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คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติลงมติดานการเขาถึงยา
1 ก.ค.59 Intellectual Property Watch - คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติยอมรับมติดาน 
การเขาถึงยาที่เสนอโดยประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศและมติการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 
ในวันนี้ ถือเปนอีกหนึ่งเวทีการประชุมสหประชาชาติที่ประเทศกำลังพัฒนาเรียกรองหยิบยกประเด็น 
การเขาถึงยาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับราคายาที่กำหนดไวสูง อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Access To Medicines Resolution Adopted By UN Human 
Rights Council
1 July 2016, Intellectual Property Watch - A resolution on access to medicines proposed by a 
number of developing countries was adopted today by the United Nations Human Rights 
Council, as well as a resolution on enhancing capacity-building in public health. �is marks 
yet another United Nations fora in which developing countries seek to raise the issue of 
access to medicines, particularly with regard to high prices. Read more

คณะกรรมการดานสุขภาพและความปลอดภัย WTO 
ทบทวนมาตรการการคาที่เกี่ยวของกับอาหารและการใชยาฆาแมลง
1 ก.ค.58 องคการการคาโลก - คณะกรรมการดานความปลอดภัยอาหาร สุขภาพสัตวและพืช ภายใต 
องคการการคาโลก (WTO) รับฟงขอหวงกังวลในที่ประชุมวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 กรกฎาคม ประเด็น 
ดานกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับยาฆาแมลงและสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ไดถูกรวมอยูในหลายวาระ 
ของการประชุม ในขณะเดียวกัน สมาชิกยังคงเห็นตางในเรื่องของการดำเนินงานดานมาตรฐานเอกชน 
ในอนาคต อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WTO health and safety body reviews trade measures on food 
and pesticide use 
1 July 2016, World Trade Organization - �e WTO committee on food safety, animal and 
plant health heard a score of trade concerns when they met on 30 June and 1 July. 
Regulations on pesticides and other agrochemicals came up under several agenda items. 
Meanwhile, members’ views remain divided on future work on private standards. Read more

มุมมองคนใน: การมุงความสนใจกับเพียงประเด็นสิทธิบัตรยาและ 
ราคาอาจทำใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
12 ก.ค.59 Intellectual Property Watch - ความเปนประชานิยมเปนสิ่งที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ผูที่ไมเห็นดวย 
กับการใชสิทธิบัตรยานั้นก็กำลังพยายามที่จะเกาะกระแสนี้โดยการอางวาการคุมครองสิทธิบัตรที่ออนลง 
จะทำใหราคายาลดลงอยางชัดเจนในขณะที่จะไมทำใหการนวัตกรรมลดลง ทั้งนี้ขออางของทั้งสองฝายนั้น 
ตางมีจุดบกพรอง อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
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http://www.ip-watch.org/2016/07/01/access-to-medicines-resolution-adopted-by-un-human-rights-council/
http://www.ip-watch.org/2016/07/01/access-to-medicines-resolution-adopted-by-un-human-rights-council/
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/sps_30jun16_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/sps_30jun16_e.htm
http://www.ip-watch.org/2016/07/12/focus-on-medicines-patents-prices-alone-may-do-more-harm-than-good/
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ไทยจับมืออินเดียเดินหนาสรุป FTA เร็วที่สุด
15 ก.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 อินเดียไดเปนเจาภาพ 
จัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคาไทย- อินเดีย (ITTNC) ครั้งที่ 30 ขึ้น โดยฝายไทยมี 
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนหัวหนาคณะ ประชุมรวมกับนาย Ravi 
Capoor รองปลัดกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของอินเดีย ทั้ง สองฝายเห็นชอบรวมกันวาความตกลง 
FTA ไทย-อินเดีย จะชวยขับเคลื่อนการคาและการลงทุนระหวางไทยและ อินเดียใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน 
ผลดีตอเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ อานตอ

India, �ailand agree to speed up FTA �nalisation 
20 July 2016, �e Nation - �ailand and India have agreed to accelerate �nalisation of their 
bilateral trade agreement after negotiations have dragged on for 12 years, with both 
countries now being more concerned with mutual bene�ts rather than gains at the expense 
of the other side. Read more

ความสำคัญของชัยชนะของอุรุกวัยเหนือฟลลิป มอรริส 
21 ก.ค. 59 Intellectual Property Watch - ความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะใชความตกลงการคา 
แบบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อตอบโตกับการแพรกระจายของมาตรการการควบคุมยาสูบเชนฉลากแบบ 
เรียบที่จำกัดการใชเครื่องหมายการคานั้นไดรับผลกระทบอยางมากหลังจากที่ในสัปดาหที่แลวศูนยรระงับ
ขอพิพาทภายใตธนาคารโลก (World Bank) ไดยกฟองกรณีที่ฟลลิป มอรริสฟองรัฐบาลอุรุกวัย 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:
- ‘ฟลลิป มอรริส’ พายคดีฟองลม กม.คุมบุหรี่ของอุรุกวัย ชัยชนะสาธารณสุขโลก

Inside Views: Focus On Medicines Patents & Prices Alone 
May Do More Harm �an Good
12 July 2016, Intellectual Property Watch - Populism is in vogue these days and critics of 
pharmaceutical patents are trying to ride the wave, claiming that undermining patents will 
dramatically decrease prices but not reduce innovation. Both sides of that claim are �awed. 
Read more

2

http://www.ip-watch.org/2016/07/12/focus-on-medicines-patents-prices-alone-may-do-more-harm-than-good/
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/15-7-59%20ITTNC_30.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/15-7-59%20ITTNC_30.pdf
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%20%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%20
http://www.hfocus.org/content/2016/07/12392
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�e Signi�cance Of Uruguay’s Win Over Philip Morris 
International
21 July 2016, Intellectual Property Watch - �e tobacco industry’s global e�orts to use bilateral 
and multilateral agreements to challenge the spread of tobacco control measures such as 
trademark-minimising plain packages were dealt a signi�cant blow last week when the 
World Bank dispute settlement body dismissed a case brought by Philip Morris against the 
government of Uruguay. Read more

Related news:
- ‘Philip Morris’ loses Uruguay tobacco control case – a win for global public health 
   (Article in �ai)

UNCTAD14 ลงนามขอผูกมัดดานการลงทุนเพื่อการเขาถึงยาจำเปน
22 ก.ค. 59 Intellectual Property Watch - เปนที่คาดวาขอผูกมัดเพื่อการอำนวยความสะดวกแกการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมยาของแอฟริกาซึ่งไดมีการลงนามในสัปดาหที่ผานมา จะชวยกระตุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
และชวยใหมียาจำเปนสำหรับผูยากไรหลายลานคน อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 

Commitment On Investment In Access To Essential 
Medicines Signed At UNCTAD14 
22 July 2016, Intellectual Property Watch - A commitment signed this week to facilitate 
investment in Africa’s pharmaceutical industry is expected to boost the sector’s production 
and make available essential medicines for millions of needy people. Read more

WTO WHO และ WIPO เปนเจาภาพจัดการอภิปรายประเด็นเชื้อดื้อยา 
ในเดือนตุลาคม
24 ก.ค. 59 Intellectual Property Watch - ประเด็นเชื้อดื้อยานับเปนหนึ่งปญหาใหญดานสาธารณสุขเนื่องจาก 
การติดเชื้อแมเพียงเล็กนอย อาจนำไปสูการเสียชีวิตไดหากไมมีการคนพบยาปฏิชีวนะตัวใหม ในเดือน 
ตุลาคมที่จะถึงนี้องคการอนามัยโลก องคการทรัพยสินทางปญญาโลก และองคการการคาโลกจะรวมมือ 
จัดการประชุมเพื่ออภิปรายถึงวิธีการในการสงเสริมนวัตกรรมและการเขาถึง อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 
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http://www.hfocus.org/content/2016/07/12392
http://www.ip-watch.org/2016/07/21/the-significance-of-uruguays-win-over-philip-morris-international/
http://www.ip-watch.org/2016/07/22/commitment-on-investment-in-access-to-essential-medicines-signed-at-unctad14/
http://www.ip-watch.org/2016/07/22/commitment-on-investment-in-access-to-essential-medicines-signed-at-unctad14/
http://www.ip-watch.org/2016/08/24/wto-who-wipo-host-discussions-on-antimicrobial-resistance-in-october/
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มติเรื่องฉลากแบบเรียบในเวที WTO ไมนาจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้; 
ยูเครนถอนตัว
26 ก.ค. 59 Intellectual Property Watch - ในขณะที่จำนวนประเทศซึ่งกำหนดใชกฎหมายซึ่งลดความนาดึงดูด 
ของผลิตภัณฑยาสูบน้ันเพ่ิมข้ึน สำหรับกรณีท่ีออสเตรเลียออกกฎหมายดังลักษณะขางตนน้ันมีความเปนไปได 
วามติของคณะพิจารณาภายใตองคการการคาโลกจะไมออกมาในปนี้ ขณะเดียวกันหนึ่งในประเทศซึ่งยื่นไดยื่น 
คำรองเรื่องการออกกฎหมายดังกลาวของออสเตรเลียนั้นไดถอนตัวออกแลว อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Swift Decision On Plain Packaging At WTO Unlikely; 
Ukraine Drops Out
26 July 2016 , Intellectual Property Watch - As the list of countries adopting legislation 
making the packaging of tobacco products a lot less sexy is growing, the long-awaited 
decision of a World Trade Organization panel on Australia’s decision to enforce such 
legislation might not be coming before the end of the year. Meanwhile, one of the countries 
complaining about Australia’s legislation has left the �ght.  Read more  

เครือขายผูปวย จี้ สธ.ประกาศซีแอลยารักษาไวรัสตับอักเสบซี
30 ก.ค.59 Hfocus - ผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีบุก สธ.จี้ประกาศซีแอลยารักษาไวรัสตับอักเสบซีในรูปแบบ 
ของยากิน คือ ยากลุม DAA ซึ่งเปนยาที่ออกฤทธิ์ยับย้ังการแบงตัวของเชื้อไวรัสโดยตรง เชน ยา Sofosbuvir, 
Daclatasvir, Ladipasvir ที่ใชเปนมาตรฐานรักษาในประเทศพัฒนาแลว รักษาหายขาดสูงกวายาที่ไทยใชอยู 
ในปจจุบัน แตถูกผูกขาด ราคาสูงมาก อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- ผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี รุกกระทรวงสาธารณสุข ประกาศซีแอลยารักษาไวรัสตับอักเสบซี 

  - ขอเสนอเรื่องแนวทางสงเสริมการเขาถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี
- กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบหามาตรการชวยผูปวยไวรัสตับอักเสบซีเขาถึงการรักษา
   ดานเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส เสนอทำ CL กดดันบริษัทยา

WTO, WHO, WIPO Host Discussions On Antimicrobial 
Resistance In October
24 July 2016, Intellectual Property Watch - Antimicrobial resistance has been described as a 
major threat to public health, as infections, even minor, might become killers again, if no 
new antibiotics are discovered. In October, the World Health Organization, World Intel-
lectual Property Organization and World Trade Organization will join forces for a sympo-
sium organised to discuss how to foster innovation, and access  Read more
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สนับสนุนโดย

Patient network pushes MOPH to issue CL for Hepatitis C 
medicines 
30 July 2016, Hfocus  – Hepatitis C patients visited the Ministry of Public Health, pushing 
for compulsory licenses to be issued for oral Hepatitis C medication, namely DAA drugs 
which disrupt the replication of the virus. DAA drugs such as Sofosbuvir, Daclatasvir and 
Ladipasvir have been used as the standard treatment in developed countries and are more 
e�ective than the treatment currently used in �ailand. �ese drugs, however, are still 
monopolized and high priced.  Read full article in �ai
Related news:

- Hepatitis C patients proposes CL for Hepatitis C drugs (Article in �ai) 
- Proposal on the guideline for the promotion of access to Hepatitis C drugs (Article in �ai)
- Ministry of Public Health in favor of seeking for measures to enhance patient’s access 
   to Hepatitis C treatment - �ai Network of People Living with HIV/AIDS proposes 
   CL to pressure pharmaceutical companies (Article in �ai)
 

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