drug and non- drug items to be transparent and accountable. Audit according to the criteria of the
ethical criteria revealed that the hospital was at the level 4. The hospital had not recognized the units successfully
follow the ethical criteria and had not punished those who violated the ethical criteria. Conclusion: The policy was
important with no major difficulty in implementation in the hospital. Success of the implementation of the policy
resulted from being a small community hospital, the support from administration, well cooperation from various levels
of personnel, good coordination among units, well management skill and monitoring, as well as the adequacy of
resources and technology. The hospital should establish and monitor transparency perception index in order to
enhance the recognition of those who follow the criteria. Moreover, there is a need for the study on the impact of
policy implementation at the province and regional level.
Keywords: ethical criteria, drug promotion, hospital pharmacy, purchasing of drug and medical supplies
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