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เอกสารสรุปอ็อกแฟม

สุขภาพของประชาชน
บนความเสีย่ ง
ขอตกลงการคาเสรีของ
สหรัฐฯ สอเคาคุกคาม
การเขาถึงยาในประเทศไทย
ขอบังคับเรื่องสิทธิบัตรและการวางตลาดใหมทเี่ ขมงวด กําลังเปนหัวขอเจรจาในการทํา ขอ
ตกลงการคาเสรี (เอฟทีเอ) ระหวางประเทศสหรัฐฯ และปรเะเทศไทย ขอบังคับดังกลาวจะ
จํากัดการแขงขันและลดทอนโอกาสในการเขาถึงยาราคาไมแพงในประเทศไทย ซึ่งจะเปน
ภัยคุกคามตออนาคตของโครงการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยโรคเอดสในไทย
ในปจจุบนั โครงการฯประสบความสําเร็จได เพราะอาศัยยาชือ่ สามัญ (Generic drugs) ซึ่งมี
ราคาไมแพง ขอบังคับดังกลาวจะสงผลใหประชาชนนับพันไมมีโอกาส ทีจ่ ะไดรบั การ ดูแล
รักษาทีม่ ีประสิทธิภาพได อ็อกแฟมคัดคานการทําขอตกลงการคาเสรี ที่ระบุขอ บังคับดาน
ทรัพยสนิ ทางปญญาทีม่ ีเนื้อหาทีเ่ ขมงวดและผูกมัดเกินกวามาตรฐานที่ไดตกลงไวใน
องคการการคาโลก
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อภิธานศัพท
ยาตานไวรัส (antiretroviral drugs--ARV): เปนยากลุมที่ใชรักษาการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวี ยาตาน
ไวรัส ตางขนานกันจะใหผลการรักษาที่แตกตางกันตามวงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี
คาเงินบาท : อยูทีอัตรา 38 บาท ซึ่งเทียบเทากับ 1.00 ดอลลารสหรัฐฯ, 0.80 ยูโร และ 0.55 ปอนด
มาตราการบังคับใชสิทธิ (Compulsory License): เปนมาตรการของรัฐบาลที่อนุญาตใหเพิกถอนสิทธิบัตรได เพื่อ
ใหอีกฝายหนึ่ง (รัฐหรือเอกชน) สามารถใชสิทธิบัตรนั้นได โดยจายคาชดเชยตามสมควรใหแกผูทรงสิทธิ
อํานาจดําเนินการอยางรวบรัด (Fast Track): (หรือที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา อํานาจสงเสริมการคา (Trade
Promotion Authority)หรือ TPA) เปนขั้นตอนตรากฎหมายของสหรัฐฯ ที่ใหอํานาจแกฝายบริหารในการเจรจาทำ
ขอตกลง ทางการคา จากนั้นจะเสนอขอตกลงนั้นตอรัฐสภาเพื่อลงมติวาจะ ‘รับ’ หรือ ‘ไมรับ’ โดยที่จะแกไขเนื้อหา
ของขอตกลงใดๆ ไมได
ขอตกลงเอพทีเอ (FTA-Free Trade Agreement): ขอตกลงการคาเสรี
จีพีโอ (GPO-Government Pharmaceutical Organization): องคการเภสัชกรรม
กระทรวงสาธารณสุขของไทย

รัฐวิสาหกิจในสังกัดของ

NAPHA (National Access to Antiretroviral Program for People Living with HIV/AIDS): โครงการเขาถึงยา
ตานไวรัสเอดสระดับชาติสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดสของประเทศไทย
เอ็นจีโอ (NGOหรือที่มีชื่อเต็มๆวา Non-governmental organization): องคกรพัฒนาเอกชน
การนําเขาซอน (Parallel importation): การนําเขายาที่มีสิทธิบัตรจากประเทศที่สาม ซึ่งเปนยาที่จะนําเขามา และ
มีราคาตลาดถูกกวายาจากประเทศเจาของตนตํารับ สาเหตุที่ยาราคาถูกกวา เนื่องจากวิธีการกําหนดราคายา ทีตาง
กันของบริษัทยาแตละแหง
อารทีเอ (RTA-Regional Trade Agreement): ขอตกลงการคาภูมิภาค
ทริปส (TRIPS-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): ขอตกลงวาดวยการคุมครองสิทธิ
นเรื่องทรัพยสินทางปญญาขององคการการคาโลก เปนขอตกลงในองคกรการคาโลก ซึ่งกําหนดมาตราการคุมครอง
ขั้นต่ําไวหลายระดับ โดยที่รัฐบาลแตละประเทศจะตองเลือกและใชคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหกับประเทศ
สมาชิกขององคกรการคาโลก ขอตกลงดังกลาวเกิดขึ้นในการเจรจาการคาโลก รอบอุรุกวัยในป 2529-2537
ซึ่งเปนรอบที่สรุปตกลงใหกอตั้งองคการการคาโลกขึ้น ขอตกลงทริปสมีผลบังคับใช กับประเทศที่เปนสมาชิก ขอ
งองคการการคาโลกทั้งหมด
ดับบิวทีโอ (WTO-World Trade Organization): องคการการคาโลก
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เนื้อหาสรุปและขอเสนอแนะ
ถึงแมวาโลกกําลังประสบภัยคุกคามดวยโรคระบาดใหมๆ อยางไขหวัดนก แตกลับไมมีใครใสใจกับผล
กระทบของขอบังคับทางการคา ทีม่ ีตอเรื่องสาธารณสุขมากเทาใดนัก เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลประเทศตางๆ
ไดยืนยันปณิธาน ทีจ่ ะทํางานใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) ใหได ซึ่งเปาหมายดังกลาว รวมถึงการตอสูกบั เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ไขมาลาเรีย และโรค
สําคัญ อื่นๆ อยางไรก็ดี ผลผูกพันจากการที่สหรัฐฯทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศกําลังพัฒนาตางๆ
เชน ประเทศไทย กลับแทบไมไดรับความสนใจ ทัง้ ๆทีจ่ ะมีผลกระทบตอการเขาถึงยาทีม่ รี าคาไมแพง
เพือ่ ใชรักษาโรค ขอตกลงการคาเสรีเหลานี้ มิไดเพียงแคครอบคลุมถึงอัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินคา
และบริการขามพรมแดนเทานัน้ แตรวมถึงการเปลีย่ นแปลงขอบังคับตางๆ ในการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ซึง่ จะบอนทําลายระบบสาธารณสุข เนือ่ งจากการเขาถึงยาราคาไมแพงถูกจํากัด
รายงานฉบับนี้ พยายามเรียกรองใหเห็นถึงผลซึง่ อาจจะเกิดขึ้นกับการเขาถึงยา อันเนือ่ งมาจากการ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแบบใหม ทีร่ ะบุไวในขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ รายงานนีถ้ ือ
เปนสวนหนึง่ ของบทวิจารณทวั่ ไปตอขอบังคับทางการคาในขอตกลงการคาเสรี
ซึ่งจะกอใหเกิดผล
เสียหายตอการพัฒนา และการแกปญหาความยากจน1
ประเทศไทยถือเปนตัวอยางทีด่ ีสําหรับโครงการแกไขการแพรระบาดของเชือ้ เอชไอวี/โรคเอดส
ทีม่ ี
ประสิทธิภาพในกลุม ประเทศกําลังพัฒนา ดวยการใชมาตราการปองกันและการดูแลรักษาตัง้ แตระยะ
เริ่มตน นับตั้งแตเกิดการแพรระบาดในประเทศไทยมา มีประชาชนทัง้ ผูหญิง ผูชาย และเด็กไดรับเชื้อ
เอชไอวีแลวจํานวนมากกวาหนึง่ ลานคน และมีผูเสียชีวติ จากการติดเชื้อเอชไอวีแลวมากกวาหาแสน
คน ความพยายามในการปองกันการติดเชื้อฯ ของประเทศไทย ชวยลดการติดเชื้อฯ ในราย ใหมลงได
มากกวาหาลานราย ซึง่ นับเปนความสําเร็จและเปนทีย่ อมรับกันอยางกวางขวางในกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา แมกระนัน้ ก็ตาม ยังคงมีผูติดเชื้อฯ รายใหมเกิดขึ้นปละสองหมืน่ ราย ในจํานวนนี้ ครึ่งหนึง่ ของ
ผูใหญทไี่ ดรับเชื้อฯเปนเพศหญิง
การทีส่ ามารถปองกันการระบาดไมใหลุกลามใหญโตได ชวยใหประเทศไทยไมตองเสียคาใชจายจํานวนมหาศาลในการดูแลรักษา เงินแตละบาททีล่ งทุนเพือ่ การปองกันและดูแลรักษาในทศวรรษที่ 1990
(พ.ศ. 2533 - 2543) ทำใหประเทศไทยสามารถประหยัดงบประมาณ ทีจ่ ะตองเพิม่ เพือ่ การดูแลรักษา
ไดถึง 43 บาท ในป พ.ศ.2543 กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดส
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ระดับชาติสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส (National Access to Antiretroviral Program for People
Living with HIV/AIDS หรือ NAPHA) โดยใหการรักษาดวยยาตานไวรัสสามชนิดอีกสองปตอมา องคการเภสัชกรรมเริ่มผลิตยาตานไวรัส “สูตรผสม” (Cocktail) สามชนิดที่เรียกวา GPO-vir ออกมา
จําหนายในราคาเพียง 1,200 บาทตอคนตอเดือน เมือ่ เทียบกับยายี่หอ นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมี
ราคาถึง 18,620 บาท
ผลจากความพยายามเหลานีท้ ําใหรัฐบาลไทยสามารถจัดหายาตานไวรัสใหแกประชาชนทีจ่ ําเปนตอง
ใชยาไดจํานวนเพิม่ ขึ้น ปจจัยสําคัญที่สุดทีท่ ําใหเกิดผลสําเร็จเชนนี้ เนือ่ งจากรัฐบาลสามารถจัดหายา
ชื่อสามัญราคาทีไ่ มแพงมาใชได การแนะนํายา GPO-vir ออกสูตลาดชวยใหโครงการดูแลรักษาผูติด
เชื้อเอชไอวี/โรคเอดสขยายขนาดไดมากกวาแปดเทาในชวงป พ.ศ. 2544-2546 โดยใชงบประมาณเพิม่
ขึ้นเพียงรอยละ 40 เทานัน้ ดวยเหตุที่มยี าชือ่ สามัญ รัฐบาลจึงสามารถแจกจายยารักษาการติดเชื้อฯ
/โรคเอดส เพือ่ ชวยชีวติ ผูไดรับเชื้อเอชไอวีไดประมาณแปดหมืน่ คน และมีแผนทีจ่ ะขยายโครงการในป
ตอๆไป
แตในขณะทีป่ ระเทศไทยกําลังดําเนินโครงการใหการรักษาผูต ิดเชื้อฯ และตองการที่จะขยายโครงการ
อยูนนั้ ประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหาความยุง ยากทีร่ ออยูขางหนา ยิง่ เวลาผานไป จํานวนผูไ ดรับ
เชื้อฯ ทีจ่ ําเปนตองใช “ยาสูตรที่สอง” (Second Line) เพิม่ มากขึน้ ทุกที เนื่องจากเชือ้ ไวรัสมักจะดือ้ ยา
เมื่อใชยาไปไดระยะหนึง่ ทําใหการรักษาดวยยา ‘สูตรที่หนึง่ (First-line)’ ไมไดผล และจําเปนตองใช
“ยาสูตรที่สอง” การผลิตยา GPO-vir ในประเทศสามารถทําไดถกู ตองตามกฎหมาย เพราะยาสวน
ประกอบทัง้ สามตัวทีน่ ํามาผลิตไดถูกคิดคนขึ้นกอนทีป่ ระเทศไทยจะนําระบบการคุม ครองสิทธิบัตรยา
มาใชในป 2542 เพราะฉะนัน้ ยาเหลานีจ้ ึงไมสามารถจดสิทธิบัตรในประเทศไทยได อยางไรก็ตาม ยา
สูตรที่สองนีเ้ พิง่ จะคิดคนไดเมื่อเร็วๆนี้ และจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแลว โดยเฉลีย่ แลว ยาเหลานีจ้ ะ
มี ราคาแพงกวายาสูตรที่หนึง่ ถึงสิบสี่เทา
ดวยเหตุนี้ อนาคตของโครงการดูแลรักษาในประเทศไทยจึงสอเคาวาจะเกิดปญหาได หากสหรัฐฯ
กดดันใหประเทศไทยตองยอมรับขอบังคับวาดวยสิทธิบัตรยาและการวางตลาดชุดใหมที่เขมงวด ซึ่ง
เปนหัวขอหนึง่ ในการเจรจาขอตกลงการคาเสรีไดสําเร็จ การกดดันของสหรัฐฯ ใหไทยเพิม่ การคุม
ครองทรัพยสินทางปญญานัน้ ไมใชเรื่องใหม แตเปนเรื่องทีเ่ กิดมาเมื่อ 20 ปีทีแ่ ลว สหรัฐฯ ไดกดดัน
ไทยดวยการตัดสิทธิพิเศษทางการคาตามระบบสิทธิประโยชนทั่วไปทางภาษีศุลกากร
(General
System of Preferences, GSP) ในชวงป 2532 ถึง 2534 เมื่อประเทศไทยถูกกดดันหนักๆเขา จึง
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แกไขกฎหมายสิทธิบัตรในป พ.ศ. 2535 โดยอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรยาได และขยายอายุสิทธิบัตร
จาก 15 ป เปน 20 ป ประเทศไทยมีการแกไขกฎหมายกันอีกครั้งหนึง่ ในป พ.ศ. 2542 ใหเปนไปตามขอ
ตกลง วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กีย่ วกับการคา (Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPS)) หรือขอตกลงทริปสขององคการการคาโลก
ตามทีร่ ะบุไวในขอตกลงทริปส กฎหมายสิทธิบัตรของไทยในปจจุบัน จึงมีมาตรการยืดหยุนตางๆ ซึ่ง
ชวยใหยามีราคาถูกลง เชน มาตรการการบังคับใชสิทธิ (Compulsory licensing) ซึ่งยอมใหรัฐบาล
ยกเลิกสิทธิบัตรไดเพื่อตอบสนองความจําเปนดานสาธารณสุข เมื่อไมนานมานีร้ ายงานของธนาคารโลกกลาววา ‘…โดยการใชมาตรการการบังคับใชสิทธิ จะชวยลดคาใชจายในการใชยาสูตรที่สองได
รอยละ 90 รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจะลดภาระงบประมาณในอนาคตไดเปนเงิน 3,200 ลาน
ดอลลาร (127,000 ลานบาท)’ ไปจนถึงป พ.ศ. 2568’
อยางไรก็ดี ดูเหมือนวาบทบัญญัติในขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับไทย นาจะจํากัดมาตราการ
ยืดหยุน ของรัฐบาล ทีจ่ ะนํามาตรการบังคับใชสิทธิมาใช และยังกอใหเกิดอุปสรรคในการผลิต และจัด
จําหนายยาชือ่ สามัญ ขอบังคับดานทรัพยสินทางปญญาชุดใหมนี้ เปนขอบังคับเรื่องการคุม ครองทีส่ ูง
กวาขอผูกพันทีไ่ ทยทําไวในขอตกลงทริปส และจะบอนทำลายศักยภาพของประเทศไทย ในอันทีจ่ ะ
จัดหายาตานไวรัสและยาอืน่ ๆ ซึ่งมีราคาไมแพงใหแกประชาชน
ขอเสนอของสหรัฐฯ วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสําหรับยาในการทําขอตกลงการคาเสรีกับ
ประเทศไทย ประกอบดวยบทบัญญัติตางๆ เชนเดียวกับขอตกลงฯ ที่สหรัฐฯ เคยทํากับประเทศอื่น
แตในบางกรณี บทบัญญัติกลับเขมงวดยิ่งกวาขอตกลงฯ สวนใหญทสี่ หรัฐฯ ทํามากอนหนานี้ และ
ครอบคลุมไปถึงการขยายอายุสิทธิบัตร การคุมครองขอมูลผลการทดสอบ และความเชือ่ มโยงกัน
ระหวางการอนุมัติใหจดั จําหนายและสถานะของสิทธิบัตร นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติเพิ่มเติมอื่นอีก
ทีจ่ ํากัดการนํามาตราการยืดหยุน ในเรือ่ งสิทธิบัตรยาและการวางตลาดที่มอี ยูมาใช เชน ขอกําหนด
เกีย่ วกับเหตุผลในการนํามาตรการบังคับใชสิทธิมาใช การขยายขอบเขตของสิทธิบัตร และการจํากัด
การคัดคานสิทธิบัตรใหเปนโมฆะ (Potentially invalid patents) ทีก่ ลาวทัง้ หมดเปนขอกําหนด ที่
เรียกรองเกินกวาขอกําหนดทีร่ ะบุไวในขอตกลงทริปสขององคการการคาโลก ซึง่ รวมเรียกวา ‘ทริปส
ผนวก (TRIPS-plus)’ และถูกนํามารวมไวในการเจรจาครั้งนี้ ขอตกลงทริปสผนวกดังกลาว จะเปน
อุปสรรคสําคัญตอโครงการดูแลรักษาโรคเอดสของประเทศไทย
โดยจะสงผลใหประชาชนนับพัน
ขาดการดูแลรักษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
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อ็อกแฟมเสนอวา ไมควรจะนําบทบัญญัติเรื่องทรัพยสินทางปญญา ซึง่ ใหการคุม ครอง เกิน
กวาขอผูกพันที่กําหนดไวในขอตกลงทริปส ไปอยูในขอตกลงการคาใดๆ ทีส่ หรัฐฯ จะดําเนิน
การกับประเทศกําลังพัฒนา อยางเชนประเทศไทย การเจรจาขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ
ควรจะยุติเอาไวกอ น เพือ่ ใหมีการศึกษาถึงผลกระทบ ทีอ่ าจเกิดขึ้นตอระบบสาธารณสุข เนือ่ งจากบท
บัญญัติที่เสนอมา การศึกษาดังกลาวตองเปนอิสระ และจะตองนําขอมูลการศึกษาทีไ่ ดมาประกอบ
การพิจารณา การเจรจาขอตกลงการคาใดๆ ในอนาคต ควรจะตองมีความโปรงใสมากกวาทีเ่ ปนอยู
และตองเปดเผยเนือ้ หาการเจรจาใหสาธารณชนรับทราบ ประกอบกับนําขอกังวลและขอเสนอของ
ผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคประชาสังคมมาพิจารณาดวย ในการเจรจาขอตกลงการคาใดๆ กับสหรัฐฯ
ประเทศไทยควรจะมีหลักประกันวา สามารถดํารงไวซึ่งกฏหมายและตรากฎหมาย ตลอดจนกําหนด
นโยบายตางๆ เพือ่ รักษาไวซึ่งสิทธิในเเรื่องสาธารณสุข ทีส่ งเสริมการเขาถึงยาทีร่ าคาไมแพงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทัว่ ถึง และไมควรนําเรื่องสุขภาพของประชาชนมาตอรอง หรือแลก
เปลี่ยนในการตกลงทางการคา
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1. บทนํา
‘ผลทีไ่ ดจากการใชยาตานไวรัสนัน้ แสดงใหเห็นชัดเจนแลววา ทําใหชวี ิตของคนไขดีขึ้น และชวยให
สามารถกลับมาใชชีวิตประจําวันไดอีกครั้ง คนไขมีระบบภูมิคุมกันและมีภูมิตานทาน ตอโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสทีด่ ีขึ้น เห็นไดชดั จากการทีค่ นไขหลายๆ คนเดินยิม้ เขามาหาหมอ พรอมกับน้ําหนักตัวที่
เพิม่ ขึ้นเทากับตอนทีย่ ังไมปวย หลังจากทีไ่ ดกินยาตานไวรัสิอยางถูกวิธีและสม่ําเสมอ คนไขก็ดูดีขึ้น
เหมือนกับคนทีม่ ีสุขภาพปกติอยางเราๆ ’
(แพทยหญิงจันทรจิรา จิตรักนที)
การทีส่ ามารถเขาถึงยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสได สรางความแตกตางอยางมหาศาลใหกับ
ชีวติ ของผูไดรับเชื้อฯ และครอบครัว ไมเพียงแตยาเหลานีจ้ ะชวยใหมีอายุยืนนานขึน้ เทานัน้ แตยังชวย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูไดรับเชื้อฯ ชวยลดทอนตราบาปและการเลือกปฏิบัติทอี่ าจจะตองไดรับ
และชวยใหพวกเขามีสวนชวยเหลือใหสภาพสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชน และประเทศ
โดยรวมดีขึ้นอีกดวย ประเทศไทยเปนตัวอยางทีด่ ีในกลุม ประเทศกําลังพัฒนา ทีไ่ ดมีโครงการดูแล
รักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวี/ผูป วยโรคเอดส ทีม่ ีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชากรของประเทศ
ประเทศไทยมีระบบการดูแลรักษาสุขภาพ ทีใ่ หยาตานไวรัส และการดูแลรักษาอื่นๆ ทีผ่ ูปวยจําเปน
ตองไดรับ ดวยเหตุทมี่ ียาชือ่ สามัญ รัฐบาลจึงสามารถแจกจายยารักษาการติดเชื้อฯ /โรคเอดส เพือ่
ชวยชีวติ ผูไดรับเชื้อเอชไอวีไดประมาณแปดหมืน่ คน2 และมีแผนทีจ่ ะขยายโครงการในปตอๆ ไป
โครงการจัดหายาใหแกผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูป วยเอดสของไทยนัน้ ดําเนินการไดโดยอาศัยยาทีม่ ีราคาไม
แพง แตอนาคตของโครงการกําลังถูกคุกคาม หากสหรัฐฯกดดันใหไทยตองยอมรับขอบังคับวาดวย
สิทธิบัตรยาและการตลาดชุดใหม ที่เขมงวดภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีไดสําเร็จ บท
บัญญัติ ชุดใหมเหลานีจ้ ะบั่นทอนศักยภาพของประเทศไทย ในการจัดหายาราคาไมแพงใหแก
ประชาชน
การเจรจาขอตกลงการคาเสรีเริ่มตนมาตัง้ แตเดือนมิถุนายน 2547 และดําเนินการเรื่อยมาในชวงสองป
ทีผ่ านมา ในขอตกลงการคาเสรีอื่นๆ เกาครั้งทีส่ หรัฐฯ ไดเจรจาจนสําเร็จกับประเทศอื่นๆ ในสีป่ ทผี่ าน
มา สหรัฐฯ ใชวธิ ีกดดันอยางตอเนือ่ ง จนทําใหประเทศเหลานัน้ ตองยอมรับบทบัญญัติชุดใหมในเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญาทีเ่ ขมงวด และยอมทําขอตกลงดวย ทัง้ นี้ บทบัญญัติใหมดังกลาว จะเปน
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อุปสรรคใหญหลวงตอความพยายาม ทีจ่ ะลดราคายาใหถกู ลง และเพิม่ โอกาสในการเขาถึงยารักษา
โรคใหมากขึน้ อีกทัง้ ยังมีเนือ้ หาใหความคุมครองสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งมีอยูในขอตกลงวาดวยสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กี่ยวกับการคา (ทริปส) ขององคการการคาโลก นอกจากนีย้ ังจะ
• ขัดขวางหรือประวิงเวลาการนํายาชือ่ สามัญทีม่ ีราคาไมแพงมาใช โดยการปดกั้นหรือจํากัดการใช
มาตรการคุม ครองสาธารณสุข (Public health safeguards) ทีม่ ีบัญญัติไวในขอตกลงทริปส และ
• บั่นทอนการนําปฏิญญาโดฮา ขององคการการคาโลก ป 2001 วาดวยขอตกลงทริปสและ
สาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPS and Public Health) มาใช ซึง่ ในปฏิญญายืนยันวา
สุขภาพของประชาชนมีความสําคัญสูงสุดเหนือสิทธิบัตรของเอกชน
การนําเอาหลักเกณฑของ ‘ทริปสผนวก’ บรรจุไวในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ อาจเปนอุปสรรค
รายแรงตอโครงการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูป วยเอดสของประเทศไทย
โดยลิดรอนสิทธิของ
ประชาชนนับพันไมใหไดรับการดูแลรักษาอยางมีประสิทธิภาพ อ็อกแฟมเห็นวา สหรัฐฯควรทีจ่ ะสนับสนุนโครงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสของประเทศไทยใหมีความยัง่ ยืน และดําเนินโครงการ
ไดในระยะยาว มากกวาทีจ่ ะบอนทําลายโครงการดังกลาว ดวยการบรรจุมาตรการปดกั้นแอบแฝง ไว
ในเนือ้ หาขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ทีม่ ีหลักเกณฑเรื่องทรัพยสินทางปญญาซึ่งเขมงวดมากยิง่ ขึ้น
ในขณะทีร่ ายงานฉบับนี้เนนทีป่ ระเด็นการดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทย แตก็
ไดตั้งขอสังเกตวา ผลกระทบในเชิงลบของบทบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญาทีเ่ ขมงวดกวาเดิม
นัน้ อาจสงผลกระทบถึงการรักษาโรคอืน่ ๆ อีกหลายชนิด รวมไปถึงโรคติดชื้อฉวยโอกาส ซึ่งมักจะสราง
ความทุกขทรมานใหแกผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสอยูเสมอ โรคติดตออื่นๆ และโรคเรื้อรังทัง้ หลาย
เชน โรคหัวใจและมะเร็ง

2. สถานการณโรคเอดสในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีผูไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวีแลวเปนจํานวนกวาหนึง่ ลานคน ซึง่ เปนทัง้ ผูหญิง ผูชาย และ
เด็ก และนับตั้งแตมีการแพรระบาดเปนตนมา มีผูทเี่ สียชีวติ ไปแลวดวยโรคเอดสจํานวนมากกวาหา
แสนราย แมวาความพยายามปองกันการติดเชื้อฯ จะประสบความสําเร็จ แตก็ยังมีผูติดเชื้อรายใหม
เกิดขึ้นประมาณสองหมืน่ คนในแตละป3
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ภาวะการติดตอของเชื้อเอชไอวีเกิดขึ้นอยางกวางขวางในชวงปลายทศวรรษ 1980 (พ.ศ.2523 –
2533) และในระหวางป 2531-2532 การแพรระบาดเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในกลุม ของผูใชยาเสพติด
ชนิดฉีด ในบางจังหวัดมีอัตราการระบาดของเชื้อเอชไอวีสูงกวารอยละ 50 ในปี 2536 - 2540
มีรายงานวามีผูไดรับเชื้อฯ จํานวน 8,325 ราย โดยทีเ่ ชื่อวาเกิดขึ้นมากทีส่ ุด ในกลุมคนทีม่ อี าชีพขาย
บริการทางเพศ จํานวนผูข ายบริการฯ เกือบครึ่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหมไดรับเชื้อเอชไอวี4 จากภาวะ
การติดเชื้อฯ สูงในกลุม หญิงขายบริการฯ ทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีไปยังชายทีม่ าใช
บริการ และผูห ญิงทีเ่ ปนภรรยาหรือคูรัก และลูก
ความพยายามในการปองกันเชิงรุก ชวยใหการแพรกระจายของโรคชะลอตัวลง และประเมินวาสงผล
ใหสามารถปองกันการติดเชื้อฯ ไดถึงหาลานราย5 อยางไรก็ตาม มีหลักฐานแสดงวา การติดเชื้อฯ ใน
กลุมประชากรทัว่ ไปและเฉพาะกลุม กําลังเพิม่ ขึ้น เชน อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหมูว ัยรุนเพิม่ ขึ้นจาก
รอยละ 11 ในป 2544 เปนรอยละ 17 ในปถัดมา6
ผูหญิงเปนฝายทีไ่ ดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการแพรระบาดนี้ ในชวงตนของการแพรระบาด หนึง่
ในสามของประชากรผูใ หญทไี่ ดรับเชื้อเอชไอวีทงั้ หมดในประเทศไทยเปนผูห ญิง ซึง่ มักไดรับเชื้อฯจาก
สามี หรือคูรักทีไ่ ดรับเชื้อฯ จากการซือ้ บริการทางเพศ ในขณะทีก่ ารแพรระบาดของเชือ้ ฯ ในประเทศ
ไทยในชวงตนทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543) เกิดขึ้นในกลุม ผูขายบริการทางเพศกับลูกคา แตใน
อีกสิบปตอมา7 จํานวนผูไ ดรับเชื้อฯ รายใหมประมาณรอยละ 50 เปนกลุมคูสามีภรรยา
ครึ่งหนึง่ ของจํานวนผูไ ดรับเชื้อฯ รายใหมในผูใหญเปนหญิง สถิติในปจจุบันแสดงใหเห็นวา รอยละ 70
ของคนหนุม สาวในวัย 15-24 ปที่ไดรับเชื้อเชื้อฯ เปนหญิง8 อัตราการติดเชื้อฯในหญิงมีครรภอยูใน
เกณฑทสี่ ูงและแปรผัน ดังจะเห็นไดจากอัตราการติดเชือ้ ฯ รอยละ 0.5 ในป 2533 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
2.4 ในป 2538 และลดลงเหลือรอยละ 1.18 และ 1.09 ในป 2546 และ 2547 ตามลําดับ9
นอกจากผูห ญิงจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสแลว ผูหญิงตองรับ
ภาระหนักเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวทีเ่ จ็บปวย ซึ่งจํากัดโอกาสของผูห ญิงทีจ่ ะมี
งานทําหรือไดรับการศึกษา ในหลายๆกรณี เด็กผูหญิงตองออกจากโรงเรียน เพือ่ มาดูแลคนทีเ่ จ็บปวย
ในครอบครัว
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เมื่อไมนานนี้ รัฐบาลไทยสามารถควบคุมการแพรระบาดได นับวาเปนความกาวหนาทีส่ ําคัญยิ่ง โดย
อาศัยโครงการปองกันอยางจริงจัง ซึง่ ประกอบดวย การสงเสริมการใชถุงยางอนามัย การใชยาเพือ่
ปองกัน การติดเชื้อฯ จากแมสูลูก ควบคูไ ปกับโครงการใหการดูแลรักษา จากโครงการทีป่ ระสบความ
สําเร็จดังกลาว ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรระบาดได และทําใหอัตราการติดเชื้อฯลดลงอยาง
รวดเร็ว การทีป่ องกันการแพรระบาดไดนนั้ ชวยใหประเทศไทยลดคาใชจายทีต่ องใชในการดูแลรักษา
ไดเปนจํานวนมาก เงินแตละบาททีล่ งทุนไปเพื่อการปองกันและการดูแลรักษาในทศวรรษ 1990 (พ.ศ.
2533-2543) ชวยใหประเทศไทยประหยัดรายจายเพิม่ เติมทีต่ องใชในการดูแลรักษาไดถงึ 43 บาท10
ความพยายามในการปองกันของประเทศไทย
ถือวาเปนความสําเร็จและเปนทีป่ ระจักษชัดในกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา11

3. โครงการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยโรคเอดส
‘การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูป วยโรคเอดสเดินหนามาไกล ยาตานไวรัสในเมืองไทยมีใหใชหลาก
หลายมากขึ้น โดยเฉพาะยาตานไวรัสทีผ่ ลิตในประเทศ ความสําเร็จของการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวี
จะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาคนไขไมมีชองทางเขาถึงยาได... ราคายาตานฯทีเ่ พิม่ ขึ้นไมเพียงแตจะสงผล
กระทบอยางใหญหลวงกับคนทีต่ องซือ้ ยากินเอง แลวก็ยังจะกระทบถึงงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งจัด
สรรใหแกโครงการดูแลรักษาสุขภาพดวย เราคงตองติดตามดูกนั วา นโยบายใหมที่รัฐบาลจะกําหนด
ออกมา จะมีผลทําใหยาตานฯ ราคาแพงขึน้ จนแบกรับไมไหวหรือไม’
(นายแพทยวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ในชวงแรก นโยบายรับมือกับภาวะการติดตอของเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทย เนนไปทีก่ าร
ปองกันการแพรระบาดของโรค และการรักษาเพือ่ ปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเทานัน้ ตลอดชวงเริ่ม
ตนของการรณรงค ผูไดรับเชื้อฯ ยังไมสามารถเขาถึงการรักษาโดยใชยาตานไวรัสได
หลังจากนัน้ รัฐบาลไทยจึงตระหนักวา การปองกันการติดเชื้อฯ ในรายใหมเปนเรื่องสําคัญ แตก็จําเปน
ตองมีโครงการดูแลรักษาสําหรับผูติดเชื้อฯ เดิมดวยเชนกัน ในป 2535 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มใหเงิน
สนับสนุนแกโครงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสสําหรับผูติดเชื้อฯ จํานวนกลุม เล็กๆ ในระยะแรก เปน
การใหยาตานไวรัสชนิดเดียว (Mono-ARV therapies) คือ Zidovudine (AZT) ผลปรากฏวาการรักษา
ไมมีประสิทธิภาพและไมไดผล เนื่องจากเชือ้ ไวรัสมีแนวโนมทีจ่ ะกลายพันธุแ ละดื้อยา ในป 2538
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กระทรวงฯ จึงเปลีย่ นไปใชการรักษาโดยใชตัวยารวมกันสองชนิด และอีกสองปตอมา จึงใหการรักษา
ดวยยาตานไวรัสสามชนิดรวมกัน
ในป 2543 กระทรวงสาธารณสุขริเริ่มโครงการ “เขาถึงการรักษา” (Access to Care หรือ ATC)’ เปน
โครงการนํารอง เพือ่ ประเมินความเปนไปไดในการใหการดูแลรักษาฟรี โดยมีผูติดเชื้อฯ จํานวน 630
คนในโครงการในพืน้ ทีห่ กจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเปนพืน้ ทีท่ ี่มีจํานวนผูไ ดรับเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส
มากทีส่ ุด โครงการมีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินปญหาหลักๆ ที่จะเกิดขึ้นไดกับโครงการ เพือ่ เตรียม
พรอมกอนทีจ่ ะขยายโครงการ12
ตั้งแตป 2544 ถึง 2546 จากโครงการนํารองเพือ่ การเขาถึงการรักษาไดพัฒนาเปน ’โครงการเขาถึงยา
ตานไวรัส สําหรับผูติดเชื้อฯ แหงชาติ (National Access to Antiretroviral Program for People
Living with HIV/AIDS หรือเรียกยอๆวา NAPHA-โครงการนภา)’ ซึง่ ใหบริการรักษาโดยใชสูตรยาตาน
ไวรัสสามชนิดทีห่ ลากหลายใหเลือกใชไดมากขึน้ ภายใตโครงการนี้ มีโรงพยาบาลประมาณ 400 แหง
ไดเริ่มใหบริการรักษาดวยยาตานไวรัส ผูที่ไดรับการรักษาจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการทองถิน่ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนเจาหนาทีร่ ัฐบาล เจาหนาทีส่ าธารณสุข และองคกรพัฒนาเอกชน การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการจะอาศัยผลจากการประเมินทางการแพทยของผูปว ย ประกอบการตัดสินใจรับเขา
โครงการ (เชน ระบบภูมิคุมกันลดลง) ซึ่งเปนไปตามแนวทางปฎิบัติทคี่ ณะกรรมการระดับชาติได กําหนดไว ผูป วยทีผ่ านการคัดเลือกของคณะกรรมการจะไดรับยาตานไวรัสโดยไมเสียคาใชจาย ยาเหลานี้
จัดสรรใหโรงพยาบาลทองถิน่ ทัว่ ประเทศโดยใชระบบโควตา โรงพยาบาลขนาดเล็กจะไดรับเงินอุดหนุน
ยาตานไวรัสจากรัฐสําหรับคนไขครั้งละ 20 คน สวนโรงพยาบาลทีข่ นาดใหญกวา จะไดรับโควตายาให
คนไข ไดครั้งละ 40 คน
ในป 2545 รัฐบาลไทยไดริเริ่มระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งครอบคลุมการใหบริการกับประชากร
จํานวนรอยละ 95 ของประเทศ ระบบการประกันสุขภาพนีใหบริการประกันสุขภาพพืน้ ฐานในอัตรา 30
บาทสําหรับการพบแพทยแตละครั้ง13 ในตอนแรก ระบบ ’30 บาท’ นี้ไมไดรวมถึงการรักษาดวยยา
ตานไวรัส เพราะราคายาแพงและงบประมาณของรัฐมีจํากัด แมวาในเดือนตุลาคม 2548 รัฐบาลได
ประกาศวา ไดรวมการรักษาดวยยาตานฯ เขาไวในโครงการ ’30 บาท’ แลวก็ตาม แตจนถึงขณะนี้ ยัง
คงตองการหารือเพิ่มเติมในเรื่องหลักการและวิธีปฏิบัติอีก
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ถึงแมจะพบกับอุปสรรคตางๆ แตรัฐบาลไทยสามารถใหบริการยาตานฯ แกผูติดเชื้อฯ ไดเพิ่มมากขึ้น
สวนหนึง่ เนือ่ งมาจากงบประมาณทีจ่ ัดสรรใหเพิม่ ขึ้นเพือ่ การรักษาดวยยาตานฯ กลาวคือ งบประมาณ
สําหรับยาตานฯ ในป 2547 เพิม่ ขึ้นเปน 800 ลานบาท จากทีเ่ คยจัดสรรใหเพียง 300 ลานบาทในป
254614 แตปจจัยทีส่ ําคัญทีส่ ุด คือ รัฐบาลสามารถจัดหายาชือ่ สามัญที่ราคาไมแพงมาใชในโครงการ
ไดนั่นเอง
ในชวงตน โครงการดูแลรักษาดวยยาตานฯ ของประเทศไทย ใชยายี่หอ แจกจายใหกับผูปวย คิดเปน
คาใชจายถึง 380,000 บาทตอคนตอป ซึง่ เปนราคาทีส่ ูงเกินไป เมือ่ เปรีบเทียบงบประมาณทีม่ ีอยู
อยางจํากัดของรัฐบาล ในป 2545 องคการเภสัชกรรม ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข สามารถผลิตยาตานไวรัส ‘สูตรผสม’ ขนานแรกทีช่ ื่อ GPO-vir ไดสําเร็จ ยา GPO
-vir ซึ่งเปนยาขนาดตายตัว (Fixed-dose) สามชนิด (Stavudine, Lamivudine และ Nevirapine) ผสม
กัน ยานีก้ ลายเปนยาตานไวรัส ทีร่ าคาไมแพงและผูต ิดเชื้อฯ จํานวนมากในประเทศมีกําลังพอทีจ่ ะซื้อ
ได ในการใชยา GPO-vir จะเสียคาใชจายเพียง 1,200 บาทตอรายตอเดือนเทานัน้ ในขณะทีย่ ายี่หอ
ชนิดเดียวกันซึ่งนําเขาจากตางประเทศมีราคาสูงถึง 18,620 บาทตอเดือน
ในระหวางป 2544-2546 โครงการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อฯ ขยายตัวออกไปไดกวาแปดเทา โดยใชงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 40 เทานัน้ จํานวนของผูต ิดเชื้อฯ ที่ไดรับการรักษาเมือ่ ปลายป 2547 อยูทหี่ า
หมืน่ คน เมือ่ เปรียบเทียบกับปจจุบันอยูท ปี่ ระมาณแปดหมืน่ คน15
‘เมือ่ ตอนตนป 2547 ฉันเปนปอดบวม มีไขขึ้นสูง ตองเขาๆ ออกๆ โรงพยาบาลเปนประจํา พอมาเดือน
มิถนุ ายน 2548 ฉันไปตรวจ CD4 และตรวจเลือดดวย พบวาตัวเองติดเชื้อเอชไอวี ฉันลาออกจากงาน
ทีห่ างสรรพสินคา เพราะออนเพลียจนทํางานไมไหว รูสึกออนแอเหลือเกิน แตครอบครัวและสามีให
กําลังใจใหความหวังเพือ่ ตอสูกับโรคตอไปใหได ฉันรับยา GPO-vir จากโครงการ 30 บาทมาตั้งแต
เดือนตุลาคม 2548 ไมทราบหรอกคะวายาตานไวรัสราคาเทาไหร เพราะรัฐบาลเปนคนจาย ถาใหจาย
เองคงไมมีปญญา เพราะเรามีรายไดจากสามีเพียงคนเดียวเดือนละ 5,000 บาท ทีช่ วยแมเขาทํางาน
รับซอมรองเทา เขาเองก็ติดเชื้อฯเหมือนกัน วันหนึง่ เขาก็จะตองกินยาตานฯ ดวยเหมือนกัน ถาตองซื้อ
ยากินเองทัง้ สองคน คงไมไหวแน ตอนนีแ้ ผลเปนของฉันก็จางลงแลว ผิวก็ดูดีขึ้น ไมคันอีกแลวน้ําหนัก
ขึ้นดวยคะ อาจจะขึ้นอีกหนอยก็ได หายดีเมื่อไหร ฉันจะไปหางานทีไ่ มหนักจนเกินไปทํา’
(คุณรัชราภา อายุ 25 ป เปนสมาชิกของเครือขายทองถิน่ ของผูต ิดเชื้อฯ ในจังหวัดเชียงใหม)
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การผลิตยาชื่อสามัญที่ใชรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในเมืองไทย เปนสิ่งทีท่ ําไดถูกตองตามกฎหมาย เพราะการคิดคนยาเหลานีเ้ กิดขึ้น กอนทีป่ ระเทศไทยจะนําระบบคุมครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ
มาใชในป 2535 ดวยเหตุนี จึงไมสามารถนํายาดังกลาวมาจดสิทธิบัตรในประเทศไทยได
ถึงกระนัน้ การใหยาตานฯชนิดอื่นๆยังประสบอุปสรรคมาตลอด เพราะเปนยาทีจ่ ดสิทธิบัตรในประเทศ
ไทย หลังจากป 2535 ยา Efavirenz ของบริษทั เมิรค (Merck) เปนหนึง่ ในจํานวนยาดังกลาว สําหรับ
ยาทีต่ ิดสิทธิบัตร กฎหมายไมอนุญาตใหรัฐบาลนําเขาหรือผลิตยาชือ่ สามัญของยาตัวนัน้ ได ถาไมใช
มาตรการบังคับใชสิทธิเพือ่ ยกเลิกสิทธิบัตร (เปนตามขอบังคับทริปส ทีอ่ งคการการคาโลกอนุญาต ให
ทําได) การเขาถึงสูตรยาอืน่ ๆ นอกเหนือจากยาตานไวรัสสูตรที่หนึง่ (First Line ARV) เปนเรืองสําคัญ
ตัวอยางเชน บางคนอาจมีอาการแพยา Nevirapine (ซึ่งเปนยาตัวหนึง่ ในสามชนิด ที่เปนยาชือ่ สามัญ
ทีร่ ัฐบาลไทยใชในโครงการรักษาฯ ) และมีผลกับตับและไต จึงจําเปนจะตองใหยาอืน่ แทน เชน ยา
Efavirenz ของเมิรค แตยา Efavirenz ติดสิทธิบัตรและราคาแพงกวามาก ซึง่ ทําใหคายาตานฯ แพง
ขึ้นอีกเกือบเทาตัว จาก 40 บาทเปน 75 บาท แตรัฐบาลไทยก็จดั หายานีใ้ หแกผูปวยทีแ่ พ Nevirapine
ทีอ่ ยูในโครงการนภา นัน่ จึงเทากับเปนการเพิม่ ภาระดานงบประมาณแกกระทรวงสาธารณสุขมากยิง่
ขึ้น ไปอีก
นอกจากนี้ ยาตานไวรัสไมใชยาเพียงกลุม เดียว ทีใ่ ชในการรักษาใหไดผลเทานัน้ แตยังตองอาศัยยา
กลุมอืน่ เพือ่ มารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสโดยตรงอีกดวย ยาตานไวรัสสามารถลดการเปนโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสลงได แตยาทีใ่ ชรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสโดยตรงก็มีความสําคัญ เพราะเปนยาทีส่ ามารถ
ใชชวยชีวติ และลดปริมาณผูป วยในโรงพยาบาล ประเทศไทยรักษาโรคเชื้อราในสมอง (Cryptococcal
Meningitis) ได ซึ่งเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสทีร่ ายแรงถึงกับทําใหเสียชีวติ ได เนื่องจากสามารถผลิตยา
ชื่อสามัญในราคาถูก ซึง่ นํามาใชแทนยา Fluconazole ทีบ่ ริษัทไฟเซอร (Pfizer) พัฒนาขึน้ และสิทธิบัตร ไดหมดอายุไปแลว อยางไรก็ดี ยังมียาอืน่ ๆ ทีจ่ ําเปนสําหรับการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และ
ยังติดสิทธิบัตรในประเทศไทยอยู ดวยเหตุนี้ ยาจึงมีราคาแพงเกินกวาทีจ่ ะนํามาใชในโครงการรักษาฯ
ของรัฐบาลได เชน ยา Ganciclovir ของบริษัทโรช (Roche) ซึ่งเปนยาจําเปนสําหรับรักษาโรคติดเชื้อ
CMV (Cytomegalovirus) ซึ่งเปนเชื้อโรคที่รายแรงถึงกับทําใหตาบอดและเสียชีวติ แตเนื่องจากอายุ
สิทธิบัตรยายังไมหมด จึงทําใหยามีราคาแพงเกินกวาทีจ่ ะนํามาใชในโครงการของรัฐบาลได (2,854
บาทตอหลอดขนาด 500 มิลลิกรัม)
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แมวาการรักษาดวยยาจะไมใชการแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการติดเชื้อฯ /โรคเอดสไดครบถวน แตการ
รักษานีถ้ ือวาสรางประโยชนอยางมหาศาลใหกับผูไดรับเชื้อฯ ผูปวยโรคเอดสและสังคมโดยทัว่ ไปได
อยางไมตองสงสัย การรักษาดวยยาชวยใหผูติดเชื้อฯ /ผูปวยโรคเอดส สามารถฟน กลับมาชวยเหลือ
ครอบครัว และชุมชนได ผูติดเชื้อฯ /ผูปวยฯ ทีเ่ ปนพอแม สามารถมีชีวติ ที่ยนื ยาวขึ้นและหาเลีย้ งชีพ
ตัวเองกับครอบครัวได
ยิ่งกวานัน้ การรักษาดวยยาตานไวรัสยังชวยลดการเลือกปฏิบัติและลบตราบาป ทีส่ ืบเนือ่ งมาจาก
การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส และสรางแรงจูงใจใหคนมาตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวี ซึ่งจะชวยใหความ
พยายามในการควบคุมและปองกันขยายผลออกไป
อยางไรก็ตาม ขณะทีป่ ระเทศไทยพยายามทีจ่ ะขยายและประคับประคองใหการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อฯ
ดําเนินตอไปได ปญหาและอุปสรรคกําลังรออยูเบื้องหนา นอกไปจากยาตานฯ สูตรทีห่ นึง่ (First Line
ARVs) ทีใ่ ชในปจจุบันแลว ยาตานฯ สูตรที่สองและสาม (Second and Third Line ARVs) ก็มีความ
จําเปนสําหรับประเทศไทย เพราะโดยปกติแลว เชือ้ ไวรัสจะสรางภูมิตานทานใหกับตัวเอง ซึง่ จะสงผล
ใหเกิดการดื้อยาหลังจากใชยาไประยะหนึง ตามแนวทางทีอ่ งคการอนามัยโลกใหไวนนั้ ในทีส่ ุด ยา
ตานฯ สูตรที่หนึง่ จะใชไมไดผล และจําเปนตองใชยาสูตรที่สองแทน ยิง่ เวลาผานไป จํานวนผูต ิดเชื้อฯ
ทีจ่ ําเปนตองไดรับยาสูตรทีส่ องจะเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
ทวากลุม ยาในสูตรที่สองไดคิดคนขึ้นไดไมนาน และไดจดสิทธิบัตรในประเทศไทยไว จึงเทากับวายา
ตานฯ สูตรที่สองจะมีราคาแพงเกินไปสําหรับโครงการของรัฐ และผูไดรับเชื้อฯ ก็ไมมีกําลังพอทีจ่ ะหา
ซื้อมากินเองได องคการอนามัยโลกแนะนํายาสูตรที่สองไวเจ็ดชนิด รวมถึงยา Lopinavir ซึ่งจดสิทธิบัตร ไวในประเทศไทยแลวและมีราคาแพงมาก ยาน้ําเชื่อม Lopinavir หนึง่ ขวดมีราคาสูงถึง 11,770
บาท สวนยาสูตรผสมระหวาง Lopinavi และ Ritonavir จํานวน 180 แคปซูลราคา 17,762 บาท ขณะ
ทีย่ าสูตรผสมแบบเดียวกัน ที่ผลิตโดยบริษัทผลิตยาชื่อสามัญในประเทศอินเดีย มีราคา เพียง 5,930
บาทเทานัน้ แตก็ไมสามารถนําเขามาในประเทศได เนื่องจากติดขอจํากัดดานสิทธิบัตร จากยาตาน
ไวรัสสูตรที่สองทัง้ เจ็ดชนิดที่องคการอนามัยโลกแนะนําใหใช มีอยูหา ชนิดที่ยังติดสิทธิบัตร อยูในขณะ
นี้ และนาทีจ่ ะนําเขาจดสิทธิบัตรในประเทศไทยในเร็วๆ นี16้
‘คนทีไ่ ดรับยาตานฯ สูตรแรกแลวมีอาการดื้อยา การรักษาตอไปก็เปลาประโยชน ถาผูติดเชื้อฯ
ไมสามารถเขาถึงยาตานฯ สูตรที่สองได มีความเปนไปไดวาจะมีผูปวยรายใหมติดเชื้อไวรัสตัว
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ทีด่ ื้อยานี้ และจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาสูตรที่สอง ซึง่ สวนมากยังติดสิทธิบัตร และไมสามารถ
ผลิตในเมืองไทยได.’
(สุวลัย เฉลิมพันธุเมธากุล พยาบาลของโครงการปองกันและรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม)
‘เราชนะมาครัง้ หนึง่ แลวดวยการลดราคายาสูตรแรกลงไปได เราจะตองชนะอีกครั้ ดวยการลดราคา
ยาสูตรที่สองใหได’
(แพทยหญิงโซฟ เลอเกอร โครงการปองกันและรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม)
ประเทศไทยไมมีหลักประกันวา จะมีงบประมาณเพียงพอเพือ่ มาซือ้ ยาตัวใหมๆ ในอนาคตได แรง
กระทบภายนอกและปจจัยจากตางๆ สามารถสรางความเสียหายใหแกภาวะการเงินของรัฐบาลได ดัง
จะเห็นไดจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ที่สรางผลกระทบรุนแรงแกโครงการตางๆ ของรัฐบาล เปนเหตุ
ใหตองปรับลดงบประมาณทีใ่ ชในการปองกันและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสลงอยางมาก
งบประมาณรายจายของประเทศไทยสําหรับโครงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ซึ่งรวมถึงยา
ตานไวรัสและยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ลดลงจาก 1,419 ลานบาทเหลือเพียง 1,099 ลานบาท
ในชวงป 2539-2545 17
ขอบังคับเรื่องการวางตลาดและสิทธิบัตรยาทีเ่ ขมงวดชุดใหม ที่ระบุในขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ
อาจทําใหตีความไดวา
คนทีม่ ีเงินเทานัน้ ทีจ่ ะสามารถหาซือ้ ยาสูตรที่สองหรือยาตัวใหมๆมากินได
เพราะ ยาทีม่ อี ยูจะมีแตยายี่หอ ทีต่ ิดสิทธิบัตรและราคาแพงสูงลิบเทานัน้ ดวยคาใชจายทีส่ ูงขึ้นในการ
รักษาดวยยาตานฯ สูตรที่สองและยาทีต่ ิดสิทธิบัตรอื่นๆ โครงการดูแลรักษาของประเทศไทย จะไม
สามารถตอชีวติ ใหกบั ผูติดเชื้อฯ ในระยะยาวได

4. สิทธิบัตรที่เปนอุปสรรคตอการดูแลรักษาผูไดรับเชือ้ ฯ
ปญหาการดูแลรักษาเชือ้ เอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทยทีไ่ มทั่วถึง เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัย ซึ่ง
ปจจัยหนึง่ คือ งบประมาณสนับสนุนบริการดานสุขภาพทีไ่ มเพียงพอ แตสิทธิบัตร ก็ถืออุปสรรคที่
สําคัญยิง่ อยางหนึง่ ตอการดูแลรักษา และผลกระทบจากปจจัยนีม้ ีแนวโนมทีจ่ ะเลวรายลงเรือ่ ยๆ ถา
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รัฐบาล ไทยลงนามในขอตกลงการคาเสรีกบั รัฐบาลสหรัฐฯ
ปญญาทีเ่ รียกวา ‘ทริปสผนวก’ ไว

ทีร่ ะบุบทบัญญัติเรื่องทรัพยสินทาง

บรรดาบริษัทยายักษใหญโตแยงวา
เปนเรือ่ งจําเปนทีจ่ ะตองยกระดับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาใหสูงขึ้น เพือ่ ที่จะมีรายไดไปสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ แตตามรายงานการเงิน
ประจําป 2547 ของบริษัทเหลานี้ กลับพบวา บริษัทยาเจ็ดแหงทีม่ ีขนาดใหญสุดของสหรัฐฯ ใชเงินโดย
เฉลี่ยเพียงรอยละ 14 ของรายไดเพือ่ งานวิจยั และพัฒนาฯ ในขณะทีใ่ ชเงินถึงรอยละ 32 เพื่อการตลาด
โฆษณาประชาสัมพันธ และการบริหารจัดการ จากรายงาน บริษทั เหลานีม้ ีผลกําไรคิดเปนรอยละ 18
ของรายได ซึ่งมากกวางบประมาณทีใ่ ชไปในการทํางานวิจัยและพัฒนา 18 นอกจากนีง้ านวิจัยสวนใหญ
ทีอ่ ุตสาหกรรมยาดําเนินการนั้น มีเปาหมายเพียงเพือ่ จะคนหายารุนใหมที่มรี าคาสูงขึ้นจากยาสูตรเดิม
ทีม่ ีอยูแลว (เรียกยาจําพวกนีว้ า “ยาพวง” Me Too Drugs) หรือหาหนทางขยายอํานาจการผูกขาด
โดยนํายาตัวเดิมมาใชในรูปแบบใหม ยกตัวอยางเชน ในจํานวนยาใหมทงั้ หมดทีผ่ านการอนุมัติของ
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ในระหวางป 2532-2543 นัน้ มีเพียงรอยละ 15 เทานัน้ ทีม่ ี
องคประกอบของโมเลกุล (Molecular entities) ใหมและพอทีจ่ ะยอมรับไดวามีการพัฒนาดานการ
รักษาทีเ่ หนือกวาผลิตภัณฑตัวอื่นๆ ในตลาด19
แทจริงแลว งานวิจัยหลายชิ้นทีท่ ําโดยอุตสาหกรรมยา จะใชงานวิจัยเบือ้ งตนทีร่ ัฐบาลสหรัฐฯ เคยให
ทุน สนับสนุนเปนฐานในการคิดคนตอยอด ซึ่งมีมูลคามากเกือบเทากับเงินทีอ่ ุตสาหกรรมยา ลงทุนใช
ไปในงานวิจัยและพัฒนาของตนเอง20 อีกทัง้ รัฐบาลยังอุดหนุนการลงทุนอุตสาหกรรมในสวนของงาน
วิจยั ดวยการยอมใหนํารายจายจากงานวิจัยและพัฒนามาลดหยอนภาษีได (อัตราภาษีเงินไดนติ ิบุค คล อยูทปี่ ระมาณรอยละ 34) สําหรับยาทีจ่ ําเปนในประเทศร่ํารวยและยากจน เชน ยาตานไวรัสนัน้
บริษัทยาสามารถคืนทุนไดจากตลาดทีท่ ํากําไรไดในกลุม ประเทศทีพ่ ัฒนาแลว สวนตลาดยาในประเทศ
กําลังพัฒนาในทวีปเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต ทัง้ หมดรวมกัน คิดเปนเพียงรอยละ11 ของตลาดยา
โลกเทานัน้ 21 ภาคเอกชนทํางานวิจัยเรือ่ งปญหาสุขภาพเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนานอยมาก เนือ่ ง
จากไมใชตลาดที่จะทํากําไรใหอยางงาม บริษัทเอกชนจึงไมเคยเหลียวแลงานวิจัยวัคซีนเอชไอวี มา
กอน จนกระทัง่ สถาบันภาครัฐใหเงินลงทุนแกงานนีม้ ากขึน้ ดังนัน้ สัญญาประชาคม (Social
contract) ที่วา ผูบ ริโภคจะจายเงินคายาทีแ่ พงขึน้ เพียงระยะเวลาหนึง่ เทานัน้ เพือ่ แลกกับประโยชน
จากสิง่ ประดิษฐคิดคนใหมทจี่ ะเกิดขึ้นมาตาม
ซึ่งถือวาเปนหลักการทีม่ าของสิทธิในเรื่องสิทธิบัตร
แตทั้งหมดนีไ้ มสามารถใชไดกับประเทศสวนใหญในโลกทีส่ าม
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ผลจากการรองเรียนของสมาคมผูผ ลิตและวิจัยเภสัชภัณฑแหงอเมริกา (Pharmaceutical Research
and Manufacturers Association of America หรือทีเ่ รียกยอๆวา PhRMA) ทีอ่ างวาพวกตนตองสูญ
เสียรายไดนับลานๆ ดอลลาร เนืองจากระบบคุมครองสิทธิบัตรที่หละหลวม ทําใหสํานักงานผูแ ทนการ
คาของสหรัฐฯ (Office of the United States Trade Representative หรือที่เรียกยอๆวา USTR)
กดดันประเทศไทยใหเพิม่ ความเขมงวดในกฎหมายสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแตป 2528 เปนตนมา
ผลจากการรองเรียนเหลานี้ ทําใหสหรัฐฯ ปฏิเสธทีจ่ ะใหสิทธิพิเศษทางการคาตามระบบสิทธิประโยชน
ทัว่ ไปทางภาษีศุลกากร (General System of Preferences หรือที่เรียกยอๆวา GSP) แกสินคานําเขา
จากประเทศไทยในระหวางป 2532-2534 เมื่อถูกกดดันอยางหนักเขาประเทศไทยก็ยอมแกไขกฎหมาย
สิทธิบัตรที่มีอยูในป 2535 โดยยอมใหสิทธิบัตรแกเวชภัณฑ พรอมทัง้ ขยายอายุสิทธิบัตรจาก15 ป เปน
20 ป และในป 2542 กฎหมายก็ไดรับการแกไขอีกครั้งเพือ่ ใหเปนไปตามขอตกลงทริปสขององคการ
การคาโลก
ปจจุบัน ประเทศไทยและสมาชิกสวนใหญขององคการการคาโลก ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ยาทีก่ ําหนดไวในขอตกลงทริปส สําหรับประเทศทีพ่ ัฒนานอยทีส่ ุด ยังไมตองดําเนินการตามขอตกลงนี้
จนกวาจะถึงป 2559 ดวยเหตุผลดังกลาว โอกาสทีป่ ระเทศไทยจะผลิตหรือนําเขายาชือ่ สามัญราคาถูก
ขนานเดียวกับยาสิทธิบัตรจึงถูกลิดรอนไป เวนแตจะมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิทที่ ริปสเปดชองไว
ให
เชนเดียวกับทีอ่ นุญาตไวในขอตกลงทริปส กฎหมายสิทธิบัตรของไทยทุกวันนี้ ยินยอมใหใชมาตรการ
ยืดหยุน ซึง่ อาจชวยลดราคายาลงไดบาง เชน การบังคับใชสิทธิและการนําเขาซอน (Parallel
importation) ถึงแมวา การบังคับใชสิทธิจะไมคอยถูกนํามาใช แตก็ยงั นับวาเปนเครื่องมือเชิงนโยบาย
ทีส่ ําคัญของรัฐบาลประเทศตางๆ อยูด ี เพราะการขูว าจะนํามาตราการนี้มาใช กลายเปนอํานาจตอรอง
ในการเจรจากับบริษัทยา เพือ่ ใหลดราคาลงได อยางเชน ในป 2544 ประเทศแคนาดาขูวา จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิในการจัดหายาปฏิชีวนะ Cipro เพือ่ รับมือกับความแตกตืน่ จากโรคแอนแธรกซ
ในทีส่ ุดบริษัทไบเออร ผูผลิตยา Cipro ก็ยอมตกลงลดราคายาให22 ในเดือนตุลาคม 2548 วุฒิสมาชิก
สหรัฐฯ ชารลส ชูเมอร (Charles Schumer) ก็ขูวาจะใชมาตรการบังคับใชสิทธิกับยาปองกันโรคไขหวัด
นก หากบริษัทโรช ซึง่ เปนผูท รงสิทธิไมยอมตกลงใหบริษัทผลิตยาชือ่ สามัญผลิตยาตัวนี้ เพื่อเพิม่
ปริมาณ ยาใหมากขึ้น ถึงแมโรชพยายามจะเจรจาตอรอง แตหลังจากนัน้ ไมนาน ก็ตองยินยอมทํา
ขอตกลง กับผูผลิตยาชือ่ สามัญหลายแหง23
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แมภาคประชาสังคมของไทยจะพยายามกดดันสักเทาใด แตจนถึงขณะนี้ รัฐบาลไทยก็ยังไมยอมใช
‘มาตรการยืดหยุน ’ ของทริปสอยูดี แตอาจจําเปนตองใชมาตรการเหลานีใ้ นอนาคต เนือ่ งจากคาใชจา ย
ในโครงการรักษาพยาบาลทีพ่ งุ สูงขึ้น รายงานของธนาคารโลกซึง่ ตีพมิ พเมื่อเร็วๆ นีก้ ลาววา ‘ถาใช
มาตรการบังคับใชสิทธิเพือ่ ลดคาใชจายของยาสูตรทีส่ องใหไดรอยละ 90 รัฐบาลไทยจะลดภาระ งบ
ประมาณ จนถึงป 2568 ไดประมาณ 3,200 ลานดอลลาร (คิดเปนไทย 127,000 ลานบาท) และ
สามารถ ตัดคาใชจา ยตอคนตอปไดกวาครึ่งหนึง่ ซึ่งเทากับเปนการประหยัดคาใชจายของโครงการเพื่อ
การเขาถึงยาตานไวรัสเอดสสําหรับผูติดเชื้อฯ และผูป วยโรคเอดสจาก 2,145 หลือเพียง 940 ดอลลาร
ตอคนตอป’24
อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ สอเคาวาจะจํากัดโอกาสของรัฐบาลใน
การ ใชมาตรการบังคับใชสิทธิ และอาจสรางอุปสรรคอื่นๆ ขึ้นอีก โดยการปดกั้นการผลิตและวางตลาด
ของยาชือ่ สามัญดวย ยิง่ ไปกวานัน้ การคัดคานผลบังคับใชของสิทธิบัตรอาจทําไดยากขึน้ เมือ่ ไมนาน
มานี้ องคกรภาคประชาสังคมของไทยใชมาตรการกฎหมายทางเลือก (Alternative legal means) เพือ่
ขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสที่มชี ื่อวา Didanosine (ddI) ใหเปนโมฆะ
(ดูในกรอบ)
องคกรภาคประชาสังคมของไทยคัดคานขอใหสิทธิบัตรเอชไอวี/เอดสเปนโมฆะจนสําเร็จ25
องคกรภาคประชาสังคมของไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ องคกรดานสาธารณสุขและองคกรผูติดเชื้อฯ
และผูปวยโรคเอดส มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จในการรับมือกับการแพรระบาดของโรคมาตลอด
การรวมพลังและการรณรงคขององคกรเหลานี้ กอใหเกิดผลกระทบอยางมหาศาล ตอการปฏิบัติทํา
ตามพันธสัญญา ทีจ่ ะตองรักษาพยาบาลผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส รวมทัง้ จัดหายาตาน ไวรัสให
นอกจากนี้
องคกรเหลานีย้ ังมีบทบาทในการอภิปรายเรือ่ งกฎหมายสิทธิบัตรและการสาธารณสุข
อยางแข็งขันตลอดมา ในป 2545 ในคดีความทีม่ ลู นิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิเพือ่ ผูบริโภค และผูปวย
โรคเอดส ฟองคัดคานสิทธิบัตรสําหรับยา ddI ทีป่ รับปรุงสูตรขึ้นมาใหม ซึ่งเปนยาตานไวรัสสําคัญ
ชนิดหนึง่ ของบริษัทบริสตอล-ไมเออร สควิบบ (บีเอ็มเอส) จนสําเร็จ เดิมทีเดียว ยาตัวนีจ้ ดสิทธิบัตร
เอาไวในสหรัฐฯ เมื่อป 2532 กอนทีป่ ระเทศไทยจะผานกฎหมายซึง่ กําหนดใหมีการคุมครอง
ผลิตภัณฑยา ทันทีที่กฎหมายสิทธิบัตรของไทยมีผลบังคับใช บริษัทบีเอ็มเอสยืน่ คําขอจดสิทธิบัตร
สูตรยาตัวหนึง่ ในประเทศไทย
ยาตัวนีใ้ ชงายกวาและมีผลขางเคียงนอยกวา
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จากนัน้ กอนทีจ่ ะไดรับสิทธิบัตร บริษัทบีเอ็มเอส็ขอแกไขคําขอจดสิทธิบัตร ใหขยายขอบเขตของ
สิทธิบัตรใหครอบคลุมความแรงของยา (Drug strengths) ทุกระดับ
ในตอนแรก กลุมภาคประชาสังคมเหลานีร้ วมกับผูติดเชื้อฯ และผูป วยโรคเอดส โตแยงวา การยอมให
จดสิทธิบัตรไมชอบดวยกฎหมาย เพราะการขยายขอบเขตสิทธิบัตรทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ปรากฏวากลุม ภาคประชาสังคมชนะคดี จากขัน้ ตอนตอสูคดี ไดทําใหเกิดคําพิพากษาทีส่ ําคัญ ทีใ่ ช
เปนบรรทัดฐานทางกฎหมายแกผูบริโภคในฐานะโจทกในคดีสิทธิบัตรยา
แตบริษัทบีเอ็มเอสยืน่ อุทธรณ กลุมภาคประชาสังคมจึงฟองคดีใหมกลาวหาวาสิทธิบัตรที่ขอจดนั้น
ไมมีคุณสมบัติตามขอกําหนดวาตองเปนสิ่งใหมและผานขั้นตอนการคิดคนขึ้นมาใหม ขณะที่คดีอยู
ในระหวางการพิจารณาของศาลนัน้ บริษัทบีเอ็มเอสตัดสินใจยุติคดีดวยการประกาศยอมสละสิทธิบัตร นีใ้ นประเทศไทย นีจ่ ึงทําใหรัฐบาลไทยเริม่ ผลิตยาเม็ดชื่อสามัญ ddI
คดีของยา ddI แสดงใหเห็นวิธกี ารทีบ่ ริษัทยาสามารถหาทางใชกฎหมายสิทธิบัตร เพือ่ ขยายขอบเขต
สิทธิบัตรอยางทีไ่ มนาจะเปนไดอยางไร สิ่งหนึง่ ทีเ่ ปนอันตราย คือ โอกาสทีจ่ ะยืน่ ฟองคัดคานการใช
สิทธิบัตรโดยมิชอบอยางกรณีดังกลาว จะเปนไปไดยากยิง่ ขึ้นภายใตขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ
ฉบับนี้
กุญแจสําคัญในการลดราคายาอยูท กี่ ารทําใหเกิดการแขงขันกันในหมูผ ูผลิตหลายๆราย แตสิทธิบัตร
ทําใหผูผลิตมีอํานาจผูกขาดเหนือการผลิตและราคายา วิธีทไี่ ดผลที่สุดในการลดราคา และขยายการ
เขาถึงยา คือ การสงเสริมใหเกิดการแขงขันจากการผลิตยาชือ่ สามัญ ราคายาทีแ่ ตกตางระหวางยา
ชื่อสามัญกับยาสิทธิบัตรในประเทศไทยในปจจุบัน แสดงใหเห็นวายาทีจ่ ดสิทธิบัตรที่สําคัญๆ ที่ใชเปน
ยาทางเลือกสําหรับยาตานฯ สูตรที่หนึง่ และสูตรที่สอง รวมถึงยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส อาจมี
ราคาแพง กวายาชือ่ สามัญทีเ่ ปนคูแขงถึงสิบเทา เมือ่ จํานวนผูต ิดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส ทีต่ อง
เปลี่ยนยาจากสูตรที่หนึง่ เปนสูตรที่สอง มีจํานวนเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ คาใชจายยอมสูงพุง ขึ้นราวติดจรวด
นัน่ คือ คาใชจายเฉลีย่ สําหรับยาตานฯ สูตรที่หนึง่ อยูท ี่ 19,271 บาทตอป ในขณะทีค่ าใชจายเฉลีย่
สําหรับ ยาตานฯ สูตรทีส่ องอยูที่ 269,496 บาท26
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เรื่องราวชีวิตของผูปวยหญิงคนหนึง่ ที่เชียงใหม
นอยพบวาตัวเองติดเชื้อเอชไอวีเมือ่ ป 2538 ซึ่งตอนนัน้ เธอตั้งทองดวย โชคดีทลี่ ูกเธอไมติดเชื้อไปดวย
‘ฉันเปนปอดบวม รวมทัง้ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสอีกหลายโรค ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล เมื่อป 2545
หมอใหยาตานไวรัส (GPO-vir) มา โชคดีที่คารักษาเบิกจากระบบประกันสุขภาพแหงชาติได พอมา
ป 2547 ฉันตองเปลีย่ นไปใชยาสูตรที่สอง ก็ยังไดยาจากระบบประกันสุขภาพอยู ทุกวันนี้ ฉันทํางาน
กับเครือขายผูต ิดเชื้อและผูปวยเอดส เปนงานรณรงคและพูดคุยกับผูคนถึงผลกระทบตางๆ ของขอ
ตกลงการคาเสรีตอสาธารณะ
‘ฉันไมเห็นดวยอยางยิง่ กับการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ในขณะนี้ อยากใหรัฐบาลไทยระงับ
การทําขอตกลงเสียเพราะวา รัฐบาลสหรัฐฯ ไมไดจะผูกขาดตลาดยาของไทยเทานัน้ แตจะยืนกราน
ใหรัฐบาลไทยขยายอายุสิทธิบัตรยาออกไปใหเกินกวา 20 ปอีกดวย ผลก็คือยาจะราคาแพงกวานีอ้ ีก
สําหรับทุกๆ คน โครงการประกันสุขภาพแหงชาติ (30 บาท) ไมมงี บประมาณมากพอจะจายคายา
ตานไวรัสสูตรทีส่ องและสามไดหรอกคะ ถายาตานไวรัสขึ้นราคา โครงการก็จะไปไมรอด ผูติดเชื้อฯ
และผูปวยโรคเอดสเปนแสนๆ ทีจ่ ําเปนตองกินยาประทังชีวติ ก็จะไดรับผลกระทบมหาศาลทีเดียว
‘ขอตกลงขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ จะอนุญาตใหบริษัทยาทัง้ หลายสามารถแกไขเพิ่มเติมยา
ซึ่งมีอยูในปจจุบัน ดวยการเติมสารพิเศษหรือสวนผสมยาลงไป แลวนําไปขึ้นทะเบียนใหม ในฐานะ
ยาทีจ่ ดสิทธิบัตรใหม ผลก็คือ สิทธิบัตรจะไมมีวนั หมดอายุเลย แลวเราก็จะไมสามารถผลิตยา
ชื่อสามัญในประเทศไทยไดสักที
‘ยังมีอีกนะคะ ถาเกิดวิกฤตการณขึ้น รัฐบาบของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา
สามารถอางสิทธิทจี่ ะใชมาตรการบังคับใชสิทธิ และผลิตยาติดสิทธิบัตรในทองถิน่ ในฐานะยา ชื่อ
สามัญ หรือไมกน็ ําเขายาชือ่ สามัญราคาถูกจากประเทศอื่นๆ ได แตตามขอตกลงขอตกลงการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ สิทธินจี้ ะถูกปดกั้นหรืออาจถูกยกเลิกไปเลย’
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5.ปญหาบทบัญญัติเรื่องทรัพยสินทางปญญาในขอตกลงการ
คาเสรี
“…เราจะหาทางรวมบทบัญญัติตางๆ ทีจ่ ะยกระดับระบบทรัพยสินทางปญญา และภาษีศุลกากรของ
ประเทศไทย ใหไดมาตรฐานตามทีก่ ําหนดไวในขอตกลงการคาเสรี ทีท่ ําไปเมือ่ เร็วๆ นี้เอาไวดวย…”
(ผูแทนการคาของสหรัฐฯ 12 กุมภาพันธ 2547)
บทบัญญัติเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาถูกนําเขาสูการเจรจาอยางเปนทางการระหวางไทยกับ
สหรัฐฯ เปนครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 มีเหตุผลหนักแนนทีท่ ําใหนากังวลวา ในทายทีส่ ุด
ขอตกลงอาจสงผลกระทบตอการเขาถึงยาตางๆ ใประเทศไทยได ประการแรก สหรัฐฯกําหนดแบบแผน
ของการเจรจาขอตกลงการคาเสรีทผี่ านมานีเ้ อาไวแลว โดยบังคับใหยอมรับขอ กําหนดเรือ่ งสิทธิบัตร
และการตลาดของยาซึง่ เขมงวดมากขึน้ ขอบังคับเหลานีล้ วนมีเนือ้ หาที่เกินกวาขอบังคับทีม่ ีในขอตกลง
ทริปสขององคการการคาโลก ประการทีส่ อง จากขอมูลลับทีร่ ั่วไหลออกมา27ชี้วา การทําขอตกลง
การ คา เสรีไทย-สหรัฐฯ อาจจะมีขอกําหนดทีเ่ กินเลยไปกวาขอตกลงการคาเสรี ซึ่งทํากับประเทศอื่น
ในหลายๆ เรือ่ ง โดยปดกัน้ มาตรการยืดหยุน สําคัญๆ ทีเ่ กีย่ วของกับขอบังคับเรื่องสิทธิบตั รยา และ
การตลาด
มาตรฐานดานทรัพยสินทางปญญาในขอตกลงการคาเสรีที่สหรัฐฯทํากับประเทศกําลังพัฒนาทัง้ หลาย
ทีเ่ สร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ ลวนมีเนื้อหาเกินกวาขอผูกพันตามขอตกลงทริปสขององคการการคาโลก
ทัง้ สิ้น อีกทัง้ ยังขัดแยงกับปฏิญญาโดฮาขององคการการคาโลกในป 2544 วาดวยทริปสและสาธารณสุข ที่ยนื ยันสิทธิของรัฐบาลทัง้ หลายที่ ‘จะใชขอตกลงทริปสซึ่งมีความยืดหยุน อยางเต็มที’่ เพือ่ ‘คุม
ครองระบบสาธารณสุขและสนับสนุนการเขาถึงยาสําหรับประชาชนอยางทัวถึง’ ยิ่งไปกวานัน้ การนํา
เอาบทบัญญัติเรื่องทรัพยสินทางปญญาเหลานี้ บรรจุไวในขอตกลงการคาเสรี เปนการฝาฝนกฎหมาย
ของสหรัฐฯ เองอีกดวย กลาวคือ พระราชบัญญัติอํานาจสงเสริมการคา (Promotion Authority Act
หรือทีเ่ รียกยอๆวา TPA) ซึง่ ผานการอนุมัติของรัฐสภาสหรัฐฯ ในป 2545 นั้น กําหนดใหผูแทนการคา
สหรัฐฯ ‘ตองเคารพในปฏิญญา [โดฮา] วาดวยทริปสและสาธารณสุข’ 28
นับตั้งแตรัฐสภาสหรัฐฯ ผานกฎหมายทีพเี อในป 2545 ขอตกลงการคาเสรีทกุ ฉบับทีส่ หรัฐฯ เจรจา
สําเร็จ ลวนมีบทบัญญัติเรื่อง ‘ทริปสผนวก’ วาดวยประเด็นตอไปนีเ้ ขาไปดวยทัง้ สิน้
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• อายุสทิ ธิบัตรที่ยาวขึน้
บทบัญญัติในขอตกลงการคาเสรี จะกําหนดใหรัฐบาลยืดอายุการ
คุมครองสิทธิบัตร ออกไปมากกวาระยะเวลาสูงสุด 20 ป ทีต่ กลงกันไวในขอตกลงทริปส โดยให
รวมระยะเวลาลาชาในระหวางการใหสิทธิบัตรหรือการอนุญาตใหวางตลาดเพิม่ เขาไปดวย การยืด
ระยะเวลาการผูกขาดเชนนี้ จะยิง่ ทําใหการนํายาชือ่ สามัญทีร่ าคาไมแพงมาใชตองลาชาออกไปอีก
• การจํากัดการใชขอมูล (Data Exclusivity) ขอตกลงการคาเสรีกอ ใหเกิดอํานาจผูกขาดระบบ
ใหมขึ้น แยกตางหากจากเรื่องสิทธิบัตร ดวยการสกัดกั้นการขึน้ ทะเบียน (เชน การอนุมตั ิใหวาง
ตลาด) ของยาชือ่ สามัญเปนเวลาอยางนอย 5 ปและอาจจะถึง 10 ปหรือนานกวานัน้ ก็ได ขอตกลง
ทริปสคุมครองเพียง ‘ขอมูลไมพึงเปดเผย (Disclosure Data)’ จากการทดสอบยา (Clinical trials)
ของบริษัทยายี่หอ เพือ่ ปองกัน ‘การใชขอมูลทางพาณิชยอยางไมเปนธรรม’ ซึง่ ไมไดกําหนดเรื่อง
ระยะ เวลาการผูกขาดไวแตอยางสด แตบทบัญญัติของขอตกลงการคาเสรี หามไมใหหนวยงาน
กํากับดูแลเรื่องยาอาศัยขอมูลเหลานัน้ เพือ่ ใชเปนเกณฑเปรียบเทียบวามีสรรพคุณเทากับยายีห่ อ
และอนุญาตใหยาชือ่ สามัญวางตลาดได
การกระทําเชนนีจ้ ะชะลอเวลาหรือขัดขวางการผลิตยาชือ่ สามัญไมใหออกมาแขงขันได แมวาจะไม
มีอุปสรรคเรื่องสิทธิบตั รก็ตาม เมือ่ ไมสามารถอาศัยใชขอมูลของบริษัทตนตํารับได ผูผลิตยาชือ่
สามัญยอมตองสูญเสียเวลาและสิ้นเปลืองเงินทุนโดยไมจําเปน เพือ่ ทดสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิศักยของยาอีกครั้งและขออนุญาตจําหนาย บริษัทผูผ ลิตยาชื่อสามัญซึ่งมีกําไรนอย ยอม
ไมสามารถทําเชนนัน้ ได ยิ่งไปกวานัน้ การทดสอบซ้ําอาจเปนการผิดจริยธรรมดวย เพราะจําเปน
ตอง ใชคนในกลุมตัวอยางควบคุม (Control group) ใหกินยาหลอก (Placebo) แมวาในเวลานัน้
คนเหลานีจ้ ะเปนโรครายแรงจนอาจเสียชีวิตได ทั้งๆ ที่รูอยูแลววามียาทีใ่ ชรักษาไดผลอยู นอกจาก
นี้ การใชมาตรการบังคับใชสิทธิอาจกลายเปนเครื่องมือเชิงนโยบาย ทีไ่ มอาจเปนจริงขึ้นมาได
เพราะจะไมมีผลิตภัณฑยาชื่อสามัญตัวใดทีผานการรับรองและสามารถวางตลาดไดทันเวลา เนือ่ ง
จากมาตรการบังคับใชสิทธิไมสามารถจะเพิกถอนการคุมครองขอมูลได29
• ความเชือ่ มโยงระหวางการอนุญาติจัดจําหนายและสถานะของสิทธิบัตร บทบัญญัติใหม
ในขอตกลงขอตกลงการคาเสรี หามไมใหหนวยกํากับดูแลเรื่องยาขึน้ ทะเบียนยาชือ่ สามัญขนาน
เดียวกับยามียหี่ อ จนกวาสิทธิบัตรของยามียหี่ อจะหมดอายุลง หนวยงานกํากับดูแลซึ่งมีหนาที่
รับรองความปลอดภัยและประสิทธิศักยของยา ตองกลายเปน ‘ตํารวจสิทธิบัตร (Patent police)’
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เนือ่ งจากภาระการบังคับใชทรัพยสิทธิ์ (Property Rigths) สวนบุคคลเปลี่ยนจากผูท รงสิทธิ ไปอยู
ทีน่ วยงานกํากับดูแลของรัฐ บทบัญญัติเหลานีย้ ังกีดกันมาตรการบังคับใชสิทธิ ไมใหมีผลบังคับ
ใชอีกดวย เพราะจะไมมียาชื่อสามัญใดไดรับอนุญาติใหวางตลาดไดในชวงอายุของสิทธิบตั ร และ
ดวยเหตุนี้ บทบัญญัติเหลานี้ จะชะลอไมใหมยี าชือ่ สามัญราคาไมแพงขนานเดียวกับยาใหม ออก
มาในตลาดได จนกวาสิทธิบัตรจะหมดอายุลง
ขอเสนอขององคกรผูแทนการคาของสหรัฐฯ ในเรื่องสิทธิบัตรและการคุมครองเกีย่ วกับยา รัว่ ไหลออก
มาเปนครั้งแรก หลังจากการเจรจาในประเด็นนีใ้ นเวทีเมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2549 ทีเ่ ชียงใหม เมือ่
พิจารณาเนือ้ หาของขอเสนอดูแลว จะเห็นไดวา มีบทบัญญัติที่กลาวถึงขางตนรวมอยูดวย และในบาง
กรณีก็มลี ักษณะเขมงวดมากยิง่ กวาขอตกลงการคาเสรีสวนใหญทสี่ หรัฐฯ ทํามากอนเสียอีก นอกจาก
นัน้ ขอเสนอดังกลาวยังมีบทบัญญัติอีกหลายขอ ทีไ่ มเคยระบุไวในขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ฉบับ
กอนๆ
อ็อกแฟมมีความเปนหวงอยางยิง่ ในเรื่องผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากบทบัญญัติใหมทเี่ ขมงวดดังกลาว
ตอประเทศไทย เนือ่ งจากยาชือ่ สามัญมีความสําคัญตอระบบการดูแลรักษาสุขภาพถวนหนา สิ่งทีน่ า
เปนหวงมากไปกวานัน้ คือ ผูไดรับเชื้อฯและผูปวยโรคเอดสจะไดรับผลกระทบ จากบทบัญญัติดังกลาว
อยางหลีกเหลีย่ งไมได
อ็อกแฟมไดวเิ คราะหบทบัญญัติที่ไดเสนอมาแลว และขอชื้ใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ทีน่ า ปนหวง ดังตอ
ไป นี้
• การขยายอายุสทิ ธิบัตร อายุสิทธิบัตรจะยาวนานมากยิง่ ขึ้น โดยไมมีเพดานสูงสุดกําหนดไว ทัง้ นี้
ใหเปนไปตามกฏหมายของสหรัฐฯ เนือ่ งจากความลาชา “ทีไ่ มมเี หตุอันสมควร” ในการออกสิทธิบัตร และการอนุญาตใหจําหนาย เมือ่ เปรียบเทียบกับขอตกลงฯ ทีส่ หรัฐฯ ทํากับสิงคโปรหรือขอ
ตกลงการคาเสรีกลุมประเทศอเมริกากลาง (the Central America Free Trade Agreement,
CAFTA) ขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีขอกําหนดที่ตางออกไป โดยทีอ่ ายุสิทธิบัตรจะขยาย
ออกไป เพือ่ ชดเชยเวลาเนือ่ งจากความลาชาทัง้ ทีเ่ กิดขึ้นในสหรัฐฯ และประเทศไทย
• การจํากัดการใชขอมูล การกําหนดบทบัญญัติเพื่อคุมครองขอมูลการทดสอบยา (ควบคูไปกับ
ระบบสิทธิบัตร) ใหเอื้อตอการผูกขาดของบริษทั ยายีห่ อ ตางๆนัน้ สามารถทําไดหลากหลายวิธี
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ผลทีม่ าตาม คือ บทบัญญัติเหลานีจ้ ะปองกันไมใหมีการจําหนายยาชือ่ สามัญ ไมวา ดวยการใช
มาตรการบังคับใชสิทธิ หรือแมแตในกรณีทไี่ มมีสิทธิบัตรอยูก็ตาม
• สิงทีต่ างไปจากบทบัญญัติของ CAFTA คือ ขอบเขตการคุมครองขอมูลจะครอบคลุม
อยางกวางขวาง รวมไปถึง ‘ขอมูล’ ทัง้ หมด ไมเฉพาะแต ‘ขอมูลไมพงึ เปดเผย (Disclosure
Data)’ เทานัน้ ดังนัน้ หนวยงานกํากับดูแลของไทยจะไมสามารถใช แมแตผลการทดสอบ
ยา (Clinical trials) ทีต่ ีพิมพแลวในวารสารทางวิทยาศาสตรของสหรัฐฯ เพือ่ ขึ้นทะเบียน
ยาสามัญได ดังทีป่ ฏิบัติกันอยููในปจจุบัน
• การคุมครองขอมูลนีจ้ ะตองใหแกผลิตภัณฑยาทุกประเภท
ทีน่ ำเขามาในประเทศไทย
ไมใชเฉพาะยาทีค่ ิดคนขึ้นมาใหมเทานัน้ การคุม ครองขอมูลนีจ้ ะมีผลบังคับใชแมแตกับ
ผลิตภัณฑ ทไี่ มไดจําหนายในประเทศไทย แตวางขายในตลาดสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ
หรือแมวา ผลิตภัณฑนนั้ จะเปนแคสวนผสมสารเคมี (Chemical entities) ที่มีอยูแ ลวใน
ประเทศไทยก็ตาม
• ระยะเวลาการคุมครองทีเ่ สนอ คือ ‘อยางนอยหาป’ นับตั้งแตวันทีอ่ นุญาตใหวางตลาดได
ใน แตละประเทศ ซึง่ เปนการคุมครองทีเ่ กินกวาระยะเวลาสูงสุดหาปทกี่ ําหนดไวในกฎหมายของสหรัฐฯ เสียอีก ในกรณีประเทศไทย อาจกลายเปนการใหความคุมครองนาน
เกือบ 10 ปก็ได ถาบริษัทยาทีข่ อใบอนุญาตวางตลาด จะประวิงเวลารอจนกระทัง่ อายุ
การคุมครองหาปในสหรัฐฯ ใกลจะสิน้ สุดลง แลวจึงยืน่ ขอขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย
• ถาเปนยาทีจ่ ําหนายอยูแ ลวในรูปแบบหนึง่ และมีการคิดคนมาใชในรูปแบบใหม หรือเปน
ยาทีจ่ ําเปนตองยืน่ ขอทดสอบยา และขออนุญาตจําหนายใหม เนื่องจากมีวธิ ีการใชใหม
(เชน ยาสําหรับเด็ก) ยาของบริษทั ยาเหลานัน้ จะไดรับการคุมครองการผูกขาดเพิม่ ขึ้นอีก
สามป ซึ่งเปนขอกําหนดทีเ่ กินกวาขอตกลงฯ ทีส่ หรัฐฯ ทําไวกับสิงคโปร ประเทศแถบ
เทือกเขาแอนดีส และกลุม ประเทศทวีปอเมริกากลาง
• ความเชือ่ มโยง หนวยงานกํากับดูแลเรื่องยาของประเทศไทย จะกลายเปน ‘ตํารวจสิทธิบัตร’
โดยมีหนาทีค่ อยคุมครองผูทรงสิทธิไป และทําใหตองมีหนาทีส่ อบสวนและยืนยันวา ไมมขี อเรียก
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รอ งดานสิทธิบัตรใดๆ พัวพันอยูก ับผลิตภัณฑยาชื่อสามัญตัวใหม ถามีการเรียกรองสิทธิใดๆ อยู
ไมวาจะสมบูรณหรือไม ประเทศไทยจะตองปฏิเสธการอนุญาตใหวางตลาด หนวยงานกํากับดูแล
ยังจะตองแจงใหผูทรงสิทธิทราบโดยตรงวา ผูทจี่ ะมาละเมิดสิทธิการขึ้นทะเบียนยานัน้ เปนใคร
อีกดวย
• ขอจํากัดวาดวยเหตุผลในการนํามาตรการบังคับใชสทิ ธิมาใช บทบัญญัติเหลานีจ้ ะจํากัด
สิทธิของประเทศไทยอยางเด็ดขาด เพือ่ ไมใหนํามาตรการการคุม ครองของทริปสทสี่ ําคัญๆ มาใช
ได ซึ่งเปดชองใหรัฐบาลเพิกถอนสิทธิบัตรได โดยปราศจากขอจํากัดในเหตุผลทีน่ ํามาตราการ
บังคับ ใชสิทธิม์ าใช ตราบเทาทีผ่ ูทรงสิทธิไดรับคาชดเชย ‘ตามสมควร’ บทบัญญัติเหลานีแ้ ตกตาง
จากบทบัญญัตที่กําหนดไวในขอตกลง CAFTA หรือ FTA ฉบับอื่นๆ ตรงทีก่ ารใชมาตรการบังคับ
ใชสิทธิจะถูกจํากัดใหใชไดเฉพาะกรณี เพือ่ แกไขการปฏิบัติที่ตอตานการแขงขันเพือ่ สาธารณะโดย
ไมหวังผลทางการคา หรือเพือ่ กรณี ‘ฉุกเฉินระดับประเทศ’ หรือ ‘ฉุกเฉินเรงดวน’ เทานัน้ ในจุดประสงคขอหลังๆ นี้ เอกชนจะไมสามารถใชมาตราการบังคับใชสิทธิไ์ ด และผูทรงสิทธิก็ไม  จําเปน
ตองเปดเผยขอมูลหรือกรรมวิธที างเทคนิค (Technical know-how) ตามทีร่ ะบุไวใน สิทธิบัตร ให
ทราบดวย นัน่ ก็เทากับเปนการถวงเวลาหรือทําใหมาตรการบังคับใชสิทธิไมสามารถ นํามาใชได
จริง ขอจํากัดเหลานีอ้ าจบั่นทอนศักยภาพของรัฐบาลในการตอรอง เพือ่ ทําใหยาติดสิทธิบัตร
ราคาถูกลง หรือเพื่อสนับสนุนใหผูผลิตยาชือ่ สามัญเขามาผลิตยาแขงขัน ซึง่ จะสามารถลดราคายา
ลงและเพิม่ การเขาถึงยาได
• การขยายขอบเขตของสิทธิบัตร: สิ่งทีต่ างจากขอตกลงเอฟทีเอ ทีส่ หรัฐฯ ทํากับสิงคโปรหรือ
กลุม ประเทศในทวีปอเมริกากลาง คือ บทบัญญัติใหมนี้ จะกําหนดใหมีการใหสิทธิบัตรแกการ
ใชใหม (New uses) หรือวิธีการใชใหม (New methods of using) ของผลิตภัณฑที่มีและรูจักกัน
อยูแลว30 ซึ่งเปดชองใหบริษัทยาทัง้ หลายใชกลยุทธอันแยบยล เพื่อยึดระยะเวลาการผูกขาดตลาด
ออกไปอยางไมรูจบ หรือ “สิทธิบัตรแบบไมมีวนั ตาย (evergreen)” ดวยการใหสิทธิบัตรเพิม่ 20
ปกับการใชเพือ่ การรักษาแบบใหม (New therapeutic uses) สําหรับยาเดิมที่มอี ยูแลว โดยไม
จําเปนตองมีการคิดคนใหม
• การจํากัดการคัดคานสิทธิบัตรที่นาจะเปนโมฆะ สิ่งทีแ่ ตกตางจากขอตกลง CAFTA คือ
การคัดคานขอใหสิทธิบัตรเปนโมฆะไมไดกอนการจดสิทธิบัตร กฎหมายไทยในปจจุบันยอมใหมี
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การดําเนินการทางกฏหมายเพือ่ กรณีดังกลาวอยู ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงการจดสิทธิบัตรทีม่ ีเงื่อนไข
เปนโมฆะ และปองกันความลาชาในการแขงขันของยาชื่อสามัญ31
สถาพร วัย 36 ป
นักเคลือ่ นไหวทางสังคมดานเชือ้ เอชไอวี/โรคเอดสของเครือขายผูติดเชื้อและผูปวยเอดส
(PLWHA)
‘ผมรูเ รื่องผลกระทบของเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ จากเครือขายฯ ขอมูลเกีย่ วกับผลรายของเอฟทีไทยสหรัฐฯ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญา คนทัว่ ไปไมคอยมีใครรูเรื่อง ผมก็เลยไปทํางาน
กับเครือขายฯ เพือ่ เอาขอมูลมาบอกกับประชาชน
‘ขอบังคับเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญา มันไมไดมีผลกระทบเฉพาะพวกเราผูต ิดเชื้อฯ และผูปวย
โรคเอดสเทานัน้ มันจะกระทบผูป วยและเกษตรกรทุกคน จะมีการจํากัดการเขาถึงยาตานไวรัส และ
ยาจะแพงขึน้ ถารัฐบาลไทยยอมตามขอตกลงเรือ่ งสิทธิผูกขาดทางการตลาด (Market-exclusivity)
และการขยายอายุสิทธิบัตรของยาตานไวรัส ควรจะตองตัดเรื่องสิทธิผูกขาดทางการตลาด และ
การขยายอายุสิทธิบัตรออกจากการเจรจา
‘รัฐบาลไทยสามารถทําการคากับประเทศอื่นๆ ได แตอยาทําใหเราเดือดรอน เพราะขอตกลงการคา
ฉบับนีม้ ันเกีย่ วของกับความเปนความตายของประชาชน ที่จําเปนตองไดยามารักษาตัว รัฐบาลตอง
หวงสวัสดิภาพของคนไทย ผมเองตองใชยาไปตลอดชวงชีวติ ที่เหลือ และชีวติ ผมคงไมรอด ถาไมมยี า
ราคาถูกใหผม ผมไมไดเรียกรองอยากจะร่ํารวย แคเรียกรอใหผูติดเชื้อฯ และผูป วยโรคเอดสมีชีวิตรอด
ตอไปเทานัน้ เอง’

6. ถูกหรือผิด
สิทธิบัตรเปนผลงานสรางสรรคทางกฎหมาย ระบบสิทธิบัตรกอใหเกิด ‘ทรัพยสิทธิ์ (Property Right)’
ในความรูเรื่องตางๆ เพือ่ สงเสริมใหคนประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ผูสรางสรรคความรูมีความชอบธรรม
ทีจ่ ะไดรับผลตอบแทนจากการคิดคนและแรงงานทีล่ งไป ดวยเหตุทที่ รัพยสินทางปญญา (Intellectual
property) เปนสิง่ ทีจ่ ับตองไมได แตในขณะเดียวกัน คนจํานวนมากสามารถหาประโยชนไดพรอมๆกัน
โดยไมตองเสียคาใชจายเพิม่ เติม ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีการอนุญาตการผูกขาดชั่วคราว (Temporary
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monopoly license) เพื่อปองกันไมใหผูอื่นนําไปใช อยางไรก็ตาม ระบบปองกันทรัพยสินทางปญญา
มีขึ้นมาเพือ่ ประโยชนตอสังคมโดยรวม ไมใชเพือ่ ความร่ํารวยของคนจํานวนไมกี่คน
กลไกของสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ จะใหสิทธิผูกขาดทางกฏหมาย เพือ่ ทีน่ ักประดิษฐ
คิดคนจะสามารถเรียกรองคาตอบแทน จากการทีล่ งทุนประดิษฐคินคนสิง่ ใหมๆ ขึ้นมา โดยมีเจตนารมณเพือ่ สรางแรงจูงใจสําหรับการสรางสรรคอื่นๆ ในอนาคต ในทางกลับกัน ประโยชนที่สังคมจะ
ไดรับ คือ การที่สิ่งประดิษฐคินคนใหมที่เปนประโยชนจะไดแพรขยายออกไป ถามองในเชิงเศรษฐกิจ
คงหนีไปพนสิ่งทีจ่ ะตามมาในเรือ่ งของแรงกดดัน ทีเ่ กิดจากสิทธิการผูกขาดกับการแขงขัน เพือ่ ใชกลไก
ตลาดสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล ดังนัน้ ระหวางแรงจูงใจเพือ่ การประดิษฐคิดคนสิง่
ใหมๆ ที่จําเปนตองใหการผูกขาดไว และการแขงขันกันเขาถึงเทคโนโลยีใหมทเี่ ปนประโยชนตอสังคม
จึงตองมีผูทไี่ ดและผูทเี่ สียประโยชนเกิดขึ้น อยางไรก็ดี ในกรณีของยา ฝายทีจ่ ะตองเสียประโยชน คือ
การสาธารณสุข
ดังนัน้ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่ กี่ยวกับยา อาจขัดแยงกับสิทธิในเรือ่ งอื่นๆ ได ที่เห็นไดชัด คือ
สิทธิในเรื่องสุขภาพ (Right to health) ซึ่งยอมรับกันวาเปนสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานประการหนึง่ และ
ไดระบุไวในสนธิสัญญาหลายฉบับ รวมทัง้ ธรรมนูญขององคการอนามัยโลก (the Constitution of the
World Health Organization) กฎบัตรสหประชาชาติ32 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน33 และ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก34 ทัง้ หมดนี้ ขอตกลงเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทีส่ ําคัญทีส่ ุด ที่รับรองสิทธิในเรื่อง
สุขภาพไวอยางชัดเจน คือ ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights--ICESCR) มาตรา 12 ของ
ขอตกลงวาดวยสิทธิทางกเศรษฐกิจฯ ระบุใหสิทธิในเรื่องสุขภาพมีผลผูกพันตามกฎหมาย (Legal
Binding) และในมาตรา 2 กําหนดใหรัฐภาคีตางๆ มีหนาทีต่ ามกฎหมาย (Legal Obligations) ทีจ่ ะ
ตองใหความรวมมือทีจ่ ะทำใหสิทธิในเรื่องนีบ้ ังเกิดขึ้นจริงในระดับสากล
สิทธิในเรื่องสุขภาพ หมายถึง ‘สิทธิทจี่ ะไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) สินคา (Goods)
บริการ (Services) และสภาพแวดลอม (Conditions) ทีจ่ ําเปน เพือ่ ใหประชาชนมีมาตราฐานสุขภาพ
ทีด่ ีที่สุดเทาทีพ่ งึ จะไดรับ’ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง ‘ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในกรณีอุบัติเหตุ
โรคระบาด และสาธารณภัยดานสุขภาพในลักษณะเดียวกัน’ รวมทัง้ ‘การจัดหายาทีจ่ ําเปน’ สําหรับ
โรคระบาด ตางๆ 35 ในเดือนเมษายน 2544 ที่ประชุมวาระที่ 57 ของคณะกรรมาธิการแหงสหประชาชาติ วาดวยสิทธิมนุษยชน (United Nations Commission on Human Rights) ไดรับรองมติที่
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2001/33 (Resolution 2001/33) วาดวย ‘การเขาถึงยารักษาโรค (Medication) ในภาวะทีเ่ กิดโรค
ติตตอ รายแรง เชน เชือ้ เอชไอวี/โรคเอดส’ ซึง่ ยืนยันวา ‘การเขาถึงยารักษาโรค ในภาวะทีม่ ีการติดเชื้อ
เอชไอวี/โรคเอดส เปนปจจัยพืน้ ฐานขอหนึง่ ทีจ่ ะทําใหสิทธิของคนทุกๆ คนทีจ่ ะมีมาตราฐานสุขภาพ
ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ที่ดีที่สุดเทาทีพ่ งึ จะไดรับ เปนจริงไดอยางสมบูรณ’36
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันในขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และภายใตมาตรา 12 ระบุไววา การใหบริการดานสุขภาพและยารักษาโรค
แกประชาชนเปนหนาทีข่ องรัฐ ยิ่งไปกวานัน้ รัฐธรรมนูญไทยไดรับรองสิทธิในเรื่องสุขภาพ ภายใต
กฎหมายระหวางประเทศไวเชนกัน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งรูจักกันในนามรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ระบุเรื่องสิทธิในเรื่องสุขภาพไวในมาตรา 52 นอกจากนี้ สิทธิในเรื่องสุขภาพตาม รัฐธรรม นูญ ดังกลาว ยังถูกกําหนดและนําไปปฏิบัติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ แปด
และแผนปองกันและแกไขปญหาเชือ้ เอชไอวี/โรคเอดสแหงชาติอีกดวย
ความเชื่อมโยงกันระหวาง
แผนโรคเอดสแหงชาติและแผนพัฒนาประเทศดังกลาว สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลไทยตระหนักถึงการ
แพรระบาดของเชือ้ เอชไอวี/โรคเอดสวา มิไดเปนเพียงวิกฤตทางการแพทยเทานัน้ แตยังเปนภัยคุกคาม
ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งั่ ยืนของประเทศอีกดวย
จากการเรียกรองขององคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย และองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศอื่นๆที่
เจรจาขอตกลงการคาเสรีกบั ประเทศไทยอยู ผูต รวจการพิเศษแหงสหประชาชาติ วาดวยสิทธิในเรื่อง
สุขภาพ (UN Special Rapporteur on the Right to Health) ไดสงสารถึงรัฐบาลไทยเมือ่ เดือนตุลาคม
2548 แสดงความกังวลวา ขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีฉบับอื่นๆ ทีผ่ านมา ไดมองขามความสําคัญ
ของมาตรการคุมครองเรื่องสาธารณสุข ซึ่งอาจเปนภัยคุกคามตอสิทธิทจี่ ะมีสุขภาพทีด่ ีของประชาชน
ได ผูตรวจการพิเศษฯ เสนอแนะวา ในขอตกลงการคาในอนาคตทุกฉบับ ควรจะมีการปกปองและ
เคารพสิทธิในเรื่องสุขภาพ และการเขาถึงยารักษาโรคทีจ่ ําเปนไวโดยเฉพาะ37
นอกจากนี้ คณะกรรมการแหงสหประชาชาติวา ดวยสิทธิเด็ก ซึ่งทําหนาทีต่ ิดตามการทํางานเพือ่ ใหเปน
ไป ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เสนอแนะเมือ่ เดือนมกราคม 2549 ดวยวา รัฐบาลไทยควรทีจ่ ะ
‘สรางหลักประกันวา ขอตกลงการคาเสรีในระดับภูมิภาคและขอตกลงการคาเสรีอื่นๆ จะไมสงกระทบ
ในเชิงลบตอสิทธิทจี่ ะมีสุขภาพทีด่ ีของด็ก คณะกรรมการฯ ยังเสนอแนะเปนพิเศษอีกวา รัฐบาลไทย
ควรรับประกันวา ขอตกลงการคาเสรีจะไมสงผลกระทบในเชิงลบตอการมียาและการรักษาพยาบาล
แกเด็กอีกดวย’38
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เพราะฉะนัน้ แลว ในการเจรจาขอตกลงการคาเสรีกบั สหรัฐฯ ประเทศไทยควรจะทําใหมั่นใจใหไดวา
ประเทศจะรักษาและตรากฎหมายและนโยบายตางๆ ทีจ่ ะดํารงไวซงึ่ สิทธิในเรื่องสาธารณสุข และ
สงเสริมใหมีการเขาถึงยารักษาโรคทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิผล และราคาไมแพง ไดอยางทัว่ ถึง การตรา
กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยในขณะนี้ มีกลไกปองกันทีจ่ ะไมใหเกิดการละเมิดสิทธิดงั กลาวไว
อยูแลว ถึงกระนัน้ การทีน่ ําบทบัญญัติในขอเสนอของสหรัฐฯ ซึง่ เรียกรองใหกวดขันเรื่องทรัพยสิน
ทางปญญาเขมงวดไปกวาเดิม มาตราไวในกฎหมายไทย จะเปนการเลือกกําหนดนโยบายทีผ่ ิดพลาด
ตอประชาชนไทยหลายๆ พันคน ทีเ่ ปนผูไ ดรับเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส ตลอดจนผูป วยโรคติดตอ
เรื้อรังตางๆ

7. บทสรุป
เชนเดียวกับองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ในประเทศไทย อ็อกแฟมมีความกังวลวา ขอตกลงการคาเสรี
กับสหรัฐฯ ซึง่ มีขอบังคับวาดวยเรือ่ งสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทีเ่ ขมงวด จะปดกั้นโอกาสในการเขา
ถึงยาราคาไมแพงสําหรับประเทศไทย อ็อกแฟมขอเรียกรองใหประเทศสหรัฐฯ ยุติการกดดันใหประเทศ
ไทยบรรจุมาตรการ ‘ทริปสผนวก’ ไวในขอตกลงการคาเสรี และควรที่จะสนับสนุนรัฐบาลไทยอยาง
เต็มที่ ในการใชมาตรการยืดหยุน ทีอ่ ยูใ นขอตกลงทริปส เชน มาตรการบังคับใชสิทธิ เพื่อขยาย
โครงการดูแลรักษาโรคเอดสของไทย และสรางหลักประกันวา โครงการฯ จะดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน
โดยสามารถนํายาชือ่ สามัญมาใชไดอยางประสบความสําเร็จ
กรณีปญหาการไดรับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทยชีใ้ หเห็นวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
อยางเขมงวด สามารถปดกั้นโอกาสการเขาถึงยารักษาโรคไดอยางไร แตปญหาไมไดจํากัดอยูเฉพาะ
โรคเอดสเทานัน้ คนไทยจําเปนตองใชยารักษาโรคชนิดอื่นๆ ดวย เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรค
มะเร็ง จํานวนผูป วยจากการดื้อยาและโรคเรื้อรังตางๆ มีมากขึ้น จึงจําเปนตองหายาใหมๆ ที่มี
ประสิทธิผลและราคาไมแพงมาใชรักษา แตในจํานวนนี้ มียาหลายๆ ชนิด ที่ติดสิทธิบัตรหรือกําลังจะ
จดสิทธิบัตร ซึ่งจะทําใหยามีราคาสูงเกินกวาผูป วยทีจ่ ําเปนตองใชยาจะหาซือ้ มาใชได
ดังนัน้
อ็อกแฟมจึงสนับสนุนขอเรียกรองขององคกรภาคประชาสังคมของไทย ที่ใหรัฐบาลไทยใช
ประโยชนอยางเต็มที่จากมาตรการบังคับใชสิทธิ และมาตรการคุมครองการสาธารณ สุขอื่นๆ เพือ่
ใหประชาชนทีย่ ากจนไดเขาถึงยาชือ่ สามัญราคาไมแพง และปฏิเสธทีจ่ ะบรรจุมาตรการทริปสผนวก
ชุดใหมไวในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ประเทศไทยไดปฎิบัติตาม ขอตกลงทริปสขององคการสุขภาพประชาชนบนความเสี่ยง, เอกสารสรุปอ็อกแฟม, เมษายน 2549
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การคาโลกแลว จึงไมความจําเปนใดๆ ที่จะบรรจุบทบัญญัติวาดวยเรื่องทรัพยสินทางปญญาเพิม่ เติม
ไวในขอตกลงการคาเสรีอีก นอกเสียจากเปนการ เอื้อประโยชนระยะสัน้ ใหแกบริษัทยาขนาดใหญ
บนความเดือดรอนของคนไทย ไมควรนําสุขภาพของ ประชาชนไปแลกกับ ขอตกลงการคาเสรี

8. ขอเสนอแนะ
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐฯ ควรจะระงับการเจรจาขอตกลงการคาเสรีไว เพือ่ ทําการศึกษาถึง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นตอระบบสาธารณสุขอยางมีอิสระ และนําผลการศึกษานัน้ มาพิจารณากอนการ
ทําขอตกลง
การเจรจาขอตกลงการคาเสรีในทุกๆ ขั้นตอน ควรจะมีความโปรงใสมากกวาทีเ่ ปนอยู โดยเปดเผย
เนือ้ หาการเจรจาใหสาธารณชนทราบ และใหผูมีสวนไดเสียทัง้ หมดไดรับรู นอกจากนี้ รัฐบาลของทัง้
สองประเทศควรจะรับฟงขอเสนอและขอกังวลของผูม ีสวนไดเสียจากภาคประชาสังคม มาพิจารณา
ในการเจรจาทุกๆ ขั้นตอน จากขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอของประเทศสหรัฐฯทีร่ ั่วไหลออกมา เห็นไดชัดวา
ขอตกลงการคาเสรีฉบับนี้ อาจสรางผลกระทบทีร่ ุนแรงตอการสาธารณสุขของประเทศไทยได โดย
เฉพาะการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อฯ และผูป วยโรคเอดส ดังนัน้ กอนทีจ่ ะพิจารณาใหมีนโยบายใหมใดๆ
เกีย่ วกับเรื่องนี้ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองจัดใหมกี ารอภิปรายสาธารณะอยางกวางขวางเสียกอน
ในขอตกลงการคาใดๆ ก็ตาม ระหวางสหรัฐฯ กับประเทศไทย ไมควรนํามาตรการ ‘ทริปสผนวก’ มา
บรรจุไวทั้งสิน้ แตควรจะระบุยืนยันชัดเจนวา จะสนับสนุนใหประเทศไทยใชมาตรการยืดหยุนตางๆ
ซึ่งระบุไวในขอตกลงทริปสในปฏิญญาโดฮาขององคการการคาโลก และมติทอี่ อกตามมาเมือ่ วันที่ 30
สิงหาคม (30th August Decision) หรือที่รูจักกันในชือ่ ‘การแกไขปญหาทริปส/สุขภาพ (TRIPS/health
solution)’ ยิง่ ไปกวานัน้ ประเทศไทยควรจะพิจารณาทีจ่ ะใชสิทธิเพือ่ นํามาตรการบังคับใชสิทธิมาใช
อยางเต็มที่
และควรรักษาอํานาจวินจิ ฉัยทีจ่ ะตัดสินวาจะใชมาตราการบังคับใชสิทธิกับกรณีใดไว
ผลจากขอตกลงการคา ไมควรจะจํากัดการแขงขันในการผลิตยาชื่อสามัญไมวา โดยวิธีใดๆ ก็ตาม
ขอผูกพันในหมวดอื่นๆ ของขอตกลงการคาทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในหมวดวาดวยการลงทุน
และการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ (Dispute Settlement) ตองไมจํากัดสิทธิของรัฐบาล ใน
อันที่ จะนํามาตราการคุมครองการสาธารณสุข ทีบ่ ัญญัติอยูในขอกําหนดของการคาโลกมาใช
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ยกเลิกการใหความคุมครองขอมูลความลับไดเมื่อมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ประเทศในแถบเทือกเขาแอนดีส
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ซึ่งมีการใสเอาไวในขอตกลงขอตกลงการคาเสรีบางฉบับที่ทํากัน ไปเมื่อไมเร็วๆนี้นั้น ไมใชขอผูกมัดตามกฎหมาย
(Legally binding) ที่จะนํามาใชเปนขอยกเวน (Exception) ใหไม ตองทําตามพันธกรณี ซึ่งกําหนดเอาไวชัดเจน
อยางยิ่งในขอตกลงเหลานี้ได
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ตัวอยางเชน ยา AZT ซึ่งเปนยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสตัวแรกที่วางขายในตลาด จดสิทธิบัตรครั้งแรก
ในฐานะยาที่อาจรักษาโรคมะเร็งใหหายได แมวาจะพบวาใชไมไดผลก็ตาม แตอีก 20 ปตอมา ยาตัวนี้ก็ไดสิทธิบัตร
ใหมหลังจากที่พบวาใชรักษาโรคเอดสไดผลดี
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ชือกลีแว็ค (Gleevac) ซึ่งใชรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) กอนที่จะออกสิทธิบัตรให แทนที่จะยอมใหมี
การคัดคานหลังจากออกสิทธิบัตรไปแลว
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และมูลนิธิเขาถึงเอดส เอกสารนี้เปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใหขอมูล การอิปรายสาธารณะวาดวย
ประเด็นการพัฒนาและนโยบายดานมนุษยธรรม
เนื้อหาของเอกสารอนุญาตใหนําไปใช ไดฟรี เพื่อจุดประสงคที่เปนการสงเสริมแนวคิด การรณรงค การใหการศึกษา
และงานวิจัย โดยมีขอแมวาจะตองอางถึง แหลงที่มาใหครบถวน ผูทรงลิขสิทธิ์ใครขอรองวาใหแจงใหทราบทุกครั้ง
ที่มีการนําเนื้อหาไปใช ทัง้ นี้เพื่อการประเมิน ผลกระทบของเอกสารฉบับนี้ สวนการทําสําเนาในสถานการณอื่นใด
หรือเพื่อการนําไปใชซ้ําในสิ่งพิมพอื่น หรือเพื่อ การแปลหรือการดัดแปลง จะตองไดรับอนุญาตและอาจตองเสีย
คาธรรมเนียมดวย โดยใหอีเมลถึง publish@oxfam.org.uk.
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นตางๆที่ยกขึ้นมาอภิปรายในเอกสารฉบับนี้ หรือขอมูลเกี่ยวกับงานรณรงค
Make Trade Fair กรุณาติดตอทางอีเมลไดที่ advocacy@oxfaminternational.org หรือเยี่ยมชมเว็บไซตไดที่
www.maketradefair.com.
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อ็อกแฟม อินเตอรเนชันแนล เปนการรวมตัวกันขององคกร 12 แหงซึ่งทํางานรวมกันในประเทศตางๆกวา 100
ประเทศเพื่อแสวงหาทางออกอันยั่งยืนใหแกปญหาความยากจนและความอยุติธรรม องคกรที่วานี้ไดแก Oxfam
America, Oxfam Australia, Oxfam-in-Belgium, Oxfam Canada, Oxfam Germany, Oxfam Great Britain,
Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (Spain), Oxfam Ireland, Oxfam New Zealand, Novib Oxfam
Netherlands, and Oxfam Quebec หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดโทรศัพทหรือเขียนจดหมายถึงองคกรใด
องคกรหนึง่ เหลานี้ได หรือเขาไปเยีย่ มชมเว็บไซตไดที่ www.oxfam.org.

สํานักงานงานรณรงคของอ็อกแฟม อินเตอรเนชันแนล มีดังนี้:
วอชิงตัน: 1100 15th

St. NW, Ste. 600, Washington, DC 20005, USA

Tel: +1.202.496.1170. E-mail: advocacy@oxfaminternational.org

บรัสเซลล: 22 rue de Commerce, 1000 Brussels, Belgium
Tel: +322.502.0391. E-mail: luis.morago@oxfaminternational.org
เจนีวา: 15 rue des Savoises, 1205 Geneva, Switzerland
Tel: +41.22.321.2371. E-mail: celine.charveriat@oxfaminternational.org

นิวยอรก: 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, USA
Tel: +1.212.687.2091. E-mail: nicola.reindorp@oxfaminternational.org
โตเกียว: Oxfam Japan, Maruko-Bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan
Tel/Fax: +81.3.3834.1556. E-mail: advocacy@oxfaminternational.org
Oxfam America
26 West St.
Boston, MA 02111-1206
USA
Tel: +1.617.482.1211
E-mail: info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

Oxfam Hong Kong
17/fl., China United Centre
28 Marble Road, North Point
Hong Kong
Tel: +852.2520.2525
E-mail: info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam Australia
156 George St.
Fitzroy, Victoria 3065
Australia
Tel: +61.3.9289.9444
E-mail: enquire@caa.org.au
www.oxfam.org.au

Intermón Oxfam (Spain)
Roger de Llúria 15
08010, Barcelona
Spain
Tel: +34.902.330.331
E-mail: info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Oxfam-in-Belgium
Rue des Quatre Vents 60
1080 Brussels
Belgium
Tel: +32.2.501.6700
E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfam.be

Oxfam Ireland
Dublin Office, 9 Burgh Quay, Dublin 2
Ireland, Tel: +353.1.672.7662
Belfast Office, 115 North St, Belfast BT1
1ND, UK, Tel: +44.28.9023.0220
E-mail: communications@oxfam.ie
www.oxfamireland.org
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Oxfam Canada
250 City Centre Ave, Suite 400
Ottawa, Ontario,K1R 6K7
Canada
Tel: +1.613.237.5236
E-mail: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam New Zealand
PO Box 68357
Auckland 1032
New Zealand
Tel: +64.9.355.6500 (Toll-free 0800 400 666)
E-mail: oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam Germany
Greifswalder Str. 33a
10405 Berlin
Germany
Tel: +49.30.428.50621
E-mail: info@oxfam.de
www.oxfam.de

Novib Oxfam Netherlands
Mauritskade 9, Postbus 30919
2500 GX, The Hague
The Netherlands
Tel: +31.70.342.1621
E-mail: info@novib.nl
www.novib.nl

Oxfam Great Britain
Oxfam House, John Smith Drive
Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK
Tel: +44.(0)1865.473727
E-mail: enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Oxfam Québec
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200
Montréal, Quebec, H3J 2Y2, Canada
Tel: +1.514.937.1614
E-mail: info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca
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