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คกก.สุขภาพเสนอ ครม. 4 แนวทาง ลดผลกระทบสุขภาพจาก
การคาเสรี
3 เม.ย. 59 Hfocus - คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเห็นชอบ 4 แนวทางลดผลกระทบดานสุขภาพ 
สรางความสมดุลจากการเปดการคาเสรีระหวางประเทศ หวั่นตางชาติคุมธุรกิจและสิทธิบัตรยาเบ็ดเสร็จ 
กระทบผูปวยคนไทยตองซื้อยาแพงและเขาถึงการรักษายากลำบาก พรอมหนุนรัฐลดเงื่อนไขกีดกันบริษัท 
คนไทยในประเทศคูคา หวังสรางความเทาเทียมกันใหมากขึ้น  อานตอ

National Health Commission proposes 4 ways to reduce health 
impacts from trade liberalization
3 April 2016, Hfocus - �e National Health Commission endorsed 4 ways to reduce health 
impacts and strike a balance in international trade liberalization. Concerns regarding 
foreign control over the pharmaceutical industry and patents, high priced medicine, and 
access to medicine were voiced. �e meeting recommends state to take actions to reduce 
conditions posing as barriers to trade in partner countries to promote fair competition.  
Read full article in �ai
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การประชุมอันเปนประวัติการณขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก
ในประเด็นทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนา
4 เม.ย. 59  Intellectual Property Watch - ประเด็นทรัพยสินทางปญญาในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ไดมีบทบาทสำคัญในการประชุมนานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดยองคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
สัปดาหนี้ ในการประชุมไดมีการเสนอมุมมองจากกลุมวิทยากรที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง 
ทรัพยสินทางปญญา นวัตกรรมและการสรางสรรค โดยบางสวนไดบรรยายถึงตัวอยางของการที่ทรัพยสิน 
ทางปญญาไดชวยสงเสริมเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาของประเทศตาง ๆ วิทยากรหลายทานยังไดย้ำถึง 
ความจำเปนที่ประเทศกำลังพัฒนาควรมีพื้นที่ในการกำหนดนโยบาย เพื่อที่จะกำหนดระบบทรัพยสิน 
ทางปญญาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความตองการในการพัฒนาของประเทศตน อานตอ (ภาษาอังกฤษ)  

Landmark WIPO Conference On IP And Development 
Kicks O�
4 April 2016, Intellectual Property Watch - �e role of intellectual property in economic, social 
and cultural development is at the heart of an international conference organised by the 
World Intellectual Property Organization this week. Today, a diverse range of speakers gave 
their views on the relationship between IP and innovation and creativity, with some 
describing in speci�c examples how IP helped their developing economies. Many speakers 
insisted on the need for developing countries to have policy space to de�ne an IP system best 
suited to their development needs. Read more 
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http://www.hfocus.org/content/2016/04/11992
http://www.hfocus.org/content/2016/04/11992
http://www.ip-watch.org/2016/04/08/landmark-wipo-conference-on-ip-and-development-kicks-off/
http://www.ip-watch.org/2016/04/08/landmark-wipo-conference-on-ip-and-development-kicks-off/
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การวิเคราะห: การแกไขเพิ่มเติมเรื่องการเขาถึงยาของ WTO 
เผชิญปญหาอียู
14 เม.ย. 59 Intellectual Property Watch - หลังจากการรอคอยกวาทศวรรษ การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของ 
องคการการคาโลกครั้งแรกไดเขาใกลความสำเร็จแลวในที่สุด ทั้งนี้ยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจำเปน 
ที่จะตองยอมรับขอกำหนดใหมดานทรัพยสินทางปญญาซึ่งเกี ่ยวกับการเขาถึงยานี้ยางเปนทางการ 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
  
Analysis: WTO Amendment On Access To Medicines Faces 
EU Conundrum
14 April 2016, Intellectual Property Watch - - After waiting for over a decade, the World Trade 
Organization is �nally close to achieving the �rst ever amendment to its rule-book, with 
only a handful of members still needing to formally accept new intellectual property 
provisions dealing with one aspect of access to medicines. Read more 

ความพยายามเพื่อใหการตรวจสอบความตกลงทางการคา 
ระดับภูมิภาคโดยองคการการคาโลกมีความลึกขึ้น เริ่มขึ้นอีกครั้ง
8 เม.ย. 59 องคการการคาโลก - ในสัปดาหที่ผานมา สมาชิกองคการการคาโลก (WTO) รื้อฟนประเด็น 
การทำใหการตรวจสอบความตกลงทางการคาระดับภูมิภาค (RTAs) มีความลึกขึ้นซึ่งเปนประเด็นที่มี 
การเจรจามานานขึ้นมาเจรจาอีกครั้ง โดยสอดคลองกับขอชี้แนะของเหลารัฐมนตรี ณ การประชุมเมื่อ 
เดือนธันวาคมที่ผานมา ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการคนใหมไดกลาววา ขอกำหนดในปฏิญญาของรัฐมนตรี 
จากการประชุมรัฐมนตรีที่กรุงไนโรบีสามารถนำไปสูพัฒนาการในการพิจารณาวาความตกลงทางการคา 
เหลานี้มีผลตอระบบการคาพหุภาคีในวงกวางอยางไร อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Members renew attempts to deepen WTO scrutiny of regional 
trade agreements
8 April 2016, World Trade Organization - WTO members revived this week long-standing 
talks to deepen the WTO’s scrutiny of regional trade agreements (RTAs) in line with 
instructions laid out by ministers last December. Provisions in the recent Nairobi 
Ministerial Declaration, said the new committee chair, could pave the way for a more 
constructive review of how these deals a�ect the wider multilateral trading system. 
Read more
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https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/rta_08apr16_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/rta_08apr16_e.htm
http://www.ip-watch.org/2016/04/14/analysis-wto-amendment-on-access-to-medicines-faces-eu-conundrum/
http://www.ip-watch.org/2016/04/14/analysis-wto-amendment-on-access-to-medicines-faces-eu-conundrum/
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มองหลากมุม‘ทีพีพี’กระตุนเศรษฐกิจ– ทำรายสังคม?
18 เม.ย. Hfocus  - ในเชิงเศรษฐกิจความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกหรือทีพีพี 
(Trans–Pacific Strategic Economic Partnership: TPP) มีแงมุมที่ไทยไดประโยชนทั้งในเชิงการลงทุนและ 
การสงออก ทำใหภาคธุรกิจเอกชนขานรับใหรัฐบาลไทยตัดสินใจเขารวมสอดคลองกับทาทีของญี่ปุนและ 
สหรัฐฯผานบทบาทของสภาธุรกิจอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- ทาทีญี่ปุนกับการผลักดันไทยเขาทีพีพี 
- ลุนประยุทธเคาะไทยรวมTPP พณ.ชงขอมูล29 เม.ย./ กกร.ยันคำเดิมตองเกาะขบวน 
- กวา 50 กลุมรองสภาสหรัฐหยุดทีพีพี –ความตกลงการคาที่แยที่สุดสำหรับการเขาถึงยา

(ภาษาอังกฤษ) 
- ฟงความอีกขางนักเศรษฐศาสตรยันไทยไมเสียประโยชนแมไมเขาทีพีพี 
- เอฟทีเอวอทชจี้ก.พาณิชยแจงหวั่นปนขอมูลเชียรTPP
- เอกชนสหรัฐสนับสนุนไทยเขารวมทีพีพี… 
- เกษตรกรจอประทวงหากเขารวมทีพี(ภาษาอังกฤษ) 
- พาณิชยเรงเคลียรกลุมตานทีพีพี....
- เรงRCEP เสร็จกอนTPP
- ทีพีพีผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย

Di�erent angles on ‘TPP’: economic boost – social harm?
18 April 2016, Hfocus - Economically, joining the Trans-Paci�c Partnership (TPP) has 
potential bene�ts for �ailand in terms of investment and export, making the private 
industry supportive of option to join the TPP– a stance in line with that of Japan and the 
United States as shown through the role of US-ASEAN Business Council (USABC)
Read full article in �ai 
Related news:

- Japan’s stance on pushing �ailand to join TPP (Article in �ai) 
- Anticipating PM’s decision to join TPP- Commerce gathers data by April 29th/

JSCCIBinsists on jumping in (Article in �ai) 
- More than 50 Groups Call on US Congress to Stop TPP, the Worst Trade Deal Ever

 for Access to A�ordable Medicines 
- Another side of the story – economist insist �ailand won’t be at disadvantage even 

without joining TPP (Article in �ai) 
- FTA Watch demands clari�cation from Commerce – fears made up information

 favoring TPP (Article in �ai) 
- US private industry supports �ailand to join TPP (Article in �ai) 
- Farmers vow protests if TPP gets nod 
- Commerce clears things up with anti-TPP groups (Article in �ai) 
- Pushing to settle RCEP beforeTPP(Article in �ai) 
- TPP and impacts on small farmers (Article in �ai) 

3

http://www.hfocus.org/content/2016/04/12049
http://www.hfocus.org/content/2016/04/12049
https://www.facebook.com/ftawatch/posts/1167569003253918:0
https://www.facebook.com/ftawatch/posts/1167569003253918:0
http://www.thansettakij.com/2016/04/08/43101
http://www.thansettakij.com/2016/04/08/43101
http://www.doctorswithoutborders.org/article/more-50-groups-call-us-congress-stop-tpp-worst-trade-deal-ever-access-affordable-medicines
http://www.doctorswithoutborders.org/article/more-50-groups-call-us-congress-stop-tpp-worst-trade-deal-ever-access-affordable-medicines
http://prachatai.org/journal/2016/04/65426
http://prachatai.org/journal/2016/04/65426
http://prachatai.org/journal/2016/04/65458
http://prachatai.org/journal/2016/04/65458
http://www.posttoday.com/biz/gov/428513
http://www.posttoday.com/biz/gov/428513
http://www.bangkokpost.com/news/general/950629/farmers-vow-protests-if-tpp-gets-nod
http://www.bangkokpost.com/news/general/950629/farmers-vow-protests-if-tpp-gets-nod
http://www.posttoday.com/biz/gov/428978
http://www.posttoday.com/biz/gov/428978
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1461743445
http://www.biothai.net/node/30468
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1461743445
http://www.biothai.net/node/30468
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ครม.เห็นชอบความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย
19 เม.ย. 59 Hfocus - มติครม.เห็นชอบนำความตกลงอาเซียนวาดวยบทบัญญัตติเครื่องมือแพทยเสนอสนช. 
พิจารณาเห็นชอบ พรอมรางพ.ร.บ. เครื่องมือแพทย มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบ 
รับรองเครื่องมือแพทย เชน คำจำกัดความและขอบเขต หลักการที่จำเปนเพื่อความปลอดภัยและ 
สมรรถนะในการใชงาน การจำแนกประเภทเครื่องมือแพทย การขึ้นทะเบียน และการวางตลาดเอกสาร 
วิชาการเปนตน อานตอ

Cabinet endorses ASEAN Agreement on Medical Device 
Directive
19 April 2016, Hfocus - �e Cabinet resolution came in favor of raising the ASEAN 
Agreement on Medical Device Directive to the National legislative Assembly for approval 
along with the draft Act on medical device. �e Agreement focuses on standards and 
medical device inspection and certi�cation including issues on the de�nitions and scope, 
essential principles of safety and performance, classi�cation, registration and technical 
documents. Read full article in �ai

รัฐมนตรีสาธารณสุขและผูแทน 12 ประเทศเอเชีย-แปซิฟก 
เตรียมนำปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพเสนอตอที่ประชุมสมัชชาใหญ 
แหงสหประชาชาติ 
19 เม.ย. 59 กระทรวงสาธารณสุข - รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและผูแทน 12 ประเทศในแถบ 
เอเชีย-แปซิฟกรวมมือจัดการปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพเพราะหากไมรีบแกไขอีก 34 ป ทั่วโลกจะมี 
คนเสียชีวิตจากปญหาเชื้อดื้อยากวา 10 ลานคนโดยผูเสียชีวิตเกือบครึ่งอยูในทวีปเอเชีย รวมทั้งจะมี 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมอยางมหาศาล เตรียมเสนอเขาที่ประชุมกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 
จีเจ็ด (G7) ในเดือนกันยายน 2559 กอนนำเขาสูการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ อานตอ

Health ministers and representatives from 12 Asia-Paci�c 
countries prepares to take antimicrobial resistance issue to UN 
General Assembly
19 April 2016, Ministry of Public Health - Health ministers and representatives from 12 
Asian-Paci�c countries joined forces in tackling the issue of antimicrobial resistance. 
Concerns that approximately 10 million deaths would result if the no solution is made 
within 34 years – with almost half the deaths in Asia- has been raised as well as concerns on 
the potentially huge impact on the economy. �e issue is to be raised to the Group of 7 
meeting to be held in September 2016 before taking the issue to the UN General Assembly.  
Read full article in �ai
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ประชาสังคมชี้ ขอบทดานทรัพยสินทางปญญาภายใต FTA ภูมิภาค 
เอเชียที่รั่วไหล ลำบากสำหรับประเทศที่ยากจนกวา
25 มี.ค. 59 Intellectual Property Watch - กลุมภาคประชาสังคมไดปลอยขอบทดานทรัพยสินทางปญญา 
ซึ่งอางวามาจากความตกลงระดับภูมิภาคซึ่งดำเนินการอยางเงียบ ๆ ระหวางกลุมประเทศในภูมิถาคเอเชีย 
สิบประเทศกับอีกหกประเทศออกมาเมื่อวานนี้ พรอมชี้วาประเทศที่ร่ำรวยกวาในภูมิภาคนั้นพยายามผลัก 
ใหกฎดานทรัพยสินทางปญญาเชมงวดขึ้น อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Leaked IP Chapter Of Asian FTA Reveals Tough Rules For 
Poorer Partners, Civil Society Says
20 April 2016, Intellectual Property Watch – �e alleged intellectual property chapter of a 
secretive regional trade agreement between an association of ten Asian countries plus six 
others was released yesterday by a civil society group, which says richer countries in the 
region are pushing for stringent IP rules. Read more 

่
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ไทย– สหรัฐฯเรงผลักดันเพิ่มมูลคาการคาการลงทุนและหวังใหสหรัฐฯ 
เปนคูคาอันดับ 1
25 เม.ย. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
เผยวา การเดินทางเยือนสหรัฐฯเมื่อวันที่ 20–22 เมษายน 2559 ไดเปนหัวหนาคณะนําผูแทนไทยประกอบ 
ดวยหนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย ไดแก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา 
และหนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงแรงงาน กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา และธนาคารแหงประเทศไทย เขารวมการประชุมคณะมนตรีภายใตกรอบ 
ความตกลงดานการคาและการลงทุนระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา (Trade and Investment Framework 
Agreement between the United States and the Kingdom of Thailand (TIFA) Joint Council) ในระดับ 
รัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสตอเนื่องกัน อานตอ

�ailand-US pushes trade and investment values, aims to 
place US at top
19 April 2016, Hfocus - Commerce Minister, Apiradi Tantraporn, led the �ai Delegation - 
consisting of representatives from the Ministry of Commerce (Department of Trade 
Negotiation, Department of Intellectual Property) and external bodies including the 
Ministry of Labor, Customs Department, Department of Agriculture, Food and Drug 
Administration and Bank of �ailand – to join the the Ministers’ and the Senior O�cials’ 
Joint Council meeting on Trade and Investment Framework Agreement between the 
United States and the Kingdom of �ailand (TIFA) on 20-22 April 2016 in  United States. 
Read full article in �ai

5

http://www.ip-watch.org/2016/04/20/leaked-ip-chapter-of-asian-fta-reveals-tough-rules-for-poorer-partners-civil-society-says/
http://www.ip-watch.org/2016/04/20/leaked-ip-chapter-of-asian-fta-reveals-tough-rules-for-poorer-partners-civil-society-says/
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/25-4-59%20Thai-USA%20TIFA_final.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/25-4-59%20Thai-USA%20TIFA_final.pdf


แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH)
มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (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 

่
้

สนับสนุนโดย

สปท.ลงมติชงครม.ขึ้นภาษีน้ำอัดลม-ชาเขียว 20-25%
26 เม.ย. 59 ไทยรัฐออนไลน - ใสปท.ลงมติทวมทนขึ้นภาษีน้ำอัดลม ชาเขียว นมเปรี้ยว 20 -25% สงให 
ครม.พิจารณาดำเนินการ ระบุคนไทยกินน้ำตาลติดอันดับโลก เสี่ยงโรคอวน ความดัน คาดไดเงินเขารัฐ 1 
หมื่นลานบาทตอป อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- ทันตแพทยสภาหนุนมติสปท.ขึ้นภาษีน้ำหวาน ชี้ชวยลดปญหาฟนผุได

US opposes discussion of Mode 4 issues under GATS
26 April 2016, �airath - National Reform Steering Committee overwhelmingly voted in 
favor of raising the tax for soft drinks, green tea and yoghurt by 20 to 25 percent; handing 
the matter over to the Cabinet for consideration and further actions. �ailand has been 
identi�ed as one of the top consumers of sugar which can increase the risk of obesity and 
hypertension. Meanwhile, the increase in tax is estimated to add 10 billion baht to the 
government’s revenue per year. Read full article in �ai
Related news:
- Dental Council supports National Reform Steering Committee resolution on

sweetened beverage tax raise – claiming the raise can help reduce tooth decay 
(Article in �ai) 
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