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Disclaimer: Materials presented in this document were drawn from various sources. ITH do not own copyright to the material presented; we are 
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การเจรจาการคา TTIP: กรีนพีซเผยเน้ือหาหลุดรอด 
แสดงใหเห็นถึง‘ความเส่ียงของความตกลง อียู-สหรัฐ’ 
2 พ.ค. 59 BBC - กรีนพีซอางเอกสาร TTIP ที่หลุดรอดออกมา เตือนเรื่องมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
และสาธารณสุขของสหภาพยุโรปซึ ่งเสี ่ยงที ่จะถูกปรับใหออนลงจากการประนีประนอมกับสหรัฐ 
โดยกรีนพีซไดเอกสารลับจากการเจรจาความตกลง TTIP มาจำนวน 248 หนา ซึ่งมีวัตถุประสงคใ 
นการสรุปการเจรจาความตกลงทางการคาดังกลาวระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐที่จะมีผลกระทบใน 
วงกวาง อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
ขาวที่เกี่ยวของ:

- เอกสารหลุดรอด TTIP เผยความเห็นตาง-เห็นพองในประเด็นทรัพยสินทางปญญา
(ภาษาอังกฤษ)

TTIP trade talks: Greenpeace leak 'shows risks of EU-US deal'
2 May 2016, BBC - EU standards on the environment and public health risk being 
undermined by compromises with the US, Greenpeace has warned, citing leaked 
documents. �e environmental group obtained 248 pages of classi�ed documents from the 
TTIP trade talks, aimed at clinching a far-reaching EU-US free trade deal. Read more  
Related news:

- Alleged Leaked TTIP Report Reveals Di�erences, Convergence On IP Issues

ฟลิปปนส ขอทบทวนการปฏิบัติตามสำหรับกรณีพิพาทกับ
ประเทศไทยในประเด็นบุหรี่
4 พ.ค. 59 องคการการคาโลก - เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ประเทศฟลิปปนสไดยื่นขอใหมีการหารือ 
กับประเทศไทยภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการระงับขอพิพาท ขอบทที่ 21.5 เพื่อทบทวนมาตรการที่ 
ประเทศไทยกำหนดใชภายหลังการลงมติขององคกรระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Body) เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2554 ซึ่งไดลงมติยอมรับองคกรอุธรณ (Appellate Body) และรายงานคณะผูพิจารนาคดี 
สำหรับคดีที่ 371 (DS371) “Thailand – Customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines”  
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Philippines requests compliance review in cigarettes dispute 
with �ailand
4 May 2016, World Trade Organization - On 4 May 2016, the Philippines submitted a 
request for consultations with �ailand under Article 21.5 of the Dispute Settlement 
Understanding (“compliance panel”) to review measures adopted by �ailand following the 
adoption by the Dispute Settlement Body on 15 July 2011 of the Appellate Body and panel 
report in the case “�ailand – Customs and �scal measures on cigarettes from the 
Philippines” (DS371). Read more
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'ดร.ซุป'ชี้'ทีพีพี'เปนเวทีปกปองผลประโยชนของมหาอำนาจ แนะไทย 
รอบคอบกอนเขารวม
13 พ.ค. 59 ผูจัดการ - นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีต เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวย 
การคาและการพัฒนา หรือ อังกถัด กลาวในการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ทีพีพี:ใครได ใครเสีย" 
โดยนายศุภชัยกลาววาการเกิดขึ ้นของความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก 
(Trans-Pacific Partnership) หรือ ทีพีพี ซึ่งขณะนี้คือเปนเวทีสำคัญที่ประเทศผูนำทางดานเศรษฐกิจของโลก 
ใชเปนอีกเวทีหนึ่งในการเขามาจัดการการคาโลก ซึ่งเปนวิธีที่แตกตางจากการดำเนินการขององคกร 
การคาโลก (WTO) ที่มุงเนนการกำกับดูแลการคาใหเปนการคาที่มุงการพัฒนาและเกิดความเทาเทียม 
ระหวางประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- คณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกา พบ TPP เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ 

แตอาจไมชวยเรื่องงาน ดานสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาไมชัดเจน (ภาษาอังกฤษ)
- FTA Watch ยื่นขอเสนอรัฐมนตรีพาณิชยตอการเจรจา TPP
- รมว.พาณิชย พบภาคประชาสังคมถกประเด็น TPP 

‘Dr. Sup’: TPP, a protection for superpowers. Advises 
�ailand to take caution
13 May 2016, Manager Online - At the public forum on “TPP: Who gains. Who loses,” 
Supachai Panitchpakdi, former Secretary-General of the United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), addressed how the Trans Paci�c Partnership 
Agreement ( TPP) is one of the stages used by world’s leading economies to manage world 
trade in an approach di�ering from that of the World Trade Organization which focuses on 
development and leveling the playing �eld between developing and developed countries. 
Read full article in �ai
Related news:

- USITC Finds TPP Bene�ts US Economy, But Maybe Not Jobs; Unclear On IP Rights 
- FTA Watch’s TPP Proposals to the Commerce Minister 
- Commerce Minister and civil society discusses the TPP (Article in �ai) 

RCEP เรงเจรจาหวังสรุปผลปลายป 2559
4 พ.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - คณะกรรมการเจรจาการคา RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership – Trade Negotiation Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 เรงสรุปผลการเจรจา 
ในประเด็นคงคางสําคัญใหไดภายใน ปลายปนี้ตามเปาหมายที่ผูนํากําหนดไว อานตอ

RCEP negotiation picks up the pace, aims to �nalize in 2016
4 May 2016, Department of Trade Negotiations - �e 12th Regional Comprehensive 
Economic Partnership – Trade Negotiation Committee (RCEP-TNC) meeting picks up 
the pace with aims to complete negotiations on unresolved issues within the end-of-year 
deadline set by the leaders. Read full article in �ai 
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https://th-th.facebook.com/ftawatch/posts/1202041903139961:0
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/31-5-59%20TPP_NGO.pdf
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http://www.biothai.org/node/1424
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สุขภาพโลก ประเด็นเดนในมติประชุม G7; ต้ังเปาความตกลงการคาเจรจา 
เสร็จส้ินในป 2559
27 พ.ค. 59 Intellectual Property Watch - การปฏิรูปองคการอนามัยโลก การสนับสนุนเงินทุนสำรองจาย 
สำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วโดยองคการอนามัยโลก และบทพิเศษของวิสัยทัศนอิเสะชิมะ 
เพื่อสุขภาพโลกในประเด็นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมซึ่งไมมีคำวาทรัพยสินทางปญญาลวนเปนประเด็นเดน 
จากการประชุมระดับผูนำประเทศกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G7 Summit) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง 
ที่ประเทศญี่ปุน หากนับจากจำนวนหนาแลว เรื่องสุขภาพโลก (Global Health) และบทเรียนจาก 
การระบาดของไวรัสอีโบลาและไวรัสซิกา เปนหัวขอที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในที่ประชุม อยางไรก็ตาม 
การประชุมนี้จะไมใชการประชุม G7 หากไมมีการคำเตือนและขอเสนอตาง ๆ ในการตอสูกับ 
การกอการรายโลกและลัทธิสุดโตงรุนแรง (Violent Extremism) อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Global Health In �e Glare In G7 Final Resolutions; 
Trade Deals Promised For 2016
27 May 2016, Intellectual Property Watch - Reform of the WHO, support for the 
Contingency Fund for Emergency to enable swift initial responses by the WHO, and a 
special R&D and innovation chapter in the G7 Ise-Shima Vision for Global Health that 
does not include the word intellectual property are some of the notables after the G7 
Summit closed today in Japan. Counting pages, Global Health and lessons from the recent 
Ebola and Zika outbreaks did receive the biggest attention. But the G7 would not be its old 
usual without considerable warnings and some concrete proposals how to �ght global 
terrorism and violent extremism. Read more 

WTO ออกรายงานประจำป 2559
27 พ.ค.59 องคการการคาโลก - องคการการคาโลก (WTO) ตีพิมพรายงานประจำป 2559 
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ ตั้งแตป 2558 ถึงตนป 2559 รายงานดังกลาว 
เริ่มดวยสาสนจาก Roberto Azevêdo ผูอำนวยการองคการการคาโลก ซึ่งไดมองยอนไปในหนึ่งป 
ที่นาจดจำของ WTO ที่มีเหตุการเดน ๆ ไดแกวันครบรอบ 20 ปขององคการฯและการประชุมที่ประสบ 
ผลสำเร็จอยางการประชุมรัฐมนตรีสมัยสามัญ ครั้งที่ 10 ทีกรุงไนโรบี อานตอ (ภาษาอังกฤษ)  

WTO issues 2016 Annual Report
27 May 2016, World Trade Organization - �e WTO has published its 2016 Annual Report 
covering the organization’s activities in 2015 and early 2016. �e Report begins with a 
message from Director-General Roberto Azevêdo, who looks back at a memorable year for 
the WTO marked by the organization’s 20-year anniversary and the successful conclusion of 
the WTO’s Tenth Ministerial Conference in Nairobi. Read more 
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http://www.ip-watch.org/2016/05/27/global-health-in-the-glare-in-g7-final-resolutions-trade-deals-promised-for-2016/
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Kieny จาก WHO: มติการวิจัยและพัฒนา ‘แสดงถึงการใหคำมั่น 
รับผิดชอบอีกครั้ง’
31 พ.ค. 59 Intellectual Property Watch - ตามคำบอกเลาของเจาหนาที่ระดับสูงขององคการอนามัยโลก 
(WHO) สมาชิก WHO ไดใหสัญญาณชัดเจน ณ การประชุมประจำปในสัปดาหที่ผานมา เมื่อไดใหคำมั่น 
ที่จะยกระดับความพยายามในการหาวิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับการวิจัยโรคที่จะทำใหเกิดผลิตภัณฑใน 
ราคาที่สามารถซื้อได อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:
- คณะจัดทำรางรายงานการประชุม WHO เห็นพองในมติการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ 

(ภาษาอังกฤษ)
- ภาพรวมเสียงตอบรับตอมติเรื่องการจัดหาเงินำหรับการวิจัยและพัฒนาเปนบวก (ภาษาอังกฤษ)

WHO’s Kieny: R&D Resolution ‘An Advance �at Shows 
Strong Recommitment’ 
31 May 2016, Intellectual Property Watch - World Health Organization members sent a clear 
signal at the annual Assembly last week when they committed to step up e�orts to �nd ways 
to fund research into diseases that results in a�ordable products, according to the top WHO 
o�cial working on these issues. Read more
Related news:

- WHO Drafting Group Agrees Resolution On Health R&D 
- Reactions To WHA Resolution On R&D Financing Generally Positive 

   

การกำหนดราคายา-ยาสามัญ เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร 
เอชไอวีและตับอักเสบของ WHO
28 พ.ค. 59 Intellectual Property Watch - ในขณะที่การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 69 ปดฉากลง  
เหลาประเทศสมาชิกจึงอยูในชวงของการรับรองรางยุทธศาตรตาง ๆ สำหรับประเด็น เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และยังครอบคลุมไปถึงประเด็นปญหาดานทรัพยสินทางปญญาอีกดวย 
อนึ่ง การประชุมดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2559 อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 

Drug Pricing, Generics Figure Into WHO Strategies On HIV, 
Hepatitis
28 May 2016, Intellectual Property Watch - As the 69th World Health Assembly draws to a 
close, member states are in the process of approving a series of draft global health sector 
strategies for HIV, viral hepatitis, and sexually transmitted infections. And the issues involve 
some questions of intellectual property rights. �e 69th World Health Assembly is taking 
place from 23-28 May. Read more 
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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
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สนับสนุนโดย

WHO ยกระดับความพยายามดานฉลากแบบเรียบ
31 พ.ค. 59 Intellectual Property Watch - กองคการอนามัยโลก (WHO) ชี้ ความเจ็บปวยที่เกี่ยวของ 
กับยาสูบ” เปนหนึ่งในภัยคุกคามดานสุขภาพที่ใหญที่สุดที่โลกเคยเผชิญ” และการใชฉลากบุหรี่แบบเรียบ 
จะสามารถชาวยชีวิตคนได ทั้งนี้คำขวัญสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปนี้คือ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ 
ลดโรค” โดย WHO รองใหประเทศตาง ๆ ประกาศใชฉลากแบบเรียบในอาณาเขตประเทศของตน  
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:
- ทามกลางการผลักดันทั่วโลกเพื่อการใชฉลากแบบเรียบ ประเด็นทรัพยสินทางปญญา

และสุขภาพสรางความลาชาในแอฟริกา (ภาษาอังกฤษ)

WHO Boosts E�orts For Plain Packaging 
31 May 2016, Intellectual Property Watch – “Tobacco-related illness is one of the biggest 
public health threats the world has ever faced,” according to the World Health Organiza-
tion, and plain packaging of tobacco products can save lives, it said. �e theme of this year’s 
no-tobacco day, today, is: Get ready for plain packaging, as the WHO is calling for countries 
to introduce plain packaging in their territories. Read more 
Related news:

- Amid Global Push For Tobacco Plain Packaging, IP And Health Rights Bog Down Africa
 

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