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สศอ. ชี้ชองการคาอุตสาหกรรมยาไทย มุงพัฒนาสูอาเซียน
9 เม.ย. 2558 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปดเผยวา ในปจจุบันอุตสาหกรรมยาในตลาดโลกมีแนวโนม 
สูงขึ้นจากความตองการใชยาชื่อสามัญ ทำใหประเทศตางๆ สามารถสรางรายไดจากการสงออกเปนมูลคา 
มหาศาล ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพสูงในการผลิตยาชื่อสามัญ และยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเพื่อ 
จำหนายในประเทศและสงออก แตเนื่องจากมีขอตกลงทางการคาที่เริ่มเขามามีบทบาทสำคัญตอการ 
สงออกมากขึ้น ประเทศไทยจึงจำเปนตองติดตาม มาตรการตางๆ ที่เปนอุปสรรค เพื่อมุงพัฒนาการคา 
อุตสาหกรรมยาในตลาดสงออกที่สำคัญของไทยเพื่อสรางโอกาสในการยกระดับองคความรูใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาผูประกอบการไทยใหสามารถขยายตลาดสงออกไดกวางขึ้น ทั้งอาเซียนและ 
ตลาดโลก  อานตอ

O�ce of Industrial Economics points the way for �ai 
pharmaceutical exports
9 April 2015, �e O�ce of Industrial Economics  - Udom Wongviwatchai, Director General of 
the O�ce of Industrial Economics (OIE), Ministry of Industry, revealed countries are able 
to bene�t from pharmaceutical exports due to the present increase in demand trends for 
generic drugs. �ailand is one country with the capacity to manufacture generics and 
traditional or herbal medicine for domestic use and export.  However, with trade agreements 
starting to have more in�uence on exportation, �ailand needs to keep up with measures 
that may be barriers to the exportation of these products in order for �ai pharmaceutical 
industry to excel in foreign markets, to open up opportunities for the advance in knowledge, 
and to make �ai businesses able to broaden their export market throughout ASEAN and 
the world. Read full article in �ai
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การเขาถึงยา และสิทธิในสุขภาพและการมีชีวิต: มุมมองจาก South 
Centre
14 เม.ย 2558 Third World Network - การที่คนทุกคนไมเวนแมแตผูที่ยากจนและไมมีกำลังซึ้อสามารถ 
เขาถึงยาได เปนหลักสำคัญที่จะนำไปสูสิทธิในสุขภาพและการมีชีวิต ที่ผานมามีความกาวหนาอยางมาก 
ในการพัฒนายาใหมและยาทีดีขึ้น หากแตราคายามักถูกกำหนดไวสูงเกินกวาที่คนจนหรือแมกระทั่งคน 
ชนชั้นกลางในประเทศตางๆทั้งที่กำลังพัฒนาและที่พัฒนาแลวจะสามารถเอื้อมถึง อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
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Access to medicines and the right to health and life: South 
Centre View
14 April 2015, �ird World Network - Access to medicines, even if a person is too poor to 
a�ord it, is a cornerstone to the realization of the right to health and life.  �ere has been 
signi�cant progress in new and better medicines.  However prices of the medicines are often 
priced so high so as to be out of reach of the poor or even the middle classes in many 
countries, not only in developing but also in developed countries. Read full article

ประชาสังคม 18 องคกรทำจดหมายเปดผนึกถึงนายกฯ ชี้แจงทาที 
และจุดยืนการคุมครองการลงทุนที่มีผลกระทบตอการจัดทำนโยบาย
สาธารณะ 
19 เม.ย. 2558 FTA Watch - น.ส.กรรณิการ กิจติเวชกุล ผูประสานงานกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรี 
ภาคประชาชน เปดเผยวา ภาคประชาสังคม 18 องคกรดวย เครือขายนักวิชาการ เครือขายผูปวย 
เครือขายผูบริโภค เครือขายองคกรประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานสุขภาวะ ไดรวมตัวกัน 
ทำจดหมายเปดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีใหสั่งกระทรวงตางประเทศชี้แจงทาที 
และจุดยืนการคุมครองการลงทุนที่มีผลกระทบตอการจัดทำนโยบายสาธารณะ หลังหนวยราชการอาง 
กลัวถูกนักลงทุนตางชาติฟองรอง ตั้งทาขวางนโยบายและกฎหมายเพื่อประชาชน อาทิ การแกไข พรบ.ยา 
พ.ศ.2510 [1] , การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหินภายใน 2 ป เมื่อวันที่ 
12 เม.ย.พ.ศ.2554 และ พรบ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม  อานตอ

18 Civil organizations issued an open letter to the PM, 
demanding for the government’s view and standpoint on 
investment protection which a�ects public policy making 
19 April 2015, FTA Watch - Kannikar Kijtiwatchakul, FTA Watch coordinator, revealed 18 
organizations consisting of networks of scholars, patients, consumers, the people and NGOs 
for wellbeing, had together issued an open letter to the Prime Minister, General Prayut 
Chan-o-cha. �e letter requested for the Ministry of Foreign A�airs to clarify its view and 
standpoint on the issue of investment protection which a�ects public policy making. �is 
was done in response to the fear that public policy may prompt foreign investors to sue 
�ailand. �e fear was expressed by government bodies and shown through the actions 
undertaken to thwart several public policies and laws such as the amendment of Drug Act 
1967, the cabinet resolution on asbestos in 2011 and the new Tobacco Act.
Read full article in �ai
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http://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2015/ip150401.htm
http://www.ftawatch.org/node/46219
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TDRI ชี้ 4 ประเด็นเปดเสรีหวั่น 3 ผลกระทบ
27 เม.ย. 2558 TDRI - การเปดเสรีอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2559 
ในแงมุมหนึ่งเปนผลดีตอการเชื ่อมโยงและพัฒนาประเทศในฐานะการเปนสมาชิกของประชาคมโลก 
แตอีกแงมุมหนึ่ง เมื่อไมมีความพรอมและสามารถตั้งรับไดทันอาจจะเกิดผลเสียตอประเทศชาติได 
อยางมหาศาล เนื่องจากเปนตัวเรงใหประเทศไทยเผชิญหนากับขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศ 
ที่ลงนามไว อานตอ

นักวิจารณชี้ 5 ขอ ความตกลงการคา TPP เอื้อบรรษัทขามชาติ 
ทำลายประเทศคูคา
20 เม.ย. 2558 ประชาไท - เดวิด คอรเตน นักวิจารณบรรษัทตัวยงผูรวมกอตั้งและกรรมการวารสาร YES! 
เขียนบทความเกี่ยวกับการหารืออยางลับๆ ในการประชุมความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟก (TPP) ซึ่งทางผูนำสหรัฐฯ กำลังสงรางขอตกลงสุดทายใหกับรัฐสภาพิจารณาเร็วๆ นี้ 
อานตอ

- เรียบเรียงจาก: กฏการคาที่จะทำใหการสนับสนุนธุรกิจในประเทศผิดกฎหมาย? 
เนื้อหาที่หลุดรอดออกมาลาสุดแสดงใหเห็นวา TPP จะเปนเชนนั้นและยิ่งกวา (ภาษาอังกฤษ)

- ขาวที่เกี่ยวของ: 
- ผูคาน TPP โทษขอกำหนดดานการพิพาท (ภาษาอังกฤษ)
- ความตกลง TPP – บรรษัทขามชาติเปนใหญ? (ภาษาอังกฤษ)

Critic lists �ve points on how the TPP agreement favors 
corporations while exploiting partner countries
20 April 2015, Prachatai - David Korten, critic of corporate globalization and a cofounder 
and board member of YES! Magazine, wrote an article about the secret negotiations on the 
Trans-Paci�c Partnership (TPP) – the �nal draft of which is soon to be submitted to the 
U.S. Congress by the President. Read full article in �ai

- Original article: A Trade Rule that Makes It Illegal to Favor Local Business? Newest
Leak Shows TPP Would Do �at And More

- Related news: 
- Trans-Paci�c Partnership opposition blamed on dispute clauses 
- TPPA - Foreign Corporations to Rule? 
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http://www.prachatai.com/journal/2015/04/58893
http://www.prachatai.com/journal/2015/04/58893
http://www.yesmagazine.org/new-economy/trade-rule-illegal-favor-local-business-tpp-leak-wikileaks
http://www.yesmagazine.org/new-economy/trade-rule-illegal-favor-local-business-tpp-leak-wikileaks
http://www.yesmagazine.org/new-economy/trade-rule-illegal-favor-local-business-tpp-leak-wikileaks
http://www.yesmagazine.org/new-economy/trade-rule-illegal-favor-local-business-tpp-leak-wikileaks
http://www.abc.net.au/news/2015-04-01/transpacific-partnership-why-so-much-opposition/6363326
http://www.abc.net.au/news/2015-04-01/transpacific-partnership-why-so-much-opposition/6363326
http://www.twn.my/title2/FTAs/info.service/2015/fta286.htm
http://www.twn.my/title2/FTAs/info.service/2015/fta286.htm
http://tdri.or.th/tdri-insight/20150427/
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‘พาณิชย’ ขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสู AEC
30 เม.ย. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - กระทรวงพาณิชยเดินหนาเตรียมความพรอมประเทศไทย 
อยางตอเนื่องในการเขาสู AEC โดยเนน ดําเนินการตามแผนงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ติดตามการปรับกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้ง เตรียมความพรอมดานสินคา/บริการ ผูประกอบการ SME 
และบุคลากร  อานตอ

TDRI discuss 4 elements of AEC, fear 3 impacts
27 April 2015, TDRI - From one perspective, the ASEAN Economic Community, to be 
launched on 1 January 2016, will help strengthen the ties and the development as a member 
of the global community. From another perspective, however, unpreparedness will cause a 
country to su�er from huge losses due to the fact that countries, such as �ailand, are being 
hastened to face with other previously signed agreements or treaties with the launch of 
AEC. Read full article in �ai

ผลการประชุมดานเศรษฐกิจที่สำคัญ ในชวงการประชุมสุดยอด 
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 26
29 เม.ย. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ป 2558 
ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 ระหวาง วันที่ 26-27 เมษายน 2558 ณ 
กร ุงก ัวลาล ัมเปอร และเม ืองล ังกาว ี โดยก อนหน าได ม ีการประช ุมด านเศรษฐก ิจท ี ่ส ํ าค ัญ 
ไดแกการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 13 และการประชุม 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียนและกรรมาธิการยุโรปดานการคาครั้งที่ 13 (AEM-EU Consultations)  อานตอ

- ขาวที่เกี่ยวของ: ผูนำอาเซียนเยือนมาเลเซีย เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26

Outcomes of the economic meetings at 26th ASEAN Summit
29 April 2015, Department of Trade Negotiations - As the 2015 ASEAN chair, Malaysia 
hosted the 26th ASEAN Summit in Kuala Lumpur and Langkawi on April 26-27, 2015. 
Two important economic meetings - the 13th AEC Council Meeting and 13th AEM-EU 
Trade Commissioner Consultations - were held prior to the ASEAN Summit. 
Read full article in �ai
- Related news: ASEAN Leaders Meet in Malaysia for the 26th ASEAN Summit 
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http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/29-4-58%20ASEAN%20Summit_26_final.pdf
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http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-leaders-meet-in-malaysia-for-the-26th-asean-summit?category_id=27
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/MOC%20to%20AEC.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

ชิลี: ผลการศึกษาเผย สิทธิบัตรยาเปนของตางชาติ
30 เม.ย. 2558 Intellectual Property Watch - การศึกษาพบวาสิทธิบัตรยาในประเทศชิลีเกือบทั้งหมด 
อยูในความครอบครองของบริษัทตางชาติ โดยมียาเพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรับการคุมครองโดยสิทธิบัตร 
ในขณะที่ยาที่ไดรับความคุมครองโดยเครื่องหมายการคามีจำนวนมากกวา ซึ่งเปนหลักฐานเชิงประจักษ 
ของขอมูลการใชสิทธิบัตรลำดับแรกและลำดับถัดไปในประเทศชิลี อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

- รายงานการศึกษาเรื่อง: สิทธิบัตรยาในประเทศชิลี (ภาษาอังกฤษ)

Chile: Study On Pharma Patents Shows Foreign Ownership
30 April 2015, Intellectual Property Watch - - In Chile, pharmaceutical patents are almost 
exclusively the domain of foreign companies. Only a subset of drugs is protected by 
patents, while a much larger number of products is protected by trademarks, a study �nds, 
o�ering for the �rst time empirical evidence on the use of primary and secondary patents 
in Chile. Read full article in �ai

- Full study: Pharmaceutical Patents in Chile 

‘Commerce’ moves �ailand towards AEC
30 April 2015, Department of Trade Negotiations - Ministry of Commerce readies �ailand for 
the ASEAN Economic Community (AEC) integration by following the roadmap under the 
AEC Blueprint, closely following the changes made to domestic laws and regulations, and 
making �ai goods, services, SME entrepreneurs and human resources ready for the 
integration. Read full article in �ai
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