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สหรัฐฯ สอเคาคุกคาม 
การเขาถึงยาในประเทศไทย 

ขอบังคับเรื่องสทิธบัิตรและการวางตลาดใหมทีเ่ขมงวด กําลงัเปนหวัขอเจรจาในการทํา ขอ 
ตกลงการคาเสรี (เอฟทเีอ) ระหวางประเทศสหรฐัฯ และปรเะเทศไทย ขอบังคับดังกลาวจะ 
จํากดัการแขงขนัและลดทอนโอกาสในการเขาถึงยาราคาไม แพงในประเทศไทย ซ่ึงจะเปน 
ภัยคุกคามตออนาคตของโครงการดูแลรกัษาผูติดเชื้อเอชไอว/ีผูปวยโรคเอดสในไทย         
ในปจจุบันโครงการฯประสบความสําเร็จได เพราะอาศยัยาชือ่สามญั (Generic drugs) ซ่ึงมี 
ราคาไมแพง ขอบังคับดังกลาวจะสงผลใหประชาชนนบัพันไมมีโอกาส ทีจ่ะไดรบัการ ดูแล 
รักษาทีม่ีประสทิธิภาพได อ ็อกแฟมคัดคานการทําขอตกลงการคาเสร ี ที่ระบุขอบังคับดาน 
ทรัพยสนิทางปญญาทีม่ีเนื้อหาทีเ่ขมงวดและผกูมัดเกินกวามาตรฐานท ี่ไดตกลงไวใน       
องคการการคาโลก 
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อภิธานศัพท    
ยาตานไวรสั (antiretroviral drugs--ARV): เปนยากลุมที่ใชรักษาการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวี ยาตาน 
ไวรัส ตางขนานกันจะใหผลการรักษาที่แตกตางกันตามวงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี      

คาเงนิบาท : อยูที อัตรา 38 บาท ซึ่งเทียบเทากับ 1.00 ดอลลารสหรัฐฯ, 0.80 ยูโร และ 0.55 ปอนด  

มาตราการบังคับใชสิทธิ (Compulsory License): เปนมาตรการของรัฐบาลที่อนุญาตใหเพิกถอนสิทธิบัตรได เพื่อ 
ใหอีกฝายหนึ่ง (รัฐหรือเอกชน) สามารถใชสิทธิบัตรนั้นได  โดยจายคาชดเชยตามสมควรใหแกผูทรงสิทธิ 

อํานาจดําเนนิการอยางรวบรัด (Fast Track): (หรือที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา อํานาจสงเสริมการคา (Trade 
Promotion Authority)หรือ TPA) เปนขั้นตอนตรากฎหมายของสหร ัฐฯ ที่ใหอํานาจแกฝายบริหารในการเจรจาทำ 
ขอตกลง ทางการคา จากนั้นจะเสนอขอตกลงนั้นตอรัฐสภาเพื่อลงมติวาจะ ‘รับ’ หรือ ‘ไมรับ’ โดยที่จะแกไขเนื้อหา 
ของขอตกลงใดๆ ไมได  

ขอตกลงเอพทีเอ (FTA-Free Trade Agreement): ขอตกลงการคาเสรี   

จีพีโอ (GPO-Government Pharmaceutical Organization): องคการเภสัชกรรม  รัฐวิสาหกิจในสังกัดของ 
กระทรวงสาธารณสุขของไทย    

NAPHA (National Access to Antiretroviral Program for People Living with HIV/AIDS): โครงการเขาถึงยา 
ตานไวรัสเอดสระดับชาติสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดสของประเทศไทย   

เอ็นจโีอ (NGOหรอืที่มีช่ือเต็มๆวา Non-governmental organization): องคกรพัฒนาเอกชน 

การนําเขาซอน (Parallel importation): การนําเขายาที่มีสิทธิบัตรจากประเทศที่สาม ซึ่งเปนยาที่ จะนําเขามา และ 
มีราคาตลาดถูกกวายาจากประเทศเจาของตนตํารับ สาเหตุที่ยาราคาถูกกวา เนื่องจากวิธีการกําหนดราคายา ที ตาง 
กันของบริษัทยาแตละแหง  

อาร ทีเอ (RTA-Regional Trade Agreement): ขอตกลงการคาภูมิภาค 

ทรปิส  (TRIPS-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): ขอตกลงวาดวยการคุมครองสิทธ ิ 
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   
ถึงแมวาโลกกําลังประสบภยัคุกคามดวยโรคระบาดใหมๆ  อยางไขหวดันก แตกลบัไมมีใครใสใจกับผล 
กระทบของขอบังคับทางการคา ทีม่ีตอเร่ืองสาธารณสุขมากเทาใดนกั เมื่อเร็วๆนี ้ รัฐบาลประเทศตางๆ 
ไดยืนยนัปณิธาน ทีจ่ะทํางานใหบรรล ุเปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development 
Goals) ใหได ซึ่งเปาหมายดังกลาว รวมถึงการตอสูกบัเชื้อเอชไอว/ีโรคเอดส ไขมาลาเรีย และโรค 
สําคัญ อ่ืนๆ อยางไรกดี็ ผลผูกพนัจากการที่สหรัฐฯทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศกําลงัพฒันาตางๆ 
เชน ประเทศไทย กล ับแทบไมไดรับความสนใจ ทัง้ๆทีจ่ะมีผลกระทบตอการเขาถึงยาทีม่รีาคาไมแพง 
เพือ่ใชรักษาโรค  ขอตกลงการคาเสรีเหลานี ้มิไดเพียงแคครอบคลุมถึงอัตราภาษศุีลกากรสําหรบัสินคา 
และบริการขามพรมแดนเทานัน้ แตรวมถึงการเปลีย่นแปลงขอบังคบัตางๆ ในการคุมครองทรัพยส ิน 
ทางปญญา ซึง่จะบอนทําลายระบบสาธารณส ุข เนือ่งจากการเขาถงึยาราคาไมแพงถูกจํากดั 

รายงานฉบบันี ้ พยายามเรียกรองใหเหน็ถงึผลซึง่อาจจะเกดิขึ้นกับการเขาถงึยา อันเนือ่งมาจากการ 
คุมครองสิทธใินทรัพยสินทางปญญาแบบใหม ทีร่ะบุไวในขอตกลงการคาเสรกีับสหรัฐฯ รายงานนีถ้ือ 
เปนสวนหนึง่ของบทวจิารณทัว่ไปตอขอบังคับทางการคาในขอตกลงการคาเสรี ซึ่งจะกอใหเกิดผล 
เสียหายตอการพัฒนา และการแกปญหาความยากจน1

ประเทศไทยถอืเปนตวัอยางทีดี่สําหรับโครงการแกไขการแพรระบาดของเชือ้เอชไอวี/โรคเอดส ทีม่ี      
ประสิทธภิาพในกลุมประเทศกําลงัพฒันา ดวยการใชมาตราการปองกันและการดูแลรักษาตัง้แตระยะ 
เร่ิมตน นบัต้ังแตเกิดการแพรระบาดในประเทศไทยมา มีประชาชนทัง้ผูหญงิ ผูชาย และเด็กไดรับเชื้อ 
เอชไอวีแลวจํานวนมากกวาหนึง่ลานคน และมีผูเสียชีวติจากการติดเชื้อเอชไอวีแลวมากกวาหาแสน 
คน   ความพยายามในการปองกนัการตดิเชื้อฯ ของประเทศไทย ชวยลดการติดเชื้อฯ ในราย ใหม ลงได 
มากกวาหาลานราย ซึง่นบัเปนความสําเร็จและเปนทีย่อมรับกันอยางกวางขวางในกลุมประเทศกําลัง 
พฒันา  แมกระนัน้กต็าม ยงัคงมผูีติดเชื้อฯ รายใหมเกิดขึ้นปละสองหมืน่ราย ในจํานวนนี ้คร่ึงหนึง่ของ 
ผูใหญทีไ่ดรับเชื้อฯเปนเพศหญิง 

การทีส่ามารถปองกนัการระบาดไมใหลุกลามใหญโตได ชวยใหประเทศไทยไมตองเสยีคาใชจายจํา- 
นวนมหาศาลในการดแูลรักษา เงนิแตละบาททีล่งทนุเพือ่การปองกนัและดูแลรักษาในทศวรรษที ่1990  
(พ.ศ. 2533 - 2543) ทำใหประเทศไทยสามารถประหยดังบประมาณ ทีจ่ะตองเพิม่เพือ่การดูแลรักษา 
ไดถึง 43 บาท ในป พ.ศ.2543 กระทรวงสาธารณสขุไดดําเนนิโครงการเขาถงึบริการยาตานไวรัสเอดส  
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ระดับชาติสําหรับผูติดเชื้อและผูปวยเอดส (National Access to Antiretroviral Program for People 
Living with HIV/AIDS หรือ NAPHA) โดยใหการรกัษาดวยยาตานไวรสัสามชนดิอีกสองปตอมา องค-
การเภสัชกรรมเริ่มผลิตยาตานไวรสั  “สูตรผสม” (Cocktail) สามชนดิที่เรียกวา GPO-vir ออกมา 
จําหนายในราคาเพยีง 1,200 บาทตอคนตอเดือน เมือ่เทยีบกับยายี่หอนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งม ี
ราคาถงึ 18,620 บาท 

ผลจากความพยายามเหลานีท้ําใหรัฐบาลไทยสามารถจดัหายาตานไวรัสใหแกประชาชนทีจ่ําเปนตอง 
ใชยาไดจํานวนเพิม่ข้ึน ปจจัยสําคญัที่สุดทีท่ําใหเกดิผลสําเร็จเชนนี ้ เนือ่งจากรฐับาลสามารถจดัหายา 
ชื่อสามญัราคาทีไ่มแพงมาใชได การแนะนํายา GPO-vir ออกสูตลาดชวยใหโครงการดแูลรักษาผูติด 
เชื้อเอชไอวี/โรคเอดสขยายขนาดไดมากกวาแปดเทาในชวงป พ.ศ. 2544-2546 โดยใชงบประมาณเพิม่ 
ข้ึนเพยีงรอยละ 40 เทานัน้ ดวยเหตทุี่มยีาชือ่สามัญ รัฐบาลจงึสามารถแจกจายยารักษาการติดเชื้อฯ 
/โรคเอดส เพือ่ชวยชวีติผูไดรับเชื้อเอชไอวีไดประมาณแปดหมืน่คน และมแีผนทีจ่ะขยายโครงการในป 
ตอๆไป 

แตในขณะทีป่ระเทศไทยกําลังดําเนนิโครงการใหการรักษาผูติดเชื้อฯ และตองการที่จะขยายโครงการ 
อยูนัน้ ประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหาความยุงยากทีร่ออยูขางหนา ยิง่เวลาผานไป จํานวนผูไดรับ 
เชื้อฯ ทีจ่ําเปนตองใช  “ยาสตูรที่สอง” (Second Line) เพิม่มากขึน้ทกุท ีเนื่องจากเชือ้ไวรัสมักจะดือ้ยา 
เมื่อใชยาไปไดระยะหนึง่ ทําใหการรกัษาดวยยา ‘สูตรที่หนึง่ (First-line)’ ไมไดผล และจําเปนตองใช 
“ยาสตูรที่สอง” การผลติยา GPO-vir ในประเทศสามารถทําไดถกูตองตามกฎหมาย เพราะยาสวน 
ประกอบทัง้สามตวัทีน่ํามาผลิตไดถูกคิดคนขึ้นกอนทีป่ระเทศไทยจะนําระบบการคุมครองสิทธบัิตรยา
มาใชในป 2542 เพราะฉะนัน้ ยาเหลานีจ้ึงไมสามารถจดสิทธบัิตรในประเทศไทยได  อยางไรกต็าม ยา 
สูตรที่สองนีเ้พิง่จะคดิคนไดเมื่อเร็วๆนี ้และจดสิทธบัิตรในประเทศไทยแลว โดยเฉลีย่แลว ยาเหลานีจ้ะ 
มี ราคาแพงกวายาสตูรที่หนึง่ถงึสิบส่ีเทา 

ดวยเหตนุี ้ อนาคตของโครงการดแูลรักษาในประเทศไทยจงึสอเคาวาจะเกดิปญหาได หากสหรัฐฯ 
กดดันใหประเทศไทยตองยอมรับขอบังคับวาดวยสทิธบัิตรยาและการวางตลาดชุดใหมท ี่เขมงวด ซึ่ง 
เปนหวัขอหนึง่ในการเจรจาขอตกลงการคาเสรีไดสําเร็จ การกดดันของสหรฐัฯ ใหไทยเพิม่การคุม 
ครองทรัพยสินทางปญญานัน้ ไมใชเร่ืองใหม แตเปนเรื่องทีเ่กิดมาเมื่อ 20 ป ีที ่ีแลว สหรัฐฯ ไดกดดัน 
ไทยดวยการตดัสิทธพิิเศษทางการคาตามระบบสิทธปิระโยชน ทั่วไปทางภาษศุีลกากร (General 
System of Preferences, GSP) ในชวงป 2532 ถึง 2534 เมื่อประเทศไทยถกูกดดันหนกัๆเขา จึง 
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แกไขกฎหมายสิทธบัิตรในป พ.ศ. 2535 โดยอนญุาตใหมีการจดสิทธิบัตรยาได และขยายอาย ุ ุสิทธบัิตร 
จาก 15 ป เปน 20 ป ประเทศไทยมกีารแกไขกฎหมายก ันอกีครั้งหนึง่ในป พ.ศ. 2542 ใหเปนไปตามขอ 
ตกลง วาดวยสิทธใินทรัพยสินทางปญญาทีเ่กีย่วกบัการคา (Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (TRIPS)) หรือขอตกลงทริปสขององคการการคาโลก 

ตามทีร่ะบุไวในขอตกลงทริปส กฎหมายสิทธบิ ัตรของไทยในปจจุบัน จึงมมีาตรการยดืหยุนตางๆ ซึ่ง 
ชวยใหยามรีาคาถกูลง เชน มาตรการการบังคับใชสิทธ ิ (Compulsory licensing) ซึ่งยอมใหรัฐบาล 
ยกเลกิสิทธบัิตรไดเพื่อตอบสนองความจาํเปนดานสาธารณสุข เมื่อไมนานมานีร้ายงานของธนาคาร- 
โลกกลาววา ‘…โดยการใชมาตรการการบังคบัใชสิทธิ จะชวยลดคาใชจายในการใชยาสตูรที่สองได 
รอยละ 90 รัฐบาลแหงราชอาณาจกัรไทยจะลดภาระงบประมาณในอนาคตไดเปนเงนิ 3,200 ลาน 
ดอลลาร (127,000 ลานบาท)’ ไปจนถงึป พ.ศ. 2568’   

อยางไรกดี็ ดูเหมอืนวาบทบญัญัติในขอตกลงการคาเสรรีะหวางสหรฐัฯ กับไทย นาจะจํากดัมาตราการ 
ยืดหยุนของรฐับาล ทีจ่ะนํามาตรการบังคับใชสิทธ ิมาใช และยังกอใหเกิดอุปสรรคในการผลติ และจัด 
จําหนายยาชือ่สามญั ขอบังคับดานทรพัยสินทางปญญาชดุใหมนี ้ เปนขอบังคับเร่ืองการคุมครองทีสู่ง 
กวาขอผูกพนัทีไ่ทยทําไวในขอตกลงทรปิส และจะบอนทำลายศักยภาพของประเทศไทย ในอนัทีจ่ะ 
จัดหายาตานไวรัสและยาอืน่ๆ ซึ่งมรีาคาไมแพงใหแกประชาชน 

ขอเสนอของสหรัฐฯ วาดวยสทิธใินทรัพยสินทางปญญาสําหรบัยาในการทาํขอตกลงการคาเสรีกับ 
ประเทศไทย ประกอบด วยบทบญัญัติตางๆ เชนเดยีวกับขอตกลงฯ ที่สหรัฐฯ เคยทํากบัประเทศอื่น 
แตในบางกรณี บทบญัญัติกลับเขมงวดยิ่งกวาขอตกลงฯ สวนใหญทีส่หรัฐฯ ทํามากอนหนานี ้ และ 
ครอบคลุมไปถึงการขยายอายสิุทธบัิตร การคุมครองขอมูลผลการทดสอบ และความเชือ่มโยงกนั 
ระหวางการอนมุัติให จดัจําหนายและสถานะของสทิธบัิตร นอกจากนี ้ ยังมบีทบัญญัติเพิ่มเตมิอ่ืนอกี 
ทีจ่ํากดัการนํามาตราการยดืหยุนในเรือ่งสิทธบัิตรยาและการวางตลาดที่มอียูมาใช เชน ขอกําหนด 
เกีย่วกบัเหตุผลในการนํามาตรการบังคบัใชสิทธมิาใช  การขยายขอบเขตของสิทธบัิตร และการจํากดั 
การคัดคานสทิธบัิตรใหเปนโมฆะ (Potentially invalid patents)  ทีก่ลาวทัง้หมดเปนขอกําหนด ที ่
เรียกรองเกนิกวาขอกําหนดทีร่ะบุไวในขอตกลงทรปิสขององคการการคาโลก ซึง่รวมเรยีกวา ‘ทริปส 
ผนวก (TRIPS-plus)’ และถูกนํามารวมไวในการเจรจาครั้งนี ้  ขอตกลงทริปสผนวกดงักลาว จะเปน 
อุปสรรคสําคัญตอโครงการดูแลรักษาโรคเอดสของประเทศไทย โดยจะสงผลใหประชาชนนบัพัน 
ขาดการดูแลรักษาทีม่ีประสิทธภิาพ 
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อ็อกแฟมเสนอวา ไมควรจะนําบทบญัญัติเรื่องทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงใหการคุมครอง เกนิ 
กวาขอผูกพันที่กําหนดไวในขอตกลงทริปส ไปอยูในขอตกลงการคาใดๆ ทีส่หรฐัฯ จะดําเนนิ 
การกบัประเทศกําล ังพฒันา อยางเชนประเทศไทย การเจรจาขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ 
ควรจะยติุเอาไวกอน เพือ่ใหมีการศกึษาถงึผลกระทบ ทีอ่าจเกดิขึ้นตอระบบสาธารณสุข เนือ่งจากบท 
บัญญัติที่เสนอมา การศกึษาดงักลาวตองเปนอิสระ และจะตองนําขอมูลการศึกษาทีไ่ดมาประกอบ 
การพจิารณา การเจรจาขอตกลงการคาใดๆ ในอนาคต ควรจะตองมคีวามโปรงใสมากกวาทีเ่ปนอยู 
และตองเปดเผยเนือ้หาการเจรจาใหสาธารณชนรับทราบ ประกอบกับนําขอกงัวลและขอเสนอของ 
ผูมีสวนได สวนเสยีจากภาคประชาสงัคมมาพจิารณาดวย ในการเจรจาขอตกลงการคาใดๆ กับสหรัฐฯ 
ประเทศไทยควรจะมหีลักประกนัวา สามารถดํารงไวซึ่งกฏหมายและตรากฎหมาย ตลอดจนกําหนด 
นโยบายตางๆ เพือ่รักษาไวซึ่งสทิธใินเเรื่องสาธารณสุข ทีส่งเสริมการเขาถึงยาทีร่าคาไมแพงไดอยาง 
มีประสิทธภิาพ ปลอดภัย และทัว่ถงึ  และไมควรนําเรื่องสขุภาพของประชาชนมาตอรอง หรือแลก 
เปลี่ยนในการตกลงทางการคา 
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1. บทนํา  
‘ผลทีไ่ดจากการใชยาตานไวรัสนัน้ แสดงใหเหน็ชดัเจนแลววา ทาํใหชวีิตของคนไขดีข้ึน และชวยให 
สามารถกลบัมาใชชีวิตประจําวนัไดอีกครั้ง คนไขมีระบบภูมิคุมกันและมภูีมิตานทาน ตอโรคติดเชื้อ 
ฉวยโอกาสทีดี่ข้ึน เหน็ไดชดัจากการทีค่นไขหลายๆ คนเดินยิม้เขามาหาหมอ พรอมกบัน้ําหนกัตัวที่ 
เพิม่ข้ึนเทากบัตอนทีย่ังไมปวย หลงัจากทีไ่ดกินยาตานไวรสั ิอยางถกูวธิีและสม่ําเสมอ คนไขก็ดูด ีข้ึน 
เหมอืนกบัคนทีม่ีสุขภาพปกติอยางเราๆ ’ 

(แพทยหญงิจันทรจิรา จติรักนท)ี 

การทีส่ามารถเขาถงึยารกัษาการตดิเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสได สรางความแตกตางอยางมหาศาลใหกับ 
ชีวติของผูไดรับเชื้อฯ และครอบครัว ไมเพยีงแตยาเหลานีจ้ะชวยใหมีอายยุืนนานขึน้เทานัน้ แตยังชวย 
ยกระดบัคุณภาพชวีติของผูไดรับเชื้อฯ ชวยลดทอนตราบาปและการเลือกปฏิบัติทีอ่าจจะตองไดรับ 
และชวยใหพวกเขามสีวนชวยเหลอืใหสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของครอบครัว ชมุชน และประเทศ 
โดยรวมดข้ึีนอีกดวย ประเทศไทยเปนตัวอยางทีดี่ในกลุมประเทศกําลงัพฒันา ทีไ่ดมีโครงการดแูล 
รักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยโรคเอดส ทีม่ีประสิทธภิาพและเปนประโยชนตอประชากรของประเทศ 
ประเทศไทยมรีะบบการดแูลรักษาสขุภาพ ทีใ่หยาตานไวรัส และการดูแลรักษาอื่นๆ ทีผู่ปวยจําเปน 
ตองไดรับ ดวยเหตทุีม่ียาชือ่สามญั รัฐบาลจึงสามารถแจกจายยารกัษาการตดิเชื้อฯ /โรคเอดส เพือ่ 
ชวยชวีติผูไดรับเชื้อเอชไอวไีดประมาณแปดหมืน่คน2 และมแีผนทีจ่ะขยายโครงการในปตอๆ ไป 

โครงการจดัหายาใหแกผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสของไทยนัน้ ดําเนนิการไดโดยอาศัยยาทีม่ีราคาไม 
แพง แตอนาคตของโครงการกําลงัถกูคกุคาม หากสหรัฐฯกดดนัใหไทยตองยอมรับขอบังคับวาดวย 
สิทธบัิตรยาและการตลาดชดุใหม ที่เขมงวดภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีไดสําเร็จ บท 
บัญญัติ ชดุใหมเหลานีจ้ะบั่นทอนศกัยภาพของประเทศไทย ในการจดัหายาราคาไมแพงใหแก  
ประชาชน   

การเจรจาขอตกลงการคาเสรีเร่ิมตนมาตัง้แตเดือนมถิุนายน 2547 และดําเนนิการเรื่อยมาในชวงสองป 
ทีผ่านมา ในขอตกลงการคาเสรีอ่ืนๆ เกาครั้งทีส่หรัฐฯ ไดเจรจาจนสําเร็จกับประเทศอื่นๆ ในสีป่ทีผ่าน 
มา สหรัฐฯ ใชวธิีกดดันอยางตอเนือ่ง จนทําใหประเทศเหลานัน้ตองยอมรับบทบญัญัติชุดใหม ในเรื่อง 
ทรัพยสินทางปญญาทีเ่ขมงวด และยอมทําขอตกลงดวย ทัง้นี ้ บทบญัญัติใหมดังกลาว จะเปน 
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อุปสรรคใหญหลวงตอความพยายาม ทีจ่ะลดราคายาใหถกูลง และเพิม่โอกาสในการเขาถงึยารักษา 
โรคใหมากขึน้ อีกทัง้ยงัมเีนือ้หาใหความคุมครองสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งมอียูในขอตกลงวาดวยสิทธใิน 
ทรัพยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวกับการคา (ทริปส)  ขององคการการคาโลก  นอกจากนีย้ังจะ          

• ขัดขวางหรอืประวงิเวลาการนํายาชือ่สามญัทีม่ีราคาไมแพงมาใช โดยการปดกั้นหรือจํากดัการใช   
มาตรการคุมครองสาธารณสขุ (Public health safeguards) ทีม่ีบัญญัติไวในขอตกลงทรปิส และ   

• บ่ันทอนการนําปฏิญญาโดฮา ขององคการการคาโลก ป 2001 วาดวยขอตกลงทรปิสและ 
สาธารณสขุ (Doha Declaration on TRIPS and Public Health) มาใช ซึง่ในปฏญิญายนืยนัวา 
สุขภาพของประชาชนมคีวามสําคญัสูงสุดเหนอืสิทธบัิตรของเอกชน 

การนําเอาหลกัเกณฑของ ‘ทริปสผนวก’ บรรจุไวในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ อาจเปนอปุสรรค 
รายแรงตอโครงการดแูลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสของประเทศไทย โดยลิดรอนสิทธิของ 
ประชาชนนบัพนัไมใหไดรับการดูแลรักษาอยางมปีระสิทธิภาพ อ ็อกแฟมเหน็วา สหรัฐฯควรทีจ่ะสนบั-
สนนุโครงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสของประเทศไทยใหมีความยัง่ยนื และดําเนนิโครงการ 
ไดในระยะยาว มากกวาทีจ่ะบอนทําลายโครงการดงักลาว ดวยการบรรจุมาตรการปดกั้นแอบแฝง ไว 
ในเนือ้หาขอตกลงการคาเสรไีทย-สหรัฐฯ ทีม่ีหลกัเกณฑเร่ืองทรัพยสินทางปญญาซึ่งเขมงวดมากยิง่ขึ้น 

ในขณะทีร่ายงานฉบบันี้เนนทีป่ระเด็นการดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทย แตก็ 
ไดต้ังขอสังเกตวา ผลกระทบในเชงิลบของบทบญัญัติวาดวยทรพัยสินทางปญญาทีเ่ขมงวดกวาเดิม 
นัน้ อาจสงผลกระทบถ ึงการรักษาโรคอืน่ๆ อีกหลายชนดิ รวมไปถึงโรคติดชื้อฉวยโอกาส ซึ่งมกัจะสราง 
ความทกุขทรมานใหแกผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสอยูเสมอ โรคติดตออ่ืนๆ และโรคเรื้อรังทัง้หลาย 
เชน โรคหวัใจและมะเร็ง      

2. สถานการณโรคเอดสในประเทศไทย 

ในประเทศไทยมผูีไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวีแลวเปนจํานวนกวาหนึง่ลานคน ซึง่เปนทัง้ผูหญงิ ผูชาย และ 
เด็ก และนบัต้ังแตมีการแพรระบาดเปนตนมา มผูีทีเ่สียชีวติไปแลวดวยโรคเอดสจํานวนมากกว าหา 
แสนราย แมวาความพยายามปองกนัการติดเชื้อฯ จะประสบความสําเรจ็ แตก็ยังมผูีติดเชื้อรายใหม 
เกดิขึ้นประมาณสองหมืน่คนในแตละป3
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ภาวะการติดตอของเชื้อเอชไอวีเกดิขึ้นอยางกวางขวางในชวงปลายทศวรรษ 1980 (พ.ศ.2523 – 
2533) และในระหวางป 2531-2532 การแพรระบาดเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในกลุมของผ ูใชยาเสพติด 
ชนดิฉีด ในบางจงัหวดัมีอัตราการระบาดของเชื้อเอชไอวสูีงกวารอยละ 50 ในป ี 2536 - 2540 
มีรายงานวามผูีไดรับเชื้อฯ จํานวน 8,325 ราย โดยทีเ่ชื่อวาเกดิขึ้นมากทีสุ่ด ในกลุมคนทีม่อีาชีพขาย 
บริการทางเพศ จํานวนผูขายบรกิารฯ เกือบครึ่งหนึง่ในจงัหวดัเชียงใหมไดรับเชื้อเอชไอว4ี  จากภาวะ 
การติดเชื้อฯ สูงในกลุมหญงิขายบรกิารฯ ทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีไปยงัชายทีม่าใช 
บริการ  และผูหญงิทีเ่ปนภรรยาหรอืคูรัก และลูก 

ความพยายามในการปองกนัเชงิรุก ชวยใหการแพรกระจายของโรคชะลอตัวลง และประเมนิวาสงผล 
ใหสามารถปองกนัการตดิเชื้อฯ ไดถึงหาลานราย5 อยางไรก็ตาม มีหลกัฐานแสดงวา การติดเชื้อฯ ใน 
กลุมประชากรทัว่ไปและเฉพาะกลุมกําลงัเพิม่ข้ึน เชน อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหมูวัยรุนเพิม่ข้ึนจาก 
รอยละ  11 ในป 2544 เปนรอยละ 17 ในปถัดมา6

ผูหญงิเปนฝายทีไ่ดรับผลกระทบอยางรนุแรงจากการแพรระบาดนี ้ ในชวงตนของการแพรระบาด หนึง่ 
ในสามของประชากรผูใหญทีไ่ดรับเชื้อเอชไอวีทัง้หมดในประเทศไทยเปนผูหญิง ซึง่มกัไดรับเชื้อฯจาก 
สาม ี หรือคูรักทีไ่ดรับเชื้อฯ จากการซือ้บริการทางเพศ ในขณะทีก่ารแพรระบาดของเชือ้ฯ ในประเทศ 
ไทยในชวงตนทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2543) เกิดขึ้นในกลุมผูขายบรกิารทางเพศกบัลูกคา แตใน 
อีกสิบปตอมา7 จํานวนผูไดรับเชื้อฯ รายใหมประมาณรอยละ 50 เปนกลุมคูสามภีรรยา 

คร่ึงหนึง่ของจํานวนผูไดรับเชื้อฯ รายใหมในผูใหญเปนหญงิ สถติิในปจจุบันแสดงใหเหน็วา รอยละ 70 
ของคนหนุมสาวในวยั 15-24 ปที่ไดรับเชื้อเชื้อฯ เปนหญงิ8 อัตราการติดเชื้อฯในหญงิมีครรภอยูใน 
เกณฑทีสู่งและแปรผัน ดังจะเหน็ไดจากอตัราการติดเชือ้ฯ รอยละ 0.5 ในป 2533 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 
2.4 ในป 2538 และลดลงเหลอืรอยละ 1.18 และ 1.09 ในป 2546 และ 2547 ตามลําดับ9

นอกจากผูหญิงจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสแลว ผูหญงิตองรับ 
ภาระหนกัเพิม่มากยิง่ขึน้ ในการดแูลสมาชกิในครอบครัวทีเ่จ็บปวย ซึ่งจํากดัโอกาสของผูหญงิทีจ่ะม ี ี 
งานทําหรอืไดรับการศึกษา ในหลายๆกรณี เด็กผูหญงิตองออกจากโรงเรียน เพือ่มาดูแลคนทีเ่จ็บปวย 
ในครอบครัว 
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เมื่อไมนานนี ้ รัฐบาลไทยสามารถควบคมุการแพรระบาดได นับวาเปนความกาวหนาทีสํ่าคัญยิ่ง โดย 
อาศัยโครงการปองกนัอยางจริงจงั ซึง่ประกอบดวย การสงเสรมิการใชถ ุงยางอนามัย การใชยาเพือ่ 
ปองกนั การตดิเชื้อฯ จากแมสูลูก ควบคูไปกับโครงการใหการดแูลรักษา จากโครงการทีป่ระสบความ 
สําเร็จดังกลาว ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรระบาดได และทําใหอัตราการติดเชื้อฯลดลงอยาง 
รวดเร็ว การทีป่องกนัการแพรระบาดไดนัน้ ชวยใหประเทศไทยลดคาใชจายทีต่องใชในการดแูลรักษา 
ไดเปนจํานวนมาก เงนิแตละบาททีล่งทนุไปเพื่อการปองกนัและการดแูลรักษาในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 
2533-2543) ชวยใหประเทศไทยประหยดัรายจายเพิม่เติมทีต่องใชในการดแูลรักษาไดถงึ 43 บาท10  
ความพยายามในการปองกนัของประเทศไทย ถ ือวาเปนความสาํเร็จและเปนทีป่ระจักษชัดในกลุม 
ประเทศกําลงัพฒันา11  

3. โครงการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยโรคเอดส  
‘การดแูลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยโรคเอดสเดินหนามาไกล ยาตานไวรสัในเมืองไทยมใีหใชหลาก 
หลายมากขึ้น โดยเฉพาะยาตานไวรัสทีผ่ล ิตในประเทศ ความสําเรจ็ของการดแูลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี 
จะเกดิขึ้นไมไดเลย ถาคนไขไมมีชองทางเขาถงึยาได... ราคายาตานฯทีเ่พิม่ข้ึนไมเพียงแตจะสงผล 
กระทบอยางใหญหลวงกบัคนทีต่องซือ้ยากินเอง แลวกย็ังจะกระทบถงึงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งจดั 
สรรใหแกโครงการดูแลรักษาสุขภาพดวย เราคงตองติดตามดูกนัวา นโยบายใหมที่รัฐบาลจะกําหนด 
ออกมา จะมผีลทําใหยาตานฯ ราคาแพงขึน้จนแบกรับไมไหวหรือไม’ 

(นายแพทยวรวุฒ ิโฆวชัรกุล) 

ในชวงแรก นโยบายรบัมือกับภาวะการติดตอของเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทย เนนไปทีก่าร 
ปองกนัการแพรระบาดของโรค และการรักษาเพือ่ปองกนัโรคตดิเชื้อฉวยโอกาสเทานัน้ ตลอดชวงเริ่ม 
ตนของการรณรงค ผูไดรับเชื้อฯ ยงัไมสามารถเขาถงึการรักษาโดยใชยาตานไวรสัได 

หลงัจากนัน้ รัฐบาลไทยจงึตระหนกัวา การปองกนัการตดิเชื้อฯ ในรายใหมเปนเรื่องสําคัญ แตก็จําเปน 
ตองมโีครงการดูแลรักษาสําหรับผูติดเชื้อฯ เดิมดวยเชนกนั  ในป 2535 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มใหเงนิ  
สนบัสนุนแกโครงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรสัสําหรบัผูติดเชื้อฯ จํานวนกลุมเล็กๆ  ในระยะแรก เปน 
การใหยาตานไวรัสชนดิเดียว (Mono-ARV therapies) คือ Zidovudine (AZT)  ผลปรากฏวาการรักษา 
ไมมีประสิทธภิาพและไมไดผล เนื่องจากเชือ้ไวรัสมีแนวโนมทีจ่ะกลายพนัธุและดื้อยา  ในป 2538 
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กระทรวงฯ จงึเปลีย่นไปใชการรักษาโดยใชตัวยารวมกนัสองชนดิ และอีกสองปตอมา จงึใหการรักษา 
ดวยยาตานไวรัสสามชนดิรวมกนั 

ในป 2543 กระทรวงสาธารณส ุขริเร่ิมโครงการ “เขาถงึการรักษา” (Access to Care หรือ ATC)’ เปน 
โครงการนํารอง เพือ่ประเมินความเปนไปไดในการใหการดูแลรักษาฟรี โดยมผูีติดเชื้อฯ จํานวน 630 
คนในโครงการในพืน้ทีห่กจงัหวดัภาคเหนอื ซึ่งเปนพืน้ทีท่ี่มีจํานวนผูไดรับเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส 
มากทีสุ่ด โครงการมวีตัถุประสงคเพือ่ประเมนิปญหาหลักๆ ที่จะเกดิขึ้นไดกับโครงการ เพือ่เตรียม 
พรอมกอนทีจ่ะขยายโครงการ12

ต้ังแตป 2544 ถึง 2546 จากโครงการนํารองเพือ่การเขาถึงการรักษาไดพัฒนาเปน ’โครงการเขาถงึยา 
ตานไวรสั สําหรับผูติดเชื้อฯ แหงชาต ิ (National Access to Antiretroviral Program for People 
Living with HIV/AIDS หรือเรียกยอๆวา NAPHA-โครงการนภา)’ ซึง่ใหบริการรกัษาโดยใชสูตรยาตาน 
ไวรัสสามชนดิทีห่ลากหลายใหเลอืกใชไดมากขึน้ ภายใตโครงการนี ้มีโรงพยาบาลประมาณ 400 แหง 
ไดเร่ิมใหบริการรักษาดวยยาตานไวรสั ผูที่ไดรับการรักษาจะถกูคัดเลือกโดยคณะกรรมการทองถิน่ ซึ่ง 
ประกอบดวยตัวแทนเจาหนาทีรั่ฐบาล เจาหนาทีส่าธารณสุข และองคกรพัฒนาเอกชน การตดัสินใจ 
ของคณะกรรมการจะอาศัยผลจากการประเมนิทางการแพทยของผูปวย ประกอบการตัดสินใจรับเขา 
โครงการ (เชน ระบบภูมิคุมกนัลดลง) ซึ่งเปนไปตามแนวทางปฎบัิติทีค่ณะกรรมการระดับชาติได กํา- 
หนดไว ผูปวยทีผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจะไดรับยาตานไวรัสโดยไมเสียคาใชจาย ยาเหลานี้ 
จัดสรรใหโรงพยาบาลทองถิน่ทัว่ประเทศโดยใชระบบโควตา โรงพยาบาลขนาดเลก็จะไดรับเงินอ ุดหนนุ 
ยาตานไวรสัจากรฐัสําหรบัคนไขคร้ังละ 20 คน สวนโรงพยาบาลทีข่นาดใหญกวา จะไดรับโควตายาให 
คนไข ไดคร้ังละ 40 คน 

ในป 2545 รัฐบาลไทยไดริเร่ิมระบบประกันสขุภาพแหงชาต ิ ซึ่งครอบคลุมการใหบริการกบัประชากร 
จํานวนรอยละ 95 ของประเทศ ระบบการประกันสขุภาพน ีใหบริการประกันสขุภาพพืน้ฐานในอตัรา 30 
บาทสําหรบัการพบแพทยแตละครั้ง13 ในตอนแรก ระบบ ’30 บาท’ นี้ไมไดรวมถงึการรกัษาดวยยา 
ตานไวรสั เพราะราคายาแพงและงบประมาณของรฐัมีจํากดั แมวาในเดอืนตุลาคม 2548 รัฐบาลได 
ประกาศวา ไดรวมการรกัษาดวยยาตานฯ เขาไวในโครงการ ’30 บาท’ แลวกต็าม แตจนถงึขณะนี ้ยงั 
คงตองการหารือเพิ่มเตมิในเรื่องหลกัการและวธิีปฏิบัติอีก 
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ถึงแมจะพบกบัอุปสรรคตางๆ แตรัฐบาลไทยสามารถใหบริการยาตานฯ แกผูติดเชื้อฯ ไดเพิ่มมากขึ้น  
สวนหนึง่เนือ่งมาจากงบประมาณทีจ่ัดสรรใหเพิม่ข้ึนเพือ่การรักษาด วยยาตานฯ กลาวคือ งบประมาณ 
สําหรบัยาตานฯ ในป 2547 เพิม่ข้ึนเปน 800 ลานบาท จากทีเ่คยจัดสรรใหเพียง 300 ลานบาทในป 
254614  แตปจจัยทีสํ่าคัญทีสุ่ด คือ รัฐบาลสามารถจดัหายาชือ่สามญัที่ราคาไมแพงมาใชในโครงการ 
ไดนั่นเอง 

ในชวงตน โครงการดแูลรักษาดวยยาตานฯ ของประเทศไทย ใชยายี่หอแจกจายใหกับผูปวย คิดเปน 
คาใชจายถงึ 380,000 บาทตอคนตอป ซึง่เปนราคาทีสู่งเกนิไป เมือ่เปรีบเทยีบงบประมาณทีม่ีอยู 
อยางจํากดัของรัฐบาล ในป 2545 องคการเภสัชกรรม ซึ่งเปนรัฐวสิาหกจิภายใตการกํากบัดูแลของ 
กระทรวงสาธารณสุข สามารถผลิตยาตานไวรสั ‘สูตรผสม’ ขนานแรกทีช่ื่อ GPO-vir ไดสําเร็จ ยา GPO 
-vir ซึ่งเปนยาขนาดตายตวั (Fixed-dose) สามชนดิ (Stavudine, Lamivudine และ Nevirapine) ผสม 
กัน ยานีก้ลายเปนยาตานไวรัส ทีร่าคาไมแพงและผูติดเชื้อฯ จํานวนมากในประเทศมกีําลงัพอทีจ่ะซื้อ 
ได  ในการใชยา GPO-vir จะเสียคาใชจายเพยีง 1,200 บาทตอรายตอเดือนเทานัน้ ในขณะทีย่ายี่หอ 
ชนดิเดียวกนัซึ่งนําเขาจากตางประเทศมรีาคาสงูถงึ  18,620 บาทตอเดือน 

ในระหวางป 2544-2546 โครงการดูแลรักษาผูติดเชื้อฯ ขยายตัวออกไปไดกวาแปดเทา โดยใชงบประ- 
มาณเพ ิ่มข้ึนเพยีงรอยละ 40 เทานัน้ จํานวนของผูติดเชื้อฯ ที่ไดรับการรกัษาเมือ่ปลายป 2547 อยูทีห่า 
หมืน่คน เมือ่เปรียบเทยีบกบัปจจุบันอยูทีป่ระมาณแปดหมืน่คน15       

‘เมือ่ตอนตนป 2547 ฉันเปนปอดบวม มไีขข้ึนสูง ตองเขาๆ ออกๆ โรงพยาบาลเปนประจํา พอมาเดอืน 
มิถนุายน 2548 ฉันไปตรวจ CD4 และตรวจเลอืดดวย พบวาตัวเองติดเชื้อเอชไอวี ฉันลาออกจากงาน 
ทีห่างสรรพสนิคา เพราะออนเพลยีจนทํางานไมไหว รูสึกออนแอเหลอืเกนิ แตครอบครัวและสามใีห 
กําลงัใจใหความหวงัเพือ่ตอสูกับโรคตอไปใหได ฉันรับยา GPO-vir จากโครงการ 30 บาทมาตั้งแต 
เดือนตุลาคม 2548 ไมทราบหรอกคะวายาตานไวรสัราคาเทาไหร เพราะรฐับาลเปนคนจาย ถาใหจาย 
เองคงไมมีปญญา เพราะเรามีรายไดจากสามเีพียงคนเดยีวเดอืนละ 5,000 บาท ทีช่วยแมเขาทํางาน 
รับซอมรองเทา เขาเองกติ็ดเชื้อฯเหมอืนกัน  วนัหนึง่เขาก็จะตองกินยาตานฯ ดวยเหมอืนกนั ถาตองซื้อ 
ยากนิเองทัง้สองคน คงไมไหวแน ตอนนีแ้ผลเปนของฉนักจ็างลงแลว ผิวกดู็ดีข้ึน ไมคันอกีแลวน้ําหนกั 
ข้ึนดวยคะ อาจจะขึ้นอกีหนอยกไ็ด หายดเีมื่อไหร ฉันจะไปหางานทีไ่มหนกัจนเกนิไปทํา’ 

(คุณรัชราภา อาย ุ25 ป เปนสมาชกิของเครือขายทองถิน่ของผูติดเชื้อฯ ในจงัหวดัเชียงใหม) 
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การผลติยาชื่อสามญัที่ใชรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในเมอืงไทย เปนสิ่งทีท่ําไดถูกตองตามกฎ- 
หมาย เพราะการคดิคนยาเหลานีเ้กิดขึ้น กอนทีป่ระเทศไทยจะนําระบบคุมครองสิทธบัิตรผลิตภัณฑ 
มาใชในป 2535  ดวยเหตนุี  จงึไมสามารถนํายาดงักลาวมาจดสทิธบัิตรในประเทศไทยได 

ถึงกระนัน้ การใหยาตานฯชนดิอื่นๆยังประสบอุปสรรคมาตลอด เพราะเปนยาทีจ่ดสิทธบัิตรในประเทศ 
ไทย หลงัจากป 2535  ยา Efavirenz ของบริษทัเมริค (Merck) เปนหนึง่ในจํานวนยาดังกลาว สําหรับ 
ยาทีติ่ดสิทธบัิตร กฎหมายไมอนุญาตใหรัฐบาลนําเขาหรือผลิตยาชือ่สามญัของยาตัวนัน้ได ถาไมใช 
มาตรการบงัคับใชสิทธเิพือ่ยกเลกิสิทธบัิตร (เปนตามขอบังคับทริปส ทีอ่งคการการคาโลกอนญุาต ให 
ทําได)  การเขาถงึสูตรยาอืน่ๆ นอกเหนอืจากยาตานไวรสัสูตรที่หนึง่ (First Line ARV) เปนเรื องสําคัญ 
ตัวอยางเชน บางคนอาจมอีาการแพยา Nevirapine (ซึ่งเปนยาตวัหนึง่ในสามชนดิ ที่เปนยาชือ่สามญั 
ทีรั่ฐบาลไทยใชในโครงการรักษาฯ ) และมีผลกบัตับและไต  จงึจําเปนจะตองใหยาอืน่แทน เชน ยา 
Efavirenz ของเมริค  แตยา Efavirenz ติดสิทธบัิตรและราคาแพงกวามาก ซึง่ทําใหคายาตานฯ แพง 
ข้ึนอีกเกอืบเทาตัว จาก 40 บาทเปน 75 บาท  แตรัฐบาลไทยกจ็ดัหายานีใ้หแกผูปวยทีแ่พ  Nevirapine 
ทีอ่ยูในโครงการนภา  นัน่จึงเทากบัเปนการเพิม่ภาระดานงบประมาณแกกระทรวงสาธารณสขุมากยิง่ 
ข้ึน ไปอีก 

นอกจากนี ้ ยาตานไวรัสไมใชยาเพ ียงกลุมเดียว ทีใ่ชในการรักษาใหไดผลเทานัน้ แตยังตองอาศยัยา 
กลุมอ่ืนเพือ่มารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสโดยตรงอีกดวย ยาตานไวรัสสามารถลดการเปนโรคติดเชื้อ 
ฉวยโอกาสลงได แตยาทีใ่ชรักษาโรคตดิเชื้อฉวยโอกาสโดยตรงกม็ีความสําคญั เพราะเปนยาทีส่ามารถ 
ใชชวยชวีติและลดปริมาณผูปวยในโรงพยาบาล ประเทศไทยรักษาโรคเชื้อราในสมอง (Cryptococcal 
Meningitis) ได ซึ่งเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสทีร่ายแรงถงึกบัทําใหเสียชีวติได เนื่องจากสามารถผลติยา 
ชื่อสามญัในราคาถกู ซึง่นาํมาใชแทนยา Fluconazole ทีบ่ริษัทไฟเซอร (Pfizer) พฒันาขึน้และสิทธ-ิ 
บัตร ไดหมดอายไุปแลว  อยางไรกดี็ ยังมยีาอืน่ๆ ทีจ่ําเปนสําหรบัการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และ 
ยังตดิสิทธิบัตรในประเทศไทยอยู  ดวยเหตุนี ้ยาจงึมรีาคาแพงเกนิกวาทีจ่ะนํามาใชในโครงการรักษาฯ 
ของรัฐบาลได เชน ยา Ganciclovir ของบริษัทโรช (Roche) ซึ่งเปนยาจําเปนสําหรับรักษาโรคติดเชื้อ 
CMV (Cytomegalovirus) ซึ่งเปนเชื้อโรคที่รายแรงถงึกับทําใหตาบอดและเสียชีวติ  แตเนื่องจากอาย ุ
สิทธบัิตรยายงัไมหมด จึงทําใหยามรีาคาแพงเกนิกวาทีจ่ะนํามาใชในโครงการของรฐับาลได (2,854 
บาทตอหลอดขนาด 500 มลิลิกรัม)  
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แมวาการรักษาดวยยาจะไมใชการแกปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการตดิเชื้อฯ /โรคเอดสไดครบถวน แตการ 
รักษานีถ้ือวาสรางประโยชนอยางมหาศาลใหกับผูไดรับเชื้อฯ ผูปวยโรคเอดสและสังคมโดยทัว่ไปได 
อยางไมตองสงสยั การรกัษาดวยยาชวยใหผูติดเชื้อฯ /ผูปวยโรคเอดส สามารถฟนกลบัมาชวยเหลอื 
ครอบครัว และชุมชนได ผูติดเชื้อฯ /ผูปวยฯ ทีเ่ปนพอแม สามารถมีชีวติที่ยนืยาวขึ้นและหาเลีย้งชพี 
ตัวเองกบัครอบครัวได 

ยิ่งกวานัน้ การรักษาดวยยาตานไวรสัยังชวยลดการเลือกปฏิบัติและลบตราบาป ทีสื่บเนือ่งมาจาก 
การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส และสรางแรงจงูใจใหคนมาตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวี ซึ่งจะชวยใหความ 
พยายามในการควบคุมและปองกนัขยายผลออกไป 

อยางไรกต็าม ขณะทีป่ระเทศไทยพยายามทีจ่ะขยายและประคับประคองใหการดูแลรักษาผูติดเชื้อฯ 
ดําเนนิตอไปได ปญหาและอุปสรรคกําลังรออยูเบื้องหนา นอกไปจากยาตานฯ สูตรทีห่นึง่ (First Line 
ARVs) ทีใ่ชในปจจุบันแลว ยาตานฯ สูตรที่สองและสาม (Second and Third Line ARVs) กม็ีความ 
จําเปนสําหรับประเทศไทย  เพราะโดยปกตแิลว เชือ้ไวรัสจะสรางภมูิตานทานใหกับตัวเอง ซึง่จะสงผล 
ใหเกดิการดื้อยาหลงัจากใชยาไประยะหน ึง  ตามแนวทางทีอ่งคการอนามยัโลกใหไวนัน้ ในทีสุ่ด ยา 
ตานฯ สูตรที่หนึง่จะใชไมได ผล และจําเปนตองใชยาสตูรที่สองแทน ยิง่เวลาผานไป จํานวนผูติดเชื้อฯ 
ทีจ่ําเปนตองไดรับยาสูตรทีส่องจะเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ   

ทวากลุมยาในสูตรที่สองไดคิดคนขึ้นไดไมนาน และได จดสิทธบัิตรในประเทศไทยไว จึงเทากบัวายา 
ตานฯ สูตรที่สองจะมรีาคาแพงเกนิไปสําหรับโครงการของรัฐ และผูไดรับเชื้อฯ ก็ไมมีกําลงัพอทีจ่ะหา 
ซื้อมากนิเองได องคการอนามยัโลกแนะนํายาสตูรที่สองไวเจ็ดชนดิ รวมถงึยา Lopinavir ซึ่งจดสิทธ-ิ 
บัตร ไวในประเทศไทยแลวและมีราคาแพงมาก ยาน้ําเชื่อม Lopinavir หนึง่ขวดมรีาคาสงูถึง 11,770 
บาท สวนยาสตูรผสมระหวาง Lopinavi และ Ritonavir  จํานวน 180 แคปซูลราคา 17,762 บาท  ขณะ 
ทีย่าสูตรผสมแบบเดียวกนั ที่ผลิตโดยบริษัทผลติยาชื่อสามญัในประเทศอนิเดีย มีราคา เพยีง 5,930 
บาทเทานัน้ แตก็ไมสามารถนําเขามาในประเทศได เน ื่องจากติดขอจํากัดดานสทิธบัิตร  จากยาตาน 
ไวรัสสูตรที่สองทัง้เจด็ชนดิที่องคการอนามยัโลกแนะนําใหใช มีอยูหาชนดิที่ยังตดิสิทธิบัตร อยูในขณะ 
นี ้และนาทีจ่ะนําเขาจดสิทธบัิตรในประเทศไทยในเรว็ๆ นี1้6   

‘คนทีไ่ดรับยาตานฯ สูตรแรกแลวมอีาการดื้อยา การรักษาตอไปก็เปลาประโยชน ถาผูติดเชื้อฯ 
ไมสามารถเขาถงึยาตานฯ สูตรที่สองได มีความเปนไปไดวาจะมผูีปวยรายใหมติดเชื้อไวรัสตัว 

สุขภาพประชาชนบนความเสี่ยง, เอกสารสรุปอ็อกแฟม,  เมษายน 2549  
 

15



ทีด้ื่อยานี ้และจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาสตูรที่สอง ซึง่สวนมากยงัติดสิทธบัิตร และไมสามารถ 
ผล ิตในเมอืงไทยได.’ 

(สุวลัย เฉลมิพนัธุเมธากลุ พยาบาลของโครงการปองกนัและรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีในจงัหวดัเชียงใหม) 

‘เราชนะมาครัง้หนึง่แลวดวยการลดราคายาสูตรแรกลงไปได เราจะตองชนะอีกครั้ ดวยการลดราคา 
ยาสตูรที่สองใหได’ 

(แพทยหญงิโซฟ เลอเกอร โครงการปองกนัและรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีในจงัหวดัเชียงใหม) 

ประเทศไทยไมมีหลกัประกนัวา จะมงีบประมาณเพยีงพอเพือ่มาซือ้ยาตวัใหมๆ  ในอนาคตได แรง 
กระทบภายนอกและปจจยัจากตางๆ สามารถสรางความเสยีหายใหแกภาวะการเงนิของรฐับาลได ดัง 
จะเหน็ไดจากวิกฤตเศรษฐกจิป 2540 ที่สร างผลกระทบรุนแรงแกโครงการตางๆ ของรัฐบาล เปนเหตุ 
ใหตองปรบัลดงบประมาณทีใ่ชในการปองกนัและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสลงอยางมาก  
งบประมาณรายจายของประเทศไทยสําหรบัโครงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ซึ่งรวมถงึยา 
ตานไวรสัและยารกัษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ลดลงจาก 1,419 ลานบาทเหลอืเพยีง 1,099 ลานบาท 
ในชวงป 2539-2545 17    

ขอบังคับเร่ืองการวางตลาดและสิทธบัิตรยาทีเ่ขมงวดชดุใหม ที่ระบุในขอตกลงการคาเสรขีองสหรัฐฯ 
อาจทําใหตีความไดวา คนทีม่ีเงนิเทานัน้ทีจ่ะสามารถหาซือ้ยาสตูรที่สองหรือยาตวัใหมๆ มากนิได 
เพราะ ยาทีม่อียูจะมแีตยายี่หอทีติ่ดสิทธิบัตรและราคาแพงสงูลิบเทานัน้ ดวยคาใชจายทีสู่งขึ้นในการ 
รักษาดวยยาตานฯ สูตรที่สองและยาทีติ่ดสิทธบัิตรอื่นๆ โครงการดูแลรักษาของประเทศไทย จะไม 
สามารถตอชีวติใหกบัผูติดเชื้อฯ ในระยะยาวได 

4. สทิธิบัตรที่เปนอุปสรรคตอการดูแลรักษาผูไดรับเชือ้ฯ 
ปญหาการดูแลรักษาเชือ้เอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทยทีไ่มทั่วถงึ เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัย ซึ่ง 
ปจจัยหนึง่ คือ งบประมาณสนบัสนุนบริการดานสขุภาพทีไ่มเพียงพอ แตสิทธบัิตร กถ็ืออุปสรรคท ี่ 
 สําคัญยิง่อยางหนึง่ตอการดูแลร ักษา และผลกระทบจากปจจยันีม้ีแนวโนมทีจ่ะเลวรายลงเรือ่ยๆ ถา 
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รัฐบาล ไทยลงนามในขอตกลงการคาเสรีกบัรัฐบาลสหรัฐฯ ทีร่ะบุบทบัญญัติเร่ืองทรัพยสินทาง 
ปญญาทีเ่รียกวา ‘ทริปสผนวก’ ไว 

บรรดาบริษัทยายกัษใหญโตแยงวา เปนเรือ่งจําเปนทีจ่ะตองยกระดบัการคุมครองทรัพยสินทาง 
ปญญาใหสูงขึ้น เพือ่ที่จะมรีายไดไปสนับสนนุงานวจิัยและพฒันาผลติภัณฑ แตตามรายงานการเงนิ 
ประจําป 2547 ของบริษัทเหลานี ้กลับพบวา บริษัทยาเจ็ดแหงทีม่ีขนาดใหญสุดของสหรฐัฯ ใชเงินโดย 
เฉลี่ยเพยีงรอยละ 14 ของรายไดเพือ่งานวิจยัและพฒันาฯ ในขณะทีใ่ชเงนิถงึรอยละ 32 เพื่อการตลาด 
โฆษณาประชาสัมพนัธ และการบริหารจดัการ  จากรายงาน บริษทัเหลานีม้ีผลกําไรคิดเปนรอยละ 18 
ของรายได ซึ่งมากกวางบประมาณทีใ่ชไปในการทํางานวจิัยและพฒันา 18 นอกจากนีง้านวจิัยสวนใหญ 
ทีอุ่ตสาหกรรมยาดําเนนิการนั้น มเีปาหมายเพยีงเพือ่จะคนหายารุนใหมที่มรีาคาสูงขึ้นจากยาสตูรเดิม 
ทีม่ีอยูแลว (เรียกยาจําพวกนีว้า “ยาพวง” Me Too Drugs) หรือหาหนทางขยายอํานาจการผูกขาด 
โดยนํายาตวัเดิมมาใชในรูปแบบใหม ยกตัวอยางเชน ในจํานวนยาใหมทัง้หมดทีผ่านการอนมุัติของ 
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัฯ ในระหวางป 2532-2543 นัน้ มีเพยีงรอยละ 15 เทานัน้ ทีม่ี 
องคประกอบของโมเลกลุ (Molecular entities) ใหมและพอทีจ่ะยอมรับไดวามกีารพฒันาดานการ 
รักษาทีเ่หนอืกวาผลติภัณฑตัวอื่นๆ ในตลาด19

แทจริงแลว งานวจิัยหลายชิ้นทีท่ําโดยอตุสาหกรรมยา จะใชงานวจิัยเบือ้งตนทีรั่ฐบาลสหรฐัฯ เคยให 
ทนุ สนบัสนนุเปนฐานในการคิดคนตอยอด ซึ่งมมีูลคามากเกอืบเทากับเงนิทีอุ่ตสาหกรรมยา ลงทนุใช 
ไปในงานวจิัยและพฒันาของตนเอง20 อีกทัง้รัฐบาลยงัอุดหนนุการลงทนุอุตสาหกรรมในสวนของงาน 
วิจยั ดวยการยอมใหนํารายจายจากงานวจิัยและพฒันามาลดหยอนภาษไีด (อัตราภาษีเงนิไดนติิบุค -
คล อยูทีป่ระมาณรอยละ 34) สําหรับยาทีจ่ําเปนในประเทศร่ํารวยและยากจน เชน ยาตานไวรัสนัน้ 
บริษัทยาสามารถคืนทนุไดจากตลาดทีท่ํากําไรไดในกลุมประเทศทีพ่ัฒนาแลว สวนตลาดยาในประเทศ 
กําลงัพฒันาในทวปีเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต  ทัง้หมดรวมกนั คิดเปนเพยีงรอยละ11 ของตลาดยา 
โลกเทานัน้21  ภาคเอกชนทํางานวจิัยเรือ่งปญหาสขุภาพเฉพาะในประเทศกําลงัพฒันานอยมาก เนือ่ง 
จากไมใชตลาดที่จะทํากําไรใหอยางงาม  บริษัทเอกชนจงึไมเคยเหลียวแลงานวจิัยวคัซีนเอชไอวี มา 
กอน จนกระทัง่สถาบนัภาครัฐใหเงินลงทนุแกงานนีม้ากขึน้ ดังนัน้ สัญญาประชาคม (Social 
contract) ที่วา ผูบริโภคจะจายเงนิคายาทีแ่พงขึน้เพยีงระยะเวลาหนึง่เทานัน้ เพือ่แลกกับประโยชน 
จากสิง่ประดิษฐคิดคนใหมทีจ่ะเกดิขึ้นมาตาม ซึ่งถือวาเปนหลกัการทีม่าของสทิธใินเรื่องสทิธิบัตร  
แตทั้งหมดนีไ้มสามารถใชไดกับประเทศสวนใหญในโลกทีส่าม 
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ผลจากการรองเรียนของสมาคมผูผลิตและวจิัยเภสัชภัณฑแหงอเมริกา (Pharmaceutical Research 
and Manufacturers Association of America หรือทีเ่รียกยอๆวา PhRMA) ทีอ่างวาพวกตนตองสญู 
เสียรายไดนับลานๆ ดอลลาร เน ืองจากระบบคุมครองสิทธบัิตรที่หละหลวม ทําใหสํานกังานผูแทนการ 
คาของสหรฐัฯ (Office of the United States Trade Representative หรือที่เรียกยอๆวา USTR) 
กดดันประเทศไทยใหเพิม่ความเขมงวดในกฎหมายสทิธบัิตรเพิ่มมากขึ้นนบัต้ังแตป 2528 เปนตนมา 
ผลจากการรองเรียนเหลานี ้ทําใหสหรัฐฯ ปฏิเสธทีจ่ะใหสิทธพิิเศษทางการคาตามระบบสิทธปิระโยชน 
ทัว่ไปทางภาษศุีลกากร (General System of Preferences หรือที่เรียกยอๆวา GSP) แกสินคานําเขา 
จากประเทศไทยในระหวางป 2532-2534 เมื่อถูกกดดนัอยางหนกัเขาประเทศไทยกย็อมแกไขกฎหมาย 
ส ิทธบัิตรที่มีอยูในป 2535 โดยยอมใหสิทธิบัตรแกเวชภัณฑ พรอมทัง้ขยายอายสิุทธบัิตรจาก15 ป เปน 
20 ป  และในป 2542 กฎหมายกไ็ดรับการแกไขอีกครั้งเพือ่ใหเปนไปตามขอตกลงทรปิสขององคการ 
การคาโลก 

ปจจุบัน ประเทศไทยและสมาชกิสวนใหญขององคการการคาโลก ตองปฏิบัติตามบทบญัญัติเกี่ยวกบั 
ยาทีก่ําหนดไวในขอตกลงทรปิส สําหรับประเทศทีพ่ัฒนานอยทีสุ่ด ยังไมตองดําเนนิการตามขอตกลงนี ้
จนกวาจะถงึป 2559 ดวยเหตุผลดังกลาว โอกาสทีป่ระเทศไทยจะผลติหรือนําเขายาชือ่สามัญราคาถกู 
ขนานเดียวกบัยาสทิธบัิตรจึงถูกลดิรอนไป เวนแตจะมีการใชมาตรการบังคบัใชสิทธิทีท่ริปสเปดชองไว 
ให 

เชนเดยีวกบัทีอ่นญุาตไวในขอตกลงทรปิส กฎหมายสทิธบัิตรของไทยทกุวนันี ้ ยินยอมใหใชมาตรการ 
ยืดหยุนซึง่อาจชวยลดราคายาลงไดบาง เชน การบังคบัใชสิทธิและการนําเขาซอน (Parallel 
importation) ถึงแมวาการบังคับใชสิทธจิะไมคอยถกูนํามาใช แต ก็ยงันบัวาเปนเครื่องมือเชงินโยบาย 
ทีสํ่าคัญของรัฐบาลประเทศตางๆ อยูดี เพราะการขูวาจะนํามาตราการนี้มาใช กลายเปนอํานาจตอรอง 
ในการเจรจากบับริษัทยา เพือ่ใหลดราคาลงได อยางเชน ในป 2544 ประเทศแคนาดาขูวาจะใชมาตร-
การบงัคับใชสิทธใินการจดัหายาปฏชิีวนะ Cipro เพือ่รับมือกับความแตกตืน่จากโรคแอนแธรกซ  
ในทีสุ่ดบริษัทไบเออร ผูผลิตยา Cipro กย็อมตกลงลดราคายาให22  ในเดอืนตุลาคม 2548 วุฒิสมาชกิ 
สหรัฐฯ ชารลส ชูเมอร (Charles Schumer) ก็ขูวาจะใชมาตรการบงัคับใชสิทธกิับยาปองกนัโรคไขหวดั 
นก หากบรษิัทโรช ซึง่เปนผูทรงสทิธิไมยอมตกลงใหบริษัทผลิตยาชือ่สามัญผลิตยาตัวนี ้ เพื่อเพิม่ 
ปริมาณ ยาใหมากขึ้น ถงึแมโรชพยายามจะเจรจาตอรอง แตหลงัจากนัน้ไมนาน กต็องยนิยอมทาํ 
ขอตกลง กบัผูผลิตยาชือ่สามัญหลายแหง23   
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แมภาคประชาสังคมของไทยจะพยายามกดดันสกัเทาใด แตจนถงึขณะนี ้ รัฐบาลไทยกย็ังไมยอมใช 
‘มาตรการยดืหยุน’ ของทรปิสอยูดี แตอาจจําเปนตองใชมาตรการเหลานีใ้นอนาคต เนือ่งจากคาใชจาย 
ในโครงการรักษาพยาบาลทีพุ่งสูงขึ้น รายงานของธนาคารโลกซึง่ตีพมิพเมื่อเร็วๆ นีก้ลาววา ‘ถาใช 
มาตรการบงัคับใชสิทธเิพือ่ลดคาใชจายของยาสตูรทีส่องใหไดรอยละ 90 รัฐบาลไทยจะลดภาระ งบ 
ประมาณ จนถึงป 2568 ไดประมาณ 3,200 ลานดอลลาร (คิดเปนไทย 127,000 ลานบาท) และ 
สามารถ ตัดคาใชจายตอคนตอปไดกวาครึ่งหนึง่ ซึ่งเทากบัเปนการประหยดัคาใชจายของโครงการเพื่อ 
การเขาถงึยาตานไวรสัเอดสสําหรบัผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดสจาก 2,145 หลอืเพยีง 940 ดอลลาร 
ตอคนตอป’24   

อยางไรกต็าม บทบญัญัติในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ สอเคาวาจะจํากดัโอกาสของรฐับาลใน 
การ ใชมาตรการบังคบัใชสิทธิ และอาจสรางอปุสรรคอื่นๆ ข้ึนอีก โดยการปดกั้นการผลิตและวางตลาด 
ของยาชือ่สามญัดวย ยิง่ไปกวานัน้ การคดัคานผลบงัคับใชของสิทธบัิตรอาจทําไดยากขึน้ เมือ่ไมนาน 
มานี ้องคกรภาคประชาสงัคมของไทยใชมาตรการกฎหมายทางเลอืก (Alternative legal means) เพือ่ 
ขอใหเพกิถอนสิทธบัิตรยาร ักษาการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสที่มชีื่อวา Didanosine (ddI) ใหเปนโมฆะ 
(ดูในกรอบ)    

องคกรภาคประชาสงัคมของไทยคดัคานขอใหสิทธบัิตรเอชไอว/ีเอดสเปนโมฆะจนสําเรจ็25

องคกรภาคประชาสงัคมของไทย โดยเฉพาะอยางยิง่องคกรดานสาธารณสุขและองคกรผูติดเชื้อฯ 
และผูปวยโรคเอดส มบีทบาทสําคัญตอความสําเรจ็ในการรับมอืกับการแพรระบาดของโรคมาตลอด 
การรวมพลงัและการรณรงคขององคกรเหลานี ้ กอใหเกดิผลกระทบอยางมหาศาล ตอการปฏิบัติทํา 
ตามพนัธสญัญา ทีจ่ะตองรักษาพยาบาลผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส รวมทัง้จดัหายาตาน ไวรัสให 

นอกจากนี ้ องคกรเหลานีย้ังมบีทบาทในการอภปิรายเรือ่งกฎหมายสทิธบัิตรและการสาธารณสุข 
อยางแขง็ขันตลอดมา ในป 2545 ในคดีความทีม่ลูนิธิเขาถงึเอดส  มูลนธิิเพือ่ผูบริโภค และผูปวย 
โรคเอดส ฟองคัดคานสทิธบัิตรสําหรับยา ddI ทีป่รับปรุงสูตรขึ้นมาใหม ซึ่งเปนยาตานไวรัสสําคัญ 
ชนดิหนึง่ของบริษัทบริสตอล-ไมเออร สควิบบ (บีเอ็มเอส) จนสําเรจ็  เดิมทเีดียว ยาตัวนีจ้ดสิทธบัิตร 
เอาไวในสหรฐัฯ เมื่อป 2532 กอนทีป่ระเทศไทยจะผานกฎหมายซึง่กําหนดใหมีการคุมครอง 
ผลิตภัณฑยา ทันททีี่กฎหมายสทิธบัิตรของไทยมผีลบังคับใช บริษัทบเีอ็มเอสยืน่คําขอจดสทิธิบัตร 
สูตรยาตัวหนึง่ในประเทศไทย ยาตวันีใ้ชงายกวาและมผีลขางเคยีงนอยกวา 
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จากนัน้กอนทีจ่ะไดรับสิทธบัิตร บริษัทบเีอ็มเอส็ขอแกไขคําขอจดสิทธิบัตร ใหขยายขอบเขตของ 
สิทธบัิตรใหครอบคลุมความแรงของยา (Drug strengths) ทกุระดับ 

ในตอนแรก กลุมภาคประชาสังคมเหลานีร้ วมกบัผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส โตแยงวา การยอมให   
จดสิทธบัิตรไมชอบดวยกฎหมาย เพราะการขยายขอบเขตสิทธบัิตรทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ปรากฏวากลุมภาคประชาสังคมชนะคดี จากขัน้ตอนตอสูคดี ไดทําใหเกิดคําพพิากษาทีสํ่าคญั ทีใ่ช 
เปนบรรทดัฐานทางกฎหมายแกผูบริโภคในฐานะโจทกในคดีสิทธบัิตรยา 

แตบริษัทบีเอ็มเอสยืน่อุทธรณ กลุมภาคประชาสังคมจึงฟองคดีใหมกลาวหาวาสทิธบัิตรที่ขอจดนั้น 
ไมมีคุณสมบัติตามขอกําหนดวาตองเปนสิ่งใหมและผานขั้นตอนการคิดคนขึ้นมาใหม  ขณะที่คดีอยู 
 ในระหวางการพิจารณาของศาลนัน้ บริษัทบเีอ็มเอสตัดสินใจยติุคดีดวยการประกาศยอมสละสทิธ-ิ 
บัตร นีใ้นประเทศไทย  นีจ่ึงทําใหรัฐบาลไทยเริม่ผลิตยาเม็ดชื่อสามญั ddI  

คดีของยา ddI  แสดงใหเหน็วิธกีารทีบ่ริษัทยาสามารถหาทางใชกฎหมายสิทธบัิตร เพือ่ขยายขอบเขต 
สิทธบัิตรอยางทีไ่มนาจะเปนไดอยางไร  ส่ิงหนึง่ทีเ่ปนอนัตราย คือ โอกาสทีจ่ะยืน่ฟองคัดคานการใช 
สิทธบัิตรโดยมิชอบอยางกรณีดังกลาว จะเปนไปไดยากยิง่ขึ้นภายใตขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ 
ฉบับนี ้ 

กุญแจสําคัญในการลดราคายาอยูทีก่ารทําใหเกดิการแขงขันกนัในหมูผูผลิตหลายๆราย แต สิทธิบัตร 
ทําใหผูผลิตมีอํานาจผกูขาดเหนอืการผลติและราคายา วิธีทีไ่ดผลที่สุดในการลดราคา และขยายการ 
เขาถงึยา คือ การสงเสรมิให เกดิการแขงขันจากการผลิตยาชือ่สามัญ ราคายาทีแ่ตกตางระหวางยา 
ชื่อสามญักับยาสิทธบัิตรในประเทศไทยในปจจุบัน แสดงใหเหน็วายาทีจ่ดส ิทธบัิตรที่สําคญัๆ ที่ใชเปน 
ยาทางเลอืกสําหรบัยาตานฯ สูตรที่หนึง่และสูตรที่สอง รวมถงึยารกัษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส อาจม ี
ราคาแพง กวายาชือ่สามญัทีเ่ปนคูแขงถงึสิบเทา  เมือ่จํานวนผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส ทีต่อง 
เปลี่ยนยาจากสูตรที่หนึง่เปนสูตรที่สอง มจีํานวนเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ คาใชจายยอมสูงพุงขึ้นราวติดจรวด 
นัน่คือ คาใชจายเฉลีย่สําหรับยาตานฯ สูตรที่หนึง่อยูที ่ 19,271 บาทตอป ในขณะทีค่าใชจายเฉลีย่ 
สําหรบั ยาตานฯ สูตรทีส่องอยูที ่269,496 บาท26  
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เรื่องราวชวีิตของผูปวยหญิงคนหนึง่ที่เชียงใหม 

นอยพบวาตัวเองติดเชื้อเอชไอวีเมือ่ป 2538 ซึ่งตอนนัน้เธอตั้งทองดวย โชคดีทีลู่กเธอไมติดเชื้อไปดวย 

‘ฉันเปนปอดบวม รวมทัง้โรคติดเชื้อฉวยโอกาสอกีหลายโรค ไปรักษาทีโ่รงพยาบาล เมื่อป 2545 
หมอใหยาตานไวรสั (GPO-vir) มา โชคดีที่คารักษาเบกิจากระบบประกนัสุขภาพแหงชาตไิด พอมา 
ป 2547 ฉันตองเปลีย่นไปใชยาสตูรที่สอง ก็ยังไดยาจากระบบประกนัสขุภาพอยู ทกุวันนี ้ฉันทํางาน 
กับเครือขายผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เปนงานรณรงคและพดูคุยกับผูคนถงึผลกระทบตางๆ ของขอ 
ตกลงการคาเสรีตอสาธารณะ 

‘ฉันไมเหน็ดวยอยางยิง่กบัการทําขอตกลงการคาเสรไีทย-สหรัฐฯ ในขณะนี ้อยากใหรัฐบาลไทยระงบั 
การทําขอตกลงเสยีเพราะวา รัฐบาลสหรัฐฯ ไมไดจะผูกขาดตลาดยาของไทยเทานัน้ แตจะยืนกราน 
ใหรัฐบาลไทยขยายอายสิุทธิบัตรยาออกไปใหเกินกวา 20 ปอีกดวย ผลก็คือยาจะราคาแพงกวานีอี้ก 
สําหรบัทกุๆ คน โครงการประกันสขุภาพแหงชาต ิ (30 บาท) ไมมงีบประมาณมากพอจะจายคายา 
ตานไวรสัสูตรทีส่องและสามไดหรอกคะ ถายาตานไวรัสข้ึนราคา โครงการกจ็ะไปไมรอด ผูติดเชื้อฯ 
และผูปวยโรคเอดสเปนแสนๆ ทีจ่ําเปนตองกนิยาประทงัชีวติก็จะไดรับผลกระทบมหาศาลทเีดียว 

‘ขอตกลงขอตกลงการคาเสรไีทย-สหรัฐฯ จะอนญุาตใหบริษัทยาทัง้หลายสามารถแกไขเพิ่มเติมยา 
ซึ่งมอียูในปจจุบัน ดวยการเติมสารพเิศษหรอืสวนผสมยาลงไป แลวนําไปข้ึนทะเบียนใหม ในฐานะ 
ยาทีจ่ดสิทธบัิตรใหม ผลก็คือ สิทธบัิตรจะไมมีวนัหมดอายเุลย แลวเรากจ็ะไมสามารถผลิตยา 
ชื่อสาม ัญในประเทศไทยไดสักท ี

‘ยงัมีอีกนะคะ ถาเกดิวิกฤตการณข้ึน รัฐบาบของประเทศกําลังพฒันาและประเทศดอยพฒันา 
สามารถอางสทิธทิีจ่ะใชมาตรการบังคบัใชสิทธ ิ และผลิตยาติดสิทธบัิตรในทองถิน่ในฐานะยา ชื่อ 
สามญั หรือไมกน็ําเขายาชือ่สามญัราคาถูกจากประเทศอื่นๆ ได แตตามขอตกลงขอตกลงการคาเสร ี ี 
ไทย-สหรัฐฯ สิทธนิีจ้ะถูกปดกั้นหรืออาจถกูยกเลกิไปเลย’ 
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5.ปญหาบทบัญญัติเร่ืองทรัพยสินทางปญญาในขอตกลงการ
คาเสรี  

“…เราจะหาทางรวมบทบญัญัติตางๆ ทีจ่ะยกระดบัระบบทรัพยสินทางปญญา และภาษศุีลกากรของ 
ประเทศไทย ใหไดมาตรฐานตามทีก่ําหนดไวในขอตกลงการคาเสรี ทีท่ําไปเมือ่เร็วๆ นี้เอาไวดวย…” 
(ผูแทนการคาของสหรฐัฯ 12 กมุภาพนัธ 2547) 

บทบญัญัติเร่ืองสิทธใินทรัพยสินทางปญญาถกูนําเขาสูการเจรจาอยางเปนทางการระหวางไทยกับ 
สหรัฐฯ เปนคร้ังแรกในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2549 มีเหตุผลหนกัแนนทีท่ําให นากงัวลวา ในทายทีสุ่ด 
ขอตกลงอาจสงผลกระทบตอการเขาถงึยาตางๆ ใประเทศไทยได ประการแรก สหรัฐฯกําหนดแบบแผน 
ของการเจรจาขอตกลงการคาเสรีทีผ่านมานีเ้อาไวแลว โดยบังคบัใหยอมรับขอ กําหนดเรือ่งสิทธบัิตร 
และการตลาดของยาซึง่เขมงวดมากขึน้ ขอบังคับเหลานีล้วนมเีนือ้หาท ี่เกินกวาขอบังคับทีม่ีในขอตกลง 
ทริปสขององคการการคาโลก ประการทีส่อง จากขอมูลลับทีร่ั่วไหลออกมา27ชี้วา การทําขอตกลง    
การ คา เสรีไทย-สหรัฐฯ อาจจะมขีอกําหนดทีเ่กินเลยไปกวาขอตกลงการคาเสรี  ซึ่งทํากบัประเทศอื่น    
ในหลายๆ เร่ือง โดยปดกัน้มาตรการยดืหยุนสําคญัๆ ทีเ่กีย่วของกบัขอบังคับเร่ืองสทิธิบัตรยา และ 
การตลาด 

มาตรฐานดานทรพัยสินทางปญญาในขอตกลงการคาเสรีที่สหรัฐฯทํากับประเทศกาํลังพฒันาทัง้หลาย 
ทีเ่สร็จส้ินไปเมื่อเร็วๆ นี ้ ลวนมเีนื้อหาเกนิกวาขอผูกพนัตามขอตกลงทรปิสขององคการการคาโลก 
ทัง้สิ้น อีกทัง้ยงัขัดแยงกบัปฏิญญาโดฮาขององคการการคาโลกในป 2544 วาดวยทริปสและสาธารณ- 
สุข ที่ยนืยนัสิทธขิองรัฐบาลทัง้หลายที ่ ‘จะใชขอตกลงทริปสซึ่งมคีวามยืดหยุนอยางเต็มที’่ เพือ่ ‘คุม 
ครองระบบสาธารณสุขและสนบัสนุนการเขาถงึยาสําหรบัประชาชนอยางท ัวถงึ’  ยิ่งไปกวานัน้การนํา 
เอาบทบญัญัติเร่ืองทรัพยสินทางปญญาเหลานี ้บรรจุไวในขอตกลงการคาเสรี เปนการฝาฝนกฎหมาย 
ของสหรฐัฯ เองอีกดวย กลาวคอื พระราชบัญญัติอํานาจสงเสริมการคา (Promotion Authority Act 
หรือทีเ่รียกยอๆวา TPA) ซึง่ผานการอนมุัติของรัฐสภาสหรัฐฯ ในป 2545 นั้น กําหนดใหผูแทนการคา 
สหรัฐฯ  ‘ตองเคารพในปฏญิญา [โดฮา] วาดวยทริปสและสาธารณสุข’ 28

นบัต้ังแตรัฐสภาสหรฐัฯ ผานกฎหมายทพีเีอในป 2545 ขอตกลงการคาเสรีทกุฉบับทีส่หรัฐฯ เจรจา 
สําเร็จ  ลวนมบีทบญัญัติเร่ือง ‘ทริปสผนวก’ วาดวยประเด็นตอไปนีเ้ขาไปดวยทัง้สิน้ 
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• อายุสทิธบัิตรที่ยาวขึน้ บทบญัญัติในขอตกลงการคาเสรี จะกําหนดใหรัฐบาลยดือายกุาร 
คุมครองสิทธบัิตร ออกไปมากกวาระยะเวลาสงูสดุ 20 ป ทีต่กลงกันไวในขอตกลงทรปิส โดยให 
รวมระยะเวลาลาชาในระหวางการใหสิทธบัิตรหรือการอนญุาตใหวางตลาดเพิม่เขาไปดวย การยดื 
ระยะเวลาการผูกขาดเชนนี ้จะยิง่ทําใหการนํายาชือ่สามัญทีร่าคาไมแพงมาใชตองลาชาออกไปอีก    

• การจํากดัการใชขอมูล (Data Exclusivity) ขอตกลงการคาเสรีกอใหเกดิอํานาจผูกขาดระบบ 
ใหมข้ึน แยกตางหากจากเรื่องสิทธบัิตร ดวยการสกดักั้นการขึน้ทะเบยีน (เชน การอนุมติัใหวาง 
ตลาด) ของยาชือ่สามัญเปนเวลาอยางนอย 5 ปและอาจจะถงึ 10 ปหรือนานกวานัน้กไ็ด ขอตกลง 
ทริปสคุมครองเพยีง ‘ขอมูลไมพึงเปดเผย (Disclosure Data)’  จากการทดสอบยา (Clinical trials) 
ของบริษัทยายี่หอ เพือ่ปองกนั ‘การใชขอมูลทางพาณชิยอยางไมเปนธรรม’ ซึง่ไมไดกําหนดเรื่อง 
ระยะ เวลาการผูกขาดไวแตอยางสด แตบทบญัญัติของขอตกลงการคาเสรี หามไมใหหนวยงาน 
กํากบัดูแลเร่ืองยาอาศยัขอมูลเหลานัน้ เพือ่ใชเปนเกณฑเปรียบเทยีบวามสีรรพคุณเทากับยายีห่อ 
และอนญุาตใหยาชือ่สามัญวางตลาดได  

การกระทําเชนนีจ้ะชะลอเวลาหรอืขัดขวางการผลติยาชือ่สามญัไมใหออกมาแขงขนัได แมวาจะไม 
มีอุปสรรคเร่ืองสทิธิบัตรก็ตาม เมือ่ไมสามารถอาศยัใชขอมูลของบริษัทตนตํารับได ผูผลิตยาชือ่ 
สามญัยอมตองสญูเสียเวลาและสิ้นเปลอืงเงนิทนุโดยไมจําเปน เพือ่ทดสอบความปลอดภัยและ 
ประสิทธศัิกยของยาอกีครั้งและขออนุญาตจําหนาย บริษัทผูผลิตยาชื่อสามญัซึ่งมกีําไรนอย ยอม 
ไมสามารถทําเชนนัน้ได ยิ่งไปกวานัน้ การทดสอบซ้ําอาจเปนการผดิจริยธรรมดวย เพราะจําเปน 
ตอง ใชคนในกลุมตัวอยางควบคุม (Control group) ใหกินยาหลอก (Placebo)  แมวาในเวลานัน้ 
คนเหลานีจ้ะเปนโรครายแรงจนอาจเสยีชวีิตได  ทั้งๆ ที่รูอยูแลววามียาทีใ่ชรักษาไดผลอยู นอกจาก 
นี ้ การใชมาตรการบังคบัใชสิทธอิาจกลายเปนเครื่องมือเชิงนโยบาย ทีไ่มอาจเปนจริงขึ้นมาได 
เพราะจะไมมีผลิตภัณฑยาชื่อสามญัตัวใดที ผานการรบัรองและสามารถวางตลาดไดทันเวลา เนือ่ง 
จากมาตรการบังคับใชสิทธไิมสามารถจะเพกิถอนการคุมครองขอมูลได29  

• ความเชือ่มโยงระหวางการอนุญาติจัดจําหนายและสถานะของสทิธบัิตร บทบญัญัติใหม 
ในขอตกลงขอตกลงการคาเสรี หามไมใหหนวยกํากบัดูแลเร่ืองยาขึน้ทะเบยีนยาชือ่สามญัขนาน 
เดียวกบัยามยีีห่อ จนกวาสิทธบัิตรของยามียีห่อจะหมดอายลุง หนวยงานกํากบัดูแลซึ่งมหีนาที่ 
รับรองความปลอดภัยและประสิทธศัิกยของยา ตองกลายเปน ‘ตํารวจสิทธบัิตร (Patent police)’ 
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เนือ่งจากภาระการบงัคับใชทรัพยสทิธิ ์ (Property Rigths) สวนบคุคลเปลี่ยนจากผูทรงสทิธ ิ ไปอยู 
ทีน่วยงานกาํกับดูแลของรัฐ บทบัญญัติเหลานีย้ังกดีกันมาตรการบงัคับใชสิทธ ิ ไมใหมีผลบังคับ 
ใชอีกดวย เพราะจะไมมียาชื่อสามญัใดไดรับอนุญาติใหวางตลาดไดในชวงอายขุองสิทธิบัตร และ 
ดวยเหตนุี ้บทบัญญัติเหลานี ้ จะชะลอไมใหมยีาชือ่สามัญราคาไมแพงขนานเดยีวกับยาใหม ออก 
มาในตลาดได จนกวาสทิธิบัตรจะหมดอายุลง 

ขอเสนอขององคกรผูแทนการคาของสหรฐัฯ ในเรื่องสทิธิบัตรและการคุมครองเกีย่วกับยา ร่ัวไหลออก 
มาเปนครั้งแรก หลงัจากการเจรจาในประเด็นนีใ้นเวทเีมื่อวันที ่ 9-13 มกราคม 2549 ทีเ่ช ียงใหม เมือ่ 
พจิารณาเนือ้หาของขอเสนอดูแลว จะเหน็ไดวามีบทบญัญัติที่กลาวถึงขางตนรวมอยูดวย และในบาง 
กรณีก็มลัีกษณะเขมงวดมากยิง่กวาขอตกลงการคาเสรีสวนใหญทีส่หรัฐฯ ทํามากอนเสยีอีก นอกจาก 
นัน้ ขอเสนอดงักลาวยงัมบีทบัญญัติอีกหลายขอ ทีไ่มเคยระบุไวในขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ฉบับ 
กอนๆ  

อ็อกแฟมมคีวามเปนหวงอยางยิง่ในเรื่องผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากบทบญัญัติใหมทีเ่ขมงวดดังกลาว
ตอประเทศไทย เนือ่งจากยาชือ่สามัญมีความสําคญัตอระบบการดแูลรักษาสขุภาพถวนหนา ส่ิงทีน่า 
เปนหวงมากไปกวานัน้ คือ ผูได รับเชื้อฯและผูปวยโรคเอดสจะไดรับผลกระทบ จากบทบญัญัติดังกลาว 
อยางหลกีเหลีย่งไมได 

อ็อกแฟมไดวเิคราะหบทบญัญัติที่ไดเสนอมาแลว และขอชื้ใหเห็นถงึประเด็นตางๆ ทีน่าปนหวง ดังตอ 
ไป นี ้ 

• การขยายอายุสทิธบัิตร อายสิุทธบัิตรจะยาวนานมากยิง่ขึ้น โดยไมมีเพดานสงูสุดกําหนดไว ทัง้นี ้
ใหเปนไปตามกฏหมายของสหรัฐฯ เนือ่งจากความลาชา “ทีไ่มมเีหตุอันสมควร” ในการออกสทิธิ-
บัตร และการอนญุาตใหจําหนาย เมือ่เปรียบเทยีบกบัขอตกลงฯ ทีส่หรัฐฯ ทํากบัสิงคโปรหรือขอ 
ตกลงการคาเสรีกลุมประเทศอเมริกากลาง (the Central America Free Trade Agreement, 
CAFTA) ขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มขีอกําหนดที่ตางออกไป โดยทีอ่ายสิุทธบัิตรจะขยาย 
ออกไป เพือ่ชดเชยเวลาเนือ่งจากความลาชาทัง้ทีเ่กดิขึ้นในสหรฐัฯ และประเทศไทย 

• การจํากดัการใชขอมูล การกําหนดบทบญัญัติเพื่อคุมครองขอมูลการทดสอบยา (ควบค ูไปกับ 
ระบบสิทธบัิตร) ใหเอื้อตอการผกูขาดของบริษทัยายีห่อตางๆนัน้ สามารถทําไดหลากหลายวธิี 
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ผลทีม่าตาม คือ บทบญัญัติเหลานีจ้ะปองกนัไม ใหมีการจําหนายยาชือ่สามัญ ไมวาดวยการใช 
มาตรการบงัคับใชสิทธ ิหรือแมแตในกรณีทีไ่มมีสิทธบัิตรอยูก็ตาม        

• สิ งทีต่างไปจากบทบญัญัติของ CAFTA คือ ขอบเขตการคุมครองขอมูลจะครอบคลุม 
อยางกวางขวาง รวมไปถงึ ‘ขอมูล’ ทัง้หมด ไมเฉพาะแต ‘ขอมูลไมพงึเปดเผย (Disclosure 
Data)’ เทานัน้ ดังนัน้ หนวยงานกํากบัดูแลของไทยจะไมสามารถใช แมแตผลการทดสอบ 
ยา (Clinical trials) ทีตี่พิมพแลวในวารสารทางวทิยาศาสตรของสหรฐัฯ เพือ่ข้ึนทะเบียน 
ยาสามญัได ดังทีป่ฏิบัติกันอยู ูในปจจุบัน 

• การคุมครองขอมูลนีจ้ะตองใหแกผลิตภัณฑยาทกุประเภท ทีน่ำเขามาในประเทศไทย 
ไมใชเฉพาะยาทีคิ่ดคนขึ้นมาใหมเทานัน้ การคุมครองขอมูลนีจ้ะมีผลบังคบัใชแมแตกับ 
ผลิตภัณฑ  ทีไ่มไดจําหนายในประเทศไทย แตวางขายในตลาดสหรฐัฯ หรือประเทศอื่นๆ 
หรือแมวาผลิตภัณฑนัน้จะเปนแคสวนผสมสารเคม ี (Chemical entities) ที่มีอยูแลวใน 
ประเทศไทยกต็าม 

• ระยะเวลาการคุมครองทีเ่สนอ คือ ‘อยางนอยหาป’ นบัต้ังแตวันทีอ่นุญาตใหวางตลาดได 
ใน แตละประเทศ ซึง่เปนการคุมครองทีเ่กนิกวาระยะเวลาสงูสดุหาปทีก่ําหนดไวในกฎ- 
หมายของสหรัฐฯ เสยีอีก ในกรณปีระเทศไทย อาจกลายเปนการใหความคุมครองนาน 
เก ือบ 10 ปก็ได ถาบริษัทยาทีข่อใบอนญุาตวางตลาด จะประวงิเวลารอจนกระทัง่อาย ุ ุ 
การคุมครองหาปในสหรัฐฯ ใกลจะสิน้สุดลง แลวจึงยืน่ขอขึ้นทะเบยีนยาในประเทศไทย   

• ถาเปนยาทีจ่ําหนายอยูแลวในรูปแบบหนึง่ และมกีารคิดคนมาใชในรูปแบบใหม หรือเปน 
ยาทีจ่ําเปนตองยืน่ขอทดสอบยา และขออนญุาตจําหนายใหม เนื่องจากมวีธิีการใชใหม 
(เชน ยาสําหรับเด็ก) ยาของบริษทัยาเหลานัน้จะไดรับการคุมครองการผูกขาดเพิม่ข้ึนอีก 
สามป ซึ่งเปนขอกําหนดทีเ่กนิกวาขอตกลงฯ ทีส่หรัฐฯ ทําไวกับสิงคโปร ประเทศแถบ 
เทอืกเขาแอนดีส และกลุมประเทศทวปีอเมริกากลาง  

• ความเชือ่มโยง หนวยงานกํากบัดูแลเร่ืองยาของประเทศไทย จะกลายเปน ‘ตํารวจสทิธ ิบัตร’ 
โดยมหีนาทีค่อยคุมครองผูทรงสทิธไิป และทําใหตองมีหนาทีส่อบสวนและยนืยนัวา ไมมขีอเรียก 
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รอ งดานสทิธบัิตรใดๆ พัวพนัอยูกับผลิตภัณฑยาชื่อสามญัตัวใหม ถามีการเรยีกรองสิทธใิดๆ อยู 
ไมวาจะสมบรูณหรือไม ประเทศไทยจะตองปฏิเสธการอนญุาตใหวางตลาด หนวยงานกํากบัดูแล 
ยังจะตองแจงใหผูทรงสทิธทิราบโดยตรงวา ผูทีจ่ะมาละเมดิสิทธกิารขึ้นทะเบยีนยานัน้เปนใคร   
อีกดวย       

• ขอจํากัดวาดวยเหตผุลในการนํามาตรการบงัคับใชสทิธิมาใช  บทบญัญัติเหลานีจ้ะจํากัด 
สิทธขิองประเทศไทยอยางเด็ดขาด เพือ่ไมใหนํามาตรการการคุมครองของทรปิสทีสํ่าคัญๆ มาใช 
ได ซึ่งเปดชองใหรัฐบาลเพกิถอนสทิธบัิตรได โดยปราศจากขอจํากัดในเหตผุลทีน่ํามาตราการ 
บังคับ ใชสิทธิม์าใช  ตราบเทาทีผู่ทรงสทิธไิดรับคาชดเชย ‘ตามสมควร’ บทบัญญัติเหลานีแ้ตกตาง 
จากบทบญัญัตที่กําหนดไวในขอตกลง CAFTA หรือ FTA ฉบับอ่ืนๆ ตรงทีก่ารใชมาตรการบงัคบั 
ใชสิทธจิะถกูจํากดัให ใชไดเฉพาะกรณี เพือ่แกไขการปฏิบัติที่ตอตานการแขงขันเพือ่สาธารณะโดย 
ไมหวงัผลทางการคา หรือเพือ่กรณี ‘ฉุกเฉินระดับประเทศ’ หรือ ‘ฉุกเฉินเรงดวน’ เทานัน้  ในจุด-
ประสงคขอหลังๆ นี ้ เอกชนจะไมสามารถใชมาตราการบังคับใชสิทธิไ์ด และผูทรงสิทธกิ็ไม   จําเปน 
ตองเปดเผยขอมูลหรือกรรมวิธทีางเทคนคิ (Technical know-how) ตามทีร่ะบุไวใน สิทธบัิตร ให 
ทราบดวย  นัน่กเ็ทากบัเปนการถวงเวลาหรือทําใหมาตรการบังคบัใชสิทธไิมสามารถ นํามาใชได 
จริง ขอจํากัดเหลานีอ้าจบั่นทอนศกัยภาพของรฐับาลในการตอรอง เพือ่ทําใหยาตดิสิทธิบัตร 
ราคาถกูลง หรือเพื่อสนบัสนนุใหผูผลิตยาชือ่สามัญเขามาผลติยาแขงขัน ซึง่จะสามารถลดราคายา 
ลงและเพิม่การเขาถึงยาได    

• การขยายขอบเขตของสทิธบัิตร:  ส่ิงทีต่างจากขอตกลงเอฟทเีอ ทีส่หรัฐฯ ทํากับสิงคโปรหรือ 
กลุม ประเทศในทวปีอเมริกากลาง คือ บทบญัญัติใหมนี้ จะกําหนดใหมีการใหสิทธบัิตรแกการ 
ใชใหม (New uses) หรือวิธีการใชใหม (New methods of using) ของผลิตภัณฑที่มีและรูจักกัน 
อยูแลว30 ซึ่งเปดชองใหบริษัทยาทัง้หลายใชกลยทุธอนัแยบยล เพ ื่อยึดระยะเวลาการผูกขาดตลาด 
ออกไปอยางไมรูจบ หรือ “สิทธบัิตรแบบไมมีวนัตาย (evergreen)” ดวยการใหสิทธิบัตรเพิม่ 20 
ปกับการใชเพือ่การรักษาแบบใหม  (New therapeutic uses) สําหรับยาเดมิที่มอียูแลว โดยไม 
จําเปนตองมกีารคิดคนใหม          

• การจํากดัการคัดคานสทิธบัิตรที่นาจะเปนโมฆะ   ส่ิงทีแ่ตกตางจากขอตกลง CAFTA คือ 
การคัดคานขอใหสิทธบัิตรเปนโมฆะไมไดกอนการจดสิทธบัิตร กฎหมายไทยในปจจุบันยอมใหม ี ี 
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การดําเนนิการทางกฏหมายเพือ่กรณีด ังกลาวอยู ซึ่งจะชวยหลกีเลี่ยงการจดสิทธิบัตรทีม่ีเงื่อนไข 
เปนโมฆะ และปองกนัความลาชาในการแขงขันของยาชื่อสามญั31         

สถาพร วยั 36 ป 
นักเคลือ่นไหวทางสงัคมดานเชือ้เอชไอวี/โรคเอดสของเครอืขายผูติดเชื้อและผูปวยเอดส 
(PLWHA)  

 ‘ผมรูเร่ืองผลกระทบของเอฟทเีอไทย-สหรัฐฯ จากเครือขายฯ ขอมูลเกีย่วกบัผลรายของเอฟทไีทย-
สหรัฐฯ โดยเฉพาะเรื่องสทิธิในทรัพยสินทางปญญา คนทัว่ไปไมคอยมใีครรูเร่ือง ผมกเ็ลยไปทํางาน 
กับเครือขายฯ เพือ่เอาขอมูลมาบอกกบัประชาชน 

‘ขอบังคับเร่ืองสิทธใินทรัพยสินทางปญญา มนัไมไดมีผลกระทบเฉพาะพวกเราผูติดเชื้อฯ และผูปวย 
โรคเอดสเทานัน้ มนัจะกระทบผูปวยและเกษตรกรทกุคน จะมกีารจํากดัการเขาถงึยาตานไวรสั และ 
ยาจะแพงขึน้ ถารัฐบาลไทยยอมตามขอตกลงเรือ่งสิทธผูิกขาดทางการตลาด (Market-exclusivity) 
และการขยายอายสิุทธบัิตรของยาตานไวรัส ควรจะตองตัดเรื่องสิทธผูิกขาดทางการตลาด และ 
การขยายอายสิุทธบัิตรออกจากการเจรจา 

 ‘รัฐบาลไทยสามารถทําการคากบัประเทศอื่นๆ ได แตอยาทําใหเราเดือดรอน เพราะขอตกลงการคา 
ฉบับนีม้ันเกีย่วของกบัความเปนความตายของประชาชน ที่จําเปนตองไดยามารักษาตัว รัฐบาลตอง 
หวงสวสัดิภาพของคนไทย ผมเองตองใชยาไปตลอดชวงชวีติที่เหลอื และชีวติผมคงไมรอด ถาไมมยีา 
ราคาถกูใหผม ผมไมไดเรียกรองอยากจะร่ํารวย แคเรียกรอใหผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดสมีชีวิตรอด 
ตอไปเทานัน้เอง’   

6. ถกูหรือผิด  

สิทธบัิตรเปนผลงานสรางสรรคทางกฎหมาย ระบบสทิธิบัตรกอใหเกิด ‘ทรัพยสิทธิ ์ (Property Right)’ 
ในความร ูเร่ืองตางๆ เพือ่สงเสริมใหคนประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ  ผูสรางสรรคความรูมีความชอบธรรม 
ทีจ่ะไดรับผลตอบแทนจากการคิดคนและแรงงานทีล่งไป ดวยเหตทุีท่รัพยสินทางปญญา (Intellectual 
property) เปนสิง่ทีจ่ับตองไมได แตในขณะเดียวกนั คนจํานวนมากสามารถหาประโยชนได พร อมๆกนั 
โดยไมตองเสยีคาใชจายเพิม่เติม ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีการอนญุาตการผกูขาดชั่วคราว (Temporary 
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monopoly license) เพื่อปองกนัไม ให ผูอ่ืนนําไปใช  อยางไรก็ตาม ระบบปองกนัทรพัยสินทางปญญา 
มีข้ึนมาเพือ่ประโยชนตอสังคมโดยรวม ไม ใชเพือ่ความร่ํารวยของคนจาํนวนไมกี่คน 

กลไกของสทิธบัิตรและทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ จะใหสิทธผูิกขาดทางกฏหมาย เพือ่ทีน่ักประดิษฐ 
คิดคนจะสามารถเรียกรองคาตอบแทน จากการทีล่งทนุประดิษฐคินคนสิง่ใหมๆ  ข้ึนมา โดยมเีจตนา-
รมณเพือ่สรางแรงจูงใจสําหรับการสรางสรรคอ่ืนๆ ในอนาคต ในทางกลบักัน ประโยชนที่สังคมจะ 
ไดรับ คือ การที่ส่ิงประดษิฐคินคนใหมที่เปนประโยชนจะไดแพรขยายออกไป ถามองในเชงิเศรษฐกิจ 
คงหนไีปพนสิ่งทีจ่ะตามมาในเรือ่งของแรงกดดัน ทีเ่กดิจากสทิธกิารผูกขาดกับการแขงขัน เพือ่ใชกลไก 
ตลาดสามารถดําเนนิไปไดอยางมปีระสิทธผิล   ดังนัน้  ระหวางแรงจงูใจเพือ่การประดิษฐคิดคนสิง่ 
ใหมๆ  ที่จําเปนตองใหการผกูขาดไว และการแขงขันกนัเขาถงึเทคโนโลยีใหมทีเ่ปนประโยชนตอสังคม 
จึงตองมผูีทีไ่ดและผูทีเ่สียประโยชนเกิดขึ้น  อยางไรกดี็ ในกรณีของยา ฝายทีจ่ะตองเสยีประโยชน คือ 
การสาธารณสุข 

ดังนัน้ สิทธใินทรพัยสินทางปญญาทีเ่กี่ยวกบัยา อาจขัดแยงกบัสิทธิในเรือ่งอื่นๆ ได ที่เหน็ไดชัด คือ 
สิทธใินเรื่องสขุภาพ (Right to health) ซ ึ่งยอมรบักันว าเปนสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานประการหนึง่ และ 
ไดระบุไวในสนธสัิญญาหลายฉบบั รวมทัง้ธรรมนญูขององคการอนามยัโลก (the Constitution of the 
World Health Organization) กฎบัตรสหประชาชาต3ิ2 ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน33 และ 
อนสัุญญาวาดวยสทิธเิด็ก34 ทัง้หมดนี ้ ขอตกลงเรือ่งสิทธิมนษุยชนทีสํ่าคัญทีสุ่ด ที่รับรองสิทธใินเรื่อง 
สุขภาพไวอยางชดัเจน คือ ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights--ICESCR)  มาตรา 12 ของ 
ขอตกลงวาดวยสิทธทิางกเศรษฐกจิฯ ระบุใหสิทธใินเรื่องสุขภาพมผีลผูกพนัตามกฎหมาย (Legal 
Binding) และในมาตรา 2 กําหนดใหรัฐภาค ีตางๆ มหีนาทีต่ามกฎหมาย (Legal Obligations) ทีจ่ะ 
ตองใหความรวมมอืทีจ่ะทำใหสิทธ ิในเรื่องนีบั้งเกดิขึ้นจริงในระดบัสากล 

สิทธใินเรื่องสขุภาพ หมายถึง ‘สิทธทิีจ่ะไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) สินคา (Goods) 
บริการ (Services) และสภาพแวดลอม (Conditions) ทีจ่ําเปน เพือ่ใหประชาชนมมีาตราฐานสขุภาพ 
ทีด่ ีที่สุดเทาทีพ่งึจะไดรับ’ นอกจากนี ้ ยงัรวมไปถงึ ‘ระบบการรกัษาพยาบาลฉกุเฉิน ในกรณ ีอุบัติเหตุ 
โรคระบาด และสาธารณภัยดานสขุภาพในลักษณะเดยีวกนั’ รวมทัง้ ‘การจดัหายาทีจ่ําเปน’ สําหรบั 
โรคระบาด ตางๆ 35  ในเดือนเมษายน 2544 ที่ประชมุวาระที ่57 ของคณะกรรมาธกิารแหงสหประชา- 
ชาติ วาดวยสิทธมินษุยชน (United Nations Commission on Human Rights) ไดรับรองมตทิี่ 
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2001/33 (Resolution 2001/33) วาดวย ‘การเขาถงึยารักษาโรค (Medication) ในภาวะทีเ่กดิโรค 
ติตตอ รายแรง เชน เชือ้เอชไอวี/โรคเอดส’ ซึง่ย ืนยนัวา ‘การเขาถงึยารักษาโรค ในภาวะทีม่ีการตดิเชื้อ 
เอชไอวี/โรคเอดส เปนปจจัยพืน้ฐานขอหนึง่ ทีจ่ะทําใหสิทธขิองคนทกุๆ คนทีจ่ะมมีาตราฐานสขุภาพ 
ทัง้ทางรางกายและจติใจ ที่ดีที่สุดเทาทีพ่งึจะไดรับ เปนจริงไดอยางสมบูรณ’36

ประเทศไทยไดใหสัตยาบนัในขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
เมื่อวนัที ่5 กันยายน 2542 และภายใตมาตรา 12 ระบุไววา การใหบริการดานสขุภาพและยารกัษาโรค 
แกประชาชนเปนหนาทีข่องรัฐ ยิ่งไปกวานัน้ รัฐธรรมนญูไทยไดรับรองสิทธใินเรื่องสุขภาพ ภายใต 
กฎหมายระหวางประเทศไวเชนกนั รัฐธรรมนูญฉบ ับป 2540 ซึ่งรูจักกนัในนามรัฐธรรมนญูฉบับ 
ประชาชน ระบุเร่ืองสิทธใินเรื่องสุขภาพไวในมาตรา 52   นอกจากนี ้สิทธใินเรื่องสขุภาพตาม รัฐธรรม -
นญู ดังกลาว ยังถกูกําหนดและนําไปปฏิบัติในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่ แปด 
และแผนปองกันและแกไขปญหาเชือ้เอชไอวี/โรคเอดสแหงชาตอีิกดวย  ความเชื่อมโยงกนัระหวาง 
แผนโรคเอดสแหงชาต ิและแผนพฒันาประเทศดังกลาว สะทอนใหเหน็วา รัฐบาลไทยตระหนกัถงึการ 
แพรระบาดของเชือ้เอชไอวี/โรคเอดส วา มไิดเปนเพยีงวกิฤตทางการแพทยเทานัน้ แตยังเปนภัยคกุคาม 
ตอการพฒันาทางเศรษฐกจิและสังคมทีย่ัง่ยนืของประเทศอีกดวย 

จากการเรียกรองขององคกรพฒันาเอกชนในประเทศไทย และองคกรพฒันาเอกชนในประเทศอื่นๆที ่
เจรจาขอตกลงการคาเสรีกบัประเทศไทยอยู ผูตรวจการพเิศษแหงสหประชาชาต ิ วาดวยสทิธใินเรื่อง 
สุขภาพ (UN Special Rapporteur on the Right to Health) ไดสงสารถงึรัฐบาลไทยเมือ่เดือนตลุาคม 
2548 แสดงความกงัวลวา ขอตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีฉบับอ่ืนๆ ทีผ่านมา ไดมองขามความสําคัญ 
ของมาตรการคุมครองเรื่องสาธารณสขุ ซึ่งอาจเปนภัยคุกคามตอสิทธทิีจ่ะมีสุขภาพทีดี่ของประชาชน 
ได ผูตรวจการพิเศษฯ เสนอแนะวา ในขอตกลงการคาในอนาคตทกุฉบบั ควรจะมกีารปกปองและ 
เคารพสทิธใินเรื่องสุขภาพ และการเขาถงึยารกัษาโรคทีจ่ําเปนไวโดยเฉพาะ37  

นอกจากนี ้คณะกรรมการแหงสหประชาชาติวาดวยสทิธเิด็ก ซึ่งทําหนาทีติ่ดตามการทํางานเพือ่ใหเปน 
ไป ตามอนสัุญญาวาดวยสทิธเิด็ก เสนอแนะเมือ่เดือนมกราคม 2549 ดวยวา รัฐบาลไทยควรทีจ่ะ 
‘สรางหลกัประกนัวา ขอตกลงการคาเสรใีนระดับภูมิภาคและขอตกลงการคาเสรีอ่ืนๆ จะไมสงกระทบ 
ในเชงิลบตอสิทธทิีจ่ะมสุีขภาพทีดี่ของด็ก คณะกรรมการฯ ยังเสนอแนะเปนพเิศษอีกวา รัฐบาลไทย 
ควรรับประกันวา ขอตกลงการคาเสรีจะไมสงผลกระทบในเชงิลบตอการมยีาและการรักษาพยาบาล 
แกเด็กอีกดวย’38

สุขภาพประชาชนบนความเสี่ยง, เอกสารสรุปอ็อกแฟม,  เมษายน 2549  
 

29



เพราะฉะนัน้แลว ในการเจรจาข อตกลงการคาเสรีกบัสหรัฐฯ ประเทศไทยควรจะทําใหมั่นใจใหไดว า 
ประเทศจะรกัษาและตรากฎหมายและนโยบายตางๆ ทีจ่ะดํารงไวซึง่สิทธใินเรื่องสาธารณสุข และ 
สงเสริมใหมีการเขาถงึยารกัษาโรคทีป่ลอดภัย มีประสิทธผิล และราคาไมแพง ไดอยางทัว่ถงึ การตรา 
กฎหมายสทิธบัิตรในประเทศไทยในขณะนี ้ มีกลไกปองกนัทีจ่ะไมใหเกิดการละเมดิสิทธิดังกลาวไว  
อยูแลว ถงึกระนัน้ การทีน่ําบทบญัญัติในขอเสนอของสหรฐัฯ ซึง่เรียกรองใหกวดขันเรื่องทรัพยสิน 
ทางปญญาเขมงวดไปกวาเดิม มาตราไวในกฎหมายไทย จะเปนการเลือกกําหนดนโยบายทีผิ่ดพลาด 
ตอประชาชนไทยหลายๆ พนัคน ทีเ่ปนผูไดรับเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส ตลอดจนผูปวยโรคติดตอ 
เร้ือรังตางๆ  

7.  บทสร ุป 
เชนเดยีวกบัองคกรพฒันาเอกชนตางๆ ในประเทศไทย อ ็อกแฟมมคีวามกงัวลวา ขอตกลงการคาเสรี 
กับสหรัฐฯ ซึง่มขีอบังคับวาดวยเรือ่งสิทธใินทรัพยสินทางปญญาทีเ่ขมงวด จะปดกั้นโอกาสในการเขา 
ถึงยาราคาไมแพงสําหรบัประเทศไทย อ ็อกแฟมขอเรียกรองใหประเทศสหรัฐฯ ยติุการกดดันใหประเทศ 
ไทยบรรจุมาตรการ ‘ทริปสผนวก’ ไวในขอตกลงการคาเสรี และควรที่จะสนบัสนนุรัฐบาลไทยอยาง 
เต็มที ่ ในการใชมาตรการยืดหยุนทีอ่ยูในขอตกลงทริปส เชน มาตรการบงัคับใชสิทธ ิ เพื่อขยาย 
โครงการดแูลรักษาโรคเอดสของไทย และสรางหลกัประกันวา  โครงการฯ จะดําเนนิตอไปไดอยางยั่งยนื 
โดยสามารถนํายาชือ่สามญัมาใชไดอยางประสบความสําเร็จ  

กรณีปญหาการไดรับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทยชีใ้หเห็นวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
อยางเขมงวด สามารถปดกั้นโอกาสการเขาถงึยารกัษาโรคไดอยางไร แตปญหาไมไดจํากดัอยูเฉพาะ 
โรคเอดสเทานัน้ คนไทยจําเปนตองใชยารักษาโรคชนดิอื่นๆ ดวย เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรค 
มะเร็ง จํานวนผูปวยจากการดื้อยาและโรคเรื้อรังตางๆ มีมากขึ้น จึงจําเปนตองหายาใหมๆ  ที่มี 
ประสิทธผิลและราคาไมแพงมาใชรักษา แตในจํานวนนี ้ มียาหลายๆ ชนิด ท ี่ติดสิทธบัิตรหรือกําลงัจะ 
จดสิทธบัิตร ซึ่งจะทําใหยามรีาคาสงูเกนิกวาผูปวยทีจ่ําเปนตองใชยาจะหาซือ้มาใชได 

ดังนัน้ อ ็อกแฟมจงึสนบัสนนุขอเรียกรองขององคกรภาคประชาสงัคมของไทย ที่ใหรัฐบาลไทยใช 
ประโยชนอยางเตม็ที่จากมาตรการบังคบัใชสิทธ ิ และมาตรการคุมครองการสาธารณ สุขอื่นๆ เพือ่ 
ใหประชาชนทีย่ากจนไดเขาถึงยาชือ่สามญัราคาไมแพง และปฏิเสธทีจ่ะบรรจุมาตรการทรปิสผนวก 
ชุดใหมไวในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ประเทศไทยไดปฎิบัติตาม ขอตกลงทริปสขององคการ- 
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การคาโลกแลว จ ึงไมความจําเปนใดๆ ที่จะบรรจุบทบญัญัต ิวาดวยเรื่องทรัพยสินทางปญญาเพิม่เติม 
ไวในขอตกลงการคาเสรอีีก นอกเสยีจากเปนการ เอื้อประโยชนระยะสัน้ ใหแกบริษัทยาขนาดใหญ 
บนความเดอืดรอนของคนไทย ไมควรนําสุขภาพของ ประชาชนไปแลกกบั ขอตกลงการคาเสร ี

8.  ขอเสนอแนะ  
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐฯ ควรจะระงบัการเจรจาขอตกลงการคาเสรีไว เพือ่ทําการศกึษาถงึ 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นตอระบบสาธารณสุขอยางมอิีสระ และนําผลการศึกษานัน้มาพจิารณากอนการ 
ทําขอตกลง  

การเจรจาขอตกลงการคาเสรีในทกุๆ ข้ันตอน ควรจะมคีวามโปรงใสมากกวาทีเ่ปนอยู โดยเปดเผย 
เนือ้หาการเจรจาใหสาธารณชนทราบ และใหผูมีสวนไดเสียทัง้หมดไดรับรู นอกจากนี ้ รัฐบาลของทัง้ 
สองประเทศควรจะรับฟงขอเสนอและขอกงัวลของผูมีสวนไดเสียจากภาคประชาสงัคม มาพจิารณา 
ในการเจรจาทกุๆ ข้ันตอน จากขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอของประเทศสหรฐัฯทีร่ั่วไหลออกมา เหน็ไดชัดวา 
ขอตกลงการคาเสรีฉบับนี ้ อาจสรางผลกระทบทีรุ่นแรงตอการสาธารณสุขของประเทศไทยได โดย 
เฉพาะการดแูลรักษาผูติดเชื้อฯ และผูปวยโรคเอดส ดังนัน้ กอนทีจ่ะพจิารณาใหมีนโยบายใหมใดๆ 
เกีย่วกบัเร่ืองนี ้จงึจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองจดัใหมกีารอภิปรายสาธารณะอยางกวางขวางเสยีกอน  

ในขอตกลงการคาใดๆ ก็ตาม ระหวางสหรัฐฯ กบัประเทศไทย ไมควรนํามาตรการ ‘ทริปสผนวก’ มา 
บรรจุไวทั้งสิน้  แตควรจะระบุยืนยนัชดัเจนวา จะสนบัสนนุใหประเทศไทยใชมาตรการยดืหยุนตางๆ 
ซึ่งระบไุวในขอตกลงทรปิสในปฏิญญาโดฮาขององคการการคาโลก และมติทีอ่อกตามมาเมือ่วันที ่ 30 
สิงหาคม (30th August Decision) หรือที่รูจักกนัในชือ่ ‘การแกไขปญหาทริปส/สุขภาพ (TRIPS/health 
solution)’  ยิง่ไปกวานัน้ ประเทศไทยควรจะพจิารณาทีจ่ะใชสิทธ ิเพือ่นํามาตรการบังคับใชสิทธมิาใช 
อยางเตม็ที ่ และควรรักษาอํานาจวินจิฉัยทีจ่ะตัดสินวาจะใชมาตราการบงัคบัใชสิทธกิับกรณีใดไว    
ผลจากขอตกลงการคา ไมควรจะจํากดัการแขงขันในการผลิตยาชื่อสามัญไมวาโดยวธิีใดๆ ก็ตาม 

ขอผูกพนัในหมวดอื่นๆ ของขอตกลงการคาทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในหมวดวาดวยการลงทนุ 
และการระงบัขอพิพาทระหวางเอกชนกบัรัฐ (Dispute Settlement) ตองไมจํากดัสิทธขิองรัฐบาล ใน 
อันที ่จะนํามาตราการคุมครองการสาธารณสุข ทีบั่ญญัติอยูในขอกําหนดของการคาโลกมาใช  
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ผูกมัด ตามกฎหมายเอาไว ใน ขอตกลงขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐไมวาฉบับใด อันจะเปนการรับประกันวาจะ 
ยกเลิกการใหความคุมครองขอมูลความลับไดเมื่อมีการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ประเทศในแถบเทือกเขาแอนดีส 
เคยเสนอใหใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม (Appropriate language) แตก็ถูกผูแทน การคาสหรัฐฯปฏิเสธในเวที 
การเจรจาขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ภูมิภาคแอนดีสมาแลว สําหรับจดหมายแนบทาย ความตกลง (Side letters) 
ซึ่งมีการใสเอาไวในขอตกลงขอตกลงการคาเสรีบางฉบับที่ทํากัน ไปเมื่อไมเร็วๆนี้นั้น ไมใชขอผูกมัดตามกฎหมาย 
(Legally binding) ที่จะนํามาใชเปนขอยกเวน (Exception) ใหไม ตองทําตามพันธกรณ ี  ซึ่งกําหนดเอาไวชัดเจน 
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เอกสารฉบับนี้เขียนโดย Gawain Kripke และ Stephanie Weinberg โดยอิง กับงานวิจัยของดร.จักรกฤษณ 
ควรพจนเปนหลัก อ ็อกซแฟมไดรับความชวยเหลือจาก Mohga K. Smith, Ruth Mayne, Matthew Coghlan, 
เยาลักษณ เธียรเชาว, เฉลิมศักดิ์ กิตติกตะกูล, ปริพันธ เอื้อวิทยา, Katherine Daniels, Jennifer Brant, Dr Marc 
Lallemant (PHPT), Dr. Gonzague Jourdain (PHPT), Intira Collins (PHPT), Sanya Reid Smith (TWN) 
และมูลนิธ ิเขาถึงเอดส เอกสารนี้เปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใหขอมูล การอิปรายสาธารณะวาดวย 
ประเด็นการพัฒนาและนโยบายดานมนุษยธรรม 

เนื้อหาของเอกสารอนุญาตใหนําไปใช ไดฟรี เพื่อจุดประสงคที่เปนการสงเสริมแนวคิด การรณรงค  การใหการศึกษา 
และงานวิจัย โดยมีขอแมวาจะตองอางถึง แหลงที่มาใหครบถวน ผูทรงลิขสิทธิ์ใครขอรองวาใหแจงใหทราบทุกครั้ง 
ที่มีการนําเนื้อหาไปใช ทัง้นี้เพื่อการประเมิน 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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อ ็อกแฟม อินเตอรเนชนัแนล 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 หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดโทรศัพทหรือเขยีนจดหมายถงึองคกรใด 
องคกรหนึง่เหลานี้ได หรือเขาไปเยีย่มชมเวบ็ไซตไดที่ www.oxfam.org.  

สํานักงานงานรณรงคของอ ็อกแฟม อินเตอรเนชนัแนล มีดังนี้:  
วอชงิตัน: 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 
เจนวีา: 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 
โตเกยีว: 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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