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Viagra ผลผลิตของทุนวัฒนธรรม

      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภายหลังจากที่องคกรอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (Food and Drug 
Administration) อนุมัติใหใชสูตรยา Viagra ของบริษัท Pfizer ในปลายเดือนมีนาคม 2541 อยาง 
มีเงื่อนไข   ยา Viagra  สรางปรากฏการณใหมในอุตสาหกรรมยา  ดวยการขายชนิดเทนํ้ าเททา 
ในทันทีที่ออกสูตลาด ในสหรัฐอเมริกา ยาชนิดนี้ขายในราคาเม็ดละ 8-12 ดอลลาร เพียงชั่วเวลา
สองสัปดาหแรกที่วางตลาด  มีรายงานวา  แพทยไดส่ังใหคนไขใชยานี้ถึง 36,809 ราย (Time, May 
11, 1998)

Viagra เปนยาที่ชวยกระตุนใหอวัยวะเพศชายแข็งตัว ทั้งนี้ดวยการทํ าใหเสน 
เลือดบริเวณองคชาตขยายตัว  บรรดาชายที่มีปญหา ‘ลมมิรูโด’ จึงพากันร่ํ าหา Viagra หลายคน 
สุขสดชื่นหลังจากที่ไดใชยานี้ บางคนประสบอาการ ‘ปติสังวาส’ (orgasm) หลังจากที่มิไดพาน 
พบมาหลายป แตบางคนผิดหวังที่ยังตองเผชิญอาการ ‘ลมมิรูโด’ ตอไป อีกบางคนตายซบอกสตรี 
ที่เสพสังวาส สํ านักขาวระหวางประเทศรายงานวา มีคนตายจากการบริโภค Viagra แลว 16 คน 
(มติชน ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2541) บางคนเปนเพราะปวยเปนโรคหัวใจอยูกอนแลว บางคน 
รับประทาน Viagra รวมกับยาชนิดอื่น โดยที่ยังไมสามารถพิสูจนไดวา Viagra เปนตนเหตุพื้นฐาน
ของมรณกรรมในกรณีเหลานี้

Pfizer ผูผลิต Viagra อางผลการทดลองภายในบริษัทวา ยานี้ใชไดผล 60-80% 
ซึ่งตองฟงหูไวหู เพราะเห็นธรรมชาติของบริษัทผูผลิตที่มักจะอางอิงอัตราสัมฤทธิผลของยาสูงกวา
ความเปนจริง  นอกจากนี้ Viagra ยังกอใหเกิดผลขางเคียงได  อาทิเชน อาการปวดศีรษะอันเกิด
จากการเสพยาปริมาณมากเกินไป อาการตาพรามัวและเห็นภาพมีสีฟามาปะปน อาการช็อกหรือ
เปนลม เนื่องจากความดันโลหิตลดลงอยางฮวบฮาบ อาการ ‘โดมิรูลม’ เนื่องจากองคชาตแข็งตัว
ยาวนานถึง 4 ชั่วโมงหรือมากกวานั้น  บางครั้งอาการ ‘ลมมิรูโด’ เปนอาการเบื้องตนของโรคหัวใจ  
การรวมเพศภายหลังจากการบริโภค Viagra อาจเปนเหตุใหหัวใจวายได

อาการ ‘ลมมิรูโด’ นั้น เกิดแกชายทุกชาติทุกศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งชายวัย
กลางคนและชายสูงอายุ ตลาดของยา Viagra จึงกวางใหญไพศาลยิ่ง ในสหรัฐเอมริกา ประชากร
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ชายที่มีอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไปมีจํ านวน 79 ลานคน แต Pfizer มิไดหวังเพียงตลาดอเมริกันเทานั้น 
หากยังหวังที่จะให Viagra ทะลุทะลวงทุกภาคสวนของโลกอีกดวย ทั้งนี้ Pfizer คาดวา Viagra  
จะมียอดขายสูงถึง 2,000 ลานเหรียญอเมริกันในป 2543

ผลิตภัณฑยาดังเชน Viagra กํ าลังกาวลวงเขามาสูวิถีการดํ ารงชีวิตของมนุษย 
อาการ ‘ลมมิรูโด’ สรางปญหาชีวิตทางเพศแกครอบครัวจํ านวนมาก หากพิจารณาในดานดี  
Viagra จะชวยใหชีวิตสมรสของครอบครัวจํ านวนไมนอยคืนสูสภาพปกติ ในอีกดานหนึ่ง ผูชาย 
ที่มีอัตตาเกี่ยวกับความเปนชาย อาจยึดถือ Viagra เปน ‘พลังปรมาณู’ ที่อุมชู ‘จาวโลก’ ของตน 
ใหผงาดเหนือสตรีทั้งปวง ชายในกลุมนี้อาจไมตองการปลุกเราอารมณทางเพศจากหญิง ดวย 
ความเชื่อมั่นในพลังของ Viagra ปติสังวาสไมใชอารมณที่ยากแกการแสวงหาอีกตอไป สํ าหรับ 
ชายที่มีโลกทรรศนและชีวทรรศนเชนนี้ Viagra อาจไมกอผลดีแกชีวิตครอบครัว

ชายจํ านวนมาก ไมจํ ากัดสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาถือวา การแข็งตัวของ 
องคชาตเปนสัญญะแหงความเปนชาย ดวยเหตุดังนี้ เมื่อเกิดอาการ ‘ลมมิรูโด’ จึงมีผลตอชีวิต 
จิตใจและการดํ ารงชีวิต เนื่องเพราะ ‘สัญญะแหงความเปนชาย’ หมดสิ้นไปนั่นเอง Viagra มี 
บทบาทในการเสริมสราง ‘สัญญะแหงความเปนชาย’ ดวยเหตุดังนี้ Viagra จึงกาวลวงเขาสูวิถี 
การดํ าเนินชีวิตของมนุษยและมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว และ
ระหวางมนุษยในสังคม ในแงนี้ Viagra มิไดมีฐานะเปนเพียงผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมเทานั้น  
หากยังมีฐานะเปนผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมอีกดวย

ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ อุตสาหกรรมเภสัชกรรมเปลี่ยนโฉมไป
เปนอันมาก แตเดิมบริษัทยามุงคิดคนและผลิตยาที่ใชรักษาอาการเจ็บไขไดปวยตางๆเปนสํ าคัญ 
ในปจจุบัน บริษัทยาผันทรัพยากรสัดสวนสํ าคัญในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
ที่ใชเสริมสรางศักยภาพและบุคลิกลักษณะบางดานของมนุษย ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
ประเภทนี้ เรียกกันในภาษาอังกฤษวา Life-style Drugs อันมิใช ‘ยารักษาชีวิต’ หากแตเปน  
‘ยาเพื่อการดํ ารงวิถีชีวิต’

ดังตัวอยางของ Life-style Drugs ไดแก ยาลดความอวน ยาแกปญหาความจํ า
เสื่อม ยาแกปญหาความหวาดระแวง ยาแกปญหาภาวะกดดันทางจิต ยารักษาโรคผมรวง ยา 
ปลูกผม ยาลดรอยยนบนใบหนา ฮอรโมนเพื่อการเติบโต ยาเสริมความเตงตึงของผิวหนัง ฯลฯ

แตการขีดเสนแบงระหวาง ‘ยาเพื่อรักษาชีวิต’ กับ ‘ยาเพื่อการดํ ารงวิถีชีวิต’ มิใช
เร่ืองงาย บางคนอาจถือวา ความอวนเปน ‘โรค’ ซึ่งมีอันตรายตอชีวิต ยาลดความอวนนาจะ 
นับเนื่องในจํ าพวก ‘ยาเพื่อรักษาชีวิต’ มากกวา ‘ยาเพื่อการดํ ารงวิถีชีวิต’ ขอถกเถียงในประเด็นนี้ 
ในทายที่สุดแลวก็ตองตกลงกันใหไดเสียกอนวา สภาวะอันเปนปกติวิสัย (normality) นั้นเปน 
ฉันใด
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เหตุใดบริษัทยาจึงแขงขันกันผลิต Life-style Drugs ?

พัฒนาการทางเศรษฐกิจมีสวนเกื้อกูลใหเกิดปรากฏการณดังกลาวนี้ สังคม 
มนุษย จํ  านวนมากได พัฒนาจนมีความมั่งคั่งในระดับที่พ นไปจากระดับพอประทังชีวิต   
แมมนุษยโลกจะยังมีปญหาความยากจนอยูก็ตาม แตในสังคมที่คอนขางมั่งคั่ง มนุษยเร่ิมตองการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ดวยเหตุดังนี้จึงเกิดความตองการ Life-style Drugs ฐานะทางเศรษฐกิจ
เกื้อกูลตอการกอเกิดของความตองการดังกลาวนี้

มองจากแงมุมของบริษัทยา  ตลาดของ ‘ยาเพื่อรักษาชีวิต’ เร่ิมมีขีดจํ ากัด  
เนื่องเพราะการแขงขันที่รุนแรงระหวางบริษัทยาดวยกันเอง บริษัทยาสวนใหญหันไปพัฒนาและ 
คิดคน Life-style Drugs เพราะตระหนักถึงความตองการของตลาด หากสามารถพัฒนาและ 
คิดคนไดกอน ยอมสามารถยึดครองตลาดไดกอน ในขณะที่ชองทางในการพัฒนา ‘ยาเพื่อรักษา
ชีวิต’ เร่ิมตีบตัน เพราะมีการผลิตยาที่ใชรักษาโรคภัยไขเจ็บที่สํ าคัญๆเกือบหมดแลว แตชองทาง 
ในการพัฒนาและคิดคน Life-style Drugs ยังมีอยูอีกมาก ในประการสํ าคัญ Life-style Drugs
เกี่ยวพันกับวิถีการดํ าเนินชีวิต  ดวยเหตุดังนั้น  จึงเกี่ยวพันกับวิถีการดํ าเนินชีวิต  หาก Life-style 
Drugs สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดํ ารงชีวิตได บริษัทผูผลิตยอมมีรายไดและกํ าไร
มหาศาล ยุทธศาสตรของบริษัทยาจึงอยูที่การพัฒนาและคิดคน Life-style Drugs เพื่อเปลี่ยน
แปลงวัฒนธรรมการดํ ารงชีวิตของมนุษย

เมื่อ Pfizer คนพบสูตรยากระตุนการแข็งตัวขององคชาต มีการถกเถียงภายใน
องคกรวา จะตั้งชื่อยานี้อยางไร ในที่สุด ก็เลือกชื่อ Viagra ซึ่งเปนคํ าประสมระหวาง Vigor + 
Niagara ไมมีอรรถาธิบายอยางเปนทางการวา เหตุใดบริษัทผูผลิตจึงเลือกชื่อนี้ นิตยสารบาง 
ฉบับรายงานขาวชนิดใหเขาใจเอาเองวา อาการปติสังวาสอันเกิดจากการใชยานี้ จะทํ าใหนํ้ าอสุจิ
หลั่งไหลประดุจหนึ่งอาการพวยพุงของนํ้ าตกไนแอการา

ขอที่ Pfizer กังวลก็คือ การใชยา Viagra ขัดตอคํ าสอนทางศาสนาหรือไม หาก
Pfizer ตองเผชิญกับการตอตานจากฝายศาสนจักร เสนทางของ Viagra ตองพานพบขวากหนาม
อยางสํ าคัญ ดวยเหตุดังนี้ Pfizer จึงสงผูแทนเขาพบเจาหนาที่สํ านักวาติกัน อยางนอยเพื่อ 
ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เมื่อไดรับไฟเขียวจากสํ านักวาติกัน Pfizer ก็เร่ิมทํ าการผลิต 
Viagra กอนที่ Food and Drug Administration (FDA) จะอนุมัติสูตรยาเสียอีก เมื่อ FDA อนุมัติ
สูตรยาในชวงปลายเดือนมีนาคม 2541  Viagra ก็วางตลาดทั่วสหรัฐอเมริกาเกือบโดยทันที

ในขณะที่สํ านักวาติกันเปดไฟเขียวแกการผลิตและการบริโภคยากระตุนการ 
แข็งตัวขององคชาต กลับตอตานการคุมกํ าเนิด อันเปนเหตุใหบริษัทยาไมกลาลงทุนผลิตยา 
คุมกํ าเนิด ที่รูจักกันในชื่อ Emergency Contraception ซึ่งเปนยาปองกันการตั้งครรภ หาก 
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รับประทานยานี้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการรวมเพศ ทีทรรศนของสํ านักวาติกันดังกลาวนี้เปนที่
วิพากษวิจารณวา แสดงถึงอคติที่มีตอสตรี (Gender Bias)

โลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงโครงสรางไปในทางที่ทุนวัฒนธรรมมีความสํ าคัญมากขึ้น 
ณ บัดนี้ ทุนวัฒนธรรมไดคืบคลานเขาสูอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเภสัชกรรมแลว ดังที่นิตยสาร
Business Week(May 11, 1998) กลาววา ยุคสมัยของเราเปน  The New Era of Life-Style 
Drugs
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