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“หมอรัชตะ” เผยการแกปญหาคารักษาแพงคืบหนา ใหรพ.คิดราคา 
ยาไมเกินราคาปายฉลาก
9 มิ.ย. 2558 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  - รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
เผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการแกไขปญหาราคาคารักษา 
พยาบาลแพง มีความคืบหนาใหโรงพยาบาลเอกชนคิดราคายาไมเกินราคาปายฉลากที่ติดจากผูผลิตหรือ 
ผูนำเขา และคาบริหารจัดการดานยาอื่นๆ โดยจะใหกระทรวงพาณิชยออกประกาศ เพื่อใชเร็วที่สุด 
พรอมประกาศอัตราคารักษาของรพ.เอกชน 77 รายการแรก เชน การผาตัดหัวใจ ตาตอกระจก 
ทางเว็บไซตใน 1 เดือนนี้ สวนเรื่องการรักษาผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน คลอด 5 แนวทางปฏิบัติชัดเจนขึ้น 
ประชาชนไมตองจาย พรอมดำเนินการในอีก 2 เดือน   อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- คกก.พัฒนาระบบยาแหงชาติ เห็นชอบปรับปรุงจริยธรรมการสงเสริมการขายยาและพัฒนา
ราคากลางยา

- ยัน ระบุตนทุนยาในราง พ.ร.บ.เปนหลักสากล ชวยคุมราคาไมแพงเกินเหตุ

“Dr. Rajata” reports progress in solving high-priced 
treatment issue; to have hospitals set price within labeled
9 June 2015, Bureau of Information, O�ce of the Permanent Secretary, MOPH  - Minister of 
Public Health revealed results from the meetings of the committees on high-priced medical 
treatment issue. Progress was made as private hospitals are to set medicine price within the 
price labeled on the packaging by the manufacturer or the importer; progress was also made 
on other medicine-related administrative issues. �e noti�cation is to be issued by the 
Ministry of Commerce for immediate use. In addition, noti�cation of private hospital 
treatment price rates for 77 items including cardiovascular and cataract surgery is to be 
available on the website within one month. Five clearer guidelines were drawn for 
emergency care; no payment required; to be ready in 2 months.  Read full article in �ai
Related news:

- National committee on drug system development in favor of improving sales
promotion ethics and medium price setting (Thai)

- Reiterated. Price structure in drafted Drug Act is an international standard, helps in
price control (Thai)
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ขอมูลเผย สหรัฐปรับทาทีในการเจรจาการกำหนดราคายาภายใต
ความตกลงกลุมการคาแปซิฟก 
10 มิถุนายน 2558 New York Times   - ตามขอมูลจากความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟกระหวาง 12 ประเทศสวนที่ไดแพรงพรายออกมาลาสุด พบวา รัฐบาลสหรัฐภายใตการนำ 
ของโอบามาไมไดเรียกรองใหมีการคุมครองราคายาอีกตอไป หลังเผชิญกับแรงตานทานจากประเทศคูคา   
อานตอ(ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ความตกลงกลุมการคาแปซิฟกกระตุนความกังวลดานราคายา (ภาษาอังกฤษ)

U.S. Shifts Stance on Drug Pricing in Paci�c Trade Pact 
Talks, Document Reveals
10 June 2015, New York Times - Facing resistance from Paci�c trading partners, the Obama 
administration is no longer demanding protection for pharmaceutical prices under the 
12-nation Trans-Paci�c Partnership, according to a newly leaked section of the proposed 
trade accord. Read more
Related news:

- Trans-Paci�c trade pact triggers fears over drug prices 

ผลการประชุมเจาหนาอาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2/46
11 มิ.ย. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - ‘ฟลิปปนส’ เปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโส 
ดานเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2/46 และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐฯ และประเทศ+3) ระหวางวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2558 
โดยที่ประชุมเนนยําสาระของรางวิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังป 2558 ควรมุงสูอนาคต 
สําหรับอาเซียนในป 2568 อยางแทจริง อานตอ

Outcomes of the 2nd Meeting of the ASEAN Senior 
Economic O�cials for the 46th ASEAN Economic 
Ministers’ Meeting (SEOM 2/46)
11 June 2015, Department of Trade Negotiations   - On 27-30 May 2015, Philippines hosted 
2nd Meeting of the ASEAN Senior Economic O�cials for the 46th ASEAN Economic 
Ministers’ Meeting (SEOM 2/46) and the related meetings of Senior Economic O�cials 
with partner countries (China, Japan, South Korea, USA and +3 countries). �e meeting 
reiterated the essence of the draft AEC post-2015 Vision should aim towards ASEAN in 
2025.  Read full article in �ai
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http://www.nytimes.com/2015/06/11/business/international/us-shifts-stance-on-drug-pricing-in-pacific-trade-pact-talks-document-reveals.html?_r=0
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61125-4/fulltext
http://www.nytimes.com/2015/06/11/business/international/us-shifts-stance-on-drug-pricing-in-pacific-trade-pact-talks-document-reveals.html?_r=0
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61125-4/fulltext
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/11-6-58%20SEOM_Philippines.pdf
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มูลนิธิผูบริโภค หวั่นคนในประเทศเสี่ยงบริโภคอาหารไมปลอดภัย 
สูงกวาสงออก
15 มิ.ย. 2558 สำนักขาวอิศรา - มูลนิธิเพื่อผูบริโภค จี้ภาครัฐหามาตรการกำหนดเกณฑการปนเปอน 
สารเคมีในอาหารใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เทียบเทาเกณฑสงออก ดานเครือขายเตือนภัยสารเคมีกำจัด 
ศัตรูพืช แนะประชาชนเลือกผัก ผลไม อยางปลอดภัย ใชน้ำสมสายชูลางกอนบริโภค ปองกันยาฆาแมลง 
อานตอ

�ai locals at higher risk of consuming unsafe food than 
exports - concerns Foundation for Consumers 
15 June 2015, Isranews   - Foundation for consumers calls for a harmonized measure 
establishing the limit for chemical contaminant in food that is in line with exportation 
standards. Meanwhile, Pesticide Alert Network advises consumers to pick safe vegetables 
and fruits and wash them with vinegar before consumption to avoid pesticides. 
Read full article in �ai

ขอเรียกรองเพื่อขยายระยะเวลาของประเทศพัฒนานอยที่สุด ณ เวที 
WTO ไดรับการสนับสนุนแตยังตองถกตอไป
11 มิถุนายน 2558 Intellectual Property Watch   - สัปดาหนี้สมาชิกองคการการคาโลกยังไมสามารถตัดสิน
สรุปประเด็นคำรองจากประเทศพัฒนานอยที่สุด เรื่องการขอยืดระยะเวลาการละเวน ซึ่งจะอนุญาตให 
ประเทศเหลานี้ละเวนการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑยา จนกวาเศรษฐกิจ 
ของพวกเขาจะมีความแข็งแรงขึ้น   คาดวา การเจรจาอภิปรายจะถูกจัดขึ้นอยางไมเปนทางการจนกวาจะมี 
การประชุมครั้งตอไปของคณะมนตรีดานทรัพยสินทางปญญา ภายใตองคการการคาโลกในเดือนตุลาคม 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

LDC Pharma Extension Request At WTO Yields Support 
But Needs Further Discussion
11 June 2015, Intellectual Property Watch   - World Trade Organization members this week 
could not decide on a request from least-developed countries to extend a waiver allowing 
them to forego the enforcement of intellectual property rights on pharmaceutical products 
until their economies are stronger. Discussions are expected to be conducted informally 
until the next meeting of the organisation’s council on IP rights in October. Read more
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http://www.ip-watch.org/2015/06/11/ldc-pharma-extension-request-yields-support-but-needs-further-discussion/
http://www.ip-watch.org/2015/06/11/ldc-pharma-extension-request-yields-support-but-needs-further-discussion/
http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/39275-1606581.html
http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/39275-1606581.html
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ที่ประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 8 ถกเขม ยันมุงมั่นใหความตกลงฯ 
สรุปไดในสิ้นป 2015
19 มิ.ย. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  - ที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาการคาความตกลงหุนสวน 
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating 
Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 8-13 มิถุนายน 2558 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน 
ถกเขม เรงสรุปผลเรื่องการเปดตลาดการคา สินคา การคาบริการและการลงทุน ซึ่งเปนเรื่องหลักๆ 
ที่จะผลักดันใหการเจรจา RCEP มีความคืบหนาตอไป   อานตอ

Heated discussion at the 8th RCEP-TNC meeting, aiming to 
conclude the agreement by the end of 2015
19 June 2015, Department of Trade Negotiations  - �e 8th Regional Comprehensive 
Economic Partnership, Trade Negotiating Committee (RCEP-TNC) Meeting- which was 
held on 8- 13 June 2015 in Kyoto, Japan- proceeded with heated discussions to speed and 
wrap up negotiations on market liberalization for trade in goods and services and 
investments – the main issues pushing RCEP negotiation forward. 
Read full article in �ai

เอเปคหันไปหาบริษัทขนาดเล็กเพื่อตอสูกับภัยคุกคามสุขภาพใหม
19 มิถุนายน 2558, เลขาธิการเอเปค - เจาหนาที่อาวุโสดานสุขภาพ การคาและธุรกิจขนาดเล็กจากสมาชิก 
เอเปค ทั้ง 21 ประเทศ หาทางขยายบทบาทของผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในการบรรเทา 
ปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นซึ่งคุกคามผูคนกวาสามพันลานชีวิตและความมั่นคงของเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟก  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

APEC Turns to Small Firms to Combat New Health �reats
19 June 2015, APEC Secretariat  - Senior health, trade and small business o�cials from the 
21 APEC members are seeking to amplify the role of small and medium enterprises in 
mitigating unfolding health concerns that threaten three billion lives and the stability of 
economies across the Asia-Paci�c. Read more
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การเจรจาความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
ที่ไมเปดเผย ไดรับความสนใจในเอเชีย
24 มิถุนายน 2558, Intellectual Property Watch - ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟค (TPP) 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนสูเอเชียภายใตประธานาธิบดีสหรัฐ บารัก โอบามานั้น ไดกอใหเกิดปญหา 
ในดานจริยธรรมของการพยายามสรุปขอตกลงทางการคาอยางไมเปดเผย แตปญหานั้นไมเพียงเกิดขึ้นกับ 
ความตกลงฯดังกลาวเทานั้น ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ไดมีการนำมาเจรจา 
ในเอเชีย ก็กำลังเผชิญกับความติดขัดและคำวิพากษวิจารณเชนเดียวกัน อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Secret Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) Takes Centre Stage In Asia 
24 June 2015, Intellectual Property Watch - �e Trans-Paci�c Partnership (TPP), part of US 
President Barack Obama’s promised pivot to Asia, has stirred up a hornet’s nest on the 
ethics of trying to hammer out a trade deal in secrecy. But it is not the only one. A proposed 
trade agreement in Asia, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), is 
facing the same hiccups and �ak. Read more 

พาณิชยเดินหนาถก4FTAใหญ ลั่นพรอมเดินหนาทุกฉบับที่คั่งคาง 
ชวยดันสงออก
24 มิ.ย. 2558 ฐานเศรษฐกิจ  - "ฉัตรชัย" สั่งกรมเจรจาการคาฯ เดินหนาถกเอฟทีเอไทยกับประเทศคูคา 
ที่ยังคางอยูทุกฉบับ ตั้งเปาสรุปผล ใหไดภายในป 58-59 หวังเปนตัวชวยเพิ่มขีดการแขงขันสงออก 
ดึงตางชาติลงทุนในไทยเพิ่ม เล็งเปา RCEP - อินเดีย ตองสรุปผลเจรจาใหไดภายในปนี้ ขณะเอฟทีเอใหม 
ไทยปากีฯ ไทย – ตุรกีจอชงครม.อนุมัติรางกรอบเจรจา อานตอ
 
Commerce proceeds with 4 major FTA negotiations. Ready 
to push all negotiations forward to boost exports
24 June 2015, �ansettakij – “Chatchai” mandated Department of Trade Negotiations to 
proceed with all unsettled FTA negotiations, aiming to conclude the negotiations within 
2016 in the hopes of increasing the country’s export competitiveness and attracting foreign 
investment. RCEP and �ailand-India negotiations are to be concluded within this year 
while new FTAs, �ailand-Pakistan and �ailand-Turkey, are to be submitted to the Cabi-
net for negotiation framework approval. Read full article in �ai

่

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
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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
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สนับสนุนโดย

รางกฎหมายฟาสตแทร็กผานสภามะกัน ปูทางทำขอตกลงการคา TPP 
ดันยุทธศาสตร “ปกหมุด” ตีกรอบจีน
25 มิ.ย. 2558 ASTV ผูจัดการ  - รางกฎหมายซึ่งทรงความสำคัญยิ่งยวดในการค้ำประกันใหสหรัฐฯ 
สามารถทำขอตกลงการคาเสรีรอบมหาสมุทรแปซิฟก ผานการพิจารณาของวุฒิสภาอเมริกันแลวในวันพุธ 
(24 มิ.ย.) เปนการปูทางใหประธานาธิบดีบารัค โอบามา เดินหนาสวนประกอบใหญสวนหนึ่งในยุทธศาสตร 
“ปกหมุดเอเชีย” เพื่อรับมือกับอำนาจอิทธิพลของจีนที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ  อานตอ

- แปลจาก: U.S. Congress victory moves Obama's Pacific trade pact forward 

U.S. Congress victory moves Obama's Paci�c trade pact 
forward
24 June 2015, Reuters  - Legislation vital to securing the largest U.S. trade deal in decades 
was passed by the Senate on Wednesday by a comfortable margin, advancing President 
Barack Obama's e�orts to strengthen U.S. economic ties around the Paci�c Rim.  
Read more
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