มาตรการบังคับใชสิทธิกับปญหาการเขาถึงยา:
ขอพิจารณาดานกฎหมายและความตกลงระหวางประเทศ
จักรกฤษณ ควรพจน*
ประเด็นดานทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมา ไดแก
ปญหาผลกระทบของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตอการสาธารณสุขของประเทศกําลังพัฒนา
อันเปนผลมาจากการระบาดของโรคเอดส และโรครายแรงอื่นๆ ความแตกตางทางความคิดระหวาง
กลุมโลกเหนือและโลกใตเกี่ยวกับปญหาทรัพยสินทางปญญาและการสาธารณสุข กอใหเกิดขอขัดแยง
และนําไปสูการเจรจาระหวางประเทศในองคการการคาโลก (World Trade Organisation) และ
องคการอื่นๆ เชน องคการอนามัยโลก (World Health Organisation) องคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (World Intellectual Property Organisation) ฯลฯ ประเทศที่พัฒนาแลวมองวา การไมมีการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จะสงผลกระทบตอประโยชนของ
บรรษัทยาขามชาติ อันจะมีผลโดยตรงตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดคนยาใหมๆ แตประเทศ
กําลังพัฒนาเห็นวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาควรนําไปสูการยกระดับการสาธารณสุขของ
ประเทศ และสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนายาที่เปนประโยชนอยางเทาเทียมกันทั้งตอประเทศที่
พัฒนาแลวและต อประเทศยากจน บทความนี้มีความมุงหมายที่จะศึกษามาตรการบังคับใชสิท ธิ
(Compulsory licensing) ซึ่งเปนกลไกสําคัญภายใตระบบสิทธิบัตร ในอันที่จะควบคุมการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรใหเปนไปโดยชอบ และในการสงเสริมนโยบายการเขาถึงยาและยกระดับการสาธารณสุขของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยจะอธิบายถึงบทบาท ความสําคัญ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช
มาตรการดังกลาว

1. การคุมครองสิทธิบัตรยาภายใตความตกลงทริปส
ความตกลงทริปส (TRIPS Agreement) ซึ่งเปนความตกลงพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก
กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการคุมครองทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับ
กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก โดยกําหนดมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาหลาย
ลักษณะ ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองเทคโนโลยีผลิตภัณฑยา ความตกลงทริปสกําหนดหลักการที่
เกี่ยวของไวดังนี้
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• ใหมีการคุมครองการประดิษฐที่เกีย่ วกับยา และสิ่งมีชีวติ (โดยมีขอยกเวนบางประการ)
ทั้งการประดิษฐที่เปนผลิตภัณฑ และกรรมวิธี
• หามการปฏิบตั ิที่แตกตางในเรื่องสิทธิตามสิทธิบัตร ทั้งทีเ่ กี่ยวกับสาขาของเทคโนโลยี และ
สถานทีท่ ี่ทาํ การประดิษฐ
• ใหมีการคุมครองสิทธิตามสิทธิบัตรเปนกําหนดเวลา 20 ป
• จํากัดขอบเขตขอยกเวนสิทธิ
• กําหนดเงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสทิ ธิ
• กําหนดใหมีการบังคับสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ
ความตกลงทริปสมิไดมีวัตถุประสงคที่จะทําใหกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
ตางๆ เปนไปในแนวทางเดียวกัน (harmonisation of law) หากแตเพียงกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
การคุมครอง ดวยเหตุน้ี การที่ประเทศสมาชิกกําหนดบทบัญญัติในกฎหมายภายในของตนแตกตางไป
จากบทกฎหมายที่มีอยูในประเทศที่พัฒนาแลว หรือแตกตางไปจากกฎหมายแมแบบขององคการ
ระหวางประเทศเชนองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Model Law) ยอมไมถือวาเปนการ
ละเมิดตอพันธกรณีของความตกลงทริปส หากบทบัญญัติที่แตกตางนั้นมิไดทําใหกฎหมายภายในของ
ประเทศสมาชิกมีมาตรฐานที่แตกตางไปจากมาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปส
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงทริปส ประเทศสมาชิกขององคการ
การคาโลกอาจกําหนดบทบัญญัติในกฎหมายภายใน ที่กอใหเกิดความสมดุลระหวางสิทธิและหนาที่
ของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งกําหนดมาตรการที่สงเสริมใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ1 เชน กําหนดบทบัญญัติที่คุมครองการสาธารณสุข โภชนาการ และประโยชนสาธารณะ
ในสาขาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ ยิ่งกวานั้น ประเทศ
สมาชิกอาจกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไปในทางมิชอบ หรือ
ปองกันการกระทําที่ขัดขวางการถายทอดเทคโนโลยีได2
ในเรื่องยาและการสาธารณสุข กฎหมายทรัพยสินทางป ญญาของประเทศตางๆ มีความ
แตกตางกันมาโดยตลอด นโยบายสาธารณะและประโยชนของสาธารณชนไดถูกใชเปนปจจัยเพื่อ
บัญญัติกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศตางๆ จวบจนกระทั่งเมื่อความตกลงทริปสมีผลใช
บังคับ หลักการใหญในกฎหมายของนานาประเทศ จึงมีความสอดคลองกลมกลืนกันมาขึ้น แตทั้งนี้ก็
มิไดหมายความวา กฎหมายของประเทศตางๆ จะมีหลักการที่เหมือนกันไปทั้งหมด กฎหมายทรัพยสิน
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ทางปญญา โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิบัตรดานยา ยังคงมีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องเงื่อนไขของการ
คุมครอง ขอบเขตของสิทธิ ขอยกเวนสิทธิ และการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
ประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญจะบัญญัติกฎหมายที่ใหการคุมครองสิทธิในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อ
ส ง เสริ ม การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น และปกป อ งผลประโยชน ข องบรรษั ท ข า มชาติ ข องตน แต ทั้ ง นี้ ก็ มิ ไ ด
หมายความวา นโยบายสงเสริมการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของประเทศที่พัฒนาแลวจะ
ไมไดถูกคัดคาน หรือไดรับการวิพากษวิจารณจากสังคมของตน เชน กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐไดถูก
วิจารณอยางมาก วาเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือปกปองผลประโยชนของผูทรงสิทธิแต
เพียงดานเดียว โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม ไมวาจะเปนผลที่กีดกันการแลกเปลี่ยนและขัดขวาง
การถายทอดขอมูลความรูในแวดวงวิชาการ หรือทําใหสินคาจําเปนมีราคาที่สูงเกินสมควร กอความ
เดือดรอนตอผูบริโภค3 และลาสุด ขอวิพากษตอระบบสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มุงไปที่
ความไมมีประสิทธิภาพของระบบสืบคนและการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ทําใหมีการออกสิทธิแก
การประดิษฐดอยคุณภาพจํานวนมาก ซึ่งการประดิษฐเหลานั้นขาดคุณสมบัติที่จะขอรับการคุมครอง4
ประเทศกํ าลั ง พัฒ นาซึ่งขาดแคลนศักยภาพด านเทคโนโลยี มองไมเ ห็น ความจํ า เปน ที่จะ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับสูง โดยมองวาการคุมครองในระดับสูงจะไมเปนประโยชนตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตน แตจะกลับสงเสริมใหเกิดการผูกขาดตลาด กีดขวางการวิจัย
และกอใหเกิดปญหาสังคมหลายประการ ประเทศยากจนจึงตองการใหมีการตีความบทบัญญัติของ
ความตกลงทริปสอยางยืดหยุน ใหการคุมครองสิทธิอยางจํากัด กําหนดขอยกเวนสิทธิอยางกวาง และ
นํามาตรการควบคุมการใชสิทธิที่มีประสิทธิภาพมาใช เชน มาตรการบังคับใชสิทธิ กฎหมายแขงขัน
ทางการคาหรือกฎหมายปองกันการผูกขาด (competition or anti-trust law) และกลไกควบคุมราคา
สินคา (price control mechanisms) เปนตน
นักวิชาการฝายประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากแนะนําวา ประเทศกําลังพัฒนาไมควรถือวา
การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเป น เป า หมายสุ ด ท า ย แต ค วรมองกฎหมายลั ก ษณะนี้ ว า เป น
เครื่องมือเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ (a means to an end,
rather than an end in itself) โดยจะตองมองการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเชื่อมโยงกับมิติดาน
เศรษฐกิจสังคมอื่นๆ อาทิเชน การสาธารณสุข การแขงขันทางการคา การสงเสริมการเกษตร การ
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อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม การถ า ยทอดเทคโนโลยี ป ญ หาความยากจน การ
คุมครองผูบริโภค และการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม5
ในแงนี้ กฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึงไมควรถูกบัญญัติ และบังคับใชอยางเปนเอกเทศ
หากแตจะตองเปนไปโดยสอดคลองในทิศทางเดียวกับกฎหมายและนโยบายอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายแข ง ขั น ทางการค า กฎหมายคุ ม ครองและถ า ยทอดเทคโนโลยี กฎหมายยาและการ
สาธารณสุข กฎหมายดานการเกษตร กฎหมายทรัพยากร กฎหมายอุตสาหกรรม ฯลฯ

2. บทบาทของสิทธิบัตรเพื่อสงเสริมการวิจัยดานสาธารณสุข
งานศึกษาจํานวนมากไดสรุปในทํานองเดียวกันวา อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพา
ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญามากที่สุด เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่อาศัยการวิจัยและ
พัฒนา (research-based industry) สิทธิผูกขาดตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาจะเปดโอกาสให
บรรษัทหาประโยชนเพื่อทดแทนคาใชจายการวิจัย ผลกําไรที่ไดจะสามารถนําไปใชเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาในอนาคต6
การแพรระบาดของโรคเอดส ไดกอใหเกิดขอโตเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของทรัพยสินทาง
ป ญ ญาต อ สั ง คม โดยเฉพาะต อ การเข า ถึ ง ยาของประเทศยากจน อย า งไรก็ ดี ป ญ หาเรื่ อ งการ
สาธารณสุขของประเทศกําลังพัฒนานั้น เกี่ยวของกับประเด็นที่กวางกวาปญหาการระบาดของโรค
เอดส หรือกวาปญหาเรื่องการเขาถึงยาตานไวรัส เพราะในความเปนจริง แมวาโรคเอดสจะเปนสาเหตุ
สําคัญของการตายในประเทศกําลังพัฒนา แตโรครายแรงอื่นที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนใน
ประเทศเหลานั้นก็ยังมีอยู ไมวาจะเปนโรควัณโรค มาลาเรีย ไขเลือดออก หรือโรคหัด
ป ญ หาด า นสาธารณสุ ข ที่ เ กิ ด จาโรคแต ล ะชนิ ด มี ค วามแตกต า งกั น นโยบายด า นการ
สาธารณสุขในแตละโรคจึงควรแตกตางกันไปดวย สําหรับโรคที่เปนปญหารวมกันของประเทศที่พัฒนา
แลวและประเทศกําลังพัฒนา การวิจัยและพัฒนาที่ไดรับการสงเสริมดานการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาอาจเปนประโยชนตอประเทศทั้งสองกลุม แตสําหรับโรคที่เปนปญหาเฉพาะของประเทศกําลัง
พัฒนา เชน มาลาเรีย ไทฟอยด และโรคเอดสบางสายพันธุ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในประเทศ
ที่พัฒนาแลว จะไมกอใหเกิดประโยชนแกประเทศกําลังพัฒนา หากพิจารณาโรคเอดสเปนตัวอยาง โรค
5

Reichman, J. (1997) “From Free Riders to Fair Followers: Global Competition under the TRIPS
Agreement” New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 29; Correa, C. (1999)
“Review of the TRIPS Agreement: Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries” Journal
of World Intellectual Property, Vol. 2, No. 6.
6
Scherer, F.M. (2001) “The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals”, Revue Internationale
de Droit Economique, Special Edition, pp.109-112.
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เอดสที่ระบาดในประเทศกําลังพัฒนานั้น เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เปนคนละชนิดพันธุกับเชื้อเอชไอวี
ที่พบในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งวัคซีนหรือยายับยั้งไวรัสสําหรับเชื้อเอชไอวีทั้งสองกลุมยอมแตกตาง
กันดวย การวิจัยและพัฒนาโรคเอดสสวนใหญมุงไปสูการคิดคนยาที่เปนประโยชนตอการตอสูการ
ระบาดของโรคเอดสของประเทศตะวันตก ซึ่งการวิจัยดังกลาวอาจไมเปนประโยชนตอประเทศกําลัง
พัฒนาเทาใดนัก
คํานวณวา งบประมาณวิจัยดานสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเขตรอนที่พบในประเทศกําลังพัฒนา
นั้นมีอยูเพียงรอยละ 5 ของงบประมาณการวิจัยสาธารณสุขทั้งหมด7 การวิจัยยาของบริษัทเอกชน
มักจะถูกกําหนดโดยโอกาสทางการตลาดและดวยการตัดสินใจเชิงธุรกิจ มากกวาจะพิจารณาถึงปจจัย
ดานสังคม หรือถึงปญหารายแรงที่ประชากรโลกเผชิญ โรคซึ่งมีตลาดที่ไมนาดึงดูดใจเนื่องจากขาด
กําลังซื้อ เชน โรคมาลาเรีย ไขเลือดออก และวัณโรค มักจะไมไดรับความสนใจจากภาคเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนา จากจํานวนยาที่ผลิตในรอบ 25 ปที่ผานมาทั้งสิ้น 1,393 ตัวยา มีเพียง 13 ตัวยา
เทานั้น ที่ผลิตขึ้นเพื่อใชรักษาโรคที่พบในภูมิอากาศเขตรอน8 แตสําหรับโรคที่เปนปญหาของประเทศ
ที่พัฒนาแลว เชน โรคความดันโลหิต ไขมันในเสนเลือด เบาหวาน โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
หรือโรคที่เปนปญหารวมกันของประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา สถานการณกลับเปน
ตรงกันขาม ปจจุบันทุนที่ใชเพื่อการวิจัยโรคเอดสนั้นมีจํานวนที่สูงมาก (โดยสวนใหญเปนทุนสําหรับ
วิจัยเชื้อไวรัสสายพันธุที่พบในประเทศตะวันตก) ทุนวิจัยโรคเอดสนั้นสูงกวาทุนวิจัยโรคมาลาเรียและ
วัณโรคซึ่งมีจํานวนเพียงนอยนิด สวนโรคที่ไมพบในประเทศที่พัฒนาแลวเลย เชน โรคไหลตาย หรือโรค
เรื้อนนั้น ก็ไมปรากฏวามีการทําการวิจัยโรคดังกลาวโดยบรรษัทยา หรือโดยสถาบันวิจัยของประเทศที่
พัฒนาแลวแตอยางใด
แมผูสนับสนุนระบบทรัพยสินทางปญญา จะไดยืนยันถึงประโยชนของการคุมครองสิทธิในการ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีประโยชน ขอเท็จจริงกลับแสดงใหเห็นวา นับตั้งแต
สิทธิบัตรยามีผลใชบังคับทั่วโลกอันเนื่องมาจากความตกลงทริปส ความกาวหนาทางนวัตกรรมใน
สาขานี้กลับมีอัตราที่ลดลง โปรดพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ ในป 2528 มีสารเคมีใหมที่มีคุณสมบัติออก
ฤทธิ์ทางยาจํานวน 60 ตัวยา ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (US Food and
Drug Administration) แตในป 2543 สารเคมีใหมที่ไดรับอนุมัติกลับมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 27 ตัว
ยา ตัวยาใหมที่ถูกคิดคนขึ้นมีตัวเลขที่ผกผันกับจํานวนสิทธิบัตรยาที่ออกในสหรัฐอเมริกา โดยในป

7

Commission on Intellectual Property Rights (2002), Integrating Intellectual Property Rights and
development Policy, London, Ch.2. Available at http://www.iprcommission.org
8
Trouiller, P. et al (2002) “Drug Development for Neglected Diseases: a Deficient Market and a
Public Health Policy Failure” The Lancet, vol. 359, p.2188.
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2543 สิทธิบัตรในหมวดยาที่ออกโดยสํานักงานสิทธิบัตรสหรัฐ มีจํานวนที่สูงถึง 6,730 ฉบับ9 อันแสดง
วา สิทธิบัตรสวนใหญมิไดออกใหเพื่อคุมครองยาใหม หากแตออกใหเพื่อคุมครองกรรมวิธีการผลิตที่มี
การปรับเปลี่ยนไปใชสูตรผสมใหมของตัวยาที่มีอยูแลว (new formulations of existing drugs) และ
เพื่อคุมครองการใชใหมของยาที่มีอยูแลว (new uses of known compounds) มีรายงานวาในชวงป
2532 ถึง 2543 จากจํานวน 1,035 ตัวยาที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ ปรากฏ
วามีเพียง 153 ตัวยาที่เปนยาที่มีสารเคมีใหมที่มีผลสําคัญในการเวชกรรม ที่เหลือลวนแตเปนตัวยาที่มี
การปรับเปลี่ยนสูตรและสวนผสมที่ไมทําใหเกิดผลสําคัญทางการแพทยแตประการใด10
ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเอดส เปาหมายหลักคือการพัฒนาวัคซีนเพื่อตอสูเชื้อไวรัสสายพันธุ B
ซึ่งเปนชนิดพันธุที่ระบาดในประเทศที่พัฒนาแลว แตมีวัคซีนเพียงไมกี่ชนิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยับยั้ง
ไวรัสเอชไอวีสายพันธุ A และ C ที่พบในประเทศกําลังพัฒนา11 หรือในกรณีวัณโรค ประเมินวา
ปจจุบันทั่วโลกมีผูปวยจากโรคนี้จํานวน 8 ลานคน ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนประชากรของประเทศกําลัง
พัฒนา แมการระบาดของวัณโรคไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในรอบสิบปที่ผานมา แตไมปรากฏวามีการ
พัฒนาคิดคนยารักษาวัณโรคขึ้นใหมเลยในรอบ 30 ป12
สําหรับการวิจัยโดยภาครัฐ คาใชจายการวิจัยภาครัฐของประเทศที่พัฒนาแลวแตกตางกับ
ประเทศกําลังพัฒนาเปนอยางมาก จากจํานวนคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดในป 2541
ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 37,000 ลานดอลลารนั้น คาใชจายดานการวิจัยสาธารณสุขที่ใชจายโดยภาครัฐ
ของประเทศกําลังพัฒนาคิดเปนสัดสวนที่นอย เปนจํานวนเงินเพียง 2,500 ลานดอลลารเทานั้น เฉพาะ
แตสถาบันสาธารณสุขแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (US National Institute of Health) เพียงแหงเดียว ก็
ใชเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนจํานวนถึง 20,000 ลานดอลลาร13
ขอมูลขางตนไดแสดงถึงความไมเทาเทียมกันของศักยภาพดานการผลิตยา และประโยชนที่
แตกตางกันอยางมากของการการวิจัยและพัฒนายา และถึงแมวาจะมีการคิดคนยาหรือกรรมวิธีการ
รักษาโรคที่เปนประโยชนตอคนทุกคน การเขาถึงและประโยชนจากเทคโนโลยีเวชกรรมและอายุรกรรม
9

NIHCM (2002) “Changing Patterns of Pharmaceutical Innovation”, National Institute for Health Care
Management Foundation, Washington DC.
10
Ibid.
11
UNAIDS (2002) “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2002”, UNAIDS, Geneva, p.105.
12
The Global Alliance for TB Drug Development (2001) “The Economics of TB Drug Development”,
The Global Alliance for TB Drug Development, New York.
13
MSF (2001) “Fatal Imbalance: The Crisis in Research and Development for Drugs for Neglected
Diseases”, Médecins sans Frontière, Brussels. Available at:
http://www.msf.org/source/access/2001/fatal/fatal.pdf
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ก็หาไดตกเปนประโยชนแกคนทุกคนอยางเทาเทียมกันไม เพราะการเขาถึงเทคโนโลยียังคงขึ้นอยูกับ
กําลังซื้อของประชาชน และขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานดานสาธารณสุขของแตละประเทศ ในแงนี้ ราคายา
และคาใชจายในการรักษาพยาบาล เปนองคประกอบสําคัญตอความสามารถของประชาชนในการ
เขาถึงยาและการรักษาพยาบาล ในประเทศอุตสาหกรรม การสาธารณสุขจะไดรับการจัดสรรใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึงโดยผานระบบรัฐสวัสดิการและการประกันสุขภาพ แตในประเทศกําลังพัฒนา
สวนใหญ การสาธารณสุขของประเทศยังขึ้นอยูกับความสามารถในการซื้อของประชาชน ประชาชนที่
ยากจนจํานวนมากตองถูกตัดโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุข เนื่องจากขาดแคลนปจจัยทาง
เศรษฐกิจ
คาใชจายเพื่ อปองกันการระบาดของโรคเอดสนับเปนตัวอยางที่ดี ประเทศกําลังพัฒนามี
คาใชจายโดยเฉลี่ยสําหรับการสาธารณสุขที่ 23 ดอลลารตอคนตอป แตคาใชจายสําหรับยาตานไวรัส
เอชไอวีที่เปนยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดโลกนั้นสูงกวา 200 ดอลลารตอคนตอป14 องคการ
อนามัยโลกประเมินวา มีผูติดเชื้อเอดสเพียงรอยละ 5 ของจํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกที่มีโอกาสเขาถึงยา
ซึ่งประสบ
ตานไวรัส และครึ่งหนึ่งของผูที่มีโอกาสเขาถึงยาก็เปนผูติดเชื้อในประเทศบราซิล15
ความสําเร็จอยางสูงในการผสมผสานมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมการเขาถึงยาของประชาชน ดังจะได
กลาวถึงตอไป
สถิติตัวเลขขางตน นําไปสูคําถามวา ระบบทรัพยสินทางปญญามีบทบาทอยางไรในการ
สงเสริมการวิจัยเพื่อแกปญหาสาธารณสุขของประเทศกําลังพัฒนา ยกเวนเฉพาะแตโรคที่เปนปญหา
รวมของประเทศที่พัฒนาแลวดวยเทานั้น ที่ประเทศกําลังพัฒนาอาจไดรับประโยชนจากการวิจัย (แต
ทั้ ง นี้ ก็ ยั ง คงขึ้ น อยู กั บ ความสามารถในการจ า ยของประเทศเหล า นั้ น ด ว ย) อาจกล า วได ว า ระบบ
ทรัพยสินทางปญญามีประโยชนนอยมากตอการสาธารณสุขของประเทศยากจน

3. สิทธิบัตรกับปญหาการเขาถึงยา
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะสิทธิตามสิทธิบัตร เปนสิทธิผูกขาด การที่ผูทรงสิทธิมี
อํานาจผูกขาดตลาด ยอมทําใหผูทรงสิทธิมีแนวโนมจะแสวงหากําไรในอัตราสูง ซึ่งก็หมายถึงการ
จําหนายสินคาในราคาที่สูงสุดเทาที่จะเปนไปได ขอควรพิจารณาประการแรกคือ สิทธิบัตรปดกั้น
โอกาสของประเทศยากจนที่จะเขาถึงยาจริงหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่มี
ขนาดเล็ก ดวยเหตุที่สิทธิบัตรอยูภายใตหลักดินแดนที่ผูประดิษฐจะตองขอรับความคุมครองในทุก
14

MSF and HAI, Improving Access to Essential Medicines in East Africa: Patents and Prices in a
Global Economy, Report on the East African Access to Essential Medicines Conference Organised
by Médecins Sans Frontières (MSF) and Health Action International (HAI), Nairobi, 15-16 June 2000.
15
WHO Press Release No.28, 22 April 2002.
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ประเทศที่ตองการผูกขาดตลาด จึงมีความเปนไปไดนอยมากที่บรรษัทยาขามชาติ จะเขาไปขอรับ
สิทธิบัตรในประเทศขนาดเล็กที่ไมมีความสําคัญในทางการตลาด การไมมีสิทธิบัตรยอมหมายความวา
ประเทศเล็กๆ เหลานั้น สามารถจะใชประโยชนจากการประดิษฐยาไดโดยไมมีขอจํากัด จากการ
สํารวจสิทธิบัตรในประเทศแอฟริกา 56 ประเทศพบวา มีการขอรับสิทธิบัตรยาตานไวรัสเอชไอวีใน
ประเทศเหลา นั้ น เพีย งรอยละ 21.6 ของยาทั้ง หมด และมีจํา นวนถึ ง 13 ประเทศที่ไมมีการขอรั บ
สิทธิบัตรในยาเหลาตานไวรัสเอดสเลย16 ดังนั้น จึงมีการตั้งขอสงสัยตอขอกลาวอางที่วา สิทธิบัตรเปน
ตัวการสําคัญที่ปดกั้นประเทศยากจนไมใหเขาถึงยาจําเปน
อาจเปน ความจริ งที่ประเทศขนาดเล็กไมใชตลาดสํา คัญ และไมมีความเสี่ยงเรื่องการทํา
ละเมิดสิทธิบัตร อันมีผลใหบรรษัทยาขามชาติไมเขาไปขอรับสิทธิบัตรในประเทศเหลานั้น แตตองไม
ลืมวาประเทศขนาดเล็กโดยเฉพาะประเทศที่อยูในทวีปแอฟริกา ลวนแตไมอยูในฐานะที่จะพึ่งตัวเองใน
ดานยาไดเลย หากแตจะตองพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนาขนาดใหญ เชน
บราซิล หรื ออิน เดีย ดว ยการนํา เข า ยามาจากประเทศเหลา นั้ น ซึ่ง เมื่อ มีการขอรั บสิท ธิบัต รยาใน
ประเทศที่เปนแหลงผลิตยา ก็จะทําใหประเทศที่ยากจนหมดโอกาสเขาถึงยาไปดวย เนื่องจากแหลง
ผลิตยาถูกจํากัดดวยสิทธิตามสิทธิบัตร และการผลิตไดถูกผูกขาดโดยบรรษัทยาขามชาติ บรรษัทยา
ขามชาติมักจะเขาไปขอรับสิทธิบัตรไวเพื่อผูกขาดตลาด และผูกขาดการผลิตในประเทศที่เปนตลาด
สําคัญ หรือที่มีศักยภาพการผลิตยาชื่อสามัญ ตัวอยางเชน ในประเทศแอฟริกาใตที่มีประชาชนติดเชื้อ
เอชไอวีเปนมากกวา 4 ลานคน และเปนประเทศที่มีบริษัทยาชื่อสามัญจํานวนมากนั้น บรรษัทขามชาติ
ไดขอรับสิทธิบัตรยาตานไวรัสเปนจํานวน 13 ตัวยา จากจํานวนทั้งหมด 15 ตัวยา17
ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดราคายาก็คือ “ระดับการแขงขันในตลาด” ราคายาจะลดลงอยาง
มากหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุการคุมครอง เนื่องจากการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญจะทําใหเกิด
การแขงขันในตลาด บรรษัทยาที่เปนผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรจึงมักใชวิธีการตางๆ เพื่อชะลอการเขาสู
ตลาดของยาชื่อสามัญ ดังนั้น หากประเทศกําลังพัฒนาตองการใหราคายาในตลาดมีราคาไมแพงเกิน
สมควร ประเทศเหลานั้นจะตองสงเสริมศักยภาพการแขงขันของบริษัทยาชื่อสามัญ แตปญหาของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศยากจนขนาดเล็กก็คือ ประเทศดังกลาวมักจะไมมีบริษัทยา
ท อ งถิ่ น ที่ จ ะผลิต ยาชื่อ สามั ญเพื่ อแข ง ขัน กั บ บรรษัท ขา มชาติ อีก ทั้ ง การดึง ดูด บริษัท ยาชื่อ สามั ญ
ตางชาติใหเขามาแขงขันในประเทศ ก็มิใชเรื่องที่อาจกระทําไดโดยงาย เนื่องจากประเทศเหลานั้นมักมี
ตลาดขนาดเล็กที่ไมเปนที่ดึงดูดใจสําหรับบริษัทตางชาติ
16

Attaran, A. and Gillespie-White, L. (2001) “Do Patents for Antiretroviral Drugs Constrain Access to
AIDS Treatment In Africa”, JAMA, Vol. 286, p.15.
17
UNAIDS (2002) “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2002”, UNAIDS, pp.189-201.
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4. เหตุแหงการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
มาตรการบังคับใชสิทธิเปนกลไกสําคัญตอการสงเสริมการเขาถึงยา โดยเฉพาะภายใตบริบทที่
การคุมครองสิทธิบัตรยาเปนพันธกรณีในองคการการคาโลก การใชมาตรการบังคับใชสิทธิจะสงผล
กระทบตออํานาจตลาดและผลกําไรของบรรษัทยาขามชาติเปนอยางมาก บรรษัทเหลานั้นมองวา
มาตรการบังคับใชสิทธิเปนกลไกที่ขัดตอการคาเสรี และเปนอุปสรรคที่บั่นทอนการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา18 ในความเปนจริง มาตรการบังคับใชสิทธิเปนกลไกหลักในระบบสิทธิบัตร ที่มีการใชกัน
อยางกวางขวางในประเทศที่พัฒนาแลว กฎหมายของประเทศที่พัฒนาแลวทุกประเทศ ลวนแตมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการนี้ทั้งสิ้น19
ศาสตราจารยคารลอส คอรเรีย แนะนําใหประเทศกําลังพัฒนากําหนดมาตรการดังกลาวไวใน
กฎหมายภายใน และประเทศกําลังพัฒนาควรมีนโยบายที่จะใชมาตรการดังกลาวอยางจริงจัง เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการแขงขัน และทําใหยามีราคาถูกลง แตนักนิติศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาจาก
ประเทศกําลังพัฒนาทานนี้ก็กลาวเตือนไววา ปญหาของระบบสิทธิบัตรและการสาธารณสุขมิไดมีอยู
เฉพาะเนื่องจากยามีราคาแพงเทานั้น หากแตยังมีปญหาอื่นๆ ที่เปนปญหาตอการสงเสริมการเขาถึง
ยาอี กดว ย เชน การออกสิท ธิบัตรที่ไมสมบูรณ หรือการขอรั บสิ ทธิบัตรสําหรับการประดิ ษฐที่ขาด
คุณสมบัติ (patent evergreening) ฯลฯ ซึ่งมาตรการบังคับใชสิทธิจะไมสามารถแกปญหาในเรื่องนี้ได
ทั้งหมด ประเทศกําลังพัฒนาจะตองใชมาตรการหลายประการควบคูกันไป รวมทั้งการสรางศักยภาพที่
จะทําการสืบคนและตรวจสอบคําขอของสํานักงานสิทธิบัตร กําหนดกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรที่
สามารถกระทําไดโดยงาย และมีคาใชจายไมมากนัก ฯลฯ20 อันจะเปนการรับประกันตอสังคมวา การ
ประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตร จะเปนการประดิษฐที่มีคุณคา มีคุณสมบัติสอดคลองกับเงื่อนไขของการ
ขอรับสิทธิบัตร ตลอดจนการนํามาตรการตางมาใชเพื่อทําใหผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตรที่จําหนายใน
ประเทศมีราคาพอสมควร
การใชมาตรการบังคับใชสิทธิของประเทศตางๆ นั้นมีเหตุผลที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ
จนถึงขณะนี้ ไมปรากฏวามีความตกลงระหวางประเทศหรือกฎหมายระหวางประเทศใด ที่กําหนด
18

Lee, K.W. (2003) “Note, Permitted Use of Patented Inventions in the United States: Why Prescription
Drugs Do Not Merit Compulsory Licensing, 36 Ind. L. Rev. 175, at 195 และโปรดดู Yosick, J.A. (2001)
“Note, Compulsory Patent Licensing For Efficient Use of Inventions”, U. Ill. L. Rev. 1275, 1300-01.
19
Correa, C. (1999) Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory Licences: Options for
Developing Countries, Working Paper No. 5, South Centre, Geneva, 1999.
20
Correa C. (2000) Integrating public health concerns into patent legislation in developing countries,
South Centre, Geneva, p. 92 และโปรดดู Kuanpoth, J. (2006) “Patents and Access to Medicines in
Thailand: The ddI case and beyond”, Intellectual Property Quarterly, Issue 2, pp.149-159.
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มาตรฐานเกี่ยวกับเหตุผลของการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเอาไว ความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุง
ปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เพียงแตกําหนดเงื่อนไขในการ
ใชมาตรการบังคับใชสิท ธิ แตมิไดบงระบุ กรณี ที่ประเทศสมาชิ กอาจบัง คับใชมาตรการดังกลา ว21
นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนการใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยเหตุผลดานการสาธารณสุข ปฏิญญาโดฮา
วาดวยความตกลงทริปสและการสาธารณสุข (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and
Public Health) ไดรับรองสิทธิของประเทศสมาชิกในอันที่จะตีความอยางยืดหยุน และใชเหตุผลที่
เหมาะสมในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
หากประมวลสรุ ป จากบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย และแนวปฏิ บั ติ ข องประเทศต า งๆ แล ว
มาตรการบังคับใชสิทธิอาจถูกนํามาใชในกรณีตอไปนี22
้

4.1 การไมใชงานสิทธิบัตร
หลักการดั้งเดิมของมาตรการบังคับใชสิทธิ เกี่ยวกับการแกปญหาการไมมีการใชงานสิทธิบัตร
หรือมีการใชงานอยางไมเพียงพอ (non-working or inadequate working of patents) เนื่องจากระบบ
สิทธิบัตรเปนเรื่องการแลกเปลี่ยนระหวางรัฐและผูทรงสิทธิ ผูทรงสิทธิมิไดมีหนาที่แตเพียงจะตอง
เปดเผยรายละเอียดการประดิษฐตอสาธารณชนเทานั้น หากแตจะตองนําเอาการประดิษฐภายใต
สิทธิบัตรไปใชงานใหเกิดประโยชนในประเทศอีกดวย
อยางไรจึงจะถือวาเปนการนําเอาการประดิษฐตามสิทธิบัตรไปใชงานในประเทศ (working of
patents) นั้น ยอมขึ้นอยูกับนโยบายของแตละประเทศเปนสําคัญ เชน สําหรับประเทศที่มีนโยบายการ
ใชงานอยางเขมงวด ก็อาจถือวากรณีที่จะเปนการใชประโยชนในสิทธิบัตรก็ตอเมื่อมีการนําเอาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตรไปทําการผลิตเปนผลิตภัณฑขึ้นในประเทศ แตสําหรับประเทศที่ไมมีความ
เขมงวดในเรื่องดังกลาว ก็อาจถือวาการนําเขาผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรที่ผลิตขึ้นในตางประเทศ เปน
การใชประโยชนในสิทธิบัตรแลว
มี ข อ ควรพิ จ ารณาว า การนํ า เข า สิ น ค า สํา เร็จ รู ป จากต า งประเทศนั้ น จะเป น ประโยชน ต อ
ประเทศนอยกวาการที่มีการผลิตสินคาขึ้นในประเทศ เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑโดยใชการประดิษฐ
ตามสิ ท ธิบั ต รภายในประเทศ จะก อ ใหเ กิ ด การระดมทุน และเกิ ด การสร า งงาน อี ก ทั้ง ยั ง จะทํ า ให
บุคลากรในชาติไดเรียนรูและไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย

21

TRIPS Agreement, Art. 31 และ Paris Convention, Art. 5.
Kuanpoth, J. (2004) “Intellectual Property and Access to Essential Medicines: Options for Developing
Countries”, Journal of Generic Medicines, Vol.2 Issue 1, p.53.
22
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ปญหาสําคัญอยูที่วา “การใชงาน” (working) สิทธิบัตรมีความหมายอยางไร คําวาการใชงาน
นั้นมีที่มาจากขอ 5 ของอนุสัญญากรุงปารีส แตอนุสัญญากรุงปารีสก็มิไดใหคําอธิบายวาถอยคํา
ดังกลาวมีขอบเขตอยางไร แตเดิมประเทศตางๆ ถือวา กรณีจะถือวามีการใชงานสิทธิบัตร ก็ตอเมื่อผู
ทรงสิทธิไดใชการประดิษฐตามสิทธิบัตรเพื่อทําการผลิตสินคาในประเทศที่ออกสิทธิบัตร23 ภายใตขอ
5(A)(1)
ของอนุ สัญ ญากรุง ปารี ส ในกรณีที่ผูทรงสิท ธิไม ทํา การผลิตผลิ ตภัณฑ ตามสิท ธิบัตร
ภายในประเทศ หากแตนําเขาสินคาสําเร็จรูปมาจากตางประเทศ รัฐอาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิได24
อยางไรก็ดี อนุสัญญากรุงปารีสหามมิใหรัฐภาคีทําการริบคืนสิทธิบัตร (forfeiture of patents) ในกรณี
ที่ผูทรงสิทธินําเขาสินคามาจากตางประเทศโดยไมทําการผลิตภายในประเทศ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใน
กรณีไมมีการใชงานสิทธิบัตร ประเทศผูออกสิทธิบัตรสามารถที่จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิได แตจะ
ทําการริบคืนสิทธิบัตรโดยเหตุที่ไมมีการใชงานไมได (แตถาเปนกรณีที่ไมมีการนําเขาสินคาและไมทํา
การผลิตภายในประเทศ ประเทศที่ออกสิทธิบัตรสามารถใชมาตรการไดทั้งสองลักษณะ)25
แตโดยขอ 27.1 ของความตกลงทริปส นักวิชาการฝายสนับสนุนสิทธิบัตรสวนใหญ รวมทั้ง
บรรษัทขามชาติตางมีความเห็นวา ความตกลงทริปสไดกําหนดหามการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อ
บีบใหมีการผลิตในประเทศ โดยขอ 27.1 บัญญัติวา
“ภายใตบังคับบทบัญญัติของวรรค 2 และ 3 ใหมีสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใดๆ ไมวาจะ
เปนผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีในทุกสาขาเทคโนโลยี [...] การใหมีสิทธิบัตรตลอดจนสิทธิใน
สิทธิบัตรนั้นจะตองใหโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ในเรื่องสถานที่ที่ทําการคิดคนการประดิษฐ
สาขาของเทคโนโลยี และไมวาผลิตภัณฑนั้นจะถูกนําเขาหรือผลิตขึ้นภายในประเทศ”26
ผูที่มีความเห็นดังกลาวเห็นวา ตอนทายของบทบัญญัติขอ 27.1 กําหนดใหถือวาการนําเขา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต สิ ท ธิ บั ต รจากต า งประเทศ มี ผ ลเป น การใช ง านสิ ท ธิ บั ต รแล ว แต มี ข อ สั ง เกตว า
23

Penrose, E.T. (1951) The Economics of the International Patent System, John Hopkins Press, Baltimore.
Paris Convention, Art. 5 (A)(1).
25
Ibid.
26
TRIPS Agreement, Art. 27.1
“1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions,
whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an
inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65,
paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights
enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether
products are imported or locally produced.”
24
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กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศตางๆ รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแลว เชนประเทศอังกฤษ
ยังคงบทบัญญัติที่ใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเอาไว หากผูทรงสิทธิไมทําการผลิตผลิตภัณฑ
ภายในประเทศ27 เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศไทย28 และอีกหลายๆ ประเทศ29
ผูเขียนเห็นวา ความตกลงทริปสมิไดหามการใชมาตรการบังคับใชสิทธิในกรณีไมมีการใชงาน
สิทธิบัตร ดวยเหตุผลสองประการ
ประการแรก บทบัญญัติขอ 27.1 เปนบททั่วไป (general provision) จึงอยูในบังคับของขอ
28.1 ของความตกลงทริปส ซึ่งเปนบทเฉพาะ (specific provision) โดยขอ 28.1 บัญญัติวา
“1. สิทธิบัตรจะทําใหผูเปนเจาของมีสิทธิแตเพียงผูเดียวดังตอไปนี้
(เอ) ในกรณีที่วัตถุแหงสิทธิตามสิทธิบัตรเปนผลิตภัณฑ สิทธิที่จะปองกันมิใหบุคคลที่สามซึ่ง
ไมไดรับความยินยอมจากผูเปนเจาของกระทําการตางๆ ดังนี้ การทําขึ้น การใช การเสนอขาย
การขาย หรือการนําเขาผลิตภัณฑโดยมีวัตถุประสงคเหลานี้”30
ซึ่งเมื่ออานบทบัญญัติขอ 27.1 และขอ 28.1 ประกอบกันก็อาจแปลความไดวา พันธกรณีที่
ประเทศสมาชิกจะตองจัดใหมีและคุมครองสิทธิตามสิทธิบัตรโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมวาผลิตภัณฑ
นั้นจะถูกนําเขาหรือผลิตขึ้นภายในประเทศนั้น หมายถึงเฉพาะกรณีที่เปนการนํ าเขาผลิตภัณฑที่
ละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตร (infringed products) ตามขอ 28.1 เทานั้น ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสินคา
ละเมิดสิทธิ ประเทศผูออกสิทธิบัตรจะกระทําการเลือกปฏิบัติมิได แตหากเปนสินคาที่ไมละเมิดสิทธิ
ตามสิทธิบัตรแลว เชน หากสินคานําเขาเปนสินคาที่แทจริงที่วางจําหนายโดยผูทรงสิทธิเอง หรือเปน
สินคาที่นําออกจําหนายในตางประเทศดวยความยินยอมของเจาของสิทธิบัตร (เชนโดยผานผูรับ

27

UK Patents Act 1977, s. 46(1).
พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 46
29
Julian-Arnold, G. (1993) “International Compulsory Licensing: The Rationales and the Reality”, 33 IDEA
349, 388; Correa, C.M. (2005) “Can the TRIPS Agreement Foster Technology Transfer to Developing
Countries?”, in Maskus, K.E. and J.H. Reichman, International Public Goods and Transfer of Technology:
Under a Globalized Intellectual Property Regime, Cambridge University Press, Cambridge, p.240.
30
TRIPS Agreement, Art. 28.1:
1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the
owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these
purposes that product;”
28
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อนุญาตใหใชสิทธิ) ดังนี้ จะไมอยูในบังคับของขอ 27.1 เรื่องการหามเลือกปฏิบัติ31 ดังนั้น การใช
มาตรการบังคับใชสิทธิในกรณีที่ไมมีการใชงาน (หากแตมีการนําเขาสินคาสําเร็จรูปที่แทจริงมาจาก
ตางประเทศ) จึงไมเปนการฝาฝนขอ 27.1 ของความตกลงทริปสเรื่องการเลือกปฏิบัติระหวางสินคา
นําเขาและสินคาที่ผลิตในประเทศ
ประการที่สอง ขอ 27.1 ซึ่งเปนบททั่วไป ยอมอยูในบังคับของขอ 31 ของความตกลงทริปส
และอยูในบังคับขอ 5 ของอนุสัญญากรุงปารีส ประกอบขอ 2.1 ของความตกลงทริปส
ขอ 31 ซึ่งเปนบทกําหนดเงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสิทธิมิไดมีขอหามและมิไดกําหนด
เงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับใชสิทธิในกรณีที่ไมมีการใชงานสิทธิบัตรในประเทศ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขอ 2.1 ที่ใหนําบทบัญญัติตางๆ ในอนุสัญญากรุงปารีสมาใช ยอมทําใหเขาใจไดวา ความตก
ลงทริปสประสงคใหนําเงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสิทธิกรณีไมมีการใชงาน ตามที่บัญญัติไวในขอ
5 ของอนุสัญญากรุงปารีสมาใชบังคับ
ภายใตขอ 5(A)(1) ของอนุสัญญากรุงปารีส ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไมทําการผลิตผลิตภัณฑตาม
สิทธิบัตรภายในประเทศ หากแตนําสินคาสําเร็จรูปเขามาจากตางประเทศ รัฐอาจใชมาตรการบังคับใช
สิทธิดวยการอนุญาตใหบุคคลที่สามนําเอาไปการประดิษฐตามสิทธิบัตรนั้นไปใชงาน โดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูทรงสิทธิ32
การที่อนุสัญญากรุงปารีสมีบทบัญญัติที่ชัดแจง รับรองสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะบังคับใช
งานสิทธิบัตร หากความตกลงทริปสจะยกเลิกบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีส ก็ควรที่จะบัญญัติไว
อยางชัดเจน ในการเจรจารอบอุรุกวัยเพื่อพิจารณารางความตกลงทริปส ประเทศที่พัฒนาแลวบาง
ประเทศ เชน สหรัฐ และญี่ปุน ไดแสดงความคิดเห็นคัดคานหลัก “การบังคับใชงานสิทธิบัตร” และ
ตองการใหความตกลงทริปสมีบทบัญญัติหามใชหลักการดังกลาวไว แตขอเสนอดังกลาวก็ตกไป
เพราะถูกคัดคานจากประเทศสมาชิกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหภาพยุโรป
การที่ขอ 2.1 ของความตกลงทริปสกําหนดใหนําขอ 5 ของอนุสัญญากรุงปารีสมาใช ยอม
หมายความวา ประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิในกรณีที่ไมมีการใชงานได และการ
“ไมใชงานสิทธิบัตร” (non-working) มิไดหมายถึงการไมมีผลิตภัณฑขายในประเทศที่ออกสิทธิบัตร
เทานั้น แตยังรวมถึงการที่ผูทรงสิทธิจําหนายผลิตภัณฑในราคาแพง หรือในปริมาณที่ไมเพียงพอแก
ความตองการในตลาดดวย กลาวคือ หากความตองการในประเทศตอผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรมิไดรับ

31

Correa, “Can the TRIPS Agreement Foster Technology Transfer to Developing Countries?”, op.cit. note
29.
32
Paris Convention, Art. 5(A).
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การตอบสนองจากผูทรงสิทธิ ยอมถือไดวาผูทรงสิทธิมิไดปฏิบัติหนาที่ของตนในการนําเอาสิทธิบัตรไป
ใชงานใหเกิดประโยชนในประเทศ ซึ่งรัฐที่ออกสิทธิบัตรสามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิได

4.2 การใชเพื่อสาธารณประโยชน
การใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อประโยชนสาธารณะ เนื่องจากเหตุฉุกเฉินแหงชาติหรือใน
สถานการณเรงดวนอยางยิ่งยวด (Authorisation for uses for public interests due to national
emergency or circumstances of extreme urgency) กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชนเกิดการแพรระบาด
ของโรคเอดส ซารส ไขหวัดนก มาเลเรีย ฯลฯ และจําเปนตองใชยาเพื่อปองกันสาธารณสุขของประเทศ
รัฐบาลอาจประกาศสภาวะฉุกเฉิน และใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยขอกําหนด
และเงื่อนไขของการใชมาตรการบังคับใชใหอยูในดุลพินิจของรัฐ สวนในกรณีสถานการณเรงดวนอยาง
ยิ่งยวด เชน เกิดสงคราม น้ําทวม ภัยแลง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางอื่น รัฐอาจใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิโดยไมจําเปนตองประกาศสภาวฉุกเฉินกอน

4.3 การใชสาธารณะที่มิไดมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย
ประเทศที่ออกสิทธิบัตรอาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ในกรณีที่เปนการใชสาธารณะที่มิไดมี
วัตถุประสงคเชิงพาณิชย (Compulsory licensing in cases of public non-commercial use) ความ
ตกลงทริปสบัญญัติรับรองสิทธิของประเทศสมาชิก ที่จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการสาธารณะ หากเปนการใชที่มิไดมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย มาตรการบังคับใชสิทธิใน
กรณีนี้ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “การใชโดยรัฐบาล” (government use) ถูกกําหนดไวในกฎหมาย
สิทธิบัตรของทุกประเทศ33 การใชสาธารณะนี้ อาจหมายถึงการใชโดยหนวยงานรัฐหรือเอกชน แต
จะต อ งเป น การใช โ ดยคํ า สั่ ง ของรั ฐ เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะ ที่ สํ า คั ญ คื อ การใช นั้ น จะต อ งมิ ไ ด มี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร ซึ่งก็มิไดหมายความวาจะตองเปนการใชโดยมิไดมีคาตอบแทน เชน หาก
รัฐบาลไทยออกคําสั่งใหองคการเภสัชกรรมผลิตยาภายใตสิทธิบัตรเพื่อจําหนายแกประชาชน โดยเปน
การจําหนายในราคาตนทุน (a no-profit-and-no-loss basis) กรณีเชนนี้ถือวาเปนการใชสาธารณะ
โดยมิไดมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชยแลว ขอ 31(b) ของความตกลงทริปสอนุญาตใหประเทศสมาชิกใช
มาตรการบังคับใชสิทธิที่เปนการใชสาธารณะที่มิไดมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย โดยไมจําเปนตองเจรจา
กับผูทรงสิทธิกอน

33

โปรดดู พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 51 และ 52
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4.4 การไมยินยอมใหใชสิทธิโดยสมัครใจ
รัฐอาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรปฏิเสธที่จะอนุญาตใหใช
สิทธิโดยสมัครใจ (Compulsory licensing for refusal to issue a voluntary licence) รัฐอาจใช
มาตรการบังคับใชสิทธิหากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูทรงสิทธิปฏิเสธที่จะใหผูอื่นใชสิทธิของตนโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ตองกระทําภายหลังจากที่ผูอื่นนั้นไดใชความพยายามในการขอ
อนุญาตใชสิทธิจากเจาของสิทธิบัตร การใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยเหตุผลนี้จะเปนประโยชนตอ
การสงเสริมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในประเทศ

4.5 เพื่อเยียวยาการการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน
มาตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ อ าจถู ก ใช เพื่ อ เยี ย วยาการกระทํ า ที่ เ ป น ปฏิ ป ก ษ ต อ การแข ง ขั น
(Authorisation to remedy anti-competitive practices) สิทธิผูกขาดและอํานาจตลาดที่ไดจาก
สิทธิบัตรจะเปดโอกาสใหผูทรงสิทธิกระทําการที่เปนปฏิปกษตอการแขงขันทางการคา เชนกําหนด
ราคาซื้อ หรือราคาขายสินคาที่สูงหรือต่ําเกินสมควร ฮั้วกันกําหนดราคา หรือกีดกันการเขาสูตลาดของ
ผูประกอบการรายอื่น ฯลฯ ในกรณีนี้ รัฐอาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อรักษาสภาพการแขงขันใน
ตลาด ซึ่งความตกลงทริปสยกเวนเงื่อนไขในเรื่องการเจรจากับผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตร หากเปนการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อเยียวการประทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน

4.6 กรณีที่มีสิทธิบัตรสองฉบับเกี่ยวของกัน
ในกรณีที่สิทธิบัตรสองฉบับเกี่ยวของกัน (parallel patents) อันเนื่องจากการประดิษฐภายใต
สิทธิบัตรทั้งสองนั้นมีความสัมพันธกัน และการใชสิทธิตามสิทธิบัตรฉบับหนึ่งไมอาจกระทําไดเพราะจะ
ไปละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตรอีกฉบับหนึ่ง เชน บริษัท ก. เปนผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรสารเคมี X ที่มี
คุณสมบัติยับยั้งไวรัสเอชไอวี บริษัท ข. พัฒนาสารเคมี X เปนสูตรยา Y ที่งายตอการบริโภค และ
สามารถดูดซั บเข าสูกระแสเลื อดไดเร็วกวา เชนนี้ บริษัท ข. จะไมสามารถผลิตยา Y
ของตน
ออกจําหนายได เพราะจะไปละเมิดสิทธิบัตรสารเคมี X ของ ก. กรณีนี้ รัฐที่ออกสิทธิบัตรอาจใช
มาตรการบังคับใชสิทธิ อนุญาตให บริษัท ข. ผลิตยา Y ไดโดยไมถือวาละเมิดสิทธิบัตรของบริษัท ก.
การใชมาตรการบังคับใชสิทธิกรณีนี้ ตองอยูภายใตเงื่อนไขสองประการคือ (1) การประดิษฐ
ตามสิทธิบัตรฉบับหลัง (หมายถึงสิทธิบัตรของบริษัท ข.) จะตองมีความกาวหนาทางเทคนิคอยาง
สําคัญ จนมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเหนือการประดิษฐตามสิทธิบัตรฉบับแรก (หมายถึงสิทธิบัตร
ของบริษัท ก.) และ (2) ผูทรงสิทธิตามสสิทธิบัตรฉบับหลัง จะตองยินยอมใหเจาของสิทธิบัตรฉบับแรก
ใชการประดิษฐตามสิทธิบัตรของตน (cross-licensing) เปนการตอบแทนดวย
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5. มาตรการบังคับใชสิทธิภายใตกฎหมายของประเทศตางๆ
5.1 กฎหมายสหรัฐ
สหรัฐอเมริกาไดแสดงทาทีตอตานการใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยประเทศอื่น ทั้งๆ ที่สหรัฐมี
มาตรการบั ง คั บใชสิท ธิที่ เ ข ม งวดมากที่สุด และทั้ง ๆ ที่ รัฐ บาลสหรั ฐมี น โยบายบั ง คั บใช ม าตรการ
ดังกลาวอยางเขมงวดและจริงจังมาโดยตลอด34 มาตรการบังคับใชสิทธิมิไดถูกกําหนดไวในกฎหมาย
สิทธิบัตรของสหรัฐ หากแตถูกบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะตางๆ หลายฉบับ ดังเชนในกฎหมาย
ตอไปนี้ US Clean Air Act 1988 (42 USC S. 2183) และกฎหมายตอตานการผูกขาด (Sherman
Act) เปนตน
มาตรการบังคับใชสิทธิไดถูกใชโดยรัฐบาลสหรัฐในหลายกรณี แตเหตุผลของการใชที่พบเห็น
บอยที่สุดคือ เพื่อเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน และการใชโดยรัฐบาลเพื่อประโยชน
สาธารณะ เชน การใชเพื่อประโยชนดานความมั่นคง ในชวง 100 ปที่ผานมา รัฐบาลสหรัฐไดใช
มาตรการบังคับใชสิทธิมากกวา 100 กรณี35 กรณีลาสุดคือการใชมาตรการบังคับใชสิทธิตอสิทธิบัตร
ยา “CIPRO” ซึ่งเปนยารักษาโรคแอนแทรกซ ภายหลังเหตุการณโจมตีตึกเวิรดเทรดในสหรัฐเมื่อ 11
กันยายน 2544
มาตรการบังคับใชสิทธิของสหรัฐมีขอบเขตการใชที่กวางขวางมาก ซึ่งโดยสวนใหญ ผูรับ
อนุญาตใหใชสิทธิบัตรจะถูกกําหนดใหจายคาธรรมเนียมการใชสิทธิใหแกเจาของสิทธิบัตร แตในบาง
กรณี (โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน) มาตรการบังคับใช
สิทธิไดถูกนํามาใชโดยมิไดมีการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ใหแกผูทรงสิทธิ ดังเชน คดี FTC v Xerox
Corporation ที่คณะกรรมาธิการการคา (Federal Trade Commission) มีคําสั่งใหใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิกับสิทธิบัตรของบรรษัทซีร็อกซ โดยไมจายคาธรรมเนียมใหแกเจาของสิทธิบัตร36 นอกจากนี้
มาตรการบังคับใชสิทธิของสหรัฐ ก็มิไดใหอํานาจหนวยงานของรัฐในการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิบัตร
เทานั้น หากแตยังกําหนดสภาพบังคับอยางอื่นไวดวย เชน กําหนดใหผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรเปดเผย
ผลการวิจัย ตอรัฐหรือตอผูประกอบธุรกิจรายอื่น หรืออาจบังคับใหผูทรงสิทธิเปดเผยโนวฮาวหรือ
เทคนิคการผลิตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีตามสิทธิบัตรก็ได เปนตน

34

Lee, op.cit. note 18 at p.195.
Weissman, R. (1996) “A Long, Strange TRIPS: The Pharmaceutical Industry Drive to Harmonize Global
Intellectual Property Rules, and the Remaining WTO Legal Alternatives Available to Third World
Countries”, 17 U. Pa. J. Int'l Econ. L. 1069, 1122-23.
36
Goldstein, S. (1977) “A study of Compulsory Licensing” LES, pp. 122-125.
35
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นอกจากกรณีสิทธิบัตรยา “CIPRO” ที่กลาวขางตน มาตรการบังคับใชสิทธิยังไดถูกใชกับ
สิทธิบัตรยาในหลายกรณี ในชวงทศวรรษที่ 60 และ 70 รัฐบาลสหรัฐไดออกคําสั่งใหใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิกับยาปฏิชีวนะ “Tetracycline” และยา “Meprobamate” เพื่อประโยชนดานการทหารโดยมิได
ขออนุญาตบรรษัทยาเจาของสิทธิบัตร และยังมีอีกหลายกรณีที่มาตรการบังคับใชสิทธิไดถูกใชกับ
สิทธิบัตรของบรรษัทไฟเซอร (Pfizer) อเมริกันไซนิมิค (American Cyanimid) และผูผลิตยารายอื่น
โดยเฉพาะในกรณีที่บรรษัทเหลานี้ไดกระทําการที่เปนปฏิปกษตอการแขงขันทางการคา เชน ทําการฮั้ว
กัน กําหนดราคาที่ไมเปนธรรม และทําความตกลงแบงตลาดกัน เปนตน37

5.2 กฎหมายแคนาดา
แคนาดาเปนประเทศที่มีประสบการณการใชมาตรการบังคับใชสิทธิมากที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งระหวางป 2466 ถึง 2536 กฎหมายสิทธิบัตรของแคนาดาที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นไดใหอํานาจรัฐใช
มาตรการบังคับใชสิทธิ โดยกําหนดเหตุผลของการใชไวอยางกวางขวาง ตั้งแตเหตุผลดานไมมีการใช
งานสิทธิบัตร การใชเพื่อประโยชนสาธารณะ การใชโดยรัฐบาล การใชเพื่อเยียวยาการกระทําที่เปน
ปฏิปกษตการแขงขัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังปรากฎวา รัฐบาลแคนาดาไดใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ (generic industry) จนประสบความสําเร็จ ประเมินกันในชวงเวลา
ดังกลาว รัฐบาลแคนาดาไดอนุญาตใหใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยเฉลี่ย 20 คําขอตอป38
แคนาดาถูกกดดันอยางหนักจากสหรัฐเกี่ยวกับการใชมาตรการดังกลาว และตัดสินใจยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการบังคับใชสิทธิและสิทธิบัตรยา ในป 2536 ภายหลังจากที่แคนาดาไดทํา
ความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) กับสหรัฐและเม็กซิโก

5.3 กฎหมายบราซิล
ประเทศบราซิลไดออกกฎหมายสิทธิบัตรฉบับใหมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 เรียกวา
“Industrial Property Law of 1997” ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีภายใตความตกลงทริปส และ
เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโตทางการคาภายใตบทบัญญัติ “Special 301” ของสหรัฐ
ภายใตกฎหมายฉบับใหม ผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรยาจะมีสิทธิผูกขาดโดยสมบูรณก็ตอเมื่อทํา
การผลิตผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตรในประเทศ กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายบราซิลกําหนดใหมีการใช
งานสิทธิบัตรในประเทศอยางเขมงวด โดยผูทรงสิทธิจะตอง “ผลิต” สินคาในประเทศ การ “นําเขา”
37

Chien, C. (2003) “Cheap Drugs at What Price to Innovations: Does the Compulsory Licensing of
Pharmaceuticals Hurt Innovation?”, 18 Berkeley Technology Law Journal 853.
38
Ibid.
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สินคาสําเร็จรูปไมถือเปนการใชงานสิทธิบัตร หากผูทรงสิทธิไมปฏิบัติหนาที่การใชงานนี้ หรือหากรัฐมี
ความเปนตองการผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตรโดยเหตุผลเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐสามารถออก
มาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อใหองคการของรัฐ หรือใหเอกชนทําการผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑภายใต
สิทธิบัตร
โดยบทบัญญัติดังกลาว และโดยที่รัฐบาลบราซิลมีนโยบายใชมาตรการบังคับใชสิทธิอยาง
จริงจัง อุตสาหกรรมยาในประเทศของบราซิลสามารถผลิตยาชื่อสามัญของยาตานไวรัสเอชไอวีไดถึง 8
ตํารับจากจํานวน 12 ตํารับที่มีจําหนายอยูในประเทศ และยาตานไวรัสชื่อสามัญก็มีราคาที่ต่ํากวายาที่
ผลิตโดยบรรษัทขามชาติถึงรอยละ 70
ในชวงป 2543 ถึง 2544 รัฐบาลบราซิลไดประกาศจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิกับยายับยั้ง
ไวรัสเอดส โดยอางเหตุผลการใชในกรณีเหตุฉุกเฉินแหงชาติ (national emergency) ดังที่ระบุไวในขอ
31 ของความตกลงทริปส อันเปนเหตุใหในเดือนกุมภาพันธ 2544 สหรัฐไดฟองรองบราซิลตอองคการ
การคาโลก โดยกลาวหาวา บราซิลละเมิดตอบทบัญญัติขอ 27.1 ของความตกลงทริปส โดยกระทําการ
กีดกันอยางไมเปนธรรมตอเจาของสิทธิบัตร โดยไมยอมรับการใชสิทธิตามสิทธิบัตรดวยการนําเขา
สินคาจากตางประเทศ อยางไรก็ดี ภายใตกระแสกดดันจากนานาชาติ และเนื่องจากถูกประณามจาก
ประเทศตางๆ ทั่วโลก สหรัฐไดตัดสินใจถอนคดีดังกลาวจากกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการ
การคาโลก ภายหลังจากที่ทั้งสองประเทศไดเขาสูกระบวนการปรึกษาหารือกัน (consultation)39

5.4 กฎหมายไทย
กฎหมายไทยกําหนดใหใชมาตรการบังคับใชสิทธิไวสองลักษณะ คือ การใชโดยเอกชน และ
การใชโดยรัฐ
มาตรา 46 ของ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชโดยเอกชน ในกรณี
ที่ไมมีการใชงานสิทธิบัตรในสองกรณี ไดแก (1) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ (2) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
หรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไม
พอสนองความ ตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งบุคคลใดๆ
อาจจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อพนกําหนดสามปนับ
แตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปนับแตวันยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง และหาก

39

Bass, N.A. (2002) “Implications of the TRIPS Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical
Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century”, 34 George Washington International Law
Review 191.
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เห็นวาไมมีการใชงานสิทธิบัตรในประเทศ อธิบดีก็อาจอนุญาตใหบุคคลที่ขออนุญาตใชสิทธิทําการ
ผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรได
การใชโดยรัฐถูกกําหนดไวในมาตรา 51 และมาตรา 52 ของความตกลงทริปส โดยเปน
มาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อตอบสนองความตองการของสาธารณชนเพื่อประโยชนสาธารณะ จะตอง
เปนการใชโดยคําสั่งของรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยอาจมอบใหหนวยงานรัฐหรือเอกชนดําเนินการ
ก็ได มาตรา 51 วรรคแรกของ พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ บัญญัติไวสอดคลองกับขอ 31(b) ความตกลงทริปส
โดยอนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรม ใชสิทธิตามสิทธิบัตรเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งอยางใด
รวมทั้งไดยกเวนหนาที่ในการเจรจากับผูทรงสิทธิกอนมีการใชมาตรการดังกลาว

6. เงื่อนไขของการใชมาตรการบังคับใชสิทธิภายใตความตกลงทริปส
ขอ 31 ของความตกลงทริป ส กํา หนดเงื่ อ นไขของการใช ม าตรการบั ง คับ ใช สิ ท ธิ ไว ห ลาย
ประการดังตอไปนี้

6.1 พิจารณาคุณคาของสิทธิบัตรเปนรายกรณี
ขอ 31 (a) กําหนดวา ในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ รัฐบาลของประเทศสมาชิกจะตอง
พิจารณาเหตุผลของการใชโดยดูจากคุณคาของการประดิษฐภายใตสิทธิบัตรนั้น (individual merits)
รัฐไมอาจออกคําสั่งใหใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยดูจากสาขาของเทคโนโลยี หรือดูวาใครเปนผูทรง
สิทธิตามสิทธิบัตรนั้น เชน รัฐไมอาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาตานไวรัสเอชไอวี
ทั้งหมด หากแตจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม และความจําเปนเปนรายๆ ไป อยางไรก็ดี รัฐอาจ
กําหนดเปนขอสันนิษฐานไดวา เหตุผลของการนําไปสูการออกมาตรการบังคับใชสิทธินั้นมีอยู และ
กําหนดใหผูทรงสิทธิมีหนาที่นําพิสูจนหักลาง เชน หากเกิดเหตุการณยาขาดแคลน หรือมีราคาแพง รัฐ
อาจสันนิษฐานไดวาผูทรงสิทธิมิไดใชงานสิทธิบัตรภายในประเทศ อันเปนเหตุผลที่จะใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิได ซึ่งกรณีเชนนี้ ผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรมีหนาที่ตองพิสูจนหักลางขอสันนิษฐานดังกลาว
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการบังคับใชสิทธิ เชนดวยการพิสูจนวาสินคามิไดขาดตลาด หรือมิไดมีราคา
แพงเกินสมควร เปนตน

6.2 ตองเจรจากับผูทรงสิทธิกอน
ขอ 31(b) ของความตกลงทริปส กําหนดใหผูที่ประสงคจะขอใชมาตรการบังคับใชสิทธิตอง
เจรจากับเจาของสิทธิบัตรเสียกอน เพื่อขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรดังกลาวโดยสมัครใจ ภายใตขอกําหนด
และเงื่อนไขที่เปนเหตุเปนผล และมาตรการบังคับใชสิทธิจะใชไดก็ตอเมื่อการเจรจาดังกลาวไมประสบ
ความสําเร็จภายในเวลาอันสมควร
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การกําหนดใหผูตองการใชมาตรการบังคับใชสิทธิตองเขาสูกระบวนการเจรจาโดยสมัครใจนั้น
นับวามีความสําคัญตอความสําเร็จ และประสิทธิภาพของมาตรการบังคับใชสิทธิมาก เพราะหากการ
เจรจาใชเวลานาน ยอมทําใหความตองการของสาธารณชนตอผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตรไมไดรับการ
ตอบสนองในเวลาอันสมควร การเจรจาขออนุญาตใหใชสิทธิโดยสมัครใจภายใตขอกําหนด และ
เงื่อนไขที่เปนเหตุเปนผลนั้น อาจครอบคลุมสาระสําคัญและรายละเอียดของสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
ในหลายประการ รวมทั้ ง ค า ธรรมเนี ย มการใช สิ ท ธิ ระยะเวลาการใช สิท ธิ การใชเ ทคโนโลยี อื่ น ที่
เกี่ยวของ เชน โนวฮาว การถายทอดเทคโนโลยียอนกลับ (grant-back) การพวงขายผลิตภัณฑหรือ
เทคโนโลยีอื่น (tying) จํานวนสินคาที่จะทําการผลิต ขอหามสงออกสินคา ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้หากไม
สามารถตกลงกันไดภายในเวลาอันสมควร รัฐจึงจะสามารถอนุญาตใหใชมาตรการบังคับใชสิทธิได ซึ่ง
เวลาอันสมควรจะเปนเชนไรนั้น ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละกรณี
หากผูทรงสิทธิสามารถใชสิทธิบัตรเปนเครื่องมือหาประโยชน และแสวงหาผลกําไรสูงสุดได
แลว ก็เปนที่แนนอนวาผูทรงสิทธิจะไมสมัครใจและยินยอมที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิของตน แตผูทรง
สิทธิก็คงจะไมตองการใหรัฐใชมาตรการบังคับใชสิทธิของตนดวยเชนกัน ในทางปฏิบัติผูทรงสิทธิมักจะ
ใชกลวิธีเจรจาหนวงเหนี่ยวถวงเวลาออกไป เชน ดวยการตั้งขอเสนอและเงื่อนไขซึ่งผูของอนุญาตใช
สิทธิไมอาจยอมรับได ดังนั้น ผูขอใชสิทธิจึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายการเจรจาของตนไวอยาง
ชัดเจน และควรจะสรุปการเจรจาโดยเร็วที่สุด ไมวาการเจรจาโดยสมัครใจจะสามารถตกลงกันได
หรือไมก็ตาม
ความตกลงทริ ป ส กํ า หนดข อ ยกเว น เงื่ อ นไขการเจรจากั บ ผู ท รงสิ ท ธิ เ อาไว โดยรั ฐ อาจใช
มาตรการบังคับใชสิทธิโดยไมตองรอใหผูขอใชสิทธิเจรจากับผูทรงสิทธิกอนในกรณีตอไปนี้
• กรณีมีเหตุฉุกเฉินแหงชาติ หรือในสถานการณเรงดวนอยางยิง่ ยวด
• กรณีการใชสาธารณะทีม่ ิไดมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย
• กรณีเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน
การยกเวนเงื่อนไขเรื่องการเจรจานับวาเปนประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนา และทําใหการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิสามารถกระทําไดโดยงายขึ้น ดังไดกลาวในเบื้องตนแลววา การใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิกรณีแรก จําเปนตองมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งนับเปนเรื่องใหญที่รัฐบาลสวนใหญไม
ตองการจะทํา เพราะจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของประเทศ เชน ทําลายบรรยากาศการลงทุน
และการทองเที่ยว แต ในกรณี อื่น ๆ เชน การใชสาธารณะที่มิไดมีวัตถุประสงคเ ชิงพาณิ ชย การใช
มาตรการบังคับใชสิทธิอาจกระทําไดงายกวา ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาควรจะบัญญัติการใชมาตรการ
บังคับใชสิทธิเหลานี้ (พรอมทั้งยกเวนขอกําหนดเรื่องการเจรจาขอใชสิทธิโดยสมัครใจกับผูทรงสิทธิ) ไว
ในกฎหมายภายในของตน
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ในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิในกรณีภาวะฉุกเฉิน หรือกรณีสถานการณเรงดวนอยางยิ่ง
แมขอกําหนดเรื่องการเจรจากับผูทรงสิทธิจะไดรับการยกเวน แตรัฐที่ใชมาตรการบังคับใชสิทธิก็มี
หนาที่ที่จะตองแจงใหผูทรงสิทธิทราบโดยไมชักชา เกี่ยวกับการตัดสินใจใชมาตรการบังคับใชสิทธิ

6.3 ขอบเขตและระยะเวลา
ขอ 31(c) กําหนดวาการใชสิทธิภายใตมาตรการบังคับใชสิทธิ จะตองถูกจํากัดอยูเฉพาะตาม
วัตถุ ป ระสงค ที่ นํ า ไปสู ก ารอนุญ าตใหใช สิท ธิ เ ทา นั้น เชน หากมีก ารใช ม าตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิต อ
สิ ท ธิ บั ต รยาต า นไวรั ส เอชไอวี เพื่ อ ทํ า การผลิ ต และแจกจ า ยยาแก ค นไข ที่ อ ยู ใ นความดู แ ลใน
สถานพยาบาลรัฐ เชนนี้ยาที่ผลิตภายใตมาตรการบังคับใชสิทธิดังกลาว ยอมไมอาจนําไปจําหนาย
หรือใชในโรงพยาบาลเอกชนได เปนตน
เชนเดียวกัน ระยะเวลาการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ จะตองถูกจํากัดอยูตามวัตถุประสงคของ
การใชเ ท า นั้ น เช น เมื่อ เหตุ ก ารณ ที่ นํ า ไปสูก ารใชม าตรการบั ง คั บ ใช สิท ธิไ ดสิ้ น สุด ลงแล ว การใช
มาตรการดังกลาวก็ตองระงับไปดวย อยางไรก็ดี ในการกําหนดระยะเวลาการใช จําเปนตองคํานึงถึง
การลงทุนของผูรับอนุญาตใหใชสิทธิประกอบดวย เพราะหากระยะเวลาการใชสั้นเกินไป ผูรับอนุญาต
ใหใชสิทธิก็อาจไดรับความเสียหายได

6.4 จะตองไมใชเปนการใชสิทธิแตเพียงผูเดียว
ขอ 31(d) ของความตกลงทริปส กําหนดวา การใชดังกลาวจะตองไมเปนการใชสิทธิแตเพียงผู
เดียว (non-exclusive) ซึ่งหมายความวา การใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยคําสั่งของรัฐ จะตองไมตัด
สิทธิของเจาของสิทธิบัตรที่จะใชสิทธิของตน และไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้น ขอกําหนดนี้นับวามีผลกระทบตอประโยชนของผูรับอนุญาตตามมาตรการบังคับใชสิทธิ
มาก เพราะผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรสามารถใชอํานาจตลาดที่มีอยูผลิตสินคา เพื่อตัดราคาผูรับอนุญาต
ใหใชสิทธิ ทําใหผูรับอนุญาตไมอาจทําตลาดสินคาที่ตนผลิตหรือที่นําเขาภายใตมาตรการบังคับใช
สิท ธิได อัน จะสง ผลตอ ประสิ ท ธิภาพของการใช ม าตรการนี้ เนื่อ งจากจะไม มี ผูใดขอใช สิ ท ธิตาม
มาตรการบังคับใชสิทธิ หากไมสามารถทําตลาดไดอยางที่ตองการ
ทางออกประการหนึ่งก็คือ รัฐบาลจะตองทําสัญญารับประกันที่จะซื้อผลิตภัณฑจากผูรับ
อนุญาต อันจะทําใหผูรับอนุญาตจากมาตรการใหใชสิทธิมั่นใจวา เมื่อผลิตหรือนําเขาสินคาแลว สินคา
นั้นจะมีตลาดและผูซื้อตามที่คาดหวังไว
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6.5 สิทธิที่ไดรับอนุญาตเปนสิทธิประเภทที่โอนมิได
ขอ 31(e) กําหนดหามมิใหผูรับอนุญาตโอนสิทธิในการใชสิทธิบัตรใหแกผูอื่น กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิจะตองใชสิทธิที่ไดรับตามมาตรการบังคับใชสิทธิโดยตนเอง การโอนสิทธิ
ดังกลาวจะกระทําได ก็ตอเมื่อไดมีการโอนหรือขายธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธินั้นไปดวย เช น
บริษัท ก. ไดรับอนุญาตจากรัฐใหใชสิทธิบัตรของบรรษัท ข. ภายใตมาตรการบังคับใชสิทธิ เชนนี้
บริษัท ก. จะโอนสิทธิการใชนั้นใหแกผูอื่นมิได แตหากผูถือหุนของบริษัท ก. ไดขายหุนขายกิจการแก
ผูอื่นไป ผูรับโอนกิจการดังกลาวสามารถจะใชสิทธิที่ไดรับอนุญาตมาตอไปได โดยเปนการใชในนาม
ของบริษัท ก.

6.6 ตองใชเพื่อจําหนายในตลาดในประเทศเปนสวนใหญ
ภายใตขอ 31(f) ของความตกลงทริปส การใชสิทธิภายใตมาตรการบังคับใชสิทธิจะตอง
กระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดภายในประเทศเปนสวนใหญ คําวา ”โดยสวนใหญ”
(predominantly) หมายความถึงสวนมากหรือมากกวาครึ่งของสินคาที่ทําการผลิตหรือนําเขา ในแงนี้
ผูรับอนุญาตยังอาจสงออกสินคาสวนนอยไปยังประเทศอื่นได หากการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
เปนไปเพื่อเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน เงื่อนไขในเรื่องการผลิตหรือนําเขาเพื่อ
ตอบสนองตอตลาดในประเทศเปนสวนใหญนี้จะไดรับการยกเวน ทั้งนี้เปนไปตามขอ 31(k) ของความ
ตกลงทริปส
บทบัญญัตินี้นําไปสูปญหา และนําไปสูการเจรจากันระหวางประเทศสมาชิกขององคการ
การคาโลก ตามวรรค 6 ของปฏิญญากรุงโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและการสาธารณสุข ที่จะตอง
มีแนวทางชวยเหลือประเทศที่ไมมีหรือมีไมเพียงพอซึ่งศักยภาพการผลิตยา ซึ่งมติของที่ประชุมคณะ
มนตรีใหญ (General Council) ขององคการการคาโลกเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ไดเห็นชอบใหยกเลิก
บทบัญญัติขอ 31(f) เสีย

6.7 การสิ้นสุดของการใชสิทธิ
ขอ 31(g) กําหนดใหการใชตามมาตรการบังคับใชสิทธิ สิ้นสุดลงเมื่อสถานการณที่นําไปสูการ
ใชมาตรการดังกลาวไดหมดสิ้นไป และไมนาจะกลับมาอีก โดยเจาพนักงานมีอํานาจที่จะทบทวนการ
สิ้นสุดของสถานการณที่นําไปสูการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
ในทางปฏิบัติ ผูรับอนุญาตตามมาตรการบังคับใชสิทธิมีความเสี่ยงเชนเดียวกับการลงทุนอื่นๆ
การกําหนดใหทําการใชสิทธิในระยะเวลาที่สั้นเกินสมควร หรือใหการใชสิทธิสิ้นสุดลงกอนที่ผูรับ
อนุญาตจะมีรายไดเพียงพอกับการลงทุนที่เสียไป ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอผูรับอนุญาตใหใช
สิทธิ และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของมาตรการบังคับใชสิทธิดวย หากระบบมาตรการบังคับใช
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สิทธิจะเปนผลสําเร็จสมดังเจตนารมณ รัฐจะตองใหสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะทําใหมีผูมาขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร ซึ่งชวงเวลาของการใชมาตรการบังคับใชสิทธินาจะแบงออกเปน 2 ชวง โดยในชวงแรก
กําหนดใหมีความเหมาะสมตอการที่ผูรับอนุญาตจะหาประโยชนดวยการจําหนายสินคาจนคุมทุนที่ลง
ไป ซึ่งในชวงนี้สิทธิในการใชจะไมสิ้นสุดลง ถึงแมวาสถานการณที่นําไปสูการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
จะหมดสิ้นไปแลวก็ตาม ในชวงที่สอง เปนชวงเวลาที่รัฐอาจสั่งใหการใชสิทธิสิ้นสุดลงไดตลอดเวลา
หากขอเท็จจริงปรากฏวาสถานการณดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว
ในการทบทวนการสิ้นสุด หรือความมีอยูของสถานการณที่นําไปสูการใชมาตรการบังคับใช
สิทธินั้น รัฐควรจัดกําหนดกลไกที่ผูทรงสิทธิสามารถรองขอใหมีการประเมินสถานการณดังกลาวได
โดยอาจกําหนดวิธีการนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย

6.8 การใหคาชดเชยอยางเพียงพอ
ขอ 31(h) ของความตกลงทริปสกําหนดวา ผูทรงสิทธิจะตองไดรับคาชดเชยอยางเพียงพอ โดย
ใหคํานึงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจของการอนุญาตใหใชสิทธิ การใหคาชดเชยแกผูทรงสิทธินี้ถือเปนหัวใจ
สําคัญของมาตรการบังคับใชสิทธิ อันแสดงใหเห็นวา ระบบนี้มิไดใหอํานาจรัฐที่จะริบคืนสิทธิบัตรจาก
ผูทรงสิทธิมาโดยไมเปนธรรม แตมีขอสังเกตวา กอนหนาที่จะมีความตกลงทริปส รัฐไมมีพันธกรณีใน
เรื่องนี้ การใหคาชดเชยอยางเปนธรรมแกเจาของสิทธิบัตรไมไดถูกกําหนดไวในอนุสัญญากรุงปารีส
ความตกลงทริ ป ส ไ ด ทํ า ให ร ะบบการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ มี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น โดยกํ า หนดให มี ก ารให
คาชดเชยแกผูทรงสิทธิในทุกกรณี ทั้งที่เปนการใชสิทธิโดยเอกชน และโดยรัฐ
ในเรื่องอัตราคาชดเชย ความตกลงทริปสกําหนดเพียงใหมีการใหคาชดเชยอยางเพียงพอ
(adequate remuneration) โดยใหพิจารณาจากสถานการณในแตละกรณี โดยใหคํานึงถึงมูลคาทาง
เศรษฐกิ จ ของการอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ นั้ น เช น หากผู รั บ อนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต
สิทธิบัตรออกจําหนาย และไดกําไรอยางมาก คาธรรมเนียมการใชสิทธิก็ควรมีอัตราสูง แตในกรณีท่ี
การใชสิทธิมิไดเปนไปเพื่อหากําไร เชน องคการเภสัชกรรมผลิตยาเพื่อใชแกปญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ เชนนี้คาชดเชยก็ควรมีอัตราที่ต่ํา
ในกรณีที่มาตรการบังคับใชสิทธิ ไดถูกใชเพื่อเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน
อัตราคาชดเชยอาจถูกกําหนด โดยนําความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยมิชอบของผูทรงสิทธิมา
พิจารณาประกอบดวย รวมทั้งคาใชจายในการสงเสริมใหผูประกอบการรายอื่นเขาสูตลาด ทั้งนี้ในการ
กําหนดคาชดเชยแกผูทรงสิทธินั้น ขอ 31(k) ของความตกลงทริปส กําหนดใหพิจารณาถึงความจําเปน
ในการแกไขเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขันประกอบดวย
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6.9 การใหมีการทบทวนคําสั่งโดยศาลหรือโดยองคกรปกครองระดับสูง
ขอ 31(i) และขอ 31(j) ของความตกลงทริปสกําหนดวา คําสั่งที่อนุญาตใหใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิ และคําสั่งกําหนดคาชดเชย จะตองเปนคําสั่งที่อาจทบทวนไดโดยศาล หรือโดยองคกรปกครอง
ระดับสูง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศสมาชิกจะตองเปดโอกาสใหเจาของสิทธิบัตรอุทธรณคําสั่ง
เกี่ยวกับมาตรการบังคับใชสิทธิ โดยจะตองใหอุทธรณหรือองคกรปกครองระดับสูงก็ได
กระบวนวิธีการอุทธรณคําสั่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของมาตรการบังคับใชสิทธิ หาก
กระบวนวิธีพิจารณาในเรื่องนี้ถูกกําหนดไวอยางซับซอนและยาวนาน เจาของสิทธิบัตรก็จะใชกลวิธี
ตอสูคดีเพื่อถวงเวลาการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ หรือในกรณีผูรับอนุญาตใหใชสิทธิเปนเอกชน การที่
ผูทรงสิทธิสามารถฟองรองอุทธรณคําสั่งอยางยาวนาน ก็จะทําใหเอกชนไมประสงคจะขอใชสิทธิ
สํ า หรั บ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา การกํ า หนดกระบวนวิ ธี พิจ ารณาอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง โดยองค ก รปกครอง
ระดับสูง เชน คณะกรรมการสิทธิบัตร รัฐมนตรี หรือศาลปกครอง จะทําใหกระบวนวิธีพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งยุติไดโดยเร็วกวาการใหศาลเปนผูพิจารณาอุทธรณ ซึ่งความตกลงทริปสใหอยูในดุลยพินิจของ
ประเทศสมาชิกวาจะใหมีการอุทธรณไปสูองคกรใด ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวาการทบทวนคําสั่งอนุญาตให
ใชสิทธิจะตองเปนการทบทวนโดยอิสระ (independent review) ซึ่งปลอดจากการควบคุมของ
หนวยงานที่มีอํานาจออกคําสั่งอนุญาตใหใชมาตรการบังคับใชสิทธิ

7. ปญหาเรื่องสิทธิบัตรยาและการสาธารณสุขในองคการการคาโลก
7.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับมาตรการบังคับใชสิทธิในองคการการคาโลก
จนถึ ง ป จ จุ บัน ยั ง ไม ป รากฏวา มี คํ า วิ นิ จฉั ย ของคณะกรรมการระงั บข อ พิ พ าท หรื อ องค ก ร
อุทธรณขององคการการคาโลก เกี่ยวกับขอ 31 ของความตกลงทริปส ในคําวินิจฉัยขอพิพาทระหวาง
ประชาคมยุโรปและแคนาดา (EC-Canada Case) เปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอ 30 ของความตกลงทริปส
ในคดี ดัง กล า ว ประชาคมยุโ รปได ฟ อ งร อ งแคนาดาตามกลไกระงั บ ขอ พิ พ าทเกี่ ย วกับ บทบั ญ ญั ติ
“Bolar” ที่อนุญาตใหมีการทดลองทางยา และจดทะเบียนตํารับยาในระหวางอายุสิทธิบัตร เพื่อที่จะนํา
ยานั้ น ออกจํ า หน า ยภายหลั ง จากที่อ ายุ สิท ธิ บัต รสิ้น สุ ด ลง ภายใต ม าตรา 55(2)(2) ของกฎหมาย
สิทธิบัตรแคนาดาฉบับป ค.ศ. 1993
คดีที่เกี่ยวของโดยตรงกับขอ 31 ไดแก ขอพิพาทระหวางสหรัฐกับบราซิล (US-Brazil Case)
ซึ่งเปนคดีที่สหรัฐฟองรองบราซิลเกี่ยวกับเงื่อนไขในเรื่อง “การใชงานภายในประเทศ” (local working)
ตามที่บัญญัติในกฎหมายทรัพยสินทางอุตสาหกรรมฉบับป ค.ศ. 1996 โดยกําหนดเงื่อนไขการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิไวประการหนึ่งวา ผูทรงสิทธิจะตองใชงานสิทธิบัตรภายในประเทศ โดยตองเปน
การใช ก ารประดิ ษ ฐ ต ามสิ ท ธิ บั ต รเพื่ อ การผลิ ต ในประเทศ กฎหมายบราซิ ล ไม ถื อ ว า การนํ า เข า
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ผลิตภัณฑสําเร็จรูปเปนการใชงาน ซึ่งสหรัฐเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวฝาฝนขอ 27.1 ของความตก
ลงทริปส40
แมสหรัฐจะไดขอเพิกถอนคําฟองดังกลาวในเวลาตอมา แตก็แสดงวาบทบัญญัติเรื่อง “การใช
งาน” อาจถูกกลาวอางวาละเมิดตอพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกมีตามความตกลงทริปสได เปนที่นา
เสียดายที่คดีนี้ไดยุติเสียกอนที่จะมีการวินิจฉัยชี้ขาด เพราะในทางขอกฎหมายและในขอเท็จจริงแลว
ยังมีขอที่นาสงสัยวา ขอ 27.1 ของความตกลงทริปสหามการใชมาตรการบังคับใชสิทธิในกรณีที่ไมมี
การใชงานในประเทศหรือไม เพราะบทบัญญัติดังกลาวมิไดหามไวเชนนั้นโดยตรง โดยเพียงแตบัญญัติ
วา สิทธิตามสิทธิบัตรจะตองถูกใชไดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ (non-discrimination) เพราะเหตุ
วาสินคานั้นผลิตขึ้นในประเทศหรือถูกนําเขาจากตางประเทศ โดยรายละเอียดตางๆ ในเรื่องนี้ไดกลาว
ไวแลวขางตน

7.2 ปญหาในทางปฏิบัติของการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
ถึงแมความตกลงทริปสจะอนุญาตใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ (ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่
กําหนดไวในขอ 31) แตก็มีประเทศกําลังพัฒนาจํานวนไมมากนักที่ใชมาตรการนี้ ในทางตรงกันขาม
ประเทศที่พัฒนาแลวกลับเปนประเทศที่ใชมาตรการบังคับใชสิทธิมากที่สุด โดยมีเหตุผลในการใช
แตกตางกันไป รวมทั้งเหตุผลดานการสาธารณสุข ดังเชนการใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา เพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อแอนแทรกซภายหลังเหตุการณ 11 กันยายน 2544 โดย
บังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา “CIPRO” สําหรับรักษาโรคแอนแทรกซ สหรัฐอเมริกาไดใชมาตรการ
บั ง คับ ใช สิท ธิโ ดยไม ต อ งเจรจาบริษั ท ไบเออร เ จ า ของสิท ธิ บัต รยาดั ง กล า ว นอกจากนี้ สหรัฐ ยัง ใช
มาตรการบัง คับใชสิทธิเ พื่อปองกันการแขง ขัน ดังเชน ที่คดีไมโครซอฟตถูกกลาวหาว ากระทําการ
ผูกขาดทางการคา เปนตน ประเทศแคนาดาเปนอีกประเทศหนึ่งที่ใชมาตรการบังคับใชสิทธิมากที่สุด
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประดิษฐยา ทําใหแคนาดาเปนประเทศที่มีราคายาถูกที่สุดในกลุม
ประเทศอุตสาหกรรม41 ประเทศอังกฤษก็ใชมาตรการบังคับใชสิทธิหลายครั้ง ที่มีชื่อเสียงคือการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐ โดย National Health Service ไดขอรัฐผลิตยา “LIBRIUM” และ
“VALIUM” เพื่อแจกจายใหแกสถานพยาบาลของรัฐ โดยไมตองอนุญาตจากเจาของสิทธิบัตร

40

WTO, Request for the Establishment of a Panel by the United States, Brazil – Measures Affecting Patent
Protection, WT/DS/199/39, January 2001.
41
Scherer, F. M. and Watal, J. (2001) “Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in
Developing Countries”, Commission on Macroeconomics and Health Background Paper,
Vancouver, p.45.
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เหตุผลที่ประเทศกําลังพัฒนาไมใชมาตรการบังคับใชสิทธิมีอยูหลายประการ กลาวคือ
• การใชมาตรการดังกลาวจําเปนตองมีระบบการจัดการสิทธิบัตรที่ดี เชน การระงับขอ
พิพาทเกี่ยวกับคาทดแทนที่จะใชใหแกผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตร ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาไม
มีระบบจัดการที่ดีดังกลาว
• การขาดเจตจํานงทางการเมือง เนื่องจากเกรงจะถูกตอบโตทางการคาจากประเทศที่
พัฒนาแลว และเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนปฏิปกษกับบรรษัทขามชาติ
• ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญขาดศักยภาพที่จะใชประโยชนจากเทคโนโลยีตามสิทธิบัตร
เนื่องจากการประดิษฐตามสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะที่ซับซอน การจะนําไปใชประโยชน
จําเปนตองมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีการประดิษฐ และที่สําคัญคือการขาดโนว
ฮาว หรือเทคนิคการผลิต ที่ไมปรากฏอยูในคําขอรับสิทธิบัตร
อย า งไรก็ ดี กรณี ข องบราซิ ล อาจเป น ตั ว อย า งที่ ดี สํ า หรั บ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาในการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิ42 ประเทศบราซิลไดจัดตั้งโปรแกรม NSAP (Brazilian National STD/AIDS
Programme) ขึ้นในชวงตนของทศวรรษที่ 90 วัตถุประสงคคือ เพื่อทําใหยาตานและรักษาโรคเอดสมี
ราคาถูกและสามารถแจกจายแกประชาชนไดอยางทั่วถึงโดยผานระบบสาธารณสุขของชาติ ปจจุบัน
โปรแกรม NSAP สามารถแจกจายยายับยั้งไวรัสเอชไอวีใหแกผูติดเชื้อจํานวนกวา 600,000 คน ซึ่ง
นับวาประสบความสําเร็จอยางสูงเมื่อเทียบกับกรณีของประเทศกําลังพัฒนาอื่น ความสําเร็จในการ
แจกจายยายับยั้งไวรัสไดชวยลดอัตราการตายของผูปวยเอดสลงถึงครึ่งหนึ่ง ของจํานวนที่คาดการณ
ไวเมื่อชวงเริ่มตนของการระบาดของโรคเอดส นอกจากนี้ จํานวนผูปวยที่ตองเขารักษาในโรงพยาบาลก็
ยังลดลงกวารอยละ 8043
ปจจัยสําคัญที่ทําใหโปรแกรม NSAP ของบราซิลประสบความสําเร็จคือ การที่รัฐบาลสามารถ
ทําใหราคายาตานไวรัสถูกลง ยุทธศาสตรในการควบคุมราคายาตานไวรัสของรัฐบาลบราซิลคือการ
ผสมผสานกลวิธีตางๆ เขาดวยกันอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการสงเสริมการผลิตยาตานไวรัสใน
ประเทศ การกอตั้งศูนยปฏิบัติการแหงชาติเพื่อศึกษาวิจัยโรคเอดส และที่สําคัญคือการเจรจาตอรอง
กับบรรษัทยาขามชาติเพื่อใหลดราคาลง เนื่องจากบราซิลมีหนวยงานเภสัชกรรมของรัฐที่มีศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี สามารถทําวิศวกรรมยอนกลับ และสามารถผลิตยาตานไวรัสที่บรรษัทตางชาติได
ขอรับสิทธิบัตร กระทรวงสาธารณสุขของบราซิลสามารถเจรจากับบริษัทยาขามชาติใหลดราคายา โดย
ขูวาหากไมมีการลดราคา รัฐบาลจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อใหองคการเภสัชกรรมของรัฐทําการ
42

UNAIDS (2002) “Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2002”, UNAIDS, p.145.
43
Ibid.
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ผลิตยาออกจําหนาย ในป 2544 รัฐบาลบราซิลไดใชยุทธวิธีนี้กับบริษัทโรช (Roche) และบริษัทเมอรค
(Merck) มีผลใหบริษัททั้งสองยอมลดราคายา “Nelfinavir” และ “Efavirenz” ลงรอยละ 40 ถึงรอยละ
70 ของราคายาในทองตลาด44
กรณีของบราซิลไดแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ เพื่อผลักดัน
นโยบายเขาถึงยาของรัฐ มาตรการบังคับใชสิทธิมิไดเพียงแตสงผลโดยตรงใหเกิดการแขงขันดานยา
เทานั้น หากแตยังชวยกดดันใหเจาของสิทธิบัตรใชสิทธิของตนโดยชอบ เชน ดวยการกําหนดลดราคา
สินคาอยางเปนธรรม อยางไรก็ดี การบรรลุในเปาหมายดานสาธารณสุขแหงชาติไมอาจกระทําโดย
อาศัยมาตรการบังคับใชสิทธิแตเพียงอยางเดียว มาตรการบังคับใชสิทธิจะตองถูกใชควบคูกับการสราง
ศักยภาพการวิจัยและการผลิตใหแกอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งรัฐจะตองมีนโยบายการจัดซื้อจัด
จาง และนโยบายกระจายยาที่เหมาะสมดวย

7.3 ปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและการสาธารณสุข
ที่ประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลกไดเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 กับราง
ปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและการสาธารณสุข (Declaration on the TRIPS Agreement
and Public Health)45 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ ที่ประชุมเห็นสมควรที่จะทําใหชัดเจนวา ความ
ตกลงทริ ปสมิ ไดกี ด ขวางประเทศสมาชิก ที่ จ ะใชม าตรการต า งๆ เพื่อ ปกปอ งการสาธารณสุ ข ของ
ประเทศ ที่ประชุมยังเห็นวา ความตกลงทริปสยินยอมใหประเทศสมาชิกใหมาตรการบังคับใชสิทธิ
ภายใตเหตุผลที่กําหนดโดยประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกอาจใชวิธีการนําเขาซอน (parallel import)
เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดในประเทศ และที่สําคัญที่สุด ปฏิญญาโดฮาไดเล็งเห็นความ
จําเปนในการชวยเหลือประเทศที่ขาดศักยภาพการผลิตยา ในอันที่จะใชประโยชนจากมาตรการบังคับ
ใชสิทธิ และกําหนดใหคณะมนตรีทริปส (Council for TRIPS) หาแนวทางแกปญหาดังกลาวใหเสร็จ
สิ้นไปภายในป 2545 ปฏิญญาโดฮายังขยายกําหนดเวลาตามบทเฉพาะกาลสําหรับประเทศที่พัฒนา
นอยที่สุด ในอันที่จะคุมครองผลิตภัณฑยาและขอมูลการทดสอบยาไปจนถึงป 2559
แมวาในขณะนี้จะมีประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ที่สามารถใช
เปนตัวยาได แตภายหลังป 2548 ประเทศที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบทางยาสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
อาจจะไมอยูในฐานะที่จะทําอยางนั้นไดอีกตอไป เนื่องจากหลังจากปดังกลาว กําหนดเวลาตามบท
เฉพาะของความตกลงทริปสจะสิ้นสุดลง ทุกประเทศจะตองคุมครองยาโดยไมมีขอยกเวน และเมื่อ
44

Ibid.
World Trade Organization Ministerial Conference (2001) 4th Session, Doha, 9-14 November 2001,
WT/MIN(01)/December/2, 20 November.
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ประเทศอยางอินเดียและบราซิล ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบทางยาไดใหการคุมครองสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑยา ก็เปนที่คาดหมายไดวาจะตองมีบรรษัทขามชาติจํานวนมากเขาไปขอรับสิทธิบัตรใน
ประเทศดังกลาว การทําวิจัยและพัฒนายาตามสิทธิบัตรและการผลิตเพื่อขายทั้งในและตางประเทศ
จะเปนสิ่งที่ไมอาจกระทําไดอีกตอไป และหากเปนเชนนั้น แหลงวัตถุดิบและตัวยาเพียงแหงเดียวที่
ประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถพึ่งพาไดก็คือ บรรษัทขามชาติผูถือครองสิทธิบัตรยา
บทบัญญัติในความตกลงทริปสมีความไมชัดเจนหลายประการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิบัตรยา บทบัญญัติที่เปนปญหาไดแกขอ 28 เกี่ยวกับขอบเขตสิทธิตามสิทธิบัตร ขอ 30
ข อ ยกเว น สิ ท ธิ และข อ 31(f) เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการใช ม าตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
บทบัญญัติขอ 31(f) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาจัดทําปฏิญญาโดฮา
ขอ 31(f) ถูกกําหนดอยูหัวขอ “การใชโดยปราศจากการอนุญาตของผูทรงสิทธิ” (Other Use
Without Authorization of the Right Holder) โดยขอ 31(f) บัญญัติวา “การใช (มาตรการบังคับใช
สิทธิ) จะตองเปนไปโดยสวนใหญเพื่อตอบสนองตอตลาดภายในประเทศของประเทศที่ใชมาตรการ
ดังกลาว”46
ในปจจุบัน ประเทศตางๆ สามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิโดยอนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑ
ยาจากประเทศอื่นที่ไมมีการขอรับสิทธิบัตรสําหรับยานั้น ซึ่งอินเดีย (ที่ในอดีตไมคุมครองสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑยา) เปนแหลงวัตถุดิบสําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนา แตภายหลังป 2548 อินเดียตอง
คุมครองสิทธิบัตรยาแลวเนื่องจากบทเฉพาะกาลตามความตกลงทริปสไดสินสุดลง บริษัทยาชื่อสามัญ
ของอินเดียจะไมสามารผลิตยาราคาถูกเพื่อปอนตลาดในประเทศ และปอนตลาดประเทศกําลังพัฒนา
อื่นไดอีกตอไป ยกเวนจะมีใชมาตรการบังคับใชสิทธิในอินเดีย และแมจะมีการใชมาตรการบังคับใช
สิ ท ธิ แต ก ารผลิ ต ภายใต ก ารอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ โ ดยรั ฐ ดั ง กล า ว ก็ จ ะสามารถกระทํ า ได เ พี ย งเพื่ อ
ตอบสนองตอความตองการของตลาดในประเทศเทานั้น ผูผลิตภายใตมาตรการดังกลาวไมอาจสง
สินคาที่ไดผลิตขึ้นไปขายในตางประเทศ ตามนัยของขอ 31(f) ของความตกลงทริปส บทบัญญัตินี้ได
ทําใหการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อชวยประเทศที่ขาดศักยภาพการผลิตยา เปนอันไรประโยชนไป
ปฏิญญาโดฮาไดแกปญหาการตีความความตกลงทริปส เชน ในวรรค 5(b) ของปฏิญญาฯ
ประเทศสมาชิกมีความเปนอิสระที่จะกําหนดเหตุผลของการใชมาตรการบังคับใชสิทธิไดเอง และใน
46

TRIPS Agreement, Article 31 (f):
“Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the
authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the
government, the following provisions shall be respected:
… (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of
the Member authorizing such use;”

29

วรรค 5(c) ซี มีสิทธิที่จะกําหนด “เหตุฉุกเฉินของชาติหรือสถานการณอื่นที่เปนความเรงดวนอยางยิ่ง”
(the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of
extreme urgency) ในอันที่จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิ นอกจากนี้ ในวรรค 6 ของปฏิญญาโดฮายัง
ไดกลาวถึงสิทธิของประเทศสมาชิก ที่จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อแกปญหาสาธารณสุข ซึ่งเปนผล
มาจากการแพรระบาดและการเกิดของโรครายแรง อันไดแก เอดส วัณโรค มาลาเรีย และโรคระบาด
อื่นๆ ปฏิญญาโดฮามิไดจํากัดสถานการณฉุกเฉินหรือชนิดของโรคที่อาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิได
ประเทศสมาชิกจึงอาจกําหนดเงื่อนไขเหลานี้ไดดวยตนเอง
การเจรจารอบโดฮาไดนําไปสูการกําหนดแนวทางแกปญหาการเขาถึงยา และผลกระทบจาก
สิทธิบัตรตอการเขาถึงยาของประเทศกําลังพัฒนา โดยผลของมติของที่ประชุมคณะมนตรีใหญของ
องคการการคาโลก เมื่อเดือนธันวาคม 254847 ที่ใหมีการแกไขขอ 31 ของความตกลงทริปส โดยให
ยกเลิกบทบัญญัติขอ 31(f) ของทริปส เพื่อเปดโอกาสใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อชวยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนาไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ดี การแกไขบทบัญญัติของความตกลงทริปสก็เปนสิ่งที่ไม
อาจกระทําไดโดยงาย ตองใชเวลา และมีการแทรกแซงทางการเมืองสูง เนื่องจากตองไดรับความ
ยินยอมจากประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกทั้งหมด มีขอสังเกตวาประเทศสมาชิกองคการ
การคาโลกสวนใหญไมประสงคจะใหมีการแกไขบทบัญญัติของทริปส เพราะการเจรจาทบทวนความ
ตกลงในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อาจเปดโอกาสใหมีการผนวกขอเสนอแกไขทบทวนการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในประเด็นอื่นดวย
ในการชวยใหประเทศสมาชิกทุกประเทศรอดพนจากวิกฤติการณการเขาถึงยารวมกัน การใช
มาตรการบังคับใชสิทธิจะตองกระทําในลักษณะที่มองโลกเปนหนึ่งเดียวกัน โดยไมแยกแยะเปนราย
ประเทศ ประเทศที่มีศักยภาพทางการผลิตยาจะตองพรอมที่จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ไมเฉพาะเพื่อ
แกไขวิกฤติการณในประเทศตนเทานั้น หากแตตองกระทําเพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาอื่นดวย
โดยเฉพาะประเทศที่ขาดศักยภาพการผลิตยา หากมีการขอรับสิทธิบัตรนั้นในประเทศที่มีศักยภาพการ
ผลิตยา และในประเทศที่ขาดศักยภาพการผลิตยาดวยตนเองในเวลาเดียวกัน ในกรณีเชนนี้ การแกไข
ปญหาการเขา ถึง ยาจําเปน ตองอาศัยการออกมาตรการบัง คับใชสิทธิทั้งในประเทศที่ผลิตและใน
ประเทศที่เปนผูนําเขา เพื่อมิใหบรรษัทยาอาศัยสิทธิตามสิทธิบัตรทําการฟองรองเพื่อยับยั้งการผลิต
และการนําเขาในประเทศหนึ่งประเทศใดได และสําหรับประเทศผูผลิตที่จะสงออกยาไปชวยประเทศ
อื่น เมื่อมีการแกไขขอ 31(f) ของทริปส การสงออกสินคาที่ผลิตโดยใชมาตรการบังคับใชสิทธิจึงเปนสิ่ง
ที่อาจกระทําได
47

World Trade Organization General Council Decision (2005) Amendment of the TRIPS Agreement,
General Council, Decision of 6 December 2005, WT/L/641.
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7.4 ปฏิญญาโดฮากับมาตรการบังคับใชสิทธิ
วรรคที่ 5 ของปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและการสาธารณสุขบัญญัติวา
“โดยปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตามความตกลงทริปส รับรองถึงการใชอยางยืดหยุน รวมถึง:
[…]
(b) ประเทศสมาชิกแตละประเทศมีสิทธิที่จะออกมาตรการบังคับใชสิทธิ และมี
เสรีภาพที่จะกําหนดเหตุผลเพื่อการออกมาตรการดังกลาว
(c) ประเทศสมาชิกแตละประเทศมีสิทธิที่จะกําหนดวาอะไรประกอบขึ้นเปนภาวะ
ฉุกเฉินแหงชาติ หรือสถานการณเรงดวนอยางยิ่งยวด …”48
ขอความในปฏิญญาโดฮาดังกลาว มิไดมีผลเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในความตกลงทริปส
เพียงแต ก ล า วย้ํา และขยายความบทบั ญญัติ ที่ไมชั ด เจนของความตกลงทริ ปส เ ท า นั้ น วรรค 5(b)
เกี่ยวกับการใชดุลพินิจของประเทศสมาชิก และเกี่ยวกับเหตุผลของการออกมาตรการบังคับใชสิทธิ
สวนวรรค 5(c) อางถึงบทบัญญัติของ 31(b) ในความตกลงทริปส โดยขยายความบทบัญญัติดังกลาว
วา ขอความ “ภาวะฉุกเฉินแหงชาติ” และ “สถานการณเรงดวนอยางยิ่งยวด” จะมีความหมายอยางไร
นั้น ใหขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของสมาชิกแตละประเทศ จึงเทากับวาปฏิญญาโดฮาเปดชองใหประเทศ
สมาชิ ก ดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในด า นการ
สาธารณสุข
วรรค 6 ของปฏิญญาโดฮา บัญญัติวา
“ดวยตระหนักวาบรรดาประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก ซึ่งมีไมเพียงพอหรือขาดแคลน
ศักยภาพการผลิตในสาขายา จะประสบความยากสําบากในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
อยางมีประสิทธิภาพภายใตความตกลงทริปส เราจึงมีคําสั่งใหคณะมนตรีทริปสหาทางออกที่
เปนไปไดตอปญหานี้ และรายงานตอคณะมนตรีใหญกอนสิ้นสุดป 2545”49
48

Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, Paragraph 5:
“Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the
TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:
[…]
(b) Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the
grounds upon which such licences are granted.
(c) Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other
circumstances of extreme urgency […]”
49
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, Paragraph 6:
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ประเด็ น ที่ จ ะต อ งมี ก ารถกเถี ย งหารื อ ในคณะมนตรี ท ริ ป ส แ ละในคณะมนตรี ใ หญ คื อ ใน
สถานการณ ใ ดที่ รั ฐ สามารถใช ม าตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ เพื่ อ แก ป ญ หาของประเทศสมาชิ ก ที่ ไ ม มี
ศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมยาได โดยเฉพาะการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อนําเขาผลิตภัณฑ
ยาจากประเทศสมาชิกอื่นซึ่งมีการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองยานั้น และเจาของสิทธิบัตรไมยินยอมให
มีการผลิตและสงออกผลิตภัณฑยาไปยังประเทศสมาชิกที่ขาดแคลนศักยภาพดังกลาว
ปฏิญญาโดฮาใชถอยคําที่กวางวา “ประเทศสมาชิกซึ่งมีไมเพียงพอ หรือขาดแคลนศักยภาพ
การผลิตในสาขายา” (Members with insufficient or no manufacturing capacities in the
pharmaceutical sector) ซึ่งมิไดมีความหมายเฉพาะถึงประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนา
นอยที่สุดเทานั้น ในความเปนจริง ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตยาและที่สามารถพึ่งพาตัวเองใน
ดานยาไดอยางแทจริงนั้นมีจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะหากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณเรงดวน
เชน โรคระบาด หรือภัยสงคราม ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกทั้งที่เปนประเทศที่พัฒนาแลว
กําลังพัฒนา หรือที่พัฒนานอยที่สุด ก็ลวนแตจําเปนตองพึ่งพาการนําเขายาจากตางประเทศทั้งสิ้น ซึ่ง
หากยาดั ง กล า วเป น ยาที่ มีสิท ธิ บัตร และผูท รงสิท ธิ ไม อนุ ญาตใหทํ า การผลิตและสง ออกยาไปยั ง
ประเทศที่มีความตองการยาดังกลาว ก็จะเกิดปญหาดานสาธารณสุขอยางรายแรง ซึ่งกรณีเชนนี้คณะ
มนตรีทริปสจําเปนตองหาทางแกไข
ขอเสนอของประเทศสมาชิกตอคณะมนตรีทริปสในปญหาดังกล าว มีอยูดวยกันทั้งสิ้ น 3
แนวทางคือ
แนวทางแรก ใหการยกเวน (waiver) พันธกรณีของทริปสบางประการ เชนยกเวนพันธกรณี
ตามข อ 31(f) ที่ ว า การใช ม าตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ จ ะต อ งกระทํ า ตอบสนองต อ ความต อ งการ
ภายในประเทศ หรือมิเชนนั้น ก็ใหมีมติระงับชั่วคราว (moratorium) ซึ่งการใชกระบวนการระงับขอ
พิพาทเพื่อกลาวหาวามีการละเมิดตอพันธกรณีดังกลาว
แนวทางที่สอง ออกปฏิญญาตีความบทบัญญัติขอ 30 ของความตกลงทริปส (บทยกเวนการ
ละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตร) ยินยอมใหมีการสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศที่ตองการยา โดยไมถือวา
เปนการละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตรในประเทศผูสงออก

“We recognize that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities in the
pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the
TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to find an expeditious solution to this problem and
to report to the General Council before the end of 2002.”

32

แนวทางที่สาม ทําการแกไขบทบัญญัติขอ 31(f) ของความตกลงทริปส เพื่ออนุญาตอยางถาวร
ใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อสงออกสินคาไปยังประเทศอื่นได แทนที่จะจํากัดการใชมาตรการ
ดังกลาวไวเพียงเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศ50

7.5 มติของที่ประชุมคณะมนตรีใหญเกี่ยวกับวรรคที่ 6 ของปฏิญญาโดฮา
คณะมนตรีทริปสไดทําการเจรจาเพื่อหาทางแกปญหาตามวรรคที่ 6 ปฏิญญาโดฮา แต
เนื่องจากความแตกตางในความเห็นของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ ที่มีความเห็น
คัดคานขอเสนอใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสิทธิตามความตกลงทริปส โดย
ตองการใหแนวทางแกปญหา เปนเพียงการระงับเพียงชั่วคราวของการฟองรองตามกลไกระงับขอ
พิพาท นอกจากนี้ สหรัฐยืนยันที่จะไมใหแนวทางแกปญหาใดๆ ที่จะมีขึ้นครอบคลุมผลิตภัณฑยาทุก
ชนิด โดยตองการใหจํากัดอยูเฉพาะยาที่ใชรักษาโรคระบาดรายแรง เชน เอดส มาเลเรีย วัณโรค ฯลฯ
เทานั้น การเจรจาในคณะมนตรีทริปสยืดเยื้อยาวนาน จนเกินกําหนดเวลาที่กําหนดไวในปฏิญญาโดฮา
(ไดแกวันที่ 31 ธันวาคม 2545)
แตในที่สุด คณะมนตรีทริปสก็ไดขอยุติโดยสหรัฐยอมประนีประนอมผอนผัน ไมจํากัดแนว
ทางการแกปญหาเพียงมาตรการระงับการฟองรองเปนการชั่วคราว และไมจํากัดผลิตภัณฑยาไว
เฉพาะยารักษาโรคระบาดเทานั้น แนวทางแกปญหาไดถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะมนตรีใหญ และที่
ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับแนวทางที่เสนอเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 254651
รายละเอียด สาระสําคัญ และแนวทางการปฏิบัติตามมติดังกลาวมีดังนี้
(1) สถานภาพทางกฎหมายของมติและความจําเปนตอการแกไขกฎหมายภายใน
มติของที่ประชุมคณะมนตรีใหญ มีสถานภาพเปนการยกเวนชั่วคราว (interim waivers) ซึ่ง
เปนพันธกรณีตามขอ 31(f) และ 31(h) ของความตกลงทริปส คณะมนตรีทริปสมีหนาที่ทบทวน
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามมติดังกลาวทุกรอบป และใหรายงานผลใหคณะมนตรีใหญทราบ
การยกเวนจากพันธกรณีดังกลาวจะมีผลใชบังคับเรื่อยไป จนกวาจะมีการแกไขบทบัญญัติความตก
ลงทริปสที่เกี่ยวของ คณะมนตรีทริปสมีหนาที่ตองเริ่มการเตรียมการกอนสิ้นป 2546 เพื่อทําการแกไข

50

Abbott, F. (2002) Compulsory Licensing for Public Health Needs: The TRIPS Agenda at the WTO after
the Doha Declaration on Public Health, Quaker UN Office, Geneva.
51
World Trade Organization General Council Decision (2003) Implementation of Paragraph 6 of the Doha
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, Decision of the General Council of 30 August
2003, WT/L/540.
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บทบัญญัติความตกลงทริปส โดยจะตองมีการแกไขใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (ซึ่งในที่สุดคณะมนตรีใหญ
ไดมีมติเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ใหแกไขอยางถาวรซึ่งขอ 31(f))
วรรค 9 ของมติฯ ไดกลาวถึงความเกี่ยวพันระหวางมติของคณะมนตรีใหญ นี้กับปฏิญญาโด
ฮาไววา มติฯ นี้จะไมมีผลเปนเการเปลี่ยนแปลงสิทธิ หนาที่ และการยืดหยุนในการตีความ และบังคับ
ใชบทบัญญัติของความตกลงทริปส ดังที่ไดรับการรับรองโดยปฏิญญาโดฮา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มติ
ของคณะมนตรีใหญลงวันที่ 30 สิงหาคม 2546 นี้ มิไดตัดสิทธิประเทศสมาชิกในอันจะใชประโยชน
จากบทบัญญัติอื่นๆ ของปฏิญญาโดฮาและความตกลงทริปส ประเทศสมาชิกจึงอาจใชแนวทางอื่น
เพื่อแกปญหาการเขาถึงยา นอกเหนือจากแนวทางที่ระบุไวในมตินี้ได เชน อาจถือวาการสงออกยาไป
ยังประเทศที่ไมมีศักยภาพการผลิต เปนการกระทําที่ไดรับการยกเวนจากการละเมิดสิทธิบัตร ตามขอ
30 ของความตกลงทริปสได เปนตน
การยกเว น ชั่ ว คราวซึ่ ง พั น ธกรณี ข องความตกลงทริ ป ส นี้ สอดคล อ งกั บ หลั ก การภายใต
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา (Vienna Convention on the Law of Treaties)52
โดยจะไมกอใหเกิดผลเปลี่ยนแปลงอยางถาวร ตอพันธกรณีที่ประเทศมีอยูตามความตกลงระหวาง
ประเทศ การยกเวนชั่วคราวจะทําใหประเทศสมาชิกไมอาจรองเรียนประเทศสมาชิกอื่นวากระทํา
ละเมิดพันธกรณีในเรื่องนั้นๆ
อยางไรก็ดี การยกเวนชั่วคราวนี้เปนการยกเวนพันธกรณีตามความตกลงระหวางประเทศ ซึ่ง
จะไมมีผลโดยตรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพตามกฎหมายภายใน การที่มติของคณะมนตรี
ใหญดังกลาวจะมีผลตอการกระทําภายในประเทศเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระบบกฎหมายของแตละ
ประเทศ เชน ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบ “Dualist system” การที่กฎหมายระหวางประเทศจะ
มีผลบังคับภายในประเทศ จะตองมีการออกกฎหมายเพื่อใหการรับรองอีกทีหนึ่ง ซึ่งในประเทศที่ใช
กฎหมายระบบนี้ มติของคณะมนตรีใหญจะไมมีผลใชบังคับโดยอัตโนมัติ แตสําหรับประเทศที่ใชระบบ
กฎหมายแบบ “Monist system” ซึ่งพันธกรณีระหวางประเทศจะมีผลผูกพันโดยทันที53 ศาลสามารถ
บังคับการใหเปนตามมติของคณะมนตรีใหญดังกลาวได โดยไมจําเปนตองมีกฎหมายในมารองรับ
สําหรับประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Dualist ดังเชนประเทศไทย จําเปนตองทําการแกไข
กฎหมายเพื่อใหมติดังกลาวมีผลใชบังคับ เมื่อยังไมมีการแกไขกฎหมาย สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่
เกี่ยวของก็จะตองเปนไปตามกฎหมายภายในที่เปนอยู เชน การใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อผลิต
ผลิต ภั ณฑ ย าเพื่ อส ง ออกไปยัง ประเทศอื่ น ที่ ตองการยานั้น ยอ มไมอ าจทํ า ได หรื อผู ท รงสิ ท ธิ ตาม
สิทธิบัตรอาจใชสิทธิฟองรองผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตรของตนได เปนตน ดังนั้น เพื่อ
52

Vienna Convention, Art. 57.
53
โปรดดู Brownlie, I. (1998) Principles of Public International Law, 5th ed., p. 32.
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ใชประโยชนจากปฏิญญาโดฮา และมติที่ 30 สิงหาคม 2003 ของที่ประชุมคณะมนตรีใหญประเทศ
กําลังพัฒนาจําเปนตองแกไขกฎหมายภายในใหสอดคลองกับมติดังกลาว
ในการแกไขกฎหมายภายในประเทศกําลังพัฒนาจะตองทําใหมั่นใจวา การปฏิบัติตามมติฯ
เปนสิ่งที่สามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ โดยจะตองไมพิจารณาแตเพียงแนวทาง และเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในมติฯ แตเพียงอยางเดียว หากควรตองพิจารณาปญหา และอุปสรรคอื่นประกอบดวย เชน มติของ
คณะมนตรีใหญมิไดยกเวนพันธกรณีตามขอ 31(b) ของความตกลงทริปส ซึ่งหมายความวาในการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิ จะตองมีการเจรจากับผูทรงสิทธิเสมอ อันอาจทําใหมาตรการบังคับใชสิทธิตอง
ลาชาออกไป ประเทศกําลังพัฒนาจึงควรยกเวนเงื่อนไขนี้ในการแกไขกฎหมายภายใน โดยอาศัย
ขอยกเวนจากขอ 31(b) นั่นเอง กลาวคือ ในกรณีที่การใชมาตรการบังคับใชสิทธิไดกระทําในกรณี
ภาวะฉุกเฉินแหงชาติหรือในสภาวการณเรงดวนอยางยิ่งยวด หรือในกรณีการใชสาธารณะที่มิไดมี
วัตถุประสงคเชิงพาณิชย
กฎหมายของประเทศกําลังพัฒนาโดยสวนใหญในปจจุบัน มิไดมีบทบัญญัติใหใชมาตรการ
บัง คับใชสิท ธิเ พื่อสงออก หากมีคําสั่ ง ซื้อยามาจากประเทศที่ไม มีศักยภาพการผลิตและผูผลิตใน
ประเทศกําลังพัฒนาดังกลาว ประสงคจะขอใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อสงออกไปยังประเทศนั้น การ
ใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อสงออกก็ยังคงไมอาจทําได (ถึงแมจะมีมติของคณะมนตรีใหญแลวก็
ตาม) เวนแตจะมีการแกไขกฎหมายภายในเพื่อใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อสงออกเสียกอน
(2) สิทธิตามสิทธิบัตรที่เกีย่ วของ
มติของคณะมนตรีใหญจะใชบังคับ เฉพาะในกรณีที่มีการออกสิทธิบัตรสําหรับผลิตภัณฑยา
นั้นในประเทศผูสงออก (หรืออาจจะมีสิทธิบัตรในประเทศผูนําเขาดวยก็ได) การมีสิทธิบัตรสําหรับ
ผลิตภัณฑยาที่วานี้หมายถึง สิทธิบัตรเหนือตัวยา (active ingredients) และรวมถึงสิทธิบัตรเหนือสูตร
ตํารับ สารประกอบ กรรมวิธีการผลิต การใช ฯลฯ ดวย ทั้งนี้เพราะในทางปฏิบัติ ประเทศกําลังพัฒนา
จํา นวนมากมิ ได คุมครองแตเ พีย งสารออกฤทธิ์ท างยาเทา นั้น แตยั ง คุมครองการประดิษ ฐอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข อ งกับตั ว ยาดว ย ดัง นั้ น การที่ ตัว ยาที่ใชใ นการผลิตผลิตภั ณฑ ย าจะเปน ตัว ยาเกา ที่มี อยู ใ น
ทองตลาดเปนเวลานานแลว ก็มิไดหมายความวาผลิตภัณฑยานั้นจะสามารถผลิต และสงออกไปยัง
ประเทศที่ตองการได ทั้งนี้เพราะอาจมีสิทธิบัตรเหนือสูตร ตํารับ กรรมวิธี หรือการใชยานั้นดวย
ทางออกก็คือ ประเทศกําลังพัฒนาจะตองแกไขกฎหมายใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
เพื่อสงออก โดยเปนการใชมาตรการบังคับใชสิทธิกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับตัวยา (ที่ตองการสงออก)
นั้นทั้งหมด โดยจะตองไมจํากัดการใชไวเฉพาะกับสิทธิบัตรฉบับหนึ่งฉบับใดเปนการเฉพาะเทานั้น
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใชมาตรการบังคับใชสิทธิ จะตองกระทําโดยมีตัวผลิตภัณฑยาเปนเปาหมาย
มิใชโดยมีสิทธิบัตรฉบับหนึ่งฉบับใดเปนเปาหมาย

35

(3) ความหมายของผลิตภัณฑยาภายใตสิทธิบัตร
เนื่องจากมติของคณะมนตรีใหญนี้เปนมติที่ออกตามขอ 6 ของปฏิญญาโดฮาวาดวยความตก
ลงทริปสและการสาธารณสุข มติดังกลาวจึงใชกับผลิตภัณฑยาที่มีการคุมครองสิทธิบัตรเทานั้น และที่
สําคัญคือผลิตภัณฑนั้นตองอยูภายใตสิทธิบัตรในประเทศผูสงออก สวนจะมีสิทธิบัตรในผลิตภัณฑยา
ดังกลาวในประเทศผูนําเขา (ประเทศที่ไมมีศักยภาพการผลิตดวยยา) หรือไม มิใชสาระสําคัญ หากใน
ประเทศผูนําเขาไมมีสิทธิบัตร การนําเขาผลิตภัณฑยาก็สามารถกระทําไดโดยทันที แตถาในประเทศ
ดังกลาวมีการออกสิทธิบัตรสําหรับผลิตภัณฑยานั้น กรณีก็มีความจําเปนตองมีการใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิเพื่ออนุญาตใหมีการนําเขายานั้นดวย
มติของคณะมนตรีใหญจะไมใชบังคับในกรณีตอไปนี้
• กรณี ที่ ไ ม มี ก ารคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ย านั้ น ในประเทศผู ส ง ออก หรื อ
สิทธิบัตรในผลิตภัณฑยานั้นหมดอายุลงแลว
• กรณีที่การใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ไดกระทําเพื่อตอบสนองตอตลาดภายในประเทศผู
สงออกเปนสวนใหญ (proportionately for the supply of the domestic market)
ผลิตภัณฑยาสวนนอยอาจถูกสงออกไปยังตางประเทศได ทั้งนี้ไปตามตามขอ 31(f) ของ
ความตกลงทริปส
• กรณีที่การใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ไดกระทําเพื่อเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอ
การแขงขันในประเทศผูสงออก เชนนี้ ผลิตภัณฑยาที่ผลิตขึ้นตามมาตรการบังคับใชสิทธิ
นั้นอาจถูกสงออกไปยังตางประเทศไดตามขอ 31(k) ของความตกลงทริปส
มติของคณะมนตรีใหญนี้จะใชกับผลิตภัณฑยาที่ใชกับโรคทุกชนิด โดยมิไดจํากัดอยูเฉพาะ
โรคบางชนิด เชน เอดส วัณโรค และมาเลเรีย ดังที่สหรัฐเสนอในตอนตน นอกจากนี้ โรคที่ยานั้นใชเพื่อ
การรักษาก็ไมจําเปนตองเปนโรคที่รายแรงเทานั้น แตจะตองเปนโรคที่กอใหเกิดปญหาสาธารณสุข
(public health problems) ของประเทศ ซึ่งหมายความวา ยาที่ใชกับโรคที่ไมนาจะกอใหเกิดปญหา
สาธารณสุข เชน ยารักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ยารักษาโรคผมรวง ศีรษะลาน ฯลฯ จะไมอยู
ภายใตมติของคณะมนตรีใหญนี้
(4) ประเทศที่อาจใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญ
(Eligible
มติของคณะมนตรีใหญกํา หนดวา “ประเทศนําเขาที่สามารถใชประโยชน ”
Importing Members) หมายความถึงประเทศ 2 กลุมตอไปนี้
• ประเทศที่พัฒนานอยที่สุด โดยประเทศนั้นจะตองเปนสมาชิกองคการการคาโลก

36

• ประเทศที่ไดแสดงความจํานงตอคณะมนตรีทริปส ถึงความตั้งใจที่จะใชประโยชนจากมติ
ของคณะมนตรีใหญในฐานะประเทศผูนําเขา
ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกทุกประเทศ สามารถใชประโยชนจากมติของคณะ
มนตรีใหญไดทั้งสิ้น ไมวาประเทศนั้นจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศที่
พัฒนานอยที่สุด ประเทศที่พัฒนานอยที่สุดจะมีสิทธิใชประโยชนจากมตินี้ไดโดยทันที สวนประเทศที่
พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาจะใชประโยชนไดก็ตอเมื่อไดแสดงความจํานงไปยังคณะมนตรีท
ริปส ใหทราบวาตนประสงคจะเปนประเทศผูนําเขาที่สามารถใชประโยชนจากมติดังกลาว
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ทั้ ง หมด ได แ ก ออสเตรเลี ย แคนาดา ไอซ แ ลนด ญี่ ปุ น นิ ว ซี แ ลนด
นอรเวย สวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมด (รวมทั้งประเทศ
สมาชิกใหมของสหภาพยุโรปอันไดแก สาธารณรัฐเชค ไซปรัส เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย
มอลตา โปแลนด สาธารณรัฐสโลวัค และสโลวาเกีย) ไดแสดงเจตจํานงตอคณะมนตรีทริปสที่จะไมใช
สิทธิในฐานะผูประเทศผูนําเขาที่สามารถใชประโยชนตามมติของคณะมนตรีใหญ
สวนบางประเทศไดแสดงความจํานงตอคณะมนตรีทริปสแลววา ตนจะใชประโยชนจากมติ
ของคณะมนตรีใหญในฐานะประเทศผูนําเขา เฉพาะในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินแหงชาติ หรือสภาวการณ
ฉุกเฉินอยางยิ่งยวด ไดแก ฮองกง อิสราเอล เกาหลี คูเวต มาเกา เม็กซิโก กาตาร สิงคโปร ไตหวัน ตุรกี
และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตท
(5) วัตถุประสงคของการใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญ
สําหรับประเทศผูนําเขา การใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อนําเขาผลิตภัณฑยาจากประเทศที่มี
ศักยภาพการผลิตสูงกวาอาจกระทําโดยเหตุผลตางๆ หากประเทศนั้นเปนประเทศที่พัฒนานอยที่สุด
มาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อนําเขาผลิตภัณฑยาอาจถูกใชโดยเหตุผลนานาประการ (แตจะตองเปน
เหตุผลที่กําหนดไวในกฎหมายภายใน) รวมทั้งเหตุผลการไมใชงานสิทธิบัตร การใชเพื่อประโยชน
สาธารณะ เพื่อเยียวยาการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการแขงขัน สถานการณฉุกเฉิน ฯลฯ แตสําหรับ
ประเทศสมาชิกที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เหตุผลของการใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิเพื่อนําเขาผลิตภัณฑก็อาจกระทําโดยอาศัยเหตุผลอยางเดียวกัน ยกเวนประเทศนั้นไดแสดง
ความจํานงวาจะใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญนี้ เพื่อวัตถุประสงคใดเปนการเฉพาะ เชน ใน
กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินแหงชาติ หรือกรณีสถานการณฉุกเฉินอยางยิ่ง ซึ่งที่ผานมาก็มีบางประเทศได
แสดงความจํานงดังกลาวแลว ดังที่ไดกลาวขางตน
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(6) การแสดงความจํานงโดยประเทศผูนําเขา
การแสดงความจํ า นงต อ คณะมนตรี ท ริ ป ส ต ามมติ ข องคณะมนตรี ใ หญ นี้ มี อ ยู ด ว ยกั น 2
ลักษณะ ลักษณะแรก เปนการแสดงความจํานงโดยทั่วไปถึงความตองการจะเปนประเทศผูนําเขาที่
สามารถใชประโยชน ลักษณะที่สอง เปนการแสดงความจํานงเปนการเฉพาะเกี่ ยวกั บผลิ ตภัณฑ
จํานวนของผลิตภัณฑท่ีจะนําเขา ฯลฯ เหตุผลที่มติของคณะมนตรีใหญกําหนดใหมีการแสดงความ
จํานงนั้น ก็เพื่อแสดงความโปรงใส และใหขอมูลที่ถูกตองชัดเจนเทานั้น หาใชเพื่อขออนุญาตจากผูทรง
สิทธิ หรือจากองคการการคาโลกไม ประเทศสมาชิกสามารถใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญนี้
ไดโดยทันที โดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากผูใด54
เชิงอรรถที่ 2 ของมติของคณะมนตรีใหญอธิบายวา การแสดงความจํานงนี้ไมจําตองไดรับ
ความเห็นชอบจากองคการการคาโลกในอันที่จะใชประโยชนตามมตินี้ ซึ่งหมายความวาคณะมนตรี
ทริปสหรือหนวยงานใดขององคการการคาโลกไมมีอํานาจที่จะทบทวน แกไข หรือปฏิเสธ ความจํานงที่
แสดงโดยประเทศสมาชิก
(7) การพิสูจนความไมเพียงพอหรือการไมมีศกั ยภาพการผลิต
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาเทานั้นที่ตองพิสูจนความไมเพียงพอ
หรือการไมมีศักยภาพการผลิตดานยา ประเทศที่พัฒนานอยที่สุดไดรับการสันนิษฐานวาเปนประเทศที่
ขาดแคลนศักยภาพดังกลาว
ภาคผนวกของมติของคณะมนตรีใหญไดกําหนดแนวทางการพิสูจนเรื่องนี้ไว 2 แนวทางคือ
• ประเทศสมาชิกตองพิสูจนวาตนไมมีศักยภาพการผลิตในดานยาเลย หรือ
• ประเทศสมาชิกพิสูจนวาตนมีศักยภาพการผลิตยาอยูบาง แตศักยภาพที่มีอยูไมเพียงพอ
ตอการตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของตน
แมมติของคณะมนตรีใหญจะกําหนดแนวทางการพิสูจนในเรื่องนี้เอาไว แตก็หาไดกําหนด
เกณฑการพิจารณาวาความไมเพียงพอหรือไมมีศักยภาพการผลิตนั้นเปนอยางไร ในระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด “ศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม” (industrially manufacturing capacity) มีอยู
ดวยกัน 2 มิติ คือ (1) ศักยภาพดวยเทคนิค (Technical capacity) ซึ่งรวมถึงการมีเทคโนโลยีการผลิต
การมีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีวัตถุดิบ ฯลฯ และ (2) ความไปไดทางเศรษฐกิจของการผลิต
(economic feasibility of production) เชน การมีตลาด การมีตลาด การผลิตดวยตนทุนที่ต่ํา ฯลฯ
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มีผูใหความเห็นวา การมีศักยภาพดานเทคนิคแตขาดความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ ก็ถือวา
ขาดศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญนี้ไดแลว55
หากเปนไปตามความเห็นนี้ ความหมายของการขาดศักยภาพการผลิตจะกวางมาก และอาจเกินเลย
จากเจตนารมณของวรรค 6 ของปฏิญญาโดฮา และของมติของคณะมนตรีใหญได เชน หากประเทศ
ก. มีศักยภาพดานเทคนิคอยางเพียงพอ ทั้งเทคโนโลยี บุคลากร และวัตถุดิบ แตไมสามารถทําการผลิต
โดยประหยัดได (economics of scale) เนื่องจากมีตนทุนดานแรงงานหรือดานวัตถุดิบสูง โดยเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับการนําเขาแลวจะมีคาใชจายที่สูงกวา เชนนี้ หากเปนไปตามความเห็นขางตน
ประเทศ ก. ก็อาจอางวาประเทศของตนขาดศักยภาพการผลิตดานยาได ซึ่งไมนาจะเปนเจตนารมณ
ของปฏิญญาโดฮา และมติของคณะมนตรีใหญ
เนื่องจากการผลิตดานยานั้นมีหลายขั้นตอน ตั้งแตการผลิตสารเคมีที่เปนวัตถุดิบดานยา การ
ผสมและประกอบยา และการบรรจุผลิตภัณฑยา กอใหเกิดปญหาวา การขาดศักยภาพการผลิตระดับ
ใดจึงจะถือวาเปนประเทศที่ขาดศักยภาพการผลิตดานยา มติของคณะมนตรีใหญมิไดกําหนดเกณฑ
การพิจารณาเรื่องนี้เอาไว หากแตใหขึ้นกับการประเมินตนเองของสมาชิกแตละประเทศ56 ดังนั้น การ
ขาดศักยภาพการผลิตในระดับใด ก็ถือวาประเทศนั้นเปนประเทศที่จะใชประโยชนจากมติของคณะ
มนตรีใหญไดแลว เชน ประเทศ ก. มีศักยภาพการผลิตยาขั้นปลายคือ มีความสามารถในการผสม
และประกอบตัวยา พรอมทั้งบรรจุและทําเปนสินคาสําเร็จรูป แตไมมีศักยภาพในการผลิตสารเคมีที่
เปนวัตถุออกฤทธิ์ทางยา เชนนี้ก็ถือไดวา ประเทศ ก. เปนประเทศที่ขาดศักยภาพดานการผลิตยาแลว
(8) การแสดงความจํานงยืนยันวาจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
ประเทศที่ขาดศักยภาพดานยาที่จะใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญ จะตองแจงไปยัง
คณะมนตรีทริปสวาประเทศตนตองการจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิ การแจงนี้อาจกระทํากอนหรือ
หลังการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ หรือในระหวางการใชมาตรการดังกลาวก็ได เงื่อนไขเพียงประการ
เดียวในเรื่องนี้คือ การใชมาตรการบังคับใชสิทธิจะตองสอดคลองกับเงื่อนไขตางๆ ในขอ 31 ของความ
ตกลงทริปส
เนื่องจากขอ 31 และมติของคณะมนตรีใหญมิไดกําหนดเงื่อนไขเรื่องปริมาณ หรือจํานวนของ
ผลิตภัณฑที่จะทําการผลิตหรือนําเขาเอาไว ประเทศนั้นจึงอาจใชอํานาจในการนําเขาผลิตภัณฑยา
เปนจํานวนเทาใดก็ได โดยไมมีขอจํากัด แตการใชมาตรการดังกลาวอาจสิ้นสุด หรือถูกระงับลงเมื่อ
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สถานการณที่เปนเหตุใชมาตรการบังคับใชสิทธิไดยุติลงแลว ทั้งนี้โดยตองมีการปกปองผลประโยชน
ของผูรับอนุญาตใหใชสิทธิอยางเพียงพอดวย57
การแสดงความจํานงวาจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิจะถูกนําออกเผยแพรตอสาธารณชน มติ
ของคณะมนตรีใหญกําหนดใหเลขาธิการขององคการการคาโลก (WTO Secretariat) จัดทําเว็บไซด
เพื่อเผยแพรการแสดงความจํานงของประเทศสมาชิก การแสดงความจํานงและการเผยแพรใหกระทํา
เพียงครั้งเดียวเทานั้น เชน หากประเทศ ก. แสดงความจํานงวาจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิกอนที่จะ
เริ่มขั้นตอนการใชมาตรการดังกลาว ก็ไมจําเปนตองแสดงความจํานงใดๆ ไปยังองคการการคาโลกอีก
ภายหลังจากนั้น
(9) เงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสทิ ธิในประเทศผูสงออก
มติของคณะมนตรีใหญกําหนดใหมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิในประเทศผูสงออก โดยการ
ใชมาตรการดังกลาว ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 31 ของความตกลงทริปสดวย รวมทั้งตองเจรจาของ
อนุญาตใชสิทธิโดยสมัครใจจากเจาของสิทธิบัตร ซึ่งเงื่อนไขตางๆ ในขอ 31 มิไดรับการยกเวนโดยมติ
ของคณะมนตรีใหญ ดังนั้น ประเทศผูสงออกจึงตองกําหนดกฎเกณฑในเรื่องนี้อยางชัดเจน และมี
ขั้นตอนที่ไมซับซอนยุงยาก เพื่อปองกันมิใหขึ้นตอนการขอใชมาตรการบังคับใชสิทธิเปนอุปสรรคตอ
การบรรลุในวัตถุประสงคของปฏิญญาโดฮา และมติของคณะมนตรีใหญ
มติของคณะมนตรีใหญไดกําหนดเงื่อนไขในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อสงออกเพิ่มเติม
อีก 2 ประการคือ จํานวนผลิตภัณฑจะทําการผลิตและสงออก และการบงระบุตัวผลิตภัณฑ
ในเรื่องจํานวนของผลิตภัณฑ มติของคณะมนตรีใหญกําหนดวา มาตรการบังคับใชสิทธิตอง
ออกเพื่อใหมีการผลิต และสงออกผลิตภัณฑเปนจํานวนที่จําเปนตอการตอบสนองความตองการของ
ประเทศผูนําเขา ซึ่งจํานวนที่แนนอนจะเปนเทาใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการแสดงความจํานงของประเทศผู
นําเขา ประเทศผูสงออกสามารถจะทําการผลิตผลิตภัณฑ และสงออกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนั้น
ไปยังประเทศผูนําเขา โดยไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 31 (f) ของความตกลงทริปส ที่ตองกระทํา
เพื่อตอบสนองความตองการในประเทศตนดวย
สําหรับการบงระบุตัวผลิตภัณฑ มติของคณะมนตรีใหญกําหนดใหผูผลิตบงระบุอยางชัดเจน
บนตัวผลิตภัณฑนั้นวา ผลิตภัณฑดังกลาวผลิตขึ้นเพื่อการใด ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหมีการสงผลิตภัณฑ
ไปจํ า หน า ยในประเทศอื่ น หรื อ เพื่ อ ใช เ พื่ อ การอื่ น การบ ง ระบุ นั้ น ให ก ระทํ า โดยการใช ต ราหรื อ
เครื่ อ งหมาย หรื อดว ยการแสดงข อ ความอย า งชัดเจนไว บ นฉลากผลิ ตภั ณฑ เ ชน ด ว ยการระบุว า
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“Product made for Country X under the WTO General Council Decision IPIC/W/405 of
August 30, 2003” เปนตน
มติของคณะมนตรีใหญยังกําหนดใหผูผลิตแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑที่
แตกตางจากผลิตภัณฑอื่น (distinguishable) ซึ่งอาจกระทําโดยใชบรรจุภัณฑ สี หรือรูปรางที่มี
ลักษณะเฉพาะ แตกตางจากผลิตภัณฑอื่นที่จําหนายอยูในทองตลาด มีขอสังเกตวา วัตถุประสงคของ
การทําใหผลิตภัณฑนี้มีลักษณะบงเฉพาะแตกตางจากผลิตภัณฑอื่น ก็เพื่อปกปองผลประโยชนของ
ผูผลิตที่เปนเจาของสิทธิบัตร มิใชเพื่อคุมครองผูบริโภค (ดังเชนในกรณีเครื่องหมายการคาทั่วไป)
ดัง นั้น การทํ า ใหสิ น ค า มี ค วามแตกต า งจึง หมายถึ ง การทํา ให บ รรษัท ผู เ ป น เจา ของสิ ท ธิบั ตร และ
เจ า หน า ที่ที่ มี ห น า ที่ ต รวจตราสิ น ค า เช น เจา หน า ที่ ศุ ลกากร สามารถจํา แนกแยกแยะผลิต ภั ณ ฑ
ดังกลาวกับผลิตภัณฑทั่วไป โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ผลิตและจําหนายโดยผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตรได
การกํา หนดเงื่ อนไขนี้ ขึ้น ก็ เ พื่ อให ผลิต ภัณฑ ที่ผลิ ตภายใต ม าตรการบั ง คับ ใชสิท ธินี้ ไ ดถู ก
สงออกไปยังประเทศที่ขาดแคลนศักยภาพในการผลิตยา เพื่อแกปญหาสาธารณสุขที่ประเทศนั้น
ประสบ ผลิตภั ณฑที่ ผลิ ตขึ้ น ไม ควรจะถูก ส งไปจํา หนา ยในประเทศอื่น อย างไรก็ ดี การบง ระบุ ตัว
ผลิตภัณฑจะกระทําไดโดยงาย ในกรณีที่ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป (finished products)
แตการบงระบุตัวผลิตภัณฑจะกระทําไดยาก ในกรณีผลิตภัณฑนั้นเปนวัตถุดิบ (raw materials) เชน
ตัวยา สารเคมี หรือน้ํายา ซึ่งการใชบรรจุภัณฑ สี หรือรูปรางที่มีลักษณะเฉพาะกับวัตถุดิบดานยา เปน
สิ่งที่กระทําไดยากในทางปฏิบัติ
มติของคณะมนตรีใหญ ยังกําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในประเทศผูสงออก
ที่จะตองแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑบนเว็บไซด กอนที่จะมีการสงออกผลิตภัณฑ ผูรับ
อนุญาตใหใชสิทธิอาจใชเว็บไซดของตนเอง หรือเว็บไซดของเลขาธิการขององคการการคาโลกที่จะ
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการนี้ก็ได โดยขอมูลที่จะตองระบุในเว็บไซดดังกลาวไดแก จํานวนของสินคาที่
จะสงไปแตละครั้ง และลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางของสินคาดังที่กลาวขางตน
นอกจากนี้ มาตรการบังคับใชสิทธิจะมีผลใหผูผลิตสามารถทําการผลิต และสงออกผลิตภัณฑ
โดยไมเปนการละเมิดสิทธิบัตรเทานั้น แตการผลิตและสงออกผลิตภัณฑยาจะตองอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายยาของประเทศผูสงออกดวย ซึ่งโดยทั่วไป กฎหมายดานยามักกําหนดใหผูผลิตและสงออกขอ
อนุญาตดําเนินการดังกลาวตอหนวยงานดานอาหารและยาของประเทศ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ซึ่งประเทศที่จะใชประโยชนจากมติของคณะมนตรีใหญเพื่อการ
สงออกผลิตภัณฑยา ควรจะแกไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบขอบังคับดานยา เพื่อใหการขออนุญาตผลิต
และสงออกผลิตภัณฑยากระทําไดโดยงาย

41

(10) การแสดงความจํานงโดยประเทศผูสงออก
ประเทศผูสงออกมีหนาที่ตองแจงความจํานงไปยังคณะมนตรีทริปส ถึงการใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิ และเชนเดียวกับการแสดงความจํานงโดยประเทศผูนําเขา การแสดงความจํานงนี้มิใชการขอ
อนุญาต และไมจําเปนตองไดรับอนุมัติจากองคการการคาโลก มติของคณะมนตรีใหญกําหนดให
เลขาธิการขององคการการคาโลกเผยแพรการแสดงความจํานงของประเทศผูสงออกบนเว็บไซด โดย
การแสดงความจํานงตองมีขอความและรายละเอียดดังนี้
• ชื่อและที่อยูของผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ
• ผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตใหทาํ การผลิตและสงออก
• จํานวนของผลิตภัณฑ
• ประเทศที่จะสงผลิตภัณฑไปจําหนาย
• ระยะเวลาของการอนุญาตใหใชสิทธิ
• ที่อยูของเว็บไซดที่ทาํ การเผยแพรขอมูล
การผลิตและสงออกจะตองกระทําในจํานวนที่จําเปนเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ
ผูนําเขาเทานั้น มีปญหาวา การใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ หลายประเทศ
ในครั้งเดียวจะกระทําไดหรือไม เนื่องจากมติของคณะมนตรีใหญมิไดมีหามการกระทําดังกลาว จึงมี
ความเป นไปได ว า ประเทศที่ ขาดแคลนศัก ยภาพดา นยาหลายประเทศ อาจรวมกับสั่ง ซื้อ ยาจาก
ประเทศที่มีศักยภาพในคราวเดียวกัน เพื่อใหไดราคาถูกกวาการแยกกันสั่งซื้อ เชนนี้ ประเทศผูสงออก
อาจใชมาตรการบังคับใชสิทธิครั้งเดียว เพื่อผลิตผลิตภัณฑยาใหเพียงพอกับความตองการประเทศ
ดังกลาวทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได
(11) มาตรการปองกันการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น
มติของคณะมนตรีใหญกําหนดใหประเทศผูนําเขา ใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการนํา
ผลิตภัณฑยาที่นําเขาไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ดวยการสงออกผลิตภัณฑยาดังกลาวไปจําหนาย
ในประเทศอื่น ซึ่งการกระทําดังกลาวคือสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแลวและบรรษัทยาขามชาติมีความวิตก
กังวลเปนอยางยิ่ง ดวยเกรงวาผลิตภัณฑยาราคาถูกที่ผลิตขึ้นภายใตมาตรการบังคับใชสิทธิจะถูก
สงไปขายในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศที่บรรษัทยากําหนดราคาสินคาในอัตราที่สูง อันจะ
ทําลายโครงสรางการตลาดของบรรษัทยาขามชาติในที่สุด
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(12) คาชดเชยใหแกผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตร
ดังไดกลาวแลววา มติของคณะมนตรีใหญมิไดยกเวนเงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ
ตามขอ 31 ของความตกลงทริปส ซึ่งรวมทั้งเงื่อนไขวาดวยการใหคาชดเชยแกเจาของสิทธิบัตรตามขอ
31(h) แตมีปญหาวาใครมีหนาที่จะจายคาชดเชยดังกลาว ระหวางประเทศผูนําเขาและประเทศผู
สงออก ผูใดมี หนา ที่จ ายค าชดเชย มติของคณะมนตรีใหญ ได ยกเวนหนาที่ในเรื่องดังกลาวใหกั บ
ประเทศผูนําเขา ซึ่งหมายความวา ประเทศผูขออนุญาตใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อผลิตและสงออก
เปนผูมีหนาที่ตองจายคาชดเชยใหแกผูทรงสิทธิตามสิทธิบัตร

บทสรุป
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมีความลาหลังดานเทคโนโลยี เนื่องจากขาดศักยภาพดานการ
วิจัยและพัฒนา การที่ตลาดเทคโนโลยีถูกครอบงําโดยบรรษัทขามชาติ ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตอง
พึ่งพาวิสาหกิจเหลานั้นในการถายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมใหแกตน แตในความเปนจริง
บรรษัทขามชาติลวนแตดําเนินกิจการบนหลักการธุรกิจเปนสําคัญ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของบรรษัทจึงกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนและผลกําไรสูงสุด และผลประโยชนของบรรษัทที่
เปนเจาของสิทธิบัตร ก็มักขัดแยงไมสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา ดวยเหตุนี้
มาตรการบังคับใชสิทธิจึงเปนกลไกที่เปนประโยชนในอันจะปกปองประโยชนของประเทศ โดยเฉพาะ
ภายใตสถานการณปจจุบันที่นโยบายและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาถูกกําหนดโดยความตก
ลงทริปส ที่ทําใหเกิดการผูกขาดสินคาที่มีความสําคัญ ดังเชนผลิตภัณฑยา
มาตรการบังคับใชสิทธิถือเปนหัวใจของระบบสิทธิบัตรมาตั้งแตเริ่มตน มาตรการดังกลาวจะ
ชวยรับประกันตอสังคมวา การออกและการคุมครองสิทธิบัตรจะเปนไปอยางมีดุลยภาพ สอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมาย ตําราเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงของศาสตราจารยเอดิ ธ เพ็น โรส (Edith
Penrose) เรื่อง “The Economics of the International Patent System” ไดกลาวถึงประโยชนของ
มาตรการบังคับใชสิทธิไววา
“วิธี การที่ สํา คั ญในการลดตน ทุน การผู กขาดสิท ธิ บัตร ก็ คือการใชมาตรการบัง คั บใชสิท ธิ
มาตรการนี้ถือวาเปนมาตรการที่ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทําใหรัฐสามารถปองกัน
การใชสิทธิบัตรเพื่อขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมของตน มาตรการนี้ยังเปนกลไกสําคัญใน
การขจั ด การใช อํ า นาจผู ก ขาด ดั ง เช น การกระทํ า การฮั้ ว กั น โดยบรรษั ท ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
เศรษฐกิ จ และยั ง สามารถช ว ยใหอุ ต สาหกรรมในประเทศเขา ถึง เทคโนโลยีก ารผลิ ตทาง
อุตสาหกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นในตางประเทศได”58
58

Penrose, op.cit. note 23.
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กรณีของบราซิลและอีกหลายประเทศ ไดแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการใชมาตรการบังคับ
ใช สิ ท ธิ ในการผลั ก ดั น นโยบายการเข า ถึ ง ยาและการสาธารรณสุ ข ประเทศไทยนั้ น มี ศั ก ยภาพ
เชนเดียวกับบราซิล เนื่องจากไทยมีองคการเภสัชกรรมของรัฐที่มีศักยภาพ สามารถทําวิศวกรรม
ย อ นกลั บ และสามารถผลิ ต ยาที่ มี สิ ท ธิ บั ต ร การใช ม าตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ จ ะช ว ยทํ า ให ก ระทรวง
สาธารณสุขมีทางเลือกที่หลากหลายในการสงเสริมการเขาถึงยาจําเปน ไมวาจะดวยการนําเขายาชื่อ
สามัญที่มีราคาถูกจากประเทศอื่น หรือสามารถบีบใหบรรษัทขามชาติยอมเจรจาและลดราคายาลง
จากราคาตลาด
อยางไรก็ดี ในการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ประเทศกําลังพัฒนาจะตองประสบกับแรงกดดัน
มากมาย ทั้งจากบรรษัทขามชาติและจากประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนี้ เนื่องจากความตกลง
ระหวางประเทศไดกําหนดเงื่อนไขการใชมาตรการบังคับใชสิทธิที่เขมงวดและซับซอน ประเทศกําลัง
พัฒนาจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายในเรื่องนี้เปนอยางดี เพราะการไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในกฎหมาย อาจทําใหประเทศเหลานั้นถูกฟองรองเปนขอพิพาทตอองคการการคาโลกได
ประเทศกําลังพัฒนาควรใชมาตรการบังคับใชสิทธิอยางรอบคอบ สอดคลองกับบทบัญญัติของความ
ตกลงทริปส ปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและการสาธารณสุข และอนุสัญญากรุงปารีส ดังที่
ไดกลาวไวขางตน

