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สธ.เรงขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตรอาหาร สรางเอกลักษณโดดเดน 
ชูไทยเปนผูผลิตสงออก 1 ใน 10 ของโลก
1 ก.พ. 2558 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร 
อาหารประเทศไทย ทั้งดานความมั่นคง ชูเอกลักษณโดดเดนอาหารไทย มีคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณคาทาง 
โภชนาการ เปนผูผลิตและสงออกอาหารปลอดภัย สุขอนามัยสูง 1 ใน 10 ของโลก อานตอ

Ministry of Public Health advocates for 4 food strategies, 
establishing uniqueness and pushing �ailand to become one 
of ten top global export manufacturers
1 February 2015, Information and Public Relations O�ce, Ministry of Public Health - �e 
Ministry of Public Health advocates for 4 national food strategies which includes food 
security. It aims to promote the unique identity of �ai food, quality, safety, nutrition, and to 
make �ailand be one of ten top global export manufacturer of safe and sanitary food.
- Full article in �ai

ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ ชี้ กต.ควรเผยขอมูลนำเขาขยะอันตรายจาก 
JTEPA
9 ก.พ. 2558 ประชาไท - ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศกังวลการซื้อขายขยะอันตรายจากขอตกลง JTEPA หลัง 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเขามากำกับดูแลแทน ก.พาณิชย ชี้ปญหาขยะอุตสาหกรรมอยูขั้นรุนแรง ชี้ 
กต.ควรเผยขอมูลนำเขาขยะอันตราย อานตอ
 
Ministry of Foreign A�airs should disclose information on 
hazardous waste imports - urges Ecological Alert and Recov-
ery-�ailand Director
9 February 2015, Prachatai - Director of the Ecological Alert and Recovery-�ailand 
(EARTH) expressed concerns over the hazardous waste trade under the Japan-�ailand 
Economic Partnership Agreement ( JTEPA) after the Ministry of Foreign A�airs (MFA) 
had o�ered to take over the matter which has been under the responsibility of the Ministry 
of Commerce (MOC). She revealed industrial waste problem to be at a severe stage and that 
the MFA should disclose information on hazardous waste imports. 
- Full article in �ai
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'ทีดีอารไอ'จี้รัฐรื้อก.ม.ขึ้นทะเบียน'พันธุพืช'
13 ก.พ. 2558 TDRI  - “ทีดีอารไอ”เรงรัฐปรับปรุงกฎหมายขึ้นทะเบียนพันธุพืชดั้งเดิม พรอมเสนอ 
ใหคุมครองทั่วเออีซี หวั่นตางชาติหยิบไปใชประโยชน ผูกขาดโดยเอกชน กระทบความหลากหลาย 
ทางชีวภาพพืชเขตรอน อานตอ

‘TDRI’ presses government to rewrite law for ‘plant variety’ 
registration
13 February 2015, TDRI - With concerns that exploitation by foreign countries and 
monopolization by the private sector will a�ect the biodiversity of tropical plants, “TDRI” 
presses the government to revise the law on ‘plant variety’ registration for general domestic 
plant varieties and suggests the protection needs to extend across AEC.
- Full article in �ai

ครม.เห็นชอบ“กม.คุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยกวา
150,000 รายการ”ปกปองสมบัติชาติ
13 ก.พ. 2558 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงสาธารณสุขออก 3 กฎหมายลูก 
คุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยของชาติ ทั้งตำรับและตำรายาแผนไทยทุกประเภทที่มีกวา 150,000 
รายการมูลคามหาศาล เพื่อปกปองเปนสมบัติของชาติ ปองกันตางชาติฉวยใชประโยชนทางการคา 
มีผลบังคับใชในเดือนกุมภาพันธ 2558 นี้ หากฝาฝนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ  อานตอ

A law providing “protection of over 150,000 items of tradition-
al medical knowledge” approved by the cabinet
13 February 2015, Information and Public Relations O�ce, Ministry of Public Health - �e 
Ministry of Public Health passes 3 ancillary laws protecting �ai traditional medical knowl-
edge which covers a priceless collection of over 150,000 items of traditional medications and 
practices. �e laws which aim to protect the nation’s treasure from commercial exploitation 
by foreign countries enter into force in February 2015; violators shall be subject to imprison-
ment and �ne.  
- Full article in �ai
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http://tdri.or.th/tdri-insight/bangkokbiznews20150213/
http://tdri.or.th/tdri-insight/bangkokbiznews20150213/
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=70902
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่

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

้

7 ผลไมไทยอาบรังสีพรอมวางตลาดครั้งแรกในนิวซีแลนด-ออสเตรเลีย
17 ก.พ. 2558 ผูจัดการออนไลน - 7 ผลไมไทยอาบรังสีพรอมตีตลาดในนิวซีแลนด-ออสเตรเลียครั้งแรก หลัง 
สทน.ใชรังสีอาบผลไมกำจัดเชื้อโรคและแมลงไดตามมาตรฐาน ตีตลาดผลไมสงออกทะลุดานกีดกันทาง 
การคา คาดการณสรางรายไดเขาประเทศเพิ่มอีก 2,300 ลานบาท  อานตอ

7 �ai irradiated fruits ready for launch in New Zealand and 
Australian markets
17 February 2015, Manager - 7 �ai irradiated fruits are ready to enter the New Zealand and 
Australian markets for the �rst time after �ailand Institute of Nuclear Technology has 
irradiated fruits to reduce pathogens and insects according to standards set by the countries. 
�is market entry marks the overcoming of trade barrier and is predicted to increase 
�ailand’s export value by 2.3 billion baht. 
- Full article in �ai

16 ชาติเปดอก ถกเขม เจรจา RCEP ครั้งที่ 7 เรงหาขอสรุปหัวใจหลัก 
ของการเจรจา
19 ก.พ. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นายวิฑูรย เลี่ยนจำรูญ ผูอำนวยการมูลนิธิชีวิถี 
ไดแถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห “รางพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดย 
คณะกรรมการองคการอิสระ เพื่อการคุมครองผูบริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วา หลังจาก "คณะทำงานศึกษาแนวทางการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
และผลิตภัณฑมาใชใน ประเทศไทย" ไดประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุม 
ไดมีมติรวมกันวา การทดลองเรื่องจีเอ็มโอนั้นใหกลับไปใชมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 
ที่มีเงื่อนไขควบคุมการทดลอง จีเอ็มโอในภาคสนามที่เขมงวด อานตอ
- หุนสวนเศรษฐกิจภูมิภาค RCEP เจรจาคืบ 30% ภาคประชาชนขอมีสวนเจรจาเหมือนภาคเอกชน
- เอฟทีเอ ว็อทช ชี้ เจรจา RCEP ตองโปรงใสและมีสวนรวมมากกวานี้ ระบุ ญี่ปุนลอกสหรัฐฯใหขอ

เรียกรองดานทรัพยสินทางปญญาและการลงทุน แบบเดียวกับ TPPประเทศเล็กมีแตเสียเปรียบ
- เครือขายสุขภาพในเอเซียแปซิฟก หวงเจรจา RCEP กีดกันเขาถึงยาชื่อสามัญ

3

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000019448
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000019448
http://www.dtn.go.th/filesupload/19-2-58_RCEP-TNC_final.pdf
http://www.hfocus.org/content/2015/02/9290#sthash.xV12cdN2.dpuf
http://www.ftawatch.org/node/44533
http://www.prachatai.org/journal/2015/02/57898
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16 Nations at the 7th RCEP negotiation – seeking for a 
conclusion on the core of the negotiation
19 February 2015, Department of Trade Negotiation - On 4-13 February 2015, �ailand 
hosted the 7th Regional Comprehensive Economic Partnership -Trade Negotiating 
Committee (RCEP-TNC) meeting and related meetings in Bangkok. �e RCEP-TNC 
meeting focused on the initial o�er and the procedure for drafting the schedule of 
commitments on trade in services and investments. �ough the meeting ended 
inconclusively, countries were able to understand the di�erent limitations and foundations 
and showed signs of coming to an agreement.
- Full article in �ai
- 30% Progress on Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – civil

sector wants in on the negotiation like the private sector (�ai)
- FTA Watch: RCEP must be transparent and participatory, Japan has copied 

intellectual property and investment provisions from the US-led TPP, small countries
at disadvantage (�ai) 

- Concerns from Asia Paci�c Network of People Living with HIV/AIDS on the impact
of RCEP on access to generic drugs (�ai)

 

เวทีสังคมถกประเด็นการเขาถึงยา มุงประเด็นทริปส
23 ก.พ. 2558 Intellectual Property Watch - วิทยากรในเวทีสังคมดานสิทธิมนุษยชนที่จัดขึ้นโดย 
สหประชาชาติอาทิตยที่แลว ชี้การคุมครองทรัพยสินทางปญญาถวงการเขาถึงยาดวยการคงไวซึ่งการ 
ผูกขาดและราคายาที่สูง อีกทั้งแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจยังขัดขวางการใชประโยชนจาก 
ความยืดหยุนของขอตกลงดานทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลก และเห็นวาควรมีการสราง 
ระบบใหมในการจัดการดานเภสัชภัณฑ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

TRIPS In Question During Social Forum Discussion On 
Access To Medicines
23 February 2015, Intellectual Property Watch  - Intellectual property rights are hindering 
access to medicines by maintaining monopolies and high prices, according to speakers at an 
annual United Nations forum on human rights last week. Flexibilities enshrined in the 
World Trade Organization intellectual property agreement are hampered by political and 
economical pressure, they said, and a new system should be devised for pharmaceutical 
products. Read more
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http://www.dtn.go.th/filesupload/19-2-58_RCEP-TNC_final.pdf
http://www.hfocus.org/content/2015/02/9290#sthash.xV12cdN2.dpuf
http://www.ftawatch.org/node/44533
http://www.prachatai.org/journal/2015/02/57898
http://www.ip-watch.org/2015/02/23/trips-in-question-during-social-forum-discussion-on-access-to-medicines/
http://www.ip-watch.org/2015/02/23/trips-in-question-during-social-forum-discussion-on-access-to-medicines/


่

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

้

ประเทศยากจนขอยืดเวลาในการดำเนินการดานสิทธิบัตรดานยา 
ประเทศสมาชิกถกเรื่องบทบาทสตรีและนวัตกรรม
25 ก.พ. 2558 องคการการคาโลก - ในการประชุมคณะมนตรีทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันที่ 24 – 25 
กุมภาพันธ 2558 กลุมประเทศพัฒนานอยที่สุดเสนอขอยืดกำหนดเวลาในการดำเนินการดานการคุมครอง 
และบังคับใชสิทธิบัตรยาและขอมูลเชิงคลินิก และในการประชุมนี้ตัวแทนจากประเทศสมาชิกไดแลกเปลี่ยน 
ขอมูลนโยบายเพื่อการพัฒนาบทบาทของสตรีในดานนวัตกรรม อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Poorest states seek more time on medical patents, and 
members discuss women and innovation
25 February 2015, World Trade Organization - �e least developed countries proposed 
extending their deadline for protecting and enforcing pharmaceutical patents and clinical 
data, and delegates exchanged information on their policies for boosting the role of women 
in innovation, when WTO members met as the intellectual property council on 24–25 
February 2015. Read more

ประเด็นซองบุหรี่แบบเรียบถูกยกขึ้นถกอีกครั้งในเวทีองคการการคาโลก
25 ก.พ. 2558 Intellectual Property Watch - ไการใชซองบุหรีแบบเรียบเปนมาตรการดานสุขภาพเปน 
ประเด็นที่คุกรุนในเวทีองคการการคาโลกตั้งแตที่ออสเตรเลียไดออกกฎหมายบังคับใชซองบุหรี่แบบเรียบ 
เมื่อ พ.ศ. 2555 ในขณะที่ปจจุบันมีหลายประเทศที่จองจะออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ประเทศผูผลิต 
สินคายาสูบพยายามที่จะถอดถอนกฎหมายลักษณะนี้มาโดยตลอด และไดทำเชนนี้ในเวทีประชุมคณะมนตรี 
ทรัพยสินทางปญญาดวยเชนกัน อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Tobacco Plain Packaging Discussion Lights Up Again At WTO
25 February 2015, Intellectual Property Watch - �e issue of plain packaging for tobacco 
products as a health measure has been smouldering at the World Trade Organization since 
Australia decided to implement legislation requiring plain packaging in 2012. Now, as more 
countries seek to enact similar legal provisions, some tobacco producing countries continue to 
try to stub them out, including at the WTO intellectual property committee. Read more
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สนับสนุนโดย

กม.ยาสูบใหมเบรกหัวทิ่ม! ถูกสำนักเลขาฯ ครม.ตีกลับรับฟง 
ความเห็นชาวไร
26 ก.พ. 2558 ผูจัดการออนไลน - ราง พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม เบรกหัวทิ่ม! สำนักเลขาฯ ครม.ตีกลับให 
สธ.รับฟงความเห็นใหม เนนภาคเกษตรกร-เอกชนที่เกี่ยวของ ดาน สนช.เผยรับการรองเรียนจาก 7 
สมาคมยาสูบ จึงใหยับยั้ง ขณะที่ รมว.สธ.ระบุเตรียมหารือกับ คกก.ยาสูบแหงชาติ กอนจะเดินหนาอยางไร 
อานตอ
- องคการอนามัยโลก เชียรไทยเรง “ออกกฎหมายบุหรี่” 

New tobacco law halted, Secretariat of the Cabinet considers 
the voice of the tobacco farmers
26 February 2015, Manager - �e new draft of the Tobacco Act was put on hold as Secre-
tariat of the Cabinet require the Ministry of Public Health to review the draft and consult 
sectors involved with the issue, particularly the agricultural and private sector. �e Nation-
al legislative Assembly revealed that the review is needed as 7 tobacco associations have 
submitted complaints on the issue, while the Public Health Minister prepares to consult 
the National Tobacco Committee about the way forward.
- Full article in �ai
- �ailand: �e Secretariat of the WHO FCTC backs the Public Health Ministry's new

tobacco control law 

ไทยผนึก 10 ชาติอาเซียนยกระดับมาตรฐาน "ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป"
26 ก.พ. 2558 ประชาชาติธุรกิจ - ไทยเปนเจาภาพจัดประชุมคณะทำงานดานผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป 
อาเซียน ครั้งที่ 20 รวมหารือ 10 ประเทศสมาชิกปรับประสานมาตรฐานสินคา พรอมจัดทำกรอบ 
ขอตกลงรวมผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป หนุนการคา AEC อานตอ

�ailand unites 10 ASEAN countries to raise the standards of 
“Prepared Foodstu� ”
26 February 2015, Prachachat - �ailand, as the host of the 20th ASEAN Consultative 
Committee on Standard and Quality for Prepared Foodstu� Product Working Group 
(ACCSQ PFPWG), together with ASEAN member states, discussed the harmonization 
of standards and developed the Mutual Recognition Arrangement on prepared foodstu� 
to facilitate trade under the ASEAN Economic Community.
- Full article in �ai
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