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หมายเหตุ: เอกสารนีเป็นการรวบรวมเนือหาข่าวจากแหล่งข่าวซึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิของเนือหาข่าวนันๆตามทีระบุไว้ ITH ไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึง 
ความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
Disclaimer: Materials presented in this document were drawn from various sources. ITH do not own copyright to the material presented; we are 
not liable or responsible for any incomplete or inaccurate information that may be presented in the document.  
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การประชุมคณะมนตรี TRIPS ของ WTO ผุดไอเดียใหม-ถกประเด็นเกา 
เร่ือง EU ยึดยา
2 มิ.ย.59 Intellectual Property Watch - ในการประชุมคณะมนตรีดานทรัพยสินทางปญญาขององคการ 
การคาโลก สัปดาหที่ผานมา ไดมีการยกขอหวงกังวลเรื่องโอกาสที่ยาสามัญที่ขนสงผานยุโรปจะถูกยึด 
หลังจากสหภาพยุโรปไดนำเสนอคำสั่งฉบับใหมวาดวยเรื่องเครื่องหมายการคา ในขณะที่ความพยายาม 
ของผูดำรงตำแหนงประธานคนใหมของคณะมนตรีดังกลาวในการทำใหการอภิปรายระหวางสมาชิกกลับ 
มาคึกคักนั้น โดยรวมแลวไดรับการยอมรับจากสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการเริ่มตนวาระใหมวาดวยเรื่อง 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอีกดวย  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

New Ideas Coming For WTO TRIPS Council; But Also Old 
Debate Over EU Drug Seizures
2 June 2016, Intellectual Property Watch - �e European Union presenting its new Trademark 
Directive during this week’s meeting of the World Trade Organization intellectual property 
council heard concerns of possible seizures of generic medicines transiting through Europe. 
Meanwhile, the new Council chair’s attempts at revitalising discussions between member 
states received general approval. And a new agenda item on e-commerce was launched. 
Read more

รมว.พาณิชย หารือสมาคมการคายูโรเปยนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย
15 มิ.ย. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - เนางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
เปดเผยวา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สมาคมการคายูโรเปยนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย (European 
Association for Business and Commerce: EABC) ไดเขาเยี่ยมคารวะเพื่อนําเสนอเอกสารทาทีและจุดยืน 
ของภาคธุรกิจยุโรปในประเทศไทย ประจําป 2559 (2016 Business European Business Position Paper) 
ที่สมาคม EABC จัดทําขึ้น โดยรวบรวมขอเสนอแนะทางการคาและการลงทุนของภาคธุรกิจยุโรป 
แบงออกเปน 10 กลุมสาขา ไดแกกลุมอาหารและเครื่องดื่ม กลุมทรัพยสินทางปญญา กลุมประกันภัย 
กลุมยานยนต กลุมสุขภาพและเวชภัณฑ กลุมโครงสรางพื้นฐาน กลุมพลังงาน กลุมการขนสงและ
โลจิสติกส กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมประเด็นครอบคลุมหลายสาขา (Cross 
Sectoral Issue) อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Commerce Minister consultation with European Association 
for Business and Commerce 
15 June 2016, Department of Trade Negotiations - Minister of Commerce, Mrs. Apiradi 
Tantraporn, revealed that on 15 June 2015, the European Association for Business and 
Commerce (EABC) paid the Minister a courtesy visit to present the 2016 Business 
European Business Position Paper which is based on recommendations on trade and 
investment from ten groups of European industries – food and beverages, intellectual 
property, insurance, automobile, health and medical supplies, infrastructure, energy, 
transportation and logistics, information technology and communication, and cross sectoral 
issue. Read full article in �ai
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มุมมองคนใน: ยืดอายุสิทธิบัตรใหไมมีวันสิ้นสุดไดหรือ? คำตอบคือ... 
ไมมีวันไมสิ้นสุด
20 มิ.ย. 59 Intellectual Property Watch - ในชวงเวลาอยางนอยสองทศวรรษที่ผานมา“สิทธิบัตรที่ 
ไมมีวันสิ้นสุด” เปนคำกลาวที่มีการใชกันมากเมื่อมีการถกเถียงกันในประเด็นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาโลก 
แตนาสนใจที่ยังไมเคยมีการบัญญัติคำจำกัดความสำหรับคำกลาวนี้ ทำใหมันถูกนำไปใชอยางอิสระในหมู 
ผูเชี่ยวชาญ ผูกำหนดนโยบาย และนักการเมือง จึงสมควรที่จะพิจารณาโดยปราศจากอคติวา ภายใตเขต 
อำนาจตามกฎหมายอะไรก็ตามสิทธิบัตรสามารถที่จะถูกยืดอายุไปอยางไมสิ้นสุดไดหรือไม โดย Prabuddha
Ganguli ไดระบุวา จุดเริ่มตนที่เหมาะสมสำหรับการวิพากษในประเด็นนี้คือคำถามที่วา โดยหลักการแลว 
สิทธิบัตรคืออะไร อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Inside Views: Can Patents Ever Be “Ever-Greened”? 
�e Answer…�ey Are “Never-Greened”
20 June 2016, Intellectual Property Watch - “Ever-Greening of Patents” has been an expression 
that has been extensively used in debates related to the global pharmaceutical industry at 
least since the last two decades. Interestingly, this term has never been statutorily de�ned 
and hence has been applied most freely by professionals, policy makers and politicians alike. 
It would be appropriate to objectively examine whether patents in any jurisdiction can ever 
be “ever-greened”. A �tting initiation to this debate is the very concept of what a patent is 
from the very �rst principles, writes Prabuddha Ganguli. Read more

NCITHS สนับสนุนเวทีใหญถก TPP ศึกษาผลกระทบสุขภาพทุกมิติ
15 มิ.ย.59 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ - คณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา 
ระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพฯ หรือ NCITHS แนะควรศึกษาผลดีผลเสีย TPP ในทุกดาน 
หวงผลเสียตอระบบสุขภาพคนไทย สนับสนุนใหจัดเวทีประชุมวิชาการครั้งใหญในเดือนสิงหาคมนี้ ใหทุก 
ภาคสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นำไปสูแนวทางเจรจาที่สรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
อานตอ

NCITHS encourage TPP discussion in bigger platforms to 
examine all aspects of health impacts
15 June 2016, National Health Commission O�ce - With concerns about the impacts on �ai 
health system, the National Commission on International Trade and Health Studies 
(NCITHS) suggests TPP impact should be studied. �e Commisson gives its support in 
organizing a technical conference in August where all sectors can share and exchange 
knowledge, contributing to negotiations with balance between economics and health issues. 
Read full article in �ai 
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http://www.nationalhealth.or.th/node/1082
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สมาชิก RCEP เรงสรุปผลการเจรจาตามกําหนด
24 มิ.ย. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - คณะกรรมการเจรจาการคา RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 
เรงเจรจาเพื่อสรุปผลความตกลง RCEP ใหไดภายใน ปลายปนี้ตามเปาหมายที่ผูนํากําหนดไว อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- 'ขอตกลงอารเส็บ: ภัยคุกคามตอการเขาถึงยาของคนกวาครึ่งโลก

RCEP Members push to wrap up negotiation within deadline
24 June 2016, Department of Trade Negotiations - �e 13th Regional Comprehensive 
Economic Partnership – Trade Negotiation Committee (RCEP-TNC) pushes to wrap up 
the RCEP negotiation before the end-of-year deadline set by the leaders. 
Read full article in �ai

Related news:
- RCEP trade agreement threatens access to a�ordable medicines for half the world’s
   population 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของ ERIA ป 2559
28 มิ.ย.59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นายวินิจฉัย แจมแจง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย 
ผูแทนไทยในคณะกรรมการบริหารของ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic 
Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) เปดเผยวา ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการฯ (ERIA 
Governing Board Meeting) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน 
กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนการประชุม ประจําปเพื่อวางนโยบายและกําหนดแผนงานของ 
ERIA รวมทั้งรับทราบความคืบหนาการดําเนินงานของ ERIA ใน ดานตางๆ ดวย อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- 'การประชุมคณะกรรมการบริหาร ERIA เปดตัว ERIA 2.0 (ภาษาอังฤษ)

2016 ERIA Governing Board Meeting 
26 June 2016, Department of Trade Negotiations - Winichai Chaemchaeng, Vice Minister 
for Commerce, �ai representative in the Board of Economic Research Institute for 
ASEAN and East Asia (ERIA), participated in the 9th ERIA Governing Board Meeting 
on 16 June 2016 at the ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia. �e meeting is held annu-
ally to discuss on future actions and work plan as well as the progress of ongoing ERIA 
projects. Read full article in �ai

Related news:
- ERIA 2.0 Launched at the 9th ERIA Governing Board Meeting 
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/24-6-59+RCEP13th_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/24-6-59+RCEP13th_final.pdf
http://www.ftawatch.org/node/50413
https://www.facebook.com/ftawatch/photos/a.526616774015814.122984.413915878619238/1210604575617027/?type=3&theater
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/28-6-59+ERIA9.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/28-6-59+ERIA9.pdf
http://www.eria.org/press_releases/FY2016/06/eria-9th-governing-board-meeting.html
http://www.eria.org/press_releases/FY2016/06/eria-9th-governing-board-meeting.html
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สนับสนุนโดย

คณะกรรมการกฎหมายสิทธิบัตร WIPO ลงมติยอมรับแผนงาน – 
เปนสัญญาณที่ดี – บางสวนกลาว
30 มิ.ย.59 Intellectual Property Watch – สมาชิกองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 
ที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการกฎหมายสิทธิบัตรในสัปดาหนี้ลงมติยอมรับแผนงานซึ่งสะทอนถึงมุมม
องที่แตกตางในประเด็นสิทธิบัตรและสุขภาพ ขอยกเวนและขอจำกัด และคุณภาพของสิทธิบัตร 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:
- กลุมภูมิภาคแอฟริกาเสนอแผนงานดานสิทธิบัตรและสุขภาพในเวที WIPO (ภาษาอังกฤษ)

WIPO Patent Law Committee Adopts Work Programme; 
Good Omen, Some Say
30 June 2016, Intellectual Property Watch - World Intellectual Property Organization 
members attending this week’s patent law committee meeting agreed on a work programme, 
re�ecting divergent views on patents and health, exceptions and limitations, and patent 
quality. Read more
Related news:

- Africa Regional Group Proposes Patents And Health Programme At WIPO 

   

วิธีแกปญหาราคายาที่ครอบคลุมและเปนธรรม
28 มิ.ย. 59 The Huffington Post - อุตสาหกรรมคนควาวิจัยยาไดปลอยยานวัตกรรมใหมจำนวนมากเขาสู 
ตลาดหลังจากที่หางหายไปเปนเวลานาน ซึ่งยาเหลานี้สามารถชวยยืดชีวิตคนไดและมักมีผลขางเคียง 
นอยกวาการรักษาแบบเกา อยางไรก็ตามยาเหลานี้มีราคาที่ผูที่ตองการใชยาสวนใหญไมกำลังจาย โดยการ
รักษาใหม ๆ สำหรับโรคโรคที่มีความแพรหลายทั่วโลกอยาง ไวรัสตับอักเสบซีและมะเร็งนั้น สามารถมี 
คาใชจายสูงถึง 50,000 ไปจนถึงกวา 150,000 เหรียญสหรัฐตอป อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 

A Comprehensive And Fair Solution To �e Price Of Medicines
28 June 2016, �e Hu�ngton Post - After a long dry spell, the pharmaceutical research 
industry has brought to market a spate of innovative treatments that can extend life and 
often have fewer side e�ects than older treatments. But these medicines are not a�ordable 
to most of the people who need them. Recent treatments for hepatitis C and cancer - both 
widespread conditions globally - can cost from $50,000 annually to well over $150,000.  
Read more 

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 
in Health Policy and System Research for evidence-based policy making
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http://www.huffingtonpost.com/mariepaule-kieny/a-comprehensive-and-fair-_b_10695814.html
http://www.huffingtonpost.com/mariepaule-kieny/a-comprehensive-and-fair-_b_10695814.html
http://www.ip-watch.org/2016/06/30/wipo-patent-law-committee-adopts-work-programme-good-omen-some-say/
http://www.ip-watch.org/2016/06/30/wipo-patent-law-committee-adopts-work-programme-good-omen-some-say/
http://www.ip-watch.org/2016/06/29/african-group-proposes-patents-and-health-programme-at-wipo/
http://www.ip-watch.org/2016/06/29/african-group-proposes-patents-and-health-programme-at-wipo/



