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เขตการค้าเสรี (FTA) ต่อ

การเข้าถงึยาจาํเป็นใน
ราคาที�เป็นธรรม

เวทีสมัมนา “ล่าสดุ FTA: ตรวจสอบความพร้อม
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ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟ ท ีเอ)...มาจากไหน 

FTA

การเจรจา
แบบพหุภาคี

การเจรจา
แบบทวภิาคี



ทริปส์....สําคญัไฉน

องค์การการค้าโลก

ข้อตกลงว่าด้วยการค้าที�เกี�ยวกับ

• คุ้มครองสิทธิบตัรจาก 15 เป็น 20 ปี
• เปลี1ยนระบบสิทธิบตัรจาก “ขั 2นตอน” 
เป็น “ผลิตภณัฑ์

ข้อตกลงว่าด้วยการค้าที�เกี�ยวกับ
ทรัพย์สนิทางปัญญา 

(ข้อตกลงทริปส์)

ประเทศสมาชกินําไปกาํหนด
เป็นกฏหมายของประเทศ

 มาตรการยดืหยุ่นทริปส์

ปฏญิญาโดฮา
ว่าด้วยทริปส์และ
การสาธารณสุข

ประเทศกําลงัพฒันาผ่อนผนัได้ 6 ปี
กรณีอินเดียขอขยายอีก 5 ปี
ไทยแก้ พรบ. สิทธิบตัรก่อนทริปส์ 2 ปี



“เอฟ ท ีเอ” กบัการเข้าถงึยา 

FTA

สนิค้า
บริการ

การเงนิ/

• ขยายอายสุทิธิบตัรเกิน 20 ปี
• กีดกนัการแข่งขนัของยาชื1อสามญั
• จํากดัการใช้มาตรการยดึหยุน่ต่างๆ 
• คุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้ามากกวา่
การสาธารณสขุ

FTA
การเงนิ/

ธนาคาร

การ
ลงทุน

ทรัพย์สนิ
ทาง

ปัญญา

แก้ไข พรบ. 
สิทธิบัตรยา

การสาธารณสขุ

ทริปส์พลัส



ทรัพย์สินทางปัญญากบัการเข้าถงึยา 

การใช้ระบอบ
ทรัพย์สนิทางปัญญา

ในทางมชิอบ 

การผูกขาดตลาด
ที�ยาวนาน

การเข้าไม่ถงึยาในทางมชิอบ 
เช่น ทริปส์พลัส

ในเอฟทีเอ ราคายาแพง

การเข้าไม่ถงึยา



ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

เครื1องหมาย
การค้า ลขิสทิธิ)สทิธิบตัร

เนื 8อเพลง
ทาํนองเพลง
วรรณกรรม
ภาพยนต์

มวิสคิวีดีโอ

ผลิตภณัฑ์



เอฟ ท ีเอ: ไทย – สหรัฐฯ  

• มิ.ย  2547 – ก.ย. 2549

• ข้อผกูมดัแบบทริปส์พลสั
• การขยายการคุ้มครองสทิธิบตัร 
• การผกูขาดข้อมลูทางยา

การผูกขาด
ตลาดเกนิ 20 

ปี + กีดกันการ• การผกูขาดข้อมลูทางยา
• การเชื1อมโยงสถานะสทิธิบตัรกบัการขึ 2นทะเบียนยา
• การจํากดัการใช้มาตรการยืดหยุน่
• การรับจดสทิธิบตัรให้กบัสิ1งบง่ชี 2ใหม ่
• การยกเลกิการคดัค้านการขอสิทธิบตัร
 

ปี + กีดกันการ
แข่งขันของยา

ชื�อสามัญ



เอฟ ท ีเอ: ไทย - สหภาพยุโป 



เอฟ ท ีเอ: ไทย - สหภาพยุโป 

“ทริปส์พลัส” สไตล์ยูโรเปียน
– การผูกขาดข้อมูลทางยา

– มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
• มาตรการชายแดน

•  ลดศักยภาพการแข่งขัน
ของ ยาชื�อสามัญ

•  ทาํให้มาตรการยดึหยุ่น 
ทริปส์ เช่น ซีแอล ใช้• มาตรการชายแดน

• การเอาผิดกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง

• การเพิ�มโทษทางแพ่งและอาญา

– การคุ้มครองการลงทุน

– การออกใบรับรองคุ้มครองเพิ�มเตมิ

– การรับจดสทิธิบัตรให้กับสิ�งบ่งชี 8ใหม่ 

ทริปส์ เช่น ซีแอล ใช้
การไม่ได้

เพิ�มการผูกขาดตลาด

ยาราคาแพง



การผูกขาดข้อมูลทางยา

• บริษัทยาชื1อสามญัจะมาขั 2นทะเบียนยากบั อย. โดยนําผลการทดลอง
ความเทียบเทา่ในประสทิธิภาพการรักษา (การศกึษาชีวสมมลูย์) มาขึ 2น
ทะเบียนไมไ่ด้

• การขยายการผกูขาดเพิ1มจาก 20 ปี (เพิ1มอีก 5 – 10 ปี) • การขยายการผกูขาดเพิ1มจาก 20 ปี (เพิ1มอีก 5 – 10 ปี) 
• คุ้มครองทั 2งยาที1จดและไมจ่ดสทิธิบตัรในไทย

ใช้ซีแอล
ไม่ได้

ผูกขาดฯ 
นานขึ 8น 

ยาชื�อสามัญ
แข่งขันไม่ได้



มาตรการบังคบัใช้กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

• ให้อํานาจ จนท. ศลุกากรยดึยาที1อยูใ่นระหวา่งขนสง่ได้ เพียงต้องสงสยั
วา่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา (สทิธิบตัร เครื1องหมายการค้า และ
ลขิสทิธิ)) และเป็น “ยาปลอม”

• เอาผิดกบับคุคลที1เกี1ยวข้องได้ตั 2งแตค่นขายวตัถดุบิ ผู้ผลติ ผู้ขนสง่ • เอาผิดกบับคุคลที1เกี1ยวข้องได้ตั 2งแตค่นขายวตัถดุบิ ผู้ผลติ ผู้ขนสง่ 
ผู้ขาย ฯลฯ

• เพิ1มโทษจากคดีแพง่เป็นคดีอาญาด้วย

ลดอาํนาจการแข่งขัน
ของยาชื�อสามัญ

ผูกขาดฯ 
นานขึ 8น 



การคุ้มครองการลงทุน

• บริษัทยาเจ้าของสทิธิบตัรสามารถฟ้องร้องเรียกคา่ชดเชยจากรัฐได้ ถ้า
ผลประโยชน์ของบริษัทกระทบกระเทือนจากนโยบายของรัฐ และต้องใช้
กลไก “อนญุาโตตลุาการ” ซึ1งอยูน่อกเหนืออํานาจศาลไทย

ใช้ซีแอล
ไม่ได้

ผูกขาดฯ 
นานขึ 8น 



สถานการณ์

การเจรจา “เอฟ ท ีเอ” ไทย-สหภาพยุโรป  
• ม. 190 --� มีการทําประชาพิจารณ์ในระดบัภมูิภาคและ

ระดบัประเทศ

• ข้อสรุปจากเวทีประชาพิจารณ์
• ข้อกําหนดเรื1องทรัพย์สินทางปัญญาต้องไม่เกินกว่าข้อตกลงทริปส์• ข้อกําหนดเรื1องทรัพย์สินทางปัญญาต้องไม่เกินกว่าข้อตกลงทริปส์

• การแทรกแซงและวิ1งเต้นของภาคธุรกิจที1มีสว่นได้เสีย
• ข้อเสนอจากเวทีประชาพิจารณ์อาจไมถ่กูนํามาพิจารณาในสภาหรือ ครม.

• ความเป็นไปได้ที1ประชาชนจะไมรู่้กรอบการเจรจาสดุท้ายของไทยก่อนการ
เจรจา



เอฟ ท ีเอ: อนิเดยี - สหภาพยุโรป 

• 80% ของยาต้านไวรัสที1ใช้ในประเทศกําลงัพฒันาทั1วโลก เป็นยาชื1อ
สามญัจากอินเดีย

• 60% ของยาชื1อสามญัมาจากอินเดีย
• ไทยนําเข้ายาต้านฯ ยาโรคหวัใจ และยามะเร็งภายใต้มาตรการซีแอ• ไทยนําเข้ายาต้านฯ ยาโรคหวัใจ และยามะเร็งภายใต้มาตรการซีแอ

ลจากอินเดีย

• อินเดียเป็นประเทศต้นแบบในเรื1องกฎหมายสทิธิบตัรแบบก้าวหน้าของ
ประเทศกําลงัพฒันา



เอฟ ท ีเอ: อนิเดยี - สหภาพยุโรป 

• อียกูําลงัเจรจากบัอินเดียด้วยเงื1อนไขแบบทริปส์พลสั
– การผกูขาดข้อมลูทางยา

– มาตรการบงัคบัใช้กฎหมายฯ

– การคุ้มครองการลงทนุ– การคุ้มครองการลงทนุ

จะเกดิอะไรขึ 8น
ถ้าอนิเดียเซ็น “เอฟทเีอแบบทริปส์พลัส” กับอียู???



ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกจิภมูภิาคแปซฟิิค

Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)  



เหล้าเก่าในขวดใหม่....จาก FTA สู่ TPPA  

ทริปส์พลัสอเมริกัน
สไตล์ (สูตรดั�งเดมิ)

ทริปส์พลัส

US FTA TPPA

TRIPS + TRIPS + + +

ทริปส์พลัส
ยุโรเปียนสไตล์ 

ทริปส์พลัส (สูตร
ใหม่เข้มข้น) + 

ACTA



ทริปส์พลัสในข้อตกลง “ททีพี”ี  

• การขยายขอบเขตการจดสทิธิบัตร ***

• อนญุาติให้จดสทิธิบตัรแบบไมม่ีวนัสิ 2นอาย ุ(เช่น รูปแบบยา วิธีใช้)รวมถงึ
สทิธิบตัรวิธีการรักษาโรค การวินิจฉยัโรค และการผา่ตดั (ในคนและสตัว์)

• การขยายการคุ้มครองสทิธิบัตร 
• เพิ1มอายสุทิธิบตัร เพื1อชดเชยระยะเวลาที1ลา่ช้าในกระบวนการจดสทิธิบตัร• เพิ1มอายสุทิธิบตัร เพื1อชดเชยระยะเวลาที1ลา่ช้าในกระบวนการจดสทิธิบตัร

• การผูกขาดข้อมูลทางยา ***

• ห้ามยาชื1อสามญัขึ 2นทะเบียนยาโดยใช้ข้อมลูชีวสมมลู 
• การผกูขาดข้อมลูทางยาสําหรับสทิธิบตัรยาแบบไมม่ีวนัสิ 2นอาย ุ

• การยกเลกิการคัดค้านคาํขอสิทธิบัตร ข้อจาํกัดในการถอนสทิธิบัตร และ
การขอแก้คาํขอสทิธิบัตรแบบไม่จาํกัด
• ขอยกเลิกสทิธิบตัรหรือคดัค้านคําขอฯ ได้ยาก/เปิดโอกาสให้มีสิทธิบตัรแบบ

ไมม่ีวนัสิ 2นอายมุากขึ 2น



ทริปส์พลัสในข้อตกลง “ททีพี”ี  
• การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา

• มาตรการชายแดน 
• การเอาผิดกบับคุคลที1เกี1ยวข้องอื1นๆ
• โทษทางแพง่และอาญา

• การเชื�อมโยงสถานะสทิธิบัตรกับการขึ 8นทะเบียน ***• การเชื�อมโยงสถานะสทิธิบัตรกับการขึ 8นทะเบียน ***

• ยาชื1อสามญัขอขึ 2นทะเบียนกบั อย. ลา่ช้า
• การตีความปฏิญญาโดฮาฯ แบบคับแคบ

• จํากดัประเภทของโรคและนิยาม “ภาวะเร่งดว่นฉกุเฉินของประเทศ” ในการนํา
มาตรการยดึหยุ่นทริปส์มาใช้

• การขยายการคุ้มครองเครื�องหมายการค้า 
• จดเสียงและกลิ1นเป็นเครื1องหมายการค้า --�ลกัษณะเมด็ยา สีของยา 



ทริปส์พลัสในข้อตกลง “ททีพี”ี  
• กลไก “Access Window” 

(ดูเหมือนจะดี......)
• ประเทศคูส่ญัญาแก้ไขกฎระเบียบ

การขึ 2นทะเบียนยา (ใช้ระบบอ้างอิง
แทน) แลกเปลี1ยนกบั

แต่
• ไม่ระบรุะยะเวลา access window 

• มีผล ณ วนัที1ยื1นขอทะเบียนยา
• เฉพาะกบัยาที1เคยขึ 2นทะเบียนในประเทศ

อื1นแล้วเท่านั 2น
แทน) แลกเปลี1ยนกบั
1. การขยายขอบเขตการจด

สิทธิบตัร ในกรณีการขึ 2น
ทะเบียนยากบั อย. ลา่ช้า

2. การผกูขาดข้อมลูทางยา
3. การเชื1อมโยงสถานะสิทธิบตัร

กบัการขึ 2นทะเบียน

อื1นแล้วเท่านั 2น
• การขึ 2นทะเบียนยาที1เข้มขวดต่างกนัในแต่

ละประเทศ
• การผกูขาดข้อมลูทายาสําหรับสิทธิบตัรยา

ตวัเดิมในลําดบัต่อมา 
• ไม่รวมถึงกรณีขั 2นตอนการจดสิทธิบตัร

ลา่ช้า
ไม่ได้แก้ไขปัญหา “การเข้าถงึ” อย่างแท้จริง แต่เป็นทาํให้บริษัทยาต้นฉบบัชึ 8นทะเบียนยาได้
สะดวกขึ 8น และมองข้ามความปลอดภยัของยา



ทริปส์พลัสในข้อตกลง “ททีพี”ี  
• บทว่าด้วย “ความโปร่งใสและกระบวนการที�เป็นธรรมใน

ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ”
• ยกเลกิระบบอ้างอิงราคาภายนอก (external reference 

pricing) --� ห้ามตอ่รองราคายาpricing) --� ห้ามตอ่รองราคายา
• ผู้แทนอตุสาหกรรมยาข้ามชาตสิามารถมีสว่นร่วมในกระบวนการของ

รัฐที1เกี1ยวกบัการกําหนดราคายา รวมถึงสามารถให้ความคดิเห็นหรือ
คดัค้านได้

• รัฐต้องให้ข้อมลูและเหตผุลของราคายาที1กําหนดอยา่งครบถ้วนแก่
บริษัทยา



ปัญหาที�รุมเร้าอื�นๆ

• อตุสาหกรรมยาข้ามชาติแทรกซมึในกระบวนการตดัสนิใจด้านนโยบายอยา่งชอบ
ธรรม เชน่ สมสัชาสขุภาพแหง่ชาติ กรรมการพิจารณายา สภาผู้แทนฯ และวฒุิสภา

• ความพยายามคดัค้านร่าง พรบ. ยา ฉบบัแก้ไขโดยภาคประชาชน
•  การสร้างกระแสความเข้าใจผิดเรื1องยาปลอม

= =
• การจดสทิธิบตัรแบบไมส่ิ 2นสดุอาย ุและการคดัค้านไมม่ีการพฒันาคูม่ือการจด

สทิธิบตัรยาที1เสนอโดยภาคประชาสงัคม
• ความพยายามผลกัดนั “ต้นทนุการวิจยัและพฒันา” เพื1อยืดอายสุทิธิบตัร
• ปฏิเสธ “สทิธิบตัรไมม่ีสิ 2นสดุอาย”ุ แตช่ปูระเด็น “นวตักรรมตอ่ยอด”

• ยาด้อยคณุภาพและไม่
ปลอดภยั

• ยาละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา
ยาชื�อสามัญ ยาปลอม= =


