
การเจัรจัาการค้าภายใตั้รัฐธรรมูนุูญปี 2560

ในอดีต สมยัรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ใชบ้งัคับ มาตรา 190 
ได้กำาหนดให้กระบวนการทำาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  
เป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อ
ประเทศชาติ การจัดทำารา่งกรอบเจรจา การทำางานวิจัย การรบัฟงั 
ความคิดเหน็ ต้องผา่นความเหน็ชอบของรฐัสภาก่อนการเริ�ม
เจรจา โดยมหีลักการเยยีวยาที�รวดเรว็ เหมาะสมและเปน็ธรรม 
โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที�ได้รบัประโยชน์กับ
ผูที้�ได้รบัผลกระทบ แต่ภายใต้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 ขั�นตอน
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศไมต้่องถกูผกูมดัโดยมาตรา 
190 ในรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อีกต่อไป โดยได้ตัดกลไก
การมีส่วนรว่มและการตรวจสอบก่อนหน้าการเจรจาหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศออก และลดทอนหลักการเยียวยาเหลือ
แค่การ “เยียวยาเท่าที�จำาเป็น” เท่านั�น ด้วยเหตุนี� การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศที�เกิดขึ�นจึงสรา้งความกังวลให้กับคน
จำานวนไมน้่อย

  ไทยกบั RCEP และ CPTPP:
 ผู้ลกระทบและข�อระวงั

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ7

 วิกฤตโควิด-19 ที� ทั� ง โลกและไทยกำาลังเผชิญอยู ่
ไดใ้ห้บทเรยีนที�สำาคัญกับทกุสังคมว่า ความมั�นคงทางอาหาร 
ความมั�นคงทางยา และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
เป็นหัวใจสำาคัญของการฝ่าวิกฤตด้านสุขภาพ ดังนั�น 
การที�ประเทศไทยเขา้รว่มความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ใด ๆ จำาเป็นต้องศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน 
ไม่เพียงในเรื�องการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทาน แต่ยัง
รวมถึง ความมั�นคงทางอาหาร ความมั�นคงทางยา ระบบสขุภาพ 
และการบรรลเุปา้หมายการพฒันาที�ยั�งยนื (SDGs) รวมถึงสรา้ง
การมส่ีวนรว่มของสังคมในกระบวนการการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื�อใหเ้กิดความเปน็ธรรมระหว่างผู้ที�ได้รบัประโยชน์
กับผู้ที�ได้รบัผลกระทบด้วย บทความนี�เป็นการอภิปรายถึง
ผลกระทบด้านสขุภาพจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภมูภิาค (RCEP) ซึ�งเริ�มบังคับใชใ้นป ี2565 และความตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื�นแปซฟิิก (CPTPP) ที�ประเทศไทย
แสดงความสนใจที�จะเข้ารว่มการเจรจา รวมทั�งเปรยีบเทียบ
เนื�อหาสำาคัญของการเจรจาขอ้ตกลงการค้าทั�งสองฉบับ

“การที�ป็ระเทศไทยู่จะเข้ารว่ิมควิามตกลงการค้าระหว่ิางป็ระเทศใดๆ จำาเป็็นต้อ้งศ่กษา
และป็ระเมนิผลกระทบอ้ยู่า่งรอ้บด้าน ไมเ่พยีู่งในเร้�อ้งการค้า การลงทนุ และหว่ิงโซ่ึ่อ้ปุ็ทาน แต่
ยู่ง้รวิมถ่ึง ควิามม้�นคงทางอ้าหาร ควิามม้�นคงทางยู่า ระบบส่ขุภาพ และการบรรลเุป็้าหมายู่
การพ้ฒนาที�ยู่้�งยู่น้ (SDGs) ”

ภาพ: unsplash.com/photos/nRR_wCiH4GQ
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ทั�งนี�  ความตกลงทางเศรษฐกิจที�คนจำานวนมากให้
ความสนใจ เนื�องด้วยเปน็เขตการค้าเสรขีนาดใหญ ่ประกอบ
ด้วยชาติมหาอำานาจทางเศรษฐกิจที�สำาคัญของโลกหลายชาติ 
และเกี�ยวพันกับประเทศไทย นั�นคือ ควิามตกลงหุ้นส่่วิน
ทางเศรษฐกิจระด้บภ่มิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) หรอืที�เรยีกกันว่า “RCEP” 
และควิามตกลงหุ้นส่่วินทางเศรษฐกิจภาคพ้�นแป็ซิึ่ฟิื้ก 
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans‑
Pacific Partnership) หรอื “CPTPP” โดยทั�งสองความตกลง
ต่างมีเป้าหมายหลักเพื�อเปิดเสรทีางการค้า และการลงทุน 
หากแต่มีความแตกต่างในกลุ่มประเทศสมาชิก และเนื�อหา
สาระในข้อบทของความตกลง จึงถือเป็นความท้าทายของ
ประเทศไทยในการตัดสินใจเพื�อเข้ารว่มขบวนรถไฟทางด้าน
การค้าของทั�งสองขอ้ตกลงนี�

เก็บกับสินค้าไทย จำานวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 
0% ทันที จำานวน 29,891 รายการ ในส่วนของจีน ญี�ปุ่น และ
เกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที�ส่งออก
จากไทย เพิ�มเติมจาก FTA ที�มอียูใ่นแล้วในสินค้าจำานวนมาก 
เชน่ ผลไมส้ดและแปรรูป สินค้าประมง นำาผลไม ้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ 
ชิ�นส่วนอปุกรณ์ไฟฟา้ และคอมพวิเตอรแ์ละส่วนประกอบ เปน็ต้น 
นอกจากนี� ความตกลง RCEP จะช่วยอำานวยความสะดวก
ทางการค้าแก่สมาชกิ อาทิ สินค้าที�เน่าเสียงา่ยจะได้รบัการตรวจ
ปล่อยพธิกีารศลุกากรภายใน 6 ชั�วโมง และสินค้าปกติภายใน 
48 ชั�วโมง และการขยายโอกาสในธุรกิจบรกิารของไทย เช่น 
ก่อสรา้ง ค้าปลีก สขุภาพ ภาพยนตรแ์ละบันเทิง เป็นต้น โดยธุรกิจ
บรกิารด้านสขุภาพ2 เปน็อตุสาหกรรมที�ไทยมศัีกยภาพอยา่งมาก  
จากที�ภาครฐัได้กำาหนดใหไ้ทยเป็นศนูย์กลางบรกิารทางด้าน
สขุภาพ และการแพทย์ในระดับเอเชยี รวมถึงเปน็หนึ�งในจดุหมาย 
ปลายทางของนักท่องเที�ยวเชงิสขุภาพทั�วโลก

ควิามูตักลงหุนุ้ส่วินุทางเศรษฐกิจั 
ระดับภูมูิภาค (RCEP)

ความตกลง RCEP ถือเป็นเขตการค้าเสรทีี�มีขนาดใหญ่
ที�สุดในโลก ประกอบด้วย 15 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน
ดารุสซาลาม, กัมพูชา, ลาว, สิงคโปร,์ เกาหลีใต้, ไทย, เวียดนาม, 
ออสเตรเลีย, จีน, ญี�ปุ่น, นิวซแีลนด์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซยี, 
มาเลเซีย และเมียนมา มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน 
(30.2% ของประชากรโลก) มลูค่า GDP รวม 28.5 ล้านล้าน
ดอลลารส์หรฐั (33.6% ของ GDP โลก) และมลูค่าการค้ารวม 
10.7 ล้านล้านดอลลารส์หรฐั (30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก)1 
หลังจากที�ไทยและประเทศต่าง ๆ อีก 8 ประเทศไดใ้หสั้ตยาบนั
ไปเมื�อวันที� 28 ตลุาคม 2564 ความตกลงดังกล่าวได้มผีลบังคับ
ใช้อย่างเป็นทางการในวันที� 1 มกราคม 2565 โดยประเทศ
สมาชกิจะได้รบัประโยชน์จากการยกเลิกภาษี และลดภาษีเหลือ
รอ้ยละ 0 ในสินค้าหลากหลายรายการ การอำานวยความสะดวก
ทางการค้า และการขยายโอกาสในธุรกิจบรกิาร

สำาหรบัประโยชน์ที�ไทยจะได้รบัจากความตกลง RCEP 
ที�สำาคัญมหีลายประการ อาทิ สมาชกิ RCEP ยกเลิกภาษีนำาเขา้ที�

ประเทศสม�ช่ิก RCEP
ภาพ: สุุขภาพคนไทย, 2565.

สุุขภาพคนไทย 2565 — 71



ข้อกังวล

1
การให้บริการทางการแพทย์ู่ มีข้อกังวลจากหน่วยงาน 
ที�เกี�ยวข้องทางด้านสุขภาพ อาทิการเข้ามาของบุคลากร
ทางการแพทย์ที� ไม่มีคุณภาพ หรือขาดมาตรฐานจาก
ต่างประเทศ ความแตกต่างของมาตรฐานวิชาชพีทางการแพทย์
ในแต่ละประเทศ รวมถึงอปุสรรคทางด้านภาษาระหว่างบคุลากร
ทางการแพทยจ์ากต่างประเทศและผู้รบับรกิารชาวไทย

2
ควิามตกลงด้านทร้พยู่์ สิ่นทางป็ัญญา จากข้อเสนอ 
ที�ให้มีการคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาเกินกว่ามาตรฐาน
ในความตกลง TRIPs หรือถูกเรียกว่า “TRIPs+” เช่น 
การเขา้รว่มในสนธสัิญญาความรว่มมอืด้านสิทธบิตัร (Patent 
Cooperation Treaty: PCT) ที�กำาหนดให้สำานักงานสิทธบิัตร
ของประเทศพฒันาแล้วเปน็ผูด้ำาเนินรบัคำาขอ และตรวจสอบ 
ซึ�งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้บรรษัทขา้มชาติผูเ้ป็นเจ้าของสิทธิ
ในทรพัยสิ์นทางปญัญายื�นขอรบัสิทธบิตัรครั�งเดียวใชไ้ดใ้นหลาย
ประเทศ และการขยายอายคุุม้ครองสิทธบิตัร อาจทำาใหบ้รรษัท
ยาและเคมีภัณฑ์ข้ามชาติผูกขาดตลาดเป็นระยะเวลานาน 
ทำาให้ประเทศกำาลังพฒันาเขา้ถึงยาในราคาแพง และประสบกับ
ปญัหาทางด้านสาธารณสขุมากขึ�น โดยเฉพาะกับยาชื�อสามญั
ที�ใชใ้นการรกัษาหลากหลายโรค อาทิ เอชไอวี โรคตับอักเสบซ ี
โรคมะเรง็ โรคหัวใจ เป็นต้น4

3
ป็ระเด็นเร้�อ้งขอ้งการคุ้มครอ้งข้อ้ม่ลแบบเบ็ดเส่รจ็ (data 
exclusivity) นับเป็นการคุม้ครองที�นอกเหนือไปจากความตกลง 
TRIPs ที�อาจทำาให้เกิดการคุ้มครองสิทธบิัตรในทางเทคนิค
ไปอย่างไม่มีที�สิ�นสุด หรอืไม่มีวันหมดอายุ (evergreening 
patent) ซึ�งนอกจากจะทำาให้ยาราคาถูกออกสู่ตลาดล่าช้า 
ยังอาจทำาให้ประชาชนไม่ได้รบัข้อมูล เช่น ผลข้างเคียงจาก
การใชย้า เป็นต้น

ฉะนั�น ป็ระเทศไทยู่จ่งควิรให้ควิามม้�นใจก้บส้่งคมว่ิา
ควิามตกลง RCEP ที�ไดใ้ห้ส้่ตยู่าบ้น และมีผลบ้งค้บใชี้แล้วิ 
จะไม่ส่่งผลกระทบต่อ้ระบบส่าธ์ารณส่ขุ และสขุอนามยัของ
ประชาชนภายในประเทศ โดยไทยควรดำาเนินการให้ประชาชน
ทกุคนสามารถเขา้ถึงยาได้อยา่งทั�วถึง สนับสนนุการผลิตยาชื�อ
สามญั การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนงบประมาณในการวิจัย
และพฒันาระบบสาธารณสขุอยา่งต่อเนื�อง

ผลดื่้านบวก

จากรายงานโครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำา 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคของสถาบันวิจัยเพื�อ
การพัฒนา3 ชี�ให้เห็นว่าการเปิดตลาดเสรทีางด้านสุขภาพ 
และสังคม จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทั�งผู้ประกอบการและ
บุคลากรทางการแพทย ์ผู้บรโิภค และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทย ดังนี�

1
ผู้ประกอบการและนักลงทุน มีโอกาสเข้าไปเปิดกิจการ 
ในกลุ่มสมาชิก RCEP โดยเฉพาะในประเทศเพื�อนบ้าน  
รวมทั� งการเ ดินทางเข้ ามารับบริการของผู้ ป่ วยจาก
ต่างประเทศในไทยมากขึ�น

2
การเคลื�อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเสร ีจะเกิด
การเข้ามาของบุคลากรทางการแพทย์ที�มีความเชี�ยวชาญ 
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ ตลอดจน
ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ ในทางตรงกันขา้ม 
ทำาให้บุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยมีโอกาสในการออกไป
ทำางานในต่างประเทศเพื�อที�จะสั�งสมความรูแ้ละประสบการณ์

3
ผูบ้รโิภคในประเทศ จะมทีางเลือกในการเขา้รบับรกิารมากขึ�น 
ได้รบับรกิารที�ดีขึ�น และมอัีตราค่าบรกิารที�หลากหลายมากขึ�น 
รวมทั�งได้รบัโอกาสในการรกัษาของบุคลากรทางการแพทย์
ต่างประเทศที�มีความเชี�ยวชาญกลุ่มโรคหายากบางประเภท
ที�บุคลากรทางแพทย์ชาวไทยยังไม่มีความเชี�ยวชาญ ซึ�งล้วน
แต่มาจากการเปิดตลาดในมีการแข่งขนัของธุรกิจโรงพยาบาล
ภาคเอกชนที�เป็นเจ้าของทั�งชาวไทย และชาวต่างชาติ

4
เศรษฐกิจโดยรวม ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ซึ�งจากทั�งการเข้ามาของบุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ได้รบัการพฒันาองค์ความรู ้การบรหิารจัดการ และเทคโนโลยี
ทันสมัย ทำาให้เกิดบรกิารทางการแพทย์ที�หลากหลาย และ
เขา้ถึงไดใ้นต้นทนุที�ไมส่งู จึงสามารถที�จะพฒันาใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพ และสรา้งรายไดใ้ห้แก่ประเทศ
ในอนาคต
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ควิามูตักลงหุนุ้ส่วินุทางเศรษฐกิจั 
ภาคพ่�นุแปซ้ิฟิิก (CPTPP)

ความตกลง CPTPP เปน็อีกหนึ�งความตกลงที�มคีวามสำาคัญระดับโลก แม้ว่า
ประเทศสมาชกิผู้เขา้รว่มมจีำานวนน้อยกว่า RCEP โดยม ี11 ประเทศ ประกอบ
ด้วย แคนาดา, เมก็ซโิก, มาเลเซยี, สิงคโปร,์ ญี�ปุน่, ออสเตรเลีย, นิวซแีลนด์, 
บรูไน, เวียดนาม, ชลีิ และเปรู ซึ�งถือเป็นความตกลงที�มขีนาดใหญ่รองลงมา 
จาก RCEP ทั�งนี� CPTPP มขีอ้ตกลงที�ครอบคลมุมากกว่าด้านการค้า การลงทนุ 
แต่ขยายขอบเขตไปถึงภาคบรกิาร การจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั การคุ้มครอง
ทรพัยสิ์นทางปัญญา (เชน่ สมาชกิต้องเขา้รว่มอนสัุญญาระหว่างประเทศเพื�อ
การคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม ่หรอื International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV) 1991 รวมทั�งต้องมกีารเชื�อมโยงระบบแจ้ง
เตือนสิทธบิตัรยา) หรอืแมแ้ต่การคุม้ครองสิทธแิรงงาน (ตามอนสัุญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เชน่ การให้มสีหภาพแรงงานข้ามชาติ) 
ซึ�งเป็นมาตรฐานที�สงูกว่าเขตการค้าเสร ี(FTA) ที�ไทยได้รว่มลงนามมาแล้ว
ทั�งหมด และเปน็ขอ้ตกลงพหภุาคีที�ครอบคลมุตลาดขนาดใหญ ่ครอบคลมุ
ประชากร 7% และขนาดเศรษฐกิจ 13% ของโลก รวมถึงมีมหาอำานาจ
ทางเศรษฐกิจใหค้วามสนใจเขา้รว่มเพิ�มเติมรวมถึงจีนและไต้หวัน (ยื�นหนังสือ
ขอเจรจาเมื�อ 16 และ 22 ก.ย. 2564 ตามลำาดับ)5 ซึ�งหากรวมกลุม่ประเทศที�
สนใจเหล่านี�จะทำาใหม้ขีนาดเศรษฐกิจใหญถึ่ง 1 ใน 3 ของโลก ความตกลง 
CPTPP จึงเป็นเป้าหมายการเจรจาต่อไปของประเทศไทย

การเข้ารว่มขบวนความตกลงพหุภาคีของ 
CPTPP นี� อาจช่วยใหไ้ทยสามารถขยายโอกาส
ในการส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทไปสูต่ลาด
ใหมที่�ไมไ่ด้เปน็สมาชกิในความตกลง RCEP หรอื
มกีารทำา FTA กับไทย อีกทั�งชว่ยเพิ�มประสิทธภิาพ
การผลิตของไทยจากการอาศัยประโยชน์
ในการเคลื�อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรจีาก
ทั�งฝั� งภมูภิาคอเมรกิา ยโุรป และเอเชยี ซึ�งจะทำาให้
ประเทศไทยมโีอกาสในการเขา้เปน็ส่วนหนึ�งของ
ห่วงโซก่ารผลิตระดับโลก สามารถดึงดดูการลงทนุ
จากประเทศสมาชกิ ตลอดจนเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัใหแ้ก่ประเทศได้ โดยในชว่งหลายปี 
ที�ผ่านมา ไทยมีแนวโน้มอย่างสูงที�จะสูญเสีย 
ความสามารถในการแข่งขนัให้กับประเทศคูค้่าคูแ่ขง่ 
ในภูมิภาค เนื�องจากประเทศคู่แข่งของไทย
บางประเทศ เชน่ เวียดนามและมาเลเซยี ได้เขา้รว่ม 
เป็นสมาชิก CPTPP ไทยจึงได้รบัแรงกดดันจาก
นักลงทนุต่างประเทศให้เขา้รว่ม CPTPP เพื�อให้
สามารถส่งออกสินค้าโดยได้รบัสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเชน่เดียวกับประเทศอื�น6

ภาพ: Reuters/Aflo บน jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/simultaneous-application-for-cptpp-membership-by-china-and-taiwan.html
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ผลดื่้านบวก

รฐัคู่สัญญ�

รฐัผู้ลงน�ม

รฐัที�สมัครเข้�รว่มคว�มตกลงอย่�งเปน็ท�งก�รแล้ว

รฐัที�กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณี�

ประเทศที�เกี�ยวข้องกับ CPTPP

1
ด้านการค้า การเข้า  CPTPP จะ
นำาไปสู่การลดกำาแพงภาษีสินค้านำาเขา้
ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ�งจะช่วยให้
ไทยสามารถขยายตลาดไปยังประเทศ
ที�ไทยยงัไมไ่ด้มขีอ้ตกลง FTA และชว่ย
เพิ�มโอกาสของผู้บริโภคในประเทศ
ในการเข้าถึงตัวเลือกสินค้ามากขึ�น 
โดยประเมนิว่า ผลประโยชนข์องการเขา้ 
CPTPP ต่อการส่งออกและการนำาเขา้จะ
เพิ�มขึ�นประมาณ 1.1% และ 1.4% ต่อปี 
หรอืคิดเปน็ 2.7 และ 3.0 พันล้านดอลลาร ์ 
ตามลำาดับ (หากคำานวณจากข้อมูล
ปี 2562)7

2
การลงทนุ การเขา้รว่ม CPTPP คาดว่าจะ
ทำาใหไ้ทยสามารถขยายการลงทนุเพิ�มขึ�น 
และมีส่วนช่วยรกัษาแรงงานที�มีทักษะ
และองค์ความรูใ้นภาคอุตสาหกรรม
ที�มีความซับซ้อน เช่น  ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื�องใชไ้ฟฟ้า และ
เครื�อง จักร  คาดว่าการลงทุนจะ
ขยายตัวถึง 5.5% ต่อปี หรอืคิดเป็น  
2 แสนล้านบาท (หากคำานวณจากขอ้มลู
ปี 2562)8

3
การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบรกิาร 
การเปิดเสรด้ีานจัดซื�อจัดจ้างภาครฐัฯ  
ให้มกีารแขง่ขันมากขึ�น และการยกระดับ 
สิทธิพื�นฐานแรงงานให้สอดคล้อง
กับกติกาสากลของโลก (improve 
regulatory infrastructure) จะกระตุน้
ใหผู้ป้ระกอบการไทยยกระดับมาตรฐาน
การผลิต และคณุภาพสินค้าและบรกิาร
ให้มมีาตรฐานเพื�อแขง่ขนักับชาติสมาชกิ

ข้อกังวล

1
ไม่ส่ามารถึเจรจาต่อ้รอ้งได้ เนื�องจาก
ความตกลง CPTPP เริ�มมีผลบังคับ
ใช้แล้วใน 8 ประเทศที�ให้สัตยาบันจาก 
11 ประเทศที�รว่มลงนาม ทำาใหก้ารเขา้รว่ม 
ของไทยในอนาคตไม่สามารถที�จะแกไ้ข
เนื�อหาสาระขอ้บทของความตกลงฯ ได้ 
สิ�งที�ทำาได้ก็คือ เมื�อยื�นหนังสือแสดง
เจตจำานงเขา้รว่มความตกลงฯ แล้ว ไทย
อาจขอยกเว้นและผ่อนผันบางรายการ 
เท่าที�เคยมีสมาชิกความตกลงฯ ได้ขอ
ผ่อนผนัหรอืยกเว้นไว้เท่านั�น ซึ�งต้องแลก
กับการยอมรบัและขอขอ้แลกเปลี�ยนจาก
ประเทศสมาชกิเดิม

2
อ้าจส่่งผลกระทบต่อ้หล้กการพ้ฒนาที�ยู่้�งยู่น้ (SDG)9 ในด้านสขุภาพ ความตกลง 
CPTPP อาจทำาให้เกิดการพัฒนาที�ขาดความสมดลุตามเป้าหมายเพื�อการพฒันาที�
ยั�งยนื (SDGs)10 ใน 2 ประเด็นหลัก ประการแรก คือ ผลกระทบต่อการเข้าถึงบรกิาร
ขั�นพื�นฐานของคนยากจน (เปา้ประสงค์ที� 1.4 ภายใต้ SDG1) และมุง่เพิ�มความสามารถ
ในการเขา้ถึงวัคซนีและยารกัษาโรค (เป้าประสงค์ที� 3.b ภายใต้ SDG3) โดยความ
ตกลง CPTPP จะไมใ่ห้รฐัวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซื�อขายสินค้าและบรกิาร และ
ต้องเป็นไปตามกลไกราคาตลาด ซึ�งรวมถึงยารกัษาโรคและโครงสรา้งพื�นฐาน
ต่าง ๆ ซึ�งเป็นสวัสดิการที�รฐัอดุหนนุให้ประชาชนเข้าถึงในราคาถกู ประการที� 2 คือ 
ผลกระทบต่อการกำาจัดขยะอันตราย ขยะติดเชื�อและกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง 
(เป้าประสงค์ที� 12.4 ภายใต้ SDG12) เนื�องจากความตกลง CPTPP มขีอ้กำาหนดให้
ยอมรบัสินค้าปรบัสภาพเปน็ของใหม ่(remanufactured goods) จึงอาจเปน็ใบเบิก
ทางให้เกิดการนำาเขา้ขยะทางการแพทย ์เนื�องจากประเทศไทยยงัคงขาดเทคโนโลยี
ในการตรวจสอบคณุภาพสินค้า และขอ้กำาหนดในการจัดการของเสีย

ภาพ: สุุขภาพคนไทย, 2565.
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3
ควิามหลากหลายู่ทางชีีวิภาพ การกำาหนดให้ภาคีสมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิก
อนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (UPOV1991) อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรกรรายย่อย 
โดยเฉพาะการที�เกษตรกรอาจจะเสี�ยงต่อการถกูดำาเนินคดีอาญาหากเก็บเมล็ดพนัธุ์
ในฤดกูาลถัดไป หรอืแลกเปลี�ยนกันในชมุชน ซึ�งในรายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
สภาผูแ้ทนราษฎรระบุว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที�สำาคัญ 
ทำาให้อนสัุญญา UPOV1991 ไมเ่หมาะสมที�จะนำามาใชใ้นบรบิทของประเทศไทย11

4
การขยู่ายู่อ้ายูุ่สิ่ทธ์ิบ้ตรและการผ่กขาดข้อ้ม่ลทางยู่า12 แม้ประเด็นการขยาย
อายุสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมูลทางยาจะถูกพักไว้เมื�อสหรฐัฯ ถอนตัวจาก
ความตกลง แต่ยงัมขีอ้บทที�ส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงยา อาทิ การจำากัดสิทธพิเิศษของ
องค์การเภสัชกรรม, การจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั, การกำาหนดให้ อย. ต้องทำาหน้าที�
ตรวจสอบสิทธบิัตรซึ�งเป็นทรพัย์สินเอกชน อีกทั�งยังจำากัดมาตรการบังคับใช้สิทธ ิ
(compulsory licensing หรอื CL) ด้วย ซึ�งมาตรการนี�เป็นมาตรการยืดหยุ่น
ในความตกลงด้านทรพัย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลกที�ประเทศไทย
เคยใชจ้นสามารถทำาให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรสัในราคาที�ถกู

5
ค่าใช้ีจ่ายู่ด้านยู่าขอ้งป็ระเทศอ้าจเพิ�มข่�น13 หากไทยเข้ารว่มเป็นภาคีในความตกลง 
CPTPP อาจทำาใหค่้าใชจ่้ายด้านยาของประเทศเพิ�มขึ�น และอตุสาหกรรมยาในประเทศ
อาจได้รบัผลกระทบ เนื�องจากบทว่าด้วยการเชื�อมโยงการจดสิทธบิัตรกับการขึ�น
ทะเบยีนยา (patent linkage) จะส่งผลใหย้าชื�อสามญัที�ผลิตในประเทศจะออกสูต่ลาด
ได้ชา้ลง และไทยต้องพึ�งพายานำาเขา้มากขึ�น ส่วนบทว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั 
(government procurement) จะส่งผลให้ประเทศต้องพึ�งพายานำาเขา้มากขึ�น ทำาให้
ไทยมค่ีาใชจ่้ายด้านยาเพิ�มขึ�น และมลูค่าตลาดของอตุสาหกรรมยาภายในประเทศ
ลดลง

6
รฐ้บาลไทยู่อ้าจถึ่กภาคเอ้กชีนฟื้้อ้ง ความตกลง CPTPP กำาหนดให้ภาคีสมาชิก
ต้องคุ้มครองการลงทุน รวมทั�งเปิดโอกาสให้นักลงทนุต่างชาติฟอ้งรอ้งรฐัผ่านกลไก
อนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ แม้ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะเพื�อประชาชน 
ดังนั�น จึงเปน็ขอ้หว่งกังวลของกระทรวงสาธารณสขุว่า เอกชนอาจฟอ้งรฐัในการออก
มาตรการด้านสาธารณสขุ เชน่ ยาสบู เครื�องดื�ม แอลกอฮอล์ และการใช ้CL14 เป็นต้น

จากขอ้กังวลขา้งต้น สภาองค์กรของผู้บรโิภค ซึ�งจัดขึ�นตาม พ.ร.บ. การจัดตั�งสภา
องค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ.2562 ได้แสดงความกังวลเรื�องความมั�นคงทางอาหารและ
ความมั�นคงทางยาจากการเจรจาในกรอบ CPTPP อีกทั�งประเด็นอื�น ๆ อาทิ ไมใ่หม้ี
เลขจดแจ้งบนฉลากเครื�องสำาอาง ทำาให้ผู้บรโิภคเสี�ยงภัยจากเครื�องสำาอางที�ด้อย
คุณภาพ, การลดภาษีนำาเข้ายาสูบและเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ที�ปนเปื�อนสารตัดแต่งพนัธุกรรมและหมู-เครื�องในหมทีู�มสีารเรง่เนื�อแดง
ตกค้าง เป็นต้น15

สรุป

ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 สุขภาพ 
ของประชาชนและระบบสาธารณสุข
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ รับ ค ว า ม บ อ บ ชำา
รุนแรง ป็ระเทศไทยู่อ้าจต้อ้งทบทวิน
ให้ถีึ�ถ้ึวินถ่ึงการเข้าร่วิม และเจรจา
ควิามตกลงระหว่ิางป็ระเทศต่าง ๆ 
ว่ิาจะส่่งผลกระทบต่อ้ควิามม้�นคง
ด้านสุ่ขภาพขอ้งป็ระเทศอย่างไร 
โดยเฉพาะ CPTPP ซึ�งต้องพจิารณาทั�ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม  
รวมถึงสาธารณสุขไปพรอ้มกัน หาก
ประเทศไทยต้องการที�จะเ ข้าร่วม 
ความตกลง CPTPP ควรที�จะจัดการ 
กับข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ข้างต้น และมี
กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 
และเตรยีมความพรอ้มในการเยียวยา
อย่างเต็มความสามารถ อีกทั�งควร
วางกรอบการเจรจาที�ยดืหยุน่ สามารถ
ปรบัตัวได้ตามการเปลี�ยนแปลงของโลก
ที�มีความซับซ้อนและมีความเสี�ยงด้าน
สขุภาพที�ไมอ่าจคาดเดาได้
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