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บทคัดยอ
บทความวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การออกมาตรการตอบโตของกลุมพลัง
สังคมโดยมี กลุมบริษัทยาขามชาติ กลุมที่สนับสนุนบริษัทยาขามชาติ กลุมผูคัดคานภายในประเทศไทยที่
คัดคานการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาไดอยางเปนกระบวนการไดแกตัวแสดงกลุมใดบางและมีบทบาท
อยางไรบาง 2) ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การออกมาตรการตอบโตของกลุมพลังสังคมที่มีความพยายามคัดคาน
การประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาไดมีปฏิสัมพันธกับกลุมพลังสังคมที่สนับสนุนการ
ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาอยางไรบางและมีการตอบโตปฏิสัมพันธนั้นอยางไร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
สรุปผลโดยใชทฤษฎีทางสังคมศาสตร ผลงานวิจัยทางดานกฎหมายและการแพทยรวมกับขอมูลจากเอกสาร
ชั้นตน และการสัมภาษณมาสรางคำอธิบายในลักษณะการวิเคราะหเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของกลุมคัดคานการประกาศมาตรการซีแอลและกลุมสนับสนุนบริษัทยาที่มี
บทบาทตอเศรษฐกิจการเมืองโดยอิทธิพลของกลุมบริษัทยาเปนกลุมทุนใหญขามชาติโดยแบงได 2 กลุมคือ
กลุมทุนบริษัทใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมบริษัทสาขาอยูในประเทศไทย แตเนื่องดวยระบบการ
บริหารราชการที่ยังเขมแข็งในสังคมไทยการบริหารภาครัฐในลักษณะตองดำเนินนโยบายในสถานะพึ่งพิงฝาย
ทุนเปดโอกาสทางการค าการลงทุนโดยการผ อนปรนมาตรการกฎระเบี ยบที ่ เอื ้ อประโยชน โดยการแก
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ดำเนินความสัมพันธแบบถอยทีถอยอาศัยและไมกลาชี้แจงในความถูกตองจากปญหา
การเขาถึงยาภายในประเทศ ขาดการทำงานแบบมีสวนรวมและบูรณาการโดยเห็นไดจากรัฐบาลประเทศไทย
ในชวง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ. 2552 เปนรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจและพยายามอยูในอำนาจใหนานที่สุดจึง
ตองแสดงทาทีและบทบาทที่เขาขางฝายทุน
คำสำคัญ: การละเมิดทรัพยสินทางปญญา; การละเมิดสิทธิบัตรยา; การคัดคาน
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Abstract
The research article consists of the following objectives: 1) to study the methods and
procedures for the issuance of countermeasures by social forces such as multinational
pharmaceutical companies, support groups for multinational pharmaceutical companies, and
dissident groups within Thailand who object compulsory drug licensing, as well as who these
companies represent and their roles; and 2) to study the methods and procedures used by
social forces to issue countermeasure in response to the Ministry of Health’s declaration on
the compulsory drug licensing, as well as their interactions with the social forces that support
the compulsory drug licensing and their reactions to those interactions. A qualitative research
method was used in this study. To provide explanations in descriptive analysis, the results
were summarized using social science theories, legal and medical research, as well as data
from preliminary papers and interviews.
From the study, it is found that the political economy is influenced by dissident groups
on drug patent compulsory licensing and support groups for pharmaceutical companies, in
which the influence of multinational pharmaceutical companies can be divided into two
groups: parent companies in the United States of America and subsidiaries in Thailand.
However, due to the strong bureaucracy in Thai society, the government administration is
forced to implement the policies that depend on the capitalists by expanding trade and
investment opportunities through amending the Patent Act to include laws and measures that
benefit capitalists. As a result, the government and capitalists have a mutually dependent
relationship, and the government is hesitant to address the issue of access to medications
within the country, as well as the lack of participation and integration in work. This can be
seen in the attitude and position of the Thai government during the years B.E. 2549 – 2552,
which sided with the capitalists because it was a government that resulted from the seizure
of power, and they intended to keep it for as long as possible.
Keywords: Intellectual Property Infringement; Drug Patent Infringement; Objection

บทนำ
ความไมเทาเทียมกันทางสุขภาพในปจจุบันเปนหนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดที่เผชิญกับการ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนเรื่องสุขภาพในชวงระยะเวลาที่ยาวนานกอนการประการมาตรการใชสิทธิเหนือ
สิทธิบัตรยาองคการการคาโลก (WTO) ที่ใหอำนาจแกประเทศสมาชิกผลิตหรือนำเขาผลิตภัณฑยาที่ติด
สิทธิบัตรไดหากเกิดวิกฤตดานสาธารณสุขขึ้นในประเทศหรือเพื่อประโยชนสาธารณะที่ไมใชเชิงพาณิชย การ
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เขาถึงการบังคับใชสิทธิบัตรในประเทศกำลังพัฒนามีการโตเถียงอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับ
ความหมายของสิทธิบัตรสำหรับการเขาถึงยาและปญหาไดเกิดขึ้นในประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐ
เพื่อปองกันหรือชะลอการแขงขันปญหาที่ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศประสบกับขอตกลงดานการคาเรื่อง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (ขอตกลง ทริปส) เชน การนำเขาและใบอนุญาตบังคับใชนั้นไดเนนถึงความไม
สมดุลที่เกิดขึ้นจากการขยายสิทธิบัตร การใชสิทธิบัตรในประเทศกำลังพัฒนาไดกอใหเกิดขอโตแยงมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องผลกระทบของสิทธิบัตรที่มีตอการเขาถึงยา ปญหาที่ประเทศกำลังพัฒนาหลาย
ประเทศประสบในการใชประโยชนจากความยืดหยุนที่ระบุไวในขอตกลงทริปส (TRIPs) การมีผลใชบังคับของ
ขอตกลงการคาโลก (WTO) ขอตกลง ทริปส (TRIPs) ในป ค.ศ.1995 เปลี่ยนระบบทรัพยสินทางปญญา
ระหวางประเทศ การประสานกันของมาตรฐานทรัพยสินทางปญญาขั้นพื้นฐานไดดำเนินการเพื่อปกปองการ
ลงทุ น ในนวั ต กรรมการจำกั ด ความเสี ่ย งจากการ “ใช ฟ รี ” ที ่ ไ ม ย ุต ิ ธ รรมทว ามาตรฐานเดีย วกั นนี ้ไ ดล ด
ความสามารถดั้งเดิมของผูผลิตของสินคาสาธารณะเพื่อสนองความตองการที่สำคัญของสมาชิกที่มีฐานะดอย
กวาของสังคมโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
โดยในป พ.ศ. 2549 – 2552 สถานการณในประเทศไทยตอสูเรื่องทรัพยสินทางปญญาหรือวาเรื่อง
ขอตกลงทางการคาเสรีเปนเรื่องที่นากังวลมาก โดยจากอดีตประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแรกใน
พ.ศ. 2522 กอนหนาการประกาศใชจริงไดมีการยกรางและแกไขมากอนหนาแตละครั้งสรางผลสะเทือนตอ
อุตสาหกรรมยา ในป พ.ศ. 2528 สหรัฐอเมริกาเสนอใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเปนขอแลกเปลี่ยนให
รัฐไทยขยายการคุมครองสิทธิบัตรตัวยาและผลิตภัณฑยาจากเดิมที่ประเทศไทยยอมใหมีการจดสิทธิบัตรเฉพาะ
กระบวนการผลิตยาเทานั้นและขยายอายุสิทธิบัตรจาก 15 ป เปน 20 ป และไดแกไขสำเร็จในป พ.ศ.2535 แต
ป พ.ศ. 2537 สหรัฐอเมริกาไดผลักดันการขยายอายุสิทธิบัตรบรรลุผลสำเร็จในการผลักดันความตกลงวาดวย
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาใหอยูภายใตกรอบขององคการการคาโลกซึ่งใหการคุมครอง
สิ่งประดิษฐตางๆ รวมทั้งยาและผลิตภัณฑยาและกำหนดอายุสิทธิบัตร 20 ป ประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิก
องคการการคาโลกจึงจำเปนตองปฏิบัติตามจึงทำใหคนไทยตองใชยาที่มีสิทธิบัตรผลิตภัณฑซึ่งมีราคาแพงกอน
เวลาอันควร กรณีดังกลาวประเทศไทยเปนประเทศที่กำลังพัฒนาดังนั้นจึงไมไดสิทธิ์ดังเชนประเทศที่พัฒนา
แลวอยางประเทศอังกฤษแตในกรณี ของประเทศไทยจะเปนเหมือนดังประเทศบราซิลซึ่ งถูกกดดันดวย
มาตรการตางๆ จากตางประเทศทั้งทางตรงและทางออมจึงทำใหประเด็นเหลานี้จะถูกมองวาเปนประเด็นทาง
การเมืองไปทั้งหมดกลายเปนการตอตานรัฐบาล ลมลางรัฐบาล ซึ่งก็จะมีประชาชนอีกกลุมหนึ่งลุกขึ้นมาตอตาน
ทันทีนอกจากนี้ในขณะที่ฝายของประชาชนลุกขึ้นมาขับเคลื่อนดานทรัพยสินทางปญญา ฝายบริษัทยาขามชาติ
เองก็ไมนอยหนาลุกขึ้นมาเจรจาฝายการเมือง ขาราชการประจำทำทุกอยางใหทุกคนเห็นดีเห็นงามกับขอตกลง
TRIPs-Plus รวมทั้งพยายามนำเงินเขาไปปลุกระดมประชาชนบางกลุมใหประชาชนกลุมนั้นขึ้นมาบอกวาบริษัท
ยาขามชาติทำดีแลวและผลิตยาเพื่อคนทั้งโลกโดยไมนึกถึงสวนที่บริษัทยาเหลานั้นคากำไรบนความเจ็บปวย
ของผูอื่นและความพยายามที่จะเขาถึงพวกนักการเมืองที่มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อบอกใหประชาชนเห็นวา
การเจรจาการคานั้นเปนประโยชนกับประเทศทั้งที่แอบแฝงผลประโยชนขามชาติของตนเองไว
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การประกาศซีแอลในประเทศไทยไมใชผลพวงของการรัฐประหารเนื่องจากการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาสังคมไทยเพื่อแสวงหาทางเลือกในการเขาถึงยาไดเกิดขึ้นมาอยางยาวนานโดยการประกาศใชมาตรการซี
แอลเปนบทสุดทายเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องและกลไกระบบเศรษฐกิจและผลกระทบตอสังคมที่เกี่ยวของกับ
การประกาศซีแอลในประเทศไทย โดยบรรษัทยาขามชาติฟารมา (PhRMA) สหรัฐฯ, สหภาพยุโรป, องคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลกและองคการการคาโลกเปนตัวแทนดานการตลาดในการผลักดันใหเกิดการคุมครอง
ระบบทรัพยสินทางปญญาในประเทศตางๆทั่วโลกและกลุมทุนบรรษัทยาขามชาติอยูเบื้องหลังการผลักดันเรื่อง
ดังกลาวเพื่อตองการจดสิทธิบัตรและขยายเงื่อนไขของการผูกขาดสิทธิบัตรยาใหมีระยะที่ยาวนานเพิ่มขึ้นทำให
พบวาความพยายามของบรรษัทยาขามชาติถือเปนกระบวนการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกในรูปแบบการ
แสวงหากำไรผานธุรกรรมทางการเงินมาเปนรูปแบบของการผูกขาดองคความรูและการซื้อ-ขายสิทธิบัตรโดย
ความสัมพันธในในรูปแบบดังกลาวนำมาปรับใชในประเทศไทย ระบบตลาดอัตตาภิบาลในยุคเสรีนิยมใหมได
ผูกขาดองคความรูและขอมูลขาวสาร ในรูปของระบบทรัพยสินทางปญญา เพื่อแปรเปลี่ยนองคความรูและ
ทรัพยากรธรรมชาติให กลายเปนสินคาอุปโลกนใหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ และ
บริษัทยาขามชาติไดรวมกันผลักดันใหประเทศตางๆทั่วโลกพัฒนาระบบสิทธิบัตรภายในประเทศเพื่อแลกกับ
ผลประโยชนดานการคากับสหรัฐฯ สำหรับประเทศไทยกลไกนี้สงผลใหรัฐไทย มีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่
เขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองผลิตภัณฑยากอนเวลา อันสมควร ดวยการผลักดันของสมาคมผูวิจัย
และผลิตเภสัชภัณฑ กรมทรัพยสินทางปญญา และกระทรวงพาณิชย ตลอดจนขาราชการกระแสเกาใน
กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมพรีมา (PReMA) (Khuanphot, 2008) โดยพบวากระบวนการของผูสนับสนุน
บริษัทยาขามชาติมีบทบาทในการสนับสนุนผลประโยชนของกลุมบรรษัทยาตางชาติพลังสังคมกลุมนี้มีบทบาท
สำคัญในการผลักดันใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ใหมีการคุมครองผลิตภัณฑยา กลาวได
วาสมาคมพรีมาไดทำหนาที่ในฐานะตัวแทนของบรรษัทยาขามชาติที่มีสาขาในประเทศไทยอยางแข็งขันการ
รวมตัวนี้เกิดขึ้นมาอยางยาวนานในชื่อของพีพีเอซึ่งเปนพลังสังคมที่มีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนและ
กดดันให รัฐบาลไทยแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเพื่อคุมครองผลิตภัณฑยากลาวไดวาพีพีเอหรือพรีมาทำหนา
เปนฝายล็อบบี้รัฐบาลใหแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ในขณะเดียวกันก็สานสัมพันธกับแพทยใน
โรงพยาบาลตางๆเพื่อประโยชนในเชิงธุรกิจเปนสำคัญ (Chai Pinit, 2010)
จากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดหลังจากการใชมาตรการใชสิทธิโดยรัฐของไทยผานมา 10 ป กลุมคัดคาน
การประกาศมาตรการซีแอลไดคาดวาบทบาทไปและนิยามกลุมดังกลาวในดานของงานวิจัยจากในประเทศไทย
สวนใหญกลาวถึงการสนับสนุนการประกาศมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยไมมีงานวิจัยใดระบุถึงสาเหตุ
ที่กลุมพลังสังคมที่สนับสนุนประโยชนของบรรษัทยาขามชาติหรือบริษัทยาในประเทศไทยที่มีขาวและมาตรการ
ตางๆ ในการคัดคานการประกาศมาตรการซีแอลดังกลาวมีผลกระทบใดบางกับประเทศไทยและมีผูใดที่มีสวน
เกี่ยวของกับการคัดคานกระบวนการประกาศมาตรการซีแอลและแมวาประเทศไทยจะแกไขปญหาการเขาถึง
ยารักษาโรคไดจากการซึ่งมีสวนรวมในการเรียกรองการเขาถึงยามาตลอดเหตุการณรัฐประหารในวันที่ 19
กันยายน พ.ศ.2549 เปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญแตเปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ตอเนื่องรัฐประหารวันที่ 19
กันยายน พ.ศ.2549 เปนปจจัยเสริมที่ทำใหการประกาศซีแอลเกิดขึ้นไดในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ จุลานนท แต
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กลุมผูคัดคานอยางสมาคมพรีมาประเทศไทย กลุมบริษัทยาสาขาในประเทศไทย กลุมบริษัทยาขามชาติ ได
ออนกำลังลงหรือมีสาเหตุอื่นใดที่สามารถปลอยใหประเทศไทยสามารถประกาศใชสิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาได
อยางไรและสาเหตุใดที่ไมมีบริษัทยาคัดคานหรือคัดคานแลวไมประสบผลสำเร็จจนเกิดการเสียผลประโยชน
ของกลุมบริษัทยาขามชาติ และภายหลังการดำเนินการมาตรการซีแอลในครั้งแรกก็ไมมีการประกาศมาตรการ
ดังกลาวประสบผลสำเร็จอีกเลย กลุมใดขัดขวาง ทัดทาน ยับยั้งกระบวนการดังกลาวไมใหประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การออกมาตรการตอบโตของกลุมพลังสังคมโดยมี กลุมบริษัทยาขามชาติ
กลุมที่สนับสนุนบริษัทยาขามชาติ กลุมผูคัดคานภายในประเทศไทยที่คัดคานการประกาศใชสิทธิเหนือ
สิทธิบัตรยาไดอยางเปนกระบวนการไดแกตัวแสดงกลุมใดบางและมีบทบาทอยางไรบาง
2. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การออกมาตรการตอบโตของกลุมพลังสังคมที่มีความพยายามคัดคานการ
ประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาไดมีปฏิสัมพันธกับกลุมพลังสังคมที่สนับสนุนการ
ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาอยางไรบางและมีการตอบโตปฏิสัมพันธนั้นอยางไร

วิธีดำเนินการวิจัย
ลำดับขั้นตอนการวิจัยเศรษฐกิจการเมืองวาดวยปฏิสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 เปนการศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวย
ขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหและสังเคราะห เศรษฐกิจการเมืองวาดวยปฎิสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการใชสิทธิ
เหนือสิทธิบัตรยา พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยศึกษา
ขอมูลคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับเนื้อหางานวิจัย ประกอบดวย ความหมายเศรษฐกิจการเมือง แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 พรอมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของซึ่งนำมาวิเคราะหสังเคราะห เพื่อกำหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเปนประเด็นเศรษฐกิจการเมืองวาดวยปฎิสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการใชสิทธิ
เหนือสิทธิบัตรยา พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะหขอมูลโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของและการสรุปขอมูลจากรายงานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ, ปาฐกถาและสุนทรพจน เอกสารและขอตกลงในการเจรจา
การคากับสหรัฐฯ , กฎหมายการคาของสหรัฐฯ , นโยบายทางการคาและสาธารณสุขของสหรัฐฯ , และ
ปาฐกถาและสุนทรพจนของผูนำสหรัฐฯ หนังสือ, บทความทางวิชาการ, ขาวหนังสือพิมพ ,และบทความแสดง
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญและเว็บไซตที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลจำแนกออกเปน 3 ลักษณะดังตอไปนี้ 1.
หมวดขอมูลปฐมภูมิ ไดแก รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี รายงานการประชุมรัฐสภา เอกสารราชการจาก

Journal of MCU Peace Studies Vol.9 No.6 (September-October 2021) 2523

กรมเจรจาการคา กระทรวงพาณิชย, เอกสารจากกองบรรณสารและหองสมุด กระทรวงการตางประเทศ,
เอกสารจากกระทรวงการคลัง, รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ , ปาฐกถาและสุนทรพจน
ของผูนําไทย, เอกสารและขอตกลงในการเจรจาการคากับสหรัฐฯ , กฎหมายการคาของสหรัฐฯ , นโยบาย
ทางการคาและสาธารณสุขของสหรัฐฯ , และปาฐกถาและสุนทรพจนของผูนำสหรัฐฯ 2. หมวดขอมูลทุติยภูมิ
ไดแก หนังสือ, บทความทางวิชาการ, วารสารการแพทย ,วิทยานิพนธ, ขาวหนังสือพิมพ ,และบทความแสดง
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ และ3. หมวดเว็บไซต
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล ดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร ผลงานวิจัยทางดานกฎหมายและการแพทยรวมกับขอมูลจากเอกสารชั้นตน หนังสือ วารสาร
บทความ หนังสือพิมพ และการสัมภาษณมาสรางคำอธิบายในลักษณะการวิเคราะหเชิงพรรณนา

ผลการวิจยั
วัตถุประสงคที่ 1 กลุมพลังสังคมที่คัดคานการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร ตั้งแตป พ.ศ.2549 ถึง
พ.ศ.2552 ไดแกตัวแสดงจำนวนหลายกลุมโดยนับตั้งแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธรณสุขประกาศใช
มาตรการซีแอลดังกลาวกับยาตานไวรัสเอชไอวีครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 กับยา“เอฟฟาไว
เรนซ” (Efavirenz) ของบริษัทเมิรค ชารป แอนด โดรมจนกระทั่งมีการประกาศซ้ำกับยาอีก 2 ชนิดคือยาตาน
ไวรัส “คาเลตตรา” ของบริษัทแอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด และ ยาโรคเสนเลือดอุดตันหัวใจและสมอง
“พลาวิกซ” ของ บริษัทซาโนซี-ซินเธอลาโบ (ประเทศไทย) จำกัด มีการตอบโตและกดดันจากกลุมที่ไมเห็น
ดวยกับมาตรการซีแอลของกระทรวงสาธารณสุข โดยจุดยืนที่ตางกันระหวางภาคธุรกิจกับการใชยาเพื่อ
ตองการใหผูปวยเขาถึงยารักษาโรคไดมากขึ้น โดยวัตถุประสงคเพื่อลดภาระคาใชจายของประเทศไทยและ
ผูปวยในประเทศไทยสามารถเขาถึงยารักษาโรคไดมากขึ้นกอนดำเนินการประกาศมาตรการซีแอลไดมีการ
เจรจากับกลุมบริษัทยาขามชาติหลายครั้งเพื่อขอลดราคายาที่นำมาใชในประเทศแตไดรับคำตอบคือไมลดราคา
ยา กระทรวงสาธารณสุขแสดงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววาประเทศไทยประกาศมาตรการซีแอลไมได
แสวงหากำไรหรือเพื่อการคาภายในประเทศ นโยบายดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อรัฐบาลใช
มาตรการดังกลาวทั้งโดยทราบวาผลิตภัณฑยาดังกลาวมีสิทธิบัตรอยูและดำเนินการออกเอกสารทางราชการ
แจงเจาของสิทธิโดยทันทีเปนการกระทำที่ถูกขั้นตอนเพียงแตสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำนั้นไมไดตรงตาม
ความตองการและวัตถุประสงคของบริษัทยาขามชาติและการแสดงจุดยืนของกลุมบริษัทยาขามชาติและกลุม
ผูสนับสนุนบริษัทยาขามชาติที่ไมเห็นดวยกับการประกาศซีแอลของรัฐบาลดวยการตอบโตดังนี้
การตอบโตเบื้องตนรอบแรกหลังการประกาศมาตรการซีแอลจากตัวแทนจำหนายและสมาคมบริษัท
ยาขามชาติโดยเริ่มจากกลุมธุรกิจยาประกาศมาตรการตอบโตคือการประกาศทบทวนแผนการลงทุนใหม
ทั้งหมดในประเทศไทยเพื่อทบทวนบรรยากาศการลงทุนในประเทศใหมบรรดาบริษัทยาทั้งหลายก็ไมไดหยุด
ความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะบรรดาบริษัทยาจากสหรัฐฯที่เรงเจรจาและกดดันรัฐบาลไทยอยางหนักดวยแรง
กดดันอันมหาศาลของสหรัฐอเมริกาไดสงผลทำใหนายกรัฐมนตรีถึงกับตองเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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สาธารณสุขเขาหารือเปนกรณีพิเศษและมีการตำหนิรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม
คณะรัฐมนตรี
การตอบโต รอบที่สองในเวลาตอมากลุม บริษัทยาและผูสนับสนุนกลุม บรรษัทยาขามชาติมีการ
เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลไทยบอยครั้ง เชน คณะทูตประชาคมยุโรปประจำประเทศไทย(อียู)ขอเขาพบเพื่อหารือ
เกี่ยวกับมาตรการบังคับใชสิทธิและการกดดันผานทางกระทรวงตางประเทศ กระทรวงพาณิชยที่หยิบยกเรื่อง
ของการไมเคารพทรัพยสินทางปญญาถึงขั้นกลาวหาวาไทยเปนผูละเมิดทรัพยสินทางปญญา และอื่นๆ
การตอบโตรอบที่สามเปนกรณีที่บริษัท แอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด มีมติประกาศถอนการขึ้น
ทะเบียนยาใหม 10 ชนิดเพื่อตอบโตมาตรการซีแอลของรัฐบาลไทยซึ่งหนึ่งในยาสิบชนิดที่ถูกถอนการขึ้น
ทะเบียนถือวาเปนการปดกั้นการเขาถึงยาที่จะชวยใหผูปวยมีโอกาสที่จะไดรับการรักษาทำใหเกิดแรงตอตาน
อยางมหาศาลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศจุดยืนแข็งกราวตอบริษัท แอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด วา
หากไมขึ้นทะเบียนยาดังกลาวกับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความจำเปนที่จะตองมีการประกาศ
บังคับใชมาตรการซีแอลรอบที่สองโดยมีองคกรเครือขายภาคเอกชนดานเอดสทั่วโลกตอตานรวมอุดมการณ
และประณามการกระทำนี้โดยการเรียกรองรณรงคใหประชาชนคนไทยเลิกใชผลิตภัณฑของบริษัท แอ็บบอต
ลาบอราตอรีส จำกัด และองคกรเครือขายภาคเอกชนกดดันรวมกลุมเดินขบวนชุมนุม ณ ที่ทำการสาขาของ
บริษัท แอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัดและไดสงตัวแทนคือนาย วิรันต ภูระหงสประธานเครือขายเครือขายผูติด
เชื้อเอสไอวี/เอดสประเทศไทยและอาจารยจอน อึ๊งภากรณเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนที่ตั้ง
สำนักงานใหญของบริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดเพื่อเปนการกดดันผูถือหุนใหญบริษัท แอ็บบอต ลา
บอราตอรีส จำกัดเพื่อใหมีการทบทวนนโยบายอีกครั้งเมื่อกลุมบริษัทยาขามชาติถูกกดดันจากกลุมตางๆทั่วโลก
ทั้งองคกรอิสระและกลุมแพทยทั่วโลกจึงลดบทบาทและทบทวนนโยบายเพื่อลดราคายาใหมีราคาที่ต่ำลง
การตอบโต รอบที ่ ส ี ่ ส ั ญ ญาณแนวโน ม สถานการณท ี ่เ ปน เหตุฉ นวนความขัด แย ง เกิด อี กครั้งเมื่อ
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยและคณะเขาหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขชัดเจนวา
ตองการใหประเทศไทยเจรจากับบริษัทยากอนประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
จากนั้นก็ตามมาดวยการที่ประธานสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกาพรอมคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ เขาพบเพื่อ
หารือเกี่ยวกับมาตรการบังคับใชสิทธิบัตรยาที่มีสิทธิบัตรโดยแสดงความเปนหวงวาประเทศไทยจะถูกปรับเลื่อน
ขั้นขึ้นบัญชีเปนประเทศที่ถูกจับตามองเปนพิเศษและสุดทายสำนักงานผูแทนการคาสหรัฐอเมริกาประกาศ
มาตรการขั้นเด็ดขาดดวยการประกาศเลื่อนชั้นประเทศไทยเขาเปนบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเปนพิเศษเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ถือวาเปนมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดเพราะกลยุทธนี้สรางความ
กังวลใหกับรัฐบาลไทยเปนอยางยิ่งเนื่องจากอาจสงผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาจจะมี
มาตรการที่ตอบโตจากสหรัฐอเมริกาหนักวามาตรการดังกลาวในอนาคตซึ่งเปนการกดดันมาที่กระทรวง
พาณิชยเพื่อใหเกิดแรงกดดันภายในประเทศกันเองและกระทรวงพาณิชยตอบสนองนโยบายการกดดันดังกลาว
ในเวลาตอมา
วัตถุประสงคที่ 2 กลุมพลังสังคมที่คัดคานการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร ตั้งแตป พ.ศ.2549 ถึง
พ.ศ.2552 มีบทบาทดานการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรซึ่งเปนมาตรการทางกฎหมายของไทยที่บัญญัติไวใน
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และเปนไปตามปฏิญญาโดฮาตามขอตกลง TRIPS ภายใตองคการการคา
โลกที่ใหอำนาจแกประเทศสมาชิกผลิตหรือนำเขาผลิตภัณฑยาที่ติดสิทธิบัตรไดหากเกิดความจำเปนเรงดวน
,เกิดวิกฤตดานสาธารณสุขขึ้นในประเทศหรือเพื่อประโยชนสาธารณะที่ไมใชเชิงพาณิชยหลังการรัฐประหาร
2549 ภายใตรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนทประเทศไทยไดประกาศใชมาตรการซีแอลกับยา 3 รายการเปน
ครั้งแรกและจนปจจุบันยาที่ไดประกาศมาตรการซีแอลที่ยังคงอยูในระบบคือ 1.ยาตานไวรัสสูตรผสมโลพินา
เวียรและริโทนาเวียร 2.ยาตานไวรัสเอฟฟาไวเรนซและ 3.ยาโคลพิโดเกรล นายแพทยมงคล ณ สงขลา อดีต
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกลาวปาฐกถาพิเศษโดยเลาถึงเกร็ดประวัติศาสตรการประกาศใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา(มาตรการซีแอล) ในป พ.ศ. 2549 วาสถานการณผูปวยโรคเอดสในอดีตมีปญหาเรื่อง
การเขาถึงยาตานไวรัสโดยชวงวิกฤตที่สุดอยูในป พ.ศ. 2540 มีผูปวยโรคเอดสจำนวนกวา 5 แสนราย กรณีของ
บริษัท แอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัดมีโครงการจะใหประเทศยากจนเขาถึงยา 100 กวาประเทศที่อยูใน
รายชื่อแตมีแคไมกี่ประเทศเทานั้นที่บริษัทแอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัดไปขึ้นทะเบียนยาเพราะหากไมขึ้น
ทะเบียนยาหมายถึงจะไมสามารถจำหนายยาชนิดนั้นในประเทศก็จะทำใหประชาชนไมสามารถเอาไปใชในการ
รักษาได แมจะบอกวาจะมีการบริจาคก็ตามเวลาที่ยาไมขึ้นทะเบียนถาจะใชนั้นกระบวนการขั้นตอนยากมาก
กอนหนานี้องคการหมอไรพรมแดนประเทศไทยพยายามจะนำเขายาตานไวรัสคาเล็ทตราแบบเม็ดแข็งของ
บริษัทแอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัดซึ่งไดรับบริจาคมาจากองคการหมอไรพรมแดนสาขาในนิวยอรกหากยา
ชนิดนี้บริษัทแอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัดไมขึ้นทะเบียนในประเทศไทยทางประเทศไทยไมสามารถนำเขายา
ชนิดดังกลาวมาใชไดไดฉะนั้นโครงการที่บริษัทยาเสนอนั้นเปนโครงการแบบภาพพจนและไมตอบคำถามความ
ยั่งยืนเลยในการรักษาชีวิตผูปวย
ในสวนของคณะรัฐบาลกลุมที่กดดันประกาศมาตรการซีแอลไดแสดงความเห็นในที่ประชุม โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ
แสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิมากที่สุดคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศโดยมีทาทีใหฝายบริหารของตางประเทศและใหบริษัทยารูวากระทรวงดังกลาวไมมีความคิดเห็น
แบบเดียวกันกับการประกาศมาตรการซีแอลสวนรัฐมนตรีกระทรวงอื่นก็ไมไดแสดงความคิดเห็นใด โดย
นายกรัฐมนตรีชวยแกใหหลายประเด็นและเรื่องถาไมมีการประกาศมาตรการซีแอลจะจะทำใหคนไทยเสียชีวิต
ปละ 5 หมื่นคนตอไป ตอมากระทรวงสาธารณสุขก็เขาพบเจรจาตามที่ประเทศตางๆ เพื่อชี้แจงกับผูเกี่ยวของ
ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาโดยไปที่ประเทศฝรั่งเศสกอนเพื่อขอพบรัฐมนตรีสาธารณสุขของ
ฝรั่งเศสซึ่งเริ่มแรกไมเห็นดวยกับการดำเนินการดังกลาวแตเมื่อทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขให
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายชี้แจงกับนักกฎหมายตางชาติจนสุดทายประเทศฝรั่งเศสตางพากันยอมรับในการ
กระทำดังกลาว
การชี้แจงกับสำนักผูแทนการคาของสหรัฐอเมริกาคนที่ตำหนิมากที่สุด โดยทีมงานจากประเทศไทย
ชวยกันชี้แจงในประเด็นขอกฎหมายจนกลาวเสร็จนักกฎหมายสำนักผูแทนการคาของสหรัฐอเมริกาในที่นั้นไมมี
ใครโตแยงในเรื่องนี้ทานทูตวีรชัย พลาศรัย อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญในขอกฎหมายจะทำประโยชนอยางมากมายแตทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาไมไดชวยดำเนินการ
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ชี้แจงรวมกับคณะผูแทนของกระทรวงสาธารณสุข โดยเขาใจวาอาจจะอยูในอเมริกาตอดวยความยากลำบาก
หากยื่นมือมาชวย
ขณะเดียวกันในการประชุมสำนักผูแทนการคาของสหรัฐอเมริกาไดมีรัฐมนตรีของสหรัฐฯทานหนึ่งได
เชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไปปรึกษารวมกันนอกรอบกอนจะเริ่มประชุมแลวแสดงความคิดเห็น
วาไมวาะผลการเจรจาระหวางประเทศไทยกับสำนักผูแทนการคาของสหรัฐอเมริกาจะสรุปอยางไรแตทานเห็น
ดวยกับประเทศไทยและขอใหประเทศไทยทำแบบนี้ตอไปในการดูแลประชาชน
วัตถุประสงคที่ 3 กลุมพลังสังคมที่คัดคานการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร ตั้งแตป พ.ศ.2549 ถึง
พ.ศ.2552 มีปฏิกริยาอยางไรตอกลุมพลังสังคมที่สนับสนุนการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยวิเคราะห
จากบทบาทจุดยืนและแนวคิดของสหรัฐอเมริกาที่ไมเห็นดวยกับมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาในการที่
ประเทศไทยประกาศมาตรการซีแอลตั้งแตป 2549-2552 ทั้งที่มีฝายที่สนับสนุนการประกาศในครั้งนี้นั้นคือ
กลุมแพทยไรพรหมแดนในประเทศไทย ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก กลุม NGO และประเทศที่กำลังพัฒนาอีก
หลายประเทศ การที่ประเทศไทยกระทำการดังกลาวเพื่อใหผูปวยโรคนี้มีโอกาสไดใชยาที่ราคาไมแพงในการ
รักษาอาการตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในประเทศที่เกิดโรคเอดส แตรัฐบาลสหรัฐภายใตการชักนำ
ของบรรษัทยาระดับโลกกลับมองสวนกระแสโดยประทวงวาไทยละเมิดขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญา
กลาวหาวาประเทศไทยไมมีปญหาการเขาถึงยาจริงแนวคิดดังกลาวเปนเพียงแคการรักษาผลประโยชนของ
บรรษัทยาขามชาติหรือเพราะเปนหวงการกระทำดังกลาวของประเทศไทยนั้นจะเปนตัวอยางที่ประเทศอื่น
กระทำตามแบบอยางจึงตอบโตดวยนโยบายที่ดำเนินการเปนประจำนั่นคือมาตรการทางการคามาตรา 301
ประกาศใหไทยเปนประเทศที่ตองจับตามองเปนพิเศษ องคกรผูบริโภคสหรัฐระบุวางบประมาณของบริษัทยา
ชั้นนำที่ใชงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธในแตละปนั้นมากกวางบวิจัยและพัฒนา ยิ่งไปกวานั้นยา
ที่วาลงทุนวิจัยคนควาโดยที่อางวาเปนประโยชนกับประชาชนโลกนั้นลวนแลวแตเปนยาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือ
ยาลดความอวนซึ่งคำนวณแลววาจะสรางกำไรมหาศาลใหผูผลิตมากกวายาที่จะมารักษาโรคที่มักเกิดขึ้นและ
ระบาดในประเทศโลกที่สาม สิ่งที่ประเทศไทย อินเดีย และบราซิลทำเปนความพยายามสงเสริมการเขาถึงยา
ของคนในประเทศและก็ไมไดแตกตางอะไรกับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษก็เคยทำมากอนที่จะพัฒนามา
จนกระทั่งทุกวันนี้

อภิปรายผลการวิจัย
สิ ่งที่คนพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของกลุมคัดคานการประกาศมาตรการซีแอลและกลุม
สนับสนุนบริษัทยาที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจการเมือง โดยอิทธิพลของกลุมบริษัทยาเปนกลุมทุนใหญขามชาติ
โดยแบงได 2 กลุมคือ กลุมทุนบริษัทใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมบริษัทสาขาอยูในประเทศไทย โดย
ปฏิบัติเชิงนโยบายในการผลักดันเพื่อการแสวงหากำไรโดยมีผลตอการเจรจาการคาภายในประเทศไทยซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงพาณิชย โดยกลุมสนับสนุนมีการเจรจาทางการคาที่มีอิทธิพลเหนือนโยบายรัฐ
เนื่องจากประเทศไทยมีสินคาสงออกและนำเขาจากสหรัฐอเมริกาเปนหลัก จากการที่บริษัทยามีอิทธิพลเหนือ
นโยบายของรัฐ เชน ในสหรัฐอเมริกามีการผลักดันใหเปลี่ยนอำนาจการใชมาตรา 301 จากเปนอำนาจของ
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ประธานาธิบดีเปนอำนาจของผูแทนการคา เนื่องจากอำนาจจากประธานาธิบดีตองอางอิงทางการเมืองแต
อำนาจของผูแทนการคาสหรัฐอเมริกาอางอิงการแสวงหาผลกำไรและสะสมทุน โดยพฤติกรรมการแสวงหาผล
กำไรดังกลาวพิจารณาจากการที่ผูแทนการคาสหรัฐอเมริกาใชเรื่องทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือในการ
ผูกขาดตลาดและใชวิธีการกดดันประเทศไทยปรับปรุงและแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ใน พ.ศ. 2522,
2528 และ 2535 โดยทุกครั้งมาจากการกดดันมาตรการ 301 ทั้งสิ้น สงตัวแทนเดินทางเจรจาเพื่อกดดันทาง
การคา หรือการทำกิจกรรมเสริมสรางภาพพจน โดยองคการหมอไรพรมแดนถูกเสนอจากบริษัทยาตลอดวา
อยารณรงคใหลดราคายาแตควรรับการบริจาคดีกวา ประเทศเขาถึงยาไดบริษัทตองขึ้นทะเบียนยาในประเทศ
กอนแตบริษัทไมขึ้นทะเบียนยาประชาชนไมสามารถเอาไปใชในการรักษาไดเปนวิธีการกดดันประเทศดอย
พัฒนาใหปรับปรุงและแกกฎหมายใหเอื้อประโยชนในการผูกขาดสินคาของบริษัทใหไดประโยชนใหมากที่สุด
บริษัทยาจึงจะยอมมาขึ้นทะเบียนยาในประเทศนั้น
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของโรเบิรต กิลพิน (Gilpin, 2003) ใหคำ
นิยามเศรษฐศาสตรทางการเมืองไววาเมื่อหนวยพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศอันไดแกรัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรัฐมหาอำนาจในยุคใหมนี้ยิ่งเห็นไดชัดกวายุคที่ผานๆ มาวา “สถานะการณเปนมหาอำนาจจะเพิ่มพูน
ขึ้นมาไดมากเฉพาะแกชาติที่เปนผูนำในทุกขั้นตอนทั้งในดานการเงินและการจัดการสำหรับที่จะเปลี่ยนความรู
ใหมเหลานั้นมาเปนเทคโนโลยีขั้นสูงเทานั้นในยุคนี้มีความเปนไปไดนอยมากที่ประเทศหรือกลุมประเทศใดก็
ตาม ซึ่งไมไดมีขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนของตัวเองจะทำไดสำเร็จถาหากตองการจะ
ขึ้นมามีบทบาทชี้นำในการเมืองระหวางประเทศ”
ประเทศไทยเปนประเทศที่กำลังพัฒนาและตองพึ่งพาการสงออกสินคาไปยังสหรัฐอเมริกาจึงทำใหตอง
กำหนดนโยบายหรือใหอำนาจบริหารแกกระทรวงที่เกี่ยวของกับการคา เชน กระทรวงพาณิชย มีมุมมองดาน
การคาของประเทศโดยการสงออกสินคาไปสหรัฐอเมริกานั้นมีการเอื้อประโยชนทางภาษีกับประเทศไทยใน
สินคาบางชนิดแตนโยบายสิทธิพิเศษทางอัตราภาษีศุลกากรนั้นกลับเปนกับดักและเปนการกดดันสำคัญที่ทำให
ประเทศไทยเจรจาผลิตภัณฑยาตองเอื้อประโยชนตอขอเรียกรองใหมีการปดชองวางของกฎหมายและปรับปรุง
แกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพราะเมื่อประเทศไทยไมปฏิบัติตามขอเรียกรองดังกลาวหรือไมแกไขตามขอ
เรียกรองดังกลาวจะโดนลดสถานะคูคาประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีถูกจับตามองเปนพิเศษหรือถูกตัดสิทธิพิเศษทาง
อัตราภาษีศุลกากร กระทรวงพาณิชยจึงมีทาทีการตอบโตกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกลาวดวยทาทีเขาขาง
สหรัฐอเมริกา เชน ในขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปเจรจาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำสหรัฐอเมริกายังไมเปนผูนำในการเจรจาดังกลาวเนื่องจากเกรงวาหลังการ
เจรจาจะไมสามารถประจำอยูที่สหรัฐอเมริกาไดอีกตอไป อิทธิพลการครอบงำจากกลุมทุนทำใหนโยบาย
กระทรวงพาณิชยไมมีอิสระในการบริหารตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตางกับกระทรวงสาธารณสุขมี
มุมมองการบริหารโดยจุดยืนที่ตางกันระหวางภาคธุรกิจกับการใชยาเพื่อตองการใหผูปวยเขาถึงยารักษาโรค
ไดมากขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อลดภาระคาใชจายของประเทศไทยและผูปวยในประเทศไทยสามารถเขาถึงยา
รักษาโรคไดมากขึ้นและนโยบายดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ จึงเปนไปตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
การเมืองที่ผูวิจัยสรุปไววา รัฐมีแนวโนมที่จะตองพึ่งพาฝายทุนมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจ
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ของรัฐและการเติบโตอยางรวดเร็วของระบบทุนนิยมไทยไมเพียงแตจะทำใหฝายทุนมีอำนาจในการควบคุม
ระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเทานั้นแตยังนำไปสูการลดบทบาทรัฐในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและในการ
ตอบสนองความตองการดานตางๆ ตอประชาชนและฝายทุนเริ่มกลายเปนกลุมอภิสิทธิ์ชนกลุมใหมในสังคมไทย
โดยสภาพที่รัฐตองพึ่งพาฝายทุนมากขึ้นและอำนาจทางเศรษฐกิจของฝายทุนที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทำใหรัฐ
ตองเกรงใจฝายทุนขณะที่ฝายทุนก็เรียกรองมากขึ้น ในระยะหลังๆ จะเห็นไดวาฝายทุนเริ่มทวงบุญคุณและ
เรียกรองสิทธิและบริการพิเศษจากรัฐอยูเรื่อยๆ
จากจุดยืนที่ตางกันจึงเกิดการตอบโตประเทศอื่นๆ ที่มีแนวคิดกระทำมาตรการซีแอลในรูปแบบ
เดียวกับประเทศไทยหลังการประกาศมาตรการซีแอลการตอบโตจากตัวแทนจำหนายและสมาคมบริษัทยาขาม
ชาติเริ่มจากกลุมธุรกิจยาประกาศชะลอการลงทุนในประเทศไทยเพื่อทบทวนบรรยากาศการลงทุนในประเทศ
ใหม การตอบโตในกรณีที่บริษัท แอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด มีมติประกาศถอนการขึ้นทะเบียนยาใหม 10
ชนิดเพื่อตอบโตมาตรการซีแอลของรัฐบาลไทยซึ่งหนึ่งในยาสิบชนิดที่ถูกถอนการขึ้นทะเบียนถือวาเปนการปด
กั้นการเขาถึงยาที่จะชวยใหผูปวยมีโอกาสที่จะไดรับการรักษาทำใหเกิดแรงตอตานอยางมหาศาล ตอมาการ
เมื ่ อ เอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจำประเทศไทยและคณะเข า หารื อ กั บ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
สาธารณสุขชัดเจนวาตองการใหประเทศไทยเจรจากับบริษัทยากอนประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาแต
สุดทายสำนักงานผูแทนการคาสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดดวยการประกาศเลื่อนชั้นประเทศ
ไทยเขาเปนบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเปนพิเศษซึ่งถือวาเปนมาตรการที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากอาจ
สงผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกระทรวงพาณิชยตอบสนองขอเรียกรองของการกดดัน
ดังกลาวของสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 2 สอดคลองกับงานวิจั ยของเดวิ ด บาลาม และไมเคิล วีเชท
(Balaam, and Veseth, 2001) กล า วเกี ่ ย วกั บ แนวคิ ด ของเศรษฐศาสตร การเมื อ งว า ในแง เ ศรษฐศาสตร
การเมืองระหวางประเทศและคำจำกัดความจึงเปนไดหลากหลายทาง ในทางหนึ่งอาจหมายถึง ความหมายของ
เศรษฐศาสตรที่คิดรวมเอาปจจัยดานอื่นเขาไปรวมดวย โดยผูวิจัยแสดงความคิดเห็นวาทั้งนี้ฝายทุนอางวาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูงที่ผานมานั้น เกิดจากการกระทำของฝายตนเปนสวนใหญรัฐนั้นแทบจะไมมี
บทบาทอะไรเลยเพราะฉะนั้นรัฐควรจะใหบริการดานตางๆ เปนพิเศษแกฝายทุนรวมทั้งเปลี่ยนแปลงกฎหรือ
ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการผลิตและการคาเพื่อใหฝายทุนสามารถขยายขอบเขตการคาและการผลิตไปได
อยางกวางขวางอันจะเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวมดวยจึงทำใหฝายทุนสามารถทำตนเปน
พันธมิตรกับผูกุมอำนาจรัฐไดทุกกลุม หากฝายทุนสามารถสรางเครือขายความสัมพันธกับรัฐไดถึงขนาดนี้ ก็
ยอมหมายถึงวาฝายทุนจะมีอิทธิพลเหนือนโยบายและกลไกรัฐโดยไมจำเปนตองใชวิธีการวิ่งเตน เจรจาตอรอง
หรือแมแตแสดงบทบาททางการเมืองใหเสียเวลาเพราะไมวารัฐบาลใดตางก็ยินดีเปนพวกเดียวกับฝายทุนทั้งสิ้น
แตเนื่องดวยระบบการบริหารราชการที่ยังเขม แข็งในสังคมไทยมีอุดมการณที่มองเรื่องความมี
มนุษยธรรมเปนที่ตั้งและคัดคานกระบวนการแสวงหาผลกำไรในมนุษย โดยทายที่สุดฝายทุนบริษัทยาขามชาติ
เกิดการขาดเอกภาพในกลุมบริษัทยา โดยวิเคราะหไดจากหลังการประกาศมาตรการซีแอลผลิตภัณฑยาสวน
ใหญที่ประเทศไทยเจรจาซื้อขายมาจาก 3 บริษัทใหญในกลุมแตบริษัทแอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด เปนผู
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เสียผลประโยชนมากที่สุด โดยสุดทายบริษัทแอ็บบอต ลาบอราตอรีส จำกัดจึงออกมาตรการกดดันและตอบโต
กลับประเทศไทยอยูเพียงบริษัทเดียวและเปนคดีความยาวนานถึง 10 ปเพียงบริษัทเดียว สะทอนใหเห็นวา
รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายโดยมีเปาหมายทางเศรษฐกิจและดึงเสถียรภาพทางเศษฐกิจและเนนอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสู งเป นหลั ก ซึ ่ งเป นเป าหมายเดียวกับกลุมบริษ ัทยาขามชาติท ี่ตองการแสวงหากำไรจาก
อุตสาหกรรมยาโดยมีเรื่องทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือผูกขาดตลาด
การบริหารภาครัฐในลักษณะตองดำเนินนโยบายในสถานะพึ่งพิงฝายทุนเปดโอกาสทางการคาการ
ลงทุน โดยการผอนปรนมาตรการกฎระเบียบที่เอื้อประโยชนและเมื่อตองตอบโตเกี่ยวกับมาตรการซีแอลที่
ประเทศไทยทำไมขัดตอกฎหมายหรือกระทำลงไปโดยไมไดแสวงหาผลกำไรแตเกิดจากปญหาการเขาถึงยา
ภายในประเทศ ขาดการทำงานแบบมีสวนรวมและบูรณาการโดยเห็นไดจากทาทีของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศที่มีตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาล
ประเทศไทยในชวง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ. 2552 เปนรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจและพยายามอยูในอำนาจให
นานที่สุดจึงตองแสดงทาทีและบทบาทที่เขาขางฝายทุน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ควรนำแนวคิ ดและวิ เคราะห จ ากกระบวนการและวิธีการของกลุม พลังสังคมที่คัดคานการ
ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรเปนมาตรการใชการกำหนดนโยบายของประเทศไทยเพื่อลดราคาที่มีราคาสูงทุก
ผลิตภัณฑเพื่อเปนการลดภาระงบประมาณที่สนับสนุนราคายาที่มีราคาแพงจนเกินไป
1.2 ควรนำแนวคิ ดและวิ เคราะห จ ากกระบวนการและวิธีการของกลุม พลังสังคมที่คัดคานการ
ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร ตั้งแตป พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 กำหนดมาตรการในการลดบทบาทของกลุม
พลังสังคมที่คัดคานการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร
1.3 ควรนำแนวคิ ดและวิ เคราะห จ ากกระบวนการและวิธีการของกลุม พลังสังคมที่คัดคานการ
ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร ตั้งแตป พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 กำหนดมาตการปองกันการตอบโตตอกลุม
พลังสังคมที่สนับสนุนการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการทำงานวิจัยหรือคิดและวิเคราะหเหตุผลหลังจากป พ.ศ. 2552 เปนตนไปวาเหตุใดไม
สามารถประกาศมาตรการซีแอลในประเทศไทยไดอีกเลยมาจนถึงปจจุบันทั้งที่มีรูปแบบและวิธีการเปนตนแบบ
เปนเครื่องมือในการใชงานเกี่ยวกับนโยบายมาตรการซีแอล
2.2 ควรมีการวิเคราะหวาระนโยบายของคณะรัฐบาลไทยในการนำวาระเขาสูวาระนโยบายในการ
ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรเพื่อประโยชนของประเทศไทยในอนาคต
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