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ผลกระทบจากข้อเสนอในความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย

และประเทศคู่ค้าต่อการสาธารณสุข: ประเดน็ผลกระทบด้านมาตรการ 

ณ จุดผ่านแดน และการบงัคบัใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 (Health impact assessment of provisions in Thailand-Trade 

Partner Free Trade Agreements on health systems including 

access to medicines in Thailand: boarder measures and 

intellectual property law enforcement) 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ดว้ยรัฐบาลไทยมีนโยบายในการเจรจาการคา้เสรีแบบทวิภาคีกบัสหภาพยุโรป โดยคณะรัฐมนตรีมี
มติให้หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้งเริ$มเตรียมการเจรจาโดยการจดัทาํกรอบการเจรจา และเริ$มกระบวนการเจรจา
โดยเร็ว ทั)งนี)ประเด็นหลกัที$เกี$ยวกบัสุขภาพที$สําคญั ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการขยาย
การผกูขาดตลาดยาผา่นมาตรการต่าง ๆ ซึ$ งจะส่งผลกระทบต่อยา ซึ$ งรวมถึง เภสัชเคมีภณัฑ์ วคัซีน การตรวจ
วินิจฉัย เครื$ องมือและวสัดุการแพทย์ และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เป็นตน้ โดยมีผูไ้ด้รับผลกระทบทั)ง
ประชาชนไทยซึ$ งเป็นผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตยานวตักรรมและยาสามญัทั)งในและต่างประเทศ และระบบกองทุน
ประกนัสุขภาพ รวมถึง สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที$เป็นผูใ้หบ้ริการ 

สําหรับสหภาพยุโรปซึ$ งเป็นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้จะให้ความสําคญักบัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา

เป็นอย่างมาก เนื$องจากเป็นประเด็นที$ประเทศพฒันาแล้วโดยส่วนใหญ่ รวมถึงสหภาพยุโรปจะได้รับ

ประโยชน์จากสิทธิบตัรของตนซึ$ งมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยี และระบบสิทธิบตัรมาก่อนและเหนือกว่า

ประเทศกาํลงัพฒันา ดงันั)น ประเด็นดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ซึ$ งรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบั



 
 

สินคา้และทรัพยสิ์นทางปัญญาที$มีอยู่กบัสินคา้เหล่านั)น จึงเป็นประเด็นที$สําคญัต่อการเจรจาความตกลง

การคา้ระหวา่งประเทศไทยและสหภาพยโุรป 

ประเทศไทยมีการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้และบริการเป็นรายรับและรายจ่ายส่วนหนึ$งของประเทศมา

โดยตลอด โดยในไตรมาสที$ 3 ของปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีดุลการคา้และดุลบริการจากการส่งออกและ 

นาํเขา้มูลค่า 193,095 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วน 1.7 ต่อ GDP ทั)งนี)  สินคา้สุขภาพที$นาํเขา้จากต่างประเทศมี

ความสําคญัมากขึ)นเป็นลาํดบั โดยพิจารณาจากแนวโน้มของมูลค่าการบริโภคยาแผนปัจจุบนัในประเทศ 

ซึ$ งสูงขึ)นอยา่งต่อเนื$องโดยเฉพาะยานาํเขา้ มูลค่าการนาํเขา้ยาแผนปัจจุบนัเปลี$ยนแปลงจาก 1 ใน 3 ของการ

บริโภคยาผลิตและนาํเขา้ทั)งหมด เมื$อปี พ.ศ. 2530 เป็น 2 ใน 3 ในปี พ.ศ. 2553 

สินคา้โดยทั$วไปจะมีมาตรฐานและการกาํกบัการนาํเขา้ส่งออกดว้ยมาตรฐานดา้นอุตสาหกรรม และ

พระราชบญัญติัด้านศุลกากรเป็นสําคญั แต่สินคา้สุขภาพจะมีพระราชบญัญติัที$จาํเพาะเพิ$มขึ)นจากสินคา้

ทั$วไป ทั)งนี)กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผูรั้บผิดชอบโดยมีกฎหมาย

ที$ควบคุมกาํกบัสินคา้สุขภาพนาํเขา้ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และที$แกไ้ขเพิ$มเติม พระราชบญัญติั

เครื$องมือแพทย ์พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัเครื$องสําอาง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุที$ออกฤทธิH ต่อจิต

และประสาท พ.ศ. 2518 และที$แกไ้ขเพิ$มเติม และ พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที$แกไ้ข

เพิ$มเติม พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และที$แกไ้ขเพิ$มเติม 

สําหรับกฎหมายดา้นการพาณิชยแ์ละดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญานั)น จากความตกลงพหุภาคีระดบั

องคก์ารการคา้โลกที$สําคญั ซึ$ งไดแ้ก่ ความตกลงทั$วไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและและการคา้1994 หรือ แกตต ์

(The General Agreement on Tariffs and Trade 1994: GATT 1994) และความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาที$เกี$ยวกบัการคา้ หรือ ทริปส์ (Agreement on Trade-Related Aspects of the Intellectual Property 

Rights: TRIPs) เป็นผลใหข้ณะนี)ประเทศไทย มีกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัศุลกากร 

พ.ศ. 2469 และที$แกไ้ขเพิ$มเติม พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 และที$แกไ้ขเพิ$มเติม พระราชบญัญติั

ลิขสิทธิH  พ.ศ. 2537 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัคุม้ครองสิ$งบ่งชี)  

ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัเครื$องหมายการคา้  

พ.ศ. 2534 และที$แกไ้ขเพิ$มเติม พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบ

ผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 ซึ$ งรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที$ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัเหล่านี)  เป็นตน้  

นอกเหนือจากนี)  กลุ่มประเทศบางกลุ่มยงัได้จัดทําความตกลงการค้าเพื$อการต่อต้านสินค้า 

ปลอมแปลง (Anti-counterfeiting Trade Agreement: ACTA) เพื$อดาํเนินการที$มีประสิทธิภาพกบัการละเมิด



 
 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาขนาดใหญ่ (large-scale infringement) โดยประเทศภาคีเหล่านั)น ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย 

แคนาดา สหภาพยุโรป ญี$ปุ่น เม็กซิโก โมร็อคโก นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ สมาพนัธรัฐสวิส 

และสหรัฐอเมริกา  

ยิ$งกวา่นั)น ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศก็ไดจ้ดัตั)งองคก์รกลุ่มผลประโยชน์เพื$อคุม้ครองบงัคบัใช้

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเขม้งวดและดาํเนินมาตรการป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ 

เช่น Thai Entertainment Content Trade Association Phonoright (Thailand) Limited (TECA), Motion 

Picture Association (MPA), Business Software Alliance (BSA), Intellectual Property Association of 

Thailand (IPAT) นอกจากนี)บริษทักฎหมายต่าง ๆ ก็จะเป็นตวัแทนที$คอยสอดส่อง ติดตาม และปกป้องการ

บงัคบัใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญารูปแบบต่างๆ และยงัทาํให้เกิดแรงกดดนัต่อนโยบายการบงัคบัใช้กฎหมาย

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของหน่วยงานภาครัฐในหลายลกัษณะ  

สาํหรับสินคา้สุขภาพที$มีความจาํเป็นในการรักษา หรือมีผลกระทบต่อร่างกาย และอาจเป็นอนัตราย

ถึงชีวิต จึงมีความจาํเป็นที$จะตอ้งมีการควบคุมกาํกบัการผลิต-นาํเขา้สินคา้สุขภาพเพื$อให้ไดสิ้นคา้คุณภาพ

และปลอดภยั ด้วยมาตรฐานเฉพาะที$เขม้งวดกว่าสินคา้ทั$วไป ตวัอย่างเช่น ยาจะมีพระราชบญัญติัยา ซึ$ ง

ควบคุมกาํกบัตลอดวงจรการผลิต-นาํเขา้-จาํหน่าย และในมาตรา 72 และมาตรา 75 กาํหนดมิให้ผูใ้ดผลิต 

ขาย นาํเขา้ยาปลอม (counterfeit or fake) ยาผิดมาตรฐาน (substandard) ยาเสื$อมคุณภาพ ยาที$ไม่ได้ขึ)น

ทะเบียนตาํรับยา และยาที$ทะเบียนตาํรับยาถูกยกเลิก โดยมีนิยามของยาแต่ละประเภทกาํหนดไวพ้ร้อมกนั  

ในขณะเดียวกนั การให้สิทธิเด็ดขาด (exclusive rights) ต่อผูท้รงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น

การหา้มมิใหบุ้คคลอื$นประดิษฐ ์ออกแบบ หรือใชก้รรมวธีิเพื$อผลิต หรือขายผลิตภณัฑย์กเวน้การไดรั้บความ

ยินยอมจากผูท้รงสิทธินั)น ๆ หรือในบางกรณีที$มีการบญัญติัไว ้ดงันั)น หากมีสินคา้ซึ$ งใช้เครื$องหมายการคา้

โดยไม่ใช่ผูท้รงสิทธิ (counterfeit trademark goods) และผลิต ขาย หรือนาํเขา้ซึ$ งสินคา้ที$มีความคุม้ครอง 

ถือเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูท้รงสิทธิ ซึ$ งผูท้รงสิทธิสามารถดาํเนินคดีเป็นคดีแพ่ง รวมถึง

การลงโทษต่อผูฝ่้าฝืนเป็นคดีอาญาได้ ทั)งนี)  ประเทศไทยมีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง

ประเทศกลางเป็นศาลที$มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีกล่าวหาเหล่านั)น และกระบวนการพิจารณากรณีการ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตอ้งพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 253 - 270 

และพระราชบญัญติัจดัตั)งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิ์น

ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรการ ณ จุดผา่นแดน (border measures) ซึ$ งรวมถึงการ

ตรวจสอบ การกกักนั การคุม้ครองชั$วคราว การพิสูจน์ และการดาํเนินคดี 



 
 

โดยเฉพาะอย่างยิ$งมาตรการ ณ จุดผ่านแดน (border measures) เกี$ยวกบัสินคา้ละเมิดสิทธิบตัร  

ในประเทศไทยยงัไม่มีความชดัเจน และขาดระบบการเชื$อมโยงและประสาน จาํเป็นอย่างยิ$งที$จาํเป็นตอ้ง

ศึกษามาตรการคุม้ครองชั$วคราวก่อนฟ้องคดีตามพระราชบญัญติัจดัตั)งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้

ระหวา่งประเทศ และวธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2539 กบัมาตรการ

ตามกฎหมายศุลกากร เพื$อออกแบบหรือจดัตั)งระบบที$เอื)ออาํนวยต่อการตรวจสอบสินค้าที$เกี$ยวขอ้งกับ

สิทธิบตัร โดยเฉพาะอย่างยิ$งผลิตภณัฑ์ เวชภณัฑ์ หรือสิ$งประดิษฐ์ ที$เกี$ยวขอ้งกบัสุขภาพ สาธารณสุข และ

สุขอนามยั ทั)งนี) เพื$อประโยชน์ในการนาํเขา้ ผลิต คน้ควา้วจิยั และการเขา้ถึงยาของประชาชนในประเทศ 

ในระหวา่งปี พ.ศ.  2551 – พ.ศ. 2552 เกิดกรณีพิพาทระหวา่งประเทศที$สําคญัคือ เจา้หนา้ที$ศุลกากร

ของประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนียึดยาสามญัซึ$ งผลิตและส่งออกโดยผูผ้ลิตในประเทศอินเดีย

ส่งผา่นสนามบิน Schiphol และ Frankfurt เพื$อไปยงัจุดหมายปลายทางที$ประเทศบราซิล กลุ่มประเทศลาติน

อเมริกา และกลุ่มประเทศแอฟริกา ด้วยขอ้กล่าวหาจากบริษทัยาผูท้รงสิทธิบตัรเรื$องการละเมิดกฎหมาย

สิทธิบตัรซึ$ งบงัคบัใชใ้นสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่น้อยกว่า 5 – 20 ครั) ง โดยในปี พ.ศ. 2553 

ประเทศอินเดียได้นาํกรณีดงักล่าวเขา้หารือกับสหภาพยุโรปและประเทศเนเธอร์แลนด์ในองค์กรระงับ 

ขอ้พิพาทขององค์การการคา้โลก โดยมีประเทศที$เขา้ร่วมหารือคือ ประเทศบราซิล ประเทศเอกวาดอร์ 

ประเทศแคนาดา ประเทศจีน ประเทศญี$ ปุ่น และประเทศตุรกี เกี$ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ทั) งนี)   

ประเทศอินเดียให้เหตุผลว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายเช่นนี) มีผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถของประเทศ

กาํลงัพฒันาและประเทศที$พฒันานอ้ยที$สุดในการป้องกนัสาธารณสุขและการจดัใหมี้การเขา้ถึงยาของทุกคน 

นอกจากนี)  ยงัมีกรณีความสับสนและการทบัซ้อนกนัระหว่างความหมายของคาํว่า “counterfeit” 

“pirated product” “trademark infringement” “parallel import” ในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ ดา้นทรัพยสิ์น

ทางปัญญา และด้านสาธารณสุข และการบงัคบัใช้กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาตามแนวคาํวินิจฉัยของ 

ศาลไทยกับศาลต่างประเทศ  ซึ$ งมีความเกี$ยวโยงอย่างซับซ้อนในกรณีของยา และส่งผลต่อการขยาย

ความหมายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากเรื$ องสินคา้ที$มีเครื$ องหมายการค้าปลอม (counterfeit 

trademark goods) ไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื$น ๆ โดยเฉพาะสิทธิบตัร ในด้านสาธารณสุขที$ให้

ความสาํคญักบัยาปลอมซึ$ งมีผลกระทบอยา่งรุนแรงโดยการใชย้าปลอมทาํให้การรักษาไม่ไดผ้ล มีการดื)อยา

ของเชื)อโรคต่าง ๆ และเป็นอนัตรายถึงชีวติมนุษย ์องคก์ารอนามยัโลกและประเทศต่างๆ ตระหนกัถึงปัญหา

ดังกล่าวตลอดมา โดยในปี พ.ศ. 2531 รัฐสมาชิกมีมติสมัชชาอนามัยโลกที$ 41.16 ให้จัดตั) งโครงการ 

เพื$อป้องกนัและสืบคน้การนาํเขา้-ส่งออก และการลกัลอบขาย โดยในปี พ.ศ. 2549 องคก์ารอนามยัโลกจดัตั)ง



 
 

หน่วยงาน the International Medical Products Anti-counterfeiting Taskforce (IMPACT) ซึ$ งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างองค์การอนามยัโลก ร่วมกบัหน่วยงานสากลต่าง ๆ เช่น สํานกังานตาํรวจสากล (Interpol) 

องค์การเพื$อความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic and Development: 

OECD) องคก์ารศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 

(World Intellectual Property Organization: WIPO) ฯลฯ เป็นตน้ โดยมุ่งหมายต่อสู้กบัยาปลอมซึ$ งระบาด

มากขึ)นเป็นลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ดว้ยคาํศพัท์ “counterfeit” ที$ใชเ้หมือนกนั กิจกรรมและการกาํหนดนิยาม

ของยาปลอมถูกโนม้เอียงไปให้ความสําคญักบัการปราบปรามดา้นการคา้มากขึ)น ดงันั)น ที$ประชุมสมชัชา

อนามยัโลกปี พ.ศ. 2553 จึงมีมติให้องค์การอนามยัโลกยงัคงดาํเนินการเกี$ยวกบัเรื$ องยาปลอมแต่ให้แยก

ความสัมพนัธ์กบั IMPACT  

จากแนวโนม้การนาํเขา้ยาแผนปัจจุบนัที$เพิ$มสูงขึ)น การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาที$ขยายขอบเขต

และเขม้งวดมากขึ)น การทาํขอ้ตกลงการคา้เสรีที$เพิ$มขึ)น และเนื$องจากขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศจดัเป็น

พนัธกรณีที$ผูกพนัให้ประเทศคู่ตกลงตอ้งปฏิบติัตามโดยการแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ

ให้สอดคลอ้งกบัความตกลงเหล่านั)น ดงันั)น ประเทศไทยมีความจาํเป็นที$จะตอ้งศึกษาวิเคราะห์กฎหมายต่าง ๆ 

ที$เกี$ยวขอ้งกบัประเด็นในการเจรจาการคา้เสรีที$เกี$ยวขอ้งกบัสินคา้สุขภาพทั)งในมิติดา้นการคา้และมิติดา้น

สุขภาพ และตอ้งคาํนึงถึงปรัชญาการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื$อ

ช่วยในการเตรียมการเจรจา และการจดัทาํขอ้ตกลงการคา้เสรีที$จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยมากที$สุด 

รวมถึงการกาํหนดมาตรการรองรับต่าง ๆ อยา่งเท่าทนั และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี$ยวขอ้งทุกฝ่าย 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1 ศึกษาระบบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาซึ$ งรวมถึงกระบวนการดาํเนินการและพิจารณากรณี

พิพาทต่าง ๆ และกระบวนการดาํเนินการเกี$ยวกบัมาตรการ ณ จุดผา่นแดน 

 2.2 ศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้เสนอของสหภาพยโุรปในร่างขอ้ตกลงการคา้เสรีระหวา่งระหวา่ง

สหภาพยโุรปและประเทศกาํลงัพฒันา 

 2.3 ศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการ ณ จุดผ่านแดน  

ของประเทศไทยและสหภาพยโุรปที$จะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการเขา้ถึงยา 



 
 

2.4  ศึกษาถึงประโยชน์และความสูญเสียที$จะเกิดขึ)นหากประเทศไทยยอมรับขอ้เสนอของสหภาพยุโรป 

ในประเด็นการบงัคบัใช้กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และมาตรการ ณ จุดผ่านแดนในขอ้ตกลงการคา้เสรี

ระหวา่งประเทศไทยและสหภาพยโุรป 

 

3. คําถามวจัิย 

3.1 ขอ้ตกลงการคา้เสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปจะมีการเพิ$มความเขม้งวดในการ
บงัคบัใช้กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และมาตรการ ณ จุดผ่านแดนอย่างไร จะมีประโยชน์ ผลดี-ผลเสีย
โดยรวมอยา่งไร และจะมีประโยชน์ ผลดี-ผลเสียต่อการเขา้ถึงยาและมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพและผูผ้ลิต
ยาของประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร  

3.2 ขอ้บทที$จะเจรจาในแต่ละประเด็นที$เกี$ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
มาตรการ ณ จุดผา่นแดน ควรเป็นอยา่งไร และมาตรการรองรับผลกระทบหากไม่สามารถปฏิเสธขอ้เสนอใน
การเจรจาควรเป็นอยา่งไรเพื$อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 



 
 

4. กรอบแนวคิด 
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5. ขอบเขตของงานวจัิย 

5.1 งานวิจยัมุ่งเน้นที$กฎหมายและระเบียบทั)งในระดับระหว่างประเทศและในประเทศไทยที$
เกี$ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และมาตรการ ณ จุดผา่นแดน กฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายที$เกี$ยวกบัสินคา้ปลอม กฎหมายด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยมีประเด็นเชื$อมโยงกบัสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสารต่าง ๆ ที$ระบุในความตกลงขององคก์ารการคา้โลก (ร่าง) ความตกลง และขอ้ตกลงการคา้
เสรีทวภิาคี ซึ$ งสหภาพยโุรปเสนอ/ทาํกบัประเทศกาํลงัพฒันา 

 5.2 งานวจิยันี)จะใหค้วามสาํคญักบั ผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มยา (แผนปัจจุบนัและแผนโบราณ) วคัซีน 
และชีววตัถุ อยา่งไรก็ตาม อาจพิจารณาเครื$องมือแพทย ์เครื$องสาํอาง และอื$น ๆ ร่วมดว้ย 

 

6. วธีิการศึกษา 

  6.1 ทบทวนวรรณกรรมและวิจยัเอกสาร (documentary research) ตามประเด็นที$กาํหนดขอบเขต

งานวจิยั ในเอกสารต่อไปนี)  

  (1) ข้อกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทยที$เกี$ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

โดยเฉพาะพระราชบญัญติัสิทธิบตัร กฎหมายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (เช่น พระราชบญัญติัยา เป็นตน้) กฎหมายที$

เกี$ยวกบัการศุลกากร และการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ การบงัคบัใชก้ฎหมาย การพิจารณากรณีพิพาท เป็นตน้ 

  (2) ขอ้ตกลงการคา้เสรีระหว่างประเทศยุโรปและประเทศกาํลงัพฒันา ประมาณ 2 - 3 

ตวัอยา่ง เพื$อคน้หาและวเิคราะห์ประเด็นการเจรจาที$สหภาพยุโรปให้ความสนใจ เพื$อเตรียมการจดัทาํขอ้บท

สาํหรับการเจรจา 

  (3) ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปที$เกี$ยวขอ้ง เช่น กฎหมาย ACTA กรมศุลกากร 

และมาตรการ ณ จุดผา่นแดน การพิจารณากรณีพิพาท 

  6.2 สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน/ ผูรั้บผดิชอบที$เกี$ยวขอ้ง กฎหมายของประเทศไทยที$เกี$ยวขอ้ง 

  6.3 จดัประชุมหารือระดมความเห็นผูเ้ชี$ยวชาญเฉพาะดา้นต่าง ๆ เพื$อให้ความคิดเห็น และจดัทาํ

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

 

 

 



 
 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

งานวจิยัควรแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดดงันี)  

  7.1 โครงสร้างและกระบวนการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที$ เชื$ อมโยงกับด้านสาธารณสุข  
วธีิพิจารณากรณีพิพาท มาตรการ ณ จุดผา่นแดน 

  7.2 ขนาดของผลกระทบทั)งผลได้-ความเสียหายในฉากทศัน์ต่าง ๆ ตามประเด็นที$คาดว่าจะเป็น
ขอ้เสนอของสหภาพยโุรป 

  7.3 ท่าที (positioning) รวมถึงขอ้บทสําหรับการเจรจาที$จะเป็นประโยชน์กบัประเทศไทยมากที$สุด 
และ ในกรณีเสียประโยชน์นอ้ยที$สุด 

  7.4 มาตรการที$ควรดาํเนินการเพื$อรองรับผลกระทบเหล่านั)น รวมถึงประเด็นที$ตอ้งแกไ้ขกฎหมาย
และกฎระเบียบที$เกี$ยวขอ้งซึ$ งสอดคลอ้งกบัขอ้ 7.3 

 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะดงันี)  

  ระยะที$ 1: 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2556 ดาํเนินการวิจยั และผลการศึกษา รวม (ร่าง) รายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 

  ระยะที$ 2: 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2556 จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

ทั)งนี)จะมีการนาํเสนอ 

1. ผลการศึกษาต่อคณะกรรมการที$ปรึกษาฯ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2556 

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการประชุม public review ตามกระบวนการของ Health Impact 
Assessment ประมาณตน้เดือนสิงหาคม 2556 

9. คณะนักวจัิย 

9.1 นายภทัรศกัดิH  วรรณแสง  อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ ที$ปรึกษา 

      การคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

9.2 ดร.คมน์ทนงชยั ฉายไพโรจน์  ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลทรัพยสิ์นทาง ผูว้จิยัหลกั 

      ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

9.3 นายเรืองสิทธิH  ตนักาญจนานุรักษ ์ ผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลทรัพยสิ์น  ผูว้จิยั 
      ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง   



 
 

9.4 นางสาวสุจินต ์เจนพาณิชพงศ ์ ผูพ้ิพากษาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ  ผูว้จิยั 

      การคา้ระหวา่งประเทศกลาง     

9.5 นางสาวจารุนนัท ์อุยานนัท ์  ผูพ้ิพากษาศาลแพง่    ผูว้จิยั 

9.6 ดร.ภญ.ชุติมา อรรคลีพนัธ์ุ  สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ ผูว้จิยั 
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Health impact assessment of provisions in 

Thailand-Trade Partner Free Trade 

Agreements on health systems including 

access to medicines in Thailand: boarder 

measures and intellectual property law 

enforcement 

Executive Summary 

 

 In negotiations for a bilateral free trade agreement between Thailand and the European 

Union (EU), there are several appended provisions in the agreement for the Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) in particular the protection of intellectual 

property and border measures on imports and exports of goods, specifically intellectual property 

that may have an impact on medicines, including vaccines, pharmaceuticals, chemicals diagnosis, 

tools and materials, medical and health technologies. There were several affected parties, including 

the people of Thailand who are the consumer comprising innovative and generic pharmaceutical 

manufacturers, both domestic and international and health insurance funds, including hospitals and 

health facilities that are services providers. These are concerned matters that should be taken into 

account in the negotiations process before concluding the free trade agreement. 

 For the European Union, which is a group of developed countries focusing on the intellectual 

property rights very seriously because most of the developed countries benefit from their patens 

and the patent system over the developing countries on the issue of intellectual property including 

law enforcement and intellectual property related to goods or products which are the important 

issues to negotiate in the free trade agreement between Thailand and the European Union. 

 Preferably border measures about patent infringing goods in Thailand are still unclear and 

lack of integration and coordination system. It is necessary to study the provisional measures prior 

to instituting legal action according to the Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual 

Property and International Trade B.E. 2539 and custom measures in order to design or establish 

favorable inspection-related to patents especially pharmaceutical products or inventions related to 

health public health and hygiene for the purpose of import produce, research and access to 

medicines for people in the country. 

 The results from this research showed that the draft free trade agreement between Thailand 

and the European Union emphasizes on intellectual property law enforcement and will result to the 

increasing of border measures which are not good for the overall public access to the medicines and 



 
 

obstacle to the domestic pharmaceutical manufacturers and may lead to patent monopoly and 

higher medicine price. The study also found that the negotiate provisions to the issues related to 

intellectual property enforcement and border measures should be strictly guided by the TRIPs 

Agreement, primarily because it is fair, and reasonable. 

 This report found out about intellectual property law system including the dispute process 

and procedures and different processes on border measures that legal system and procedure on 

Thailand’s intellectual property measures and protection are not necessary to improvement and 

without concerns that intellectual property law enforcement are ineffective in terms of the law and 

the system because these are already complete. However, there are still lack of personnel practices 

and attitudes of policymaker while the border measures at the crossing may need to be updated to 

be clearer. 

 In the comparative analysis of the free trade agreement with the European Union may 

increase the burden to the parties and lead to a monopoly on intellectual property which makes the 

competition in the medicines market is not efficient and the local pharmaceutical industry is difficult 

to compete which will results to the price barrier to access to the medicines of the people. 

 In the analysis of intellectual property law enforcement and border measures of Thailand  

and the European Union which have an impact on health and the access to the medicines in Thailand 

found that for the infringement medical products, Thailand use the same standard as the normal 

goods. Goods infringing intellectual property rights are considered as prohibited goods. Thai 

Customs officials have the legal authority to seize or take any action and Thailand border measures 

has no ant significant effect to the access of the medicines. As for the border measures in Europe, 

patent rights enforcement and the problem of good delivery across border is within the jurisdiction 

of the member states. By the courts of individual countries and the European Union have no power 

in this matter directly. The implementation of the customs authorities of each country are under the 

rules and regulations of each member states. The principle of delivery goods across border which is 

exist in the European Union is the Council Regulation (EC) No 44/2001, which entered into force on 

Tuesday, 1 March 2002 (Brussels I Regulation), which is based on the principle stated in the Brussels 

Convention since 1968 (Brussels Convention of 1968), after that the European Union has issued the 

European Union's EC No.1383 /. 2003 which later came into as a principle law. 

 The law as stated in the European Union No. 44/2001 mentioned above that in the case of 

allegations that people or the company that has the nationality or location of head office in one 

country of a member states had a patent infringement unless there is any doubt about the integrity 

or defense of a patent. The court in the country where the patent was the court has the power to 

judge. The Court has power just for an urgent need to mitigate damages to the patent holder only 

which is equal to that if they have violated patents in countries that have not been patented, using 

the power of the court to issue a search warrant to seize the product is required, and the court shall 

have the power extremely limited. 

 In European Union countries, measures use with patented medicines are as well as other 

products. The customs officials, immigration or even to seize or attach any goods alone is only when 



 
 

there is clear evidence that the goods are imported or exported in violation of the law or the laws of 

the European Union member states in case of a request. For example, in France, to random brand of 

Italy from arrival passengers since it has been a request from Italy etc. But in other cases, it has to 

use benchmarks that the evidence is clear or has been requested by the owner of intellectual 

property rights. 

 For evaluating the benefits and losses that would occur if the country ratified the free trade 

agreement of the European Union on the issue of intellectual property enforcement and border 

measures, after considering the total aspects of the research, Thailand should follow the TRIPs 

Agreement essentially and do not agree to any expansion of intellectual property protection. 

Moreover, the researcher also added suggestions as below, 

 1. At present, there is no need to improve the legal system for enforcement of intellectual 

property rights in any way because the measures are fully completed. 

 2. Thailand should have clear measures on protection of intellectual property laws or 

regulations of the Customs Department. To facilitate the operation of the laws or customs 

regulations shall not add to the burden or complicated steps to importers or exporters and shall not 

be open to the monopoly whether directly or indirectly by the owner of the rights. 

 3. Food and Drug Administration and related Agencies should act proactively by issuing 

regulations for the inspection and control medicines pricing and sales of counterfeit drugs in the 

country to counterbalance the monopoly by the patent owner's rights abroad. 

 4. Government should have the measures to help Thai people for the opportunity to have 

access to quality medicines but cheap. These measures are such as enforcement of rights or other 

methods. 

 5. Thai government should establish an independent organization to monitor legislation and 

surveillance guarantee the hygiene of the people and responsible for monitoring and enforcing the 

patent law, intellectual property, contrary to the benefit of public health. This organization should 

have the power to prosecute the individuals alone whether revocation of patents filed or any other 

lawsuits on behalf of consumers. By Receiving the subsidies from the state budget and managed 

systematically. Such organizations should have a public organization under the supervision of the 

Ministry of Health. 

 


