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Y tế công 
 lâm nguy  
Hiệp định Thương mại Tự do Thái Lan - 
Hoa Kỳ có thể đe dọa việc tiếp cận 
thuốc chữa bệnh ở Thái Lan  
Những quy định ngặt nghèo về bằng sáng chế và tiếp thị dược 
phẩm đang được đàm phán trong khuôn khổ Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) giữa Thái Lan và Hoa Kỳ có thể sẽ hạn chế cạnh 
tranh và làm giảm cơ hội tiếp cận thuốc chữa bệnh với giá cả 
phải chăng ở Thái Lan. Điều này có thể đe dọa tương lai của các 
chương trình điều trị HIV/AIDS đang được tiến hành có kết quả 
dựa trên những thuốc thế phẩm ít tốn kém, và như vậy sẽ làm 
cho hàng ngàn người vô phương cứu chữa. Oxfam phản đối 
một FTA quy định về quyền sở hữu tài sản trí tuệ vượt quá 
những quy chuẩn đã được nhất trí ở Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO). 
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Thuật ngữ và chữ tắt  
ARV: (antiretroviral drugs) thuốc đặc trị các bệnh nhiễm vi rút, chủ yếu là 
HIV. Các loại thuốc khác nhau tác động đến các giai đoạn khác nhau của 
chu kỳ sinh trưởng của vi rút.  

Baht: Tiền Thái: 38 baht tương đương 1 USD, 0.80 € (euro),  và 0.55 £ 
(Bảng Anh). 

Compulsory license: Giấy phép bắt buộc, một biện pháp của chính phủ 
cho phép một bên khác (công hoặc tư) có thể sử dụng bằng sáng chế sau 
khi trả một khoản đền bù thoả đáng cho bên sở hữu bằng sáng chế. 

Fast Track: (còn được biết dưới tên Thẩm quyền xúc tiến thương mại, 
TPA). Lập pháp của Hoa Kỳ cho phép ngành hành pháp có thể thương thảo 
các hiệp định thương mại và chuyển lên Quốc hội để “chấp thuận” hoặc 
“bác bỏ” chứ Quốc hội không có quyền thay đổi hay bổ sung. Fast Track có 
thể hiểu là một lộ trình đặc biệt, một lối đi nhanh.  

FTA: (Free Trade Agreement) Hiệp định thương mại tự do.  

GPO: (Government Pharmaceutical Organization), doanh nghiệp dược 
phẩm nhà nước thuộc Bộ Y tế Thái Lan   

NAPHA: National Access to Antiretroviral Program for People Living with 
HIV/AIDS. Chương trình quốc gia tiếp cận thuốc kháng vi rút dành cho 
người nhiễm HIV/AIDS. 

NGO: (Non-governmental organization) Tổ chức phi chính phủ. 

Parallel importation: Nhập khẩu song hành, tức là nhập một dược phẩm 
có bằng sáng chế từ một nước thứ ba, nơi giá thị trường nước này thấp hơn 
giá ở nơi xuất xứ của thuốc do các công ty dược phẩm áp dụng chính sách 
giá khác nhau.  

RTA: (Regional Trade Agreement) Hiệp định thương mại khu vực hoặc 
vùng, khối.  

TRIPS: (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Hiệp định về 
sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại. Hiệp định TRIPS của WTO thiết 
lập những mức bảo vệ tối thiểu tài sản trí tuệ mà mỗi chính phủ dành cho 
các thành viên WTO khác. Hiệp định này được đưa vào các cuộc đàm phán 
thương mại toàn cầu của Vòng đàm phán Uruguay 1986-1994 thuộc GATT 
(Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch), và kết thúc với việc thành lập 
Tổ chức thương mại thế giới (WTO) thay thế cho GATT. Các quy định của 
TRIPS áp dụng cho tất cả các thành viên.  

WTO: World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới). Chính thức 
được thành lập ngày 1 tháng Giêng năm 1995.
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Tổng luận và khuyến nghị  
Mặc dù thế giới đang phải đối mặt với những dịch bệnh mới như cúm gia 
cầm, song những ảnh hưởng của luật lệ thương mại đối với y tế công chưa 
thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận.  Gần đây, các chính phủ tái khẳng 
định cam kết đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, bao gồm chống lại 
căn bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét và các đại dịch khác, thế nhưng không có 
mấy sự chú ý tới những hệ quả của Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ (US 
FTA) với các nước đang phát triển như Thái Lan, đối với việc tiếp cận thuốc 
có giá phải chăng để chữa trị những căn bệnh đó. Những Hiệp định Thương 
mại Tự do đó không chỉ điều tiết thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ qua 
biên giới mà còn làm thay đổi những quy định của việc bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ có thể phương hại tới y tế công qua việc hạn chế cơ hội của người 
dân tiếp cận thuốc chữa bệnh có giá cả phải chăng.  
 
Báo cáo này của Oxfam kêu gọi sự chú ý của dư luận tới các tác động tiềm 
tàng của việc tiếp cận thuốc chữa bệnh trong các điều khoản nói về bảo vệ 
các quyền sở hữu trí tuệ mới của Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ. Đây 
là một phần nỗ lực của Oxfam nhằm phê phán những điều khoản thương 
mại trong Hiệp định thương mại tự do có tác động tiêu cực tới phát triển và 
giảm nghèo.1
 
Thái Lan là điển hình của một nước đang phát triển có những chương trình 
hiệu quả để chống lại đại dịch HIV/AIDS; nước này đã đầu tư vào công cuộc 
phòng chống và chữa trị ngay từ đầu. Hơn một triệu nam, nữ và trẻ em bị 
nhiễm HIV ở Thái Lan và hơn 500.000 người đã chết vì AIDS kể từ khi đại 
dịch bùng phát. Những nỗ lực của Thái Lan trong công cuộc phòng chống 
dịch bệnh này đã giúp ngăn ngừa được 5 triệu người nhiễm bệnh mới, và 
được thừa nhận là một thành công đáng kể trong số các nước đang phát 
triển. Thế nhưng ở Thái Lan, hàng năm vẫn có thêm 20.000 người nhiễm 
HIV, một nửa trong số này là những phụ nữ đã trưởng thành.   

Phòng tránh đại dịch HIV/AIDS lan rộng cũng có nghĩa là Thái Lan tránh 
được những khoản chi phí lớn hơn. Cứ mỗi bath (đơn vị tiền Thái, tương 
đương 1/38 USD) đầu tư vào phòng bệnh trong những năm 1990, Thái Lan 
giảm được 43 bath trong chi phí chữa bệnh. Năm 2000, Bộ Y tế Thái Lan 
thiết lập Chương trình quốc gia tiếp cận thuốc kháng vi rút dành cho người 
nhiễm HIV/AIDS (NAPHA), cung cấp rộng rãi ba loại thuốc kết hợp chống vi 
rút (ARV) theo một phác đồ điều trị mới. Hai năm sau, các công ty dược 
quốc doanh (GPO) bắt đầu sản xuất loại thuốc hỗn hợp đó và có tên gọi là 
GPO-vir. Việc sử dụng GPO-vir, bệnh nhân chỉ mất 1.200 bath (31 USD) 
mỗi tháng so với 18.620 baht (490 USD) nếu sử dụng hàng “hiệu” nhập từ 
nước ngoài.  
 
Nhờ những nỗ lực đó, chính phủ Thái đã có khả năng cung cấp thuốc ARV 
cho nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân. Điều quan trọng nhất trong 
thành công này là chính phủ đã có khả năng cung cấp được thuốc thế phẩm 
với giá thành thấp. Với việc đưa được thuốc hỗn hợp GPO-vir đến người 
bệnh, trong thời gian từ 2001 đến 2003, chương trình chữa trị HIV/AIDS đã 
tăng hơn tám lần trong lúc ngân sách chỉ tăng 40 phần trăm. Nhờ có sẵn 
các thuốc thế phẩm (generic), chính phủ đã có khả năng cứu chữa cho 
khoảng 80.000 người bị nhiễm HIV/AIDS và có kế hoạch mở rộng chương 
trình này trong thời gian tới.    

Y tế công lâm nguy,  Báo cáo của Oxfam, Tháng 4/2006 4



   

 
Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là, triển vọng duy trì và mở rộng việc chữa trị 
cho nhiều bệnh nhân HIV/AIDS hơn nữa lại đang bị đe doạ. Cùng với thời 
gian, ngày càng có nhiều người bệnh Thái Lan cần đến loại thuốc ARV “thế 
hệ thứ hai” bởi vi rút có khả năng phát triển kháng thể sau một thời gian và 
ARV “thế hệ thứ nhất” mất dần tác dụng (do bị nhờn thuốc). Việc sản xuất 
GPO-vir trong nước là hợp pháp bởi loại thuốc thế hệ thứ nhất này đã được 
phát minh trước khi Thái Lan thực thi việc bảo vệ bằng sáng chế năm 1992, 
và do đó, nó không chịu sự điều chỉnh về bằng sáng chế trong nước. Tuy 
nhiên, các loại thuốc thế hệ thứ hai được phát triển mới đây của nước ngoài 
và được cấp bằng sáng chế tại Thái Lan có giá bình quân đắt hơn 14 lần so 
với thuốc thế hệ thứ nhất (!).  
 
Như vậy, tương lai của chương trình điều trị thuốc giá rẻ ở Thái Lan sẽ bị đe 
doạ nếu Hoa Kỳ thành công trong việc ép chính phủ Thái buộc phải chấp 
nhận những quy định ngặt nghèo hơn về bằng sáng chế và tiếp thị thuốc 
chữa bệnh trong các cuộc đàm phán về FTA. Áp lực của Hoa Kỳ nhằm tăng 
cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không có gì mới đối với Thái Lan: nó đã 
tồn tại từ 20 năm trước và bao gồm cả việc từ chối những ưu đãi thương 
mại cho Thái Lan theo Hệ thống ưu đãi chung (GSP) của Hoa Kỳ năm 1989 
và 1991. Trước sức ép này, năm 1992, Thái Lan đã phải bổ sung luật về 
bằng sáng chế hiện hành để cho phép dược phẩm được cấp bằng sáng chế 
và kéo dài thời hiệu bằng sáng chế từ 15 lên 20 năm. Năm 1999, luật lại 
được tu chỉnh để phù hợp với Hiệp định WTO về quyền sở hữu trí tuệ liên 
quan đến thương mại (TRIPS).  

Theo quy định của TRIPS, luật bằng sáng chế hiện hành của Thái Lan có 
thể linh hoạt hạ giá dược phẩm, như cấp phép bắt buộc, có nghĩa là chính 
phủ có thể bỏ qua những quy định của một bằng sáng chế nào đó để đáp 
ứng nhu cầu sức khoẻ của người dân. Theo một báo cáo gần đây của Ngân 
hàng thế giới, “…bằng cách cấp phép bắt buộc để hạ thấp 90 phần trăm chi 
phí cho phác đồ điều trị thế hệ thứ hai, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan có 
thể giảm chi tiêu ngân sách 3,2 tỷ đô la (tương đương 127 tỷ bath) khi đến 
hạn thanh toán vào năm 2025”.     

Tuy nhiên, dường như các điều khoản trong FTA Hoa Kỳ-Thái Lan sẽ giới 
hạn khả năng cấp giấy phép bắt buộc của chính phủ Thái, và do đó tạo ra 
một số trở ngại khác cho việc sản xuất và tiếp thị các thuốc thế phẩm. 
Những quy định mới về quyền sở hữu trí tuệ vượt quá những nghĩa vụ của 
Thái Lan theo hiệp định TRIPS và có thể ảnh hưởng tới khả năng của nước 
này trong việc cung cấp thuốc ARV và các dược phẩm khác với giá rẻ cho 
người dân.  

Những đề nghị của Hoa Kỳ về quyền sở hữu trí tuệ đối với thuốc chữa bệnh 
trong Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ - Thái Lan bao gồm các điều 
khoản tương tự như những điều khoản trong các hiệp định thương mại tự 
do mà Hoa Kỳ kí với các nước khác. Trong một số trường hợp, các điều 
khoản đó còn nghiêm ngặt hơn phần lớn các hiệp định trước đó , ví dụ, mở 
rộng phạm vi của các điều kiện về bằng sáng chế, bảo hộ các thông tin liên 
quan đến dữ liệu thử nghiệm, và mối quan hệ giữa việc chấp thuận  tiếp thị 
với quy chế của bằng sáng chế. Các điều khoản được thêm vào trong một 
số FTA của Hoa Kỳ trước đây, như những hạn chế về lý do cấp phép bắt 
buộc, mở rộng phạm vi của bằng sáng chế, và những giới hạn trong việc 
thử thách các bằng sáng chế có  tiềm năng không còn hiệu lực, tất cả 
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những điều đó sẽ hạn chế hơn nữa việc sử dụng những sự linh hoạt quan 
trọng hiện hữu trong các quy định về cấp bằng sáng chế và tiếp thị dược 
phẩm. Việc đưa thêm vào cái gọi là “TRIPS-cộng” vào FTA này gây các tác 
dộng tiêu cực tới các chương trình điều trị HIV/AIDS của Thái Lan, và hậu 
quả là làm cho hàng ngàn người mất cơ hội chữa bệnh một cách rẻ tiền và 
hiệu quả.    

Oxfam khuyến nghị không một điều khoản sở hữu trí tuệ nào vượt quá 
những cam kết được quy định trong TRIPS được đưa vào bất cứ hiệp 
định thương mại nào giữa Hoa Kỳ và các nước đang phát triển như 
Thái Lan.  
 
Các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ và Thái Lan cần tạm thời dừng lại để 
có thể tiến hành và vận dụng kết quả các nghiên cứu độc lập về các tác 
động tiềm tàng của các điều khoản đề nghị đối với y tế công. Bất cứ các 
cuộc thương lượng tương lai nào cũng cần phải minh bạch hơn, bao gồm 
việc đưa ra công luận văn bản đàm phán, và phải chú ý đến các quan tâm 
và đề nghị của các bên xã hội dân sự có liên quan. Trong các cuộc thương 
lượng bất kỳ một hiệp định thương mại nào với Hoa Kỳ, Thái Lan cũng cần 
bảo đảm có thể duy trì và thực thi các luật, đề ra các chính sách khẳng định 
quyền của y tế công, xúc tiến tiếp cận rộng rãi với dược phẩm an toàn, công 
hiệu và phù hợp với khả năng thanh toán của người dân. Không nên thương 
lượng bất cứ một hiệp định thương mại nào mà lại gạt bỏ đi các điều kiện về 
y tế công.    
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1 Dẫn đề 
 
‘Hiệu quả của thuốc chống vi rút HIV/AIDS là rõ ràng. Chúng cải thiện 
cuộc sống người bệnh và giúp họ nối lại các hoạt động thường nhật. 
Người bệnh cũng có một hệ thống miễn dịch tốt hơn và có sức đề 
kháng tốt hơn đối với các bệnh xảy ra. Đó là điều hiển nhiên khi ta 
thấy nụ cười trên môi những người bệnh bước vào văn phòng của tôi, 
họ tăng cân trở lại như trước khi chưa mắc bệnh. Sau khi uống các 
thuốc chống vi rút đúng phác đồ, bệnh nhân trông giống như những 
người  khoẻ mạnh bình thường.”  

(Ts. Janjira Jirtaknatee, bác sĩ trị liệu) 

Tiếp cận thuốc chữa HIV/AIDS tạo nên một sự khác biệt lớn lao cho 
đời sống của những bệnh nhân và gia đình họ. Không chỉ vì các thứ 
thuốc đó giúp người bệnh sống lâu hơn mà còn cải thiện rõ rệt chất 
lượng cuộc sống của họ, giảm bớt những mặc cảm tự ti và sự phân 
biệt đối xử mà họ có thể phải chịu và cho phép họ đóng góp vào kinh 
tế và phúc lợi xã hội của gia đình, của cộng đồng và của đất nước 
nói chung. Thái Lan là ví dụ điển hình của một nước đang phát triển 
có các chương trình chữa trị HIV/AIDS với những kết quả có lợi cho 
người dân. Nước này có một hệ thống chăm sóc y tế có thể cung cấp 
phác đồ điều trị ARV và những bệnh khác cho dân chúng. Nhờ có 
sẵn các thế phẩm dược với giá có thể chấp nhận được, chính phủ đã 
có thể cung cấp các thuốc chữa HIV/AIDS cho khoảng 80.000 
người,2 và đang có kế hoạch mở rộng chương trình trong những năm 
tới. 
Các chương trình của Thái Lan nhằm cung cấp thuốc cho người bị 
nhiễm HIV/AIDS đều trông cậy vào các dược phẩm giá rẻ. Tuy nhiên, 
tương lai của các chương trình điều trị đó bị đe dọa nếu Hoa Kỳ 
thành công trong việc ép Thái Lan phải chấp nhận các quy định mới 
về bằng sáng chế và tiếp thị thuốc theo một Hiệp định thương mại tự 
do song phương (FTA) giữa hai nước. Những quy định mới có thể có 
tác động tiêu cực tới khả năng của Thái Lan trong việc cung cấp 
thuốc với giá mà người dân có thể mua được.  Các cuộc đàm phán 
FTA Hoa Kỳ - Thái Lan được bắt đầu tháng Sáu 2004 và diễn tiến 
chậm chạp trong hai năm qua. Trong chín cuộc thương lượng FTA 
khác được hoàn thành bốn năm qua, Hoa Kỳ đã thành công trong 
việc gây áp lực để buộc các nước khác phải chấp nhận các quy định 
mới về sở hữu trí tuệ của họ và điều đó đã gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới những nỗ lực hạ thấp giá cả và tăng thêm khả năng tiếp cận 
những dược phẩm cứu sinh của những nước đó. Những quy định 
mới đó đã vượt quá các tiêu chuẩn được quy định trong Hiệp định 
WTO về các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS) 
và:  

• Ngăn chặn hoặc trì hoãn việc du nhập các thuốc thế phẩm giá cả 
chấp nhận được bằng việc hạn chế hoặc đặt ra giới hạn đối với 

Y tế công lâm nguy,  Báo cáo của Oxfam, Tháng 4/2006 7



   

việc sử dụng các điều khoản an toàn của y tế công trong hiệp 
định TRIPS; và 

• Cản trở việc thực thi Tuyên bố Doha năm 2001 về TRIPS và Y tế 
công tái khẳng định tính ưu việt của y tế công so với bằng sáng 
chế tư nhân.  

Việc đưa những tiêu chuẩn “TRIPS-cộng” đó vào FTA Hoa Kỳ - Thái 
Lan có thể tác động tiêu cực đến các chương trình HIV/AIDS vì 
chúng làm cho hàng ngàn người không còn được điều trị một cách 
hiệu quả nữa. Oxfam tin rằng Hoa Kỳ cần ủng hộ sự bền vững của 
các chương trình HIV/AIDS của Thái Lan, thay vì làm tổn thương 
chúng bằng cách áp đặt “cửa sau” những hạn chế sở hữu trí tuệ ngặt 
nghèo hơn trong FTA Hoa Kỳ - Thái Lan. 

Tuy tài liệu này chủ yếu tập trung vào vấn đề điều trị HIV/AIDS ở Thái 
Lan, nhưng điều quan trọng là cần nhận thấy tác động tiêu cực của 
việc áp đặt những quy định ngặt nghèo hơn về sở hữu trí tuệ trên 
quy mô dịch bệnh và chữa trị, bao gồm việc lây nhiễm do suy giảm 
hệ thống miễn dịch của những người nhiễm HIV/AIDS, và các bệnh 
lây nhiễm khác hoặc những bệnh về tim mạch và ung thư.  

2  HIV/AIDS ở Thái Lan 
Hơn một triệu nam nữ và trẻ em đã bị lây nhiễm HIV ở Thái Lan và 
hơn 500.000 người đã chết vì AIDS từ khi đại dịch này bùng nổ. Bất 
chấp những nỗ lực phòng tránh khá công hiệu, mỗi năm vẫn có thêm 
khoảng 20.000 người bị nhiễm HIV ở Thái Lan. 3    

HIV lây nhiễm rộng ở Thái Lan vào cuối những năm 1980. Từ 1988 
đến 1989, việc nhiễm HIV chủ yếu là đối tượng tiêm chích ma tuý 
chiếm tới hơn 50 phần trăm những ca HIV ở một số tỉnh. Từ 1993 
đến 1997, 8.325 trường hợp được báo cáo, nhưng người ta tin rằng 
HIV đang lây nhanh trong những người hành nghề bán dâm. Gần 
một nửa số gái mại dâm ở Chiang Mai, một tỉnh ở bắc Thái Lan, đã bị 
nhiễm HIV.4 HVI/AIDS từ gái mại dâm lây lan nhanh chóng sang cho 
khách mua dâm, rồi từ chồng bị nhiễm HIV lây sang vợ, tình nhân và 
con cái. 

Các nỗ lực phòng tránh đã giúp làm chậm sự lây nhiễm và ước tính 
đã ngăn ngừa được 5 triệu trường hợp dính bệnh 5   Thế nhưng đã 
có những bằng chứng cho thấy sự lây nhiễm đã tăng lên trong người 
dân nói chung và trong các nhóm đặc biệt. Chẳng hạn, tỷ lệ lây 
nhiễm HIV trong lứa tuổi dưới 20 đã tăng từ 11 phần trăm năm 2001 
lên 17 phần trăm trong năm 2002 .6  

Phụ nữ là đối tượng bị lây nhiễm nhiều nhất trong đại dịch này. Vào 
giai đoạn đầu của tai họa này, khoảng một phần ba người trưởng 
thành nhiễm HIV/AIDS ở Thái Lan là phụ nữ, thường bị lây bệnh từ 
chồng hoặc người tình lây nhiễm HIV từ việc mua bán dâm. Trong 
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lúc phần lớn lây nhiễm đầu những năm 1990 ở Thái Lan là do mua 
bán dâm, thì mười năm sau khoảng 50 phần trăm trường hợp nhiễm 
mới là giữa vợ chồng.7   

Một nửa số người trong số những người trưởng thành bị lây bệnh 
mới là phụ nữ. Các số liệu hiện nay cho thấy 70 phần trăm số người 
từ 15 đến 24 tuổi mang HIV/AIDS trong người là phụ nữ.8 Tỷ lệ 
nhiễm HIV trong phụ nữ có thai tương đối cao, nhưng dao động lúc 
cao lúc thấp. Từ 0,5 phần trăm năm 1990, số phụ nữ có thai bị nhiễm 
HIV tăng lên 2,4 phần trăm năm 1995 nhưng sau đó giảm xuống 1,18 
và 1.09 phần trăm lần lượt trong các năm 2003 và 2004. 9  

Bên cạnh việc trực tiếp chịu tác động của HIV/AIDS, phụ nữ còn chịu 
gánh nặng chăm sóc cho các thành viên của gia đình hoặc em út, do 
đó phải chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm hoặc 
giáo dục. Trong nhiều trường hợp, các bé gái thường phải bỏ học để 
giúp đỡ việc nhà.   

Trong mấy năm gần đây, chính phủ Thái Lan đã có những biện pháp 
quan trọng để đẩy lùi nạn dịch như đưa ra chương trình khuyến khích 
sử dụng bao cao su, cung cấp thuốc để ngăn ngừa việc truyền bệnh 
từ mẹ sang con và một chương trình điều trị. Nhờ thành công tương 
đối của các chương trình đó mà Thái Lan đã ngăn chặn được sự 
bùng nổ của dịch bệnh, tỷ lệ người nhiễm HIV đã và đang giảm dần. 
Đẩy lùi được sự lan rộng của dịch bệnh, Thái Lan giảm được chi phí 
điều trị lẽ ra tốn kém hơn nhiều. Cứ mỗi bath đầu tư vào phòng tránh 
và chữa trị trong những năm 1990, Thái Lan tiết kiệm được 43 bath 
không phải chi tiêu thêm.10 Đông đảo các nước đang phát triển xem 
đây là một thắng lợi to lớn của Thái lan trong nỗ lực phòng chống lại 
căn bệnh HIV/AIDS. 11  

3 Chương trình điều trị HIV/AIDS  
“Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS là một việc làm công phu. Chủng 
loại ARV tăng lên ở Thái Lan, nhất là thuốc ARV do địa phương sản 
xuất. Chữa trị HIV sẽ thành công nếu người bệnh có được 
thuốc…Việc tăng giá thuốc ARV sẽ có tác động lớn đến những bệnh 
nhân tự mua thuốc điều trị. Nó cũng tác động đến ngân sách của 
chính phủ dành cho y tế. Chúng ta sẽ xem chính sách mới của chính 
phủ như thế nào nếu giá thuốc ARV tăng đáng kể.”  

(Waravhuti Kowatcharakul, bác sĩ) 

Thoạt đầu chính sách của Thái Lan đối với HIV/AIDS tập trung chủ 
yếu vào ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Việc chữa trị chỉ nhằm 
ngăn ngừa các trường hợp lây nhiễm hệ thống miễn dịch. Không có 
phác đồ ARV nào được cung cấp cho người nhiễm HIV trong giai 
đoạn đầu của chiến dịch chống HIV/AIDS.   

Sau đó chính phủ nhận ra rằng mặc dù ngăn chặn những trường hợp 
bị nhiễm HIV mới là rất quan trọng, nhưng một chương trình chữa 
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chạy cho những người đã nhiễm bệnh cũng rất cần thiết. Năm 1992, 
Bộ Y tế Thái Lan bắt đầu trợ cấp chương trình điều trị bằng thuốc 
ARV cho một nhóm nhỏ những người nhiễm HIV/AIDS. Ban đầu, 
phác đồ ARV chỉ gồm một loại thuốc duy nhất là zidovudine (AZT). 
Phác đồ này tỏ ra không công hiệu bởi vi rút có xu hướng biến thể và 
trở nên kháng thuốc. Năm 1995, Bộ Y tế chuyển sang dùng phối hợp 
hai loại thuốc ARV, và hai năm sau đó chuyển thành ba loại ARV 
phối hợp.  

Năm 2000, Bộ Y tế Thái Lan khởi động một chương trình thí điểm lấy 
tên là Tiếp cận chăm sóc (Access to Care - ATC) để đánh giá tính 
khả thi của việc quản lý bằng liệu pháp ARV miễn phí cho một nhóm 
630 người bị nhiễm HIV ở sáu tỉnh phía bắc, là nơi có tỷ lệ người có 
AIDS cao nhất. Mục đích của chương trình này là phát hiện những 
vấn đề cần giải quyết trước khi mở rộng nó.12   

Từ năm 2001 đến 2003, chương trình thí điểm ATC phát triển thành 
chương trình NAPHA, chương trình quốc gia kháng vi rút dành cho 
những người bị nhiễm HIV/AIDS, với việc cung cấp rộng rãi ba loại 
thuốc ARV kết hợp. Theo chương trình này, khoảng 400 bệnh viện 
công bắt đầu phát thuốc ARV. Các uỷ ban địa phương gồm viên 
chức chính phủ, nhân viên y tế và đại diện của các tổ chức phi chính 
phủ chọn lựa những người được tham dự trị liệu. Các uỷ ban dựa 
trên các đánh giá chuyên môn những người nhiễm HIV để xác định ai 
đáp ứng những tiêu chí trị liệu theo hướng dẫn của uỷ ban quốc gia 
(chẳng hạn, những người bệnh với hệ thống miễn dịch hoạt động 
kém). Bệnh nhân được phát thuốc ARV không mất tiền. Số thuốc đó 
được phân bổ cho các bệnh viện trên toàn quốc theo hạn ngạch 
(quota). Các bệnh viện công lập nhỏ mỗi lần được nhận 20 cơ số, 
các bệnh viện lớn hơn mỗi lần được nhận cơ số đủ cho 40 người 
bệnh.    

Năm 2002, chính phủ Thái khởi xướng một hệ thống bảo hiểm y tế 
quốc gia bao quát 95 phần trăm dân số. Hệ thống này cung ứng bảo 
hiểm y tế cơ bản với lệ phí 30 bath (0,79 USD) cho mỗi lần đến khám 
ở bệnh viện. 13 Thoạt đầu hệ thống ‘30 baht’ không bao gồm điều trị 
ARV bởi vì giá thuốc cao trong lúc ngân sách công bị hạn chế. Vào 
tháng Mười 2005, chính phủ thông báo sẽ có thể bao gồm chữa trị 
ARV trong hệ thống “30 bath”, nhưng nguyên tắc và biện pháp thực 
thi vẫn còn đang thảo luận.  

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chính phủ Thái vẫn có khả năng 
cung cấp thuốc ARV ngày càng nhiều hơn cho những người nhiễm 
bệnh. Một phần là nhờ ngân sách dành cho điều trị ARV tăng lên: 
năm 2004, ngân sách ARV tăng lên 800 triệu bath so với 300 triệu 
bath năm 2003. 14 Nhưng yếu tố quan trọng nhất là khả năng của 
chính phủ cung cấp được thuốc thế phẩm với giá rẻ.   

Chương trình điều trị của Thái Lan ban đầu sử dụng các loại thuốc 
“hàng hiệu” tốn đến 380.000 bath (10.000 USD) cho một người trong 
một năm. Giá thuốc đó vượt quá xa ngân sách hạn chế của chính 
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phủ. Năm 2002, Tổ chức dược phẩm chính phủ (GPO) thuộc Bộ Y tế 
thành công trong việc sản xuất ARV hỗn hợp gọi là GPO-vir, bao 
gồm ba loại thuốc trộn lẫn theo liều lượng cố định (stavudine, 
lamivudine and nevirapine) và nó đã trở thành một liệu pháp ARV 
hợp túi tiền của đa số những người nhiễm HIV/AIDS ở Thái Lan.   
GPO-vir tốn hết 1.200 baht (31 USD) so với 18.620 baht (490 USD) 
nếu dùng hàng hiệu nhập khẩu. 

Từ 2001 đến 2003, chương trình điều trị HIV mở rộng gấp hơn tám 
lần mà ngân sách chỉ tăng 40 phần trăm. Số người được điều trị ARV 
đạt tới con số 50.000 vào cuối năm 2004, và hiện nay đã lên đến 
khoảng 80.000 người. 15     
 ‘Vào đầu năm  2004, tôi bị sưng phổi, sốt cao phải nhập và xuất viện 
liên tục. Tháng Sáu 2005, tôi kiểm tra CD4 và thử máu sau  đó được 
biết tôi đã nhiễm HIV. Tôi phải từ bỏ công việc ở một cửa hàng vì quá 
yếu. Tôi thấy mình thực sự suy nhược nhưng gia đình tôi và chồng tôi 
đem lại cho tôi hy vọng tiếp tục sống, tôi quyết định phải chống lại 
bệnh tật. Từ tháng Mười 2005, tôi được điều trị thuốc GPO-vir theo 
chương trình 30 bath. Tôi không rõ thuốc ARV  trị giá bao nhiêu vì phí 
tổn do chính phủ chịu. Tôi sẽ không gánh nổi chi phí đó nếu tự mình 
phải thanh toán. Thu nhập duy nhất chúng tôi có được là 5.000 bath 
(125 USD) một tháng – do chồng tôi có được nhờ giúp mẹ tôi sửa 
giày. Chồng tôi cũng nhiễm HIV và một ngày nào đó cũng phải uống 
thuốc ARV. Không thể nào trang trải các đơn thuốc cho cả hai chúng 
tôi. Nay, sẹo đã lên da non và  tôi trông khoẻ mạnh hơn. Tôi cũng 
không còn thấy ngứa ngáy nữa. Tôi đã lấy lại trọng lượng và thậm chí 
còn lên cân chút ít. Khi phục hồi hoàn toàn, tôi sẽ tìm một công việc 
nhẹ.’ 

(Ratcharapa, 25, thành viên một mạng lưới địa phương của những 
người nhiễm HIV/AIDS ở tỉnh Chiang Mai) 

Việc sản xuất thuốc thế phẩm địa phương chữa bệnh HIV/AIDS là 
hợp pháp bởi những thuốc đó đã được phát minh trước khi Thái Lan 
thực thi bảo hộ bằng sáng chế sản phẩm năm 1992. Do đó, chúng 
không thể bị buộc phải cấp bằng sáng chế.  

Tuy nhiên, việc cung cấp các thuốc HIV/AIDS khác lại gặp khó khăn 
trước thực tế là chúng đã được cấp bằng sáng chế ở Thái Lan sau 
năm 1992.  Thuốc efavirenz của hãng Merck là một trong những loại 
thuốc đó. Đối với thuốc đã được cấp bằng sáng chế, chính phủ 
không thể nhập một cách hợp pháp hoặc không thể sản xuất ra 
những thế phẩm (generic) mà không phải sử dụng đến việc cấp phép 
bắt buộc - là cách để bỏ qua những quy định về bằng sáng chế (điều 
này được phép theo các quy định của WTO). Tiếp cận được các chế 
độ trị liệu khác ngoài phác đồ tiêu chuẩn ARV “thế hệ thứ nhất” là 
điều rất quan trọng. Chẳng hạn, một số người bệnh phản ứng với 
thuốc nevirapine (một thành phần trong phác đồ ba thứ thuốc thế 
phẩm hỗn hợp của Thái Lan), thể hiện ở việc gan và thận bị tổn 
thương, do đó họ cần được thay bằng thuốc efavirenz của hãng 
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Merck, nhưng thuốc này lại đã được cấp bằng sáng chế nên đắt hơn, 
gần gấp đôi số tiền bệnh nhân phải chi hàng ngày, tức là từ 40 tăng 
lên đến 75 bath. Tuy nhiên, thông qua NAPHA, chính phủ Thái vẫn 
cấp thuốc này cho người nhiễm bệnh không dung nạp nevirapine, 
làm tăng thêm gánh nặng cho ngân sách y tế quốc gia.  

Thêm nữa, các thuốc ARV chỉ là một phần của điều trị HIV/AIDS có 
công hiệu. Các thuốc ARV hạn chế được  những lây nhiễm của hệ 
thống miễn dịch, chữa trị các lây nhiễm đó trực tiếp có thể cứu sống 
bệnh nhân và giảm bớt số ca phải nhập viện. Thái Lan có khả năng 
cung cấp thuốc trị bệnh viêm màng não, một bệnh chết người lây 
nhiễm qua hệ thống miễn dịch, bởi nước này sản xuất được một thế 
phẩm của  fluconazole, là thuốc do Pfizer phát minh mà thời hiệu 
băng sáng chế đã hết. Nhưng một số thuốc khác rất cần cho việc 
điều trị những lây nhiễm hệ thống miễn dịch vẫn được cấp bằng sáng 
chế ở Thái Lan, và do đó, quá tốn kém nếu ứng dụng vào các 
chương trình của chính phủ. Ví dụ, thuốc ganciclovir của hãng Roche 
cần cho điều trị bệnh cytomegalovirus (CMV), một lây nhiễm nguy 
hiểm có thể gây mù loa và tử vong, thuốc này cũng đã được cấp 
bằng sáng chế và giá rất đắt (2.854 Baht hoặc 75 USD một lọ 
500mg) để có thể đưa vào chương trình của chính phủ. 

Trong lúc cung cấp thuốc trị liệu không phải là một giải pháp hoàn 
hảo cho những vấn đề do HIV/AIDS đặt ra, nhưng cũng không ai nghi 
ngờ rằng giải pháp đó đã mang lại những lợi ích nhất định cho người 
nhiễm bệnh và cho xã hội nói chung. Những người mắc bệnh 
HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc đầy đủ có thể kéo dài sự sống, 
duy trì sinh kế và hỗ trợ gia đình và cộng đồng. Thêm vào đó, điều trị 
bằng ARV còn làm giảm sự phân biệt đối xử và những mặc cảm 
đồng hành với dịch bệnh thời đại HIV/AIDS, tạo động lực để trắc 
nghiệm HIV và nhờ đó tăng cường được những nỗ lực phòng ngừa 
và kiểm soát  bệnh AIDS. 

Tuy nhiên, trong lúc Thái Lan đang nỗ lực duy trì và mở rộng quy mô 
điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, thì một đám mây u ám đang phủ 
bóng đen lên các chương trình điều trị này. Thêm vào dòng thuốc 
“thế hệ thứ nhất”, nay Thái Lan cần đến phác đồ “thế hệ thứ hai”, “thế 
hệ thứ ba”. Điều đó là không tránh khỏi bởi vi rút sẽ phát triển sức 
kháng thuốc sau một thời gian. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO), phác đồ thứ nhất rồi sẽ mất công hiệu, phải dùng 
đến phác đồ thế hệ thứ hai. Với thời gian, ngày càng có thêm người 
bệnh ở Thái Lan cần đến phác đồ ARV thế hệ thứ hai.  

Những loại thuốc sử sụng cho phác đồ điều trị thế hệ thứ hai mới 
được phát triển gần đây và được cấp bằng sáng chế ở Thái Lan, 
điều đó có nghĩa là phần lớn người bệnh sẽ không thể gánh nổi các 
chi phí thuốc thang và các chương trình điều trị của chính phủ sẽ trở 
nên rất tốn kém. Tổ chức Y tế thế giới  khuyến nghị bảy loại thuốc có 
tên trong phác đồ điều trị thế hệ thứ hai bao gồm lopinavir được cấp 
bằng sáng chế ở Thái Lan và có giá rất cao. Một lọ dung dịch 
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lopinavir trị giá tới 11.770 Baht (310 USD). Một hỗn hợp lopinavir-
ritonavir có giá tới 17.762 baht (467 USD) gồm 180 viên con nhộng. 
Cũng một hỗn hợp tương tự do một công ty Ấn Độ sản xuất thế 
phẩm chỉ với giá 5.930 baht (156 USD), nhưng không thể nhập vào 
Thái Lan vì luật bằng sáng chế không cho phép. Trong số bảy ARV 
thế hệ thứ hai do WHO khuyến nghị, năm đang được cấp bằng sáng 
chế ở Thái Lan hoặc sẽ được cấp trong tương lai gần. 16  
‘Nếu người bị nhiễm HIV/AIDS không có được các thuốc ARV thế hệ 
hai, thì những ai đã phát sinh kháng thể đối với thuốc ARV thế hệ thứ 
nhất sẽ không còn công hiệu đối với thuốc đó nữa. Thêm nữa, có khả 
năng là những trường hợp bị lây nhiễm mới là với vi rút đã mang 
kháng thể với thuốc ARV thế hệ thứ nhất, nên phải điều trị bằng 
thuốc ARV thế hệ thứ hai, phần lớn số thuốc này còn thời hiệu bằng 
sáng chế và không thể được sản xuất trong nước.’ 

(Suwalai Chalermpantmetagul, điều dưỡng viên Chương trình phòng 
và trị HIV ở tỉnh Chiang Mai) 

‘Chúng tôi đã thắng cuộc chiến thứ nhất bằng việc giảm giá thuốc 
ARV thế hệ thứ nhất. Chúng tôi phải thắng cuộc chiến tiếp theo bằng 
việc giảm giá thuốc ARV thế hệ thứ hai.’ 

(Bs. Sophie Le Coeur, Chương trình phòng chống và điều trị HIV ở 
tỉnh Chiang Mai). 
 

Không có gì bảo đảm Thái Lan sẽ có đủ ngân sách để tài trợ dược 
phẩm mới trong tương lai. Những chấn động bên ngoài và nhiều yếu 
tố khác có thể làm cho tài chính của chính phủ gặp nhiều khó khăn. 
Ví như cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 đã để lại hậu quả tiêu 
cực cho các chương trình của chính phủ, và kết quả là phải có sự cắt 
giảm và định hướng lại ngân sách dành cho phòng chống HIV/AIDS. 
Từ năm 1996 đến năm 2002, chi tiêu của Thái Lan cho can thiệp y tế 
HIV/AIDS, bao gồm cả thuốc ARV và thuốc chữa trị suy giảm hệ 
thống miễn dịch đã giảm từ 1.419 triệu baht (37,3 triệu USD) xuống 
còn 1.099 triệu baht (28.9 triệu USD)17  

Các quy định mới hết sức nghiêm ngặt về bằng sáng chế và tiếp thị 
trong FTA Hoa Kỳ có thể mang ý nghĩa là những thuốc ARV thế hệ 
thứ hai và những phát minh tương lai chỉ dành cho những ai có khả 
năng mua được những thuốc mới gắn với bằng sáng chế có giá cao. 
Và cũng có nghĩa là chương trình điều trị của Thái Lan sẽ thất bại vì 
không có đủ tiền để duy trì mạng sống về lâu dài cho những người 
bệnh HIV/AIDS.  
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4 Rào cản bằng sáng chế đối với điều 
trị HIV/AIDS  
Có nhiều yếu tố gây khó khăn cho việc điều trị HIV/AIDS ở Thái Lan, 
bao gồm cả việc không có đủ tiền cung cấp cho các dịch vụ y tế. 
Nhưng vấn đề bằng sáng chế là một chướng ngại đáng kể cho việc 
điều trị, và tác động của nó sẽ thêm trầm trọng nếu chính phủ Thái 
Lan ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với chính phủ Hoa Kỳ chứa 
đựng những quy định về sở hữu trí tuệ “TRIPS-cộng”.    

Các công ty dược phẩm lớn lập luận rằng việc tăng mức bảo hộ sở 
hữu trí tuệ là cần thiết để có thêm tiền tài trợ cho nghiên cứu và phát 
triển (R&D). Thế nhưng căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2004 của 
chính họ, bảy công ty dược phẩm lớn nhất chi bình quân chỉ 14 phần 
trăm thu nhập cho R&D, và chi 32 phần trăm cho tiếp thị, quảng cáo 
và hành chính. Báo cáo cho thấy phần lãi chiếm 18 phần trăm doanh 
thu cao hơn phần dành cho R&D. 18  Hơn nữa, phần lớn nghiên cứu 
do ngành dược phẩm tiến hành là nhằm sản xuất ra những biến thể 
của thuốc đang có sẵn nhưng đắt tiền hơn hoặc độc quyền mở rộng 
phạm vi công hiệu mới cho thuốc cũ. Chẳng hạn, chỉ 15 phần trăm 
thuốc mới xin đăng ký và được Cơ quan thẩm quyền chấp thuận từ 
năm 1989 đến   năm 2000 là có chứa những phân tử thực thể được 
coi là có thể cung cấp sự cải thiện lâm sàng đối với các sản phẩm 
khác có trên thị trường. 19

Thực tế, phần lớn nghiên cứu do ngành dược tiến hành đã lợi dụng 
những thành tựu nghiên cứu trước đó do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ 
với ngân sách cho R&D tương đương với khoản ngân sách đầu tư 
vào lĩnh vực này của các hãng dược.20 Chính phủ cũng trợ cấp cho 
đầu tư nghiên cứu phát triển của ngành dược bằng cách cho phép 
những khoản chi R&D của các công ty này được miễn thuế (thuế 
suất công ty khoảng 34 phần trăm). Đối với những loại thuốc cần cho 
cả nước giàu và nước nghèo như các thuốc ARV, các công ty thu lại 
phí tổn ở thị trường nhiều lợi nhuận của các nước phát triển. Các 
nước đang phát triển Á, Phi và Mỹ La tinh gộp lại chỉ chiếm 11 phần 
trăm thị trường dược phẩm thế giới. 21  Chỉ có rất ít nghiên cứu tư 
nhân về những vấn đề y tế đặc thù của các nước đang phát triển vì 
đây không phải là những thị trường nhiều lợi nhuận. Do đó, khế ước 
xã hội  ngầm định khi xác lập các quyền của bằng sáng chế -- người 
tiêu dùng trả nhiều hơn trong một thời gian nhất định, nhưng được 
hưởng lợi từ sáng kiến phát minh – không áp dụng trong phần lớn 
các nước đang phát triển.   

Từ năm 1985, do Hiệp hội những người nghiên cứu và sản xuất 
dược phẩm Mỹ (PhRMA) khiếu nại bằng sáng chế không được bảo 
hộ tốt đã làm cho họ thiệt hại nhiều triệu đô la, cơ quan Đại diện 
thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ép Thái Lan tăng cường luật bằng 
sáng chế. Để tăng thêm hiệu quả cho những đòi hỏi của PhRMA, ưu 
đãi thương mại của Hoa Kỳ theo Hệ thống các ưu đãi chung (GSP) 
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về nhập khẩu hàng từ Thái Lan năm 1989 và 1991 đã bị cắt bỏ. 
Trước áp lực lớn đó, Thái Lan buộc phải chỉnh sửa luật bằng sáng 
chế năm 1992 để cho phép cấp bằng sáng chế cho dược phẩm, và 
kéo dài thời hiệu luật bằng sáng chế từ 15 lên 20 năm. Năm 1999, 
luật lại được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với những nghĩa vụ 
quy định trong hiệp định TRIPS của WTO.  

Hiện nay Thái Lan cũng như phần lớn các thành viên WTO khác phải 
tôn trọng các điều khoản liên quan tới dược phẩm được quy định 
trong hiệp định TRIPS; các nước kém phát triển (LDC) được kéo dài 
thời gian tuân thủ tới năm 2016. Vậy là Thái Lan đã từ bỏ khả năng 
sản xuất hoặc nhập khẩu các thế phẩm rẻ tiền thay cho các hàng 
“hiệu” có bằng sáng chế, nghĩa là có bản quyền, trừ trường hợp cấp 
giấy phép bắt buộc trong tình huống khẩn cấp của một đại dịch.  

Như đã được quy định trong hiệp định TRIPS, luật bằng sáng chế 
hiện nay của Thái Lan cho phép được áp dụng những linh hoạt để hạ 
thấp giá thuốc, như cấp phép bắt buộc và nhập khẩu song hành. Mặc 
dù việc cấp phép bắt buộc hiếm khi được sử dụng, nhưng đó vẫn là 
một công cụ chính sách quan trọng đối với chính phủ -- và mối đe 
dọa cấp một giấy phép như vậy thường được coi như một đòn bẩy 
thương lượng với các công ty dược phẩm để thúc đẩy họ giảm giá. 
Ví dụ, năm 2001, Canada đe doạ sẽ cấp phép bắt buộc để nhập một 
lượng lớn thuốc kháng sinh Cipro nhằm đối phó với mối đe doạ của 
bệnh than. Sau đó, công ty Bayer sản xuất Cipro đồng ý cung cấp 
thuốc này với giá rẻ hơn.22 Và tháng Mười 2005, Thượng nghị sĩ  
Charles Schumer đe dọa thúc đẩy việc cấp phép bắt buộc thuốc 
Tamiflu chống dịch cúm gà, nếu như hãng Roche sở hữu bằng sáng 
chế không chịu cho các công ty sản xuất thuốc thế phẩm cùng gốc để 
tăng cường lượng cung cho thị trường. Roche buộc phải thương 
lượng và sau đó đã nhanh chóng đạt được thoả thuận với một số 
nhà sản xuất thế phẩm. 23   

Bất chấp sức ép từ các tổ chức xã hội dân sự, cho đến nay chính 
phủ Thái vẫn chưa sử dụng đến các công cụ “linh hoạt” đó. Tuy 
nhiên, rất có thể chính phủ phải thực hiện điều đó bởi chi phí của các 
chương trình điều trị HIV/AIDS đang ngày càng tăng lên. Theo một 
báo cáo gần đây của Ngân hàng thế giới, “bằng việc ứng dụng cấp 
phép bắt buộc để giảm 90 phần trăm chi phí của phác đồ điều trị thế 
hệ thứ hai, Chính phủ Hoàng gia Thái có thể giảm chi ngân sách 
khoảng 3,2 tỷ USD chiết khấu (127 tỷ bath chiết khấu cho đến năm 
2025 và cắt giảm hơn một nửa chi phí để duy trì sự sống mỗi năm 
theo Chương trình quốc gia tiếp cận thuốc ARV cho những người 
nhiễm HIV/AIDS, cụ thể là từ 2.145 USD xuống còn 940 USD cho 
mỗi người mỗi năm.” 24  

Tuy nhiên, những điều khoản trong FTA Hoa Kỳ - Thái Lan có khả 
năng hạn chế sự linh hoạt của chính phủ trong việc cấp phép bắt 
buộc và có thể tạo nên một số trở ngại khác đối với sản xuất và tiếp 
thị các thuốc thế phẩm. Hơn thế nữa, Thái Lan cũng sẽ gặp khó khăn 
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trong việc thách thức giá trị của một bằng sáng chế. Các tổ chức xã 
hội dân sự Thái mới đây đã vận dụng được những điều khoản pháp 
lý để thách thức lạiviệc hết hiệu lực của bằng sáng chế thuốc ARV 
didanosine-ddI (xem ô dưới) 

  
Các tổ chức xã hội dân sự đã thành công trong việc thách thức lại 
hiệu lực bằng sáng chế HIV/AIDS 25

Các tổ chức xã hội dân sự, nhất là những nhóm y tế công và tổ chức của 
những người bị nhiễm HIV/AIDS đóng vai trò then chốt trong thắng lợi này. 
Sự huy động lực lượng và phản biện của họ có tác động lớn lao đến thực 
thi cam kết chữa trị cho những người bị nhiễm HIV/AIDS và cung cấp các 
loại thuốc ARV.  

Thêm nữa, các tổ chức này rất tích cực tranh luận về luật bằng sáng chế 
và y tế công. Năm 2002, thông qua một số vụ trình tòa, tổ chức AIDS 
Access Foundation và Foundation for Consumers and AIDS Patients – hai 
quỹ xã hội vì người bệnh AIDS – đã thách thức thành công bằng sáng chế 
của Bristol-Myers Squibb’s (BMS) cải thiện công thức của ddI, một thuốc 
chống nhiễm khuẩn quan trọng.  Thuốc này vốn được cấp bằng sáng chế 
tại Hoa Kỳ năm 1989 trước khi Thái Lan thông qua đạo luật bảo hộ các sản 
phẩm dược. Ngay sau khi luật của Thái Lan bắt đầu có hiệu lực, BMS đệ 
trình xin cấp bằng sáng chế về một công thức của thuốc này dễ sử dụng 
hơn và ít có phản ứng phụ hơn. Thế rồi trước khi bằng sáng chế được 
cấp, BMS lại bổ sung việc ứng dụng của thuốc và mở rộng quy mô của 
bằng sáng chế cho tất cả công dụng của thuốc.  

Các nhóm dân sự đó được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người nhiễm 
HIV/AIDS, lập luận rằng việc cấp bằng sáng chế là bất hợp pháp bởi quy 
mô của nó đã được tự tiện mở rộng không đúng luật. Họ thắng kiện, và 
qua đó tạo nên một tiền lệ quan trọng, người sử dụng thuốc có thể kiện 
các trường hợp bằng sáng chế dược phẩm cấp không đúng.   

Nhưng BMS kháng án, và các nhóm xã hội dân sự đã đưa ra những lời 
buộc tội mới rằng bằng sáng chế của BMS không đáp ứng tiêu chí mới và 
không có bước đột phá sáng tạo.  Trong diễn trình của vụ kiện, BMS quyết 
định tốt hơn là chấm dứt tố tụng bằng việc từ bỏ bằng sáng chế này tại 
Thái Lan. Điều đó cho phép chính phủ Thái bắt đầu sản xuất thuốc ddI 
đóng vỉ. 

Trường hợp ddI minh họa cho việc các công ty dược phẩm đã tìm cách sử 
dụng bằng sáng chế để mở rộng phạm vi của nó một cách phi pháp như 
thế nào. Và cũng cho thấy những thách thức tương tự đối với việc lạm 
dụng bằng sáng chế chắc chắn sẽ bị hạn chế trong FTA Hoa Kỳ - Thái 
Lan.  

Mấu chốt của việc giảm giá thuốc là tạo nên sự cạnh tranh giữa các 
nhà sản xuất. Bằng sáng chế cho phép các nhà sản xuất độc quyền 
kiểm soát sản xuất và giá cả. Biện pháp hiệu quả nhất để giảm giá và 
tăng khả năng tiếp cận thuốc là xúc tiến cạnh tranh sản xuất thuốc 
thế phẩm. Sự chênh lệch giá hiện nay giữa thuốc có bằng sáng chế 
và thuốc thế phẩm ở Thái Lan cho thấy giá của thuốc có bằng sáng 
chế thế hệ thứ nhất và thuốc thay thế chúng thế hệ thứ hai, cùng với 
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thuốc điều trị suy giảm hệ miễn dịch có thể đắt gấp mười lần thuốc 
thế phẩm. Do ngày càng có nhiều người nhiễm HIV/AIDS chuyển từ 
thuốc có bằng sáng chế thế hệ thứ nhất sang thuốc thế hệ thứ hai, 
chi phí sẽ tăng vọt. Phí tổn bình quân hàng năm cho một người bệnh 
sử dụng thuốc thế hệ thứ nhất là 19.271 bath (482 USD). Với thuốc 
thế hệ thứ hai, chi phí bình quân hàng năm cho mỗi người là 269.496 
baht (6.737USD). 26   

 
Chuyện một bệnh nhân nữ ở Chiang Mai 

Noi biết mình phản ứng dương tính HIV năm 1995 khi đang có thai. May 
mắn làm sao đứa bé không bị lây bệnh. 

‘Tôi bị sưng phổi và suy giảm hệ thống miễn dịch nên vào viện để điều tri. 
Năm 2002, bác sĩ kê đơn thuốc ARV  (GPO-vir) cho tôi và may thay chi phí 
thuốc men đó lại được chương trình chăm sóc sức khoẻ quốc gia thanh 
toán. Năm 2004, tôi chuyển sang thuốc thế hệ thứ hai cũng lại được 
chương trình quốc gia tài trợ. Nay tôi hoạt động trong mạng lưới những 
người bị nhiễm HIV/AIDS (PLWHA), vận động và tuyên truyền cho người 
dân về hiệp định FTA đang được đàm phán.’ 

‘Tôi kiên quyết phản đối cuộc thương thảo FTA giữa Hoa Kỳ và Thái Lan. 
Tôi muốn chính phủ Thái huỷ bỏ nói chuyện bởi chính phủ Mỹ không chỉ 
độc quyền thị trường dược phẩm Thái mà còn khăng khăng đòi chính phủ 
Thái phải kéo dài thời hạn của bằng sáng chế trên 20 năm. Kết quả sẽ là 
thuốc chữa bệnh sẽ đắt hơn. Chương trình chăm sóc sức khoẻ quốc gia 
(30 bath) không có đủ ngân sách để tài trợ cho các thế hệ thuốc ARV có 
bằng sáng chế thứ hai và thứ ba. Nếu giá thuốc ARV tăng, chương trình 
quốc gia sẽ sụp đổ. Hàng trăm ngàn người bệnh HIV/AIDS tồn tại nhờ 
thuốc đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng’. 

‘Đàm phán FTA của Hoa Kỳ - Thái Lan sẽ cho phép các công ty Mỹ thay 
đổi một vài thành tố trong số thuốc hiện có rồi đăng ký xin bằng sáng chế 
mới. Kết quả là bằng được cấp không bao giờ hết thời hiệu và chúng tôi sẽ 
không bao giờ được phép sản xuất thế phẩm.’  

‘Còn nữa, khi một cuộc khủng hoảng y tế nổ ra trong các nước đang phát 
triển hoặc các nước kém phát triển, các chính phủ có thể có quyền cấp 
phép bắt buộc để nhập thuốc thế phẩm từ các nước khác hoặc có thể tự 
mình sản xuất những thế phẩm đó. Nếu FTA Hoa Kỳ - Thái Lan mới được 
kí kết, quyền đó sẽ bị hạn chế, thậm chí bị loại bỏ.’ 

5  Vấn đề phát sinh với các điều khoản 
sở hữu trí tuệ trong FTA  
“…Chúng tôi sẽ thêm những điều khoản để đưa chế độ thuế quan và 
sở hữu trí tuệ Thái Lan ngang với tiêu chuẩn trong các FTA gần 
đây… (do Mỹ ký với các nước)’’  (Đại diện thương mại Hoa Kỳ - 
USTR). 
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Các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ được chính thức đưa vào 
thương thảo giữa Thái Lan và Hoa Kỳ tháng Giêng 2006. Có nhiều lý 
do để lo ngại về tác động của một thoả thuận cuối cùng có thể xảy ra 
đối với dược phẩm ở Thái Lan. Thứ nhất, đã có một khuôn mẫu 
được thiết lập trong những FTA do Mỹ đàm phán gần đây với các 
nước, theo đó các quy định về bằng sáng chế và tiếp thị ngặt nghèo 
hơn, vượt quá những quy định của TRIPS/WTO. Thứ hai, thông tin 
mật tiết lộ27, FTA Hoa Kỳ - Thái Lan có thể vượt qua các FTA khác 
trên nhiều lĩnh vực như hạn chế những điều khoản cho phép những 
linh hoạt trong các quy định về bằng sáng chế và mua bán thuốc.  

Những tiêu chuẩn về quyền sở hữu trí tuệ trong các FTA của Hoa Kỳ 
gần đây ký với các nước đang phát triển vượt quá các nghĩa vụ được 
xác lập trong hiệp định TRIPS của WTO. Chúng cũng đi ngược lại 
với Tuyên bố hội nghị WTO tại Doha năm 2001 về TRIPS và Y tế 
công trong đó khẳng định quyền được “sử dụng đầy đủ các điều 
khoản trong Hiệp định TRIPS cho phép có sự linh hoạt” để “bảo vệ y 
tế công và xúc tiến sự tiếp cận thuốc chữa bệnh cho tất cả mọi 
người”. Hơn thế nữa, đưa các điều khoản về sở hữu trí tuệ vào FTA 
là vi phạm luật của Hoa Kỳ: Đạo luật xúc tiến thương mại (TPA) được 
Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 2002 giao trách nhiệm cho Đại diện 
thương mại Hoa Kỳ (USTR) “tôn trọng Tuyên bố [Doha] về Hiệp định 
TRIPS và Y tế công.’28   

Kể từ khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua TPA năm 2002, tất cả FTA Hoa 
Kỳ ký kết với các nước đều bao gồm các điều khoản “TRIPS-cộng”: 

• Thời hiệu bằng sáng chế dài hơn.  Đề cập tới những chậm trễ 
trong việc cấp bằng sáng chế hoặc chấp thuận tiếp thị, các điều 
khoản FTA yêu cầu các chính phủ phải kéo dài thời gian bảo hộ 
bằng sáng chế vượt quá thời hạn tối đa là 20 năm. Kéo dài sự 
độc quyền này sẽ càng làm chậm trễ việc ứng dụng các loại 
thuốc thế phẩm giá cả phải chăng. 

• Đặc quyền dữ liệu.  FTA tạo nên một hệ thống độc quyền mới, 
tách khỏi bằng sáng chế bằng cách ngăn chặn đăng ký (tức là 
chấp thuận tiếp thị) các thuốc thế phẩm ít nhất là 5 năm và có thể 
là 10 năm hoặc hơn nữa.  TRIPS chỉ giản đơn bảo vệ các “dữ liệu 
không được tiết lộ” các trắc nghiệm lâm sàng do các công ty có 
thương hiệu thực hiện để chống lại việc “sử dụng với mục đích 
thương mại một cách không lành mạnh”; TRIPS không uỷ nhiệm 
một thời kỳ độc quyền. Thế nhưng các điều khoản FTA lại ngăn 
không cho những nhà chức trách có trách nhiệm điều tiết được 
dựa trên các dữ liệu đó để chấp thuận tiếp thị cho một thế phẩm 
đã được chứng tỏ có công hiệu tương đương với thuốc có 
thương hiệu. Điều đó sẽ trì hoãn hoặc ngăn chặn sự cạnh tranh 
của các thế phẩm, ngay cả khi không có rào cản bằng sáng chế.  

Không có khả năng dựa vào các dữ liệu gốc của các công ty, 
những nhà sản xuất thuốc thế phẩm buộc lòng phải lặp lại các 
trắc nghiệm lâm sàng một cách không cần thiết, phải tiêu tốn thời 
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gian và tiền bạc nhằm mục đích chứng minh công hiệu và an toàn 
của thuốc để được phép đưa ra thị trường. Các công ty sản xuất 
thuốc thế phẩm lợi nhuận thấp sẽ không làm theo quy trình đó. 
Thêm nữa, lặp lại những trắc nghiệm đó đòi hỏi những người 
trong nhóm thử phải uống thuốc vô tính (placebo) ngay cả khi có 
người trong số đó bị trọng bệnh và một loại thuốc công hiệu nào 
đó đã được biết. Ngoài ra, cấp phép bắt buộc không phải là một 
công cụ chính sách mong muốn, bởi không có sản phẩm thay thế 
được phép nào có khả năng vào thị trường kịp thời bởi giấy phép 
bắt buộc không thể không đếm xỉa đến việc bảo hộ dữ liệu. 29  

• Sự liên kết giữa chấp thuận tiếp thị và quy chế bằng sáng 
chế. Các điều khoản mới FTA ngăn cản Cục dược quốc gia cho 
phép các thuốc thế phẩm được đăng ký trước khi bằng sáng chế hết 
hiệu lực. Do vậy, các cấp thẩm quyền vốn được trao trách nhiệm 
kiểm tra công hiệu và an toàn của thuốc phải trở thành “cảnh sát 
bằng sáng chế” bởi gánh nặng thực thi các quyền sở hữu tư nhân đã 
chuyển từ người sở hữu bằng sáng chế sang cơ quan điều tiết của 
nhà nước. Những điều khoản đó cũng ngăn cản việc sử dụng một 
cách có hiệu quả giấy phép bắt buộc, bởi không có thuốc thế phẩm 
nào có thể xin được tiếp thị trong phạm vi thời hiệu của bằng sáng 
chế, và như vậy chúng trì hoãn việc có được các thế phẩm với giá 
phải chăng rất lâu sau khi một bằng sáng chế đã hết thời hiệu. 

Đề nghị của USTR về bằng sáng chế và những bảo hộ dược phẩm 
có liên quan đã bị tiết lộ khi bước đầu thảo luận chủ đề này tại phiên 
đàm phán từ ngày 9 đến 13 tháng Giêng 2006 ở Chiang Mai, Thái 
Lan. Xem lại văn bản đề nghị đó thấy rõ các điều khoản nêu bên trên 
đã được đưa vào, trong một số trường hợp dưới hình thức chặt chẽ 
hơn so với phần lớn các FTA trước của Hoa Kỳ. Hơn nữa, đề nghị 
còn bao gồm nhiều điều khoản bị loại bỏ trong các FTA của Hoa Kỳ 
trước đó.   

Oxfam rất lo ngại về những tác động có thể của các điều khoản mới 
và nghiêm ngặt về quyền sở hữu trí tuệ ở Thái Lan trong khi các 
thuốc thế phẩm đóng một vai trò rất quan trọng đối với hệ thống 
chăm sóc sức khoẻ công cộng ở nước này. Đặc biệt những tác động 
của các điều khoản này đối với người nhiễm HIV/AIDS là rất đáng lo 
ngại  

Dưới đây là một số phân tích chứng minh cho những lo lắng của 
chúng tôi.  

• Gia hạn cho bằng sáng chế. Thời hạn của bằng sáng chế có thể 
được kéo dài không thời hạn như quy định trong luật của Hoa Kỳ, 
vì những chậm trễ “không thoả đáng” trong việc cấp bằng và cho 
phép tiếp thị. Không giống như các FTA trước, như với Singapore 
hoặc Hiệp định thương mại tự do Trung Mỹ (CAFTA), FTA Hoa 
Kỳ - Thái Lan sẽ triển khai việc gia hạn hiệu lực của bằng sáng 
chế với lưu ý đến những chậm trễ cả ở Hoa Kỳ và Thái Lan.   

Y tế công lâm nguy,  Báo cáo của Oxfam, Tháng 4/2006 19 



   

• Đặc quyền dữ liệu. Có nhiều cách để các điều khoản bảo hộ cho 
các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng (song song với hệ thống bằng 
sáng chế) được thiết kế để tăng cường độc quyền của các công 
ty dược phẩm có thương hiệu lớn. Kết quả là các điều khoản mới 
đó sẽ ngăn cản việc tiếp thị các thuốc thế phẩm dưới hình thức 
giấy phép bắt buộc hoặc thậm chí cả khi không có bằng sáng 
chế. 

• Không giống như các điều khoản của CAFTA, quy mô của 
các dữ liệu bảo hộ được mở rộng để bao quát tất cả 
“thông tin” chứ không chỉ những “dữ liệu không được tiết 
lộ”. Do vậy, ngay cả những thử nghiệm lâm sàng công bố 
trong các tạp chí khoa học Hoa Kỳ cũng sẽ không được 
cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan sử dụng - như hiện 
nay vẫn được quyền đó, để đăng ký một thuốc thứ phẩm.  

• Dữ liệu của tất cả sản phẩm dược được đưa vào Thái Lan 
phải được bảo vệ, chứ không riêng gì thuốc mới phát 
minh. Việc bảo vệ dữ liệu được áp dụng ngay cả khi sản 
phẩm ở tại thị trường Hoa Kỳ hoặc ở các nước khác, và 
thậm chí sản phẩm chỉ là một hỗn hợp các hoá chất đã có 
sẵn ở Thái Lan.  

• Thời gian bảo hộ được đề nghị “ít nhất là năm năm” bắt 
đầu từ ngày được chấp thuận tiếp thị ở mỗi nước. Như 
thế là vượt quá thời gian tối đa năm năm theo luật của 
Hoa Kỳ. Đối với Thái Lan, điều đó có nghĩa gần như bảo 
hộ 10 năm nếu như công ty dược phẩm tìm kiếm sự chấp 
thuận tiếp thị lại chờ cho đến khi hết thời hạn năm năm 
bảo hộ ở Hoa Kỳ trước khi đăng ký sản phẩm của mình tại 
Thái Lan.  

• Thêm ba năm bảo hộ được dành cho công ty chủ quản 
nếu như công ty này tìm được một công dụng lâm sàng 
mới cho một dược phẩm đã có mặt trên thị trường dưới 
hình thức nào đó và nếu những thử nghiệm lâm sàng mới 
là cần thiết để được phép tiếp thị theo công dụng mới 
(chẳng hạn, dùng cho trẻ em). Yêu cầu này đã vượt quá 
những gì ghi trong FTA Hoa Kỳ với Singapore, với các 
nước Andean (Nam Mỹ) và với các nước Trung Mỹ.  

• Liên kết. Cơ quan chịu trách nhiệm điều tiết của Thái Lan sẽ biến 
thành “cảnh sát bằng sáng chế” để bảo vệ cho các chủ sở hữu 
bằng sáng chế. Cơ quan này phải tiến hành điều tra và xác định 
không có khiếu nại của người sở hữu bằng sáng chế đối với một 
sản phẩm thay thế mới nào đó. Nếu có khiếu nại nào đó, phải hay 
trái, thì Thái Lan buộc lòng khước từ cấp phép tiếp thị. Cơ quan 
thẩm quyền Thái cũng phải trực tiếp thông báo với chủ sở hữu 
bằng sáng chế về nhân thân của bên xin đăng ký có tiềm năng 
lạm quyền.  
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• Những hạn chế về những lý do cấp phép bắt buộc. Những 
điều khoản đó sẽ hạn chế Thái Lan sử dụng công cụ tự vệ này 
của TRIPS – nó cho phép một chính phủ coi trọng điều này hơn 
bằng sáng chế, mà không có bất cứ sự hạn chế nào về lý do mà 
theo đó chính phủ có thể cấp phép bắt buộc, miễn là người sở 
hữu bằng sáng chế được đền bù “thỏa đáng”. Không giống như 
trường hợp CAFTA hoặc các FTA khác của Hoa Kỳ, các điều 
khoản (Hoa Kỳ - Thái Lan) giới hạn việc cấp phép bắt buộc chỉ 
trong trường hợp chấn chỉnh các thông lệ chống cạnh tranh, trong 
việc sử dụng công ích phi thương mại, trong tình huống “khẩn 
cấp quốc gia” hoặc trong trường hợp “cực kỳ nguy cấp”. Đối với 
các mục đích sau, sẽ có những giới hạn đối với khu vực tư nhân 
sử dụng giấy phép và người sở hữu bằng sáng chế không bị yêu 
cầu phải tiết lộ thông tin hoặc bí quyết kỹ thuật liên quan đến 
bằng sáng chế, tất cả những cái đó sẽ trì hoãn hoặc làm cho nó 
mất công hiệu. Những hạn chế như vậy có thể phương hại đến 
khả năng của chính phủ mặc cả để có được giá rẻ hơn cho thuốc 
thương hiệu hoặc để xúc tiến cạnh tranh của các nhà sản xuất 
thuốc thế phẩm giảm được giá và tăng tiếp cận với thuốc chữa 
bệnh.  

• Mở rộng phạm vi của bằng sáng chế. Không giống như FTA 
với Singapore hoặc Trung Mỹ, một điều khoản mới có thể đòi cấp 
bằng sáng chế cho những công dụng mới hoặc cách thức sử 
dụng một sản phẩm đã được biết.30  Điều này tăng cường khả 
năng linh hoạt cho các công ty dược phẩm, họ có thể vận dụng 
chiến lược kéo dài độc quyền vô thời hạn hoặc để độc quyền của 
họ “mãi mãi xanh tươi” với việc kéo dài thêm 20 năm thời hiệu 
bằng sáng chế thông qua việc có thêm công dụng mới cho thuốc 
cũ, bất cần nguyên tắc phải là phát minh mới.   

• Những giới hạn trong việc thách thức các bằng sáng chế có 
tiềm năng hết hiệu lực. Cũng không giống như CAFTA, không 
được phép thách thức hiệu lực của bằng sáng chế trước khi cấp 
bằng sáng chế. Luật pháp Thái Lan hiện nay cho phép tiến hành 
những thủ tục pháp lý ấy, để tránh việc cấp các bằng sáng chế 
không hiệu lực làm trì hoãn sự cạnh tranh của thế phẩm. 31    

Sathaporn, 36, một nhà hoạt động về HIV/AIDS trong mạng lưới 
PLWHA  
‘Tôi được biết về các tác động của FTA Hoa Kỳ - Thái Lan thông qua 
PLWHA. Thông tin về tác động tiêu cực của FTA Hoa Kỳ - Thái Lan, đặc biệt 
là về các quyền sở hữu trí tuệ, không được phổ biến rộng rãi trong công 
luận, vì thế tôi quyết định tham gia PLWHA để mang lại sự thật cho người 
dân.’ 
 
‘Những quy định về quyền sở hữu trí tuệ không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi 
- những người chung sống với HIV/AIDS – mà với tất cả bệnh nhân và nông 
dân. Việc tiếp cận thuốc ARV sẽ hết sức hạn chế, thuốc sẽ đắt hơn nhiều 
nếu như chính phủ Thái đồng ý với cuộc đàm phán về đặc quyền thị trường 
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và kéo dài thời hạn bằng sáng chế cho thuốc ARV. Hai vấn đề này phải loại 
khỏi các cuộc thương lượng.’ 
‘Chính phủ Thái có thể buôn bán với các nước khác nhưng đừng để chúng 
tôi phải tổn thương bởi hiệp định thương mại này liên quan đến sự tồn vong 
của những người đang cần thuốc và trị liệu. Chính phủ phải quan tâm đến 
phúc lợi của người dân. Tôi phải dùng thuốc cho đến hết đời và tôi sẽ không 
sống được nếu không mua được thuốc với giá rẻ. Tôi không mong gì hơn 
mà chỉ mong những người nhiễm HIV/AIDS như tôi  được tồn tại.’   

6  Đúng và sai  
Bằng sáng chế là một sáng tạo trên phương diện pháp lý. Hệ thống 
bằng sáng chế tạo nên một “quyền sở hữu” về kiến thức nhằm 
khuyến khích ngưòi dân đầu tư nghiên cứu và sản xuất. Những 
người sáng tạo ra kiến thức có lợi ích chính đáng trong việc hưởng 
thụ thành quả từ đầu tư công sức của mình. Bởi sở hữu trí tuệ không 
hiện rõ về phương diện vật chất và có thể được sử dụng đồng thời 
bởi nhều người mà không cần phải trả thêm bất cứ loại phí nào, một 
độc quyền tạm thời cần thiết được đặt ra để ngăn ngừa những người 
khác sử dụng nó. Nhưng hệ thống bảo hộ tài sản trí tuệ được lập nên 
vì lợi ích của xã hội chứ không phải để làm giàu cho một số người.  

Các cơ chế bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác cung 
cấp những độc quyền pháp lý nhằm bảo đảm cho những người phát 
minh thu được lợi ích do mình đầu tư vào kiến thức. Mục đích là tạo 
ra một động lực kích thích phát kiến trong tương lai. Lợi ích được bù 
lại của xã hội là làm nảy nở thêm nhiều phát minh bổ ích. Từ góc độ 
kinh tế, luôn có sự căng thẳng tự nhiên giữa các độc quyền và cạnh 
tranh mang lại tính hiệu quảcho thị trường. Diễn ra hiệu ứng tương 
tác giữa động lực phát minh mà việc cấp phép độc quyền tạo nên, và 
sự cạnh tranh tiếp cận công nghệ mới là có lợi cho xã hội. Tuy nhiên, 
đối với dược phẩm, sự tương tác đó lại xảy ra trong lĩnh vực y tế 
công.   

Do đó, các quyền sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm có thể dẫn tới 
xung đột với các quyền khác, nổi bật là quyền có được sức khoẻ. 
Quyền này được thừa nhận như một quyền cơ bản của con người, 
và được ghi nhận trong một số hiệp ước, bao gồm Cương lĩnh của 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hiến chương của Liên hợp quốc, 32 
Tuyên ngôn về quyền con người 33 và  Công ước về quyền của trẻ 
em34. Công cụ nhân quyền quan trọng nhất thừa nhận quyền được 
chăm sóc y tế là Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và 
văn hóa (ICESCR). Điều 12 của Công ước này đề cập đến quyền 
được pháp lý công nhận, và Điều 2 đặt cho tất cả các bên Nhà nước 
nghĩa vụ pháp lý hợp tác về phương diện quốc tế để thực thi quyền 
đó. 

Quyền về y tế được định nghĩa là “quyền được hưởng thụ một số 
những phương tiện, hàng hóa, dịch vụ và những điều kiện cần thiết 
để đạt được tiêu chuẩn cao nhất có thể được về sức khoẻ.” Bao gồm 
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“một hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp trong những trường hợp tai 
nạn, dịch bệnh và những sự cố tương tự về sức khoẻ,” cũng như 
việc cung cấp những dược phẩm cần thiết” khi có dịch phát tán.35 
Tháng Tư năm2001, tại phiên họp thứ 57, Uỷ ban Liên hợp quốc về 
nhân quyền chấp thuận Nghị quyết 2001/33 về “Tiếp cận thuốc chữa 
bệnh trong trường hợp đại dịch HIV/AIDS’, với sự xác định “tiếp cận 
thuốc chữa bệnh trong bối cảnh HIV/AIDS là một yếu tố cơ bản để thi 
hành quyền của mọi người từng bước tiến tới đạt được hoàn toàn 
quyền được hưởng thụ tiêu chuẩn cao nhất về chăm sóc sức khoẻ 
vật chất và tinh thần.’ 36  

Thái Lan thông qua ICESCR ngày 5 tháng Chín 1999, và theo điều 
12, có nghĩa vụ bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ và thuốc chữa bệnh. Quyền được chăm sóc y tế 
được Hiến pháp Thái Lan bảo đảm. Hiến pháp 1997, được gọi là 
Hiến pháp Nhân dân, thừa nhận quyền được chăm sóc y tế trong 
Điều 52. Quyền về y tế đã được đề cập và thực thi trong Kế hoạch 
phát triển quốc gia về kinh tế và xã hội lần thứ tám và trong Kế hoạch 
quốc gia phòng ngừa và giảm bệnh AIDS. Mối liên quan giữa kế 
hoạch quốc gia về AIDS và kế hoạch phát triển quốc gia phản ánh 
quan điểm của chính phủ Thái rằng dịch bệnh HIV/AIDS không chỉ là 
một cuộc khủng hoảng về trị liệu mà còn là một mối đe dọa cho sự 
phát triển kinh tế và xã hội bền vững của đất nước. 

Theo đề nghị của các Tổ chức phi chính phủ (TCPCP) Thái Lan và 
TCPCP các nước đang thương lượng FTA với Thái Lan tháng Mười 
2005, đặc phái viên của LHQ về Quyền được chăm sóc y tế gửi một 
văn thư cho chính phủ Thái bày tỏ mối lo ngại rằng những FTA song 
phương khác đã bỏ sót các các điều khoản quan trọng bảo đảm an 
toàn về y tế công và điều đó có thể đe dọa đến quyền thụ hưởng về y 
tế của người dân. Ông khuyến nghị tất cả các hiệp định thương mại 
khác trong tương lai cần bảo đảm tôn trọng quyền của người dân về 
y tế và đặc biệt là quyền tiếp cận những dược phẩm cần thiết.37

 
Thêm nữa, Uỷ ban LHQ về quyền trẻ em, chịu trách nhiệm giám sát 
việc thực thi Công ước về quyền của trẻ em tháng Sáu 2006, đã 
khuyến nghị chính phủ Thái cần “bảo đảm rằng các hiệp định thương 
mại khu vực và các hiệp định thương mại khác không có tác động 
tiêu cực đến việc hưởng thụ quyền được chăm sóc y tế của trẻ em. 
Đặc biệt hơn, Uỷ ban khuyến nghị rằng chính phủ Thái cần bảo đảm 
các hiệp định đó không tác động tiêu cực đến thuốc và điều trị  sẵn 
có cho trẻ em .’38

Do đó, khi đàm phán FTA với Hoa Kỳ, Thái Lan cần bảo đảm có thể 
duy trì và xúc tiến các chính sách và luật lệ tôn trọng quyền y tế công 
và thúc đẩy tiếp cận rộng rãi các thuốc chữa bệnh an toàn, công hiệu 
và phù hợp với khả năng thanh toán của người bệnh. Luật bằng sáng 
chế hiện nay của Thái đã có những cơ chế bảo đảm an toàn nhằm 
mục đích nói trên. Đưa thêm các điều khoản theo đề nghị của phía 
Hoa Kỳ sẽ phải siết chặt hơn nữa việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trong 
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luật pháp của Thái và đó sẽ là lựa chọn sai lầm về chính sách đối với 
hàng ngàn người nhiễm HIV/AIDS cũng như những người bị các 
bệnh lây nhiễm và bệnh kinh niên khác.  

7  Kết luận  
Oxfam chia sẻ những lo ngại của các TCPCP Thái rằng một Hiệp 
định tự do thương mại với Hoa Kỳ chứa đựng những quy định ngặt 
nghèo mới về quyền sở hữu trí tuệ sẽ phương hại tới sự tiếp cận 
trong tương lai các dược phẩm với giá cả phải chăng ở Thái Lan. 
Oxfam kêu gọi Hoa Kỳ nên dừng việc ép Thái Lan thực thi các biện 
pháp “TRIPS-cộng” trong FTA, mà thay vào đó là hỗ trợ tối đa Thái 
Lan sử dụng những biện pháp linh hoạt được chế định trong 
TRIPS/WTO, như cấp phép bắt buộc, nhằm duy trì và mở rộng một 
cách bền vững các chương trình chống AIDS đã sử dụng thành công 
các dược liệu thế phẩm.    

Trường hợp HIV/AIDS ở Thái Lan cho thấy việc bảo hộ sở hữu trí tuệ 
ngặt nghèo có thể cản trở như thế nào việc tiếp cận các dược phẩm 
cứu sinh và phù hợp với điều kiện kinh tế của người bệnh. Nhưng 
vấn đề không chỉ khoanh lại trong dịch bệnh này. Thái Lan cần các 
loại thuốc khác để chữa những bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung 
thư. Sự gia tăng hiện tượng kháng thuốc lây nhiễm và các bệnh kinh 
niên cũng đòi hỏi những thuốc mới, công hiệu, và giá cả phải chăng. 
Nhiều thứ thuốc trong số đó có hoặc sẽ có bằng sáng chế, do đó quá 
đắt cho những ai cần đến.      

Trước thực trạng đó, Oxfam ủng hộ các tổ chức xã hội dân sự 
của Thái Lan kêu gọi chính phủ nước này vận dụng tối đa công 
cụ cấp phép bắt buộc và các công cụ bảo đảm an toàn y tế công 
khác nhằm cho phép người nghèo tiếp cận được các thuốc thế 
phẩm có thể trang trải được và bác bỏ các quy định “TRIPS-
cộng” mới trong FTA Hoa Kỳ - Thái Lan.  Thái Lan đã tuân thủ 
Hiệp định TRIPS/WTO do đó chẳng cần thêm những điều khoản mới 
về tài sản trí tuệ trong FTA - trừ việc đáp ứng lợi ích thương mại 
ngắn hạn cho các đại công ty dược phẩm - khiến người dân Thái Lan 
phải chịu thiệt thòi. Không một FTA nào có thể bỏ qua những điều 
kiện về y tế công.  

8. Các khuyến nghị 
Thái Lan và Hoa Kỳ cần dừng việc đàm phán FTA lại để tiến hành 
các nghiên cứu độc lập về tác động có thể của các điều khoản FTA 
được đề nghị về y tế công và lưu ý đến những kết luận được rút ra . 
Minh bạch hơn là điều cần thiết trong các cuộc thương lượng đàm 
phán FTA, cụ thể là công bố văn bản đàm phán cho công chúng và 
sẵn sàng cung cấp cho những người quan tâm. Thêm nữa, những lo 
ngại và đề nghị của những người có quyền lợi thiết thực trong xã hội 
dân sự cần được chú ý trong tất cả các cuộc thương thảo. Qua 
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những tiết lộ trong đề nghị của phía Hoa Kỳ, đã thấy rõ FTA có thể có 
những hệ quả nghiêm trọng cho y tế công của Thái Lan, đặc biệt là 
trong điều trị HIV/AIDS. Trước khi tính đến việc chấp thuận những 
chính sách mới như vậy, những cuộc tranh luận rộng rãi hơn là cần 
thiết.   

Mọi hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ và Thái Lan không nên bao 
gồm các biện pháp “TRIPS-cộng”, thay vào đó Hoa Kỳ nên ủng hộ 
Thái Lan được quyền sử dụng các linh hoạt được cho phép trong 
TRIPS/WTO, trong Tuyên bố Doha và quyết định sau đó ngày 30 
tháng Tám được gọi là “Giải pháp y tế/TRIPS”. Hơn nữa, Thái Lan 
cần tính đến việc sử dụng quyền của mình để tận dụng việc cấp phép 
bắt buộc và nên duy trì quyền xác định lý do vận dụng công cụ đó. 
Không một hiệp định thương mại nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào 
lại hạn chế cạnh tranh của thuốc thế phẩm.    

Những nghĩa vụ chứa đựng trong các chương khác của một hiệp 
định thương mại tiềm năng, đặc biệt là các chương nói về đầu tư và 
xử lý tranh chấp, không nên làm phương hại tới quyền của chính phủ 
sử dụng các công cụ bảo đảm an toàn có trong tay theo các quy định 
của thương mại toàn cầu.  
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