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อาเซียนเรงเดินหนาอำนวยความสะดวกทางการคาแกภาคธุรกิจ
อาเซียน
1 ก.พ. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - สปป.ลาว เปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโส 
ดานเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/47 การ ประชุมคณะกรรมการรายสาขาดานเศรษฐกิจ (CoW) 
สมัยพิเศษ และการประชุมคณะทํางานระดับสูงวาดวยการ รวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) 
ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ณ นครหลวง เวียงจันทนสปป.ลาว อานตอ

ASEAN hustles trade facilitation in business sector
1 February 2016, Department of Trade Negotiations - Lao PDR hosted the ASEAN Senior 
Economic O�cials Meeting (SEOM) 1/47 and related meetings, including the Special 
Committee of the Whole for theASEAN Economic Community (COW) Meeting and the 
29th Meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration, in 
Vientiane, Laos on 18 – 22 January 2016. Read full article in �ai
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องคการอนามัยโลกยังแสวงหาการจัดหาเงินแบบใหมสำหรับการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อตอบโจทยความตองการทางการแพทยของประชากรยากจน
4 ก.พ. 59 Intellectual Property Watch - ในชวงฤดูใบไมผลินี้ สมาชิกองคการอนามัยโลก (WHO) 
จะเขารวมประชุมเพื่อประเมินความกาวหนาและหารือเกี่ยวกับวิธีแกปญหาเงินที่ขาดแคลนในการวิจัยและ
พัฒนาสำหรับโรคที่สงผลกระทบตอประเทศกำลังพัฒนาเปนหลัก โดยเมื่อสัปดาหที่แลวคณะกรรมการ 
บริหารองคการอนามัยโลก (WHO Executive Board) รวมหารือและรับทราบถึงรายงานซึ่งจัดทำขึ้นโดย 
ฝายเลขาธิการเพื่อการเตรียมการสำหรับการประชุมปลายเปด ทั้งนี้ ยังไมมีวันที่ที่แนนอนสำหรับการจัด 
ประชุมดังกลาว โดยเจาหนาที่องคการอนามัยโลกคาดการณวาการประชุมจะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 
หรือเมษายนนี้ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
ขาวที่เกี่ยวของ:

- คณะกรรมการบริหาร WHO ถกประเด็นยาแพงสงผลใหเกิดยาปลอมในประเทศกำลังพัฒนา
(ภาษาอังกฤษ)

- WHO หารือประเด็นการขาดแคลนยา – เจรจาตอในเดือนพฤษภาคม (ภาษาอังกฤษ)

WHO Still on Trail of New Financing for R&D For Poor 
Populations’ Medical Needs
4 February 2016, Intellectual Property Watch - World Health Organization members are 
expected to meet this spring to assess progress and discuss potential solutions to the lack of 
�nancing for research and development for diseases a�ecting primarily developing countries.
�e WHO Executive Board last week discussed and noted a report by the WHO secretariat 
for the preparation of the open-ended meeting. �e exact date of the meeting is not certain, 
according to WHO o�cials, but would likely be in March or April. Read more 
Related news:

- WHO Board Debate: High Prices Sow Seeds Of Fake Medicines In Developing Countries
- Increasing Shortages Of Medicines Discussed At WHO, To Be Continued In May 
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RCEP เตรียมถกเขม หลังขยายเปาการเจรจา
11 ก.พ. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Partnership) เปนยุทธศาสตรหนึ่งของ AEC Blueprint 
ที่อาเซียนตองการรักษาบทบาทในการเปนศูนยกลางขับเคลื่อน การรวมกลุมเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นในภูมิภาค 
โดยเริ่มเจรจาอยางเปนทางการตั้งแตป 2556 และจนถึงป 2558 มีการ เจรจามาแลวทั้งหมด 10 รอบ 
ซึ่งเดิมตั้งเปาหมายใหเจรจาแลวเสร็จภายในป 2558 โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ผูนํา RCEP 
ไดประกาศขยายระยะเวลาการเจรจาเปนภายในป 2559 อานตอ

RCEP meeting intensi�es after negotiation framework widens
11 February 2016, Department of Trade Negotiations - SRegional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) is a strategy under the ASEAN Economic Community Blueprint 
where ASEAN aims to remain the center of the region’s economic integration. Negotiations 
for RCEP began in 2013, and up to the end of 2015, ten rounds of negotiations have been 
held. Negotiations were originally set to conclude in 2015. However, RCEP leaders 
announced on 22 November 2015 an extension to the deadline, aiming instead to wrap the 
negotiations in 2016. Read full article in �ai

คณะผูเชี่ยวชาญสหประชาชาติในประเด็นการเขาถึงยาเริ่มเปนรูปเปนราง
5 ก.พ. 59 Intellectual Property Watch - เปนที่นาประหลาดใจตอบางกลุมเมื่อสำนักงานเลขาธิการ 
สหประชาชาติประกาศจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญระดับสูงในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมาเพื่อที่จะเรงแกปญหา 
การเขาถึงยาและเทคโนโลยีดานสุขภาพอื่นๆ ทายที่สุดแลว ประเด็นเหลานี้เปนเรื่องที่หนวยงาน 
สหประชาชาติในเจนีวาโดยเฉพาะองคการอนามัยโลกไดดำเนินการมาเปนเวลานานหลายป 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 
ขาวที่เกี่ยวของ:

- คณะผูเชี่ยวชาญระดับสูงของสหประชาชาติในประเด็นการเขาถึงยา – การตอบรับ, กระบวนการ

Vision, Urgency of UN High-Level Panel on Access To 
Medicines Begins To Take Shape
5 February 2016, Intellectual Property Watch - It came as a surprise to some when the United 
Nations Secretary General’s o�ce announced in November the setting up of a high-level 
panel to urgently address access to medicines and other health technologies. After all, UN 
agencies in Geneva, most notably the World Health Organization, have been working on 
these issues for years. Read more 
Related news:

- UN High Level Panel On Access To Medicines – First Reactions, Process Explained 
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http://www.ip-watch.org/2016/02/05/vision-urgency-of-un-high-level-panel-on-access-to-medicines-begins-to-take-shape/
http://www.ip-watch.org/2016/02/05/vision-urgency-of-un-high-level-panel-on-access-to-medicines-begins-to-take-shape/
http://www.ip-watch.org/2016/02/01/special-feature-un-high-level-panel-on-access-to-medicines-first-reactions-process-explained/
http://www.ip-watch.org/2016/02/01/special-feature-un-high-level-panel-on-access-to-medicines-first-reactions-process-explained/
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/11-2-59%20RCEP-TNC%20Brunai.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/11-2-59%20RCEP-TNC%20Brunai.pdf


่

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
(International Trade and Health Program - ITH)

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
(International Health Policy Program - IHPP)

ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66(0) 2590-2382 Fax. +66(0) 2590-2385
Email: ith_news@ihpp.thaigov.net

้

อินเดียเริ่มไตสวนคำขอสิทธิบัตรยาโซฟอสฯ รักษาตับซีของกิลิแอด
26 ก.พ. 59 องคการแพทยไรพรมแดน - สำนักงานทรัพยสินทางปญญาของอินเดียจะเริ่มการไตสวน 
สัปดาหนี้ เพื่อตัดสินวาบริษัทกิลิแอด บริษัทยาสัญชาติอเมริกัน สมควรไดรับสิทธิบัตรสำหรับยา 
โซฟอสบูเวียร ที่เปนยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีหรือไม ซึ่งกิลิแอดขายยานี้ในสหรัฐฯ อยูที่ราคา 1,000 
ดอลลารตอเม็ด (ประมาณ 30,000 บาท) ทั้งนี้ กระบวนการไตสวนนี้จะมีผลชี้ขาดวาประชาชนจำนวน 
หลายลานคนที่กำลังรอการรักษาดวยยาดังกลาวในราคาตนทุนต่ำ จะมีโอกาสหรือไม อานตอ

- ขาวตนฉบับ (ภาษาอังกฤษ)

Access: Patent challenge hearing on Gilead hepatitis C drug 
sofosbuvir starts in India
26 February 2016 Medicins Sans Frontieres  - In proceedings that could have major 
implications for millions of people waiting for a�ordable access to a life-saving hepatitis C 
drug, the Indian Patent o�ce this week will begin hearings to determine whether US 
pharmaceutical company Gilead Sciences deserves a patent for sofosbuvir, a hepatitis C 
drug for which the company currently charges US$1,000 per pill in the US. Read more

ความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ : จาก Summit สู TIFA
19 ก.พ. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นางอภิรดี ตันตราภรณ) 
พรอมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเดินทางเขา รวมกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Roadshow 
to U.S. ระหวางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2559 ณ นครซานฟรานซิสโก โดยกิจกรรมโรดโชวในวันแรก 
อาเซียนและสหรัฐฯ ไดมีการประชุม ASEAN-U.S. TIFA Joint Council Meeting สมัยพิเศษ 
เพื่อพิจารณาเรื่องที่ผูนําของทั้งสองฝายไดตกลงกัน ในระหวางการ ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ 
สมัยพิเศษ ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2559 ณ Sunnylands หวัง เชื่อมโยงอาเซียนกับสหรัฐฯ ใน 4 
เรื่อง อานตอ

ASEAN – US relations: from Summit to TIFA
19 February 2016, Department of Trade Negotiations - Minister of Commerce, Apiradi 
Tantraporn, together with ASEAN Economic Ministers participated in the ASEAN 
Economic Ministers (AEM) Roadshow to U.S. on 17 – 18 February 2016 in San Francisco. 
�e Meeting of ASEAN-U.S. TIFA Joint Council was held on the �rst day to discuss on 
issues that leaders of the two parties agreed upon at the Special ASEAN – US Summit held 
on 15 – 16 February 2016 in Sunnylands to link ASEAN and the US in four areas.  
Read full article in �ai
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สธ.ศึกษาผลกระทบทีพีพี ตอสินคาและบริการดานสาธารณสุข 7 รายการ
28 ก.พ. 59 กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก หรือทีพีพี เริ่มตนที่สินคาและบริการ 7 รายการ ไดแก 
ภูมิปญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการคาบริการสุขภาพ พรอมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบดานสาธารณสุข 
และระบบสุขภาพของไทยหากเขารวมทีพีพี  อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- เอกชนเฮผลการศึกษาทีพีพี ไทยควรรวม/พาณิชยสั่งลุย
- สุวิทย' ชี้มีแนวโนมไทยเขารวม TPP
- จดหมายเปดจากองคการแพทยไรพรมแดนถึงรัฐบาลประเทศอาเซียน: อยาเอาสุขภาพมาแลก

(ภาษาอังกฤษ)
- 12 ชาติแปซิฟกลงนาม'ทีพีพี' 
- ทำความรูจักทีพีพี 
- ระดมกูรูชำแหละTPP ชั่งน้ำหนักขอดี-ขอเสียกอนโดดรวม 
- ‘รูทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ
- ทีพีพีดันศก.ไทยโตพรวด 
- บิ๊กตูประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ หอการคาดันไทยเขารวม TPP
- เอฟทีเอ ว็อทชเตือน'ประยุทธ' อยาเขารวม'ทีพีพี' 
- ความตกลง TPP อาจไมผานสภาคองเกรส แตผูนำสหรัฐฯยังพยายามขายฝนผูนำอาเซียน
- คลังชี้เขารวม'ทีพีพี'หนุนจีดีพีไทยเพิ่ม
- ทีพีพี...แสงสวางหรือความมืดมิดของไทย
- ศุภชัยแนะรอบคอบรวมทีพีพี ชี้อันตรายกระตุนบนภาระหนี้สูง 
- แนะไทยงัด’ขอยกเวนพิเศษ’ รับผลกระทบเขารวม ‘ทีพีพี’
- แนะเจรจานอกรอบศึกษาประเทศเพื่อนบานกอนเขาทีพีพี 

คณะมนตรี TRIPS จอหารือประเด็นทรัพยสินทางปญญา 
และนวัตกรรม และการฟองรองในกรณีที่มิไดมีการละเมิดขอตกลง
26 ก.พ. 59 Intellectual Property Watch - ประเด็นทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมซึ่งไดกลายเปน 
ประเด็นคุนเคยในการประชุมคณะมนตรีดานทรัพยสินทางปญญาขององคการการคาโลก จะถูกหยิบยก 
ขึ้นถกอีกครั้งในการประชุมประจำของคณะมนตรีดังกลาวในสัปดาหหนา ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศ 
พัฒนาแลวหลายประเทศไดเสนอใหมีการหารือในประเด็นการศึกษาและการแพรกระจายความรู  
โดยสวิตเซอรแลนดไดนำเสนอเอกสารในเรื่องการทะนุบำรุงสังคมแหงนวัตกรรม อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

IP And Innovation, Non-Violation Complaints On TRIPS 
Council Menu
26 February 2016, Intellectual Property Watch - �e now-familiar item of intellectual property 
and innovation is on the agenda for next week’s regular meeting of the intellectual property 
committee of the World Trade Organization. �is time under the item, a range of developed 
countries have proposed to discuss education and di�usion, and Switzerland has put 
forward a paper on nurturing a culture of innovation. Read more 
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http://www.ditp.go.th/more_news_ditp.php?cate=7,8&country=0&type=0&title=%A2%E8%D2%C7&filename=ditp&page=8
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636952#sthash.8iObJh8z.dpuf
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/143518/143518.pdf&title=143518
http://tdri.or.th/tdri-insight/20160225/
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/143653/143653.pdf&title=143653


MOPH studies impact of TPP on 7 products and health services
28 February 2016, Ministry of Public Health - �e Ministry of Public Health sets up a 
subcommittee to study the impacts of the trans-paci�c partnership (TPP), focusing on 
seven groups of products and health services, namely – �ai traditional knowledge, herbal 
medicines, medicines, vaccines, biologics and drug systems, medical devices, cosmetics, food, 
tobacco, alcohol, and trade in health services – and prepare measures to cope with the 
impacts on public health and the �ai health system should �ailand decides to join TPP. 
Read full article in �ai
Related news:
- Private sector cheers - study suggests �ailand joins TPP (Article in �ai) 
- ‘Suvit’ - �ailand potentially joining the TPP (Article in �ai) 
- MSF Open Letter to ASEAN Governments: Don’t trade away health  
- 12 nations signed TPP (Article in �ai) 
- Get to know the TPP (Article in �ai) 
- Experts gathered to dissect TPP – bene�ts and drawbacks weighed before diving in

 (Article in �ai) 
- TPP in technical view (Article in �ai)
- TPP to boost �ai economy (Article in �ai) 
- PM attends ASEAN-US, Chamber of Commerce supports joining TPP (Article in �ai)
- FTA Watch warns ‘Prayuth’, don’t join TPP (Article in �ai)  
- TPP may not get through Congress, but US leader still urge ASEAN (Article in �ai)  
- TPP may boost �ailand’s GDP – Finance claims (Article in �ai)  
- TPP… a light or darkness for �ailand? (Article in �ai) 
- Approach TPP with care, Supachai Panitchpakdi advises (Article in �ai)  
- �ailand should use ‘special exemption’ to counter TPP (Article in �ai)
- Neighboring countries should be studied before joining TPP  (Article in �ai) 

รายงาน UNITAID 
ในประเด็นการแยกคาใชจายในการวิจัยพัฒนาจากราคายา
28 ก.พ. 58 Intellectual Property Watch - รายงานฉบับใหมของ UNITAID เผยวา การแยกคาใชจายในการ 
วิจัยพัฒนาจากราคายาอาจเปนวิธีขยายการเขาถึงยาใหกวางขึ้นมาก เนื่องจากจะทำใหราคาในสวน 
องคความรู ของผลิตภัณฑสุขภาพ ยานวัตกรรม สถานวิจัยและพัฒนานั้นลดลงอยางมาก  
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
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สนับสนุนโดย

UNITAID Report On Delinking R&D Costs from 
Medicines Prices 
28 February 2016, Intellectual Property Watch - Delinkage of research and development costs 
from medicines prices could “vastly expand” access to medicines by drastically dropping 
costs of the knowledge component of health products, innovative medicines R&D facility 
UNITAID says in a new report. Read more

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 
in Health Policy and System Research for evidence-based policy making
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