
(CP)TPP และคาดการณ์
ผลกระทบตอ่ระบบสขุภาพ 

โรงแรมสโุกศล 

12 มถินุายน 2561 

ชตุมิา อรรคลพัีนธุ ์



TPP-11 

1 



อยา่งนอ้ย 8 ประเด็นส าคญั 
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ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การแพทยแ์ผนไทย และสมนุไพร 
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- ภมูปิญัญาด ัง้เดมิ (TK) 

- ทรพัยากรพนัธุกรรม (GR) 

การปรับปรงุ
พันธุ ์

วจิยัและ
พฒันา 

พชื, จลุชพี 
(Ch18) 

การจดสทิธบิตัร 

ฐานขอ้มลู 
- prior art of 
TK 
- GR 

ยาใหม ่

การแบง่ปนั
ผลประโยชน ์

UPOV1991 
(Ch18) 

พชืสมนุไพร 

การคุม้ครอง
และสง่เสรมิภมู ิ
ปญัญาไทย 

มาตรการที่
เหมาะสม 
(Ch29) 

- การเขา้ถงึขอ้มลู 
- การแบง่ปันผล 
ประโยชน ์

(Ch20) 

ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

ความ
หลากหลายทาง

ชวีภาพ 



ยา วคัซนี และชวีวตัถ ุ
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R&D 
- ทดลองใน lab  
- ทดลองผลติ 
- ผลติเชงิพาณชิย ์

การอนญุาต
กอ่นขายและ
การคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

นโยบาย
สง่เสรมิ

ผลติภัณฑไ์ทย 

Patent 
application 

การผลติ / น าเขา้ 
- ตลาดในประเทศ 
- การสง่ออก 

การกระจาย 
การใช ้และ
การเขา้ถงึยา 

สทิธบิัตรการใช ้

ใหมข่องยาเกา่?  
(Ch 18) 

- นโยบาย NLEM 
- สทิธปิระโยชน ์3 
กองทนุ 
- คา่ใชจ้า่ยระบบสขุภาพ 

- จลุชพี, พชื 
- สทิธบิัตรทีเ่ล็กนอ้ย:  
สทิธบิัตรทีไ่มม่วีนั
หมดอาย ุ– การใช ้ 
(Ch 18) 

การลงทนุ 
(Ch 9) 

ความโปรง่ใสฯ 
(Ch 26) 

การจัดซือ้จัดจา้ง
ภาครัฐ (Ch 15) 

การถา่ยทอด
เทคโนโลย ี

ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

นโยบายสง่เสรมิ 
R&D ผลติภณัฑไ์ทย 

การบังคับใชส้ทิธใิน
ทรัพยส์นิทางปัญญา : 
มาตรการ ณ จดุผา่น
แดน (Ch 18) 
- ผลติภัณฑย์า, วตัถดุบิ 

การลงทนุ 
(Ch 9) มาตรการอปุสรรค

ทางการคา้ดา้น
เทคนคิ (Ch 8) 

ภาษี (Ch 2) การลงทนุ 
(Ch 9) 

ยา 
วคัซนี
ใหม ่

การผกูขาดขอ้มลูการ
ขึน้ทะเบยีนยา 

(Ch 18) 

มาตรการอปุสรรค
ดา้นเทคนคิตอ่
การคา้ (Ch 8) 

การชดเชยอายกุาร
คุม้ครองสทิธบิัตร จาก
ความลา่ชา้ (Ch18)  
- สทิธบัตร 
- ขึน้ทะเบยีนยา 



เครือ่งมอืแพทย ์

5 

หอ้ง lab มาตรฐาน 
- การตรวจสอบประเมนิ
คณุภาพ 

เทคโนโลย ี

การก าจัด 

ความโปรง่ใสฯ 
(Ch 26) 

การจัดหา 
การใช ้

อะไหล ่

การจัดซือ้จัด
จา้งภาครัฐ 
(Ch 15) 

มาตรการอปุสรรค
ทางเทคนคิตอ่
การคา้ (Ch 8) 

การควบคมุ
ก ากบัและการ
คุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

Remanufacture
d medical devices 

น าเขา้ (Ch 2) 

นยิาม 

เครือ่งมอืแพทย์
ใหมน่ าเขา้ 

ภาษี 
(Ch 2) 

นโยบาย
สง่เสรมิ R&D 
ผลติภัณฑไ์ทย 

เครือ่งมอืแพทย์
ใหมผ่ลติใน
ประเทศ 

การลงทนุ 
(Ch 9) การถา่ยทอด

เทคโนโลย ี

การคุม้ครองลงทนุ 
(Ch 9) 



เครือ่งส าอาง 
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มาตรการอปุสรรค
ทางเทคนคิตอ่

การคา้ 
(Ch 8) 

การก ากบัควบคมุ
และการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค 

การเฝ้าระหวา่ง
ภายหลงัออก

ตลาด 

การจดแจง้และ
การก าหนด
ฉลาก 

กลไกทีเ่ป็น
ความสมคัรใจ 

(Ch8) 

เครือ่งส าอาง
น าเขา้ 

การก ากบักอ่น
ออกตลาด 

การขออนุญาต
จ าหน่าย 

ใบอนุญาต
น าเขา้ 
(Ch2) 

การอา้งองิการจดแจง้
ในประเทศผูผ้ลติ 

(Ch8) 

กฎระเบยีบของ
อาเซยีน 

ผลติในประเทศ 

การคุม้ครองลงทนุ 
(Ch 9) 



อาหาร 
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อาหารน าเขา้ 

Modern biotech 
- GMO 

(Ch2) 

ระบบใบอนุญาต
น าเขา้ 
(Ch2) มาตรฐานหอ้ง lab 

- วธิวีเิคราะห ์

อาหารสง่ออก 

มาตรฐานอนามัย
และสขุอนามัยพชื 

(Ch7) 

การยอมรับความเทา่
เทยีมในความ
แตกตา่ง 
(Ch7) 

การตรวจสอบ
รับรอง 

การประเมนิ
ความเสีย่ง 

(Ch7) การจัดการและการ
สือ่สารความเสีย่ง 

(Ch7) 

การใชม้าตรฐาน
ระหวา่งประเทศ 

(Ch7, 8) 

การเรยีกขอ้มลู
สตูรอาหารและ
วตัถเุจอืปน
อาหาร 
(Ch8) 

อาหารผลติ
ในประเทศ 

ฐานขอ้มลูและระบบ
สารสนเทศ 

หลักฐานวทิยท์ี่
เชือ่ถอืได ้

กฎระเบยีบทาง
เทคนคิและการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

มาตรการอปุสรรค
ทางเทคนคิตอ่
การคา้ (Ch 8) 

การคุม้ครอง
ลงทนุ 

(Ch 9) 



ยาสบู 
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ยาสบูน าเขา้ 

การควบคมุก ากบัการ
บรโิภคและคุม้ครอง

สาธารณะ 

ฉลาก 

การคุม้ครองลงทนุ (Ch 9) 

ไดร้บัยกเวน้กระบวนการ
อนญุาโตตลุาการ (Ch 29) 

ภาษีน าเขา้ 

(Ch 2) 

กฎระเบยีบการ
ควบคมุการขาย

และสบู 

ยาสบูผลติใน
ประเทศ 

เครือ่งหมายการคา้ 

 (Ch 18) 

มาตรการอปุสรรคทาง
เทคนคิตอ่การคา้ 

(Ch 8) 



เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
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เครือ่งดืม่ฯน าเขา้ 
การควบคมุก ากบัการบรโิภค
และการคุม้ครองสาธารณะ 

ฉลาก 

การคุม้ครองลงทนุ 
(Ch 9) 

ภาษีน าเขา้ 
(Ch 2) 

กฎระเบยีบการ
ควบคมุการขายและ

ดืม่ 

เครือ่งดืม่ฯผลติใน
ประเทศ 

มาตรการอปุสรรคทางเทคนคิตอ่
การคา้ (Ch 8) 

- เครือ่งหมายการคา้ 
- ค า/วลทีีใ่ช ้

มาตรการอปุสรรคทางเทคนคิ
ตอ่การคา้ 
(Ch 8) 



บรกิารสขุภาพ 
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Non-
conforming 
measures

Ch 10 
(10.7)

Local 
presence

Ch 10 
(10.6)

- Annex I
รายละเอยีดขอ้สงวน
ของประเทศสมาชิก

National 
Treatment

Ch 10 (10.3)
MFN

Ch 10 (10.4)

Market 
Access
Ch 10 
(10.5)

-หา้มมใิหม้ี
ขอ้จ ากดัตา่ง  
- ประเทศตา่ง   
ขอสงวนดา้น
สขุภาพ

-หา้มมใิห้มี

ขอ้ก าหนดเรือ่ง local 

presence ใน

ประเทศปลายทาง
- ประเทศต่าง   ขอ

สงวนด้านสุขภาพ

-Annex II
รายละเอยีดขอ้สงวน
รายสาขา

Recognition
Ch 10 (10.9)

Cross border 
trade in services

การใหบ้รกิารจาก
ประเทศของผู ้
ใหบ้รกิารไปยัง

ประเทศผูรั้บบรกิาร

การใหบ้รกิารใน
ประเทศของผู ้
ใหบ้รกิารกบั
ผูรั้บบรกิารจาก
ประเทศสมาชกิ

การใหบ้รกิารโดย
บุคลากรของ

ประเทศผูใ้หบ้รกิาร
ในอาณาเขตของ
ประเทศสมาชกิ

บุคลากร
- การใหก้ารยอมรับ
คุณสมบตัขิองบคุลากร
จากประเทศสมาชกิ



ขอ้สรปุ: ประเด็นส าคญัและผลกระทบเชงิระบบ 

• ตอ้งวเิคราะหโ์ดยรวมทกุบท (ไมส่ามารถแยกเป็นรายบท
ได)้  
– TPP ครอบคลมุรอบดา้น (comprehensive and high standards) 

• Policy space ส าหรับการก ากบัดแูลมขีอ้จ ากดัมากขึน้ 
• การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการ
นโยบาย/การก าหนดกฎระเบยีบ 
– ผลประโยชนทั์บซอ้น และนโยบายสาธารณะ – ดลุอยา่งไร 

• ประเด็นทีต่อ้งเตรยีมการเพือ่เจรจาส าหรับการเขา้เป็น
สมาชกิใหมก่บัสมาชกิเดมิ – ตอ้งมเีงือ่นไขทีส่งู/มากขึน้ 

• ประเด็น (มาตรการ) ทีต่อ้งเตรยีมการรองรับ/ ชดเชย
ภายในประเทศ 
– กอ่นเขา้รว่ม 
– กรณีผลทางลบ 
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