Fact Sheet
เพื่อการสร้างความเข้าใจในการสนับสนุน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (ฉบับ
ประชาชน) ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2554
ปัจจุบนั มีการเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... อยู่ 2 ฉบับ คือ
1.1 ร่าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.... (ฉบับประชาชน)
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2554 ซึง่
ร่วมจัดทําโดย มูลนิธสิ าธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) มูลนิธเิ ภสัชชนบท (มภช.) กลุ่มศึกษาปญั หายา
(กศย.) หน่วยปฏิบตั กิ ารวัจยั เภสัชศาสตร์สงั คม จุฬาฯ (วจภส.) แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
จุฬาฯ (คคส.) มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค (มพบ.) ชมรมเภสัชชนบท แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา จุฬาฯ (กพย.) และมูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการรวบรวมรายชื่อ
ผูส้ นับสนุนจํานวน 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายฉบับนี้ต่อรัฐสภา
1.2 ร่าง พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.... (ฉบับ กระทรวงสาธารณสุข) ซึง่ ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) และส่งกลับไปยังกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ พ.ศ.2552 แล้ว แต่ยงั
ไม่มกี ารส่งให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พจิ ารณา
ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (ฉบับประชาชน)
การยกร่าง พรบ.ยา ฉบับประชาชน มีทม่ี าจากการศึกษาวิจยั ทางด้านวิชาการ การรวบรวมปญั หา
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาของประเทศไทย ประเทศต่างๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ ตลอดจนการคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคตในสภาวะแวดล้อมการเปิดตลาดเสรีทางการค้าทัง้ ในระบบพหุภาคีและทวิภาคี ระบบ
กฎหมายด้านยาและกลไกการบังคับใช้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของประเทศต่างๆ รวมทัง้ คิดค้น
สังเคราะห์กลยุทธ์ วิธกี าร เครือ่ งมือใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยนักวิชาการหลาย
สาขาทัง้ ด้านเภสัชศาสตร์ นิตศิ าสตร์ สังคมศาสตร์ ผูม้ ปี ระสบการณ์ซง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคในองค์ทงั ้ ภาครัฐ ภาคประชาชน ทัง้ ในระดับภูมภิ าค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ความเห็นจากกลุ่ม
ผูป้ ว่ ย ความเห็นจากภาคประชาสังคม โดยเจตนารมณ์ของ ร่าง พรบ ยา ฉบับประชาชน สําคัญ ๒
ประการ คือ
๑. คุ้มครองสวัสดิ ภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถรองรับ เท่าทันกับปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
1

มสพ. คคส. กพย. และคณะ 1 กันยายน 2554

๒. ส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ทงั ้
ในยามปกติ และในภาวะคับขันเพื่อให้ประเทศมีความมันคงด้
่
านยาและสุขภาพ
จากเจตนารมณ์ขา้ งต้น ร่าง พรบ ยา ฉบับประชาชน ได้มบี ทบัญญัตใิ หม่ๆ ทีแ่ ตกต่างจาก พรบ.ยา
พ.ศ.๒๕๑๐ ซึง่ ใช้มานานกว่า ๔๐ ปีอย่างสิน้ เชิง โดยบทบัญญัตใิ หม่จะสามารถทําให้เจตนารมณ์เกิดผลเป็ น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีทม่ี าจาก ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ งานศึกษาวิจยั ของต่างประเทศและการ
ศึกษาวิจยั ของประเทศไทย ชุดความรู้ ประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคซึง่ ทํางานใน
ระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนไทยจากการเปิดตลาด
การค้าเสรีภายใต้ขอ้ ตกลงทัง้ ระดับทวิภาคีและพหุพาคี โดยมีศาสตราจารย์ดา้ นกฎหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค ร่วมมือพัฒนา
ร่างกฎหมายยา ฉบับประชาชน ดังนัน้ เพื่อให้เข้าใจสาระของกฎหมายว่า ประชาชน จะได้อะไรจาก ร่าง
พรบ ยา ฉบับประชาชน จึงขอกล่าวโดยย่อ ทัง้ ประโยชน์โดยตรงและทางอ้อม ดังนี้
๑. ราคายาเป็ นธรรมต่อประชาชนป้ องกันการค้ากําไรเกิ นควร
ตัวอย่างจริงทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้ว คือ ยาต้านไวรัสเอดส์ เคยกําหนดราคาขายกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อ
คนต่อเดือน ต่อมาองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่าย กําหนดราคาเพียง ๑,๒๐๐ บาท ต่อคนต่อ
เดือน ราคาแตกต่างกันกว่า ๑๕ เท่า ในช่วงเวลาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้ผลิตยาดังกล่าวออกมา
จําหน่าย ผูป้ ว่ ยเอดส์จาํ นวนมากไม่สามารถซือ้ ยาราคาแพงมารักษาตนเองได้ เราจึงเห็นปรากฏการณ์
“ตายเป็นใบไม้รว่ ง” เพราะหมดหนทางเข้าถึงยา เนื่องจากปล่อยให้มกี ารกําหนดราคาของ “
สิ นค้า
คุณธรรม” ซึง่ เป็ นรปจั จัยสีข่ องมนุ ษชาติได้ตามอําเภอใจจนเกิดผลกระทบต่อชีวติ ประชาชน
๒. สิ ทธิ ของประชาชนที่จะรู้ชื่อยาสามัญที่ตนเองใช้
การปกปิดชื่อยาทีป่ ระชาชนต้องบริโภค มักมีขอ้ อ้างว่า หากประชาชนรูช้ ่อื ยาแล้ว จะไปซือ้ หามา
รับประทานเอง ไม่เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แท้จริงแล้ว คํากล่าวอ้างมีเบ้ ืองหลัง
คือ ต้องการผูกมัดให้ผปู้ ว่ ยต้องมารับการรักษากับตนเอง และสามารถกําหนดราคายาทีจ่ ะเก็บจากผูป้ ว่ ย
ได้โดยอิสระ เพราะผูป้ ว่ ยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นยาชื่อสามัญอะไร
สิทธิของประชาชนทีจ่ ะรูช้ ่อื ยาสามัญทีต่ นเองใช้ เป็นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของประชาชน แม้แต่
ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้ารับการรักษาโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงิน ก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะรูว้ ่าตนเอง
ต้องรับประทานยาอะไร เพราะหากมีการแพ้ยา ก็สามารถแจ้งชื่อยาทีต่ นใช้หรือนําซองยาทีม่ ชี ่อื ยาสามัญ
ให้สถานพยาบาลทีเ่ ข้ารับการรักษา ได้รกั ษาอย่างถูกต้องทันการณ์ได้
๓. ประชาชนได้รบั บริการด้านยาจากผูป้ ระกอบวิ ชาชีพเภสัชกรรม ในมาตรฐานทัดเทียมกับ
ประชาชนของประเทศทีม่ รี ะบบบริการด้านเภสัชกรรมได้พฒ
ั นาแล้ว โดยการปรับเปลีย่ นจาก “ร้านขายยา”
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เป็น “สถานบริ การเภสัชกรรม” ซึง่ เป็ นสถานทีใ่ ห้บริการประชาชนด้านยาโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเภสัช
กรรม ทีจ่ ะวิเคราะห์ความจําเป็ นในการใช้ยาของประชาชน หรือผูร้ บั บริการ การคัดเลือกยาทีเ่ หมาะสมกับ
ผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการตามหลักวิชาการ การวิเคราะห์ใบสังยาเพื
่
่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการ
บําบัด รักษา การส่งมอบยาในภาชนะทีเ่ หมาะสมพร้อมฉลากทีค่ รบถ้วน คําแนะนําในการใช้ยาทีจ่ าํ เป็น
ถูกต้องและครบถ้วน คําเตือนอันตรายจากการใช้ยาเฉพาะราย รวมถึง การให้บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค เช่น เป็ นสถานทีป่ ระชาชนสามารถปรึกษาการอดบุหรี่ การอดเหล้า การควบคุม
นํ้าหนัก การออกกําลังกาย โภชนาการทีเ่ หมาะสมกับวัย เช่น เด็กอ่อน เด็กเล็ก สตรีมคี รรภ์ ผูส้ งู อายุ การ
นวดตนเอง การกดจุดเพื่อบรรเทาอาการ สมุนไพรประจําบ้าน การจัดการลดความเครียด การให้คาํ แนะนํา
เรือ่ งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครือ่ งสําอาง โดยไม่ตกเป็ นเหยือ่ ของการโฆษณา เป็นต้น
ทัง้ นี้ “สถานบริการเภสัชกรรม” ต้องดําเนิการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการ เรียกว่า
มาตรฐาน “การบริ การเภสัชกรรมที่ดี”
ประชาชนสามารถไปพบเภสัชกรในสถานบริการเภสัชกรรม ในเรือ่ งส่งเสริมสุขภาพ ขอคําปรึกษา
คําแนะนําด้านสุขภาพ มิใช่เพียงเพราะต้องการซือ้ ยามาบริโภคอีกต่อไป และในกรณีทต่ี อ้ งได้รบั ยา ก็จะ
ได้รบั ตามความจําเป็ น และเภสัชกรต้องจัดการตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูบ้ ริโภค
๔. สิ ทธิ ของประชาชนที่จะได้รบั การชดเชยความสียหายจากการใช้ยาโดยรวดเร็ว
การแพ้ยาถึงขัน้ เสียชีวติ หรือพิการ เช่น ผิวหนังลอกทัง้ ตัวเหมือนไฟลวก หรือตาบอด หรือ
เจ็บปว่ ยรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัว มีทงั ้ ทีเ่ ป็นข่าวและไม่ปรากฏเป็นข่าว ผูเ้ คราะห์รา้ ยจากการใช้ยา
มักจะไม่สามารถเรียกร้องให้ใครมาชดเชยความเสียหายได้ เพราะต้องเป็นฝา่ ยพิสจู น์ว่าใครเป็นผูล้ ะเมิด
ทําให้ตนเองเสียหาย ซึง่ เกินกว่าความสามารถของประชนชนผูใ้ ช้ยาโดยทัวไป
่ ดังนัน้ ในร่าง กฎหมาย
ยา ฉบับประชาชน ถือว่า ประชาชนคนไทย ต้องได้รบั การดูแล เยียวยา บรรเทาความเสียหาย เมือ่
ได้รบั เคราะห์กรรมจากการใช้ยา แม้จะไม่ใช่ความผิดพลาดของผูใ้ ดก็ตาม โดยใช้กลไกการพิจารณาเป็น
คดีผบู้ ริโภค ซึง่ จะมีความรวดเร็ว เป็ นธรรมกับทุกฝา่ ย
๕. ยาจําเป็ นเฉพาะกรณี ยากําพร้าซึง่ จําเป็นต่อผูป้ ว่ ย ในภาวะคับขัน มีวกิ ฤตภัยพิบตั ิ เช่น
โรคระบาดรุนแรงและจะทําให้มผี ปู้ ว่ ยจํานวนมากและมีโอกาสจะเสียชีวติ พิการรุนแรงได้ หรือมีโรคที่
เกิดกับประชาชนกลุ่มเล็กๆ เท่านัน้ ทําให้ไม่มผี ปู้ ระกอบการรายใดประสงค์จะผลิต หรือนําเข้ายาจําเป็ น
เพราะไม่สามารถทํากําไรได้ตามความต้องการของภาคธุรกิจ จึงต้องมีกลไกทําให้ ประเทศต้องไม่ขาด
แคลนยาจําเป็ นเหล่านัน้ มีปริมาณเพียงพอต่อความจําเป็นในการใช้ของประชาชน และมีวธิ กี ารทําให้
ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว
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๖. ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
โดยมีบทบัญญัตทิ ท่ี าํ ให้ประเทศไทย ต้องไม่ม ี ตํารับยาทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลในการรักษา
ไม่ม ี
ตํารับยามากมายหลายหมืน่ ตํารับ ดังเช่นปจั จุบนั นี้ ต้องไม่มตี ํารับยาทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ต่อการ
สาธารณสุขของประเทศไทย ต้องไม่มตี ํารับยาทีโ่ ครงสร้างราคายาทีไ่ ม่สมเหตุผล ไม่คมุ้ ค่า หรือขาย
ในราคาไม่ยตุ ธิ รรม และทีส่ าํ คัญคือ กฎหมายบังคับให้หน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการขึน้
ทะเบียนตํารับยา ต้องรับผิดชอบการทบทวนทะเบียนตํารับยา โดยมีระบบการทะเบียนการทบทวน
ตํารับยาประจําปีเพื่อให้ประชาชนมันใจทั
่ ง้ ในประสิทธิผลของยาและความปลอดภัยในทุกทะเบียนตํารับ
ยา
๗. การส่งเสริมการขายยาและการโฆษณา
กิจกรรมการส่งเสริมการขายและการโฆษณา ในทางธุรกิจถือเป็นเครือ่ งมือสําคัญทีจ่ ะทําให้ธุรกิจ
ขยายตัวและเติบโต เพราะเป็ นกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการบริโภคสินค้าของประชาชนให้มากขึน้
แต่ “
ยา” เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่สมควรส่งเสริมให้เกิดการบริโภคโดยไม่จาํ เป็ น ดังนัน้ เพื่อให้เกิด
การใช้ยาทีเ่ หมาะสมของประชาชน ตลอดจนสํานึกของผูม้ สี ทิ ธิสงใช้
ั ่ ยา จึงต้องมีบทบัญญัตทิ จ่ี ะกํากับ
ดูแลการส่งเสริมการขายยาและการโฆษณาทีเ่ หมาะสม ไม่ให้ส่งเสริมการบริโภคยาโดยไม่จาํ เป็น และ
ประการสําคัญ การส่งเสริมการขายยาและการโฆษณา เป็นต้นทุนทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจจะผลักให้เป็นภาระ
ของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะทําให้ราคาสูงขึน้ โดยไม่จาํ เป็น
๘. การใช้มาตรการทางปกครอง
มาตรการทางปกครอง เป็ นเครือ่ งมือใหม่ทจ่ี ะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาวะการณ์ทห่ี ลากหลาย เช่น การภาคทัณฑ์ การตําหนิโดย
เปิดเผยต่อสาธารณชน การปรับทางปกครอง การจํากัดการประกอบการ เพิม่ เติมจากกฎหมายเดิมทีม่ ี
การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
ที่กล่าวข้างต้นเป็ นเพียงประโยชน์ บางส่วนที่ประชาชนจะได้รบั จาก ร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับ
ประชาชน ซึ่งขอนําเสนอให้เข้าใจโดยง่าย จากร่างกฎหมาย ฉบับเต็มกว่า ๑๒๐ มาตรา ได้
จากเว็ปไซต์แผนงานคุ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสุขภาพ (คคส.) ที่

www.thaihealthconsumer.org

และเว็ปไซต์ แผนงานสร้างกลไกเฝ้ าระวังและพัฒนระบบยา (กพย.) ที่ www.thaidrugwatch.org
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ความเข้าใจผิดในสาระสําคัญบางเรื่อง
ในช่วงนี้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทางอินเตอร์เน็ต ให้คดั ค้าน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... โดย
ไม่ระบุว่าเป็ นฉบับใด ในเรือ่ งนิยามของ “ยาทีต่ อ้ งจ่ายตามใบสังยา”
่ และ “ยาทีต่ อ้ งจ่ายโดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ” ซึง่ พบใน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ.... (ฉบับ กระทรวงสาธารณสุข) มาตรา ๔ ดังนี้
“ยาที่ต้องจ่ายตามใบสังยา”
่
หมายความว่า ยาทีห่ า้ มจ่ายโดยไม่มใี บสังยาของผู
่
ป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชนั ้ หนึ่ง ผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย และผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือผูป้ ระกอบ โรคศิลปะสาขาอื่นตามทีกําหนดโดยพระราชกฤษฏีกาซึง่ ออกตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“ยาที่ต้องจ่ายโดยผูป้ ระกอบวิ ชาชีพ” หมายความว่า ยาทีไ่ ม่ใช่ยาทีต่ อ้ งจ่ายตามใบสังยา
่
และต้องจ่ายโดยผูป้ ระกอบิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาอื่นตามทีก่ ําหนด
โดยพระราชกฤษฏีกาซึง่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
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