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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และ 
การเตรียมการรองรับผลกระทบจาก 
การเจรจาเขตการคาเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา* 

บทนํา 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหเกิดการวิจัยและ
ประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ อีกทั้งยังชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาได เชน สิทธิบัตรยา  แต
ในขณะเดียวกัน การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับที่มากหรือเขมงวดเกินไป อาจ
สงผลใหเกิดการผูกขาดองคความรูที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและทําให
สินคามีราคาแพงเกินควรได  ดังนั้น การคุมครองทรัพยสินทางปญญาควรจะดําเนินการ
ควบคูไปกับการปรับกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวของอื่นๆ เชน การสาธารณสุข การแขงขัน
ทางการคา  การถายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนาอุตสาหกรรม  และการคุมครองผูบริโภค 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ 
ประเทศไทยมีการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาที่สําคัญซึ่ง

สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา สมาคมการคาเสรียุโรป (The European 

Free Trade Association: EFTA) และสหภาพยุโรป ประเทศเหลานี้มักจะเรียกรองใหไทย
ยกระดับมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยใชมาตรฐานของประเทศพัฒนา
แลวเปนบรรทัดฐาน  ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนจะตองเตรียมทาทีในการเขารวมเจรจา 
ตลอดจนเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการเจรจาเขตการคาเสรีในประเด็นที่
เก่ียวของกับสิทธิบัตรยา 

                                                        
*  สรุปจากรายงานการศึกษาเร่ืองเดียวกันของ ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดาน

การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ที่ปรึกษาโครงการ ดร. จิระวัฒน 
ปนเปยมรัษฎ  นักวิจัยหลักดานสิทธิบัตร  ดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู นักวิจัยหลักดานอตุสาหกรรมยา 
คุณวีรวัลย ไพบูลยจิตตอารี นักวิจัยอาวุโส  คุณพรชัย ฬิลหาเวสส นักวิจัย ฝายการวิจัยแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขา  คุณทัศนีย ปยนิรันดร นักวิจัย ฝายการวิจัยความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ  คุณปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ นักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  คุณณัฐวุฒิ ลักษณาปญญากุล นักวิจัยอาวุโส  วาที่รอยตรีทรงพล สงวนจิตร 
นักวิจัย  คุณเอกภพ นาคพงษ อดีตนักวิจัย ฝายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เสนอตอกลุมงานเขตการคาเสรีและองคการการคาโลก กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย เม่ือเดือนมีนาคม 2552 
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การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับยา หรือสิทธิบัตรยา เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เพราะเปนเครื่องมือที่จะ
ชวยสงเสริมใหมีการลงทุนคิดคนวิจัยและพัฒนาตัวยาใหมๆ เนื่องจากการลงทุนในเรื่องนี้
มักใชเวลานานและมีคาใชจายสูง รัฐจึงใหการคุมครองโดยการใหสิทธิบัตรยาเพ่ือใหสิทธิ
ในการใชประโยชนแตเพียงผูเดียวแกเจาของสิทธิบัตรยาเปนเวลา 20 ป อยางไรก็ดี การให
เจาของสิทธิบัตรยาใชประโยชนจากยานั้นแตเพียงผูเดียวอาจทําใหประชาชนไมสามารถ
เขาถึงยาไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนยากจนในประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากยาที่
มีสิทธิบัตรมักจะมีราคาแพง  

การบังคับใชสิทธิในสิทธิบัตรยาโดยรัฐ (Compulsory licensing: CL) เปนมาตรการ
ที่องคการการคาโลกใหความยืดหยุนไวเพ่ือชวยใหประเทศสมาชิกสามารถเขาถึงยาไดใน
กรณีจําเปน เชน กรณีเรงดวนฉุกเฉิน และกรณีการใชโดยรัฐและไมใชเพ่ือการคา อยางไรก็ดี 
การใชมาตรการบังคับใชสิทธิดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการเขามาลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทยาขามชาติ รัฐบาลจึงควรมีนโยบายที่โปรงใส ชัดเจน เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมระหวางผูมีสวนเก่ียวของ และเพ่ือประโยชนของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ การดําเนินมาตรการบังคับใชสิทธิในสิทธิบัตรยาแตเพียงอยางเดียวไม
สามารถแกไขปญหาการสาธารณสุขของประเทศได จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาใชมาตรการ
อื่นๆ ควบคูกันไปดวย เชน การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาของอุตสาหกรรมยาในประเทศ 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนายาใหมๆ  การเช่ือมโยงสิทธิบัตรและการข้ึนทะเบียนยา  และ
การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาเพ่ือเยียวยาพฤติกรรมจํากัดการแขงขัน เพ่ือ
แกไขปญหาการเขาถึงยาของประชาชนอยางทั่วถึงในระยะยาว 

การศึกษาวิจัยนีค้รอบคลุมในเกาสวน ดังตอไปนี ้
1. กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศและระหวางประเทศที่เก่ียวของกับสิทธิบัตร

และสิทธิบัตรยา  
2. การเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรปในประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิบัตรยา  
3. การคุมครองขอมูลทดลองยา  การขยายระยะเวลาคุมครองสิทธิบัตร  และการ

เช่ือมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการข้ึนทะเบียนยาในตางประเทศ  
4. การเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการคาเสรีระหวางไทยกับ

สหรัฐอเมริกา และอาเซียนกับสหภาพยุโรป ในประเด็นสิทธิบัตรยา  
5. เหตุผล กระบวนการ และข้ันตอนในการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิ  
6. ผลกระทบจากการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา 
7. โครงสรางและการแขงขันในตลาดยาประเทศไทย 

8. ระบบการดูแลและควบคุมราคายาของภาครัฐ  
9. ระบบสิทธบัิตรในประเทศไทย 
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กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศและระหวางประเทศ 
ที่เก่ียวของกับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรยา 

สิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญทางกฎหมายที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ โดย
ผูที่ไดรับสิทธิบัตร (ผูทรงสิทธิบัตร) มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย 
เสนอขายหรือนําเขาส่ิงประดิษฐนั้นเปนระยะเวลาหนึ่ง สิทธิบัตรมีความสําคัญทางดาน
เศรษฐกิจเปนอยางมาก ในมุมหนึ่งสิทธิบัตรทําใหเกิดแรงจูงใจในการประดิษฐคดิคนส่ิงใหมๆ  
ชวยสรางความมั่นใจในการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และชวยใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีจากผูประดิษฐไปสูสาธารณะผานการเปดเผยรายละเอียดของส่ิงประดิษฐ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขหนึ่งของการขอรับสิทธิบัตร แตในอีกมุมหนึ่ง อํานาจผูกขาดที่ผูทรงสิทธิไดรับ
อาจทําใหสินคามีราคาสูงจนอาจเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสินคา โดยเฉพาะสินคาสําคัญ
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ยารักษาโรค  

ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนามีความเห็นเก่ียวกับสิทธิบัตรที่
แตกตางกันมาก ประเทศที่พัฒนาแลวมักเลือกที่จะใหความคุมครองที่เขมงวด เนื่องจากมี
ความสามารถและมีทรัพยากรตางๆ ที่จะใชประโยชนจากความคุมครองที่เขมงวดได 
ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามักเลือกที่จะใหความคุมครองในระดับที่ไมเขมงวดมากนัก 
เพราะประเทศกําลังพัฒนามีศักยภาพในการจดสิทธิบัตรนอยและไมมีกําลังซื้อที่สูงพอที่จะ
เขาถึงสินคาที่ไดรับการคุมครองได อยางไรก็ตาม ประเทศพัฒนาแลวไดประสบความสําเร็จ
ในการใชการเจรจาการคาเสรีแบบพหุภาคีขององคการการคาโลก ซึ่งเปนเวทีในการผลักดัน
ใหประเทศกําลังพัฒนายกระดับความคุมครองของสิทธิบัตรใหเขมแข็งข้ึน โดยใหมีความ
คุมครองในระดับที่สอดคลองกับความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา 
(Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights หรือ TRIPS)  ซึ่งกําหนดมาตรฐาน
ข้ันตํ่าในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ รวมทั้งสิทธิบัตร  

ความตกลง TRIPS กําหนดไววา ส่ิงประดิษฐที่สามารถไดรับการคุมครองสิทธิบัตร
จะตองมีความใหม มีข้ันการประดิษฐที่สูงข้ึน (inventive step) และสามารถนํามาประยุกตใช
ในทางอุตสาหกรรมได และการใหสิทธิบัตรตลอดจนสิทธิในสิทธิบัตรนั้นจะตองไมมีการ
เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องสถานที่ประดิษฐ สาขาเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ หรือแหลงที่มาของ
ส่ิงประดิษฐ ไมวาส่ิงประดิษฐนั้นจะนําเขามาจากตางประเทศหรือผลิตข้ึนภายในประเทศ  

ความตกลง TRIPS ระบุวาประเทศภาคีตองใหสิทธิบัตรแกส่ิงประดิษฐในทุกสาขา
เทคโนโลยี รวมท้ังการใหสิทธิบัตรแกยารักษาโรค ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาการเขาถึง
ยาในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุดที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน การใหสิทธิบัตรแกผลิตภัณฑยาเปนการใหอํานาจผูกขาดแกบริษัทยาขามชาติ ทําให
บริษัทเหลานี้สามารถจํากัดการแขงขันจากยาชื่อสามัญที่ราคาถูกกวาไดและกอใหเกิด
ปญหาการเขาถึงยาตามมา ความตกลง TRIPS ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้จึงไดมีขอบท
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ที่เก่ียวของกับการคุมครองยาโดยเฉพาะ เชน การคุมครองขอมูลตางๆ ที่ไมเปดเผยและ
ขอยืดหยุนในการใชมาตรการดานสาธารณสุขตางๆ  ไดแก  ขอยกเวนสําหรับการขึ้น
ทะเบียนยา1ไดตามความตองการและความจําเปนของแตละประเทศ  การนําเขาซอน2 
และการบังคับใชสิทธิ3เหนือสิทธิบัตรยา ซึ่งเปนมาตรการที่อาจถูกนํามาใชเพื่อสรางการ
แขงขันระหวางยาตนแบบและยาชื่อสามัญ และเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงยาของประชาชน
ในประเทศ 

ความตกลง TRIPS ไดใหความยืดหยุนแกประเทศภาคีสมาชิกพอสมควร ซึ่งการ
ขออนุญาตผูทรงสิทธิในการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรจะไดรับการยกเวนมิตองกระทํา
ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินของชาติ หรือสถานการณเรงดวนอยางที่สุด หรือในกรณีที่ใช
โดยรัฐเพ่ือสาธารณะที่ไมใชเชิงพาณิชย นอกจากนี้ ยังมีขอยืดหยุนใหประเทศภาคีสมาชิก
สามารถเลือกวิธีการคุมครองขอมูลทดลองยาได โดยประเทศสมาชิกอาจเลือกที่จะให
ความคุมครองขอมูลดังกลาวโดยอิงกับบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยความลับทางการคา  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากภาษาที่ใชในความตกลง TRIPS มีความคลุมเครือ กอปร
กับการท่ีประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุดมักถูกขมขูจากบริษัทยาขามชาติ
หรือประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหกลุมประเทศท้ังสองยังไมกลาที่จะใชประโยชนจากขอ
ยืดหยุนเหลานี้อยางเต็มที่ เนื่องจากเกรงวาจะนําไปสูขอพิพาทกับประเทศพัฒนาแลวได 
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธทางการคาโดยรวม ตัวอยางเชน ถึงแมวาปฏิญญาโดฮา
จะไดเพ่ิมความชัดเจนในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ โดยระบุวาวิกฤตดานการสาธารณสุข 
รวมถึงปญหาโรคเอดส  การติดเช้ือเอชไอวี  วัณโรค  มาเลเรีย  หรือโรคระบาดอื่นๆ  ถือ
เปนสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณเรงดวนอยางยิ่ง แตก็ยังไมมีความชัดเจนวาหาก
ประเทศภาคีสมาชิกเผชิญกับปญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆ ที่ไมใชโรคระบาด 

                                                        
1  มีจุดประสงคเพื่อชวยใหยาชื่อสามัญสามารถเขาสูตลาดไดทันทีหลังจากที่สิทธิบัตรของยาตนแบบ

หมดอายุลง หากไมมีขอยกเวนน้ี ผูผลิตจะสามารถใชยาตนแบบเพื่อเตรียมหลักฐานที่ใชใน
การข้ึนทะเบียนยาไดก็ตอเม่ือสิทธิบัตรหมดอายุลงแลวเทาน้ัน ทําใหการเขาสูตลาดของยาชื่อ
สามัญที่มีราคาถูกกวาลาชา ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวจะทําใหยาตนแบบไดรับความคุมครองยาวนาน
เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด  

2  การนําเขาซอนยาจะเปดโอกาสใหมีการนําเขายาที่มีราคาถูกกวาจากตางประเทศเขามาแขงขัน
กับยาชนิดเดียวกันที่จําหนายและมีสิทธิบัตรในประเทศได โดยไมตองขออนุญาตจากผูทรงสิทธิ
ในประเทศกอน ซ่ึงการนําเขาซอนจะสามารถทําไดโดยถูกตองตามกฎหมายของประเทศใด
ประเทศหน่ึงหรือไม ข้ึนอยูกับกฎหมายของประเทศน้ันวาจะกําหนดใหสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาส้ินสุดลงเม่ือไร   

3  การบังคับใชสิทธิ คือการที่รัฐบาลใชหรืออนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิของผูทรงสิทธิโดยไมไดรับ
ความเห็นชอบจากผูทรงสิทธิกอน 
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เชน โรคหัวใจ หรือโรคเบาหวาน จะถือวาเปนสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณเรงดวน
อยางที่สุดไดหรือไม 

ในขณะเดียวกัน ประเทศมหาอํานาจไดนํามาตรการตางๆ มาใชเพ่ือบีบบังคับ
ประเทศกําลังพัฒนาใหปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร4ใหมีการคุมครองสิทธิมากข้ึน โดยกดดัน
วาจะมีมาตรการตอบโตตางๆ  เชน  การสูญเสียตลาดสงออกและสิทธิพิเศษทางการคา 
รัฐบาลไทยจึงไดแกไขกฎหมายสิทธิบัตรในป 2535 โดยเปล่ียนแปลงสาระสําคัญบางประการ
ทั้งการขยายความคุมครองสิทธิบัตรไปสูผลิตภัณฑยา และขยายอายุการคุมครองของ
สิทธิบัตรเปน 20 ป นับจากวันขอรับสิทธิบัตร ซึ่งสอดคลองกับความตกลง TRIPS นอกจากนี ้
ประเทศพัฒนาแลวยังไดกดดันและเรียกรองใหประเทศไทยมีมาตรการในการเรงรัด
กระบวนการพิจารณาสิทธิบัตรประเภทตางๆ ซึ่งสงผลใหไทยตองปรับลดระยะเวลาใน 
การคัดคานสิทธิบัตรในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จาก 180 วันตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับแรก เหลือเพียง 90 วัน นับจากวันที่ไดประกาศโฆษณา 
แตการปรับลดระยะเวลาในการคัดคานดังกลาวอาจจะตองแลกกับคุณภาพของสิทธิบัตรที่
ไดรับการจดทะเบียน ซึ่งอาจเปนอุปสรรคกีดกันการสรางสรรคประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ ของ
ไทยได  

ในกรณีของการนําเขาซอนผลิตภัณฑยานั้น ชวยทําใหเกิดการแขงขันระหวางยา
ตนแบบและยาตนแบบราคาถูกกวาที่ไดจากการนําเขาซอน ซึ่งจะเกิดผลดีตอผูบริโภคใน
การเขาถึงยาไดมากข้ึน แตกฎระเบียบในการนําเขายาของไทยท่ีใชอยูในปจจุบันยังไมเอือ้
ใหเกิดการนําเขาซอน เนื่องจากในการขออนุญาตนําเขายาตนแบบใหมเพ่ือขอข้ึนทะเบยีนยา
ในประเทศ ผูขออนุญาตจะตองใชหลักฐานเก่ียวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา
เพ่ือประกอบการขออนุญาต หลักฐานเหลานี้มักจะถูกเก็บรักษาโดยผูผลิตยาตนแบบหรือ
ไดรับการคุมครองโดยกฎหมายความลับทางการคา ทําใหผูขออนุญาตที่ไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิบัตรไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ได  อยางไรก็ตาม การนําเขาซอนยาใน
สหภาพยุโรปกลับสามารถทําได เนื่องจากสหภาพยุโรปมีระบบการอนุมัติวางตลาดยา 
(ข้ึนทะเบียนยา) ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งผูนําเขาซอนไมตองอาศัยขอมูลดานคุณภาพ
และความปลอดภัยของยาตนแบบในการขออนุมัติวางตลาดยา  

กลาวโดยสรุป กฎหมายสิทธิบัตรไทยมีบทบัญญัติที่ใหความยืดหยุนแกการให
ความคุมครองสิทธิบัตรยา  ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติในความตกลง TRIPS หากแต
กฎหมายไทยยังไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพ่ือแกไขพฤติกรรม

                                                        
4  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไทยมีกฎหมายสิทธิบัตรสามฉบับ กฎหมายฉบับแรกคือ พ.ร.บ. 

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ฉบับที่สองคือ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2535  และฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน 
คือ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2542  
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ที่ศาลตัดสินแลววาเปนพฤติกรรมที่กีดขวางการแขงขันตามขอ 31(k) ในความตกลง TRIPS5 
และไทยยังไมไดแกไขกฎหมายเพ่ือรองรับมติของคณะมนตรีทั่วไปขององคการการคาโลก 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2003 เก่ียวกับการสงออกยาไปยังประเทศที่เผชิญสถานการณ
ฉุกเฉินดานสุขภาพ คณะผูวิจัยมีความเห็นวาไทยควรแกไขกฎหมายสิทธิบัตรเพ่ือเพ่ิม
บทบัญญัติเก่ียวกับประเด็นทั้งสองไวเพ่ือรักษาผลประโยชนของประเทศไทยเองและเปด
ชองทางในการชวยเหลือประเทศพัฒนานอยที่สุด 

การเจรจาความตกลงเขตการคาเสรรีะหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปในประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิบัตรยา 

ในขณะที่การเจรจาเปดเสรีในระดับพหุภาคีกําลังเผชิญกับภาวะชะงักงัน ประเทศ
ตางๆ ไดหันมาใชการเจรจาเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีเปนนโยบายหลักในการเรงรัดใหมี
การเปดเสรีทางดานการคาและบริการ  รวมทั้งแสวงหาความรวมมือทางดานตางๆ ที่ไม
สามารถผลักดันใหเกิดผลสําเร็จไดภายใตการเจรจาในระดับพหุภาคี เชน การลงทุน การ
แขงขันทางการคา และทรัพยสินทางปญญา ซึ่งการเจรจาเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีเปน
เครื่องมือสําคัญที่ประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใชในการเรียกรอง
ใหประเทศกําลังพัฒนายกระดับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสูงข้ึนจนเกินกวา
ระดับการคุมครองขั้นต่ําที่ระบุไวในขอตกลง TRIPS เชน การเรียกรองใหประเทศคูเจรจา
ขยายระยะเวลาคุมครองของสิทธิในกรณีที่เกิดความลาชาในกระบวนการออกสิทธิบัตร
และการข้ึนทะเบียนยา การเรียกรองใหเช่ือมโยงการข้ึนทะเบียนยากับสถานะของสิทธิบัตร 
การเรียกรองใหคุมครองขอมูลทดลองยา การกําหนดเง่ือนไขจํากัดการใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิ และการเรียกรองใหจํากัดการนําเขาซอน ขอเรียกรองเหลานี้อาจทําใหยาชื่อสามัญ
เขาสูตลาดไดชาลง อยางไรก็ตาม ในระยะหลังพบวาระดับของการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของความตกลงเหลานั้นไดลดความเขมขนลง  

สําหรับความตกลงการคาเสรีทวิภาคีที่สหภาพยุโรปจัดทํากับประเทศอื่นๆ นั้น 
พบวามี ขอกําหนดที่ใหคูสัญญาตองใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับทีม่ากกวา 
TRIPS หากแตไมมีการกลาวถึงประเด็นของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับยา
ดังเชนในกรณีของสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม แนวทางการเจรจาในประเด็นทรัพยสินทางปญญา
ของสหภาพยุโรปกําลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดข้ึนอีกครั้ง  เนื่องจากรางขอเสนอ

                                                        
5  ขอ 31(k) ระบุวาในกรณีที่การใชมาตรการบังคับใชสิทธิเปนการใชเพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไดรับ

การตัดสินโดยศาลแลววาเปนพฤติกรรมที่กีดขวางการแขงขัน ประเทศสมาชิกสามารถใช
มาตรการบังคับใชสิทธิไดโดยไมจําเปนตองขออนุญาตผูทรงสิทธิกอน และไมจําเปนตองใช
เพื่อสนองตลาดในประเทศเปนหลักดวย  
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ดานทรัพยสินทางปญญาที่สหภาพยุโรปเสนอใหอาเซียนพิจารณานั้นมีขอบทท่ีเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรยา ไดแก การขยายระยะเวลาคุมครองของสิทธิบัตรและการผูกขาด
ขอมูลทดลองยารวมอยูดวย และมีระดับความเขมงวดไมนอยไปกวาขอบทที่ปรากฏใน
ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับประเทศตางๆ 

การคุมครองขอมูลทดลองยา การขยายระยะเวลาคุมครองสิทธิบัตร 
และการเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการข้ึนทะเบยีนยาใน
ตางประเทศ 

การคุมครองขอมูลทดลองดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสามารถทํา
ไดหลายรูปแบบ เชน การคุมครองผานทางกฎหมายความลับทางการคา หรือการใหสิทธิ
ผูกขาดในการใชขอมูลแกเจาของขอมูล การคุมครองทั้งสองรูปแบบนี้มีความสําคัญตอการ
ข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญแตกตางกัน ภายใตการคุมครองผานทางกฎหมายความลับทาง
การคานั้น หนวยงานรัฐที่มีหนาที่ข้ึนทะเบียนยาสามารถพ่ึงพาขอมูลทดลองของยาตนแบบ
ในการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญได เพราะถือวาไมเขาขายการละเมิดกฎหมายความลับทาง
การคา ในทางตรงขาม หากขอมูลไดรับการคุมครองผานการใหสิทธิผูกขาดในการใชแก
เจาของขอมูล หนวยงานรัฐที่มีหนาที่ข้ึนทะเบียนยาจะไมสามารถพ่ึงพาขอมูลทดลองของ
ยาตนแบบเพ่ือการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญได จนกวาระยะเวลาที่ขอมูลไดรับความคุมครอง
จะหมดลง  โดยสวนใหญแลว ชวงเวลาที่ขอมูลทดลองของยาตนแบบไดรับการคุมครอง
แบบใหสิทธิผูกขาดในการใชแกเจาของขอมูลมักจะอยูภายในชวงเวลาที่ยาตนแบบไดรับ
ความคุมครองภายใตสิทธิบัตร ดังนั้น การผูกขาดขอมูลทดลองจึงไมสามารถกีดขวางการ
เขาสูตลาดของยาชื่อสามัญหลังจากที่สิทธิบัตรของยาตนแบบหมดอายุลง อยางไรก็ดี ใน
บางกรณีหลังจากวันที่สิทธิบัตรของยาตนแบบหมดอายุลง อาจมีชวงเวลาของการผูกขาด
ขอมูลทดลองยาเหลืออยู จึงทําใหยาชื่อสามัญยังไมสามารถข้ึนทะเบียนไดแมวาอายุความ
คุมครองของสิทธิบัตรจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

จากการเปรียบเทียบรายละเอียดสําคัญของวิธีการท่ีใชคุมครองสิทธิบัตรยาตนแบบ
ในสหรัฐฯ  สหภาพยุโรป  แคนาดา  ออสเตรเลีย และสิงคโปร  ประกอบดวยการคุมครอง
ขอมูลทดลองยา การเชื่อมโยงสถานะของสิทธิบัตรกับการข้ึนทะเบียนยา และการขยาย
ระยะเวลาคุมครองของสิทธิบัตร คณะผูวิจัยเห็นวา การตอบสนองขอผูกพันของสหรัฐฯ ที่
เก่ียวกับการเช่ือมโยงสถานะสิทธิบัตรและการข้ึนทะเบียนยาของออสเตรเลียเปนตัวอยาง
ที่ดีของการต้ังกฎเกณฑและเงื่อนไขในการเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรและการข้ึนทะเบียนยา
เพ่ือนํามาปรับใชกับประเทศไทย เนื่องจากออสเตรเลียไดออกแบบระบบเชื่อมโยงสถานะ
ของสิทธิบัตรและการข้ึนทะเบียนยาซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัวข้ึนมา โดยระบบนี้มีจุดเดนอยูที ่ 
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1)  การระงับการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญที่อาจละเมิดสิทธิบัตรจะไมเปนไปโดย
อัตโนมัติ แตจะเกิดข้ึนเมื่อศาลมีคําส่ังเทานั้น ซึ่งตางจากระบบของสหรัฐฯ และแคนาดาที่
สามารถระงับการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญโดยอัตโนมัติเปนเวลา 30 และ 24 เดือน ตามลําดับ 

2)  ระบบของออสเตรเลียมีกลไกตรวจสอบและลงโทษผูที่มีเจตนาจะแสวงหา
ประโยชนจากระบบโดยมิชอบ ซึ่งแตกตางจากการเชื่อมโยงสิทธิบัตรและการข้ึนทะเบียน
ยาของสหรัฐฯ และแคนาดาท่ีผูผลิตยาตนแบบมักเพ่ิมเติมสิทธิบัตรเขาไปในทะเบียนให
มากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยมุงหวังใหเกิดการระงับการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญบอยครั้งที่สุด
เทาที่จะเปนไปได โดยไมระบุบทลงโทษใดๆ แกผูทรงสิทธิที่ฟองรองดําเนินคดีถามีการ
ยื่นใบรับรองเท็จ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะทําใหเกิดปญหาความลาชาในการเขาสูตลาด
ของยาชื่อสามัญ และสงผลกระทบตอผูบริโภคในการเขาถึงยาชื่อสามัญราคาถูก นอกจากนี้ 
การขยายระยะเวลาคุมครองของสิทธิบัตรในออสเตรเลียยังมีขอบเขตที่จํากัดกวาของสหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรปอีกดวย 

 

การเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการคาเสรี
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา และอาเซียนกับสหภาพยุโรป  
ในประเด็นสทิธิบัตรยา 

การยกระดับการคุมครองยาใหสูงข้ึน (สูงกวาที่ระบุไวในความตกลง TRIPS) ตาม
ขอเรียกรองของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมีแนวโนมที่จะทําใหระยะเวลาผูกขาดของยา
ตนแบบขยายออกไป ยาตนแบบจึงสามารถรักษาระดับราคาที่สูงไวไดยาวนานมากขึ้น 
ขณะที่การเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญ (ซึ่งมีราคาถูกกวา) ทําไดลาชายิ่งขึ้น  สงผลตอ
คาใชจายดานยาที่เพ่ิมสูงข้ึนของไทยและยิ่งซ้ําเติมปญหาการเขาถึงยาของคนไทยอีกดวย 
การยกระดับความคุมครองยาใหเขมงวดข้ึนไมนาจะมีผลในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ยาของคนไทยรวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทยโดยรวมเทาใดนัก เนื่องจากขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาของผูผลิตยาในประเทศไทยยังไมอยู
ในระดับที่จะสามารถแสวงหาประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพจากระดับความคุมครองยา
ที่เขมงวดข้ึน นอกจากนี้ ยังไมนาจะสงผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
อุตสาหกรรมยาของไทยมากนัก เนื่องจากระดับของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปน
เพียงปจจัยหนึ่งในหลายๆ ปจจัยที่บริษัทยาขามชาติพิจารณาเพ่ือตัดสินใจเขามาลงทุนใน
การผลิตยาในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ประเด็นการคุมครองสิทธิบัตรยาท่ีไทยไมควรยอมรับ 
ไดแก การจดสิทธิบัตรพืชและสัตว วิธีการวินิจฉัยโรคและอายุรกรรมและศัลยกรรมสําหรบั
การรักษา เนื่องจากการอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรดังกลาวอาจทําใหเกิดขอจํากัดในการ
วินิจฉัยและรักษาโรคและสงผลเสียตอสุขภาพของผูปวยในที่สุด สวนการใหสิทธิบัตรแก
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การใชใหมหรือวิธีการใชของสิ่งที่เปนที่รูจักแลว เปนการใหแกส่ิงที่ไมมีความใหมและไม
สามารถประยุกตใชทางอุตสาหกรรมได จึงอาจกีดขวางการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญ
จนกระทั่งทําใหเกิดปญหาการเขาถึงยาได  นอกจากนี้ ขอเรียกรองจํากัดการใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิภายใตกรอบของ TRIPS  และการขยายระยะเวลาการคุมครองสิทธิบัตรนั้น  
ก็เปนประเด็นที่ไมควรยอมรับเชนกัน เพราะอาจทําใหไทยไมสามารถใชมาตรการบังคับใช
สิทธิเพ่ือผลประโยชนทางดานสาธารณสุขหรือเพ่ือสงเสริมการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญราคาถูกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

สําหรับขอเรียกรองของสหรัฐฯ ตอสิทธิบัตรยาที่ไทยอาจยอมรับไดหากมีการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียด ไดแก ขอเรียกรองเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลทดลองยา
แบบใหสิทธิผูกขาดแกเจาของขอมูล คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ขอบเขตของขอมูลที่ไดรับ
การคุมครองควรเปนขอมูลของสารออกฤทธิ์ใหม ขอมูลที่ไมเปดเผยเพื่อใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติ และขอมูลทดลองจากการใชเพ่ือการขึ้นทะเบียนยาที่เหมือนกันเทานั้น 
นอกจากนี้ ไทยยังตองระบุชัดเจนวาการคุมครองขอมูลยาจะตองไมเปนอุปสรรคตอการใช
มาตรการเพื่อผลประโยชนทางดานสาธารณสุขภายใต TRIPS และปฏิญญาโดฮา  เชน 
การนําเขาซอน และการบังคับใชสิทธิอีกดวย ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูแทน
เจรจาของไทยควรตอรองใหไทยสามารถเริ่มดําเนินการข้ึนทะเบียนยาช่ือสามัญในชวงที่
การคุมครองขอมูลทดลองยายังไมหมดอายุได (อยางไรก็ดี การอนุมัติใหข้ึนทะเบียนยาจะ
สามารถทําไดเมื่อระยะเวลาการคุมครองขอมูลทดลองหมดลงแลวเทานั้น) เพ่ือชวยใหยา
ช่ือสามัญสามารถออกวางจําหนายไดทันทีเมื่อการคุมครองขอมูลทดลองยาหมดอายุลง 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะในสถานการณเรงดวนที่จําเปนตอง
เขาถึงยาชื่อสามัญโดยเร็วที่สุด 

สวนขอเรียกรองเก่ียวกับการเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการข้ึนทะเบียนยาเปน
ขอเรียกรองที่ไทยอาจยอมรับได เนื่องจากไมนาจะสงผลกระทบตอการเขาสูตลาดของ
ยาช่ือสามัญมากนัก เพราะตามกฎหมายแลวแมวาการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญที่ละเมิด
สิทธิบัตรจะสามารถทําไดในชวงที่สิทธิบัตรยาตนแบบยังไมหมดอายุ แตก็ไมสามารถ
ออกวางจําหนายไดจนกวาสิทธิบัตรยาตนแบบจะหมดอายุลง ดังนั้นหากระบบการเชื่อมโยง
สถานะสิทธิบัตรและการข้ึนทะเบียนยาไมทําใหการข้ึนทะเบียนยาชื่อสามัญ (ที่ไมไดละเมิด
สิทธิบัตร) ตองลาชาออกไป ระบบนี้ก็จะไมสงผลเสียตอการเขาถึงยาชื่อสามัญของผูบริโภค 

สําหรับกรณีขอเสนอในการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีระหวางอาเซียนกับ
สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาคุมครองของสิทธิบัตรและการผูกขาดขอมูลทดลอง 
เปนขอเรียกรองที่ไทยไมควรยอมรับ อยางไรก็ตาม การตัดสินใจวาจะยอมรับขอเรียกรองนี้
หรือไมนั้นเปนการตัดสินใจของอาเซียน ไมใชการตัดสินใจของไทยเพียงลําพัง ดังนั้นไทย
ควรจะเจรจาใหประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่มีการขยายระยะเวลาคุมครอง
ของสิทธิบัตรแลว รวมกันไมยอมรับขอเรียกรองของสหภาพยุโรปในประเด็นดังกลาว 
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มาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรี
ระหวางไทยกับสหรัฐฯ และอาเซียนกับสหภาพยุโรป  ซึ่งรัฐควรดําเนินการเพ่ือใหผูปวย
สามารถเขาถึงยาไดมากข้ึน มีดังตอไปนี้ 

1.  กรมทรัพยสินทางปญญาควรนําแนวทางการตรวจสิทธิบัตรยาของ WHO-

ICTSD-UNCTAD6 ซึ่งจัดทําข้ึนเพ่ือชวยประเทศกําลังพัฒนาในการปองกันไมใหมีการออก
สิทธิบัตรที่ไมมีคุณภาพมาปรับใช 

2.  กรมทรัพยสินทางปญญาควรสรางขอมูลสถานะสิทธิบัตรยาที่ถูกตองและ
ครบถวนสมบูรณ เพ่ือเปนประโยชนตอผูผลิตยาชื่อสามัญในการวางแผนวิจัยและพัฒนา
ยาชื่อสามัญเพ่ือใหยาชื่อสามัญสามารถเขาสูตลาดไดทันทีหลังจากที่สิทธิบัตรของยาตนแบบ
หมดอายุลง  

3.  รัฐบาลควรยกเลิกสิทธิพิเศษในการจัดซื้อยาของภาครัฐที่ใหแกองคการ 
เภสัชกรรม เพ่ือใหการแขงขันในตลาดยาเชิงพาณิชยมีความเปนธรรมตอผูประกอบการ
ทุกรายไมวาจะเปนเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ  แตทั้งนี้รัฐควรใหเงินอุดหนุนแกองคการ 
เภสัชกรรมในการทําวิจัยและพัฒนาหรือการผลิตยาหรือวัคซีนที่เอกชนไมตองการผลิต
เพราะไมคุมทุน 

4.  คณะกรรมการอาหารและยาควรมีการสุมตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและ
คุณภาพและความปลอดภัยของยาช่ือสามัญหลังจากที่ไดรับการข้ึนทะเบียนแลว เพ่ือสราง
ความเชื่อมั่นวายาชื่อสามัญมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เทาเทียมกับ
ยาตนแบบ 

5.  ประเทศไทยควรแกไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพ่ือใหการนําเขาซอน
โดยภาครัฐและเอกชนสามารถทําไดโดยงายในทางปฏิบัติ โดยกําหนดวาในการข้ึนทะเบียน
ยานําเขาซอนนั้น ผูนําเขาซอนที่สามารถพิสูจนไดวายาที่นําเขาไดมาจากผูผลิตที่เช่ือถือ
ไดและไดรับการข้ึนทะเบียนในตางประเทศ จะไมตองยื่นหลักฐานแสดงประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของยา แตตองจัดใหมีการจดทะเบียนผูนําเขาซอนเพ่ือใหสามารถติดตาม
และตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยานําเขาซอนไดอยางใกลชิด 

                                                        
6  WHO คือ The World Health Organization หรือองคการอนามัยโลก  
   ICTSD คือ The International Centre on Trade and Sustainable Development หรือศูนยระหวาง

ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   UNCTAD คือ The United Nations Conference on Trade and Development หรือการประชุม

สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา  
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เหตุผล กระบวนการ และข้ันตอนในการประกาศใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิ 

ประเทศไทยเริ่มใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเหนือสิทธิบัตรยาต้ังแตป 2549 

จนถึงปจจุบัน โดยมีการบังคับใชสิทธิบัตรทั้งหมดเจ็ดรายการ เหตุผลหลักของการบังคับ
ใชสิทธิโดยรัฐเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยคือ ปญหาในการเขาถึง
ยาของประชาชน เนื่องจากมีผูปวยในประเทศเปนจํานวนมากและยาที่มีสิทธิบัตรมีราคา
สูงมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองประกาศการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงยาและเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ซึ่งการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะเปนการดําเนินการ
ภายใตเหตุผลตามที่บัญญัติไวในกฎหมายของประเทศตางๆ ที่รัฐสามารถใชไดในการบังคับ
ใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร และเปนการใชสิทธิภายใตปฏิญญาโดฮาที่วาดวย TRIPS กับการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะยาที่จําเปนตอการบําบัดรักษาโรคเอดส วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคระบาดอื่นๆ  ประเทศสวนใหญมีการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเหนือสิทธิบัตรยาเพ่ือ
นําเขาหรือผลิตยาชื่อสามัญ ยกเวนแคนาดาที่มีการผลิตเพ่ือสงออกไปยังประเทศรวันดา 

การบังคับใชสิทธิโดยรัฐของประเทศเหลานี้ลวนแตเปนการบังคับใชสิทธิเหนือ
สิทธิบัตรยาตานไวรัสเอชไอวีหรือโรคเอดสซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนวิกฤตการณทาง
สาธารณสุข ทั้งนี้แตกตางจากประเทศไทยที่ใชมาตรการบังคับใชสิทธิตอยาโรคหัวใจและ
โรคมะเร็ง ซึ่งทั้งสองโรคนี้ไมไดเปนโรคติดตอดังที่ระบุในปฏิญญาโดฮา แตอาจเขาขาย
โรคที่เปนวิกฤตทางสาธารณสุข ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินของชาติ หรือภาวะฉุกเฉินอยางยิ่งได  

กรณีการบังคับใชสิทธิตอยาที่มีสิทธิบัตรสามรายการแรกของประเทศไทยตั้งแต 
ป 2549 นั้น พบวามีเพียงหลักเกณฑกวางๆ ในการคัดเลือกยา และในกรณีของการคัดเลือก
ยาตานมะเร็งส่ีรายการ แมวาจะมีการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบและคําช้ีแจงการคัดเลือกยา
ตานมะเร็งที่ควรหาทางเพ่ิมการเขาถึง (เชน ขอมูลเก่ียวกับยอดขาย ราคาขายตอหนวย
โดยเปรียบเทียบระหวางยาตนแบบและยาชื่อสามัญ ผูจําหนายยาชื่อสามัญในอินเดีย และ
อัตราการตายของโรคมะเร็ง) แตขอมูลดังกลาวไมไดแสดงหลักเกณฑที่ชัดเจนวาเหตุใดจึง
มีการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาตานโรคมะเร็งและเหตุใดจึงเปนยาตานโรคมะเร็งส่ี
รายการนี้ และในหลักเกณฑการคัดเลือกยาก็ไมไดระบุคําจํากัดความที่ชัดเจน เชน คํา
จํากัดความของ “อุปสรรคตอการเขาถึง” หรือ “ภาระดานการเงินที่ระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไมสามารถรองรับได” ทําใหไมสามารถตอบคําถามไดชัดเจนวาทําไมยาเจ็ดรายการ
นี้จึงถูกบังคับใชสิทธิ นอกจากนี้ การบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาทั้งเจ็ดรายการของไทย
อยูบนสมมติฐานที่วายาเหลานี้มีสิทธิบัตรทําใหผูผลิตยาสามัญสูญเสียโอกาสในการวางแผน
ที่จะผลิตหรือนําเขายาชื่อสามัญที่ไมมีสิทธิบัตร 

คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาคัดเลือกยาที่
มีสิทธิบัตรที่จะประกาศการใชสิทธิโดยรัฐ ดังตอไปนี้ 
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1. ควรมีการวางแผนการที่ดีในการบังคับใชสิทธิ ในกรณียา erlotinib มีการประกาศ
บังคับใชสิทธิโดยรัฐนับต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2551 แตจนกระทั่งปจจุบัน (มีนาคม 2552) 
ก็ยังไมมีบริษัทผลิตยาชื่อสามัญข้ึนทะเบียนยาในประเทศไทย ดังนั้น กอนที่จะประกาศ
บังคับใชสิทธิตอยารายการใด ควรมีขอมูลที่ชัดเจนกอนวาจะสามารถผลิตหรือนําเขายาชือ่
สามัญไดหรือไม และหากจําเปนตองนําเขาจะนําเขาจากแหลงใด  

2. ควรปรับปรุงระบบการสืบคนสิทธิบัตรของไทยเพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับ
สถานภาพของสิทธิบัตรยา และสามารถระบุไดวายาที่มีปญหาการเขาถึงนั้นประกอบดวย
ยาที่มีหรือไมมีสิทธิบัตรใดบาง จากนั้นหนวยงานที่เก่ียวของจึงวางแผนที่จะผลิตหรือ
นําเขายาชื่อสามัญที่ไมมีสิทธิบัตร และดําเนินการตามมาตรการบังคับใชสิทธิตอยาที่มี
สิทธิบัตร 

3. ควรกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกยาที่จะประกาศบังคับใชสิทธิที่ชัดเจนวา
ประกอบดวยเง่ือนไขอะไรบาง และควรใชขอมูลอะไร เชน สถานการณดานสุขภาพ จํานวน
ผูปวยที่มีปญหาการเขาถึงยา มียาทางเลือกหรือไม ระยะเวลาการคุมครองของยาที่มีสิทธิบัตร  
ปริมาณความตองการยาทั้งหมดในปจจุบันและในอนาคต  และผลกระทบดานลบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการบังคับใชสิทธิตอภาคเศรษฐกิจตางๆ  

4. ควรใชวิธีการเจรจาตอรองที่มีความยืดหยุน เชนในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข
เจรจาตอรองกับผูทรงสิทธิในสิทธิบัตรยาตานมะเร็งส่ีรายการนั้น ในกรณีของตัวยาหนึ่งซึ่ง
ไมไดมีการกําหนดเง่ือนไขไวลวงหนาวาราคายาที่มีสิทธิบัตรตองมีราคาสูงกวายาช่ือสามัญ
ไมเกินรอยละ 0.5  ดังเชนในกรณีของการบังคับใชสิทธิกับยาสามรายการแรก  ทําใหการ
เจรจาตอรองในกรณีของยา imatinib ไดรับความสําเร็จโดยไมตองมีการบังคับใชสิทธิ 
นอกจากนี้แลว การระบุระยะเวลาที่รัฐตองใชในการเจรจาตอรองที่ชัดเจนไวลวงหนาจะ
ชวยใหเกิดความโปรงใสในการเจรจาตอรองตอผูทรงสิทธิบัตรและผูขอบังคับใชสิทธิ  

5. ควรพิจารณาอัตราคาตอบแทนสิทธิบัตรใหเหมาะสม ในกรณีการกําหนด
คาตอบแทนการใชสิทธิที่ตองจายคาชดเชยใหแกผูทรงสิทธิของประเทศไทย อัตรา
คาตอบแทนในกรณียาสามรายการแรกคือรอยละ 0.5 ซึ่งคณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีการบังคับใชสิทธิโดยรัฐตอยาตานเอดส เชน อินโดนีเซีย 
(รอยละ 0.5) มาเลเซีย (รอยละ 4) และบราซิล (รอยละ 1.5) จะเห็นไดวาประเทศไทยเสนอ
อัตราที่คอนขางตํ่ากวาที่ควรจะเปน เนื่องจากประเทศไทยมีรายไดตอหัวที่สูงกวาอนิโดนเีซยี 
ดังนั้น การเปรียบเทียบคาตอบแทนของประเทศไทยกับอินโดนีเซียจึงไมนาจะเหมาะสม 
โดยไทยอาจพิจารณาเพ่ิมเติมจากประสบการณของประเทศอื่น หรือจากคูมือการกําหนด
คาชดเชยเพ่ือใชในกรณีการบังคับใชสิทธิที่จัดทําโดยองคการอนามัยโลกและสํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 

6.  ควรเพ่ิมทางเลือกในการใชนโยบายดานสาธารณสุขเพ่ือสงเสริมการเขาถึงยา
ของประชาชน และลดการพ่ึงพามาตรการบังคับใชสิทธิในการสงเสริมการเขาถึงยา เนื่องจาก
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หลังป 2548  ประเทศภาคีสมาชิกองคการการคาโลกตองใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาอยางเขมงวดภายใตขอตกลง TRIPS ทําใหหลายประเทศซึ่งเปนผูผลิตยาชื่อสามัญ
ที่สําคัญของโลก เชน บราซิล และอินเดีย ไมสามารถผลิตยาชื่อสามัญที่ติดสิทธิบัตรไดอีก
ตอไป ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยจึงไมสามารถพ่ึงพายาชื่อสามัญที่
ติดสิทธิบัตรจากประเทศเหลานี้ไดเชนในอดีต ดังนั้นไทยควรมีวิธีการอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ใหประชาชนเขาถึงยาไดมากข้ึน  เชน  การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ  การ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนายาใหม และการปรับปรุงนโยบายการกระจายยาที่เหมาะสม 

 

ผลกระทบจากการประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิ 
เหนือสิทธิบัตรยา 

ถึงแมวาการประกาศบังคับใชสิทธิโดยรัฐเหนือสิทธิบัตรยาเปนการใชอํานาจรัฐใน
การอนุญาตใหมีการผลิตหรือนําเขายาที่มีสิทธิบัตร ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ในตลาดเพ่ิมข้ึน และอาจสงผลใหผูทรงสิทธิลดราคายาลงและมีกําไรจากการผูกขาดลดลง 
อันชวยใหประชาชนเขาถึงยาที่มีความจําเปนตอชีวิตไดมากข้ึน แตการบังคับใชสิทธิอาจ
กอใหเกิดความเส่ียงและปญหาตางๆ ตามมา เชน มาตรการตอบโตทางการคาของประเทศ
ของผูทรงสิทธิและการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาดานยาที่ลดลง 

ผลกระทบทางบวกของการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเหนือสิทธิบัตรยาคือ ทําใหมีการ
ปรับราคายาที่มีสิทธิบัตรลง เนื่องจากประเทศที่ประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาสามารถ
นําเขายาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกวาจากตางประเทศหรือผลิตยาชื่อสามัญในประเทศได  
ในกรณีประเทศไทย ผูปวยสามารถเขาถึงยาไดมากข้ึนประมาณ 84,000 คน  และรัฐบาล
สามารถประหยัดงบประมาณในการใชจายดานยาประมาณ 7,000 ลานบาท ในชวงระหวาง
ป 2550-2554 หลังจากมีการประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาแลว 

ผลกระทบทางลบจากการบังคับใชสิทธิอาจไมชัดเจนนักเมื่อเทียบกับผลกระทบ
ทางบวกที่เกิดข้ึนกับประเทศที่บังคับใชสิทธิ ตัวอยางเชน ในกรณีของมาเลเซียและบราซิล
ก็ไมมีผลกระทบทางลบที่ชัดเจน มีเพียงการตอบโตจากผูทรงสิทธิโดยการยื่นฟองการบังคับ
ใชสิทธิของรัฐบาลมาเลเซียวาไมชอบดวยกฎหมาย  และมีเพียงการขูวาจะทําใหเกิดผลเสีย
ตอการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาจากตางชาติเทานั้น   อนึ่ง คณะผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตวา 
การบังคับใชสิทธิโดยรัฐของประเทศเหลานี้ลวนแตเปนการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
ตานไวรัสเอชไอวีหรือโรคเอดสเทานั้น ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนวิกฤตการณทางสาธารณสุข
ดังที่ระบุไวในปฏิญญาโดฮา ซึ่งอาจแตกตางจากกรณีของประเทศไทยที่มีการบังคับใชสิทธิ 
สําหรับยาตานมะเร็งและยาโรคหัวใจ 

จากการตอบโตของประเทศผูทรงสิทธิ เชน สหรัฐฯ โดยการปรับลดผลการ
ประเมินสถานการณทางการคาของประเทศไทยในดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
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ภายใตมาตรา 301 พิเศษ7 ซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการ เชน การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาในดานอื่นๆ กระบวนการบังคับใชสิทธิที่มีความไมโปรงใส และการปลอมแปลง
เครื่องหมายทางการคา ทําใหสหรัฐฯ อาจนําไปสูการตัดสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากรท่ี
ใหแกสินคาไทยบางประเภทภายใตระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไปของ
สหรัฐฯ (GSP)  แตอยางไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้พบวา การเช่ือมโยงระหวางการบังคับใชสิทธิ
กับการถูกตัดสิทธิพิเศษภายใต GSP ไมชัดเจน เนื่องจากการตัดสิทธิพิเศษภายใต GSP 
นั้นมีหลักเกณฑที่ใชพิจารณาหลายประการ เชน จํานวนครั้งที่ไดรับการผอนผันในอดีต 
สวนแบงตลาดหรือมูลคาในการนําเขาภายใต GSP สูงกวาเกณฑ  หรือมีการละเมิดสิทธิ
แรงงาน เปนตน 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการตอบโตของผูทรงสิทธิที่อาจเกิดข้ึนคือ การถอนการ
ข้ึนทะเบียนยาในประเทศที่บังคับใชสิทธิ ซึ่งสงผลใหไมมียาที่มีสิทธิบัตรนั้นจําหนายใน
ประเทศ ดังเชนในกรณีของประเทศไทย ทําใหผูปวยที่ไมไดอยูภายใตโครงการประกัน
สุขภาพของภาครัฐที่ตองพ่ึงพายาดังกลาวไดรับความเดือดรอน นอกจากนี้แลว ผูผลิตยา
มักขูวาจะตอบโตโดยลดการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาดวย แตการศึกษานี้พบวา การวิจัย
และพัฒนาดานยาในประเทศไทยในอดีตดําเนินการโดยบริษัทที่คนไทยเปนผูถือหุนทั้งส้ิน 
บริษัทยาขามชาติมิไดลงทุนในการวิจัยและพัฒนายาในประเทศไทย  ดังนั้น การบังคับใช
สิทธิไมนาจะมีผลกระทบตอการทําวิจัยและพัฒนาแตอยางใด 

คณะผูวิจัยมีความเห็นวา การบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยามิใชทางออกในการ
แกปญหาราคายาแพงที่ยั่งยืน รัฐจําเปนตองหันมาสนใจในการพัฒนาใหตลาดยาในประเทศ
มีการแขงขันทางดานคุณภาพมากข้ึน และพัฒนาระบบสิทธิบัตรใหสามารถตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสงเสริมการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาจากตางชาติโดย
การเสริมสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนาใหมีคุณภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใชสิทธิ กระบวนการ
ดําเนินการบังคับใชสิทธิควรรวดเร็ว โปรงใส ตรงไปตรงมา และสามารถนําไปปฏิบัติได
โดยงาย และควรมีกระบวนการทางกฎระเบียบซึ่งเกี่ยวของกับการบังคับใชสิทธิที่เปด
โอกาสใหมีการจัดหาหลักฐานและการรับฟงที่ชัดเจน และควรปรับปรุงกระบวนการในการ
อุทธรณตอหนวยงานอิสระที่ทําหนาที่ตัดสินใจในการบังคับใชสิทธิ เพ่ือใหเกิดขอเรียกรอง
ที่ยุติธรรมและโปรงใส 

                                                        
7  มาตรา 301 พิเศษเปนมาตรการฝายเดียว (unilateral measure) ภายใตกฎหมายการคาของ

สหรัฐฯ ที่กําหนดใหมีการประเมินและจัดสถานะของประเทศคูคาที่ไมไดใหการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาของสหรัฐฯ อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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โครงสรางและการแขงขันในตลาดยาประเทศไทย 

ประเทศไทยมีสัดสวนมูลคาของตลาดยาแผนปจจุบันปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
ทุกป ในป 2551 มีมูลคาจําหนายยาประมาณ 96,000 ลานบาท  โดยกวารอยละ 70 เปน
ยอดจําหนายของบริษัทผูผลิตยาตางชาติ  คาใชจายดานยาที่สูงข้ึนเกิดจากสองปจจัยคือ 
การผูกขาดยาแผนปจจุบันในบางกลุมโรคซึ่งทําใหยาตนแบบมีราคาแพง และกฎระเบียบ
ของรัฐที่เอื้อใหองคการเภสัชกรรมผูกขาดการจําหนายยาสามัญใหกับตลาดภาครัฐที่เปน
ตลาดขนาดใหญของประเทศ บ่ันทอนแรงจูงใจในการพัฒนาและวิจัยยาใหมๆ ของผูผลิต
ยาสามัญเอกชน ทําใหตองพ่ึงพายาตนแบบมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

ถึงแมวาในภาพรวมตลาดยาแผนปจจุบันในประเทศไทยจะมีการกระจุกตัวตํ่าเมื่อ
เทียบจากสวนแบงตลาดยอดการจําหนายยาของบริษัทผูผลิตยาแตละราย โดย
บริษัทผูผลิตยาที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุดสามอันดับแรกในประเทศไทยในป 2551 มีสวน
แบงตลาดรวมกันเพียงรอยละ 19 แตเมื่อพิจารณาจากยอดการจําหนายยาตามกลุมการ
รักษาโรคจะพบวาตลาดยาแผนปจจุบันในประเทศไทยมีการกระจุกตัวสูงในหลายกลุมการ
รักษาโรค  โดยมีกลุมการรักษาโรคสามกลุมที่ยาเพียงตัวเดียวของบริษัทผูผลิตยาขามชาติ
ถือครองสวนแบงตลาดอยางนอยรอยละ 50 นอกจากนี้ ยังมีกลุมการรักษาโรคถึงเจ็ดกลุม
ที่ยาของบริษัทผูผลิตยามีมูลคาจําหนายสูงสุดสามอันดับแรกถือครองสวนแบงตลาด
รวมกันอยางนอยรอยละ 75 ซึ่งผูผลิตยาดังกลาวจัดไดวาเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจ
เหนือตลาด  

การแขงขันของผูผลิตและผูนําเขายาในการจําหนายยาใหกับหนวยราชการใน
ประเทศไทยยังเปนการแขงขันไมสมบูรณ องคการเภสัชกรรมเปนหนวยงานที่ไดรับ
ประโยชนมากที่สุดจากกฎระเบียบของภาครัฐ เนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผลิตยาและเปนตัวแทนจําหนายยารายใหญปอนใหกับสวนราชการ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระบุใหหนวยราชการตองซื้อยาที่องคการ
เภสัชกรรมผลิตได หรือถาเปนยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตเองไมไดแตมีจําหนาย สวน
ราชการตองส่ังซื้อจากองคการเภสัชกรรมในกรณีที่องคการเภสัชกรรมเสนอราคาถูกกวา
หรือเทากับผูเสนอรายอื่น ดวยเหตุนี้ มูลคาการจําหนายยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตใหแก
ภาครัฐจึงสูงกวารอยละ 90 ของรายไดจากการจําหนายยาที่องคการเภสัชกรรมสามารถ
ผลิตได  

นอกจากนี้ การส่ังซื้อยาระหวางสวนราชการกับองคการเภสัชกรรมสามารถใชวิธี
ส่ังซื้อวิธีกรณีพิเศษไดเลยโดยไมจําเปนตองมีการประกวดราคากอน ทําใหการจัดซื้อยา
ระหวางสวนราชการกับองคการเภสัชกรรมมีความคลองตัวมากกวาการจัดซื้อยาระหวาง
สวนราชการกับผูผลิตบริษัทเอกชน ปรากฏการณที่นาเปนหวงก็คือ องคการเภสัชกรรมมี
แนวโนมที่จะใหบริษัทผลิตยาเอกชนรับชวงการผลิตยาในสัดสวนที่มากข้ึน จากรอยละ 7.49 
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ในป 2548 เปนรอยละ 14.34 ในป 2551 ซึ่งแสดงใหเห็นวา องคการเภสัชกรรมมีแนวโนม
ที่จะผูกขาดตลาดมากข้ึน โดยใชกําลังการผลิตของบริษัทเอกชนเขามาเสริม นอกจากนี้ยา
ที่องคการเภสัชกรรมผลิตไมจําเปนตองไดรับการข้ึนทะเบียนยากอนที่จะวางจําหนาย (ซึ่ง
แตกตางจากผูผลิตเอกชน) ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน เพราะความเร็วใน
การเขาสูตลาดมีผลตอการกําหนดราคายาชื่อสามัญของยาตนแบบที่กําลังจะหมดอายุการ
คุมครองของสิทธิบัตร องคการเภสัชกรรมจึงสามารถเขาสูตลาดไดเร็วกวาและสามารถตั้ง
ราคายาชื่อสามัญไดสูงกวา ทําใหผูผลิตยาเอกชนไมมีแรงจูงใจที่จะพัฒนายาใหมๆ สงผล
ใหขีดความสามารถในการแขงขันถดถอยลงอยางตอเนื่อง 

คณะผูวิจัยจึงเสนอแนะใหรัฐบาลปรับปรุงเปาประสงคในการประกอบการของ
องคการเภสัชกรรม ในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจองคการเภสัชกรรมไมควรประกอบกิจการที่
เปนการแขงขันในตลาดยาเชิงพาณิชยกับธุรกิจเอกชน  องคการเภสัชกรรมควรมีบทบาท
ที่สําคัญในดานการพัฒนาวัคซีนตางๆ รวมทั้งยาประเภทที่เรียกวา “ยากําพรา”8 (orphan 

drugs) ซึ่งสําหรับเอกชนแลวถือวาเปนกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูงในเชิงพาณิชย  หากแต
เปนกิจกรรมที่มีประโยชนในดานสุขภาพตอสาธารณะอยางยิ่ง  ทั้งนี้ องคการเภสัชกรรมมี
ศักยภาพในดานนี้เห็นไดจากการท่ีองคการอนามัยโลกไดเลือกองคการเภสัชกรรมเขารวม
ในโครงการนํารองเพ่ือพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญอยางเต็มรูปแบบ 

ระบบการดูแลและควบคมุราคายาของภาครัฐ 

เหตุผลหลักที่รัฐมีความจําเปนที่ตองเขามากํากับดูแลราคายาเนื่องจากยาเปน
สินคาที่มีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากสินคาอื่นๆ ทั่วไปอยูสามประการคือ  

ประการแรก ยาเปนสินคาที่ผูใชไมไดเปนผูซื้อ เนื่องจากการมีระบบประกันสุขภาพ
ทําใหราคายาที่แพงไมทําใหผูใชเดือดรอนเพราะไมมีภาระคาใชจายใดๆ9 รวมทั้งยังไมตอง
ทดรองจายอีกดวย10  สําหรับระบบประกันสุขภาพที่มีลักษณะเปนการเหมาจายรายหัว 

                                                        
8  ยากําพรา คือยาที่ใชในการรักษาโรคหายาก (rare diseases) จึงเปนยาประเภทที่จําหนายไดนอย 

ผูผลิตเอกชนมักไมผลิตเพราะไมคุมทุน 
9 ภายใตระบบการประกันสุขภาพทั้งสามของภาครัฐ อันไดแก โครงการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการน้ัน ผูปวยมีสิทธิ
ไดรับยานอกบัญชียาหลักแหงชาติไดโดยไมมีคาใชจายหากแพทยส่ัง ในกรณีของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ  ผูปวยสามารถเบิกคายานอกบัญชียาหลักแหงชาติไดเต็มจํานวน
หากมีลายเซ็นคณะแพทยรับรอง ซ่ึงในทางปฏิบัติมีการเซ็นรับรองไวลวงหนาทําใหแพทย
สามารถจายยานอกบัญชียาหลักแหงชาติแกผูปวยไดโดยผูปวยไมตองมีภาระคาใชจายใดๆ 

10  ระบบสวัสดิการขาราชการใชระบบจายตรงตั้งแตปลายป 2549   
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(capitation) ไดแก โครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (30 บาท) และระบบประกันสังคม  
สถานพยาบาลไมมีแรงจูงใจท่ีจะจายยาราคาแพงเนื่องจากไมสามารถเบิกคายาไดเพราะ
เปนระบบเหมาจายในอัตราตายตัวทําใหไมมีปญหาการจายยาที่มีราคาสูง  แตระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการเปนระบบการเบิกจายจริงตามคาบริการ (fee for 

service)  ภาระคาใชจายคายาจึงไมตกแกโรงพยาบาลเพราะสามารถเบิกไดจาก
กรมบัญชีกลาง รัฐบาลกลับเปนผูที่มีภาระตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอดังที่ทราบกัน
ดีวาคารักษาพยาบาลสําหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการไดเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วจากประมาณ 30,000 ลานบาทในป 2548 เปนกวา 60,000 ลานบาทในป 2552 เพ่ิมข้ึน
กวาเทาตัวในชวงเวลาเพียงส่ีป โดยกรมบัญชีกลางไดช้ีแจงวารอยละ 80 ของคาใชจาย หรือ
ประมาณ 40,000 ลานบาทนั้นเปนคายา  การศึกษานี้พบวา เกณฑการเบิกจายคายาของ
กรมบัญชีกลางนอกจากจะไมสรางแรงจูงใจใหโรงพยาบาลและแพทยประหยัดคาใชจายยา
แลว ยังกลับสงเสริมใหมีการจายยาที่มีราคาสูงใหแกผูปวยอีกดวยเพราะโรงพยาบาล
สามารถทํากําไรจากการจายยาที่มีราคาแพงมากกวายาที่มีราคาถูก  

จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงเกณฑการเบิกจายคายาตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 
จะเห็นไดวา หากแพทยจายยาสามัญเม็ดละ 1 บาทใหแกผูปวย โรงพยาบาลจะสามารถ
เบิกจายคายาดังกลาวจากกรมบัญชีกลางไดในราคา 1.50 บาท ทําใหมีกําไร 50 สตางค 
แตหากโรงพยาบาลจายยาตนแบบเม็ดละ 100 บาท  จะสามารถเบิกจายได 121 บาท 
(13+90*1.2) ทําใหมีกําไรสูงถึง 21 บาทตอเม็ด  การเลือกจายยาตนแบบที่มีราคาแพงจึง
เปนชองทางในการหารายไดของโรงพยาบาลของรัฐ   

ตารางท่ี 1  เกณฑการเบิกจายคายาตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 
หนวย: บาท 

ราคาตนทุนตอหนวย  ราคาที่ใหเบิกตอหนวย 
0.01-0.20 0.50 
0.21-0.50 1.00 
0.51-1 1.50 
1.01-10 1.50+125% ของสวนที่เกิน 1 บาท 
10.01-100 13+120%ของสวนที่เกิน 10 บาท 
100.01-1,000 126+115% ของสวนที่เกิน 100 บาท 
เกิน 1,000 1,161 + 110% ของสวนที่เกิน 1,000 บาท 

ที่มา:  ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ 

ทั้งนี้มีการกลาววา โรงพยาบาลของรัฐมีความจําเปนตองหารายไดสวนนี้เพ่ือไป
ชดเชยคาใชจายโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งเปนระบบเหมาจายรายหัว ซึ่ง
ประเด็นวาโรงพยาบาลขาดทุนจากการใหบริการโครงการหลักประกันสุขภาพจริงหรือไมก็
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ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู อยางไรก็ตาม การยัดเยียดยาราคาแพงใหแกผูปวยโดยไมจําเปน
เปนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูปวยอยางยิ่งเพราะยาทุกชนิดลวนมผีลกระทบ
ขางเคียงไมมากก็นอย การปรับเกณฑการเบิกจายคายาเพ่ือมิใหเกิดแรงจูงใจในการจาย
ยาราคาแพงจะชวยลดปญหาดังกลาวได    

ประการที่สอง ผูปวยที่รับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนไมสามารถปฏิเสธยา
ราคาแพงไดแมจะเปนผูที่ตองจายคายาเอง11 เพราะผูปวยสวนมากจะซื้อยาตามที่แพทย
ส่ังจากโรงพยาบาลที่รับการรักษามิไดไปซื้อจากรานขายยาทั่วไป แมในทางปฏิบัติจะ
สามารถปฏิเสธที่จะรับยาดังกลาวได เนื่องจากไมมีขอมูลรายละเอียดใดๆ เก่ียวกับช่ือหรอื
ราคาตอหนวยของยาที่แพทยส่ังเลยเพราะคายาทั้งหมดจะปรากฏอยูภายใตคาใชจาย
หมวด “ยา” บรรทัดเดียวในใบเสร็จเทานั้น  นอกจากนี้แลว สําหรับผูปวยใน โอกาสที่จะ
ปฏิเสธยายิ่งมีนอยมากเพราะขณะที่อยูบนเตียงผาตัดคงไมสามารถบอกแพทยไดวา คา
ยาสลบหรือน้ําเกลือที่ใหนั้นแพงเกินควร  ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมักมีการกํากับราคายา
สําหรับผูปวยในที่ในตางประเทศเรียกวา “hospital drugs”   

การศึกษานี้พบวา ราคายาที่จําหนายในโรงพยาบาลโดยทั่วไปไมสะทอนตนทุน มี
การกําหนดราคายาที่จําหนายสูงกวาตนทุนที่ซื้ออยางมาก โดยมีการบวกตนทุนอื่นๆ ไว
ในราคายา เชน คาสาธารณูปโภค หรือคาหอง เนื่องจากคาใชจายเก่ียวกับยาเปนคาใชจาย
ที่ผูปวยไมสามารถประมาณการไดลวงหนา ตางจากคาหอง คาแพทย คาบริการรักษา ฯลฯ 
ซึ่งเปนขอมูลเปดเผยที่ผูปวยสามารถเปรียบเทียบไดในการเลือกสถานพยาบาล โรงพยาบาล
จึงใชกลยุทธการตัดราคาคาหองเพ่ือดึงดูดกลุมลูกคาและชดเชยรายไดที่หายไปบางสวน
จากคายา ตัวอยางเชน ยา paracetamol ซึ่งมีราคาประมาณเม็ดละ 1 บาทในรานขายยา
ทั่วไป แตโรงพยาบาลจําหนายในราคา 3 บาท/เม็ดสําหรับผูปวยนอก  ขณะที่ยาที่จาย
ใหแกผูปวยในมีราคา 10-13 บาท/เม็ด  ทั้งนี้ราคาดังกลาวจะแตกตางกันในแตละโรงพยาบาล  
พฤติกรรมในการกําหนดราคายาของโรงพยาบาลเอกชนสะทอนใหเห็นวาเปนลักษณะการ
กําหนดราคาแบบแบงแยกตลาดระหวางกลุมลูกคาที่มีโอกาสในการตอบสนองตอราคาสูง 
(ผูปวยนอก) และกลุมลูกคาที่ไมมีโอกาสที่จะปฏิเสธยา (ผูปวยใน) 

การแกปญหาการกําหนดราคายาไมเปนธรรม รัฐอาจดําเนินการไดโดยให
สถานพยาบาลทุกแหงตองจําแนกรายการยาและราคาของยาแตละตัวในใบเสร็จรับเงิน 
เพ่ือใหผูปวยสามารถเปรียบเทียบราคายาได เพ่ือตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับยา  
นอกจากนี้แลวอาจมีขอหามมิใหมีการกําหนดราคายาตัวเดียวกันที่แตกตางกันระหวาง
คนไขในและคนไขนอก  สําหรับยาที่มีเฉพาะสําหรับคนไขในนั้น ภาครัฐอาจตองเขามา

                                                        
11  จากขอมูลรายไดประชาชาติของไทยของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาใชจาย

ดานสุขภาพของภาครัฐคิดเปนสัดสวนเพียงหน่ึงในสามของคาใชจายดานสุขภาพทั้งหมดของ
ประเทศ ซ่ึงหมายความวา ยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ตองจายคารักษาพยาบาลเอง  
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กํากับดูแลมิใหมีการคากําไรเกินควรโดยเริ่มจากการใหสถานพยาบาลเอกชนตองเปดเผย
รายละเอียดเก่ียวกับช่ือและราคาตอหนวยของยาที่ใชทั้งหมดในใบเสร็จดวย   

ประการสุดทาย เนื่องจากโครงสรางของตลาดยาในประเทศไทยยังมีลักษณะของ
การกระจุกตัวสูง ทําใหมีความเส่ียงตอการผูกขาดตามท่ีไดกลาวแลว  อนึ่ง การมีสิทธิบัตร
คุมครองมิไดหมายความวาผูผลิตสามารถขายยาตามราคาที่ตองการไดตามอําเภอใจ ใน 
ป 2545 องคกรเอกชนในประเทศแอฟริกาใตไดรองเรียนตอคณะกรรมการแขงขันทางการคา
ของประเทศแอฟริกาใตใหดําเนินคดีกับบริษัทยา GlaxoSmithKline ดวยขอหากําหนดราคา
ที่สูงเกินควรในกรณีของยารักษาโรคเอดส  การดําเนินการนี้สงผลใหบริษัทดังกลาวยินยอม
ที่จะใหผูผลิตยาภายในประเทศสามรายผลิตยาดังกลาวเพ่ือปอนตลาดทั้งของภาครัฐและ
ของเอกชน และยังสามารถสงออกยาดังกลาวไปยังประเทศขางเคียงไดอีกดวย ในลักษณะ
เดียวกัน ในป 2548 สํานักงานแขงขันทางการคาของอิตาลีมีคําส่ังใหบริษัทยา Merck ตอง
อนุญาตใหบริษัท Dobfar ในอิตาลีผลิตตัวยาซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ เพ่ือที่จะ
สงออกไปยังประเทศอื่นๆ ที่สิทธิบัตรคุมครองสารดังกลาวหมดอายุแลว และเพ่ือเปนการ
เตรียมพรอมใหมีการผลิตสารดังกลาวเพ่ือปอนตลาดในประเทศเมื่อสิทธิบัตรในประเทศ
อิตาลีจะหมดอายุลงในอีกสองปขางหนา  กรณีศึกษาของทั้งสองประเทศแสดงใหเห็นวารัฐ
สามารถใชกฎหมายการแขงขันทางการคาในการแกไขปญหาการผูกขาดตลาดยาที่สงผล
ใหยามีราคาแพงได โดยมิไดเปนการละเมิดความตกลง TRIPS ดวย  

กลาวโดยสรุป ประเทศไทยจําเปนตองมีการวางระบบในการกํากับดูแลราคายาทั้ง
ในสถานพยาบาลของรัฐและของเอกชนเพื่อใหมีการจายยาอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
ปองกันการกําหนดราคายาที่แพงเกินควร  ในอนาคตรัฐควรหันมาใหความสําคัญแก  
(1) การดูแลราคายาในสถานพยาบาลเอกชนเนื่องจากสองในสามของคาใชจายดานสุขภาพ
ของประเทศเปนคาใชจายในภาคเอกชน  และ (2) การกํากับดูแลราคายาตนแบบ เพราะ
คาใชจายยาประมาณสามในสี่เกิดจากยาตนแบบที่ผลิตโดยบริษัทตางชาติ12  เนื่องจากยา
เหลานี้มีราคาสูงกวายาชื่อสามัญหลายเทา หากรัฐสามารถดูแลราคายาเหลานี้ไดก็จะ
สามารถประหยัดงบประมาณและคาใชจายดานสุขภาพของประเทศโดยรวมไดอยางมี
นัยสําคัญ 

ระบบสทิธิบตัรในประเทศไทย 

ในชวงสิบกวาปที่ผานมา ระบบสิทธิบัตรของประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไป
คอนขางมากโดยเฉพาะในแงของการคุมครอง ไทยไดยกระดับความคุมครองสิทธิบัตรให
เขมงวดข้ึนทั้งในดานระยะเวลาคุมครองและขอบเขตการคุมครองอันเปนผลมาจาก

                                                        
12 คํานวณจากฐานขอมูล IMS World Review (2008) 
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แรงผลักดันของสหรัฐฯ และการเขาเปนสมาชิกความตกลง TRIPS จากผลงานวิจัยที่ผานมา 
การท่ีประเทศกําลังพัฒนายกระดับการคุมครองสิทธิบัตรใหเขมงวดข้ึนมักกอใหเกิดชองวาง
ที่กวางข้ึนระหวางจํานวนสิทธิบัตรตางชาติและสิทธิบัตรของคนในชาติ  นอกจากนี้ การ
ยกระดับความคุมครองสิทธิบัตรใหเขมงวดยังไมสามารถชวยใหมีการสรางนวัตกรรมและ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มข้ึนได เพราะประเทศที่จะสามารถสรางนวัตกรรม
และใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไดจะตองมีปจจัยพ้ืนฐานอื่นๆ 
ประกอบดวย เชน การเขาถึงแหลงเงินทุน คุณภาพของการศึกษาและแรงงาน ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี การสะสมทุนความรู ตลอดจนสถาบันทางเศรษฐกิจ  

ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของระบบสิทธิบัตรไทย คือ ความตองการจดทะเบียน
สิทธิบัตรมีมากเกินกวาขีดความสามารถดานองคกรและบุคลากรในประเทศไทยจะสามารถ
รองรับได จึงมีความเส่ียงที่จะนําไปสูการลดคุณภาพของสิทธิบัตร เชน สิทธิบัตรที่ออก
ใหแกการประดิษฐที่ไมสมควรไดรับการจดทะเบียน (ไมมีความใหม ไมมีข้ันการประดิษฐที่
สูงข้ึน และไมสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม) ซึ่งปญหาคุณภาพสิทธิบัตรมีโอกาส
เกิดข้ึนไดมากกับการประดิษฐที่มีระดับเทคโนโลยีสูงซึ่งตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญอยางยิ่งในการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ ดังนั้นประเทศไทยควรมีการปรับการ
คุมครองสิทธิบัตรใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมสมควรเรงปรับเพ่ิมระดับการคุมครอง
สิทธิบัตรใหเขมงวดข้ึนกวาที่เปนอยู คณะผูวิจัยไดนําเสนอมาตรการในการปรับปรุงระบบ
สิทธิบัตรของไทยใหมีความเหมาะสมมากข้ึนดังตอไปนี้ 

1. การปรับการคุมครองสทิธิบัตรใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

ปจจุบันยังมีการใหคําจํากัดความท่ีคลาดเคล่ือนโดยกําหนดวากฎเกณฑและทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนการประดิษฐ ซึ่งอาจมีผลใหกฎเกณฑและทฤษฎี
ดังกลาวกลายเปนการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองในอนาคตหากมีความตกลงระหวาง
ประเทศใหคุมครองการประดิษฐในทุกสาขาโดยไมมีขอยกเวน ประเทศไทยจึงควรปรับปรุง
แกไขขอบเขตของการประดิษฐไมใหรวมถึงกฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  นอกจากนี้ไทยไมควรขยายขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับการคุมครอง
ภายใตสิทธิบัตรใหกวางกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรขยายการคุมครอง
ไปยังพันธุพืช พันธุสัตว ซอฟตแวร และวิธีการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการ
ไทยไมมีความไดเปรียบในการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในสาขาดังกลาว  

สําหรับการปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคสําคัญของนักประดิษฐ คือ การยกเลิก
โทษอาญาโดยเฉพาะโทษจําคุกในคดีที่เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิบัตร เพราะการละเมิด
สิทธิบัตรไดมีการครอบคลุมรวมไปถึงการใชผลิตภัณฑที่ไมใชเพ่ือการคาดวย ซึ่งมีผล
กอใหเกิดความหวาดกลัวแกนักประดิษฐที่ตองการนําไปวิจัยและพัฒนา และควรปรับปรุง
แกไขกฎหมายสิทธิบัตรใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน เชน ยกเลิกโทษทางอาญาโดยเฉพาะ
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โทษจําคุกสําหรับการวิจัยและพัฒนาโดยกระบวนการวิศวกรรมยอนกลับ13 เพราะการทํา
วิศวกรรมยอนกลับเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชกันโดยทั่วไปในหลาย
อุตสาหกรรมของประเทศตางๆ 

2. การปรับโครงสรางคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการรักษาสิทธิในสิทธิบัตร  

กรมทรัพยสินทางปญญาควรพิจารณาขึ้นคาธรรมเนียมรายปในการจดทะเบียน
และการรักษาสิทธิในสิทธิบัตร โดยเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐใหสูงข้ึน โดยอาจเพ่ิมให
สูงใกลเคียงกับของประเทศพัฒนาแลวมากข้ึน เชน ข้ึนคาธรรมเนียมหาถึง 10 เทา เนื่องจาก
โครงสรางคาธรรมเนียมสิทธิบัตรที่เปนอยูในปจจุบันไมเอื้อประโยชนตอคนไทยเทาที่ควร 
และนาจะตํ่ากวาตนทุนทางสังคมที่เกิดจากการผูกขาดทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจนําเอาระบบ
การคิดคาธรรมเนียมตามจํานวนขออางถือสิทธิมาใช การปรับโครงสรางคาธรรมเนียม
ดังกลาวจะทําใหการจดสิทธิบัตรโดยรวมลดลง ซึ่งจะชวยลดการผูกขาดทางเทคโนโลยี 
อยางไรก็ตาม สําหรับบุคคลธรรมดา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีทรัพยากรทางการเงินจํากัด การปรับเพ่ิมคาธรรมเนียม
จะเปนตนทุนที่สําคัญในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นรัฐควรใหการอุดหนุนแก
บุคคลธรรมดาและ SMEs ในการจดทะเบียนและรักษาสิทธิแทน 

3. การเพ่ิมคุณภาพในการตรวจสอบสิทธิบัตร 

การตรวจสอบสิทธิบัตรที่เขมงวดจะชวยลดจํานวนสิทธิบัตรที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจ
กีดขวางการเขาสูตลาดของผลิตภัณฑของผูประกอบการไทยได ทั้งนี้กรมทรัพยสินทาง
ปญญาควรสนับสนุนใหผูเช่ียวชาญจากภาครัฐและสถาบันการศึกษาชวยกันจัดทําคูมือ
แนวทางการตรวจสอบสิทธิบัตร ซึ่งระบุอยางชัดเจนวาสิ่งประดิษฐใดไมสามารถขอรับ
สิทธิบัตรได  โดยอาจใชแนวทางการตรวจสิทธิบัตรยาของ WHO-ICTSD-UNCTAD  ซึ่ง
จัดทําข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใสของระบบสิทธิบัตรยาโดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนา เพื่อชวยใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบตอ
สาธารณสุขซึ่งเกิดจากสิทธิบัตรที่ไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ ในปจจุบันกรมทรัพยสินทาง
ปญญาไดต้ังเปาหมายการตรวจสิทธิบัตร โดยกําหนดใหเจาหนาที่แตละคนตรวจสิทธิบัตร
ตางประเทศและสิทธิบัตรไทยตามจํานวนที่กําหนด สําหรับชวงการประกาศโฆษณาคําขอ
สิทธิบัตร นอกจากกรมทรัพยสินทางปญญาจะประกาศเปนการท่ัวไปแลว ควรจัดสงคํา

                                                        
13  วิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) คือ กระบวนการคนหาโครงสราง ฟงกชันการทํางาน

ของอุปกรณหรือระบบหน่ึงๆ มักเกี่ยวของกับการแยกชิ้นสวนของอุปกรณออกจากกัน (ไดแก 
เคร่ืองกล อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวร) แลววิเคราะหการทํางานในแตละสวน จากน้ันจึง
นํามาสรางอุปกรณใหมหรือโปรแกรมใหมที่ทํางานไดเหมือนเดิมโดยมิไดคัดลอกจากตนแบบ 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 83 เดือนมิถุนายน 2553 (ฉบับพิเศษ) 
 การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบ 

จากการเจรจาเขตการคาเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา 
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ประกาศโฆษณาใหแกสมาคมผูประกอบการที่เปนกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะ และควรมี
การขยายเวลาในการยื่นคัดคานสิทธิบัตรมาตรา 31 ของพระราชบัญญติสิทธิบัตร จาก
ระยะเวลา 90 วันนับต้ังแตวันประกาศโฆษณาเปน 180 วัน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียหรือบุคคล
ทั่วไปมีโอกาสไดเตรียมขอมูลที่ตองใชในการยื่นคัดคานมากยิ่งข้ึน   

4. การเสริมกําลังคนและปรับโครงสรางองคกร 

ในระยะสั้น กรมทรัพยสินทางปญญาควรปรับเพ่ิมจํานวนเจาหนาที่ตรวจสอบ
สิทธิบัตรในสวนที่เปนตําแหนงวิชาการ เนื่องจากไมไดมีการปรับจํานวนเพ่ิมข้ึนมาต้ังแต 
ป 2546 ทําใหเจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตรของไทยแตละคนมีภาระงานมาก ซึ่งสัดสวน
จํานวนคําขอสิทธิบัตรตอเจาหนาที่ตรวจสอบของไทยสูงกวาประเทศพัฒนาแลวสองถึง
สามเทา และควรมีแผนการในการปรับคาตอบแทนของเจาหนาที่ตรวจสิทธิบัตรใหไม
แตกตางจากคาตอบแทนของบุคลากรในภาคเอกชนที่มีทักษะใกลเคียงกัน นอกจากการ
ปรับปรุงทรัพยากรบุคคลทั้งทางดานปริมาณและสวัสดิการของพนักงานแลว ควรอาศัย
การปรับโครงสรางของสํานักสิทธิบัตรควบคูกันไปดวย ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากรใหแตกตางจากของระบบ
ราชการได  

5. การสนับสนุนการเฝาระวังสิทธบัิตรของภาควิชาการและองคกรเอกชน  

รัฐบาลควรสงเสริมใหนักวิชาการ หรือองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไรท่ีมี
ความเช่ียวชาญติดตามและเฝาระวังการยื่นจดสิทธิบัตรในสาขาที่มีความสําคัญและมี
ผลกระทบสูงตอประชาชน เชน ในกรณีของผลิตภัณฑยา อาจใหการสนับสนุนคณะ
นักวิชาการดานเภสัชกรรมในการเฝาระวังสิทธิบัตรผลิตภัณฑยา เพ่ือคัดคานมิใหสิทธิบัตร
ที่ไมมีคุณสมบัติครบถวนไดรับการจดทะเบียน   
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