เรี ยน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิง ลักษณ์ ชินวัตร
องค์กรเครื อข่ายประเทศโลกที 3 (Third World Network-TWN) เป็ นสถาบันวิจยั ด้านการ
พัฒนาระหว่างประเทศ ก่อตั<งเมือปี 2527 มีสาํ นักงานอยูท่ ีประเทศมาเลเซี ย โดยให้ความสนใจใน
ประเด็นทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจโลก พร้อมทั<งประเด็นสิ งแวดล้อมและสาธารณสุ ข หนึ งในประเด็น
ทีเรากําลังทวีความวิตกกังวลมากขึ<นคือการเจรจาค้าเสรี หรื อ เอฟทีเอ โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนา
เราเข้าใจว่า ขณะนี<ประเทศไทยกําลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาร่ างกรอบเจรจาความตกลง
การค้าเสรี ทีจะมีกบั สหภาพยุโรป เรามีขอ้ ห่วงกังวลหลายประการถึงผลกระทบทางลบทีจะเกิด
ขึ<นกับการพัฒนาและสังคม ทั<งนี<มาจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบถึงประสบการณ์ของประเทศ
กําลังพัฒนาต่างๆทีได้จดั ทําเอฟทีเอกับสหภาพยุโรปแล้ว
ดังนั<น เราจึงขอเตือน ฯพณฯด้วยความเคารพ ว่าอย่ายอมรับเงือนไขใดๆ ทีเกินไปกว่าความ
ตกลงด้านทรัพย์สินทางปั ญญาทีเกียวกับการค้า หรื อความตกลงทริ ปส์ ในองค์การการค้าโลก และ
เรายังขอเรี ยกร้องให้ ฯพณฯปฏิเสธทีจะยอมรับกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน
(Investor-State Dispute Settlement -ISDS) ซึ งรวมอยูใ่ นบทการคุม้ ครองการลงทุนของความตกลง
ทวิภาคี ดังมีเหตุผลในต่อไปนี<
1. การคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญาทีเ กินไปกว่ าความตกลงทริ ปส์ (ทริปส์ พลัส)
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาทีเกินไปกว่าความตกลงทริ ปส์ (ทริ ปส์พลัส) จะเพิม
ค่าใช้จ่ายในปั จจัยการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั<งด้านการศึกษาอีกทั<งยังทําให้
เทคโนโลยีทีดีต่อสิ งแวดล้อมมีราคาแพง อย่างไรก็ตามในจดหมายนี< เราจะขอเน้นทีผลกระทบต่อ
ราคายา
เมือไม่นานมานี< รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รกับยา 3 กลุ่มซึ งสามารถ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้ถึงปี ละ 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ1 ธนาคารโลกเคยประมาณการไว้
ว่า หากไทยประกาศบังคับใช้สิทธิ จะทําให้สามารถลดราคา ยาต้านไวรัสเอชไอวี สู ตรสํารองทีใช้ใน
การรักษาผูต้ ิดเชื<อเอชไอวีได้มากถึงร้อยละ 90 และรัฐบาลไทยจะสามารถลดภาระงบประมาณ
แผ่นดินได้มากถึง 3,200 ล้านเหรี ยญสหรัฐภายในปี 25682 อย่างไรก็ตาม เนื<อหาทีสหภาพยุโรปได้
1
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เคยเสนอให้ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนต้องปฏิบตั ิตาม (ซึ งมีความเป็ นไปได้อย่างมากทีจะเสนอให้กบั
ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตาม) โดยเฉพาะการผูกขาดข้อมูลทางยา (Data Exclusivity) จะกีดขวาง
ประสิ ทธิ ภาพของการประกาศบังคับใช้สิทธิ ได้
ข้อเรี ยกร้องทีเกินไปกว่าความตกลงทริ ปส์ หรื อทริ ปส์พลัสนี< จะส่ งผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่อระบบสาธารณสุ ขไทย และความสามารถในการดูแลให้ประชากรไทยเข้าถึงยาในราคาที
เหมาะสม ส่ งผลทําให้ยาราคาแพงขึ<น และแพงยาวนานขึ<น ซึ งเนื<อหาเหล่านี< ต< งั อยูบ่ นข้อเรี ยกร้องว่า
ด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาทีสหภาพยุโรปเคยยืน ในการเจรจาเอฟทีเอ อาเซี ยน-สหภาพยุโรป3 ซึ งจะ
ส่ งผลกระทบดังนี<
• สหภาพยุโรปต้องการขยายการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รให้มากไปกว่า 20 ปี ทีคุม้ ครองอยูต่ าม
ข้อตกลงในองค์การการค้าโลก เป็ น 25 ปี โดยพยายามกีดกันผูผ้ ลิตยาชือสามัญ ซึ งเป็ น
คู่แข่งสําคัญของบริ ษทั ยาต้นแบบไม่ให้เข้าสู่ ตลาดยาวนานออกไปอีก ยาต้นแบบนั<นมีราคา
แพงกว่ายาชือสามัญมาก ตัวอย่างเช่น ยาต้านไวรัสเอชไอวีตน้ แบบมีราคา 15,000 เหรี ยญ
สหรัฐต่อคนต่อปี แต่ราคายาชือสามัญเพียงแค่ 67 เหรี ยญสหรัฐต่อคนต่อปี เท่านั<น4 ดังนั<น
อายุสิทธิ บตั รทียาวออกไป จึงหมายถึงการทีประเทศไทยต้องจ่ายค่ายาสิ ทธิ บตั รแพงขึ<น
ยาวนานยิง ขึ<น
• การผูกขาดข้อมูลทางยา (Data Exclusivity-DE) การผูกขาดข้อมูลทางยาจะกีดขวางไม่ให้
เข้าถึงข้อมูลการทดลองด้านความปลอดภัย และประสิ ทธิ ผลของยาทีมีมาตลอดหลายปี เพือ
ป้ องกันไม่ให้ผผู ้ ลิตยาชือสามัญใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการขอขึ<นทะเบียนยานานสู งสุ ดอาจถึง
11 ปี ทั<งๆทียาเหล่านั<นไม่มีสิทธิ บตั รแล้ว นี จะเป็ นการผูกขาดชนิดใหม่นอกเหนือจาก
สิ ทธิ บตั ร และยังกีดขวางการประกาศใช้สิทธิ ในช่วงเวลาของการผูข้ าดข้อมูลยา
• มาตรการชายแดน (Border Measure) มีแนวโน้มสู งทีสหภาพยุโรปจะสังให้ประเทศคู่เจรจา
เอฟทีเอ จับยึดยาชือสามัญทีนาํ เข้า ส่ งออก หรื ออยูร่ ะหว่างการขนส่ ง ด้วยข้อหาว่าต้อง
สงสัยละเมิดสิ ทธิ บตั ร มาตรการดังกล่าว ทําให้การขนส่ งยาชือสามัญถูกกฎหมายถูกจับยึด
ทําลาย หรื อถูกส่ งกลับประเทศต้นทาง (เกิดขึ<นจริ งหลายครั<งแล้ว) ทําให้ยารักษาโรคที
ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวไปไม่ถึงประเทศปลายทาง
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หลายครั<งทีสภายุโรปได้ออกมติซ ึ งได้รับการสนับสนุ นจากพรรคการเมืองต่างๆ
คัดค้านการบังคับ ทริ ปส์พลัส ทีส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาใน เอฟทีเอ ทีสหภาพยุโรปไปเจรจา
กับประเทศต่างๆ
เมือวันที 12 กรกฎาคม 2550 สภายุโรปได้ออกข้อมติ5 มีความว่า
“เชือมัน ว่า นโยบายของสหภาพยุโรปควรมีจุดประสงค์เพือเพิมผลิตภัณฑ์ยาในประเทสกําลังพัฒนา
ด้วยราคาทีเหมาะสมให้ได้มากทีสุด;
“8. ขอให้คณะกรรมาธิ การยุโรปสนับนุนประเทศกําลังพัฒนาใช้มาตรการยืดหยุน่ ในความตก
ลงทริ ปส์และยอมรับปฏิญญาโดฮาเพือให้ประเทศเหล่านั<นสามารถจัดหายาจําเป็ นในราคาที
เหมาะสมภายใต้โครงการสาธารณสุ ของประเทศได้
9.ให้กาํ ลังใจประเทศกําลังพัฒนาใช้ทุกวิถีทางทีมีภายใต้ความตกลงทริ ปส์ เช่น มาตรการบังคับใช้
สิ ทธิ และกลไกทีมีอยูใ่ น ข้อบทที 30 ของความตกลง
“11.เรี ยกร้องให้คณะกรรมาธิ การยุโรปปฏิบตั ิตามปฏิญญาโดฮาและจํากัดบทบาทของ
คณะกรรมาธิ การ พร้อมทั<งไม่ให้ไปเจรจาเนื< อหาทีเกินไปกว่าทริ ปส์อนั จะส่ งผลกระทบต่อ
สาธารณสุ ขและการเข้าถึงยา อาทิ การผูกขาดข้อมูลทางยา, การขยายอายุสิทธิ บตั ร, และการจํากัด
เหตุผลในการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ ในความตกลงหุ น้ ส่ วนเศรษฐกิจกับประเทศในทวีป
แอฟริ กาและหมู่เกาะแคริ บเบียน รวมทั<งความตกลงระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคกับประเทศกําลัง
พัฒนาต่างๆ;”
ปี 2551 สภายุโรปได้ออกข้อมติอีกครั<งเกียวกับ เอฟทีเอ อาเซี ยน-สหภาพยุโรป ทีระบุ
ว่า “รับรู ้วา่ ความตกลงนี<จะสร้างกลไกด้านกฎหมาย และอุปสรรคในทางปฏิบตั ิต่อการใช้มาตรการ
ยืดหยุน่ ในปฏิญญาโดฮา ว่าด้วยทริ ปส์และการเข้าถึงยา จึงขอให้คณะกรรมาธิ การซึงรับผิดชอบ
การเจรจาเคารพข้อมติ เมือวันที 12 ก.ค.2550 ในหัวข้อ; ..ยํ<าเตือนคํามัน สัญญาของสหภาพยุโรปที
สนับสนุนปฏิญญาโดฮาและการใช้มาตรการยืดหยุน่ เพือให้เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณสุ ข และการ
เข้าถึงยาในประเทศกําลังพัฒนา ดังนั<นเรี ยกร้องให้คณะกรรมาธิ การไม่กระทําการใดๆทีจะบ่อน
ทําลายความพยายามของประเทศไทยในการรับรองให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงยาถ้วนหน้า”6
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นอกจากนี< องค์กรภายใต้สหประชาชาติเคยได้แสดงความกังวลต่อข้อเรี ยกร้อง
ทริ ปส์พลัส โดยผูแ้ ทนพิเศษแห่งสหประชาชาติในสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ประเทศ
กําลังพัฒนาไม่ควรยอมรับมาตรการทีเกินไปกว่าความตกลงทริ ปส์ (ทริ ปส์พลัส) ในกฎหมาย
ภายในประเทศ และประเทศพัฒนาแล้วไม่ควรสนับสนุนให้ประเทศกําลังพัฒนาต้องรับทริ ปส์พลัส
ในการเจรจาเอฟทีเอ7
แม้จะมีหน่วยงานต่างๆให้ขอ้ เสนอแนะด้านบนเอาไว้ แต่คณะกรรมาธิ การยุโรปก็ยงั คง
ยืนยันทีจะเรี ยกร้องให้ไทยต้องยอมรับทริ ปส์พลัส ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาจําเป็ นใน
ราคาทีเหมาะสมของไทย ด้วยความเคารพ เราขอเตือนฯพณฯ ว่าอย่าไปตกลงเนื<อหาทีเป็ น
ทริ ปส์พลัสในเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป
2.บทว่ าด้ วยการลงทุน
บทว่าด้วยการลงทุนในเอฟทีเอกับสหภาพยุโรปมีแนวโน้มทีเป็ นปั ญหา โดยเฉพาะ
กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) ซึ งกําลัง
เป็ นประเด็นถกเถียงอย่างมากในขณะนี< กลไก ISDS เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนต่างชาติฟ้องร้อง
รัฐบาลอย่างไม่จาํ กัดวงเงินค่าเสี ยหาย และขอบเขตผลประโยชน์ผา่ นระบบอนุ ญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสําหรับการออกกฎหมาย แก้กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแผนงานต่างๆ รวมไป
ถึงเรื องสาธารณสุ ข, กฎเกณฑ์ดา้ นสิ งแวดล้อม และแต่นกั ลงทุนจะเห็นว่ากฎเกณฑ์เหล่านั<นไป
กระทบการลงทุนหรื อผลกําไรของพวกเขา
กรณี ต่างๆ ตามกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนทีวา่ ได้ทา้ ทายมาตรการที
เป็ นประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ข เช่น การห้ามใช้สารเคมีอนั ตราย, ป้ องกันการปนเปื< อนขยะสารพิษ
ในแม่น< าํ ลําคลอง ล่าสุ ดบริ ษทั ยาเจ้าของสิ ทธิ บตั รใช้กลไกทีวา่ นี< ฟ้ องรัฐบาลแคนาดาทีถอน
สิ ทธิ บตั ร แม้วา่ ศาลแคนาดาจะยืนยันว่า รัฐบาลทําถูกกฎหมาย8 บริ ษทั บุหรี ใช้กลไกนี< ฟ้ องรัฐบาล
หลายประเทศ เป็ นเงินหลายพันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โทษฐานทีออกมาตรการควบคุมการบริ โภค
ยาสู บ
ตัวอย่างทีเกิดขึ<นแล้วคือ บริ ษทั ยาสู บยักษ์ใหญ่ ฟิ ลลิป มอร์ ริส ฟ้ องรัฐบาลอุรุกวัยผ่าน
อนุญาโตตุลาการ เนืองจากรัฐบาลอุรุกวัยออกมาตรการควบคุมการบริ โภคยาสู บ และ ฟิ ลลิป มอร์
ริ สก็ได้ฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียทีออกกฎหมายบังคับให้ซองบุหรี ใช้สีเดียวกัน มาตรการควบคุมการ
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บริ โภคยาสู บถูกมองว่า ละเมิดการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมหรื อเท่ากับการยึดทรัพย์นกั ลงทุน ดังนั<น
ประเทศต้องไปอยูใ่ ต้อาณัติของคณะอนุ ญาโตตุลาการ มาตรการต่างๆทีเสี ยงจะถูกนําไปฟ้ องร้อง
อาทิ กฎทีเกียวกับระดับสารนิโคติน, การควบคุมสารปรุ งแต่งรสชาติ, การลดช่องทางจําหน่าย, การ
ลดจํานวนขายต่อสถานทีขายในแต่ละปี , ไม่ให้บุหรี จาํ หน่ายในร้านค้าปลอดภาษี, การออกแบบซอง
บุหรี สีเดียว, การห้ามคําทีชวนเข้าใจผิด (เช่น light, low-tar และ mind), การขยายคําเตือนบนซอง
บุหรี , การลดการนําเข้าบุหรี ซึ งมาตรการควบคุมการดืมแอลกอฮอล์ก็จะเผชิญความเสี ยงทีจะถูก
ฟ้ องในลักษณะเดียวกัน
ประเทศไทยแพ้คดีเช่นทีวา่ นี< ไปแล้ว อย่างน้อย 1 คดีจนต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั นัก
ลงทุนต่างชาติเป็ นเงิน 29 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (บวกดอกเบี<ย) และเสี ยค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายอีก
ประมาณ 1.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ9 ขณะทีรัฐบาลเอกวาดอว์ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยคดีเดียว 2,400 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯให้กบั นักลงทุนต่างชาติทีทาํ ผิดกฎหมาย ดังนั<น บทว่าด้วยการลงทุนนี<จะส่ งผล
กระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออธิ ปไตย ประชาธิ ปไตยของประเทศไทย รวมถึงความสามารถของ
รัฐบาลไทยในการออก และปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และโครงการทีเป็ นไปเพือ
ประโยชน์และสุ ขภาพของประชากร รัฐบาลหลายประเทศ ตั<งแต่ ออสตรเลีย, แอฟริ กาใต้, บราซิ ล,
และหลายประเทศในละตินอเมริ กา ปฏิเสธทีจะรับข้อบททีวา่ เช่นเดียวกับอินเดียทีประกาศเว้น
วรรคจนกว่าจะมีการทบทวนผลกระทบทีผา่ นมาต่อประโยชน์สาธารณะ
ด้วยความเคารพ เราขอเตือนฯพณฯนายกรัฐมนตรี ให้คดั ค้านและปฏิเสธข้อเรี ยกร้อง
ใดๆทีจะส่ งผลกระทบต่อสาธารณสุ ข, การเข้าถึงยา, และพื<นทีการออกและใช้นโยบายและกฎหมาย
เพือประโยชน์สาธารณะ
ขอขอบคุณฯพณฯนายกรัฐมนตรี ทีให้ความสนใจ โปรดอย่างได้เกรงใจทีจะติดต่อเรา
หากท่านมีคาํ ถามเพิมเติม
ด้วยความเคารพ
ชี ยก หลิง (Chee Yoke Ling)
ผูอ้ าํ นวยการ
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