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คํานํา
ดวยมีความเชื่อมั่นวาหนาที่หลักของสถาบันการศึกษาคือการใหบริการทางวิชาการแกสังคมสวนรวม
โดยไมคิดมูลคา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจัดตั้ง 'คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร' ขึ้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเผยแพรองคความรูทางเศรษฐศาสตรสูสังคม
ในการนี้ คณะทํางานทํางานสัมมนาและเผยแพร รวมกับโครงการ WTO Watch (จักกระแสองคการ
การคาโลก) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดการสัมมนาเรื่อง “การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
(CL): สั งคมเศรษฐกิจไทยได อ ะไร?” เมื่อ วัน ที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ หอ ง 101 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร การสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก อ.จอน อึ้งภากรณ รศ.ดร.จิราพร
ลิ้มปานานนท คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง และภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ เปนวิทยากรการสัมมนา และมี
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน เปนผูดําเนินการสัมมนา
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพรขอขอบคุณนางสาวธัญญพร เรือนโรจนรุง ที่ไดถอดเทปและเรียบเรียง
การสัมมนาไดอยางเรียบรอยและสมบูรณ
อนึ่ ง ไฟล เ สี ย งและเอกสารประกอบการสั ม มนา ท า นผู ส นใจสามารถดาวน โ หลดได ที่ เ ว็ บ ไซต
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อ.จอน อึ๊งภากรณ ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งใหความสนใจและ
ติด ตามเรื่ อ งการเขา ถึง ยามาโดยตลอด นํา เสนอแนวคิ ด ของระบบสิท ธิบั ต ร ผลของการใชร ะบบ
สิท ธิบัต รที่ก อให เกิด การผูกขาดและทํา ใหผูปวยเขา ไมถึง ยา รวมทั้ง เสนอกลไกทางเลือ กอื่ น ที่ จ ะ
กระตุนใหเกิดการพัฒนายา
อ.จอน อึ๊งภากรณ ผมจะขอพูดในเรื่องกวางที่สุด ในแงของปรัชญาของระบบสิทธิบัตร สิทธิบัตรหมายความวา
ผูที่คนพบในสิ่งใหมๆ นาจะมีสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิบัตรในสิ่งที่ประดิษฐหรือคนพบได และเปนทรัพยสิน
ของคนหรื อ บริ ษั ท ที่ ค น พบเหล า นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ของมนุ ษ ย แต ถ า พิ จ ารณา
ประวัติศาสตรของมนุษยกอนจะเกิดระบบทุนนิยม มันไมไดมีระบบของการจดสิทธิบัตร คนแรกที่สามารถกอไฟ
ก็ไมไดจดสิทธิบัตรวิธีการกอใหเกิดไฟ คนแรกที่ประดิษฐลอก็ไมไดไปจดสิทธิบัตรเชนเดียวกัน แมแตชวงแรกที่มี
การใชระบบสิทธิบัตร หลายประเทศก็ไมมีสิทธิบัตรยา เชน สวีเดน สวิสเซอรแลนด อิตาลี เปนประเทศที่ไมมี
สิทธิบัตรยา จนป1978 สเปนก็ไมมีสิทธิบัตรยาจนถึงป 1992 อังกฤษคนพบยาเพนนิซิลลินในป 1928 รัฐบาล
อังกฤษในขณะนั้นเห็นวา ยาเพนิซิลินมีความจําเปนมากตอเพื่อนมนุษยทั่วโลก จึงไมใหมีการจดสิทธิบัตรยา
เพนนิ ซิ ล ลิ น ก็ คื อ ให ถื อ ว า เป น ยาที่ มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ มนุ ษ ยชาติ แต ป จ จุ บั น เราอยู ใ นช ว งที่ ป ระเทศ
มหาอํานาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เรียกรองการปกปองทรัพยสินทางปญญากับทั่วโลก โดยอางวา ถาไมมี
การปกปองทรัพยสินทางปญญา จะเปนอุปสรรคตอการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ในโลก แตความเปนจริงคือ
ขณะนี้เศรษฐกิจของสหรัฐไมไดเจริญดวยอุตสาหกรรมการผลิต แตเปนเรื่องการประดิษฐคิดคน ดังนั้นการให
ความคุมครองสิทธิบัตรกลายเปนรายไดที่สําคัญของประเทศ ซึ่งประเทศมหาอํานาจพยายามที่จะปกปอง
แตปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อมีการใชสิทธิบัตรกับเรื่องที่จําเปนตอชีวิต เชนสําหรับยาที่จําเปนสําหรับ
ชีวิต ผลที่เกิดขึ้น คือ เกิด ระบบการผูก ขาดราคายาโดยบริษั ท ที่ถือ สิท ธิ บั ตรนั้น และการผูก ขาดทํา ใหบ ริษั ท
สามารถกํา หนดราคายาไดตามอํา เภอใจ บางครั้ง ยาที่มีค วามสํา คัญ มี การขึ้นราคาประมาณ 2-3 เทา
ตัว อย า งเช น ยา Ritonavir ของบริ ษั ท แอ็ บ บอตต ซึ่ง เป น ยาที่ ต อ งใช คู กั บ ยาตั ว อื่ น เมื่ อ แอ็ บ บอตต ผ ลิ ต ยา
Ritonavir ผสมกับยาอีกตัวที่มีความสําคัญได แอ็บบอตตก็ลดราคายา Ritonavir ที่ผสมกับยาอีกตัวของตัวเอง
แลวไปขึ้นราคายา Ritonavir เดี่ยว เพื่อไมใหผูซื้อไปซื้อยา Ritonavir คูกับยาของบริษัทอื่น อันนี้เปนกลไก
การผูกขาดราคาและการกําหนดตามอําเภอใจ
ในประเทศไทยมีตัวอยางมากมาย มีคนเสียชีวิตเพราะยาแพง ชวงที่ผมทํางานเรื่องเอดสเมื่อประมาณ
10 กวาปที่แลว ผมก็ออกไปเยี่ยมผูปวยเอดสทางบาน ก็ไปพบผูปวยกําลังจะตายดวยโรคเชื้อราขึ้นสมอง เขาตอง
ทนทรมาน และโรงพยาบาลจะใหกินยาฟลูโคนาโซล ในขณะนั้นยาฟลูโคนาโซลราคาเม็ดละ 250 บาท ตองกิน
วันละอยางนอย 2 เม็ด วันละ 500 บาท ครอบครัวเขาไมมีเงินจะจาย ทําใหเขาตองเสียชีวิตลงอยางทรมาน
ยาฟลูโคนาโซลที่แพงตอนนั้นไมไดแพงเพราะมีสิทธิบัตร แตเปนเพราะรัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นไดตกลงกับ
รัฐบาลไทยที่จะปกปองยาใหม ดวยมาตรการ SMP (Safety Monitoring Program) คือรัฐบาลสหรัฐบังคับ
รัฐบาลไทยวาจะตองไมใหมีการแขงขันในยาใหมที่เขามาในระยะ 2-3 ปแรกหรือ 3-4 ปแรก จนกวาจะมี
กระบวนการวิจัยเรื่องความปลอดภัยของยาในประเทศไทย ทั้งๆ ที่ในตางประเทศมีการวิจัยความปลอดภัยของ
ยาแลว ระหวางนั้นประเทศตองปกปองไมใหมีการแขงขัน ฟลูโคนาโซลจึงเปนยาที่แพงมาก แตเมื่อหลุดจาก
มาตรการ SMP แลว ในเวลาเพียงปเดียวมีบริษัทไทยเขาไปแขงขันอยางนอย 2-3 บริษัท ราคายาฟลูโคนาโซล
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ลดลงจาก 250 ลดลงเหลือ 6 บาท ในปจจุบันนาจะราคา 2-3 บาท หรืออาจจะถูกกวานั้น เปนตัวอยางที่ทําให
ผูปวยเอดสในประเทศไทยหลายคนเสียชีวิต เพราะผูปวยเอดสตองกินยาอยางสม่ําเสมอ
เพราะฉะนั้นจะบอกวาราคายาที่ผูกขาดและสิทธิบัตรฆาคนไหม? ขอยืนยันวา ทั่วโลกสิทธิบัตรยา
ฆาคน เพราะทําใหยามีราคาแพงเกินกวาตนทุนการผลิตหลายสิบเทา จนประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา
ไมสามารถเขาถึงยาตัวนี้ได ไมใชเฉพาะยาเอดสเทานั้น แตรวมถึงยาโรคหัวใจ ยามะเร็ง ยารักษาโรคเรื้อรังอื่นๆ
ยาลดความดัน เปนตน แตถาเกิดการแขงขัน ราคายามักจะอยูในชวงที่คนในประเทศกําลังพัฒนาอยางไทยที่มี
เศรษฐกิจกลางๆ สามารถซื้อได ยาที่จําเปนตอชีวิตที่จดสิทธิบัตรในไทยมักจะขายในราคาที่แตกตางจากยา
ตนตํารับในตางประเทศนิดหนอย แตไมไดลดลงมาก แตประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ยตอประชากรเพียง 7% ของ
สหรัฐอเมริกา ถาราคายาตางๆ ในไทยขายในราคา 7% ของราคายาใน USA เราก็คงไมตองมาสูกันในเรื่องของ
สิทธิบัตรยาหรือราคายา แตหาเปนเชนนั้นไม ราคายาสิทธิบัตรในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา กับยาสิทธิบัตรใน
ไทยจะตางกันประมาณ 20% เราก็ใชยาในราคา 80% ของราคาในสหรัฐ ฉะนั้นตองบอกวา ระบบสิทธิบัตรยา
ฆาคน แตหลายๆ ประเทศในโลก แมแตประเทศทุนนิยม เขาถือวามีปจจัยจําเปนตอชีวิตบางอยางซึ่งปลอยให
ระบบตลาดมาควบคุมไมได โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและการศึกษา ดังนั้นหลายประเทศในโลกจึงมีระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา ซึ่งหมายความวา ทุกคนในประเทศนั้นมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพเทาเทียมกัน โดยแตละคนจะ
จ า ยตามกํ า ลั ง ความสามารถ ในระบบแบบนี้ ที่ ต อนนี้ นํ า มาใช ใ นประเทศไทยด ว ย ไม ว า จะเป น ระบบ
ประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพถวนหนา ปญหาเกิดขึ้นเพราะยาแพงเกินไปจนระบบไปไมไหว ดังนั้นเรื่อง
สิทธิบัตรยาเราตองมองวา ยาที่จําเปนตอชีวิต เราตองปฏิบัติใหแตกตางกับซอฟตแวร (Software) หรือแตกตาง
กับสิ่งอื่นที่มีสิทธิบัตร หรือแมแตซอฟตแวร เราก็ควรจะหาไดในประเทศไทยในราคาที่ถูกกวาในประเทศอื่น
ผมคิดวาหลักการเหมือนกัน
มีความเขาใจผิดและการโกหกหลอกลวงของบริษัทยามากมายที่จะตองแกความเขาใจ เรื่องแรกก็คือ
บริษัทยาลงทุนมหาศาลในการคิดคนจนกระทั่งผลิตยาออกมา ดังนั้นใครก็ตามที่ไมเคารพสิทธิบัตร กําลังขโมย
ทรัพยสินของเขาไป ความจริงงานวิจัยของรัฐบาลสหรัฐในป 1995 ซึ่งติดตามยาที่ขายดีที่สุด 5 ตัวแรกของ
สหรัฐอเมริกา พบวา 85% ของคาวิจัยและพัฒนายามาจากเงินภาษีอากรของประชาชน ไมไดมาจากการลงทุน
ของบริษัทยา เพราะการวิจัยสารเคมีที่ใชในยาและการวิจัยยาในหลายกรณีเปนการวิจัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ดวยทุนของรัฐบาล อีกเรื่องที่มีการคนพบคือ รายจายในงานวิจัยของบริษัทยาตางๆ ทั่วโลก โดยเฉลี่ยคิดเปน
ประมาณ 12% ของรายไดของบริษัท แตมีเพียงสวนนอยที่เปนการวิจัยยาที่มีความสําคัญตอชีวิต และก็ยิ่ง
นอยลงไปก็คือยาที่จําเปนตอประเทศกําลังพัฒนา งานวิจัยกวา 90% ของบริษัทยาทั่วโลกเปนงานวิจัยโรคที่พบ
ในประเทศพัฒนาแลว เพียง 10% เทานั้นที่เปนงานวิจัยสําหรับยาที่ตองใชในประเทศกําลังพัฒนา จะเห็นวา
ระบบสิทธิบัตรไมไดเปนการกระตุนใหวิจัยยาสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพราะบริษัทยารูวาถาวิจัยไปแลวก็
ขายไมออก บริษัทยาตองการเนนตลาดในประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งเปนตลาดที่จะใหกําไรมหาศาล
ปจจุบันระบบสิทธิบัตรไปไกลมากจนถึงขั้นที่วา รัฐบาลสหรัฐกําลังรีบรอนในการเจรจา FTA กับไทย
สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกรองเมื่อเดือนมกราคมปที่แลว เปนการปกปองสิทธิบัตรยาเกินมาตรฐานโลกหรือ
มาตรฐานตามความตกลงทริปส (TRIPs) ของ WTO หรือที่เรียกวาทริปสพลัส (TRIPs-plus) และสหรัฐอเมริกา
ยังเรียกรองการจดสิทธิบัตรวิธีการผาตัดตางๆ ดวย ถาเราตกลง ตอไปเวลาไปผาตัด หมออาจจะบอกวา
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คาผาตัดหนึ่งแสน คาสิทธิบัตรหาหมื่นจายเปนเทคนิคการผาตัด ซึ่งผมคิดวาหลายๆ เรื่องมันไปไกลและสุดขั้ว
มาก
ประเทศไทยมีกฎหมายสิทธิบัตรเทากับความตกลงทริปสที่เริ่มตนเมื่อป 1995 ซึ่งเปนความตกลงที่วา
ดวยทรัพยสินทางปญญา ในความตกลงทริปสครั้งนั้น ประเทศกําลังพัฒนาไมไดยอมรับระบบสิทธิบัตรยาที่เปน
สิทธิบัตรผลิตภัณฑ หลายๆ ประเทศที่มีระบบสิทธิบัตรจะรับรองสิทธิบัตรกระบวนการผลิต ไมใชสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ ประเทศอินเดียก็เพิ่งเขาไปปฏิบัติตามความตกลงทริปสในนาทีสุดทายคือปที่แลวนี่เอง คือประเทศ
กําลังพัฒนาอยางไทยและอินเดียมีสิทธิที่จะยั้งการเขาไปปฏิบัติตามความตกลงทริปสเต็มตัวประมาณ 10 ป
จนถึงป 2005 ประเทศอินเดียยอมรับเฉพาะสิทธิบัตรกระบวนการผลิตซึ่งหมายความวา สมมติวายาตัวหนึ่ง
จดทะเบีย นสิท ธิ บั ต รในสหรั ฐ อเมริ ก า ถ า อิ น เดี ย สามารถผลิ ต ยาตั ว นั้ น ได ด ว ยกระบวนการผลิ ต ที่ต า งจาก
กระบวนการผลิ ต ที่ ส หรั ฐ บริ ษั ท อิ น เดี ย ก็ ส ามารถผลิ ต ได นั่ น เป น เหตุ ที่ ทํ า ให อุ ต สาหกรรมยาของอิ น เดี ย
เจริญกาวหนามาก จนกลายเปนอุตสาหกรรมใหญที่สามารถผลิตตัวยาที่สําคัญๆ เลียนแบบไดโดยถูกกฎหมาย
แลวสงไปไดทั่วโลก แตประเทศไทยเรารีบออกกฎหมายสิทธิบัตรสอดคลองกับความตกลงทริปสทันที ทําให
อุตสาหกรรมยาไทยไมสามารถเจริญกาวหนาได เพราะเราผลิตตัวสารเคมีไมคอยได เราไดแตนําเขาสารเคมีแลว
นํามาบรรจุเปนตัวยามากกวา
ในการยอมรับความตกลงทริปส ประเทศกําลังพัฒนายอมรับความตกลงทริปสเพราะมีขอยกเวนการ
สิทธิบัคุมครองสิทธิบัตร เชน มาตรา 30 มาตรา 31 คือยอมใหมีขอยกเวนในกรณีที่จําเปนบางอยางโดยเฉพาะ
มาตรา 31 ของทริปส ยอมใหมีการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรไดในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจําเปนอื่นๆ โดย
ระบุวา ควรมีการเจรจากับบริษัทที่ถือสิทธิบัตรกอน หากเจรจาไมสําเร็จจึงประกาศบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร
แตมีขอยกเวนคือ ถามีการใชโดยรัฐบาลหรือที่เรียกวา การใชโดยรัฐบาล (Government Use) หรือไมแสวงหา
กําไร (Non-commercial Use) ไมตองมีการเจรจากับบริษัทยาลวงหนา ไมตองมีการประกาศหรือแจง
สถานการณฉุกเฉินก็สามารถทําไดเลย
เมื่อสองเดือนกอนผมไปแคนาดา เจาหนาที่ WTO เลาใหผมฟงวา มาตรา 31 ของทริปสนี่เปนการ
ยืนยันของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นวา ไมตองใหเหตุผล เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทําอยางนั้นมาตลอด
คือรัฐบาลสหรัฐเองบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรเปนประจํา แตไมไดใชกับยา ใชกับเทคโนโลยีหลายชนิด เชน
เทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีโทรทัศนดาวเทียม เปนมาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing) ของ
รัฐ บาลอเมริกัน เอง ดั ง นั้ น การที่รั ฐ บาลไทยใชม าตรการบัง คั บ ใชสิท ธิเ หนือ สิ ท ธิ บั ต รเพื่ อ เอามาใช ใ นระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนระบบที่ไมแสวงหากําไร แตใชเงินภาษีของราษฎรมาจัดระบบยานั้นไมผิด
แตอยางใด สอดคลองทั้งกฎหมายสิทธิบัตรไทยและในระดับโลก และสหรัฐก็ไมไดบอกวาประเทศไทยทําผิด
กฎหมาย เพียงแตบอกว า ประเทศไทยทํา ในยุคที่ เปน รัฐ บาลทหาร-หนึ่ง สองบอกว า ประเทศไทยไม ควรใช
มาตรการอยางนี้ มาตรการอยางนี้ควรใชในกรณีจําเปนจริงๆ เรื่องพวกนี้มันเถียงไดทุกอัน แตประเทศไทย
ทําถูกตองทุกประการ
ประเด็น ที่อยากจะเสนอคือ ผมคิดวาเรามีปญหาจากระบบทุนนิยมในเรื่ องปจจัยที่จําเปน ตอ ชีวิต
โดยเฉพาะเรื่องยาและเครื่องมือทางการแพทย ถาเราใชระบบการตลาดและเรื่องการเคารพสิทธิ มันทําใหคน
ทั่วโลกเขาไมถึงยา ผมเชื่อวาเราตองพัฒนาระบบการสงเสริมการผลิ ตคิดคนยาและปจจัยทางการแพทยที่
ชวยชีวิตมนุษย เราตองคิดระบบอื่นที่เปนทางเลือก ไมใชระบบสิทธิบัตร ขณะนี้หลายองคกรในโลกกําลังเสนอ
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ทางเลือกตางๆ เชน การมีระบบรางวัลสําหรับการคิดคนประดิษฐยาหรือสิ่งที่เปนประโยชนตอมนุษย แทนที่จะใช
ระบบสิทธิบัตร ผมคิดวาแตละประเทศควรจะรวมกันเอาเงินภาษีเอารายไดของประเทศไปเปนกองทุนเพื่อ
สงเสริมการพัฒนายาและสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต โดยจายตามกําลังความสามารถของประเทศตนเอง หรือเปน
สัดสวนกับ GDP ตอหัวของประเทศนั้นก็ได ผมคิดวาระบบแบบนี้กําลังจะเกิดขึ้น เพราะความอยุติธรรมของ
ระบบสิทธิบัตรที่มีตอการเขาถึงยาในระดับโลก ไมใชเฉพาะประเทศไทย ประเทศที่ยากจนกว าไทยยังมีอีก
มากมายในโลก
ปจจัยราคายาเปนปจจัยที่ตัดสินการมีชีวิตกับการเสียชีวิตของคนจํานวนรอยลานพันลาน การระบาด
ของโรคเอดสทําใหเห็นชัดเจนถึงความอยุติธรรม เพราะโรคเอดสเปนโรคที่เกิดกับคนหนุมสาว วัยทํางาน วัยที่มี
ครอบครัว วัยที่เปนกําลังผลิตในระบบเศรษฐกิจ แลวเดี๋ยวนี้โรคเอดสเปนโรคที่รักษาได คําวารักษาไดคือรักษา
ไดในระดับเดียวกับโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ไมไดถึงกับวารักษาใหหายขาด แตสามารถรักษาใหมี
สุขภาพแข็งแรง เหมือนไมมีอาการปวยไดยาวนานเปน 10-20 ป เปนไปได ฉะนั้นการไดยาและไมไดยาของคน
หนุมสาว สําหรับผูที่อยูในวัยทํางานทั่วโลก จํานวนเปนรอยลานพันลานคนจึงเปนเรื่องสําคัญ ประเทศสวนใหญ
ในโลกยอมรับการใชระบบมาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing: CL) ยกตัวอยางเชน ประเทศ
แคนาดาเองมีกฎหมายที่เปดชองทางใหรัฐบาลใช CL จากขอตกลงโดฮาหของเดือนพฤศจิกายน 2001
ขอตกลงโดฮาหนั้นเปดโอกาสใหประเทศที่ไมมีกําลังผลิต หรือไมสามารถผลิตยาเองได ที่ตองการทํา
CL สามารถนําเขาจากประเทศอื่นได ประเทศแคนาดาตอนนั้นตั้งตัวเปนประเทศที่จะผลิตยาโดยใช CL เพื่อ
สงไปยังประเทศกําลังพัฒนาที่มีความจําเปนตอยา ฉะนั้นแคนาดาไมไดบอกวา CL เปนเรื่องที่เลวราย แคนาดา
เองจะใช CL เพื่อสงออกยาที่จําเปนสําหรับประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก มีแตสหรัฐที่ออกมาตอตานประเทศไทย
อยางรุนแรง
ที่ผมอยากจะสรุปคือ ในฐานะที่คณะเศรษฐศาสตรไดจัดประชุมในเรื่องนี้ ตองมีการตั้งคําถามกับระบบ
เศรษฐกิจที่อาศัยสิทธิบัตรยาเพื่อเปนแรงกระตุนในการพัฒนายาวา เปนระบบที่ยุติธรรมหรือไมยุติธรรมอยางไร
เราสามารถมีระบบการสงเสริมการพัฒนายาและปจจัยที่จําเปนตอชีวิตมนุษยระบบอื่นไหมที่ไมตองใชระบบ
สิทธิบัตร เพราะการใชระบบสิทธิบัตรทําใหราคายาถูกผูกขาด และทําใหประชาชนประเทศกําลังพัฒนาเขาไมถึง
ยาเหลานั้น นี่เปนจุดที่ผมอยากเนนในเบื้องตนวาเราตองหาทางเลือกอื่นที่สําหรับการพัฒนายา อาจเปนระบบที่
ทุกประเทศรวมกันลงขันเพื่อการนี้ ผมก็ขอจบเพียงเทานี้นะครับ ขอบคุณครับ
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รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งติดตาม
เรื่องสิทธิบัตรยามาโดยตลอด นําเสนอเรื่องวิวัฒนาการสิทธิบัตรที่ใชในอุตสาหกรรมยา และเรื่องของ
political economy ของอุตสาหกรรมยา
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท ในเรื่องของสิทธิบัตร เนื่องจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาถือวา เปนเรื่องเทคโนโลยี
ฉะนั้นจะใหรางวัลในลักษณะที่เปนสิทธิบัตร โดยใหสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียวเปนเวลา 20 ป โดยสิ่งที่คิดคน
ตองเปนเรื่องใหม ตองเปนเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและประยุกตใชในอุตสาหกรรมได ดังนั้นแนวคิดนั้นเหมือนจะดี
แตดิฉัน จะลงในรายละเอี ยดวา ระบบนี้ เมื่อ นํา มาใชกับ ยาแล ว มั น เปน ไปตามจุดประสงค เดิมจริง ไหม
สิ่งที่ประดิษฐคิดคนนั้นมันมีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น ใชเงินลงทุนเยอะ คุมคาที่จะใหรางวัลในเชิงเศรษฐศาสตร
โดยการผูกขาดตลาดถึง 20 ปจริงหรือเปลา
ในเรื่องของยา มีประเด็นที่ตางจากเทคโนโลยีคือยาจะมีสิทธิบัตรกรรมวิธี (Process Patent) กับ
สิทธิบัตรผลิตภัณฑ (Product Patent) เพราะวากฎหมายสิทธิบัตรหรือระบบสิทธิบัตรเปนรางวัลที่กอใหเกิด
การประดิษฐคิดคนเพิ่มขึ้นในสังคมนั้นๆ เปนกฎหมายเฉพาะที่ใชในประเทศนั้นๆ แปลวา ถามีสิ่งประดิษฐหนึ่ง
ไปจดสิทธิบัตรในสหรัฐแลวจะมาผู กขาดในไทยไมได ตองมาขอสิท ธิบัตรในไทยจึงจะใหสิท ธิผูกขาดตลาด
ในประเทศไทยได ฉะนั้นกฎหมายจึงถือเปนเครื่องมือในการพัฒนา แตสิ่งที่ อ.จอนพูดตั้งแตตนวา ประเทศที่
พัฒนาแลว เขาไมไดเริ่มตนจากการจดสิทธิบัตรเลย
เรื่องของยานั้นมีการประดิษฐคิดคน ถาจดสิทธิบัตรกระบวนการ (Process Patent) ได หากเราจะทํา
ยาตัวสําคัญตัวหนึ่ง เราตองไปหาวายาตัวนั้นมีขั้นตอนอะไร อาจจะมี A+B+C จะมีกระบวนการอยางไร
กี่ขั้นตอนก็ตาม คุณจดไดทุกขั้นตอน นั่นคือสิ่งที่คุณประดิษฐคิดคนได ซึ่งลักษณะนี้สิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตนั้น
จะชวยอะไร เราจะเห็นวาอุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่มีพัฒนาการ มีหลายระดับ อุตสาหกรรมยาอยาง
บานเราเปน อุตสาหกรรมยาสําเร็จรูป เราจะหาวัตถุดิบ ยาจากที่ไหนก็ตาม แลวหาวิธี การที่ จะทําให เป นยา
สําเร็จรูป นั่นคือเทคโนโลยีที่เรามี ถาถามวาเทคโนโลยีนี้เปนการลอกเลียนแบบหรือเปลา ไมใช มันเปนสิ่งที่เรา
ตองคิดเอง สาขาเภสัชที่อาจารยสอนอยูก็สอนใหเด็กทํายาออกมาแลวยาสําเร็จรูปนั้นสามารถดูดซึมไปออกฤทธิ์
ไดในรางกาย ฉะนั้นถาอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมยาสําเร็จรูปหรืออุตสาหกรรมที่ผลิตยาก็ตาม สิทธิบัตร
กรรมวิธีจะชวยใหเกิดการพัฒนา เพราะถามีคนเปนเจาของเทคโนโลยีนั้น แลวมีคนอยากจะผลิตยาตัวสําคัญ
หรือยาสําเร็จรูป ก็จําเปนตองคิดหากระบวนการอื่นๆ อันนี้คือรากฐานของเครื่องมือที่เหมาะสมในการทําให
อุตสาหกรรมมันโตได
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยูกับการประหยัดตอขนาดการผลิต (Economy of
Scale) เพราะปริมาณผลิตมันเล็กๆ ยาก็เม็ดเล็กๆ ดังนั้นจึงตองการตลาดที่ใหญ เพื่อที่จะครอบคลุมตนทุนคงที่
ที่มีอยูได ฉะนั้นพัฒนาการของอุตสาหกรรมจําเปนตองไตบันได เปนไปไมไดเลยที่มาถึงก็เปนอุตสาหกรรมที่ใหญ
เลย ตองมีการสะสมชื่อเสียงวา คุณผลิตยาสําเร็จรูปได กินแลวมันออกฤทธิ์มีผล ดังนั้นอุตสาหกรรมมันคอยๆ
เติบโตขึ้น แตเมื่อ อุตสาหกรรมโตขึ้นในระดับหนึ่ง ไปถึงระดับที่เปนอุตสาหกรรมยาใหมแลว ก็มีสิทธิบัตรที่
เรียกวาสิทธิบัตรผลิตภัณฑ อยางที่อเมริกาที่พัฒนาแลวเปน นั่นคือเขาชักบันไดสิทธิบัตรกรรมวิธีของเราออก
บอกวาไมใหนะ คุณตองใหสิทธิบัตรผลิตภัณฑ ประเด็นของสิทธิบัตรผลิตภัณฑคือ เมื่อใหแลวคุณเปนเจาของยา
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ตัวนั้นหรือสารตัวนั้น ใครมาแตะตองไมไดเลย ใครจะทําวิธีอื่นแลวมาทําใหเปนยาตัวนี้ไมได ใครจะเอาตัวนี้ไปทํา
ยาอยางอื่นก็ไมได คือการผูกขาดอยางสมบูรณ
รูปที่ 1
ระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญากับการพัฒนาประเทศ

ถาเรายังเปนอุตสาหกรรมขั้นนี้ แลวมีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร อุตสาหกรรมคุณไมโต
แลวมันก็พิสูจนแลว การวิจัยเมื่อป 2002 ของเชนและธิติมาที่พยายามสะสมขอมูลในเรื่องระดับการพัฒนา
ประเทศกับ ระดับการคุมครองทรัพ ยสิน ทางปญ ญาวามีความเขม งวดแคไ หน แล ว ก็ไ ด curve นี้ (ดูรูป ที่ 1)
ออกมาแปลวาอะไร แปลวาถาเทคโนโลยีของคุณหรือระดับการพัฒนาประเทศยังต่ําอยู ถายิ่งมีการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาเขมงวดมากเทาไหร การพัฒนาก็ยิ่งลดลงเทานั้น จนกระทั่งมาถึงจุดที่เปน Turning point
ของ yield curve เมื่อเทคโนโลยีในประเทศคุณมากขึ้น ถามีการควบคุมทรัพยสินทางปญญาเขมงวดขึ้น ก็จะทํา
ใหการพัฒนาของประเทศดีขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาจะเห็นชัดเจน และในอุตสาหกรรมอื่นก็เชนกัน
เพราะฉะนั้นการคุมครองทรัพยสินทางปญญามันเปนเครื่องมือทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นควรหาเครื่องมือที่
เหมาะสมในการพัฒนา
แตขณะเดียวกันที่มาพูดในมาตรา 51 เรื่องของการใชสิทธิ เพื่อจะบอกวาเรื่องกฎหมายสิทธิบัตรนั้น
ทุกคนทราบวา เมื่อใหมีการผูกขาดแตเจาเดียว อาจมีการใชสิทธิผูกขาดโดยไมชอบหรือในทางที่ไมถูก ทําใหเกิด
การขาดแคลนสินคาทําใหสินคาไปไมถึงมือผูบริโภค หรือไมมีการประดิษฐโดยใชเทคโนโลยีนั้น ก็มีมาตรการที่
เราเรียกวาการใชสิทธิ แตเรื่องสิทธิบัตรในไทยนั้น มาตรานี้เปนการใชสิทธิโดยรัฐบาล หรือ Government Use
การใชสิทธิโดยรัฐบาลสามารถใชไดเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน ภาวะจําเปน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
กระทรวง ทบวง กรม ใชสิทธิได แตการใชสิทธินั้นตองเสียคาตอบแทนผูทรงสิทธิ เกิดความสมดุล เกิดความ
เหมาะสมวา เราไมไดไปเอาของเขามาโดยที่ไมไดใหอะไร เปนการใชสิทธิตามสิทธิบัตรที่เขามีอยู ฉะนั้นเราให
คาตอบแทนเขาอยู เมื่อใชสิทธิแลวก็ตองแจงใหเขารูวาฉันใชสิทธิคุณแลวนะ ฉันจะผลิตแลว ฉันใหคาตอบแทน
คุณเทานั้นเทานี้โดยไมชักชา นี่คือกฎหมาย รัฐบาลไทยไดใชมาตรานี้ประกาศใชสิทธิยาสามตัว ซึ่งถามวาการใช
สิทธิยาสามตัวนี้เปนไปตามความตกลงทริปสที่เราเปนสมาชิกองคการการคาโลกหรือเปลา คําตอบคือวาใน

Seminar Paper Series No.7

การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐกิจไทยไดอะไร?

7

องคการการคาโลกเองก็มีกติกา ก็คือขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญา ในบทบัญญัติมาตรา 31(b) เขียน
ชัดเจนวาสามารถทําไดในภาวะที่เหมือนในมาตรา 51 ของเรา คือถาเปน National Emergency Extreme
Emergency หรือ Public Non-commercial Use เพราะฉะนั้นชัดเจนวาการใชสิทธิของเราเปนไปตามทั้ง
กฎหมายสากลและกฎหมายภายในประเทศของเรา
กลับมาดูวาพัฒนาการกฎหมายสิทธิบัตรในไทยเปนอยางไร เรามีกฎหมายสิทธิบัตรตั้งแตป 2522 เปน
สิทธิบัตรในกรรมวิธีผลิตยาและวัตถุดิบยา เพราะเรามีขอยกเวนไมใหสิทธิบัตรผลิตภัณฑยาในมาตรา 9 เพราะ
เทคโนโลยีในบานเราเปนอุตสาหกรรมยาขั้นกลางหรือยาสําเร็จรูป แลวอายุสิทธิบัตรเราก็มี 15 ป ซึ่งอุตสาหกรรม
ยาของเราได ใ ช ก ฎหมายนี้ ใ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการทํ า ยา เราก็ พั ฒ นามาเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง ป 2529
อุตสาหกรรมยาเราเจริญเร็ว เทคโนโลยีเราเริ่มเจริญมากในแถบภูมิภาคนี้ ตอนนั้นยาของประเทศไทยเปนยาที่
นาเชื่อถือมากกวายาอินเดีย สหรัฐอเมริกาก็มากดดันใหเราคุมครองใหเขมงวดขึ้น คือขอใหเราใหสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑยา เรียกรองอายุสิทธิบัตร 20 ป ในขณะที่เรายังไมอยูที่ U Point ตรงกลางที่เปน Turning Point เราถูก
กดดันวาทรัพยสินทางปญญาที่เราจะกาวไปสูจุดเปลี่ยนนั้น (U Point) คุณทําไมไดนะ คุณอยาไป นี่คือประเด็นที่
กดดัน แลวเราก็เสียรูมาแกไขกฎหมายในป 2535 เราตานทานอยูไดในระดับหนึ่งในการทําความเขาใจ แต
เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่ยอมรับเกี่ยวกับการขโมยนี้ไมได แลวในชวงนี้ขอมูลขาวสารมันเยอะมาก ที่ตอง
เลาแบบนี้เพราะเดี๋ยวจะยอนมายุคนี้เหมือนกัน เพราะคุณเปน Pirate คุณเปนโจรสลัดที่ปลนทรัพยสินทาง
ปญญาของเขา โดยเฉพาะยาเปนสินคาจําเปน ทําไดอยางไร ไมมีคุณธรรมเลย แลวเรามีการอธิบายวา จริงๆ
แลวเรามีสิทธิบัตรกรรมวิธี การอธิบายในเรื่องที่ตองใชเทคนิคความรูนั้น สังคมยังเขาใจคอนขางลําบาก ประกอบ
กับสหรัฐอเมริกาฉลาดในการใชเครื่องมืออีกตัวมาผสม ก็คือ Special 301 Trade Act ของเขา การที่จะใหสิทธิ
พิเศษทางศุลกากรในการสงออกชวงนั้นดวย สองปจจัยนี้เปนปจจัยหลั กที่ทําใหนักการเมืองตองยอมแกไ ข
กฎหมายและแกไขใหสิทธิบัตรผลิตภัณฑมีอายุ 20 ป
แตชวงนั้นยังดีวา ยังมีกรรมการสิทธิบัตรยาเพื่อควบคุมราคายาสิทธิบัตร เพราะรูวาสิทธิบัตรยานั้น
มันตองแยแน ราคาตองแพงแน ก็ตอรองกันไดเทานี้ ปรากฏวาชวงนี้เองอินเดียก็ยังไมแก อินเดียมีสิทธิบัตร
กรรมวิธี อายุสิทธิบัตร 7 ป เทานั้น อินเดียใชโอกาสในชวงนี้เปนประโยชน จนกระทั่งความตกลงทริปสออกในป
1994 หรือ 2537 เราแกไขกฎหมายในป 2535 เราแกกอน 2 ปดวย สหรัฐบอกวาเดี๋ยวทริปสก็ออกแลว แกกอน
แลวอยางนอยก็ไดประโยชนจาก GSP ไดภาษีสงออก คุณจะไดเอาเงินนั้นมาชวยในเรื่องของสิทธิบัตร แตสิ่งที่จะ
บอกคือ ในความตกลงทริปสเองก็เขาใจวา ระบบสิทธิบัตรตองขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาและเทคโนโลยีของ
ประเทศดวย จึงมีสิ่งที่เรียกวา Transition Period ก็คือระยะที่ประเทศกําลังพัฒนามีเวลาในการเตรียมตัว
ประเทศดอยพัฒนาก็มีเวลานานขึ้น แลวประเทศพัฒนาแลวก็ใชเวลา 1 ป ประเทศกําลังพัฒนาให 6 ป แตพอ
ตองแกไขกฎหมายในป 2000 อินเดียก็บอกวายังไมพรอม เทคโนโลยีไมพรอมขอขยายไปอีก 5 ป เหมือนประเทศ
ดอยพัฒนา ในการขยายไปตรงนี้อินเดียจึงเพิ่งแกกฎหมายสิทธิบัตรยาในป 2005 เปนโอกาสที่เขาใชเครื่องมือที่
ถูกตองในการพัฒ นาอุตสาหกรรม ตอนนี้อุตสาหกรรมยาในอินเดียดี กวาประเทศไทยหลายเท าตัว ในบาง
อุตสาหกรรม ขึ้นไปถึงยาใหมไดแลว เพราะฉะนั้นผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้นมองเห็นไดชัดในสิ่งที่เราตัดสินใจ
ผิดเรื่องของกฎหมาย แลวในป 2542 อเมริกาก็กดดันอีกใหยกเลิกกรรมการสิทธิบัตรยา และขณะนี้ป 2550 ไดมี
การพยายามแกไขกฎหมายสิทธิบัตรอีกหนึ่งฉบับ ทําใหเกิดความเขมงวดมากขึ้นในการใหการคุมครอง เชน
ไมใหมีระบบการคัดคานกอนการออกเอกสารสิทธิบัตร เปนตน แลวยังมีอีกเยอะ สิ่งที่จะพูดตรงนี้เพื่อใหพวกเรา
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ชวยกันเฝาระวังและดูวามันมีการเคลื่อนไหวพยายามที่จะแกไข พรบ.สิทธิบัตรเพื่อจะใหสอดคลองกับสิ่งที่
อเมริกาเรียกรองในการเจรจา FTA ไทย – สหรัฐ นะคะ
อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญและตองการตลาดที่ใหญ จากขอมูลของ IMS Health ป
2004 บริษัทใหญๆ มียอดขายเปนพันลาน หาสิบกวาพันลานดอลลารอเมริกัน เพราะฉะนั้นไมตองสงสัยเลยวา
ผลประโยชนจากธุรกิจมันใหญมโหฬาร แลวคาใชจายตางๆ นั้น ถาเราดูที่ อ.จอนบอกวา คาวิจัยและศึกษา 13%
โดยเฉลี่ย แตคาการตลาดสูงถึงประมาณ 30-40 กวาเปอรเซ็นต ซึ่งทุกคนยอมรับ เมื่อเขาไปในโรงพยาบาลไป
หองหมอที่ตรวจโรค ไมวารม ปากกา ดินสอ กระดาษ ทุกอยางมีชื่อบริษัทยาทั้งนั้น ของฟรีทั้งนั้น แตของฟรี
เหลานั้นคือคายาของเรา เปนไปไมไดที่การตลาดหรือสงเสริมการขายสูงถึง 32% แลวไมมาคิดตนทุนในคายา
กําไร 17% โดยเฉลี่ย ยอดขายเปนแสนลานดอลลารสหรัฐ ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่จะทําใหอุตสาหกรรมโต เขาก็
พยายามที่จะใชเครื่องมือใหเปนประโยชนมากที่สุด
ถามวาการใชสิทธิโดยรัฐบาลนั้น ประเทศไทยเพิ่งเรียกรองหรือเปนเพราะรัฐบาลทหารหรือถึงไดมา
ประกาศใชสิท ธิ ไมใ ช มั น มีพัฒนาการมา เพราะวา สัง คมไทยอยูกับ ราคายาที่สูงมากๆ มาตลอด จึง มี การ
พยายามที่จะเรียกรองการใชสิทธิโดยรัฐบาลมาตั้งแตป 2542 แตก็ไมสําเร็จ นอกจากนั้น การที่ภาคประชาสังคม
หรือผูที่ตองการยาก็ตาม เรียกรองที่จะใหรัฐบาลใชสิทธิ แมวาทาง USTR จะบอกวาถึงคุณจะใชสิทธิ USTR ก็จะ
ไมตัด GSP จะไมยุงเกี่ยวกับการคา แตรัฐบาลในสมัยนั้นก็ยังกลัว บอกวาไมไดหรอกเดี๋ยวเขาก็ทําทางออม เดี๋ยว
จะ Non-tariff Barriers อะไรก็ตาม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้อุตสาหกรรมยารูไหม-รู ฉะนั้นถึงจะมีการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสังคมแรงขนาดไหน นักวิชาการออกมามากขนาดไหน มาตรการนี้ไมไดประโยชนแมกระทั่งขอตอรอง
ราคาก็ไมไดประโยชน ในขณะที่บางประเทศ เชน บราซิลบอกวาจะประกาศใชสิทธิ รัฐบาลก็ออกมาขานรับกับ
ผูปวยเลยวาจะประกาศใชสิทธิ บริษัทยาก็วิ่งเขามาเลยวาจะลดราคายาใหนะ เพราะฉะนั้นอยางนอย CL หรือ
การใชสิทธิในบางประเทศก็ไดผลในการตอรองราคา แตประเทศไทยไมเคยไดผลเลย จนกระทั่งเมื่อเราใชสิทธิ
จริงๆ ในรัฐบาลนี้ ผลจากการใช CL นั้น เราประกาศใชยาสามตัวโดยที่ยาตัวนี้ Lopinavir และ Ritonavir ที่
อาจารยจอนเลาใหฟงวาแอ็บบอตตเปนเจาของสิทธิบัตร Ritonavir แต Ritonavir ตองกินคูกับLopinavir ปรากฏ
วาแอ็บบอตตขายยา Ritonavir ในราคาที่สูงมากและเปนยาที่มีสิทธิบัตรทั้งๆ ที่ Lopinavir ไมมีสิทธิบัตร แลวก็
มาทําสูตรของตัวเองคือสูตร Kaletra ที่เอายาสองตัวที่ตัวหนึ่งมีสิทธิบัตรอีกตัวไมมี ยาที่ทําแลวราคาพอๆ กับ
Ritonavir ตัวเดียว เพราะฉะนั้นยา Lopinavir ที่ชาวบานทํา หรือ Ritonavir ที่เปนยาตัวเดี่ยวนี่ไมมีทางขายไดใน
ตลาดเพราะมันตองกินคูกัน นี่ก็เปนอีกกลวิธีหนึ่ง ที่เอายาที่หมดสิทธิบัตรบางตัวมาผสมกับยาบางตัวแลวก็จด
สิทธิบัตรใหม แมวาสองตัวนั้นเปนตัวยาเกาก็มาจดได เพราะฉะนั้นไมไดหมายความวาการคิดคนนั้นมันใหม
ทั้งหมด
แลวทีนี้มาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีทั้งสงครามบิดเบือนขอมูลขาวสาร มีทั้งการที่ USTR จัด
ไทยเราเปน ‘ประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ’ (Priority Watch List: PWL) สงครามขาวสารนั้นมีทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย แตในสหรัฐเองก็มีนักวิชาการที่ไมเห็นดวยกับระบบนี้ เพราะในสหรัฐอเมริกา
เองยาก็แพงเหมือนกัน นักวิชาการในสหรัฐอเมริกาก็ชวยตอสู เมื่อมีขอมูลบิดเบือนมาก็โตแยง ขณะเดียวกันก็มี
การบิดเบือนขอมูลขาวสารมาถึงเมืองไทยดวย อยางเชนหนาโฆษณาของหนังสือพิมพในประเทศไทยที่ USA for
Innovation มาโฆษณาโจมตี ประเด็นหลักที่บิดเบือนมากและนักวิชาการทนไมไหวก็คือประเด็นที่บอกวา ยาของ
องคการเภสัชกรรมไทยเปนยาที่ไมมีคุณภาพ เปนยาที่เกิดการดื้อยา ถาคนที่ไมอยูในวงการยา ไมใชเภสัชกร
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อานแลวเหมือนจะใช เพราะเขาอางวาเปนการศึกษาของมหาวิยาลัยมหิดล ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทาง
การแพทยในป 2005 แลวบอกวา GPO-vir 1 เปนยาที่เลียนแบบเขามา จริงๆ ไมใช GPO-vir เปนยาที่ไมมี
สิทธิบัตรในประเทศไทยเพราะคนพบกอนที่จะแกไขกฎหมายสิทธิบัตรในป 2535 เปนยาเกา 3 ตัวเลย องคการ
เภสัชกรรมเปนที่แรกเลยที่คิดคนวา ควรจะเอายาที่ตองกินพรอมกันทีเดียว 3 ตัวมาอยูในเม็ดเดียวกัน เพื่อให
คนไขปฏิบัติตามการใชยาไดดีขึ้น จะไดไมเกิดการดื้อยา ถาผูใชยากินๆ หยุดๆ ในยาฆาเชื้อ การดื้อยาก็เกิดมาก
เพราะเมื่อเรากินยา ยาจะไปฆาเชื้อ พอเราหยุดหรือลืมกินยา ระดับยาในเลือดจะลดลงต่ํากวาที่จะไปทําลายเชื้อ
ได เชื้อจะแบงตัวเร็วมาก และเกิดการกลายพันธุเพื่อที่จะสามารถอยูไดในบรรยากาศของยานั้น การดื้อยาเกิด
จากตัวคนไขเปนปจจัยหลักเลย
แตทําไมถึงมาอางตัวเลขขอมูลตรงนี้ การอางแบบนี้ในทางวิชาการถือวา ไมนาเชื่อถือเลย เพราะไมรูวา
ใครทํา ทําอะไร ในป 2005 การศึกษาของมหิดลมีประมาณ 2-3 ชิ้น เปนการศึกษาการดื้อยาของยากลุมที่มี
โครงสรางทางเคมีที่ตางกันสองกลุม เพราะการใชยาของผูปวยเอดสจะมีกลุมใหมๆ ที่เรียกวา Protease
Inhibitor (PI) กลุมหนึ่ง และอีกกลุมเปนตัวที่ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมในการผลิตไวรัสเอดสไมใหผลิตมาก
ขึ้น โดยการตั้งสมมุติฐานที่วาคนไขที่กินยากลุมนี้ก็คงมีคนที่ไมปฏิบัติตามพอๆ กันคนไขที่ไมกินยา PI จาก
สมมุติฐานนี้ก็มาเปรียบเทียบอัตราการดื้อยาก็ไดเปอรเซ็นตการดื้อยาออกมา เพราะฉะนั้นเปอรเซ็นตการดื้อยาที่
ออกมาสูงเพราะสมมุติฐานนั้นไมคํานึงถึงปจจัยของผูปวย นอกจากนั้นการดื้อยานี้ก็ไมไดพิสูจนวายา GPO-vir
เปรียบเทียบกับยาของบริษัทอื่นๆ ที่สูตรเดียวกัน เปนเพียงการเอายา GPO-vir เปนตัวอยางของสูตรนี้แลวดื้อยา
ฉะนั้นการบิดเบือนโดย USA for Innovation นั้น เปนการบิดเบือนที่ทําใหเกิดความตระหนกพอควรในผูใชยาที่
เพิ่ ง ใช ใ หม แต ก็ มี ก ารแก ข อ กล า วหา แม นั ก วิ ช าการภาคประชาสั ง คมจะไม มี เ งิ น ไปจ า ยค า โฆษณา แต
หนังสือพิมพเขาก็ใจดีใหเราแกขอมูลไดนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องของ USTR จัดลําดับเรา ในตอนป 2534-2535 ตอนเราแกไขกฎหมาย เราอยู
PFC (Priority Foreign Country) แตตอนนี้เราอยู PWL (Priority Watch List) ตอนนี้อยากสรุปสั้นๆ วา การทํา
CL ของเราถูกตองตามกฎหมาย แตไมคอยถูกใจบริษัทยาสหรัฐ เกิดสงครามขอมูลขาวสารมหาศาล USTR ก็จัด
เราอยูใน PWL โดยที่ไมไดบอกวาเราละเมิดในเรื่องของการใชสิทธิ CL แตบอกวาเราไมควรใช แมคุณจะทํา
ถูกจริง แตมันไมโปรงใส

1

GPO-vir เปนยาตานไวรัส H IV ที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม
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คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานกรรมการเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (SVN) เปน
ตัว แทนของภาคธุร กิจ ที่ ก ลา วถึง ผลกระทบของการทํา CL
ที่อ าจมีตอ ภาคธุ ร กิจ โดยอธิ บาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเชิงของการตอรองกติกาและการสรางความชอบธรรม
คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ถาคิดถึงความชอบธรรมในหลายๆเรื่อง ที่เรานั่งเถียงนั่งคุยกันทุกวันนี้มันเกี่ยวพัน
กับระบบการศึกษาและระบบจริยธรรม เพราะสองระบบนี้เราเลือกนักการเมืองเขาไปทํางาน แลวเราก็เห็นปญหา
เรื่องของกฎหมายตามลําดับขั้นตอนอยางที่ อ.จิราพรพูดถึง มันมาจากนักการเมือง ผมเชื่อวานักการเมืองฉลาด
พอ แต อ าจจะไมมี เ วลาที่ จ ะทํ า งานเรื่อ งพวกนี้ เพราะเขาใช เ วลาเล น การเมื อ งเป น ส ว นใหญ เพราะฉะนั้ น
การศึกษาและวัฒนธรรมมันเปนตัวกําหนดวาประเทศไทยยังตองคุยเรื่องอะไรกันอยูในปจจุบันนี้นะครับ
อ.จอนพูดถึงปรัชญาของการใชสิทธิบัตร ผมขอเสริมตอวา ศาสดาของโลกไมวาจะเปนศาสนาไหนก็
แลวแต ใหความรูแกผูคนไมมีสิทธิบัตรครับ สงเสริมใหทุกคนเรียนรูฟรี แลวถาพูดถึงเรื่องเจาของวาสิทธิบัตรเกิด
จากปญญาของเจาของประเทศนั้นๆ คนในประเทศนั้นควรไดรับการคุมครอง ความเปนเจาของมันไมไดขึ้นกับ
สมองอยางเดียวแตรวมถึงทรัพยากรดวย น้ํามันอยูตะวันออกกลาง เจาของก็คือตะวันออกกลาง เพชรอยูที่
แอฟริกา ก็นาจะเปนของแอฟริกาเพราะเปนเจาของประเทศ แตคนที่มีอํานาจเหนือกวาก็เขาไปยึดความเปน
เจาของดวยระเบียบและกฎหมายที่เหนือกวา
ถาพูดถึงความเปนเจาของ ตอนนี้คนพูดถึง Global Warming กันเยอะ พูดถึงเรื่องการปลอย CO2 ทํา
ให เกิดภาวะโลกรอน CO2 เริ่มเปนสิน คาที่ใ ครปลอยมากก็เก็บเงิน มาก ใครปลอ ยน อ ยก็สามารถจะขายให
ประเทศอื่นได แทนที่จะบอกใหทุกประเทศปลอย CO2 ใหนอย กลับกลายเปนวา ถาประเทศที่ตองปลอย CO2
เยอะสามารถไปซื้อการปลอย CO2 ในตลาด Carbon Trade จากประเทศที่ปลอยไมครบได ถาจะเรียกรองกัน
เรื่องนี้ก็นาจะเรียกรองไดวา ประเทศที่มีปาไมเยอะนาจะขายออกซิเจนได ดังนั้นประเทศแถบเหนือที่มีปาไมนอย
ที่หายใจเอาออกซิเจนเขาไปก็ควรจะซื้อสิทธิบัตรหรือซื้อออกซิเจนจากประเทศแถบเอเชียที่มีปาไมเยอะถึงจะเปน
ธรรมนะครับ ดังนั้นกฎกติกาตางๆ ในโลก ผมเชื่อวา มันเปนความเปนธรรมจริงกับความเปนธรรมในการรับรู
ซึ่งตางกัน ผมเชื่อวา การศึกษาจะเปนตัวทําใหความเปนธรรมจริงกลายเปนความเปนธรรมในการรับรูได เพราะ
มันเปนเรื่องของการใชเครื่องมือในการตอรอง เครื่องมือในการสรางกติกา เหมือนกับวาที่ผมมาในวันนี้ผมคงเปน
นักธุรกิจคนเดียวที่นั่งอยูในที่นี้ จริงๆ ผมบอกกับอาจารยวาถาจะเอาผลไดเสียจริงๆ ตองเปนนักธุรกิจลวนๆ
เพราะวาผมเองก็มีสองหมวกดวยกัน ดานหนึ่งก็เปนนักธุรกิจ อีกดานก็เปน NGO อยูดวยเพราะวา SVN เปน
กลุมนักธุรกิจที่สนใจในปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และที่ผมถูกเชิญมาในวันนี้ ผมก็ไมไดมีความรูเรื่อง CL
มากนัก ผมสนใจขาวสารและดูวาเรื่องไหนจะมีผลกระทบอะไร ในฐานะที่เปนนักธุรกิจที่ไดรับผลกระทบหรือ
รูกลไกของธุรกิจวา มันไดรับผลกระทบอยางไร เพราะอะไร ก็อยากจะมาแบงปนความคิดกัน
เรื่องนี้ถาเปนเรื่องของการบังคับใช CL อยางเดียวคงไมเปนขาว เพราะถาเราไดประโยชนแลวไมมีใคร
คัดคานมันก็จบ แตปญหาคือมันเริ่มมีเสียงคัดคานจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะบริษัทขายยา วา เราละเมิด
สิทธิ ซึ่งเราก็เถียงไปวาเราใชสิทธิที่มีใน WTO พอเรื่องนี้เริ่มตก ก็มีเรื่องอื่นมาแทรกคือเรื่อง PWL คือเราตองทํา
ความเขาใจวา PWL มันสงผลอะไรบาง ที่เปนหวงคือ PWL จะสงผลตอการยกเลิกสิทธิ GSP คือสิทธิที่อเมริกา
ยุโรป ญี่ปุนใหกับประเทศที่พัฒนานอยกวาไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษี สมมติวาการจะสงอัญมณีเขาไปใน
อเมริกาตองเสียภาษี 5.5% แตถาคุณไดสิทธิ GSP คุณไมตองเสียภาษีนั้น ก็ถือวาเปนการใหสิทธิเพื่อชวยเหลือ
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ประเทศที่ยังไมมีความเขมแข็งพอ แตอีกดานหนึ่ง GSP ก็เปนเครื่องมือของประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อมีสวนรวม
ในการกํากับการปฏิบัติการตางๆ ของประเทศที่เขาใหสิทธิ ไมมีอะไรฟรีในโลก เมื่อคุณรับเงินเขามา คุณตองมี
อะไรบางอยางตอบแทน หรือมีอะไรบางอยางที่คุณจะเสียสิทธิไป GSP คือการรับเงิน ซึ่งสวนใหญบอกวาเปนเงิน
ใหเปลา เปนการชวยเหลือ
ภายใตระบบ GSP ของสหรัฐ ไดกําหนดเงื่อนไขการพิจารณาใหสิทธิ GSP แกประเทศที่ใหแกประเทศ
ซึ่งมีสาระสรุปไดดังนี้ 1) เพื่อเปนการเปดตลาดสินคาและบริการใหกับสหรัฐ เงินที่ไดรับไมไดใหเปลานะครับ
คุณตองเปดตลาดสินคาและบริการใหกับสหรัฐ 2) ตองใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ
สหรัฐอเมริกา 3) ตองคุมครองสิทธิแรงงานที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นั่นหมายความวา มาตรฐาน
แรงงานที่คุณใชตองเปนมาตรฐานที่ยอมรับในนานาชาติได 4) ขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาของแตละประเทศ
ถาพัฒนามากขึ้นเขาก็จะยกเลิกสิทธิ GSP ไป 5) นโยบายการลงทุนที่ชัดเจน ตองลดเลิกขอจํากัดทางการคาของ
ประเทศผูไดรับสิทธิ หมายความวา เราตองคอยๆ ลดเลิกขอจํากัดที่มีตอสินคาและบริการจากสหรัฐ และยังตอง
ใหการสนับสนุนสหรัฐในการตอตานผูกอการราย เหลานี้คือการแลกกับเงินที่ไดรับจากสิทธิ GSP จากสหรัฐ
เราใชสิทธิ GSP ไปสหรัฐปละประมาณ 4,000 กวาลานเหรียญ อัตราภาษีที่เราตองเสียถาเราไมไดสิทธิ
GSP เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3.5% เพราะฉะนั้นที่เราไดรับจริงคือ 3.5% ของ 4,000 กวาลานเหรียญซึ่งคิดเปนเงิน
ประมาณ 5,000 ลานบาท นี่คือสิ่งที่เราไดรับจริงๆ แตเวลาที่หนังสือพิมพหรือสื่อลง มักจะบอกวาเราไดรับสิทธิ
ประโยชนจาก GSP เปนเงิน 4,000 กวาลานเหรียญคือแสนกวาลานบาท แตถาเรารูวา 4,000 กวาลานเหรียญ
คือจํานวนสงออก แตเราจะลดภาษีไปไดจริงประมาณ 5,000 ลานบาท ถามวา 5,000 ลานบาทมันใหญแคไหน?
มันเล็กกวา 70,000 กวาลานตั้งเยอะ แลวตั้งแตป 44-49 เราลดการเสียชีวิตของผูปวย HIV จาก 8,000 เหลือ
2,000 คนตอป เราใชชีวิตคน 6,000 คนตอป ดวยเงิน 5,000 ลานบาท เฉลี่ยคือคนละลานบาทตอป เหมือนกับ
เราตอชีวิตใหกับผูปวย HIV ลานบาทตอป มากไหมถาเขาเปนญาติเรา อันนี้เฉพาะ HIV นะครับ ยังมีผูปวยดวย
โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ อีกที่อยูในรายการของ CL เพราะฉะนั้น 5,000 ลานบาทสําหรับประเทศมันคงไมเยอะ
นี่คือสิ่งที่เราคิดวาเราอาจจะเสีย เพราะวา USTR ก็ไมกลาพูดอยางเต็มปากหรอกครับวาถาเราใช CL แลวเขาจะ
ยกเลิกสิทธิ GSP แตดวยความเปนนักเลงเกเรก็บอกวามันเกี่ยวพันกันนะ มันไมโปรงใสนะ ก็คือหาขออางให
คนในประเทศมาถกเถียงกัน เพราะมีผูไดรับประโยชนกับผูเสียประโยชน ก็จะเปนการถกเถียงกันระหวางผูไดรับ
ประโยชนกับผูเสียประโยชน
ถาเราติดตามขาวเรื่องนี้มา การประกาศ CL เริ่มมีเสียงดังออกมาจากภาคธุรกิจวา เราจะสูญเสียสิทธิ
GSP ไหม ทางสหรัฐอเมริกาเริ่มเรียกรัฐมนตรีไปพบเพื่อเจรจาเรื่องนี้ ถาติดตามขาวสารจะเห็นวาชวงนั้นเปนชวง
ที่เราเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา เปนฝายที่จะทําให CL เริ่มถูกโจมตี หมอมงคลกับหมอวิชัยเริ่มถูกตั้งคําถามวาคุมไหม
ถาเราประหยัดคายาเทานี้กับการเสียสิทธิ GSP เทานี้ เริ่มมีการเปรียบเทียบตัวเลข แตไมมีใครพูดถึง 5,000 ลาน
บาทนะครับ มีแตพูดวา 4,000 กวาลานเหรียญสหรัฐ สื่อเริ่มโนมเอียง มันไมมีอะไรเปนกลางในโลก ฉะนั้นเมื่อมี
ความโนมเอียงก็ตองดูวาตัวเลขโนมเอียงเพราะอะไร สื่ออาจจะถูกซื้อโฆษณา อาจจะมีการซื้อความคิดเพื่อใหมี
ความโนมเอียง เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยูกับกําลังในการตอรอง ชวงนั้นหมอสองหมอถูกกดดันจากสังคมเยอะ
จนกระทั่งพอไปอยูในอเมริกาก็ไดรับเสียงสนับสนุนจาก UN ไดรับเสียงสนับสนุนจากคลินตัน ทําใหเสียงที่จะ
ตอตานออนลงไปและเงียบลงไปในที่สุด เสียงของอเมริกาก็ออนลง ฑูตอเมริกาใหสัมภาษณกับสื่อวาเรื่องของ
CL กับ GSP มันไมเกี่ยวกัน แตในเนื้อความจดหมายที่สงมามีเรื่องของ CL อยูในเรื่องของ PWL ในจดหมาย

Seminar Paper Series No.7

การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐกิจไทยไดอะไร?

12

ฉบับนั้น แลวบอกวาไมเกี่ยวกันไดอยางไร ตอนหลังเมื่อประชาคมโลกสนับสนุนกันเยอะๆ ก็บอกวาไมเกี่ยวกัน
ชวงเดือนหนาจะตองมีการพิจารณาสิทธิ GSP ของสินคาบางรายการ มีความเปนไปไดวาอาจจะถูกตัดจริง ถาม
วาถาถูกตัดจริง เขาก็ใชขออางวาการบังคับใชสิทธิทรัพยสินทางปญญาในประเทศเรายังไมเขมแข็งพอ ฉะนั้นจะ
ตัดสิทธินี้ แตในเวทีการเจรจาตอรองผมมั่นใจวาจะตองมีการพูดเรื่องของ CL เพื่อเปนการกดดันการบังคับสิทธิ
แลวเขาจะไปสัมภาษณนักธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจาก GSP ของอัญมณี ยาง ในปนี้ที่จะพิจารณามีอยูสามตัว
ผมก็ไปถามผูคาอัญมณีวา ถาคุณถูกปรับสิทธิ GSP เปน 5.5% มันมีความหมายมากนอยแคไหนถาเราไดรับ
ผลกระทบจริง และจากการไดรับผลกระทบจริง ก็ตองไปสืบตอวามันมาจากเรื่อง CL มากนอยแคไหน จริงๆ แลว
5.5% เปนความสามารถในการแขงขันที่ธุรกิจควรจะยืดหยุนได ก็ไมควรจะกระทบเทาไหร แตมันเกิดในปนี้ที่มี
ปญหาเรื่องคาเงินบาทแข็ง แลวตั้งแตตนปที่แลวจนถึงปจจุบันคาเงินบาทแข็งขึ้นประมาณ 25% ซึ่งหนักหนา
สําหรับนักธุรกิจ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปนี้ก็ไมคอยดีเทาไหร รวมกันเปนสองเรื่อง ถารวมเรื่องสิทธิของ
GSP อีก 5.5% ก็หนักหนา ดังนั้นก็อาจจะมีเสียงดังขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งวาเพราะ CL ทําใหเสียสิทธิ GSP
เพราะฉะนั้นเราตองใหความรูแกสังคมวาการเสียสิทธิ GSP เพราะอะไร แลวเราไดอะไรคืนมาบาง
เมื่อสักครูเราพูดถึงแตเรื่องเสียนะครับ ถาเสียและเสียดวยเรื่องนี้ แลวเราไดอะไรคืนมาบาง ทาน อ.จอน
และอ.จิราพรก็พูดมาบางแลว ผมขอเสริมอีกนิดนะครับวาสรุปแลวเราไดชีวิตเพิ่มขึ้นมาหลายพันชีวิตตอป ซึ่งเมื่อ
เทียบกับ GSP สี่พันกวารายการ ทั้งหมดคือ 5,000 ลานบาท เราไดชีวิตมาหลายพันชีวิต ซึ่งผมวาคุมนะครับ
เราไดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ศักดิ์ศรีที่อยูบนความเทาเทียมกัน เมื่อไหรที่เรารับตองเงินเขา แลวเขาบอกวาเปน
เงินกินเปลา เรายังตองฟงเขาอยูวาเราควรจะเดินหนากี่กาว ถอยหลังกี่กาว เลี้ยวซายนิด เลี้ยวขวาหนอยนะ
ถา เราได เงิน แบบนี้เ ราก็ยัง ตอ งตามเขาอยู แลว เขายัง เขา มายุง กับการกําหนดกติกา การกํา หนดกฎหมาย
การกํ า หนดชีวิต ของเราไดอีก เพราะฉะนั้นตรงนี้ ถ า เราบอกวา 5,000 ลานบาทไม เ อา ตรงนี้เ ราไดศักดิ์ศรี
เปนศักดิ์ศรีที่เราไดความเทาเทียมที่จะตอรองกัน แลวก็เราไดความเขมแข็ง ไมปนี้เสียสิทธิ GSP ผมเชื่อวา
อีกไมกี่ปถาเราร่ํารวยมากขึ้นก็ตองเสียสิทธิ GSP ไปอยูดี ซึ่งทําใหคุณตองปรับปรุงตัวใหเขมแข็ง ดังนั้นผมวา
ตรงนี้คือสวนที่เราได เราไดชีวิต เราไดศักดิ์ศรี เราไดความเขมแข็งขึ้นมา
ผมพูดเรื่องของความชอบธรรมจริง ความชอบธรรมที่รับรู ความชอบธรรมที่รับรูเปนเรื่องของการ
กํ า หนดกติ ก า เป น เรื่ อ งของการเจรจาต อ รอง มั น เป น เรื่ อ งของอํ า นาจ ไม ใ ช เ รื่ อ งของความชอบธรรมจริ ง
ยกตัวอยาง สหรัฐอเมริกา ยุโรป ตอนนี้เปนผูคุมชะตาโลกทั้งๆ ที่ไมใชผูผลิตของโลก เพราะเขาตั้งกติกาเกง
แตกอนนี้คนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนคนที่มีกําลังการผลิตสูงกวาเปนผูคุมชะตาโลก แตตอนนี้เขาเริ่มสูญเสียไป
แลว เพราะแรงงานราคาถูกอยูแถบเอเชีย อยูแถบตะวันออก เขาสูญเสียความเปนผูผลิต แตเขายังสามารถเปน
ผูคุมชะตาโลกเพราะวาเขาคุมกติกา
เขาเปนคนตั้งกติกาโลก ไมวาในระดับโลกหรือในประเทศไทยหรือในบริษัทก็แลวแต ผูคุมชะตาเปนผูมี
ชัยชนะ นักการเมืองคอรัปชั่นโกงประเทศชาติมีเยอะแยะแตจับไมได ที่จับไดเพราะวาโกงผิดกติกา แตถาโกงถูก
กติกาจับไมได กติกามันมาจากการเจรจาตอรอง คนที่เสียเปรียบคือคนที่เจรจาตอรองแลวเสียเปรียบในการตั้ง
กติกา ในอุตสาหกรรมที่ผมอยูในแตละปจะตองมีกติกานานาชาติ เรามักจะตามไมทัน เรามักจะไมไดเปนผูตั้ง
กติกา แตถาถามวาเขาโปรงใสไหม เขาโปรงใสครับ แตเขามองเห็นภาพที่ไกลกวาในการตั้งกติกา เวลาเราตอรอง
แลวเขาตอรองกลับ ภาคราชการของไทยทําประชาพิจารณแคไหน ฟงความเห็นของเอกชนแคไหน ยกตัวอยาง
เรื่อง FTA ผมไมเคยไดรับการถามจากฝายรัฐแมแตคําถามเดียววาไดผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบมากนอย
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แคไหน แตผมไดรับการสัมภาษณผานโทรศัพททางไกลจากอเมริกา จากนักศึกษาที่ทําการวิจัยเรื่องนี้ใหรัฐบาล
เขา วาคุณไดรับผลดีผลเสียจาก FTA แคไหน ผมไมไดใหญถึงขนาดสหรัฐอเมริกาจะมารูจักผม ผมเองกลับรูสึก
วาผมใหญพอที่จะคุยกับขาราชการได แตผมไมเคยไดรับคําถามจากขาราชการไทย เพราะฉะนั้นการเจรจาก็คือ
การเจรจาจากภาครัฐบาล ซึ่งเขามาทั้งประเทศ เขาทําอะไรก็ตองผานรัฐสภา ประเทศไทยเอาขาราชการไปเจรจา
แลวก็บอกวามันจะเปนอยางนั้นมันจะเปนอยางนี้ ขอมูลเปดเผยไมได จึงมีการเจรจาเยอะที่ทําใหเราเสียเปรียบ
มีกติกาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งตอนนี้กําลังเปนแฟชั่น พูดกันมากในสื่อและในวงเสวนา คือ CSR (Corporate
Social Responsibility) เขาบอกวาทําธุรกิจตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และกําหนดเลยวาคนที่จะทําธุรกิจ
กั บ อเมริ ก าหรื อ ยุ โ รปนี่ จ ะต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมอะไรบ า งในเรื่ อ งมาตรฐานแรงงาน มาตรฐาน
สิ่งแวดลอม มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานอะไรเยอะแยะ ที่เขาบอกวาคุณตองทํา
ตามคุณจึงจะคาขายกับเราได เราไมเคยตั้งกติกากลับไปเลยวาถาคุณจะคาขายกับเราคุณตองผานมาตรฐาน
อะไรบาง อ.จิราพรไดแสดงใหดูวาธุรกิจยาทํากําไรกี่เปอรเซ็นต มันทํากําไรสูงสุดอยูที่ 17% กวาๆ การจัดลําดับ
ประเทศยักษใหญ 500 บริษัทในอเมริกาปที่แลว อุตสาหกรรมที่ทํากําไรสูงสุดตอการลงทุนคืออุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตคน ทํากําไรสูงสุด ทําใหคนเขาถึงยานอย ถามวาตรงนี้เปน
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจหรือเปลา ไมมีใครกลาถามเขาเพราะเขาเปนคนคุมกติกาของโลก กองทุนการเงิน
ที่มาซื้อขายเก็งกําไรในประเทศอื่นๆ มีการประชุมกันเมื่อเดือนที่แลวที่ยุโรป มีคนพยายามตั้งคําถามวา ควรจะมี
การร า งจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกองทุ น การเงิ น สหรั ฐ อเมริ ก าบอกว า เรายั ง ดู แ ลกั น เองได อ ยู
เพราะฉะนั้นยังไมจําเปนตองมีกติกากลาง แตผมจะผลิตสินคานิดเดียวจากประเทศไทย ผมตองผานมาตรฐาน
ร อ ยแปดตามอเมริ ก าและยุ โ รป อั น นี้ คื อ ความเป น ธรรม อั น นี้ คื อ ความสํ า คั ญ ของการตั้ ง กติ ก า อั น นี้ คื อ
ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาและจริ ย ธรรมที่ เ ป น พื้ น ฐานว า ทํ า อย า งไรเราจึ ง จะไม ต อ งมาสู กั น ที่ ป ลายเหตุ
ทําอยางไรที่เราจะไปไลตั้งแตตนเหตุเลยวา เราจะทําเรื่องนี้ทําอยางไรเราจึงจะไมเสียเปรียบ
ในเวลานี้ทุกครั้งเราจะตองมาพูดกันเมื่อมันเปนปลายเหตุแลว เรื่องมันเกิดแลว แลวจะบอกวาเราจะ
ตัดสินใจยังไง อันนี้ก็เปนการแบงปนแนวคิดจากภาคธุรกิจนะครับวา เราไดเราเสีย อะไรแลวเรามีวิธีคิดยังไงและ
ควรมีทาทีอะไรยังไง ครับ ขอบคุณครับ
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เภสัชกรสรชัย จําเนียรดํารงการ ตัวแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เลาถึงเบื้องหลัง
ในการทํา CL และสิ่งที่ประเทศไทยไดรับจากการทํา CL
ภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ โจทยก็คือสังคมไดอะไรจากเรื่องนี้ ในดานเศรษฐกิจเราไดอะไร ในดานเศรษฐกิจ
เปนเรื่องยากที่จะตอบแตก็จะพยายามตอบให
ที่ผา นมาเราทํ า ยา 3 รายการ ตั ว แรกมีชื่ อ ทางการคา วา Stocrin ของบริ ษั ท เมิร ค ชาร ป แอนด โ ดม
(Merck Sharp and Dohme) ซึ่งเปนของอเมริกัน มีชื่อสามัญของยาคือ Efavirenz ซึ่งเราทําขึ้นเมื่อปลายเดือน
พฤศจิกายน 2549 และปลายเดือนมกราคมก็ผลิตอีกสองรายการมีชื่อทางการคาวา Kaletra เปนยาผสมระหวาง
Lopinavir กับ Ritonavir เปนยาของคนไข HIV ในสูตรของการดื้อยา คือถาคนไขเกิดอาการดื้อยาพื้นฐานแลวจึง
จะใชยาสูตรนี้ซึ่งเปนของบริษัทแอ็บบอตต ซึ่งเปนบริษัทของอเมริกัน ตัวสุดทายคือ Clopidogrel หรือชื่อทาง
การคาวา Plavix ซึ่งเปนของซาโนฟ-อเวนตีส (Sanofi-aventis) เปนบริษัทของฝรั่งเศส เปนยาที่ใชปองกันการจับ
ตัวเปนลิ่มเลือดในหลอดเลือด
อยางที่ทานวิทยากรบางทานไดเรียนแลววา ยุทธศาสตรในการโจมตีสรุปไดเปน 3 ประเด็น ในชวงแรก
ก็หาวาเราทําไมถูก อาศัยความไมรูของประชาชนในเรื่องกฎหมาย แตพอเรายันกันดวยตัวบทกฎหมายก็ออกมา
แกเกี้ยววา แมจะถูกตองแตก็ไมพยายามจะคุยหรือหารือกับบริษัทกอน บริษัทอาจจะชวยเหลืออะไรไดบาง แลว
ทายสุดก็กดดันวาจะตัดสิทธิพิเศษดานการคา
เจตนารมณดั้งเดิมของการทํา CL เปนเพราะวา มีการรุกคืบจากสหรัฐอเมริกาในเรื่อง FTA มีการขอ
ผลประโยชนเพิ่มขึ้นจากขอตกลง WTO ก็มีการนําเรื่องนี้เขาหารือกับคณะกรรมการของสปสช. แลวมีการยก
ประเด็นวาเรื่องเดิมอยางทริปส เรายังไมเคยใชเลย แลวเราจะใชทริปสพลัสใน FTA แลว ฉะนั้นเรานาจะลองใช
สิทธิเดิมที่เราไมเคยใชดู และเราก็มองวามียาแพงหลายรายการที่เราควรจะจัดการใหประชาชนไดเขาถึงมากขึ้น
สังคมไทยไดอะไร? ประการแรกชัดเจนมากวา ทําใหประชาชนคนยากจนไดเขาถึงยาที่จําเปนมากขึ้น
เราระบุชัดเจนทั้ง 3 ประกาศวา เราจะใชกับคนไขในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบหลักประกันสังคม
และระบบสวัสดิการขาราชการ 3 ระบบเทานั้น เพราะฉะนั้นชัดเจนวาเราใชตามความจําเปนไมไดมุงประโยชน
ในทางพาณิชย และที่สําคัญคือโรคที่เกี่ยวของกับยาทั้ง 3 รายการนี้ เปนโรครายแรงที่มีอันตรายถึงแกชีวิต
โรคเอดสเปนโรคที่มีอัตราการตายสูงเปนอันดับ 7 ของประเทศ และก็โรคหลอดเลือดก็มีอัตราการตายสูงเปน
อันดับ 3 ของประเทศ 3 ปตอเนื่องมาแลว
ประการที่สองก็คือ สังคมไทยไดรับการศึกษา ไดรับบทเรียนหลายดาน แตกอนนี้การพูดเรื่อง CL เปน
เรื่องยากนะครับ มันมีมิติทางดานเภสัช มิติดานนิติศาสตร มิติดานพาณิชย ทําใหเขาใจยาก แตเมื่อสังคมตื่นตัว
ทําใหเรียนรูเร็วขึ้น เราไดเรียนรูวา การที่เราตองซื้อยาแพงเปนอุปสรรคตอการเขาถึงยาก็เปนเพราะวาเราไมได
ใสใจกับสิทธิที่เรามีอยู โดยเฉพาะในกฎหมายตางประเทศ แลวเราก็ไดเรียนรูอีกวา แมเราจะเปนประเทศเล็ก ๆ
แตถาเราดําเนินการตามสิทธิอันชอบธรรมแลวก็จะมีคนมาสนับสนุนเรามากมาย ประการที่สาม สังคมไทยมี
ความเข ม แข็ ง ขึ้ น งานนี้ เ กิ น ความคาดหวั ง มาก ที แ รกเราคิ ด ว า จะต อ งต อ สู เ พี ย งลํ า พั ง ระหว า งกระทรวง
สาธารณสุข สปสช.กับกลุมผูติดเชื้อ แตปรากฏวาเราไดแนวรวมมากมาย
ประการที่สี่ สังคมไทยไดรับการยอมรับ เปนประเด็นเดียวกับที่คุณสุทธิชัยพูด มันเปนเรื่องของศักดิ์ศรี
โดยเฉพาะการที่เราทําใหประเทศอื่นๆ ทั่ วโลกโดยเฉพาะประเทศกํา ลัง พัฒนาสามารถเขา ถึงยาไดมากขึ้น
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ก็สงผลกระทบถึงทั่วโลกที่เขาเห็นไทยเปนแบบอยาง ประเด็นสุดทายจากพฤติกรรมของกระทรวงสาธารณสุข
และสปสช. จะทําใหประชาชนมองทิศทางออกวากระทรวงสาธารณสุขเห็นประโยชนของสิทธิมนุษยชนมากกวา
สิทธิบัตร เราเห็นวาการสาธารณสุขตองมากอนการคา ก็จะสรางความมั่นใจใหประชาชนได
เรื่ อ งของเศรษฐกิ จ อย า งที่ บ อกว า เป น เรื่ อ งที่ ย าก การตี ร าคาค า งวดของคนเป น เงิ น นั้ น ยากมาก
เพราะฉะนั้นการประเมินผลกระทบของ CL อาจจะตองฝากนักเศรษฐศาสตรนะครับ อยางไรก็ตามผมจะ
พยายามใหเห็นถึงผลกระทบในดานที่คนไขสามารถเขาถึงยานะครับ ราคายา Stocrin กอนทํา CL จะประมาณ
1,400 บาทตอเดือน แตหลังจากเราทําแลว เราสามารถไดยาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันจากประอินเดียในราคา
650 บาท คิดงายๆ ก็คือกึ่งหนึ่ง แตเดิมมีคนไขที่ติดเชื้อ HIV ไดรับยานี้ในโครงการของเราประมาณ 23,000 คน
จากผูติดเชื้อทั้งหมดประมาณเกาหมื่นราย ยานี้จริงๆ เปนยาพื้นฐาน อเมริกาจะใชยาตัวนี้เปนตัวแรก แตในบาน
เราเนื่องจากราคาที่สูง เราตองกรองวามียาพื้นฐานตัวใดบางที่มีราคาถูกกวา เราก็จะใชตัวนั้นกอน จนกระทั่ง
คนไขแพยาทนตอผลขางเคียงของตัวนั้นไมไดจึงเปลี่ยนมาใชยา Efavirenz เพราะฉะนั้นคนไขจํานวนหนึ่งก็ตอง
ทนใชสูตรยาที่มีราคาถูกกวาซึ่งมีผลตอตับ เสี่ยงตอการแพ หลังจากที่เรามีการประกาศบังคับใชสิทธิ เราไดยา
ราคาถูกลง อยางนอยก็มีคนไขเขาถึงยา Efavirenz ไดอีก 25,000 คน ดังนั้น 25,000 คนนี้ก็ไมตองทน
ผลขางเคียงของ Nevirapine
สวนยาแคเลทรา กอนการประกาศใชสิทธิจะมีราคา 5,900 บาทตอเดือน แลวชวงนั้นก็มีคนไขไมถึง
1,000 รายที่ไดรับยาสูตรขั้นที่สอง ภายหลังประกาศบังคับใชสิทธิ บริษัทตนตํารับเองก็ลดใหเหลือ 3,500 บาท
ในขณะที่เราไปรวมมือกับมูลนิธิคลินตัน ก็สามารถซื้อยาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันจากประเทศอินเดียไดในราคา
2,000 บาทตอขวดหรือตอเดือน ทําใหสปสช.สามารถวางแผนซื้อยาไดมากขึ้น จริงๆ การประมาณการจากทาง
วิชาการ จะมีคนไขดื้อยาประมาณหมื่นราย จากปที่ผานมาคนไขไดรับยาในสูตรนี้ไมถึงพันราย ในป 2550 เราตั้ง
ไวที่ 8,000 ราย สวน Clopidogrel หรือยาปองกันการจับตัวเปนลิ่มเลือด เดิมที Plavix ก็มีราคา 73 บาท/เม็ด
หลังจากทําเรื่องนี้แลวบริษัทก็ยื่นขอเสนอมาใหในราคา 22 บาทตอเม็ด โดยที่จํากัดจํานวนไวใหแค 34,000 ราย
และที่สําคัญคือมีเงื่อนไขใหยกเลิกประกาศบังคับใชสิทธิซึ่งคงเปนไปไมได ในขณะนี้ทางองคการเภสัชกรรมซึ่ง
ไดรับมอบสิทธิจากกระทรวงสาธารณสุขก็ไดติดตอหาบริษัทในประเทศอินเดียแลว ซึ่งเชื่อมั่นวาในเรื่องคุณภาพ
ไมมีปญหา และคาดวาจะจําหนายไดในราคาเพียงเม็ดละ 5 บาทสงถึงโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเรื่องการเขาถึง
จะเพิ่มขึ้นมากกวาสิบเทาเลย
อยากจะสรุปวาเรื่องนี้เราทําเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไขเปนประการสําคัญ เราไมไดมุงเนนทางดาน
เศรษฐกิจเปนสําคัญ เจตนารมณคือเราตองเริ่มจากการสลายการผูกขาด เพราะการผูกขาดทําใหยาแพงเปน
อุปสรรคตอการเขาถึง ฉะนั้นเราตองสลายการผูกขาด แลวสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดการแขงขันในตลาด ราคายาก็จะ
ลดลง และคนไขเขาถึงยาเพิ่มขึ้น ทําใหคุณภาพชีวิตของคนไขดีขึ้น และเรื่องนี้ก็ไมใชเรื่องฉวยโอกาสที่มาทําใน
รัฐบาลนี้ เรื่องนี้มีการเตรียมการกันมานานแลว เราเนนเรื่องของสิทธิและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนสําคัญ
ในระยะแรกเราก็ไมไดมุงหวังผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง เราแคหวังเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตสิ่งที่
เกินความคาดหวังคือ สามารถปลุกสังคมโลกใหตื่นตัวขึ้นมาได และในแงมุมของบุคลากรสาธารณสุข เราก็ไดรับ
การสั่งสอน ทุกคนก็รับรูวาเศรษฐกิจที่เติบโตจนเกินควร รังแตสรางปญหาในดานการสาธารณสุข “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เทานั้น ที่สามารถทําใหระบบสาธารณสุขดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได ขอบคุณครับ
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รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ ม ปานานนท ให ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ของแรงจู ง ใจในการคิ ด ค น ยา
ที่นอกเหนือไปจากระบบสิทธิบัตรแบบเดิม เพื่อประโยชนตอการสาธารณสุขอยางแทจริง
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท สําหรับประเด็นที่วา ระบบสิทธิบัตรในการใหรางวัลสําหรับการประดิษฐคิดคน
ในเรื่องของยานั้น มันใชคําตอบหรือเปลา ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ในการประชุมในสมัชชาองคการอนามัยโลกเมื่อ
เดือนพฤษภาคมที่ผานมา ประเทศไทยก็เปนสมาชิกองคการอนามั ยโลก ซึ่งเป นองคการที่ดู แลในเรื่องของ
สุขภาพ เรื่องของยา เรื่องของการเขาถึงยา ปญหาของการเขาถึงยากับเรื่องการวิจัยและพัฒนายาก็ถูกตั้งเปน
ประเด็นของการพูดคุยสมัชชาขององคการอนามัยโลก ประเด็นก็คือ ปจจุบันนี้ระบบสิทธิบัตรทําใหการวิจัยและ
พัฒนายาเปนไปในลักษณะที่เรียกวา Market Driven R&D คือเปนการวิจัยพัฒนาเพื่อหายาสําหรับคนรวย ไมใช
เปนการหายาสําหรับการสาธารณสุขอยางแทจริง เราจะเห็นไดวายาในประเทศที่มีปญหาติดเชื้อ โดยเฉพาะ
ผูปวยที่เปนคนจนจะชาและนอย นี่จึงคือหนาที่ที่องคการอนามัยโลกเขามาดูวา หรือวาระบบสิทธิบัตรไมเอื้อตอ
การสาธารณสุขอยางแทจริง ดังนั้นจากการประชุมจึงมีขอสรุปออกมาวา การวิจัยและพัฒนายานาจะมีระบบ
ดูแลแยกออกมา โดยมีวัตถุประสงคไปสูการวิจัยและพัฒนาตอการแกปญหาสาธารณสุข หรือที่เรียกวา Public
Health Needs Driven R&D แลวเรื่องของราคายา ก็ขึ้นอยูกับความสามารถที่จะจายไดของแตละประเทศที่
ตางกัน ก็เหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ ราคามันตางกันตามความสามารถในการจายของประเทศนั้นๆ แตในยา
ไมใช ยาเปนสินคาพิเศษจริงๆ เพราะเปนสิ่งที่ผูปวยตองใชจริงๆ ถึงแพงเทาไหรก็ตองใช
ดังนั้นคิดวาถาจะใหเกิดระบบวิจัยและพัฒนายาสําหรับทุกคนในโลก คงตองมีระบบนี้ เพราะปจจุบันนี้
แมแตในอเมริกาเองก็พูดกันมากเรื่องระบบสิทธิบัตรโดยเฉพาะในยา เกิดระบบที่เรียกวา Evergreening Patent
ก็คือสิทธิบัตรที่เมื่อเจาของวิจัยแลวมันไมจบสิ้น เปนเจาของสิทธิเกิน 20 ป แลวการคิดคนยานั้นก็ผูกติดกับ 2-3
บริษัท คนอื่นไมสามารถเขาไปไดเลย
ประเด็นที่สอง คนที่ประดิษฐคิดคนนักวิจัยเองออกมาพูดเองวา เขาวิจัยคิดคนยาเพื่อที่จะใหคนเขาถึง
ยา ไดใชยา แตทําไมสิ่งที่ประดิษฐคิดคนนั้น โดยเฉพาะกรณีของแอ็บบอตตที่ไดมาขึ้นทะเบียนยาในบานเรา
นัก วิจั ย ที่คิ ดค น ยาตัว นี้ อ อกมาประณามแอ็บ บอตตเ ลยว า ทํ า ไมบริ ษั ท ยาถึ ง ทํ า แบบนี้ เขาคิ ดค น ยาขึ้น มา
เพื่อที่จะใหยาเขาถึงคนทุกคน แลวอยูดีๆ คุณมาใชการตอรองทางการตลาดวาประเทศไทยทํา CL ทําใหบริษัท
ถอนไมยอมขายยานี้ในประเทศไทย ตรงนี้เองก็เปนสิ่งทาทายของคณะเศรษฐศาสตร ก็ขอฝากประเด็นนี้ดวยวา
ในเรื่องของ R&D ที่มันจะไปสงผลในทางสาธารณสุข มันนาจะมีสิ่งที่เรียกวา Financial Stability ระดับหนึ่ง ก็คือ
มันตองเปนกองทุนที่มีการลงขันของประเทศตางๆ ตามสัดสวน GDP หรืออะไรก็ตาม ในการวิจัยและพัฒนา
สวนผูที่ทําการวิจัยและพัฒนาก็จะไดรางวัลจากการวิจัยและพัฒนา จะไดชื่อเสียง ก็จะเปนสิ่งกระตุนอยางหนึ่ง
ไมใชคิดแตระบบเรื่องของการเงินเทานั้น แลวสิ่งประดิษฐนั้นก็ถือวาเปนเรื่องที่ ถาประเทศไหนสามารถคิด
กระบวนการการผลิตเองได ก็ไปพัฒนา อุตสาหกรรมในประเทศก็จะเจริญขึ้น แลวทุกประเทศก็พึ่งตนเองได
ระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจะไมถูกขัดขวาง มันจะมีหลายๆ รูปแบบ ก็ฝากประเด็นนี้ไวดวยนะคะ
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การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธของบริษัทยา ผลประโยชนที่ขัดกันของกลุมตางๆ ในสังคม และ
ตอบคําถามของผูเขาฟงสัมมนา
ภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ ผมนึกขึ้นมาไดครับ ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คือ สงครามขอมูล เขาพยายามทํา
ใหเกิดความแตกแยก สุดทายแลวที่ยกเอาเรื่องสิทธิพิเศษทางการคามา ก็ไดผลระดับหนึ่ง คือทําใหกระทรวง
หลักที่เกี่ยวของมีความเห็นไมตรงกัน ในสวนของภาคประชาชนก็เปนเปาหมายของเขาดวยเหมือนกัน ถึงขนาดนี้
แลวถา ทานเคยไดรับข อ มูลจากทางสื่อ แลว ก็ม าฟง ที่นี่แ ลว ผมก็อยากทราบวาท านยั งคงคา งคาเรื่อ งอะไร
จะไดทําความเขาใจกันครับ
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน มีคําถามจากขางหลัง ถามวาการบังคับใชสิทธิ CL ที่รัฐบาลเลือกใชนั้น มีระยะเวลา
ใชสิทธิหรือไม จะใชนานแคไหน
ภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ ที่เราประกาศไปแลวจะมีสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือเราระบุชัดเจนเลยวาเรา
จะทํา 5 ปหรือ 10 ป แตในชวงหลังเราจะเปลี่ยน คือจนกวาความขาดแคลน ความเขาไมถึงยาจะคลี่คลายลง
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน คําถามนะคะ ถามวามองในแงมุมของนักเศรษฐศาสตร มีความเห็นอยางไรในเรื่องของ
CL
อยางที่เรียนใหทราบแตแรกวาการทํา CL เปนเรื่องของผลประโยชนที่ขัดกันระหวางมุมมองที่บอกวา
ผูที่ใชยาและคนยากจนสามารถเขาถึงยา ซึ่งกลุมนี้ไดรับผลประโยชนโดยตรง แตกลุมที่สองที่มีการถกเถียงกัน
มาก คือกลุมที่ถูกขมขูวาจะตองมีการตัด GSP และกลุมอุตสาหกรรมยาที่จะตองรักษาผลประโยชนของเขา เรื่อง
บางอยางเราจะเปรียบเทียบเปนตัวเงินได แตเรื่องบางอยางคงเทียบเปนตัวเงินไมได โดยเฉพาะของเรื่องความ
เปนอยูของมนุษยชาติ เราไมไดพูดถึงเรื่องของจริยธรรม แตไมไดหมายความวาเราจะไปเอาเปรียบเขาเกินไป
อยางที่คุณสรชัยพูด เราก็จายคาตอบแทนระดับหนึ่ง แตก็ไมไดเกินกวาความจําเปนที่ควรจะไดรับ นี่เปนจุดที่
ชั ด เจนมากในการมองในทางเศรษฐศาสตร ว า เราไม ไ ด ดู ผ ลประโยชน ท างการเงิ น อย า งเดี ย ว แต เ ราดู ถึ ง
ผลประโยชนของชีวิตมนุษยบวกกับคาตอบแทนที่จะตองจายใหเขาดวย แลวมาดูวาบางเรื่องตอรองได บางเรื่อง
ไม ค วรจะต อ รอง ที่ ผ า นมาเรามี ป ญ หาเรื่ อ งกระทรวง ทบวง กรม ที่ ม องต า งมุ ม กั น ในสมั ย ก อ นกระทรวง
ตางประเทศก็จะรักษาหนามากเลย เพราะวาไดรับการขมขูจากประเทศที่พัฒนาแลววา ประเทศไทยนี่ขี้โกงนะ
ไมอายเหรอ ในเวทีตางประเทศ เราไปขโมยเขามานะ เหมาไปหมดทั้งเรื่องยา เรื่องลิขสิทธิ์ ฉะนั้นกระทรวง
ตางประเทศก็ขายหนามากเลย ทางกระทรวงพาณิชยก็ไดรับแรงกดดันจากภาคธุรกิจขนาดใหญซึ่งมีอิทธิพลมาก
ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยาโดยตรง หรือสมัยกอนที่มีบทบาทมากคืออุตสาหกรรมสิ่งทอ พวกนี้จะสรางแรง
กดดันใหกับนักการเมืองมาก แลวกระทรวงสาธารณสุขก็จะถูกโจมตีวามองอะไรดานเดียว อยางที่บอกวาเรื่องนี้
เป น เรื่อ งที่สลับ ซับ ซอ นมาก ในเรื่ องของนักกฎหมายก็จ ะตอ งพิจารณาทั้ งกฎมายในประเทศและกฎหมาย
ระหวางประเทศ
ภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ ตอนแรกที่ไดรับโจทยนี้ ก็เรียนตามตรงวาหงุดหงิด คุมไมคุมนะครับ อยางไรก็
ตามถามองในเชิงเศรษฐศาสตรอยางเดียว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับใน 30-40 ประเทศ ถาเราไมมองแคในประเทศ
ไทย ในภาพสังคมโลกผมวาคุมนะครับ คือจะตีเปนตัวเงินนี่ประหยัดไดมากเลยนะครับ
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รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท ดิฉันก็อยากจะขอเพิ่มประเด็นนะคะ เพราะเห็นวาพูดถึงเรื่องคาตอบแทนการใช
สิทธิ ซึ่งตัวเองไดไปเกี่ยวของกับเรื่องนี้บาง คือตามกฎหมายถามีการประกาศคาตอบแทนคาใชสิทธิไปแลวนั้น
ถาบริษัทไมพอใจก็ตองมาเจรจาวาคาตอบแทนที่ใหมาไมคุมกับการวิจัย แตในสวนของประเทศไทยนั้น บริษัทก็
ไมสนใจ และกระทรวงสาธารณสุขก็กังวลมากวา บริษัทอาจจะไมพอใจ ก็เรียกมาเจรจารอบแลวรอบเลา บริษัท
ยาก็บอกวาไมเจรจาหรอกเรื่องคาตอบแทน แลวเสนอโครงการลดราคาบาง เสนอโครงการวาไมลดราคาแตวา
ในเรื่ อ ง Clopidogrel ซึ่ง เปนยาละลายลิ่ม เลือ ด บริษัท ก็บอกวา จะมี โครงการพิเ ศษมาให ก็คื อ ตอนนี้ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม 2 ระบบนี้ เสียเงินคายาคิดแลวเปนเงินประมาณลานกวาเม็ด บริษัท
ก็ตอรองใหเราเลิกประกาศใชสิทธิ แลวจะใหยาในคาใชจายที่เราเคยใช ก็คือลดราคา จากที่ไดลานกวาเม็ดเปน
สามลานกวาเม็ด โดยใชราคาตลาด แตรูปแบบของยานั้นไมใชรูปแบบเดิม ไมใช Plavix เหมือนเดิม แตเปนอีก
รูปแบบ นั่นคือบริษัททํายา Generic (ยาชื่อสามัญ) ของตัวเอง แตมาคิดราคาเดียวกับยาตนแบบ ซึ่งบริษัทยา
มักจะทําแบบนี้ บางทียาของตัวเองกําลังจะหมดสิทธิบัตร หรือมียาชื่อสามัญมาตีตลาด ตัวเองก็ผลิตยาชื่อ
สามัญดวย แลวก็ไปใหสินบนบริษัทผลิตอื่นวาคุณอยาผลิตเลย ฉันใหคาตอบแทนคุณเทานี้ในกรณีที่คุณไมผลิต
มันเหมือนกับเปนขอตกลงทางความลับระหวางกันวาคุณอยาผลิตนะ ฉันจะผลิตยาชื่อสามัญออกมา ซึ่งก็มีการ
ฟองรองเกิดขึ้น ในทางกฎหมายสหรัฐก็ถือวาเปนทําการผิด เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรมเพราะเปนการใหสินบน
บริษัทที่จะผลิตแลวไมผลิต จะเห็นวาจะผลิตยา Generic ยาชื่อทางยาซึ่งราคาถูก แตปกติราคาจะถูกกวานี้
เพราะไมใชชื่อทางการคา แตบริษัทยาบอกวาทั้งหมดนี้เราจะไดยาสามลานกวาเม็ดในราคาลานกวาเม็ดของ
Original จริงๆ แลวเขาไมไดเสียอะไรเลยเอายา Generic มาขายนั่นเอง แลวก็เอาแคสองระบบ สวนในระบบ
ขาราชการนั้นขาราชการก็ไปใชยาชื่อการคา Plavix เหมือนเดิม เหมือนแบงมาตรฐานการรักษาในประเทศ
ออกเป น สองมาตรฐาน ฉะนั้ น จะเห็ น ว า บริ ษั ท ยาเวลาต อ รองก็ มี ก ลยุ ท ธ แ ปลกๆ ใหม ๆ ที่ เ ราต อ งปวดหั ว
พอสมควร เพราะฉะนั้นจะเห็นวาทั้งสามบริษัทก็ไมพยายามที่จะมาตกลงเรื่องคาตอบแทน เหมือนกับวาเขาไม
อยากใหคุณใช CL ไมอยากไดคาตอบแทนคุณ เขาไมเคารพกฎหมายหรอก เขาบอกวาคุณไมตองไปใชมาตรการ
ทางกฎหมายหรอก แตวาจะใหโครงการอะไรทั้งหลายก็ตามเพื่อลดราคายา ประเด็นอยูตรงนี้แหละ ในหลายๆ ที่
เขาจะลดราคาในระยะเวลาหนึ่ง แลวตอไปก็ขึ้นราคาใหม โดยเฉพาะในเงื่อนไขที่วาถาลดราคายาใหแลวคุณตอง
ถอน CL แลวเขาก็จะขึ้นราคา เหมือนกับวาเปนการวิ่งไลจับใหม คืออยางนั้นถาเขาขึ้นราคายาเราก็ตองออก CL
ใหมเหรอ แลวเขาก็มองวาถาสถานการณทางการเมืองไมเอื้อ การออก CL ก็ไมใชงายอยูดี เพราะฉะนั้นจะเห็น
วากลยุทธตางๆ มันมีเยอะมาก
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน ดิฉันคิดวาในเรื่องของ CL นั้นบริษัทยาไมไดตองการบี้ประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
แตที่ตองบี้ประเทศไทยก็เพื่อจะปรามประเทศอื่นๆ วาอยาไดคิดจะทํา CL อีกตอไป คือตลาดไทยคงจะไมใหญ
มากพอ แตที่เขาหวงคือเคาหวงประเทศอื่น
คําถามสุดทายนะคะ ถามวาถาสถานการณเปนเชนปจจุบันการนําเขายาจากอินเดียจะไมงายกวา
หรือ?
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท ก็คือเหมือนกับวาเมื่อใช CL แลว เจรจาตอรองเรื่องคาใชสิทธิแลว แลวเขาไม
ต อ รองเสี ย ที คํ า ถามก็ คื อ ว า ถ า อย า งนั้ น แล ว ทํ า ไมไม นํ า เข า จากอิ น เดี ย เลย ไม ง า ยกว า หรื อ ป จ จุ บั น นี้
สถานการณเปนยังไงคะ มีการนําเขามาแลวรึยัง
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ภก.สรชัย จําเนียรดํารงการ Efavirenz เรานําเขารอบแรก แลวก็รอที่จะกระจายไปที่โรงพยาบาลเพราะยาเกา
ก็ยังมีอยู สวน Kaletra เราเพิ่งไปตกลงกับคลินตัน คือเดิมเราติดตอจากอินเดีย ไดราคาประมาณสามพันกวา
ขณะนี้ เ ราก็ ไ ด ร าคาที่ ต่ํ า กว า เดิ ม เหลื อ สองพั น บาทต อ เดื อ น ก็ ค งไม ซื้ อ แอ็ บ บอตต แ น น อน เราจะซื้ อ จาก
บ.แมทริกซของอินเดีย ซึ่งเปนรูปแบบใหม แอ็บบอตตมาเสนอรูปแบบเกาใหเราในราคา 3,400-3,500 บาท แต
เราสามารถหายารูปแบบใหมที่ทนตอความรอนไดมากกวาในราคาที่ถูกวา สวน Clopidogrel นี่ไมไดอยูใน
โครงการที่สวนกลางเปนฝายกระจายยาให จึงมีความลาชาในการสํารวจความตองการของโรงพยาบาล ซึ่งคิดวา
ที่บริษัทยาลดราคาจาก 70 กวาบาท เหลือ 22บาท แลวมาสรางเงื่อนไขวาตองยกเลิก ก็เปนการปดฉากไปโดย
ปริยาย ในที่สุดเราก็คงตองซื้อจากอินเดีย
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน ดิฉันคิดวาเวลาก็ลวงเลยมาพอสมควรแลวนะคะ ขออนุญาตปดการประชุมแคนี้คะ
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