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ข้อเรียกร้องแบบทริปส์ปนวก: สิทธิบัตร 
ปลกระทบต่อการเข้าถึงยา 

ประเด็น ข้อตกลงทริปส์ TPP 

สิง่ทีจ่ะจด
สทิธบิตัรได ้
 
Patentability 
Criteria 

• ผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 
• ความใหม่ ขัน้ตอนการ

ประดษิฐทืีส่งูขึน้ และ
ประยกุตใ์ชใ้นเชงิ
อตุสาหกรรม 

• มาตรฐานขัน้ตํ่าดา้น
ทรพัยส์นิทางปัญญาของ 
WTO 

การใชใ้หม่ในยาเกา่ 
หรอืการรกัษาใหม่ใน
ยาเกา่ 



ข้อเรียกร้องแบบทริปส์ปนวก: สิทธิบัตร 
ปลกระทบต่อการเข้าถึงยา 

ประเด็น ข้อตกลงทริปส์ TPP 

การขยายอายุ
สทิธบิตัร: จาก
การอนุมตั
สทิธบิตัรล่าชา้ 
 
Patent Term 
Extension: 
Delay in Patent 
Grant 

อายกุารคุม้ครอง
สทิธบิตัร 20 ปี 
นับตัง้แตว่นัทีย่ืน่
คาํขอฯ  

ตอ้งขยายอายฯุ ชดเชยถา้: 
• ใชเ้วลาพจิารณาสทิธบิตัรลา่ชา้

เกนิกวา่ 5 ปีหลงัจากวนัทีย่ืน่
ค าขอฯ 

หรอื 
• ลา่ชา้เกนิกวา่ 3 ปีหลงัจาก
วนัทีย่ืน่การตรวจสอบ
ขัน้ตอนการประดษิฐ ์



ข้อเรียกร้องแบบทริปส์ปนวก: สิทธิบัตร 
ปลกระทบต่อการเข้าถึงยา 

ประเด็น ข้อตกลงทริปส์ TPP 

การขยายอายุ
สทิธบิตัร: จากการ
อนุมตัวางตลาด
ล่าชา้ 
 
Patent Term 
Extension: Delay 
in Marketing 
Approval 

อายกุารคุม้ครอง
สทิธบิตัร 20 ปี 
นับตัง้แตว่นัทีย่ืน่คาํขอฯ  

ยาและเวชภณัฑทุ์กชนิด 
และสารเคมทีางเภสชัฯ 

 
ระยะเวลาชดเชยตามแต่
ความล่าชา้ 

 



ข้อเรียกร้องแบบทริปส์ปนวก:  

การปูกขาดข้อมูลทางยา 

ประเด็น ข้อตกลงทริปส ์ TPP 

การผูกขาด
ขอ้มูลทางยา  
 
Data 
Exclusivity 
 

• ใหม้กีารคุม้ครอง
ขอ้มูล โดยที ่อย. ตอ้ง
ไม่เปิดเผยขอ้มูลแกผู่ ้
มายืน่ขอทะเบยีนยาใน
ยาชือ่สามญั 

• เมือ่ไม่มสีทิธบิตัรหรอื
สทิธบิตัรหมดอายุลง 
ยาชือ่สามญัสามารถ
เขา้มาแขง่ขนัไดท้นัที
ผลติภณัฑแ์ละ
กระบวนการ 

• ยาและเวชภณัฑท์ ัว่ไป: 5 ปี 
• ยาชวีวตัถุ: 8 ปี 
• ขอ้บ่งใชใ้หม่ รูปแบบใหม่ 

กระบวนการใชใ้หม่ ในยาที่
ไดร้บัอนุมตัใหข้ายไดไ้ปแลว้: 3 ปี 
 

ทัง้นี ้รวมถงึ 1) ยาทีไ่ม่มสีทิธบิตัร 
2) ยาทีห่มดอายุสทิธบิตัรแลว้ 
และ 3) ยาทีส่ทิธบิตัรถูกเพกิถอน 







ข้อเรียกร้องแบบทริปส์ปนวก:  

การบังคับใช้กฎหมาย 

ประเด็น ข้อตกลงทริปส ์ TPP 

การเชือ่มโยงการขึน้
ทะเบยีนยากบั
สทิธบิตัร 
 
Patent Linkage 

พจิารณาขึน้ทะเบยีนยาโดย
ไม่ใชส้ทิธบิตัรเป็นเงือ่นไข 

อย. ไม่รบัขึน้ทะเบยีนยา
ชือ่สามญั ถา้ยาตน้แบบ
ตวัเดยีวกนัมสีทิธบิตัร 

มาตรการชายแดน 
 
Border Measure 

ไม่มมีาตรการจบัยดึสนิคา้ที่
อยู่ระหวา่งการขนสง่หรอื
สง่ออก 

ศลุกากรยดึจบัสนิคา้ทีอ่ยู่
ระหวา่งการขนสง่ เพยีง
ตอ้งสงสยัวา่ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปัญญา 



Transparency and Procedural Fairness for 
Pharmaceutical Products and Medical Devices 

ห้ามเทียบเคียงราคายา 
เพือ่ต่อรองราคาในการจัดซื้อยารวม 



ISDS กับการเข้าถึงยา 

• ฟ้องภายใตบ้ทการลงทุนใน NAFTA 
• เพราะศาลทรพัยส์นิทางปัญญาของแคนาดา

ตดัสนิไม่ใหส้ทิธบิตัรแก:่ 
–  ยา Atomoxetine รกัษาโรคสมาธิ

ส ัน้ (ADHD) 
– ยา Olanzapine รกัษาโรคจติเภท 

และโรคอารมณส์องขัว่ 
(schizophrenia and bi-polar) 

• ฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย 500 ลา้นเหรยีญ
แคนาดา 

• ตดัสนิใหร้ฐับาลแคนาดาชนะในปี 2017 
 

บริษัทยา Eli Lilly  กับ 
รัฐบาลแคนาดา 
(2013 - 2017) 



ปลกระทบต่อการเข้าถึงยา 

ปลกระทบเฉพาะหน้า 
 

• เพิม่จาํนวนสทิธบิตัรยาดอ้ย
คณุภาพ 

• การผูกขาดนานกวา่ 20 ปี 
• กดีกนัการแขง่ขนัของยาชือ่

สามญั 
• การใชส้ทิธโิดยรฐัหรอืซแีอล

เกดิขึน้ไม่ไดจ้รงิ 
• หมดอาํนาจตอ่รองราคาในการ

จดัซือ้ยารวม 

ปลกระทบระยะยาว 
 

• ยาราคาแพง  
• ระบบหลกัประกนัฯ 
แบกรบัไม่ไหว  

• การรว่มจา่ย  
• การเขา้ไม่ถงึยา 



ไทย...ต้องไม่เข้าร่วม CPTPP เพราะ 

• ไม่มหีลกัประกนัวา่ 20 ประเด็นที ่“ชะลอ” จะไม่ถกูหยบิ
ยกขึน้มาเจรจาใหม่ เมือ่สหรฐัฯ เปลีย่นทา่ทกีลบัมารว่ม 

• ผลกระทบการเขา้ถงึยารนุแรง 
• ไม่มคีวามจาํเป็น เพราะไทยม ีFTA กบั 9 จาก 11 

ประเทศใน CPTPP แลว้ 
•  ISDS ยกเวน้การทาํเหมอืงกบันํา้มนัเช ือ้เพลงิเทา่น้ัน รฐั

เสีย่งโดนฟ้องโดยเอกชน เมือ่ใชน้โยบายปกป้องประโยชน์
สาธารณะในเร ือ่งอืน่ๆ  

• เสยีคา่ต๋งกอ่นเขา้ใหป้ระเทศทีเ่ขา้รว่มกอ่น และเมือ่เขา้
ไปแลว้ ยอมรบัสิง่ทีต่กลงไปแลว้อย่างเดยีว 


