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จาก MDGs สู SDGs รายงานฉบับใหมจากองคการอนามัยโลก
8 ธ.ค. 58 องคการอนามัยโลก - องคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) 
ออกรายงานการวิเคราะหซึ่งครอบคลุมแนวโนมดานสุขภาพทั่วโลกตั้งแตป 2543 และการประเมิน 
อุปสรรคใน 15 ปขางหนา โดย “สุขภาพในป 2558: จาก MDGs สู SDGs” ไดชี้ถึงปจจัยหลักซึ่งชวย 
ขับเคลื่อนการพัฒนาในดานสุขภาพภายใต เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals) ของสหประชาชาติ (United Nations – UN) และไดนำเสนอขอปฏิบัติซึ่งนานาชาติควรให 
ความสำคัญเพื่อที่จะดำเนินการสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ซึ่งจะไมผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2559 อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

From MDGs to SDGs, WHO launches new report
8 December 2015, World Health Organization - WHO today launched a new comprehensive 
analysis of global health trends since 2000 and an assessment of the challenges for the next 
15 years. "Health in 2015: from MDGs to SDGs" identi�es the key drivers of progress in 
health under the United Nations Millennium Development Goals (MDGs). It lays out 
actions that countries and the international community should prioritize to achieve the new 
Sustainable Development Goals (SDGs), which come into e�ect on 1 January 2016. 
Read more 

อีกหนึ่งวันครบรอบขององคการการคาโลก
6 ธ.ค. 58 Intellectual Property Watch - การฉลองครบรอบ 20 ป องคการการคาโลก (World Trade 
Organization –WTO) ใกลถึงไคลแมกซดวยการประชุมรัฐมนตรีการคา (Ministerial Conference) ณ 
กรุงไนโรบี ในวันที่ 15 – 18 ธันวาคม ตอเนื่องจากการจัดการประชุมสาธารณะในเมืองเจนีวา 
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา โดยครั้งนี้เปนการประชุมในทวีปแอฟริกาเปนครั้งแรก
 เพียงหนึ่งสัปดาหกอนการประชุมที่กรุงไนโรบี วันครบรอบอีกวันหนึ่งกำลังผานไปอยางเงียบๆ 
โดยวันที่ 6 ธันวาคมนับเปนวันครบรอบ 10 ปของขอสรุปหนึ่งซึ่งนาย Pascal Lamy ผูอำนวยการใหญ 
องคการการคาโลกในขณะนั้นมองวาเปนการย้ำ “อีกครั้งหนึ่งวาสมาชิกยึดมั่นในการทำใหแนใจวาระบบ 
การคาภายใต WTO มีสวนชวยในการดำเนินการสูเปาหมายดานมนุษยธรรมและดานการพัฒนา” 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

�e Anniversary the World Trade Organization Would 
Rather Forget
6 December 2015, Intellectual Property Watch - �e World Trade Organization (WTO)’s 20th 
anniversary celebrations are about to reach a climax with the 15–18 December Nairobi 
Ministerial Conference — the �rst to be held in Africa — following a celebratory Public 
Forum in Geneva in October. 
 Just over a week before Nairobi, another anniversary is slipping by almost unnoticed. 
Today, December 6, is the 10th anniversary of a decision that the Director-General at the 
time, Pascal Lamy, hailed as con�rmation “once again that members are determined to 
ensure the WTO’s trading system contributes to humanitarian and development goals.” 
Read more
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สหประชาชาติริเริ่มคณะผูอภิปรายระดับสูงในประเด็นการเขาถึงยา 
16 ธ.ค. 58 Intellectual Property Watch - คณะผูชี่ยวชาญระดับสูงของสหประชาชาติ (United Nations – UN) 
เริ่มดำเนินการเพื่อหาวิธีการเพิ่มการเขาถึงยา โดยหลังจากที่มีการประชุมครั้งแรกเมื่อสัปดาหที่แลว 
ทางคณะจะเปดรับขอเสนอเพื่อเสนอวิธีการในการสงเสริมนวัตกรรมโดยคงไวซึ่งผลประโยชนดานสิทธิมนุ
ษยชนและสาธารณสุข อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

UN Launches High-Level Panel on Access to Medicines
16 December 2015, Intellectual Property Watch - A United Nations high-level panel of experts 
has set a process in motion to �nd solutions to increase access to medicines. Following its 
�rst meeting last week, the panel will call for proposals to recommend solutions that can 
promote innovation, but preserve human rights and public health interests. Read more

เจาหนาที่เนนย้ำถึงผลประโยชนในประเด็นความตกลงทริปส
และสุขภาพ
16 ธ.ค. 58 Intellectual Property Watch - นอกเหนือจากการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลกแลวนั้น 
ในสัปดาหนี้เจาหนาที่ระดับสูงจากรัฐบาลเคนยา โครงการเอดสแหงสหประชาชาติ (Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS  - UNAIDS) ภาคประชาสังคมและอื่น ๆ ไดรวมตัวเพื่อหารือประเด็นการแกไข 
สิทธิ์ทางทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลก (WTO) ดานสาธารณสุขเพื่อที่จะเพิ่ม 
การเขาถึงยาจำเปนในประเทศยากจน ณ กรุงไนโรบีควบคูไปกับการประชุมรัฐมนตรีดังกลาว 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Alongside WTO Ministerial, O�cials Stress Gains On 
TRIPS and Health
16 December 2015, Intellectual Property Watch - On the sidelines of the World Trade 
Organization Ministerial Summit this week in Nairobi, senior o�cials from the Kenya 
government, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), civil society and 
others discussed a WTO intellectual property rights amendment on public health to better 
enable poor nations to access essential medicines [clari�ed]. Read more
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http://www.ip-watch.org/2015/12/16/un-launches-high-level-panel-on-access-to-medicines/
http://www.ip-watch.org/2015/12/16/un-launches-high-level-panel-on-access-to-medicines/
http://www.ip-watch.org/2015/12/16/at-wto-ministerial-officials-stress-gains-on-trips-and-health-urge-countries-to-sign/
http://www.ip-watch.org/2015/12/16/at-wto-ministerial-officials-stress-gains-on-trips-and-health-urge-countries-to-sign/
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สมาชิกองคการการคาโลกบรรลุ Nairobi Package อันเปนประวัติการณ 
เพื่อแอฟริกาและทั่วโลก
19 ธ.ค. 2558 องคการการคาโลก - การประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลกครั้งที่ 10 (Tenth Ministerial 
Conference) ปดฉากลงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ดวยการบรรลุขอตกลงอันเปนประวัติการณ 
ในหลายประเด็นการคา โดย Nairobi Package เปนรางวัลที่เหมาะสมสำหรับสาธารณรัฐเคนยา 
ซึ่งเปนเจาภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากทำใหเกิดขอผูกมัดที่จะเปนประโยชนโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งแกกลุมประเทศสมาชิกที่ยากจนที่สุด อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ไทย-จีนตอกย้ำความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจผานการประชุม JC 
เศรษฐกิจไทย-จีนครั้งที่ 4
17 ธ.ค. 58 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ- ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวม 
วาดวยการคาการลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีนครังที่ 4 (Joint Committee on 
Trade, Investment and Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 
รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวยรัฐมนตรีจากหนวยงานดานเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวง 
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการ 
ตางประเทศและสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เขารวมการประชุมหารือกับฝายจีน 
โดยนายหวัง หยง มนตรีแหงรัฐของจีน (เทียบเทารองนายกรัฐมนตรี) พรอมดวยผูบริหารระดับสูง 
จากหนวยงานของจีนไดกลาวถึงความสำคัญของไทยในการเปนยุทธศาสตรในการขยายการคาและ 
เศรษฐกิจของจีนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ อานตอ

�ailand – China tightened economic partnership at the 4th 
Economic JC Meeting
17 December 2015, Department of Trade Negotiations - �ailand hosted the 4th meeting of 
the �ailand – China Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation 
on 17 December 2015 where �ai Deputy Prime Minister, Somkid Jatusripitak, together 
with ministers from bodies such as the Ministry of Commerce, Ministry of Industry, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Transport, Ministry of Tourism and 
Sports, Ministry of Science and Technology, Ministry of Information and Communication 
Technology, Ministry of Foreign A�airs, as well as the Board of Investment, met with high 
level o�cials from China. Led by its State councilor, Wang Yong, representatives from 
China highlights the importance of �ailand as part of its strategy on trade and economic 
expansion to other regions. Read full article in �ai
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http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/17-12-58%20JC%20Thai_China_4.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/17-12-58%20JC%20Thai_China_4.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
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ยินดีตอนรับสูประชาคมอาเซียน: ประชาคมแหงโอกาส
30 ธ.ค. 58 สำนักเลขาธิการอาเซียน - หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม ประชาคมอาเซียน 
เปนประชาคมแหงโอกาสภายใตสามเสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียนนับเปน 
เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรและถือเปนจุดสูงสุดของความยืดหยุนและเปนพลวัตของอาเซียน 
ตลอดการเดินทางเปนระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ อีกทั้งยังเปนการทำใหโลกตระหนักวาประเทศสมาชิก 
อาเซียนสามารถรวมตัวกันภายใตหนึ่งประชาคมไดดีเพียงใด อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WTO members secure “historic” Nairobi Package for Africa 
and the world
19 December 2015, World Trade Organization  - WTO members concluded their Tenth 
Ministerial Conference in Nairobi on 19 December by securing an historic agreement on a 
series of trade initiatives. �e “Nairobi Package” pays �tting tribute to the Conference host, 
Kenya, by delivering commitments that will bene�t in particular the organization’s poorest 
members. Read more

เอกสารทางวิชาการแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการความรวมมือระหวาง 
WIPO และ WTO ในชวง 20 ป
22 ธ.ค. 58 องคการการคาโลก - วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เปนวันครบรอบของความตกลงรวมมือ 
ระหวางองคการการคาโลก (World Trade Organization – WTO) และองคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization - WIPO) และยังเปนวันเปดตัวเอกสารฉบับใหมลาสุด 
จากเอกสารชุด WIPO-WTO Colloquium Papers ซึ่งจัดทำภายใตความรวมมือของสององคการ 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Scholarly publication illustrates evolution of WIPO-WTO 
cooperation over 20 years
22 December 2015, World Trade Organization - 22 December 2015 marks the twentieth 
anniversary of an agreement on cooperation concluded between the WTO and the World 
Intellectual Property Organization (WIPO). It is also the launch date for the latest edition 
in a series of joint publications, the WIPO-WTO Colloquium Papers. Read more
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Welcome to ASEAN Community: A Community of 
Opportunities 
30 December 2015, ASEAN Secretariat News - One Vision. One Identity. One Community. 
�e ASEAN Community 2015 is a community of opportunities under three community 
pillars: Political-Security Community, Economic Community, Socio-Cultural Community.
It is a historic milestone and a culmination of ASEAN’s resilience and dynamism through-
out a journey of nearly half a century, and signals to the world how far and how well the 
ASEAN Member States have achieved in coming together as one community. Read more

รัฐตั้งธงเดินหนาTPP ประชาสังคมชี้กระทบบริษัทยาในไทย
31 ธ.ค. 58 Hfocus - สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบันเผยประเด็น Data Exclusivity (DE) 
จะสงผลกระทบตอการเขาถึงยาคอนขางมากทั้งนี ้รวมไปถึงขอบทวาดวยขอมูลที่รั ่วไหลดวยหากมี 
การคุ มครองตามนั ้นบริษัทเอกชนที ่ค นขอมูลไดจากอินเตอรเน็ทจะไมมีทางรู เลยวาเปนขอมูล 
ที ่ยังมีสิทธิบัตรหรือไมนำไปพัฒนาตอยอดไดหรือไมบริษัทยาเอกชนจะรับผลกระทบเต็มๆเพราะ 
จะไมสามารถผลิตยาชื่อสามัญไดเลย อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ภาคประชาชนเรียกรองรัฐบาลหยุดกระบวนการเขารวมความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟค (TPP)

- ทรัพยสินทางปญญา: อาวุธรายตอประเทศไทยในการเขารวมTPP จริงหรือ?

Government forges ahead with TPP – Civil sector points out 
impacts on �ai pharma
31 December 2015, Hfocus - �ai Pharmaceutical Manufacturers Association revealed that 
Data Exclusivity (DE) will have large impacts on access to medicines. Protection of undis-
closed data may also a�ect private pharmaceutical companies in �ailand by making the 
patent status of data obtained over the internet unable to be determined, rendering the 
production of generics impossible. Read full article in �ai
Related News:

- Civil sector calls for government to cease its process towards joining the Trans-Paci�c 
Partnership (TPP) (Article in �ai)

- Intellectual Property –a lethal weapon if �ailand joins the TPP? (Article in �ai)

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

5

http://www.asean.org/48151-2/
http://www.hfocus.org/content/2016/01/11625
http://www.hfocus.org/content/2016/01/11625
http://www.ftawatch.org/node/50409
http://www.ftawatch.org/node/50409
http://tdri.or.th/tdri-insight/tpp-intellectual-property/
http://tdri.or.th/tdri-insight/tpp-intellectual-property/



