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บทคัดย่ อ
จากการศึกษาพบว่า การประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียนรอบต่างๆ ที่
ผ่านมา มิได้ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรคของประชาชนใน
ประเทศสมาชิกเท่าที่ควร ถึงแม้ ว่าที่ประชุมจะได้ ย ้าในพันธสัญญาที่ให้ ประชาชนใน
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนเข้ าถึ งยารั กษาโรคและวัคซี นที่ จ าเป็ นทัง้ หลายในราคาที่
สามารถจ่ ายได้ ก็ตาม แต่ก็ เป็ นการเข้ าถึ งยารั กษาโรคโดยการจ่ายเงิ นตามสภาพ
เศรษฐกิจของประชาชนในประเทศนันๆ
้ ก็ยงั ไม่ครอบคลุมถึงประชาชนในทุกระดับ ทังที
้ ่
ยารักษาโรคเป็ นสิ่งจาเป็ นพื ้นฐานในการดารงชีวิต ซึ่งอาเซียนก็มิได้ มีบทบาทที่ชดั เจน
ในการนาภารกิจตามพันธสัญญาไปปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรมโดยการส่งเสริ มให้ ประชาชน
ทุกระดับของประเทศสมาชิกเข้ าถึงยารักษาโรค
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Abstract
The results showed that the previous meeting of ASEAN Health ministers
did not devote enough attentions to promote an accessibility of medicines to
people in member countries even though reaffirm our commitments to access
quality and affordable essential medicines and vaccines, but pay for access
that under private economic situation in country does not cover people at all
level although the medicine is essential of life, ASEAN roles is not clear for
enforcement that commitment for people at all level to access medicine.
Keywords: Association of Southeast Asian Nations / Drug Promoting /
ASEAN Member States
บทนา
หลังจากที่ สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations) หรื อที่ร้ ู จกั กันในนาม “อาเซียน (ASEAN)” ได้ จดั ตังขึ
้ ้นใน
พ.ศ.2510 โดยมีเป้าหมายในการรวมกันเป็ นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่อาเซียนได้ แสดงออกซึ่งบทบาทอันหลากหลายในเวที
โลก เพื่อช่วยปกป้องผลประโยชน์และสร้ างอานาจต่อรองกับนอกภูมิภาค รวมตลอดทัง้
ยังมีบทบาทในการแสดงออกซึ่งการเป็ นคนกลางหรื อองค์ ก รกลางในการแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในภูมิภาคดังกรณีความขัดแย้ งด้ านพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชา ที่อาเซียนได้ เข้ ามาเป็ นผู้สงั เกตการณ์ด้วยการเข้ าไปในพื ้นที่เพื่อป้องกันมิให้ มี
การปะทะกัน (Center for ASEAN Studies, n.d.) อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของสังคมนัน้
อาเซียนพยายามดาเนินงานอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ ประเทศสมาชิ กเกิ ดการพัฒนา
หนึง่ ในปั ญหาหลายด้ านที่อาเซียนพยายามแก้ ไขคือ การส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกระดับ
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ในประเทศสมาชิกมีสขุ ภาพที่ดีด้วยการเข้ าถึงการบริ การด้ านสาธารณสุขขันพื
้ ้นฐาน
จากรัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าถึงยารักษาโรค อาเซียนได้ มีการประชุม
กันในเวที ระดับต่างๆ เพื่ อหาข้ อสรุ ปและมติร่ วมกันในการส่งเสริ มให้ ประชาชนใน
ประเทศสมาชิกเข้ าถึงยารักษาโรคที่จาเป็ น แต่อาเซียนเองก็ไม่ได้ แสดงออกซึ่งบทบาท
นันอย่
้ างแข็งขัน ทังที
้ ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการอพยพเคลื่อนย้ ายกันเป็ น
จานวนมากทังคนและสั
้
ตว์ ย่อมเป็ นธรรมดาอยู่นนเองที
ั้
่จะต้ องเกิดโรคระบาดได้ อย่าง
ง่ายและรวดเร็ ว ประกอบกับประเทศในภูมิภาคนี ้มีเทคโนโลยีที่ยงั ไม่ก้าวหน้ าพอที่จะ
ตรวจจับเชื อ้ โรคร้ ายแรงได้ อย่างทันท่วงที และสังคมมี วัฒนธรรมและความเชื่ อที่
หลากหลาย จนในที่สดุ ได้ เกิดเหตุการณ์โรคไข้ หวัดนกระบาดไปทัว่ ภูมิภาค ซึ่งอาเซียน
ได้ แสดงบทบาทให้ เห็นอย่างชัดเจนต่อการป้องปรามโรคระบาดดังกล่าวที่ไม่ประสบ
ความสาเร็ จนัก โดยเฉพาะยารั กษาโรคไข้ หวัดนกที่มี อยู่อย่างจากัดและราคาแพง
ประชาชนทัว่ ไปที่ติดเชื ้อไม่สามารถเข้ าถึงยารักษาได้ เลย ส่งผลให้ เกิดการเสียชีวิตเป็ น
จานวนมาก
บทความนี ้จะกล่าวถึงบทบาทของอาเซียนต่อการส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรคใน
กลุม่ ประเทศสมาชิก ตลอดทังเสนอแนะแนวทางแก้
้
ไขให้ ประชาชนเข้ าถึงยารักษาโรค
ได้ อย่างทัว่ ถึง อันจะทาให้ เกิดความมัน่ คงทางด้ านประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
ยิ่งขึ ้น
ความเป็ นมาของอาเซียน (ASEAN)
ไทยเป็ นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ที่ได้ มี
การเร่ งพัฒนาเทคโนโลยีในทุกด้ าน เพื่อพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัย และให้ ประชาชนมี
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น หนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญรุ ดหน้ า
คื อการร่ วมมื อกันของประชาชนภายในประเทศเพื่ อการด าเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ที่
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ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สัง คม นอกเหนื อจากการร่ วมมื อ กันภายในประเทศแล้ ว
การร่วมมือระหว่างประเทศก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะการร่ วมมือระหว่าง
ประเทศย่อมก่อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนทางด้ านต่างๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม การค้ า
การบริ การ เทคโนโลยี และหรื อการเมืองการปกครอง เป็ นต้ น อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์
กับประเทศที่ได้ ร่วมมือกันในการพัฒนาสังคมให้ มีความเจริ ญมากยิ่งขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้จึง
ท าให้ ประเทศต่างๆ ในภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ แก่ ประเทศมาเลเซี ย
อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ ร่ วมกันลงนามใน “ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN
Declaration)” หรื อที่ร้ ู จักกันโดยทัว่ ไปว่า “ปฏิญญากรุ งเทพ (Bangkok Declaration
1967)” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (Department of ASEAN Affairs, n.d., p. 4)
อันเป็ นเอกสารสาคัญในการก่อตัง้ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)” หรื อเรี ยกโดยย่อว่า “อาเซียน (ASEAN)”
(Trasuwan, 2012, p. 18) เพื่อให้ เกิดการร่ วมมือกันในการสร้ างความมัน่ คงในภูมิภาค
พัฒ นาเศรษฐกิ จ การค้ าให้ แ ข็ ง แกร่ ง และมี ค วามเสรี พัฒ นาสัง คมและส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมให้ ดียิ่งขึ ้น ต่อมาประเทศบรู ไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา ได้ เข้ า
ร่ วมเป็ นสมาชิกตามลาดับ (Asian Development Bank Institute, 2014, xxii) รวมสมาชิก
ทังหมดของอาเซี
้
ยนในปั จจุบนั มีทงสิ
ั ้ ้น 10 ประเทศ
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ได้ มีการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่ งผู้น าอาเซี ยนได้ ร่ วมลงนามในปฏิ ญญาว่ าด้ วยความร่ วมมื ออาเซี ยน เรี ยกว่ า
“ข้ อตกลงบาหลี 2 (Bali Concord II)” เห็นชอบให้ จดั ตัง้ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community)” หมายความว่า ให้ อาเซียนรวมตัวกันเป็ นชุมชนหรื อประชาคมเดียวกันให้
แล้ วเสร็ จภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) แต่ต่อมาได้ มีการตกลงร่ วมกันลดระยะเวลา
ในการจัดตังให้
้ แล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ตามปฏิญญาชะอา หัวหิน ว่าด้ วย
แผนงานการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยน (ค.ศ.2009-2015) จากผลของการร่ วมลงนามใน
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ข้ อตกลงบาหลี 2 ดังกล่าวได้ ก่อให้ เกิดเสาหลักสาคัญของประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
(Trasuwan, 2012, p. 28; Ramkhamhaeng University Library, 2012; ASEAN Secretariat,
2009, pp. 1-2) ได้ แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่ งอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC)
ความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการพัฒนาด้ านอื่นๆ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียนจึงเป็ นเสาหลักความร่ วมมือหนึ่งใน
สามเสาหลักที่เน้ นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อเสริ มสร้ างและธารงไว้ ซึ่งสันติภาพ และ
ความมั่น คงในภูมิ ภาค เพื่ อให้ ประเทศสมาชิ กอาเซี ย นอยู่ ด้ ว ยกัน อย่ า งสัน ติ สุข
ปราศจากภัยคุกคามทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะภัยคุกคามด้ านยาเสพติด และภัยคุกคาม
ด้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ ทัง้ ยังสามารถแก้ ไขปั ญหาและความขัดแย้ งโดยสั นติวิธี
มีเป้าหมายร่ วมกันในการสร้ าง “สังคมประชาธิ ปไตย” เพื่ อความมั่นคงร่ วมกันใน
ภูมิภาค (Chantraniph , 2014, p. 11) ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงแห่งอาเซียน
มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ (Phophueksanand, 2013, pp. 60-61) ดังนี ้
1) สร้ างประชาคมให้ มี ค่ า นิ ย มร่ ว มกั น ในเรื่ องของการเคารพความ
หลากหลายของแนวคิ ดและส่งเสริ มให้ ประชาชนเป็ นศูนย์ กลางของนโยบายและ
กิจกรรมภายใต้ เสาประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
2) ให้ อาเซียนสามารถเผชิ ญกับภัยคุกคามความมัน่ คงในรู ปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่และส่งเสริ มความมัน่ คงของมนุษย์
3) ให้ อาเซียนมีปฏิสมั พันธ์ ที่แน่นแฟ้นและสร้ างสรรค์กับประชาคมโลก โดย
อาเซี ยนมี บทบาทเป็ นผู้น าในภูมิ ภาค และช่ วยส่งเสริ มความมั่นคงของภูมิ ภาค
นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ ว ผลลัพธ์ ประการสาคัญที่จะ
เกิ ดขึ ้นจากการจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนคือ การที่ประเทศ
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สมาชิกอาเซียนจัดให้ มีกลไกและเครื่ องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกี่ ยวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความขัดแย้ งด้ านการเมือง
ระหว่างรัฐสมาชิกดัวยกันเอง ซึง่ จะต้ องแก้ ไขโดยสันติวิธีหรื อร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาภัย
คุกคามรู ปแบบใหม่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ โดยลาพัง เช่น
ปั ญหาการก่อการร้ าย การค้ ายาเสพติด อาชญากรรมข้ ามชาติ และหรื อปั ญหาโจรสลัด
เป็ นต้ น
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ผลของการลงนามในปฏิญญาเซบู (Cebu Declaration)3 ที่มีการร่ นระยะเวลาการ
รวมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ เร็ วขึ ้นกว่าเดิมจากปี พ.ศ.2563 เป็ นภายในปี
พ.ศ.2558 และได้ ลงนามรับรอง ASEAN Blueprint ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
4 เรื่ อง (Pitsuwan, 2013, pp. 87-89) ได้ แก่
1) การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production
Base) ซึ่งจะนาไปสูก่ ารใช้ กฎระเบียบการค้ าในประเทศสมาชิกทังหมดให้
้
เป็ นไปอย่าง
เดียวกัน (Harmonization of Rule and Regulations) ทังในด้
้ านมาตรฐาน คุณภาพ
ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื ้อขาย การขจัดมาตรการและข้ อกีดกันต่างๆ
โดยให้ มีการเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และให้ มี
การเคลือ่ นย้ ายเงินทุนได้ เสรี มากขึ ้น

3

Cebu Declaration ในการประชุมสุดยอดอาเซี ยนครั ง้ ที่ 13 ระหว่ างวันที่ 19-22
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผู้นาอาเซียนได้ ลงนามร่ วมกันในปฏิญญาเซบู ว่าด้ วยการ
เร่งรัดการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนในปี พ.ศ.2550 และได้ มีการออกเอกสารแผนงานการจัดตังประชาคม
้
เศรษฐกิจอาเซียน และตารางการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต่อมาเป็ นแผนแม่บทที่ประเทศสมาชิกนาไป
ปรับเพื่อเตรียมพร้ อมกับการรวมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2) การสร้ างอาเซียนให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Competitive
Economic Region) โดยการร่ วมมือกันในด้ านต่างๆ ทังด้
้ าน e-ASEAN (การเปิ ดเสรี
ภาคบริ การสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ) นโยบายภาษี นโยบายการแข่งขันที่
เป็ นธรรม สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การคุ้มครองผู้บริ โภค และการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐาน
3) การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ มี ค วามเสมอภาค (Equitable Economic
Development) โดยเสริ มสร้ างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกผ่านโครงการต่างๆ
เช่น โครงการริ เริ่ มเพื่อการรวมกลุม่ ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI)
โครงการเพื่อลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ เป็ นต้ น และสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภูมิภาค
4) บูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก (Integration into the Global
Economy) โดยการปรั บและประสานนโยบายเศรษฐกิ จ สร้ างเครื อข่ายการผลิตและ
จาหน่าย และทาเขตการค้ าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับประเทศนอกอาเซียน
อย่างไรก็ ตาม ในการประชุมสุดยอดอาเซี ยนที่ ผ่านมาหลายครั ง้ ที่ ประชุมได้
เรี ยกร้ องให้ สมาชิกทุกประเทศเตรี ยมการให้ การเคลื่อนย้ ายเงินทุน สินค้ า ทรัพยากร
และแรงงานระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างสะดวกราบรื่ น เช่น ต้ องปรับกฎหมายให้ คนใน
ภูมิ ภาคอาเซียนย้ ายถิ่ นฐานได้ สะดวกขึน้ ต้ องลดภาษี เพื่ อให้ แข่งขันกันได้ ง่ ายขึน้
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีการทามาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้ า เช่น ได้ มีความ
พยายามทาให้ ยารักษาโรคเป็ นสินค้ าที่ผลิตที่เดียวขายได้ ทงั ้ 10 ประเทศ ก็ต้องเริ่ มจาก
ทามาตรฐานยารักษาโรคให้ นา่ เชื่อถือเป็ นที่ยอมรับร่วมกัน
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3. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC)
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมเป็ นเสาหลักที่สาคัญของการสร้ างประชาคมอาเซียน
เพราะนอกจากจะร่ วมมือกันเรื่ องการรักษาความมัน่ คงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แล้ วก็ ต้ องมี ความร่ วมมื อกันทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมด้ วย เพราะถึงแม้ ว่าจะ
สามารถรั กษาเสถี ยรภาพและความมั่นคงในภูมิ ภาคได้ แต่คนต้ องถูกริ ดรอนสิทธิ
เสรี ภาพหรื อเศรษฐกิจเติบโตเป็ นไปตามที่ต้องการได้ แต่ช่องว่างระหว่างชนชันกว้
้ างขึ ้น
ในไม่ช้าเสถียรภาพหรื อความเจริ ญทางเศรษฐกิจก็ คงถูกสัน่ คลอนและล้ มครื นลงมา
เพราะฉะนัน้ จึงต้ องพัฒนาคนทัง้ องค์รวม ให้ คนมีความเข้ าใจในความแตกต่างและ
ยอมรับกันและกันได้ ซึ่งทังหมดนี
้
้คือเรื่ องความมัน่ คงของมนุษย์ (Human Security)
นัน่ เอง (Pitsuwan, 2013, p. 128)
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซี ยนมี เป้าหมายให้ อาเซี ยนเป็ นประชาคมที่ มี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง สังคมที่เอื ้ออาทรและแบ่งปั น ประชากรอาเซียนมีสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้ าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริ ม
การใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทัง้ ส่งเสริ มอัตลักษณ์ ของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบตั ิการด้ านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุอยู่ในแผนปฏิบตั ิการเวียงจันทน์4
4

แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme: VAP) เป็ นแผนการปฏิบัติการ 6 ปี
(พ.ศ.2547-2553) ต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย ในแผนปฏิ บัติ การเวี ยงจันทน์ กล่าวเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน มีการกาหนดกลยุทธสาคัญไว้ 4 ด้ าน ได้ แก่
1) การสร้ างสังคมแห่งการเอื ้ออาทร (Building a Community of Caring Society)
2) การจัดการผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Managing the Social Impact of
Economic Integration)
3) การส่งเสริมความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้ อม (Promoting Environmental Sustainability)
4) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน (Promoting an ASEAN Identity)
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(Vientiane Action Programme: VAP) (Klubdee, 2015) ประกอบด้ วยความร่ วมมือใน
6 ด้ าน (Chairat, 2014, p. 50) ดังนี ้
1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4) ความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Sustainability)
5) การสร้ างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity)
6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
จะเห็นได้ ว่า วัตถุประสงค์สาคัญของการจัดตังสมาคมอาเซี
้
ยนเพื่อต้ องการรวม
ภูมิภาคอาเซียนให้ เป็ นหนึ่งเดียว โดยแบ่งแยกกันดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ผ่าน
สามเสาหลัก เพื่อให้ ภูมิภาคอาเซียนมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ทังทางการเมื
้
อง เศรษฐกิ จ
และสังคม อันก่อให้ เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสันติ แต่ขณะเดียวกันอาเซียน
กลับมิได้ แสดงออกซึง่ บทบาทในการทาให้ สงั คมของประเทศสมาชิกทังหลายเกิ
้
ดความ
มัน่ คงนัก โดยเฉพาะความมั่นคงในการมีสขุ ภาพที่ดี กล่าวคือ มิได้ มีการส่งเสริ มให้
ประชาชนทุกระดับเข้ าถึงการบริ การด้ านสาธารณสุขพื ้นฐาน โดยเฉพาะยารักษาโรคที่มี
ราคาแพงและมี อยู่อย่ างจ ากัด อาเซี ยนก็ มิ ได้ แสดงท่ าที อย่ างจริ งจังที่ จะเข้ ามา
ช่ วยเหลือในการส่งเสริ มให้ ประชาชนในทุกระดับเข้ าถึ งยารั กษาโรคและวัคซี นที่
จาเป็ นต้ องได้ รับ เพื่อส่งเสริ มให้ มีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น มีแต่เพียงร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อใน
ระดับต่างๆ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจและความกังวลต่อประเทศสมาชิก โดยมิได้
เป็ นผู้น าในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ าถึ งยารั กษาโรคอย่างทั่ว ถึ ง
ซึ่งหัวข้ อต่อไปจะได้ กล่าวถึงบทบาทของอาเซียนในการส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรค
ในประเทศสมาชิก
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บทบาทของอาเซียนในการส่ งเสริมการเข้ าถึงยารักษาโรคในประเทศสมาชิก
ด้ วยความหลากหลายด้ านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทาให้ อาเซียนต้ องมี
การจัดตังองค์
้ กรต่างๆ ขึ ้นมากมาย เพื่อให้ การบริ หารงานและขับเคลื่อนการรวมเป็ น
หนึ่งเดียวได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะด้ านการสาธารณสุข อันเป็ นสิ่งจาเป็ น
พื ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนต้ องเข้ าถึง จึงได้ มีการจัดตังองค์
้ กรระดับรัฐมนตรี ขึ ้นภายใต้ ชื่อ
ว่า “ที่ประชุมรั ฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Minister Meeting:
AHMM)” โดยมีที่ประชุมเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Officials
Meeting on Health Development: SOMHD) เป็ นผู้สนับสนุนการท างาน
ซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน5 อันเป็ นเสาหลักต้ นที่ 3
ในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมให้ มีความเจริ ญขึ ้น ซึ่งการสาธารณสุขถือเป็ นสิ่ง
สาคัญที่ต้องได้ รับการส่งเสริ มให้ ประเทศสมาชิกต้ องจัดบริ การให้ แก่ประชาชนอย่าง
เพียงพอ ซึ่งคาว่า “สาธารณสุข (Public Health)” ในที่นี ้หมายความรวมถึงการได้ รับ
บริ การเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยทัว่ ไป เช่น การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
การได้ รับยารักษาโรคในปริ มาณที่เพียงพอ เหมาะสม และถูกต้ องต่อโรค เป็ นต้ น และ
ยังหมายความถึงการบริ หารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรทางด้ านการสาธารณสุขอีกด้ วย
ถือว่าครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทังปวงของประชาชน
้
การขจั ด โรคระบาดรวมอยู่ ใ นเป้ า หมายพั ฒ นาแห่ ง สหสวรรษ และเป็ น
องค์ประกอบสาคัญข้ อหนึ่งของความมัน่ คงของมนุษย์ องค์ประกอบข้ อนี ้ชื่อว่า “ความ
มั่นคงที่ มี ชี วิ ต (Biosecurity)” อาเซี ยนตัง้ อยู่ในเขตที่ นักวิ ชาการโรคติ ดต่อเรี ยกว่า
“เริ่ มต้ นจากศูนย์ (Ground Zero)” ของการระบาดของโรคครัง้ ใหม่ โรคที่ระบาดขึ ้นนัน้
ไม่เพียงแต่คร่ าชีวิตมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงั ทาให้ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
5

ดู ข้ อ 9 ว่าด้ วยคณะมนตรีอาเซียน, และภาคผนวก 1 แห่งกฎบัตรอาเซียน
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พัฒนาลดลงอีกด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื ้อโรคมีผลกระทบต่อทังผู
้ ้ หญิ งและผู้ชายใน
วัยเจริ ญพันธุ์ การป้องกัน การติดตามตรวจสอบ และการรักษาล้ วนเป็ นภาระหนักของ
โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านการสาธารณสุ ข ยิ่ ง มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายของประชากร
ภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศมากขึน้ ก็ ยิ่งทาให้ การสกัดโรคทาได้ ยากยิ่งขึน้
เพราะเหตุที่เชื ้อโรคนันไม่
้ มีเขตแดน และอาเซียนก็แสวงหาแนวทางเชิงรุ กในการหาวิธี
สกัดกันโรคติ
้
ดต่อให้ ได้ เช่นกัน (Weatherbee, 2013, pp. 395-396) ตัวอย่างของโรค
ระบาดที่เกิดขึ ้นในอาเซียนและเกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล เช่น
1. ความล้ มเหลวของอาเซียนในการแก้ ไขปั ญหาโรคซาส์ (SARS)
ในปี พ.ศ.2546 เป็ นปี ที่ภูมิภาคเกิดความย่าแย่ โดยการคุกคามต่อชีวิตจากการ
แพร่ ระบาดของโรคติดต่อทางลมหายใจที่เป็ นอันตรายอย่างยิ่ง (Acute Respiratory
Syndrome: SARS) ที่ขยายตัวเป็ นวงกว้ างมาจากประเทศจีนสูเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในที่สดุ เดือนเมษายน พ.ศ.2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนได้ มีการกล่าวถึงการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว ซึง่ หัวหน้ ารัฐบาลที่มาประชุมได้ รับมอบให้ ดแู ลจัดการเรื่ องนี ้ใน
ระดับภูมิภาค แต่งานหลักๆ ในการต่อสู้กับโรคระบาดนี ้เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ด้าน
สาธารณสุขของแต่ละประเทศ การประสานงานติดต่อกันเป็ นความรั บผิ ดชอบของ
รั ฐมนตรี สาธารณสุขของอาเซี ยน+36 ส่วนองค์ การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) เป็ นหน่วยงานในการประสานงานกับนานาชาติอีกระดับหนึ่ง
ต่อมาในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2546 รัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียนได้ ประกาศให้ อาเซียน
ปลอดโรคซาส์ โดยกล่าวว่าเป็ นภูมิภาคแรกที่จดั การปราบโรคซาส์ได้ บทเรี ยนสาคัญที่
ได้ จากโรคระบาดซาส์ คือ การจัดการกับโรคระบาดฉับพลันนัน้ สิ่งสาคัญคือความ
6

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ
คือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปนุ่
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โปร่งใส ซึ่งประเทศจีนได้ ปกปิ ดโรคซาส์ที่เกิดขึ ้น ทาให้ การช่วยเหลือแก้ ไขขององค์การ
อนามัยโลกต้ องล่าช้ าออกไป (Weatherbee, 2013, p. 396) สะท้ อนให้ เห็นถึงอาเซียน
ไม่ได้ ให้ ความร่ วมมือกับการเข้ าถึงยาอย่างจริ งจังต่อโรคดังกล่าว ทังที
้ ่ประเทศจีนได้ มี
การลงนามบันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขในคราวการประชุม
รัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน-จีน ครัง้ ที่ 4 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2555
2. ความล้ มเหลวของอาเซียนในการแก้ ไขปั ญหาโรคหวัดนก (Avian Flu)
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2547 เป็ นต้ นมา โรคระบาดใหม่คกุ คามประชากรและเศรษฐกิจของ
เอเชียและขยายไปทัว่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชือ้ H5N1 ซึ่งเป็ นเชือ้ ไข้ หวัดนก บางครั ง้
เรี ยกว่า “Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI” เริ่ มต้ นมาจากการระบาดในเขต
จากัดและระบาดไปกับสัตว์ปีก ลุกลามระบาดจากสัตว์ไปสู่คน มีอตั ราการสูญเสียชีวิต
สูง จนถึ งวันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ.2550 ประเทศอิ นโดนี เซี ย เวี ยดนาม และไทย มี
รายงาน ยืนยันผู้ติดเชื ้อแล้ วเป็ นจานวนมาก โดยอินโดนีเซีย ติดเชือ้ 116 ราย เสียชีวิต
95 ราย เวียดนาม ติดเชือ้ 101 ราย เสียชีวิต 47 ราย และประเทศไทย ติดเชื ้อ 25 ราย
เสียชี วิ ต 17 ราย ทัง้ นี ้ ผู้ติ ดเชื อ้ ได้ เพิ่ มปริ มาณขึน้ เรื่ อยๆ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ใน
รายงานของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 มีผ้ เู สียชีวิตสูงถึง 127 ราย ส่วนประเทศพม่ามี
รายงานว่าพบผู้ติดเชือ้ เพียงรายเดียวจนน่าสงสัยถึงความโปร่ งใสของประเทศพม่า
เนื่ องจากประเทศพม่ าไม่ ได้ มี การส่งตัวอย่างเชื อ้ ไข้ หวัดนกไปตรวจสอบยังศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารขององค์ ก ารอนามั ย โลกที่ ตั ง้ อยู่ ใ นฮ่ อ งกง แต่ ก ลั บ ตรวจสอบโดย
ห้ องปฏิบตั ิการหลักของกรมปศุสตั ว์ ในกรุ งย่างกุ้ง ที่ได้ รับการช่วยเหลือจากองค์การ
สหประชาชาติ และชาวญี่ปนุ่ ซึง่ อ้ างว่าจะสามารถค้ นพบเชื ้อไข้ หวัดนกได้ อย่างรวดเร็ ว
หากมีการระบาดเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้ เกิดความสงสัยและความวิตกกังวล
จากหลายฝ่ ายว่าอาจจะมีการแพร่ ระบาดของไข้ หวัดนกในพื ้นที่ห่างไกลในพม่าแล้ ว
เช่นเดียวกันกับในประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆ เช่น ไทย เวียดนาม และกัมพูชา แต่ไม่มีการ
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รายงาน ทาให้ เกรงว่าพม่าจะเป็ นแหล่งเพาะตัวของเชื ้อไวรัส H5N1 (Manager Online,
2005) ในขณะเดี ยวกัน ทางการพม่ ารายงานว่ าได้ ฆ่ าท าลายสัตว์ ปี กไปมากกว่ า
400,000 ตัว นับตังแต่
้ ที่พบไข้ หวัดนกระบาดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 พร้ อมทังอ้
้ าง
ว่ารัฐบาล โดยกรมปศุสตั ว์และสัตวแพทย์พม่า (Livestock Breeding and Veterinary
Department: LBVD) ได้ ออกหนังสือยืนยันต่อสาธารณะถึงกรณีการระบาดของโรค
ไข้ หวัดนกในประเทศในช่วงที่ผ่านมาว่า ปั จจุบนั ทางการสามารถควบคุมการแพร่ ของ
เชื ้อโรคไว้ ได้ แล้ ว ผ่านหนังสือพิมพ์ของทางการ “นิวไลท์อ๊อฟเมียนมา (New Light of
Myanmar)” ทัง้ นีพ้ ม่าซึ่งปกครองด้ วยระบอบเผด็จการโดยคณะทหาร ตกเป็ นที่ต้อง
สงสัยมานานว่าอาจจะเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งใหญ่ ของเชือ้ ไวรั ส H5N1 ซึ่งเป็ น
สาเหตุของไข้ หวัดนก ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นประเทศปิ ดที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว การคมนาคม
ไม่สะดวก ทาให้ หลายฝ่ ายยิ่งวิตกว่าจะไม่มีการรายงานเมื่อเกิดการแพร่ ระบาดของโรค
นี ้ขึ ้นมา (Manager Online, 2006)
อย่างไรก็ตาม วิธีเดียวที่ใช้ รักษาไข้ หวัดนกนี ้ก็มียาทามิฟลู (Tamiflu) ซึ่งประเทศ
ญี่ ปุ่ นผลิ ตเก็ บไว้ ที่ ประเทศสิ งคโปร์ ให้ แก่ อาเซี ยน สาเหตุที่ ประเทศญี่ ปุ่ นผลิตยา
ดังกล่าวให้ เนื่องจาก ประเทศญี่ปนได้
ุ่ มีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั อาเซียนผ่านการลงนาม
ใน Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership
in the New Millennium และในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ ปนุ่ (ASEAN-Japan
Summit) ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่บาหลี อาเซียน และญี่ ปนุ่
ได้ รับรองแผนปฏิบตั ิการอาเซียน-ญี่ปนุ่ สาหรับปี 2554-2558 เพื่อกาหนดทิศทางความ
ร่ วมมือระหว่างสองฝ่ าย7 ซึ่งด้ านสาธารณสุขนัน้ ญี่ ปนให้
ุ่ ความสาคัญกับการส่งเสริ ม
7

ญี่ปนุ่ เป็ นประเทศคูเ่ จรจาแรกที่ได้ จดั ตังคณะผู
้
้ แทนถาวรญี่ปนุ่ ประจาอาเซียนที่กรุ งจาการ์ ตา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2554
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หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (Universal Health Coverage-UHC) ในภูมิภาค โดยเน้ น
ความร่วมมือเรื่ องการประกันสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึ กอบรมบุคลากร
ด้ านสาธารณสุข รวมทัง้ การให้ ความช่วยเหลือแก่อาเซียนในการสารองยาทามิฟลู
(Tamiflu) และ Personal Protective Equipment (PPE) (ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ วเมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ.2556) (Division of Relations with Partners and International
Organization, Department of ASEAN Affairs, 2015)
ส่วนอินโดนีเซียกลับไม่ยอมส่งตัวอย่างของยาไปให้ กบั นานาชาติทาการวิจยั หาก
ไม่ได้ รับการรับรองว่าจะไม่นาไปแสวงหากาไรทางการค้ าในอนาคตที่จะผลิตออกมา
จาหน่ายต่อไป สาหรับประเทศอินโดนีเซียนันมี
้ ผ้ ตู ิดเชือ้ โรคไข้ หวัดนกเป็ นจานวนมาก
เป็ นประเทศหนึ่งที่สถานการณ์ โรคไข้ หวัดนกมีความรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
อาเซียนโดยฝ่ ายเลขาธิ การอาเซียนได้ ออกมายอมรั บถึ งความกังวลต่อสถานการณ์
โรคไข้ หวัดนกในประเทศอินโดนีเซียซึ่งยังขาดประสิทธิ ภาพในการควบคุมโรคดังกล่าว
ทังยั
้ งเป็ นประเทศที่นา่ เป็ นห่วง เนื่องจากมีประชาชนในชนบทจานวนมากที่ขาดความรู้
ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และรัฐบาลก็ขาดงบประมาณที่จะมาจัดสรรให้ ค่าชดเชยแก่
ผู้เลี ้ยงไก่ จึงทาให้ ขาดความร่วมมือจากชาวบ้ านที่ต้องการค่าชดเชย และนี่คือปั ญหาที่
รัฐบาลอินโดนีเซียเผชิญอยู่ (Siamhealth, 2006) แต่อินโดนีเซียกลับให้ ความสนใจใน
ประเด็นของการค้ าอันเกิดจากการวิจัยต่อยอดตัวยารักษาโรคไข้ หวัดนก จนละเลย
ความสาคัญของชีวิตและความร้ ายแรงของโรคที่เกิดขึน้ ในประเทศ ในขณะเดียวกัน
อาเซียนก็มิได้ มีมาตรการใดๆ ต่อท่าทีของประเทศอินโดนีเซีย จนทาให้ ผ้ ูติดเชือ้ โรค
ไข้ หวัดนกในประเทศอินโดนีเซียเสียชีวิตจานวนมากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก ดังกล่าวนี ้
แสดงให้ เห็นถึงความล้ มเหลวงของอาเซียนในการส่งเสริ มการเข้ าถึงยารั กษาโรคของ
ผู้ติดเชื ้อไข้ หวัดนกในประเทศอินโดนีเซียเป็ นอย่างยิ่ง
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ความท้ าทายของระบบสาธารณสุขในอาเซียนมีความสามารถในระดับที่จากัดอยู่
มาก ที่จะต่อกรกับโรคระบาดเช่นนี ้ยังต้ องพึ่งพาความร่ วมมือและความช่วยเหลือจาก
นานาประเทศ รัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ได้ รับผลจากโรคระบาดนี ้ร่ วมกับองค์การ
อนามัยโลกและชาติที่ได้ รับเงินช่วยเหลือ จัดตังกลไกเฝ้
้
าระวัง และจัดการกับไข้ หวัดนก
ที่ ระบาดทัง้ ในระดับชาติ และในระดับภูมิ ภาค องค์ การอนามัยโลกมี “Regional
Influenza Preparedness Plan” (2006-2008) และฝ่ ายอาเซียนก็เตรี ยม “Regional
Framework for Control and Eradication of Highly Pathogenic Avian Influenza”
(2006-2008) ซึง่ ในการประชุมประเทศผู้ให้ ความช่วยเหลือระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.
2549 และเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 ตกลงให้ เงินช่วยเหลือสามพันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
แก่ประเทศที่ประสบกับโรคไข้ หวัดนกทังหลาย
้
(Weatherbee, 2013, pp. 397-398)
เพื่อใช้ เป็ นทุนในการจัดซื ้อยารักษาโรคและวัสดุอปุ กรณ์อนั จาเป็ นแก่การขจัดโรค และ
วัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการทาวิจยั และพัฒนายารักษาโรคไข้ หวัดนก ซึ่งการทาวิจัย
และพัฒนาดังกล่าวจะทาให้ ยามีราคาถูกลงและประชาชนสามารถเข้ าถึงยาได้ อย่าง
ทัว่ ถึง อันเป็ นการขจัดโรคไข้ หวัดนกให้ หมดไปตามเป้าประสงค์ของการประชุมที่ได้ มี
มติตกลงดังกล่าว
3. ความล้ มเหลวของอาเซียนในการแก้ ไขปั ญหาโรคเอดส์ (HIV/AIDS)
เอเชียใต้ กบั เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จดั เป็ นภูมิภาคที่ใหญ่เป็ นอันดับสองที่มีโรค
เอดส์ ระบาด รองจากแอฟริ กาด้ านซาฮาราย่ อย (Sub-Saharan Africa) เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นเขตที่มีโรคนี ้ระบาดอย่างรุนแรง มีประชาชนถึง 1.6 ล้ านคน ที่ติด
เชื ้อเอดส์ หนึ่งในสามของผู้ติดเชื ้อเอดส์เป็ นสุภาพสตรี กลุม่ อายุตงแต่
ั ้ 15-49 ปี โดยมี
อัตราสูงสุดมาจากการติดต่อผ่านยาเสพติดที่ใช้ ฉีดเข้ าร่างกายโดยการใช้ เข็มฉีดร่วมกัน
และจากการมีเพศสัมพันธ์ ที่ขาดการป้องกัน จานวนที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุดนันอยู
้ ่ ใน
ประเทศไทย จานวน 580,000 ราย ในพม่า จานวน 339,000 ราย และในอินโดนีเซีย

MFU Connexion, 7(1) || page 194

จานวน 193,000 ราย อินโดนีเซียมีผ้ ูติดโรคเอดส์รายใหม่เกิดขึน้ มากที่สดุ โครงการ
The United Nations HIV/AIDS Program (UNAID) กาหนดว่าการแพร่ ขยายของโรคนี ้
เป็ นการคุกคามยิ่งใหญ่ ที่สุดต่อการพัฒนาและต่อความมั่นคงที่เผชิ ญหน้ าประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน ได้ มีการจัดตัง้ ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) เพื่อให้
ประสานงานด้ านนโยบายเกี่ยวกับโรคเอดส์ขึ ้นในปี พ.ศ.2536 ได้ มีการสร้ างโครงการ
หลายรู ปแบบหลายภาคส่วนขึ ้นมา และในปี พ.ศ.2549-2554 ได้ มีการเชื่อมโครงการ
ต่างๆ เข้ ากับบรรดาข้ าราชการ นักวิทยาศาสตร์ องค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) และ
กลุม่ ประเทศที่ให้ ความช่วยเหลือในความพยายามร่ วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการ
ป้องกัน การดูแลรักษา และการรักษาผู้ติดโรคเอดส์
ปั ญหาสาคัญอยูท่ ี่การรักษาไม่ให้ เชื ้อไวรัสลุกลามมากขึ ้น ซึ่งจะเสียค่าใช้ จ่ายแพง
มาก การรั กษาดังกล่าวจะเสียค่าใช้ จ่ายอยู่ระหว่าง 10,000-15,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ
ต่อปี ต่อคน ความจาเป็ นในการสกัดกัน้ HIV/AIDS นี ้กลายเป็ นปั ญหาเรื่ องยาที่ต้องขึ ้น
ทะเบียนให้ ได้ รับการรับรองตามกฎหมายที่กาหนดไว้ อันเป็ นแนวปฏิบัติของประเทศ
ทางตะวันตก ข้ อนี ้ทาให้ เกิดปั ญหาสาคัญเรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเป็ นประเทศน าในเรื่ องนี ้ ในปี พ.ศ.2550 ได้ บังคับให้ ต้ องจดทะเบี ยน
สิทธิ บัตรยา HIV/AIDS ซึ่งมี สองตัวยาที่ อยู่ภายใต้ การผลิตของบริ ษัทยาสัญชาติ
อเมริ กัน โดยฝ่ ายไทยขู่ว่าจะยกเลิกการขึน้ ทะเบียนยารักษาโรคมะเร็ ง และยารั กษา
โรคหัวใจ ถ้ าหากไม่ยอมลดราคายารักษาโรคลงมา ในที่สดุ ประเทศไทยก็ได้ บงั คับใช้
สิทธิเหนือสิทธิบตั รยารักษาโรคเอดส์จานวน 2 รายการ8 (Positioning, 2007) ส่งผลให้

8

การบังคับใช้ สิทธิเหนือสิทธิบตั รยารักษาโรคเอดส์จานวน 2 รายการ ได้ แก่ (1) ยารักษา
โรคเอดส์ชื่อเอฟาวิเรนซ์ (Efavirenz) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Stocrin (2) ยารักษาโรคเอดส์สตู รผสม
ระหว่างโลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์ (Lopinavir & Ritonavir) ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า Kaletra
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อุตสาหกรรมผลิตยาวิ่งเต้ นเจรจาจนรัฐบาลสหรั ฐอเมริ กา และสภาคองเกรสให้ ออก
มาตรการต่ อ ต้ านประเทศไทยที่ “ขโมย” ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ประเทศไทยถู ก
สหรัฐอเมริ กา ขึ ้นบัญชีประเภทที่ “ต้ องจับตาดูเป็ นการเร่ งด่วนพิเศษ (Priority Watch
List)” ซึ่งความกังวลของภาคอุตสาหกรรมผลิตยาก็คือเกรงว่ากรณีดงั กล่าวจะทาให้
ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างให้ ประเทศอื่นๆ ทาตาม (Weatherbee, 2013, pp. 398-399)
ดังนี ้ ถึ งแม้ ว่าอาเซี ยนจะเห็ นถึ งความสาคัญของปั ญหาโรคเอดส์ ที่ เกิ ดขึน้ ใน
ภูมิภาค และได้ มีความร่ วมมือกับประเทศสมาชิ กจัดทาแผนการดาเนินการและแบ่ง
ความรับผิดชอบในบทบาทนาในเรื่ องต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจไปตามแต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี ้ (Klubdee, 2015)
1) ประเทศบรู ไน พัฒนาข้ อความรณรงค์ ของอาเซี ยน โอกาสวันรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
2) ประเทศกัมพูชา การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี
3) ประเทศมาเลเซีย การดาเนินงานตามข้ อแนะนาขององค์การอนามัยโลกใน
ด้ านการรักษาผู้ติดเชือ้ เอชไอวีในผู้ใหญ่และเด็ก และการจัดทาเอกสารแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของประเทศสมาชิก
4) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ความร่ วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวง
ต่างประเทศในการแก้ ไขปั ญหาในกลุม่ แรงงานเคลือ่ นย้ าย
5) ประเทศสิงคโปร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงอื่นๆ เพื่อให้ เข้ าใจการใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวางแผนโครงการ
6) ประเทศไทย การพัฒนาการเข้ าถึงยาต้ านไวรัส โดยผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิก และการใช้ ประโยชน์จากความร่ วมมือในระนาบ
ของการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน (South-South Collaboration) เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
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ป้องกันเอชไอวีและเอดส์ ตามสภาพปั ญหาของแต่ละประเทศ เช่น การประเมินความ
ต้ องการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การจัดการฝึ กอบรมให้ แก่ประเทศสมาชิก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การผลักดันให้ อาเซียนปลอดจากโรคเอดส์หรื อเอดส์เป็ นศูนย์ (ASEAN
Cities Getting to Zero) ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญ 3 ประการ หรื อ 3 ศูนย์ คือ (1) การลด
อัตราการติดเชื ้อ HIV ใหม่ให้ เป็ นศูนย์ (2) การลดอัตราการเสียชีวิตจากอาการโรคเอดส์
ให้ เป็ นศูนย์ และ (3) การลดการเลือกปฏิบตั ิต่อผู้ติดเชือ้ หรื อได้ รับผลกระทบจากเชือ้
HIV ให้ เป็ นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2559 โดยไทยเป็ นประเทศที่มีบทบาทเป็ นอย่างมากใน
โครงการนี ้ ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยหยุดยัง้ ปั ญหา HIV และเอดส์ในภูมิภาค
อาเซียน (Klubdee, 2015) กระนันก็
้ ตามการที่ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างของการบังคับ
ใช้ สิทธิ เหนือสิทธิบตั รยาด้ วยเหตุผลหลักคือ ต้ องการให้ ประชาชนเข้ าถึงยารักษาโรค
อย่างทัว่ ถึง ซึง่ ประเทศอื่นที่เป็ นสมาชิกอาเซียนก็นิ่งเฉย ไม่ได้ สนับสนุนประเทศไทยใน
กรณีดงั กล่าว ประกอบทังอาเซี
้
ยนก็มิได้ แสดงท่าทีที่เป็ นการช่วยเหลือหรื อสนับสนุน
การบังคับใช้ สทิ ธิหรื อสิทธิบตั รยารักษาโรคเอดส์นนั ้ ส่งผลให้ การเข้ าถึงยาของอาเซียน
ยังไม่ดีขึ ้น
จะเห็นได้ วา่ “ยารักษาโรค” เป็ นหนึง่ ในปั จจัยสี่พื ้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์
การส่งเสริ มให้ เข้ าถึงยารักษาโรคจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ทกุ ประเทศต้ องดาเนินการ เพื่อให้
ประชาชนมีสขุ ภาพร่ างกายที่แข็งแรงและยืนยาว ซึ่งการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน
ดังกล่าวก็เพื่อต้ องการให้ ประเทศสมาชิกได้ ร่วมมือกันพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ให้ ก้าวหน้ าขึ ้นในทุกๆ ด้ าน แต่จากการประชุมในรอบต่างๆ ของอาเซียน ได้ เน้ น
ความสาคัญไปทางด้ านการค้ าการลงทุน และการเปิ ดเสรี ด้ านบริ การต่างๆ ที่ จะ
ก่อให้ เกิ ดรายได้ กับประเทศชาติ และเมื่อได้ พิจารณาถึงการประชุมระดับรั ฐมนตรี
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สาธารณสุขอาเซียนรอบต่างๆ ที่ผ่านมา9 (Association of Southeast Asia Nations,
n.d.) จะเห็ นได้ ว่ ามิ ได้ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการเข้ าถึ งยารั กษาโรคของ
ประชาชนในประเทศสมาชิกเท่าที่ควร กล่าวคือ การประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุข
อาเซียน ครัง้ ที่ 13 (13th ASEAN Health Minister Meeting) ได้ มีการยอมรับร่ วมกันใน
การพัฒนาและสนับสนุนกลไกการทางานด้ านสุขภาพเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด
พร้ อมทังได้
้ ยอมรับแผนสุขภาพ 5 ปี ที่ม่งุ (1) ส่งเสริ มวิถีการดารงชีวิตที่มีสขุ ภาพดี (2)
ตอบสนองต่ออันตราทังหลายและภั
้
ยคุกคามที่เกิดขึ ้นใหม่ (3) เสริ มสร้ างระบบสุขภาพ
และการเข้ าถึงการดูแล และ (4) ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านอาหาร (ASEAN, 2017)
ในขณะที่การประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน+จีน ครัง้ ที่ 6 (6th ASEANCHINA Health Minister Meeting) ได้ มีการตกลงกันในภาพกว้ างเกี่ ยวกับการ
สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ และการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีนนั ้
กับสุขภาพที่ จะมาบรรจบกันเป็ นเทคโนโลยี สุขภาพ พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ด้ าน
สาธารณสุข การแพทย์ดงเดิ
ั ้ มและแบบผสมผสานให้ มีประสิทธิภาพ รวมตลอดทังความ
้
มัน่ คงปลอดภัยทางอาหาร (ASEAN, 2017) และสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียน+3 (จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ ) ครัง้ ที่ 7 (7th ASEAN Plus Three
Health Minister Meeting: APTHMM) ที่จดั ขึ ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2560
(ค.ศ.2017) ณ กรุ ง บันดาร์ เ ซอรี เบอกาวัน ประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม ได้ ย า้ ถึ ง
พันธสัญญาตามกาหนดการ ค.ศ.2030 สาหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอย่าง
9

การประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน ครัง้ ที่ 13 (13th ASEAN Health Minister
Meeting), การประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน+จีน ครัง้ ที่ 6 (6th ASEAN-CHINA Health
Minister Meeting) และการประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน+3 (จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ )
ครัง้ ที่ 7 (7th ASEAN Plus Three Health Minister Meeting: APTHMM) ที่จดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 6-7
กันยายน พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) ณ กรุงบันดาร์ เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
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ยัง่ ยืนที่ให้ ทุกคนเข้ าถึงการบริ การดูแลสุขภาพขันพื
้ ้นฐาน และเข้ าถึงยารักษาโรคและ
วัคซีนที่จาเป็ นทัง้ หลายในราคาที่สามารถจ่ายได้ (ASEAN, 2017) จะเห็นได้ ว่า
ถึงแม้ วา่ ในการประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน+3 (จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ )
ครั ง้ ที่ 7 จะได้ มี การยื นยันหรื อย า้ ในพันธสัญญาตามก าหนดการ ค.ศ.2030 ที่ ให้
ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าถึงยารักษาโรคและวัคซีนที่จาเป็ นทังหลายใน
้
ราคาที่สามารถจ่ายได้ ก็ตาม แต่ก็เป็ นการเข้ าถึงยารักษาโรคโดยการจ่ายเงินตามสภาพ
เศรษฐกิจของประชาชนในประเทศนันๆ
้ ซึ่งก็ยงั ไม่ครอบคลุมถึงประชาชนในทุกระดับ
กล่าวคือ ผู้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิ จย่อมเข้ าถึงยารั กษาโรคได้ อย่างหลากหลาย
ในขณะที่ผ้ ทู ี่มีรายได้ น้อยไม่มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจก็ยงั คงเข้ าถึงยารักษาโรคได้
อย่างจากัด ทังที
้ ่ยารักษาโรคเป็ นสิ่งจาเป็ นในการดารงชีวิต ซึ่งอาเซียนก็มิได้ มีบทบาท
ที่ชัดเจนนักในการน าภารกิ จตามพันธสัญญานัน้ ไปปฏิ บัติ ให้ เป็ นรู ปธรรมโดยการ
ส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกระดับของประเทศสมาชิกเข้ าถึงยารักษาโรค
นอกจากนันถึ
้ งแม้ ว่าจะได้ มีการประชุมระดับคณะทังท
้ างาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้ าน
10
ต่างๆ อีก 10 ด้ าน (Office on International Cooperation, Department of Disease
10

การประชุมคณะทางาน/ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการสาธารณสุขทัง้ 10 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านโรคติดต่อ
(ASEAN Experts Group on Communicable Diseases: AEGCD) (2) ด้ านความปลอดภัยของอาหาร
(ASEAN Experts Group on Food Safety: AEGFS) (3) ด้ านความร่ วมมื อในเทคนิคเกี่ ยวกับยา (ASEAN
Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals: AWGTCP) (4) ด้ านการเตรี ยมความพร้ อม
และรั บมื อเกี่ ยวกับโรคระบาด (ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and
Response: ATWGPPR) (5) ด้ านการควบคุมยาสูบ (ASEAN Focal Points on Tobacco Control: AFPTC) (6)
ด้ านโรคเอดส์ (ASEAN Task Force on AIDS: ATOF) (7) ด้ านสุขภาพจิต (ASEAN Task Force on Mental
Health: AMT) (8) ด้ านสุขภาพแม่และเด็ก (ASEAN Task Force on Maternal and Child Health: ATFMCH)
(9) ด้ านโรคไม่ติดต่อ (ASEAN Task Force on Non-communicable Diseases: ATFNCD) และ (10) ด้ าน
การแพทย์ดงเดิ
ั ้ ม (ASEAN Task Force on Traditional Medicine: ATFTM)
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Control, 2013, p. 6) ด้ วยก็ตาม คงมีการหารื อและตกลงกันในประเด็นของการสร้ าง
ความมัน่ ใจในการส่งเสริ มให้ ประชาชนของประเทศสมาชิกเข้ าถึงบริ การสาธารณสุข
ขันพื
้ ้นฐาน เช่นนี ้ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความประสบผลสาเร็ จที่ยงั ไม่สมประสงค์แห่งการ
ตังองค์
้ กรระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียนในการดาเนินงานภายใต้ หลัก 5 ประการ
ของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Division IV, Department of ASEAN
Affairs, 2012, pp. 1-2) ได้ แก่
1. การส่งเสริ มความปลอดภัยและความมัน่ คงทางอาหาร
2. การเข้ าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริ มการดารงชีวิตที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์
3. การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
4. การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
5. การสร้ างรัฐที่พร้ อมรับกับภัยพิบตั ิและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น
ประกอบกับจุดประสงค์หลักของการรวมตัวอาเซียนเพื่อต้ องการพัฒนาภูมิภาคให้
ดีขึน้ และสร้ างอานาจต่อรองด้ านต่างๆ ในการรั กษาประโยชน์ ของภูมิภาคในเวที
ระหว่างประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาค และนอกจากนี ้ เหตุผลใหญ่ประการสาคัญของการที่
ประชาชนไม่อาจเข้ าถึงยารักษาโรคได้ อย่างทัว่ ถึงเนื่องจาก
1. การให้ ยารักษาโรคได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิ บตั ร เหตุที่เป็ น
เช่นนัน้ เพราะรั ฐต้ องการให้ ผ้ ูประดิ ษฐ์ คิดค้ นยารั กษาโรคได้ รั บความคุ้มครองตาม
กฎหมายสิทธิ บตั รของประเทศนันๆ
้ และให้ สิทธิ ผ้ ทู รงสิทธิ บตั รยารักษาโรคแต่เพียง
ผู้เดียว (Executive Rights) ในอันที่จะหวงไว้ ซึ่งการใช้ จาหน่าย ผลิต เสนอขาย นาเข้ า
และหรื ออนุญาตให้ ผ้ ูอื่นใช้ สิทธิ ในสิทธิ บัตรของตน (License) ก็ได้ 11 โดยปราศจาก
11

มาตรา 39

ดูรายละเอียดใน พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ.2522, มาตรา 36 มาตรา 38 และ
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ผู้แข่งขันในตลาด (Brougher, 2014, p. 116) ภายใต้ ระยะเวลาของการคุ้มครอง
สิทธิ บตั รในประเทศนัน้ ๆ12 เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการประดิษฐ์ คิดค้ นยารักษาโรค
ใหม่ๆ (Hemmarajata, 2005, p. 150) อันเป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการค้ าระหว่างประเทศ (Drugs Circumstance Column,
2009, p. 19) จึงส่งผลให้ ไม่มีองค์กรใดหรื อผู้หนึ่งผู้ใดใช้ สิทธิผลิตยารักษาโรคที่ได้ รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิ บัตรแล้ วได้ (เว้ นแต่จะได้ มีการบังคับใช้ สิทธิ เหนือ
สิทธิบตั รยา (Compulsory License)13 (Nippaya, 2005, pp. 93-94; Kaunpoth,
2007, pp. 13-14) ทาให้ ผ้ ทู รงสิทธิ บตั รยาเกิดการผูกขาดตลาดยารักษาโรคที่ได้ รับ
สิทธิบตั รง่ายขึ ้น (Kaunpoth, 2001, p. 347) และหากยารักษาโรคนันเป็
้ นยารักษาโรคที่
จ าเป็ นและส าคั ญ เช่ น ยารั ก ษาโรคภู มิ ค้ ุ มกั น เสื่ อ มหรื อ โรคเอดส์ ( Acquired
Immunodeficiency Syndrome: AIDS) ยารักษาโรคมาลาเรี ย ยารักษาโรคไข้ เลือดออก
และหรื อยารักษาโรคไข้ หวัดนก เป็ นต้ น ย่อมไม่อาจหายาอื่นมาทดแทนได้ ซึ่งอาจเกิด
จากการขาดแคลนยาหรื อราคายาแพงเกินความสามารถที่ผ้ ปู ่ วยจะจ่ายไหว ส่งผลให้
ผู้ป่วยเข้ าไม่ถึงยารักษาโรคดังกล่าว
2. เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ยา ค าว่ า “เทคโนโลยี ” ในที่ นี ม้ ี อ ยู่ ด้ วยกั น สอง
ความหมาย ในความหมายแรกหมายถึง ตัวเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมยาที่แต่ละ
ประเทศมีประจาอยู่ เช่ น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ ที่ มนุษย์ สร้ างขึน้ เพื่อใช้ ใน
กระบวนการผลิตยา เริ่ มตังแต่
้ ขนการวิ
ั้
จยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) ไปจนถึงขัน้ ผลิ ตออกมาเป็ นตัวยาสาเร็ จรู ป (Final Product) ที่พร้ อมใช้ งาน
12

ประเทศไทยมีอายุการคุ้มครองสิทธิบตั ร 20 ปี , มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร

13
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เป็ นต้ น ส่วนในความหมายที่สองหมายความถึง ความรู้ ความชานาญด้ านเทคโนโลยี
(Know-how) (Lerttasanee, editor, 2001, pp. 3-4) อันเป็ นปั จจัยสาคัญที่แสดงออก
ผ่านบุคลากรด้ านยารักษาโรคและด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร
เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญที่จะทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์ยารักษาโรคใหม่ๆ
ออกสูส่ งั คมในปริ มาณที่เพียงพอ มีราคาถูกที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ อย่างไรก็ตาม
ประเทศสมาชิกทีก่ าลังพัฒนาทังหลายย่
้
อมมีเทคโนโลยีการผลิตยาที่ไม่เท่ากัน จึงต้ อง
มีการนาเข้ ายารักษาโรคจากต่างประเทศหรื อต่างภูมิภาคในราคาที่สงู และมีอยู่อย่าง
จากัด ส่งผลให้ ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าถึงยารักษาโรคได้ ยากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรคของ
ประชาชนภายในประเทศได้ ด้วย 2 วิธีใหญ่ๆ (Kaunpoth, 2001, p. 382) คือ
1. การทาวิจยั และพัฒนาขึ ้นเองภายในประเทศ
2. การได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ทัง้ 2 วิธีดงั กล่าว ต่างมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย (Rujikittioangsuthon, 2010, pp. 1-2)
คือ การส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรคด้ วยการผลิตยาโดยวิธีทาวิจยั และพัฒนาขึ ้นเอง
ภายในประเทศนัน้ มีข้อเสียที่ ต้องใช้ ระยะเวลานาน และงบประมาณเป็ นอย่างมาก
ประกอบกับบุคลากรที่ ท าการวิ จัยและพัฒนาต้ องมี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และ
ความสามารถที่สงู เพื่อให้ ผลวิจยั ที่ได้ ออกมามีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่น่าเชื่อถือและมีความ
เหมาะสม สามารถน าผลวิ จัยที่ ได้ รั บ ไปใช้ ในการผลิต และพัฒนายารั กษาโรค
ภายในประเทศได้ อย่ า งยั่ง ยื น ต่ อ ไป แต่ ผลดี ข องการท าวิ จั ย และพัฒ นาขึ น้ เอง
ภายในประเทศนัน้ ท าให้ ประเทศผู้ท าวิ จัยและพัฒนาได้ รับเทคโนโลยี และความรู้
เกี่ยวกับยารักษาโรคที่ตนได้ วิจยั และพัฒนาขึ ้นอย่างแท้ จริ ง และสามารถผลิตยารักษา
โรคได้ ในราคาต่า สอดคล้ องกับโรคที่เกิดขึ ้นและความต้ องการของประชาชนในประเทศ
ได้ อย่างทัว่ ถึงและยัง่ ยืน ในทางตรงกันข้ ามเมื่อเปรี ยบเทียบกับการได้ รับการถ่ายทอด
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เทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศ จะเห็ นได้ ว่ า การได้ รั บการถ่ ายทอดเทคโนโลยี จาก
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับยารักษาโรคมีข้อดีที่ใช้ ระยะเวลาเร็ วกว่า แต่ข้อเสียนันกลั
้ บต้ อง
สูญเสียเงินตราระหว่างประเทศเป็ นจานวนมาก เพื่อนาเข้ าเทคโนโลยีและยารักษาโรค
จากประเทศที่ เป็ นผู้ถ่ ายทอดสู่ประเทศผู้รั บการถ่ ายทอด ตลอดทัง้ ค่าบ ารุ งรั กษา
เครื่ องจักรต่างๆ และค่านาเข้ าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อฝึ กและอบรม ประกอบ
กับประเทศที่รับการถ่ายทอดนันมั
้ กจะไม่ได้ รับความรู้ (Know-how) ของเทคโนโลยีนนๆ
ั้
อย่างแท้ จริ ง และเทคโนโลยีที่ได้ รับมานัน้ ก็ มกั จะเป็ นเทคโนโลยีที่ไม่นิยมใช้ กันแล้ ว
ส่งผลให้ ประเทศผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อนาเข้ ายารั กษาโรคไม่ได้ รับ ความรู้
ด้ านการผลิตยารักษาโรคหรื อเทคโนโลยีการผลิตยารักษาโรคแต่อย่างใด และยารักษา
โรคที่ได้ นาเข้ ามาก็มกั มีราคาที่สงู มีปริ มาณจากัด ทาให้ ประชาชนเข้ าไม่ถึงยารักษา
โรค ดังนันการได้
้
มาซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับยารักษาโรคอย่างแท้ จริ งก็คือ การพัฒนาขึ ้น
เองภายในประเทศโดยการทาวิจยั และพัฒนา ที่จะสามารถผลิตยารักษาโรคขึ ้นใช้ เอง
ภายในประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตาม อาเซียนควรกาหนดให้ ประเทศสมาชิกมีนโยบายในการส่งเสริ มให้
ประชาชนเข้ าถึงยารักษาโรคด้ วยการกาหนดเป็ นวาระหลักของอาเซียนหรื อให้ ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริ มเทคโนโลยีทัง้ หลายที่เกี่ ยวข้ องกับการวิจัยและพัฒนา
บุคลากร และการผลิตยารั กษาโรค ให้ มีความทันสมัย เหมาะสม และทันต่อโรคที่
เกิดขึ ้นในภูมิภาค
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ดังได้ กล่าวแล้ วว่า “ยารักษาโรค” เป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่พื ้นฐานของมนุษย์ที่มีสิทธิ
เข้ าถึงยารักษาโรคอันเป็ นหัวใจสาคัญของ “สิทธิในชีวิต” ซึ่งเป็ นสิทธิที่ครอบคลุมอย่าง
กว้ างขวางไม่เฉพาะสิทธิ ที่จะได้ รับการปกป้องจากการถูกข่มเหงรั งแกต่างๆ เท่านัน้
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แต่หมายรวมถึงสิทธิในการดารงอยู่ในสังคมอย่างปกติสขุ ด้ วย (Phetprasert, 2000,
pp. 107-108)
อาเซียนในฐานะที่เป็ นองค์กรกลางในการประสานประโยชน์ของประเทศสมาชิก
เพื่อสร้ างความมัน่ คงทางสังคมให้ มีขึ ้นในภูมิภาคและสร้ างอานาจต่อรองกับประเทศ
มหาอานาจและองค์ กรระหว่างประเทศต่างภูมิภาค ต้ องมีบทบาทในการขับเคลื่อน
นโยบายด้ านสาธารณสุข เนื่องจาก (1) การบริ การด้ านสุขภาพที่มีอยู่และเข้ าถึงง่ายนัน้
อาจสะท้ อนถึงความเข้ าใจของผู้กาหนดนโยบายต่อความต้ องการบริ การดังกล่าวเท่าที่
มีความพร้ อมให้ บริ การ (2) ความจาเป็ นด้ านสุขภาพส่วนมากต้ องการยอมรั บจาก
สังคมประชาธิ ปไตยที่อาจจะไม่ได้ ก าหนดไว้ สาหรั บเรื่ องดังกล่าวหรื อยอมรั บจาก
บริ การด้ านสุขภาพที่มีอยู่ ด้ วยเหตุนี ้ ข้ อจากัดเหล่านัน้ ความสามารถที่จะรับได้ และ
การตอบสนองต่ อความจ าเป็ นด้ านสุขภาพและความต้ องการของสังคมผู้บริ โภค
(Mpofu, 2015, p. 3) ดังนัน้ อาเซียนต้ องขับเคลื่อนและส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรค
ของประชาชนในภูมิภาคมากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดีด้วยการนามติ
ที่ได้ จากการการประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน+3 (จีน ญี่ ปนุ่ และเกาหลี
ใต้ ) ครั ง้ ที่ 7 ที่ต้องการให้ ประชาชนในประเทศสมาชิกเข้ าถึงยารักษาโรคที่จาเป็ นไป
ปฏิบตั ิให้ เป็ นรูปธรรมโดยเร็ วที่สดุ พร้ อมทังจั
้ ดตังหน่
้ วยงานที่ทาหน้ าที่วิจยั และพัฒนา
ยารักษาโรคขึ ้นในภูมิภาค ทังสนั
้ บสนุนให้ มีการร่ วมมือกันทางานวิจยั และพัฒนา โดย
การผลิตนักวิทยาศาสตร์ ด้านยารักษาโรคขึ ้น หรื อขอความร่ วมมือจากประเทศสมาชิก
ในการส่งนักวิทยาศาสตร์ ด้านยารักษาโรคให้ เข้ ามาร่ วมกันทาวิจยั และพัฒนายารักษา
โรคในหน่วยงานที่ได้ จัดตัง้ ขึน้ เป็ นการเฉพาะ อันจะทาให้ เกิ ดการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ ด้านสาธารณสุข การแพทย์ ดงั ้ เดิมและการแพทย์ ผสมผสานมีประสิทธิ ภาพ
ตามที่ได้ ตกลงกันในการประชุมระดับรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียน+จีน ครัง้ ที่ 6
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วิ ธี การดังกล่าวย่อมท าให้ อาเซี ยนโดยองค์ กรรั ฐมนตรี สาธารณสุขอาเซี ยนมี
บทบาทในการส่งเสริ มให้ ประชาชนของประเทศสมาชิกเข้ าถึงยาได้ อย่างทัว่ ถึง อันเป็ น
การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนมีความแข็งแกร่ งขึ ้น
ประชาชนเข้ าถึงยารักษาโรคอย่างทัว่ ถึงและมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น ทังยั
้ งเป็ นการรักษาไว้ ซึ่ง
สิทธิในชีวิตและร่างกาย อันเป็ นสิทธิมนุษยชนตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ดารงชีวิตอยู่
ได้ ด้วยชีวปั จจัย ได้ แก่ อาหาร ที่อยู่ เสื ้อผ้ า อากาศ ยารักษาโรค เป็ นต้ น (Ditapichai,
2006, p. 29) ซึ่งเป็ นสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของทุกคน ดังนี ้ อาเซียนควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริ มการเข้ าถึงยารักษาโรคของประชาชนอย่างทัว่ ถึง ให้ สมดัง่ เจตนารมณ์แห่งการ
จัดตังอาเซี
้ ยนเพื่อรวมเป็ นหนึง่ ในการสร้ างความมัน่ คงทุกด้ านให้ เกิดขึ ้นในภูมิภาค
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