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บทน า 
 คนทุกคนมีศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์ชีวิตของคนมีค่าเท่าเทียมกนั ชีวิตของคนจน 
ก็มีค่าเท่าเทียมคนรวย หากเป็นคนจนแลว้ไม่สามารถเขา้ถึงยาท่ีสามารถป้องกนัความตายได ้เพราะยา มีราคา
แพงเกินไป ก็คงไม่มีความถูกตอ้งชอบธรรมนกักบัสิทธิมนุษยชนท่ีพึงมีพึงได ้ 
 ปัญหาผลกระทบของการคุม้ครองทรัพยสินทางปญญาตอการสาธารณสุขของประเทศกาํลงั
พฒันา อนัเปนผลมาจากการระบาดของโรครายแรง โดยความแตกตางทางความคิดเก่ียวกบัปัญหาทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการสาธารณสุขกอใหเกิดขอขดัแยงและนาํไปสููการเจรจาระหวางประเทศในองคการ       
การคาโลก (World Trade Organization) และองคการอ่ืนๆ เชน องคการอนามยัโลก (World Health 
Organization) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization) ซ่ึงประเทศท่ี
พฒันาแลว มองวาการไมมีการคูุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จะสง             
ผลกระทบตอประโยชนของบรรษทัยาขามชาติอนัจะมีผลโดยตรงตอการลงทุนวิจยัและพฒันาเพื่อคิดคน    
ยาใหมๆ แตประเทศกาํลงัพฒันาเห็นวา การคูุมครองทรัพยสินทางปญญาควรนาํไปสููการยกระดบัการ
สาธารณสุขของประเทศ และสงเสริมใหเกิดการวิจยัและพฒันายาท่ีเปนประโยชนอยางเทาเทียมกันทั้ง         
ตอประเทศท่ีพฒันาแลวและตอ ประเทศยากจน  
 บทความน้ีมีความมูุงหมายท่ีจะศึกษามาตรการบงัคบัใชสิทธิ(Compulsory licensing) ซ่ึงเป็น
กลไกสาํคญัภายใตระบบสิทธิบตัร ในอนัท่ีจะควบคุมการใชสิทธิตามสิทธิบตัรใหเ้ปนไปโดยชอบ และใน
การสงเสริมนโยบายการเขาถึงยาและยกระดบัการสาธารณสุขของประเทศกาํลงัพฒันาโดยจะอธิบายถึง
บทบาท ความสาํคญั และหลกักฎหมายท่ีเก่ียวของกบัการใชมาตรการดงักล่าว1วา่มีความชอบธรรมในหลกั
นิติธรรมกบัสิทธิมนุษยช์นท่ีพึ่งได ้
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบักฎหมายสิทธิบตัร และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
      2..เพื่อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายสิทธิบตัรใหมี้ความเหมาะสมชดัเจน  
      3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ท่ีเก่ียวกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ช้
สิทธิในการถ่ายทอดเทคโนโลยผีา่นระบบกฎหมายสิทธิบตัร 
 

 

 

                                                           
1 จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, มาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิกบัปัญหาการเขา้ถึงยา : ขอ้พิจารณาดา้นกฎหมายและความตกลงระหวา่ง

ประเทศ 
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แนวคิด หลกันิติธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา  
1..แนวคิดเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพข้ันพืน้ฐานตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญในบริบทสังคมไทยและตาม
มาตรฐานสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
  1.1 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๒ วา่ดว้ยสิทธิการรับบริการสาธารณสุข ไดรั้บรองสิทธิการรับบริการ
สาธารณสุข คือ  
          (ก) บุคคลมีสิทธิไดรั้บบริการทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยท่ีผูย้ากไร้ตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ดงันั้น รัฐ จึงตอ้งจดับริการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานแก่ประชาชนไม่วา่มาตรฐานของอุปกรณ์และเวชภณัฑ ์
รวมทั้งมีประสิทธิภาพให้ทัว่ถึงและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
เท่าท่ีเป็นไปได ้ 
          (ข).รัฐตอ้งส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 
เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) รวมทั้งเอกชนมีส่วนร่วมในการจดับริการสาธารณสุข  
             (ค) รัฐตอ้งจดัมาตรการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายใหแ้ก่ประชาชน โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายและตอ้งทนัต่อเหตุการณ์  
 1.2 กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มีการกาํหนด
หลกัการท่ีสาํคญั คือภาระหนา้ท่ีหลกัขั้นตํ่า รัฐจะตอ้งดาํเนินการใหบุ้คคลสามารถไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การดาํรงชีวติ คืออาหาร การรักษาพยาบาล ท่ีอยูอ่าศยั และการศึกษา การทาํใหสิ้ทธิเป็นจริงอยา่งกา้วหนา้ 
หมายถึง รัฐตอ้งใหก้ารประกนัสิทธิเป็นจริงไดส้อดคลอ้งกบัสภาพของประเทศของตน และตอ้งดาํเนินการ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้นอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หม้ากท่ีสุด รัฐมีภาระหนา้ท่ีดาํเนินการทุกวถีิทางในใชท้รัพยากรท่ีมีอยูน่อ้ยนั้นใหม้ากท่ีสุด
ในการทาํหนา้ท่ี เพื่อใหบ้รรลุ “ภาระหนา้ท่ีหลกัขั้นตํ่า” หรือใหปั้จเจกบุคคลสามารถมีปัจจยัพื้นฐานในการ
ยงัชีพ การใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมทั้งหลายรวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย 
 
2. แนวคิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจาก
ความสามารถทางปัญญาของมนุษยท์าํให้มีการส่งเสริม ทดลอง และเกิดวิทยาการใหม่อย่างต่อเน่ือง ทาํให้
เกิดความคุม้ครองสิทธิแก่ผูส้ร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะ “สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา”2 อนัเป็นสิทธิท่ี
กาํหนดข้ึน เก่ียวกบัการแสดงออกซ่ึงความคิด เช่นงานวรรณกรรม งานจิตรกรรม ต่อมาก็ครอบคลุมงาน

                                                           
2
 ไชยยศ เหมะรัชตะ, กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา พ้ืนความรู้ทัว่ไป : ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ความลบั

ทางการคา้ เซมิคอนดกัเตอร์ชิป พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม), หนา้ 4 
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ประดิษฐ์ (Inventions) การออกแบบ (Design) เคร่ืองหมายท่ีใชก้บัสินคา้และบริการ (Trade and Service 
Marks)   ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงไดแ้ยกเป็นประเภทใหญ่3 คือทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Industrial 
Property Rights) และลิขสิทธ์ิ (Copy Rights) 

 เน่ืองจากในโลกปัจจุบนัเช่ือมโยงใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ดงันั้นจึงไดมี้การร่วมกนัสร้างกฎเกณฑ์
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบความตกลงระหวา่งประเทศ เช่น การคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม
ท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการของอนุสัญญากรุงปารีส ปี 1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property) การคุม้ครองลิขสิทธ์ิและสิทธิขา้งเคียงภายใตอ้นุสัญญากรุงเบอร์น ปี 1886 (Bern Convention for 
the Protection literary and Artistic Works) และอนุสัญญากรุงโรม ปี 1961 (Rome Convention for the 
Protection Performers, Producers, of Phonograms and Broadcasting Organization) ซ่ึงการบริหารจดัการ
ทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization : WIPO)4 

นอกจากน้ี วตัถุประสงค์ในการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่ไดส่้งเสริมให้พฒันา
ผลงานทางปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เก่ียวพนักบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ  และส่งผล
กระทบต่อ   การปกป้องผลประโยชน์ของผูเ้ป็นเจา้ของผลงาน กลุ่มประเทศพฒันาแลว้จึงไดมี้การแกปั้ญหา   
ดว้ยการทาํความตกลงทวภิาคี และพหุภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
3..ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Right : TRIPS) 

ความตกลงทริปส (TRIPS Agreement) เปนความตกลงพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก (WTO)  
ไดก้าํหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑการคูุมครองทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนมาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับ
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก โดยกาํหนดมาตรฐานการคูุมครองทรัพยสินทางปญญาหลายลกัษณะ 
ในสวนท่ีเก่ียวกบัการคูุมครองเทคโนโลยผีลิตภณัฑยา ความตกลงทริปสกาํหนดหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งไว ้
ดงัน้ี                                                 
      „ ใหมี้การคุม้ครองการประดิษฐ ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา และส่ิงมีชีวติ (โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการ)        
ทั้งการประดิษฐท่ี์เป็นผลิตภณัฑ ์และกรรมวธีิ 

                                                           
3 World Intellectual Property Organization (WIPO) , “What is Intellectual Property ?” [online]. Available: 

http://wipo.int/about-ip/en/ 
4
 World Intellectual Property Organization (WIPO),“What is WIPO” [online]. Available: 

http://wip.int/portal/index.html.en 

http://wipo.int/about-ip/en/
http://wip.int/portal/index.html.en
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  „ หา้มการปฏิบติัท่ีแตกต่างในเร่ืองสิทธิตามสิทธิบตัร ทั้งท่ีเก่ียวกบัสาขาของเทคโนโลย ี และ
สถานท่ีท่ีทาํการประดิษฐ์ 
      „ ใหมี้การคุม้ครองสิทธิตามสิทธิบตัรเป็นกาํหนดเวลา 20 ปี 
      „ กาํหนดเง่ือนไขการใชม้าตรการบงัคบัใชสิ้ทธิ 

      „ กาํหนดใหมี้การบงัคบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      ความตกลงทริปสมิไดมีวตัถุประสงคท่ีจะทาํใหกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศตาง ๆ    

เปนไปในแนวทางเดียวกนั (harmonisation of law) หากแตเพียงกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของการคุม้ครอง       

ดว้ยเหตุน้ี การท่ีประเทศสมาชิกกาํหนดบทบญัญติัในกฎหมายภายในของตนแตกต่างไปจากบทกฎหมาย          

ท่ีมีอยููในประเทศท่ีพฒันาแลว หรือแตกตางไปจากกฎหมายแมแบบขององคการระหวางประเทศ  เชน          

องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Model Law) ยอมไมถือวาเปนการละเมิดต่อพนัธกรณีของ             

ความตกลงทริปสหากบทบญัญติัท่ีแตกตางนั้นมิไดทาํใหกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกมีมาตรฐานท่ี 

แตกต่างไปจากมาตรฐานขั้นตํ่าของความตกลงทริปส์ 

 นอกจากน้ี ในการปฏิบติัตามพนัธกรณีของความตกลงทริปสประเทศสมาชิกขององคการ       

การคา้โลก อาจกาํหนดบทบญัญติัในกฎหมายภายในท่ีกอใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธิและหนาท่ีของ      

ผููทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งกาํหนดมาตรการท่ีสงเสริมใหเกิดสวสัดิภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ5 เช่น กาํหนดบทบญัญติัท่ีคุม้ครองการสาธารณสุขโภชนาการ และประโยชนสาธารณะในสาขาท่ี   

มีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีของประเทศ ยิ่งกว่านั้น ประเทศสมาชิกอาจ

กาํหนดมาตรการเพื่อปองกนัการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไปในทางมิชอบ หรือป้องกนัการกระทาํท่ี

ขดัขวางการถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้6 

 ในเร่ืองยาและการสาธารณสุข กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศตางๆ มีความแตกตาง

กนัมาโดยตลอด นโยบายสาธารณะและประโยชนของสาธารณชนไดถูกใชเปนปจจยัเพื่อบญัญติักฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาของประเทศตาง ๆ จวบจนกระทัง่เม่ือความตกลงทริปสมีผลใชบงัคบัหลกัการใหญใน

กฎหมายของนานาประเทศ จึงมีความสอดคลองกลมกลืนกนัมากข้ึน แตทั้งน้ีก็มิไดห้มายความวา่ กฎหมาย

ของประเทศต่างๆจะมีหลกัการเหมือนกนัไปทั้งหมด กฎหมายทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะกฎหมาย

                                                           
5 TRIPS Agreement,Aticle 7. 
6 ibid.,Articles 8 and 40. 
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สิทธิบตัรดานยายงัคงมีความแตกตางกนั ทั้งในเร่ืองเง่ือนไขของการคุม้ครองขอบเขตของสิทธิ ขอ้ยกเวน้สิทธิ 

และการใชม้าตรการบงัคบัใชสิ้ทธิ 

ประเทศท่ีพฒันาแลวสวนใหญจะบญัญติักฎหมายท่ีใหการคูุมครองสิทธิในระดบัสูง ทั้งน้ีเพื่อ 

สงเสริมการประดิษฐคิดคน และปกปองผลประโยชนของบรรษทัขามชาติของตน แตทั้งน้ีก็มิไดหมายความ 

วา นโยบายสงเสริมการคูุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของประเทศท่ีพฒันาแลวจะไมไดถูกคดัคาน 

หรือไดรับการวิพากษวิจารณจากสังคมของตน เชน กฎหมายสิทธิบตัรสหรัฐไดถูกวิจารณ์อยา่งมากวา่เป็น

กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือปกปองผลประโยชนของผููทรงสิทธิแต่เพยีงดา้นเดียวโดยไม่คาํนึง 

ถึงผลกระทบต่อสังคม ไม่วา่จะเป็นผลท่ีกีดกนัการแลกเปล่ียนและขดัขวางการถายทอดขอมูลความรููใน   

แวดวงวิชาการ หรือทาํใหสินคาจาํเปนมีราคาท่ีสูงเกินสมควรกอความเดือดรอนตอผููบริโภค7 และลาสุด       

ขอวพิากษตอระบบสิทธิบตัรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มูุงไปท่ีความไมมีประสิทธิภาพของระบบสืบคน   

และการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบตัร ทาํใหมีการออกสิทธิแกการประดิษฐ์ดอ้ยคุณภาพจาํนวนมาก ซ่ึงการ

ประดิษฐเ์หล่านั้นขาดคุณสมบติัท่ีขอรับการคุม้ครอง8 

      ประเทศกาํลงัพฒันาซ่ึงขาดแคลนศกัยภาพดานเทคโนโลยีมองไมเห็นความจาํเปนท่ีจะคูุมค

รองทรัพยสินทางปญญาในระดบัสูง โดยมองวาการคูุมครองในระดบัสูงจะไมเปนประโยชนตอระดบัการ

พฒันาเศรษฐกิจสังคมของตน แตจะกลบัสงเสริมใหเกิดการผูกขาดตลาดกีดขวางการวิจ ัยและกอใหเกิดป

ญหาสังคมหลายประการ ประเทศยากจนจึงตองการใหมีการตีความบทบญัญติัของความตกลงทริปส์อย่าง          

ยดืหยูุนใหการคูุมครองสิทธิอยางจาํกดั กาํหนดขอยกเวนสิทธิอยางกวาง และนาํมาตรการควบคุมการใช 

สิทธิท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเชน มาตรการบงัคบัใชสิทธิกฎหมายแขงขนัทางการคาหรือกฎหมายปองกนั          

การผกูขาด (competition or anti-trust law) และกลไกควบคุมราคาสินคา้ (price control mechanisms) เป็นตน้ 

นักวิชาการฝายประเทศกาํลังพฒันาจาํนวนมากแนะนําวา ประเทศกาํลังพฒันาไมควรถือวา   

การคูุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนเปาหมายสุดทาย แตควรมองกฎหมายลกัษณะน้ีวาเปนเคร่ืองมือเพื่อ

นาํไปสููการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ (a means to an end,rather than an end in 

itself) โดยจะตอ้งมองการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เช่ือมโยงกบัมิติดานเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ อาทิเชน   

การสาธารณสุข การแขงขันทางการคา การสงเสริมการเกษตร การอนุรักษส่ิงแวดลอม การพัฒนา

                                                           
7
 Thurow,L.(1997) “Needed: A New System of intellectual Property Rights” , Harvard Business Review,95 - 103. 

8
 Gleick, J. (2000) “Patently Absurd”,The New York Times Magazine, March 12. 
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อุตสาหกรรม การถายทอดเทคโนโลยีปญหาความยากจน การคุ้มครองผู ้บริโภคและการสงเสริม

อุตสาหกรรมขนาดกลาง   และขนาดยอ่ม9 

ในแงน้ี กฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึงไมควรถูกบญัญติัและบงัคบัใชอยางเปนเอกเทศ หากแต  

จะตองเปนไปโดยสอดคลองในทิศทางเดียวกบักฎหมายและนโยบายอ่ืนๆ ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายแขงขนั

ทางการคา กฎหมายคูุมครองและถายทอดเทคโนโลยีกฎหมายยาและการสาธารณสุข กฎหมายด้าน

การเกษตร กฎหมายทรัพยากรกฎหมายอุตสาหกรรม ฯลฯ  

 งานศึกษาจาํนวนมากไดสรุปในทาํนองเดียวกนัวา อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพา 

ระบบการคูุมครองทรัพยสินทางปญญามากท่ีสุด เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมท่ีอาศยัการวิจยัและพฒันา

(research-based industry) สิทธิผูกขาดตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาจะเปดโอกาสใหบรรษทัหา        

ประโยชนเพือ่ทดแทนคาใชจายการวจิยั ผลกาํไรท่ีไดจะสามารถนาํไปใชเพือ่การวจิยัและพฒันาในอนาคต10 

การแพรระบาดของโรคเอดสไดกอใหเกิดขอโตเถียงเก่ียวกบัผลกระทบของทรัพยสินทางปญญา  

ตอสังคม โดยเฉพาะตอการเขาถึงยาของประเทศยากจน อยางไรก็ดีปญหาเร่ืองการสาธารณสุขของประเทศ 

กําลังพฒันานั้ น เก่ียวของกับประเด็นท่ีกวางกวาปญหาการระบาดของโรคเอดสหรือกวาปญหาเร่ือง           

การเขาถึงยาตานไวรัส เพราะในความเปนจริง แมวาโรคเอดสจะเปนสาเหตุสาคญัของการตายในประเทศ

กาํลงัพฒันา    แต่โรคร้ายแรงอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศเหล่านั้นก็ยงัมีอยู ่ไม่ว่า

จะเป็นวณัโรค มาลาเรีย ไขเ้ลือดออก หรือโรคหดั 

ปญหาดานสาธารณสุขท่ี เกิดจากโรคแตละชนิดมีความแตกตางกัน นโยบายดานการ          

สาธารณสุขในแต่ละโรคจึงควรแตกต่างกนัไปดว้ยสาหรับโรคท่ีเป็นปัญหาร่วมกนัของประเทศท่ีพฒันาแลว 

และประเทศกาํลงัพฒันาการวิจยัและพฒันาท่ีไดรับการสงเสริมดานการคูุมครองทรัพยสินทางปญญาอาจ   

เปนประโยชนตอประเทศทั้งสองกลูุม  แตสําหรับโรคท่ีเปนปญหาเฉพาะของประเทศกาํลงัพฒันา เช่น 

มาลาเรีย  ไทฟอยดและโรคเอดส์บางสายพนัธ์ุ การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในประเทศท่ีพฒันาแลว้จะไม่  

กอใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประเทศกาํลงัพฒันา หากพิจารณาโรคเอดส์เป็นตวัอยา่ง โรคเอดส ระบาดในประเทศ

                                                           
9
 Reichman, J. (1997) “From Free Riders to Fair Followers:Global Competition under the TRIPS Agreement” New York 

University Journal of International Law and Politics, Vol.29;Correa,C. (1999) “Review of the TRIPS 

Agreement:Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries” Journal of World Intellectual Property, Vol.2, 

No.6. 
10

 Scherer ,F.M. (2001) “The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals”,Revue Internationale de Droit Eco 
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กาํลงัพฒันานั้นเกิดจากเช้ือไวรัสเอชไอวท่ีีเปนคนละชนิดพนัธูุกบัเช้ือเอชไอวีท่ีพบในประเทศท่ีพฒันาแลว 

ซ่ึงวคัซีนหรือ ยายบัย ั้งไวรัสสําหรับเช้ือเอชไอวีทั้งสองกลูุมยอมแตกตางกนัดวย  การวิจยัและพฒันาโรค

เอดสสวนใหญมูุงไป สููการคิดคนยาท่ีเปนประโยชนตอการตอสููการระบาดของโรคเอดสของประเทศ

ตะวนัตก ซ่ึงการวจิยัดงักลาวอาจไมเปนประโยชนตอประเทศกาํลงัพฒันาเท่าใดนกั 

คาํนวณวา่งบประมาณวจิยัดา้นสาธารณสุขเก่ียวกบัโรคเขตรอนท่ีพบในประเทศกาํลงัพฒันา 

นั้นมีอยููเพียงรอยละ 5 ของงบประมาณการวิจยัสาธารณสุขทั้งหมด11 การวิจยัยาของบริษทัเอกชนมกัจะถูก
กาํหนดโดยโอกาสทางการตลาดและดว้ยการตดัสินใจเชิงธุรกิจมากกว่าพิจารณาถึงปัจจยัดา้นสังคม หรือ         
ถึงปญหารายแรงท่ีประชากรโลกเผชิญ โรคซ่ึงมีตลาดท่ีไมนาดึงดูดใจเน่ืองจากขาดกาํลังซ้ือ เชน โรค
มาลาเรีย    ไขเลือดออก และวณัโรค  มกัจะไมไดรับความสนใจจากภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา  
 
มาตรการบังคับใช้สิทธิกบัปัญหาการเข้าถึงยา 
1. สิทธิบัตรยากบัปัญหาการเข้าถึง 

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะสิทธิตามสิทธิบตัรเปนสิทธิผกูขาด การท่ีผููทรงสิทธิมี
อาํนาจผกูขาดตลาด ยอมทาํใหผููทรงสิทธิมีแนวโนมจะแสวงหากาํไรในอตัราสูง ซ่ึงก็หมายถึงการจาํหนาย
สินคาในราคาท่ีสูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได ขอควรพิจารณาประการแรกคือ สิทธิบตัรปดกั้นโอกาสของประเทศ
ยากจนท่ีจะเขาถึงยาจริงหรือไม โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีขนาดเล็ก ดวยเหตุท่ีสิทธิบตัร
อยููภายใตหลกัดินแดนท่ีผููประดิษฐจะตองขอรับความคูุมครองในทุกประเทศท่ีตองการผกูขาดตลาด   
จึงมีความเปนไปไดนอยมากท่ีบรรษทัยาขามชาติจะเขาไปขอรับสิทธิบตัรในประเทศขนาดเล็กท่ีไมมี
ความสาํคญัในทางการตลาด การไม่มีสิทธิบตัรยอ่มหมายความวาประเทศเล็กๆ  เหลานั้น  สามารถจะใชป้ 
ระโยชนจากการประดิษฐยาไดโดยไมมีขอจาํกดัจากการสํารวจสิทธิบตัรในประเทศแอฟริกา 56 ประเทศ
พบวามีการขอรับสิทธิบตัรยาตานไวรัสเอชไอวใีนประเทศเหลานั้นเพียงรอยละ 21.6 ของยาทั้งหมด และมี
จาํนวนถึง  13 ประเทศท่ีไมมีการขอรับสิทธิบตัรในยาเหล่าตา้นไวรัสเอดเลย12  ดงันั้น จึงมีการตั้งขอ้สงสัยต
อขอกลาวอางท่ีวา สิทธิบตัรเปนตวัการสาํคญัท่ีปิดกั้นประเทศยากจนไม่ใหเ้ขา้ถึงยาท่ีจาํเป็น  

อาจเปนความจริงท่ีประเทศขนาดเล็กไมใชตลาดสาํคญั และไมมีความเส่ียงเร่ืองการทาํละเมิด

สิทธิบตัร อนัมีผลใหบรรษทัยาขามชาติไมเขาไปขอรับสิทธิบตัรในประเทศเหลานั้น แตตองไม่ลืมวา่ประเทศ

                                                           
11

 Commission on Intellectual Property Rights (2002), Integrating Intellectual Property Rights and development Policy, 

London,CH.2. Availble at http://www.ipcommission.org 
12

 Attaran, A. and Gillespie-white ,White .L.(2001) Do patents for Antiretroviral Drugs Comstrain Access to AIDS 

Treatment in Afarica”, JAMA, vol. 286.p.15. 

http://www.ipcommission.org/
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ขนาดเล็กโดยเฉพาะประเทศท่ีอยูใ่นทวปีแอฟริกาลว้นแต่ไมอย ู ในฐานะท่ีจะพึ่งตวัเองในดานยาไดเลย  หาก

แตจะตองพึ่งพาประเทศท่ีพฒันาแลวหรือประเทศกาํลงัพฒันาขนาดใหญ เชน บราซิล หรืออินเดีย ดวยการ           

นาํเขายามาจากประเทศเหลานั้น ซ่ึงเม่ือมีการขอรับสิทธิบตัรยาในประเทศท่ีเปนแหลงผลิตยา ก็จะทาํให

ประเทศท่ียากจนหมดโอกาสเขาถึงยาไปดวย เน่ืองจากแหลงผลิตยาถูกจาํกดัดวยสิทธิตามสิทธิบตัรและการ

ผลิตไดถูกผกูขาดโดยบรรษทัยาขามชาติบรรษทัยาขามชาติมกัจะเขาไปขอรับสิทธิบตัรไวเพื่อผกูขาดตลาด 

และผกูขาดการผลิตในประเทศท่ีเปนตลาดสาํคญั หรือท่ีมีศกัยภาพการผลิตยาช่ือสามญั ตวัอยางเชน ใน

ประเทศแอฟริกาใตท่ีมีประชาชนติดเช้ือเอชไอวเีป็นมากกวา่ 4 ลา้นคน  และเป็นประเทศท่ีมีบริษทัยาช่ือ

สามญัจาํนวนมากนั้น บรรษทัขามชาติไดข้อรับสิทธิบตัรยาตา้นไวรัสเป็นจาํนวน 13 ตวัยา จากจาํนวน

ทั้งหมด 15 ตวัยา13 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นตวักาํหนดราคายาก็คือ “ระดบัการแข่งขนัในตลาด” ราคายาจะลดลงอยา่ง
มากหลงัจากท่ีสิทธิบตัรหมดอายกุารคูุมครอง เน่ืองจากการเขาสููตลาดของยาช่ือสามญัจะทาํใหเกิดการ       
แขงขนัในตลาด บรรษทัยาท่ีเปนผููทรงสิทธิตามสิทธิบตัรจึงมกัใชวธีิการตางๆ เพื่อชะลอการเขาสููตลาด    
ของยาช่ือสามญั ดงันั้น หากประเทศกาํลงัพฒันาตองการใหราคายาในตลาดมีราคาไมแพงเกินสมควร  
ประเทศเหลานั้นจะตองสงเสริมศกัยภาพการแขงขนัของบริษทัยาช่ือสามญั แตปญหาของประเทศกาํลงั
พฒันาโดยเฉพาะประเทศยากจนขนาดเล็กก็คือ ประเทศดงักลาวมกัจะไมมีบริษทัยาทองถ่ินท่ีจะผลิตยาช่ือ
สามญัเพื่อแขงขนักบับรรษทัขามชาติอีกทั้งการดึงดูดบริษทัยาช่ือสามญัต่างชาติให ้ เขามาแข่งขนัในประเทศ 
ก็มิใชเร่ืองท่ีอาจกระทาํไดโดยงายเน่ืองจากประเทศเหลานั้นมกัมีตลาดขนาดเล็กท่ีไม่เป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับ
บรรษทัต่างชาติ 
 
2. มาตรการบังคับใช้สิทธิภายใต้กฎหมายไทย 
           กฎหมายไทยกาํหนดใหใชมาตรการบงัคบัใชสิทธิไวสองลกัษณะ คือ การใชโดยเอกชน และการใช้
โดยรัฐ 
           มาตรา 46 ของ พ.ร.บ. สิทธิบตัร พ.ศ. 2522 เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการใชโ้ดยเอกชน ในกรณีท่ี
ไมมีการใชงานสิทธิบตัรในสองกรณีไดแก (1) ไมมีการผลิตผลิตภณัฑหรือไมมีการใชกรรมวธีิตามสิทธิบตัร
ภายในราชอาณาจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือ (2) ไม่มีการขายผลิตภณัฑ ์ตามสิทธิบตัรหรือผลิตภณัฑ
ท่ีใชกรรมวธีิตามสิทธิบตัร หรือมีการขายผลิตภณัฑดงักลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตอง
การของประชาชนภายในราชอาณาจกัรโดยไมมีเหตุผลอนัสมควร ซ่ึงบุคคลใดๆ อาจจะยืน่คาํขอใชสิทธิตาม
สิทธิบตัรนั้น ตออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เม่ือพนกาํหนดสามปนบั แต่วนัออกสิทธิบตัรหรือนบัแต่วนั

                                                           
13 UNAIDS (2002) “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2002”, UNAIDS,pp.189-201 



9 

 

ยืน่ขอรับสิทธิบตัรแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ินสุดลงทีหลงัและหากเห็นวาไมมีการใชงานสิทธิบตัรในประเทศ 
อธิบดีก็อาจอนุญาตใหบุคคลท่ีขออนุญาตใชสิทธิทาํการผลิตหรือนาํเขา้ผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัรไดก้ารใชโดย
รัฐถูกกาํหนดไวในมาตรา 51  และมาตรา 52  ของความตกลงทริปสโดยเปนมาตรการบงัคบัใชสิทธิเพื่อ
ตอบสนองความ       ตองการของสาธารณชนเพื่อประโยชนสาธารณะ จะตองเป็นการใชโ้ดยคาํสั่งของรัฐ
เพื่อประโยชนสาธารณะ โดยอาจมอบใหห้น่วยงานรัฐหรือเอกชนดาํเนินการก็ไดมาตรา 51  วรรคแรกของ 
พ.ร.บ. สิทธิบตัรฯ บญัญติัไวสอดคลองกบัขอ 31(b) ความตกลงทริปสโดยอนุญาตใหกระทรวง  ทบวง  กรม 
ใชสิทธิตามสิทธิบตัรเพื่อสาธารณประโยชนอยางหน่ึงอยางใด รวมทั้งไดย้กเวน้หนา้ท่ีในการเจรจากบัผูท้รง
สิทธิ ก่อนมีการใชม้าตรการดงักล่าว 
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บทสรุป 
      ประเทศกาํลงัพฒันาสวนใหญมีความลาหลงัดานเทคโนโลยีเน่ืองจากขาดศกัยภาพดานการวิจยั

และพฒันาการท่ีตลาดเทคโนโลยีถูกครอบงาํโดยบรรษทัขามชาติทาํใหประเทศกาํลังพฒันาตองพึ่ งพา

วสิาหกิจเหล่านั้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวทิยาการสมยัใหมใหแกตน แตในความเปนจริงบรรษทัขา้ม

ชาติ ลว้นแต่ดาํเนินกิจการบนหลกัการธุรกิจเปนสําคญั การใชประโยชนจากเทคโนโลยี และสิทธิบตัรของ

บรรษทัจึง    กระทาํโดยคาํนึงถึงประโยชนและผลกาํไรสูงสุด และผลประโยชนของบรรษทัท่ีเปนเจาของ

สิทธิบตัรก็มกั   ขดัแยงไมสอดคลองกบัผลประโยชนของประเทศกาํลงัพฒันา ดวยเหตุน้ีมาตรการบงัคบัใช

สิทธิจึงเปนกลไก    ท่ีเปนประโยชนในอนัจะปกปองประโยชนของประเทศ โดยเฉพาะภายใตสถานการณป

จจุบนัท่ีนโยบาย       และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาถูกกาํหนดโดยความตกลงทริปส์ทาํให้เกิดการผกูขาด

สินคา้ท่ีมีความสาํคญั ดงัเช่น ผลิตภณัฑย์า 

      มาตรการบงัคบัใชสิทธิถือเปนหัวใจของระบบสิทธิบตัรมาตั้งแต่เร่ิมตนมาตรการดงักลาว จะ

ช่วยรับประกนัต่อสังคมว่า การออกและการคูุมครองสิทธิบตัรจะเปนไปอยางมีดุลยภาพ สอดคลองกบั 

เจตนารมณของกฎหมาย ตาํราเศรษฐศาสตรท่ีมีช่ือเสียงของศาสตราจารยเอดิธ เพ็นโรส (Edith Penrose) 

เร่ือง   “The Economics of the International Patent System” ไดกลาวถึงประโยชนของมาตรการบงัคบัใช้

สิทธิไวว้่า “วิธีการท่ีสําคญัในการลดตนทุนการผูกขาดสิทธิบตัร ก็คือการใชมาตรการบงัคบัใชสิทธิ 

มาตรการน้ีถือวา่    เป็นมาตรการท่ียืดหยุน่ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในเชิงของหลกันิติธรรม ท่ีทาํให้รัฐ

สามารถป้องกนัการใชสิทธิบตัรเพื่อขดัขวางการพฒันาอุตสาหกรรมของตน มาตรการน้ียงัเปนกลไกสําคญั

ในการขจดัการใชอาํนาจผูกขาด ดงัเชน  การกระทาํการฮั้วกนัโดยบรรษทัท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ และยงั

สามารถชวยใหอุตสาหกรรมในประเทศเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีถูกพฒันาข้ึนใน

ต่างประเทศได”้14  

กรณีของประเทศกาํลงัพฒันาไดแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการใชมาตรการบงัคบัใชสิทธิ  

ในการผลกัดนันโยบายการเขาถึงยาและการสาธารณสุข ประเทศไทยนั้นมีศกัยภาพเชนเดียวกบัประเทศท่ี

กาํลงัพฒันาอ่ืน เน่ืองจากไทยมีองคการเภสัชกรรมของรัฐท่ีมีศกัยภาพ สามารถทาํวิศวกรรมยอนกลบั และ

สามารถผลิตยาท่ีมีสิทธิบตัร การใชมาตรการบงัคบัใชสิทธิจะชวยทาํใหกระทรวงสาธารณสุขมีทางเลือกท่ี

หลากหลายในการสงเสริมการเขาถึงยาจาํเปน ไมวาจะดวยการนาํเขายาช่ือสามญัท่ีมีราคาถูกจากประเทศอ่ืน 

หรือสามารถบีบใหบรรษทัขามชาติยอมเจรจาและลดราคายาลงจากราคาตลาดอยางไรก็ดีในการใชมาตรการ

                                                           
14

 Penrose, op.cit note 23. 
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บงัคบัใชสิทธิประเทศกาํลงัพฒันาจะตองประสบกบัแรงกดดนัมากมาย ทั้งจากบรรษทัขามชาติ และจาก

ประเทศท่ีพฒันาแลว นอกจากน้ีเน่ืองจากความตกลงระหวางประเทศไดกาํหนดเง่ือนไขการใชมาตรการ

บงัคบัใชสิทธิท่ีเขมงวด    และซบัซอน ประเทศกาํลงัพฒันาจาํเป็นตอ้งมีความรููความเขาใจเก่ียวกบัหลกั

กฎหมายในเร่ืองน้ีเปนอยางดีเพราะการไมปฏิบติัตามเง่ือนไขในกฎหมายอาจทาํใหประเทศเหลานั้นถูก        

ฟองรองเปนขอพิพาทตอองคการการคาโลกได้ประเทศกาํลงัพฒันาควรใชมาตรการบงัคบัใชสิทธิ อยาง 

รอบคอบสอดคลองกบับทบญัญติัของความตกลงทริปสปฏิญญาโดฮาว่าดว้ยความตกลงทริปส์ และการ

สาธารณสุข และอนุสัญญากรุงปารีส เป็นตน้ 

หลายท่านกล่าววา่ “ยา” เป็นสินคา้คุณธรรมท่ีใชใ้นยามเจ็บป่วย แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัคนไทย

กาํลงัเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงในการใช้ยา เช่น การใชย้าอย่างไม่เหมาะสม การใช้ยาเกินความจาํเป็นตลอดจน

ปัญหาจากการเขา้ไม่ถึงยาเน่ืองจากยามีราคาแพง ทาํให้ตอ้งทนทุกขท์รมาน หรือเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่ม

ของคนจนผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสท่ีไม่สามารถเขา้ถึงยาได ้ ทั้งน้ี จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลกท่ีว่าดว้ย  

การติดตามความโปร่งใสของระบบยาพบวา่ ความโปร่งใสในการข้ึนทะเบียนตาํรับยาการคดัเลือกยา และ

การจดัหายาในประเทศไทยยงัไม่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีนกั ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงเพื่อให้ไดย้าท่ีดีมีคุณภาพ 

ปลอดภยั และเขา้ถึงไดส้าํหรับทุกคน 

ปัจจุบนัประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิรักษาพยาบาลฟรี ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
แลว้แต่ความเหล่ือมลํ้ าทางสังคมระหว่างคนรวยกบัคนจนยงัคงมีอยูอ่ยา่งเหนียวแน่นต่อไป  ปัญหาสําคญั      
ในการเขา้ถึงยาของคนจนก็คือ    คนจนไม่มีโอกาสเขา้ถึงแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญหรืออาจเรียกวา่ไดว้า่คนจนไม่มี
โอกาสไดต้รวจโรคกบัอาจารยแ์พทย ์ คนจน  คนชนบทส่วนใหญ่ตอ้งไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชน
ตอ้งไปตรวจรักษากบัแพทยจ์บใหม่ในโรคหลายชนิด  ซ่ึงไดแ้ก่  โรคหวัใจและหลอดเลือด เช่น โรคหวัใจ
ขาดเลือด  โรคหวัใจลม้เหลว  โรคเหล่าน้ี   ยงัไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานในการรักษาโรค (Clinical Practice 
Guideline) ในระดับโรงพยาบาลชุมชนทาํให้ยาจาํเป็นหลายชนิดท่ีผูป่้วยจาํเป็นต้องได้รับประชาชน             
ท่ียากจนในชนบทก็ยงัไม่มีโอกาสไดรั้บยาอยู่ดีถึงแมว้่ายาเหล่านั้นจะมีราคาถูก   และมีงานวิจยัยืนยนัว่า
ไดผ้ลดีก็ตามที 

ในโรงพยาบาลชุมชนอาจมีการบงัคบัใช้มาตรฐานในการรักษาโรคต่างๆ มากมาย เช่น  โรค
ไขเ้ลือดออก   โรควณัโรค   โรคไขห้วดั 2009   แต่แน่นอนไม่มีการบงัคบัใช ้ มาตรฐานในการรักษาโรค          
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อไม่วา่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรคไตวายเร้ือรัง  โรคหวัใจลม้เหลว  ฯ  ยาท่ีจาํเป็น 
ตามมาตรฐานในการรักษาโรคในผูป่้วยเหล่าน้ี    มีหลกัฐานยืนยนัชดัเจนวา่จาํเป็นตอ้งไดรั้บยาเหล่าน้ี  แต่
เน่ืองจากผูป่้วยจน ๆ  ไม่มีโอกาสไดไ้ปตรวจรักษากบัระดบัอาจารยแ์พทย ์ เม่ือไปตรวจรักษากบัโรงพยาบาล
ชุมชน   จึงมีผูป่้วยมากมายท่ีไม่ไดย้าครบตามความจาํเป็นในมาตรฐานในการรักษาโรคหลายชนิด    
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ในทางตรงกนัขา้มกบัคนรวย   คนใหญ่  คนโต  เม่ือเป็นโรคไตวายเร้ือรัง  หรือโรคหัวใจ
ลม้เหลว  คงไม่มีใครคิดท่ีจะไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนแต่พวกคนรวยเหล่านั้น  คงตอ้งตรงไปตรวจ
รักษาโรคกบัระดบัอาจารยแ์พทยใ์นโรงเรียนแพทย ์หรือโรงพยาบาลเอกชนอย่างแน่นอน   ดงันั้นการสั่ง    
ใช้ยา ในโรคเดียวกนัระหว่างคนรวยกบัคนจนจึงมีความไม่เท่าเทียมกนัอยู่อย่างชดัเจนต่อไป ปัญหาความ   
ไม่สอดคลอ้งกนัในการรักษาโรคของแพทยต์ามมาตรฐานในการรักษาโรคนั้น  เกิดจากระบบการควบคุม
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีไม่ยอมใส่ใจกบัโรคนอกกระแสข่าวหนา้ 1 ของหนงัสือพิมพก์ล่าวคือ  โรคหวัใจ
และหลอดเลือด  มนัไม่เป็นข่าวโด่งดงัเหมือนโรคไขห้วดั 2009  ดงันั้นการบงัคบัใช ้มาตรฐานในการรักษา
โรค เหล่าน้ีจึงไม่มี  แต่ถา้โรคใดโด่งดงัเป็นข่าวอยู่ในกระแสสังคมก็จะมีการบงัคบัใช้หรือนิเทศติดตาม
แน่นอน15 

นโยบายเก่ียวกบัสุขภาพเป็นส่ิงสาํคญัเห็นไดจ้ากการท่ีหลายรัฐบาลไดน้าํนโยบายเก่ียวกบั
สุขภาพมาใชใ้นการหาเสียงเพราะมีความสาํคญัต่อประเทศในวงกวา้ง  แต่ส่ิงท่ีจะสนบัสนุนใหค้นไทยเขา้ถึง
ยาอยา่งถว้นหนา้ในเชิงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกาํลงัเดินไปสู่ความลม้เหลวอยา่งส้ินเชิงมูลค่าของการ
พึ่งพาและนาํเขา้ยาจากต่างประเทศสูงข้ึนทุกปี ไม่ใช่เพียงยาสิทธิบตัรท่ีเราไม่สามารถผลิตไดเ้องเท่านั้น      
ยงัหมายความรวมถึงยาหมดสิทธิบตัรดว้ยท่ีตอ้งนาํเขา้แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของประเทศในการพึ่งพา
ตนเองทางดา้นยาท่ีถูกจาํกดัทั้ง ๆ ท่ีมีผูป้ระกอบการผลิตยาในประเทศมากถึง 165 โรงงาน และมีการจา้งงาน
ภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยูม่ากกวา่ 20,000 คน ซ่ึงไดพ้ยายามตอบสนองต่อการผลิตยา 
ท่ีหมดสิทธิบตัรใหเ้ร็วท่ีสุดอยูแ่ลว้  
               แต่ปัญหาหลกัของภาคอุตสาหกรรมเกิดจากการผกูขาดของภาครัฐ โดย พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 
มาตรา 13 ซ่ึงใหสิ้ทธิพิเศษแก่องคก์ารเภสัชกรรม (อภ.) ในการผลิตและจาํหน่ายยาโดยไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบก่อน และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ขอ้ 61 และ 62 
ท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลจาํเป็นตอ้งซ้ือยาจากองคก์ารเภสัชกรรมก่อน ถือเป็นความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั
และขดัต่อนิติธรรมในตลาดยุคการคา้เสรีทั้ง ๆ ท่ีผูป้ระกอบการผลิตยาในประเทศสามารถผลิตยาท่ีดีมี
คุณภาพไดเ้ช่นกนั และในปัจจุบนัองคก์ารเภสัชกรรมยงัคงมีการวางตลาดผลิตภณัฑย์าใหม่ ๆ ตามบญัชียา
หลกัแห่งชาติออกมาแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ือง โดยใชสิ้ทธิพิเศษไม่ตอ้งข้ึนทะเบียนยากบั
กระทรวงสาธารณสุข ทาํใหอ้งคก์ารเภสัชกรรมสามารถออกวางตลาดไดเ้ร็วกวา่ผูป้ระกอบการประมาณ 2 ปี 
ซ่ึงปกติผูป้ระกอบการจะตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาสูตรตาํรับและขอข้ึนทะเบียนก่อนวางจาํหน่ายประมาณ  
4-5 ปี จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหจ้าํนวนผลิตภณัฑย์าของผูป้ระกอบการท่ีวางจาํหน่าย และขายใหแ้ก่
หน่วยงานภาครัฐอยูก่่อนแลว้ถูกองคก์ารเภสัชกรรมผกูขาด และแยง่ตลาดไปโดยไม่มีการแข่งขนั จึงทาํให้
ภาคเอกชนไดรั้บความเสียหาย 

                                                           
15

 ภก.ศุภรักษ ์ศุภเอม, ความดอ้ยโอกาสของคนจนในการเขา้ถึงยา 
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องคก์ารเภสัชกรรมเป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพและมีความสําคญัมาก  แต่ควรดาํเนินงานในแง่ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ เช่น การเขา้ถึงยาวคัซีน ยาเอดส์ หรือการผลิตยา CL ยากาํพร้า เพราะผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชนไม่สามารถผลิตได ้แต่บทบาทขององคก์ารเภสัชกรรมกลบัพฒันาศกัยภาพโดยมุ่งเนน้การผลิตยา  
แข่งกบัภาคเอกชนเพื่อสร้างผลกาํไรเป็นหลกั ซ่ึงอนัท่ีจริงควรแบ่งบทบาทไปผลิตยาท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
และปล่อยให้ภาคเอกชนซ่ึงมีอยู ่165 แห่ง ไดผ้ลิตยาพื้นฐานตามบญัชียาหลกัท่ีหมดสิทธิบตัรคุม้ครอง และ
ปล่อยให้การแข่งขนัเป็นไปตามกลไกตลาดอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการพึ่งพา
ตนเองและการเขา้ถึงยาของประชาชนในประเทศอยา่งเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ถา้ตอ้งการทาํให้อุตสาหกรรมเจริญเติบโตและตอ้งการให้ประชาชนเขา้ถึงยาจะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงควรเปิดประมูล และปล่อยใหมี้การแข่งขนัเสรีเพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐ ในนโยบายการเขา้ถึงยา 
ถว้นหนา้ของประชาชนแมแ้ต่ยา CL บางประเภทท่ีองคก์ารเภสัชกรรมใชว้ธีินาํเขา้อาจใชว้ธีิอ่ืน เช่น           
ใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิตตามคาํสั่งของรัฐก็ได ้ เพราะผูป้ระกอบการไทยหลายรายก็มีศกัยภาพหลายบริษทัเร่ิม
คิดคน้เอง  จดสิทธิบตัรเอง ถา้มีศกัยภาพจาํเป็นตอ้งแสดงใหรั้ฐเห็นเพื่อใหภ้าครัฐมัน่ใจท่ีจะใหเ้อกชนเป็นผู ้
ดาํเนินกิจการอุตสาหกรรมยาภายในประเทศบริษทัยาขา้มชาติมีขนาดใหญ่ มีเงินทุนมหาศาลเทคโนโลยสูีง
มาก..แต่ถา้บริษทัในประเทศไทยรวมตวักนัหลายบริษทัก็อาจจะพอแข่งขนักบัต่างชาติได ้
               ปัญหาของไทยไม่เฉพาะในอุตสาหกรรมยาเท่านั้น อุตสาหกรรมท่ีสามารถทาํกาํไรไดรั้ฐจะใช้
หน่วยงานของรัฐเหล่าน้ีเป็นตวัหาเงินเขา้รัฐ ซ่ึงจริง ๆ แลว้หนา้ท่ีของรัฐควรปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชน ไม่ควรแข่งขนักบัเอกชน ถา้เอกชนเอากาํไรกบัประชาชนมากเกินไปรัฐจึงเขา้แทรกแซง ไม่ควร
ทาํการคา้แข่งกบัเอกชนปัญหาสาํคญัของอุตสาหกรรมยาไทย คือ กฎระเบียบของภาครัฐท่ีไม่เอ้ือให้เกิดการ
แข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมในทางเศรษฐศาสตร์การผกูขาดทางการคา้จะส่งผลในหลายดา้น เช่น ผูบ้ริโภค
ตอ้งซ้ือยาแพงกวา่ท่ีควรจะเป็น เพราะไม่มีกลไกในการควบคุมราคา ผูผ้กูขาดเองขาดแรงจูงใจในการพฒันา
จากการแข่งขนัและส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวม  
               ปัญหาเหล่าน้ีถูกผกูรวมกนัเป็นเง่ือนวธีิแกท่ี้ดีท่ีสุดคือจะตอ้งตดัปมท่ีใหญ่ท่ีสุดออก คือ เร่ืองการ
ขาดการแข่งขนัรัฐมีการผกูขาดการจาํหน่ายยากบัองคก์ารเภสัชกรรมทาํใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนั
ลดลง มูลค่าการนาํเขา้ก็เพิ่มข้ึนทุกวนั ทั้งน้ีเป็นเพราะสภาพตลาดท่ีไม่เอ้ืออาํนวย ขอ้เสนอแนะของ TDRI  
คือ องคก์ารเภสัชกรรมควรเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองยาโดยทาํการแกไ้ขกฎระเบียบของภาครัฐ ควรจะแกไ้ข
เพื่อใหอ้งคก์ารเภสัชกรรมมีบทบาทในเชิงสร้างสรรคก์บัสังคมมากข้ึนในแง่การเป็นผูน้าํในการวจิยัและ
พฒันา และช่วยเหลือเอกชนท่ีขาดแคลน ไม่มาผลิตยาแข่งกบัเอกชน  

ปัญหาใหญ่ในแง่ของแพทย ์ คือ การท่ีประชาชนถูกผกูขาดจากการใชย้าท่ีไม่เหมาะสมนบัเป็น
มูลค่ามหาศาลส่งผลใหรั้ฐบาลกาํลงัจะลม้ละลาย ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากยาหลายประเภท เช่น ยาจาํเป็นต่อชีวิต
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ท่ีมีปัญหาเป็นยากลุ่มท่ีพฒันาจากยาตน้ตระกลูท่ีหมดสิทธิบตัรแลว้ ซ่ึงแพงกวา่ยาตน้ตระกลูท่ีสามารถผลิต
เองไดภ้ายในประเทศหลายสิบเท่า แต่คนไทยไม่ทราบวา่จริง ๆ แลว้ใหผ้ลแทบไม่ต่างกนัต่อมาคือยาบรรเทา
อาการท่ีไม่ไดช้ะลอและรักษาโรค หลายชนิดราคาแพงมาก ยาตระกลูน้ีเป็นยาสาํคญัท่ีทาํใหง้บของประเทศ
ลม้ละลาย โดยเฉพาะงบการรักษาของขา้ราชการ อีกตวัหน่ึงคือยาบางชนิดท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัของชาติ ซ่ึง
พิสูจน์แลว้วา่ ไม่ไดผ้ลในการรักษาบางชนิดก็มีพิษแต่ก็ยงัถูกใชอ้ยูสุ่ดทา้ยคือ อาหารเสริมท่ีเทียบเท่ากบัยา
หลายชนิดท่ีถูกพิสูจน์วา่มีประโยชน์เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่กลบัเอางานวจิยัจากวารสารท่ีผลิตเองมาอา้งอิง 
สาํหรับปัญหาเหล่าน้ีก่อนอ่ืนตอ้งจาํกดัวา่ยาอะไรท่ีจาํเป็นต่อประเทศ หมอในประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการ
ใชย้าของประชาชนแต่กลบัเสียรู้ต่างประเทศ..เกิดจากการไม่หาความรู้ของหมอเช่ือผูแ้ทนยาหรือมี
ผลประโยชน์สีเทาในเร่ืองของการมียาท่ีมีพิษในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ถูกกลไกทางการตลาดทาํใหก้ลายเป็น
การแพทยธุ์รกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีนาํเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถึงคุณประโยชน์ท่ีเกินจริงหรือผลเสียก็จะถูกตี
กลบัดว้ยบทความทางวชิาการในวารสาร..5.-.10..ฉบบัซ่ึงถือเป็นความลม้เหลวของการควบคุมระบบการใช้
ยาของประเทศไทย 
               ประชาชนไม่มีทางทราบวา่ตวัเองตอ้งใชย้าอะไร ข้ึนอยูก่บัการจ่ายยาของแพทย ์ แพทยจ์ะเช่ือมัน่ 
ในยาท่ีผลิตในประเทศแค่ไหนข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของผูผ้ลิต รัฐและเอกชนควรจะร่วมมือกนัเพื่อสนบัสนุน
อุตสาหกรรม ทั้งในดา้นความรู้ เทคโนโลยี ศกัยภาพ ขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือต่อองคก์ารเภสัชกรรมอาจจะไม่ผดิ
ทั้งหมดเพราะมีเป้าหมายในตอนแรกเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงยา แต่ทาํให้อุตสาหกรรมยาในประเทศเกิดความ
เฉ่ือยชา  ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีแพทยต์อ้งการ ไม่ไดส้นใจวา่จะเป็นยายีห่อ้อะไร ผลิตท่ีไหน แต่เป็นยาดีมีคุณภาพ
รักษาคนไขไ้ดร้าคาพอซ้ือไดผู้ป่้วยไม่ตอ้งขายบา้นมาซ้ือยา 
               ปัจจุบนัยงัจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ยาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะยาสิทธิบตัรประเทศไทยยงัคงตอ้งมี
องคก์ารเภสัชกรรม เพราะสาํคญัมากต่อการยกระดบัการพึ่งพาตนเองทางดา้นสาธารณสุข และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมยาไทย…เอกชนผูผ้ลิตยาในประเทศพร้อมจะเป็นฟันเฟืองท่ีสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ปัจจุบนัถา้อุตสาหกรรมใด ๆ ท่ีพึ่งพาตนเองไม่ได ้  ท่ีเราไม่มีความชาํนาญแลว้เราไม่ทาํนาํเขา้เพียงอยา่งเดียว 
สุดทา้ยไทยจะไม่เหลืออุตสาหกรรมใด ๆ ท่ีจะพึ่งพาตนเองไดใ้นประเทศเลย ซ่ึงรัฐบาลควรพิจารณาทบทวน
กระบวนการสร้างแรงจูงใจใหก้บับริษทัยาดว้ยระบบกองทุนวจิยัยาของรัฐ รางวลัทางสังคม และรางวลั
เกียรติยศท่ีทาํใหนึ้กวจิยัรู้สึกคุม้กบัแรงกายแรงใจ 
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