รายงานผลการตรวจสอบที่ 302 /2557
เรื่อง สิทธิ ในการได้รั บบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรั ฐ กรณีอ้างว่ากรมเจรจาการค้าระหว่า ง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทาการเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน และ
ขัดต่อบทบัญญัตมิ าตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผู้ร้องได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคาร้องที่ 463/๒๕๕5
ว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทาการเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนโดยเฉพาะสิทธิด้านสุ ขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมและธรรมาภิบาลของอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ในฐานะเลขานุการการประชุมระดับสูงเพื่อพิจารณาเตรียมเปิดการเจรจาการค้าเสรีของไทย
คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ ได้พ ิจ ารณาค าร้อ ง ข้ อเท็ จจริ งที่ ได้ จากการ
ตรวจสอบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเห็ นของคณะอนุก รรมการด้า นสิท ธิข องผู ้ส ูง อายุ ผู ้พิก าร
บุ คคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุ ข แล้ ว เห็ น ว่า กรณีต ามคาร้อ งผู้ถูก ร้อ งอยู่ใ นขั้น ตอนการ
ดาเนิน การมาตรา ๑๙๐ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ เนื่อ งจากได้จัด
ให้มีก ารประชุม หารือ และรับ ฟัง ความคิด เห็น จากผู้มีส่ว นได้เ สีย และดาเนิน การรวบรวมผลการศึก ษา
และข้อ มูล ร่ว มกัน พิจ ารณาให้ข ้อ คิด เห็น ทั ้ง เชิง กว้า งและลึก พร้อ มก าหนดว่า ข้อ มูล ด้า นใดยัง ไม่
เพีย งพอ จะต้อ งทาการศึก ษาเพิ่ม เติม เพื่อ นาไปสู่ก ารจัด ทาข้อ คิด เห็น เสนอต่อ คณะเจรจาเพื่อ ใช้ใ น
การประกอบการจัด ทาท่า ทีก ารเจรจาความตกลงการค้า เสรีไ ทย-สหภาพยุโ รป ซึ่ง ถือ เป็น ขั้น ตอนการ
ปฏิบัติที่เ ป็น ไปตามมาตรา ๑๙๐ ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และ
กระบวนการขั้ น ตอนการเจรจายัง อยู่ใ นช่ว งระหว่า งดาเนิน การซึ่ง ยัง ไม่เ สร็จ สิ้น แต่อ ย่า งไรก็ต าม หาก
มีก ารดาเนิน การตามแนวทางในการยอมรับ ข้อ ตกลงท่า ทีก ารเจรจาที่ยืด หยุ่น และต้อ งยอมรับ ข้อ
ผูก พัน ที่ม ากกว่า ทริป ส์ (TRIPs ) หรือ ยอมรับ ทริป ส์ผ นวก (TRIPs Plus) ที่จ ะมีแ นวโน้ม เกิด การ
ผูก ขาดข้อ มูล ยา (Data Exclusivity) ซึ่ง อาจทาให้มีภ าระในค่า ใช้จ่า ยเรื่อ งยาภายในประเทศเพิ่ม
สูง ขึ้น ในอนาคต ซึ่ง เป็น ประเด็น ที่ค ณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ มีข้อ ห่ว งใยในการจัด ทาการ
เจรจาตกลงทางการค้าเสรีร ะหว่ างไทยกับ สหภาพยุโ รปดัง กล่ าว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้อ เสนอแนะเชิง นโยบายให้ก ระทรวงพาณิช ย์
พิจ ารณาดาเนิ น การตามอานาจหน้ า ที่ ดังนี้
๑. กากับ ดูแ ลและมอบหมายให้ก รมเจรจาการค้า ระหว่า งประเทศและกรมทรัพ ย์สิน
ทางปั ญญา ดาเนิ น การในเรื่อ งการเจรจาความตกลงการค้า เสรีไ ทย-สหภาพยุโ รป ที่ต้อ งให้เ ป็น ไปตาม
หลั กการของมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ อย่า งเคร่ง ครัด
โดยเฉพาะหลั กการให้ ป ระชาชนเข้า ถึง ข้อ มูล และการรับ ฟัง ความคิด เห็น ของประชาชนอย่า งเหมาะสม
และเพีย งพอ

๒. ด าเนิน การให้ก รมเจรจาการค้า ระหว่า งประเทศและกรมทรัพ ย์ส ิน ทา งปัญ ญา
นาเสนอข้อมูล โดยละเอีย ดในทุก ด้า นต่อ รัฐ บาล เพื่อ ใช้กาหนดท่า ทีใ นการเจรจาความตกลงการค้า เสรี
ไทย-สหภาพยุโ รป ให้เ กิด ประโยชน์ต่อ ประเทศสูง สุด โดยคานึง ถึง สิท ธิข องประชาชนด้า นสุข ภาพ ซึ่ง
คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ มีข้อ กัง วลในประเด็น ดัง กล่า ว และเห็น ว่า ประเทศ ไทยควรมุ่ง
ส่ง เสริม การผลิต ยารัก ษาโรคใช้ภ ายในประเทศ เพื่อ เป็น การลดต้น ทุน ในการนาเข้า ยา และคุ้ม ครอง
สิ ทธิของผู้ ป่ ว ยให้ ส ามารถเข้ าถึง การรั ก ษาโรคได้อย่ างทั่ว ถึง
๓. จากข้อ มูล ที่ไ ด้รับ คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ มีค วามเป็น ห่ว งกัง วลใน
การเจรจาทาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโ รป หากมีก ารเจรจาจนนาไปสู่ก ารลงนามความร่ว มมือ
เป็น ผลสาเร็จ และยอมรับ ข้อ ผูก พัน ที่ม ากกว่า ทริป ส์ (TRIPs ) หรือ ยอมรับ ทริป ส์ผ นวก (TRIPs Plus)
ซึ่ง จะทาให้ผ ลประโยชน์ข องประเทศชาติเ กิด ความเสีย หายและอาจส่ง ผลกระทบต่อ ผู้ป่ว ยที่ต้อ งแบก
รับ ค่า ใช้จ ่า ยราคายารัก ษาโรคที่มีร าคาสูง เกิน ไป เพราะจะทาให้ผู้ป่ว ยไม่ส ามารถเข้า ถึง การรัก ษา
อาการของโรคได้อ ย่า งทั่ว ถึง และส่ง ผลกระทบโดยรวมของทั้ง ประเทศได้ จึง ขอให้ก รมเจรจาการค้า
ระหว่า งประเทศจัดทาประชาพิจารณ์ถึงผลดีและผลเสีย ว่าประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในด้าน
ใดบ้าง และการตัดสิ น ใจของรัฐ บาลจะส่ง ผลกระทบต่อ ประเทศชาติอ ย่า งไร เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามมาตรา
๑๙๐ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ ที่ร ะบุไ ว้ว่า “คณะรัฐ มนตรีต้อ งให้
ข้อ มูล และจัด ให้มีก ารรับ ฟัง ความคิด เห็น ของประชาชน” โดยเปิด โอกาสให้มีก ระบวนการการมีส่ว น
ร่วมของประชาชนอย่ า งทั่ว ถึ ง

