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สูสงครามแยงชิงทรัพยากรชีวภาพ หนวยงานรัฐตองทำอะไรกรณีญ่ีปุน 
จดสิทธิบัตรกระทอม
7 ก.ย. 59 มูลนิธิชีววิถี - กรณีการจดสิทธิบัตรกระทอม มีหลายประเด็นที่หนวยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหนาที่ 
และดูแลกฎหมายตางๆตองดำเนินการ โดยหนวยงานหลักที่มีบทบาทมากที่สุดคือกรมทรัพยสินทางปญญา  
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ดูแล พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษดวย  อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- ไบโอไทยจับมือเครือขายวิชาการ ยกหลักฐานโต พณ.ญี่ปุนยื่นขอสิทธิบัตรกระทอมทั่วโลก

รวมไทย
- ญี่ปุนยื่นจดสิทธิบัตรกระทอมเพิ่มเติม
- ญี่ปุนจดสิทธิบัตรอะไรในใบกระทอม

In a battle of natural resource grabbing, what should the state 
authorities do in the case of the Japanese patent over kratom?
7 September 2016 Bio �ai - Concerning the registration of patents for Kratom, �ai o�cials 
have a number of duties and responsibilities that they must carry out to enforce the law. �e 
departments most directly concerned are the Department of Intellectual Property (DIP), 
the Department of Agriculture (DoA), the Department for the Development of �ai 
Traditional and Alternative Medicine (DTAM) and the Ministry of Public Health. 
Read more

Related news:
- Bio�ai link with academic networks to bring evidence against the Japanese

application for a worldwide patent over Kratom that includes �ailand
- Japan register for more patent on kratom (Article in �ai)
- Which part of kratom is Japan trying to patent (Article in �ai)

'ไทย-ปากีสถาน เดินหนาเจรจา FTA รอบที่ 4 เรงสรุปผลการเจรจา 
ใหเสร็จภายในสิ้นปนี้
9 ก.ย. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ หัวหนาผูแทนไทยเขารวมประชุมการ เจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 4 ณ กรุงอิสลามาบัด 
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปดเผยวา ในการเจรจา 3 ครั้งที่ผานมา การเจรจาประสบความสําเร็จ 
เปนอยางมาก โดยสามารถตกลงกันไดมากกวารอยละ 70 ซึ่งสามารถสรุปผล การเจรจาในสวนของ 
ขอบทสําคัญไดแลว เชน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการที่เปนอุปสรรคทางเทคนิค 
ตอการคา การเยียวยาทางการคา เปนตน สําหรับการเจรจาในครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 
โดยทั้งสองฝาย สามารถตกลงขอบทวาดวยกฎถิ่นกําเนิดสินคาไดแลว  อานตอ
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RCEP เกมถวงดุลใหม จีนเรงเจรจาซื้อใจอาเซียน
12 ก.ย.59 ประชาชาติธุรกิจ - ปฏิเสธไมไดวา "ประเด็นรอน" ในเวลานี้ยังเปนการจับกระแสความเคลื่อนไหว 
การประชุมสุดยอดผูน า อาเซียน (Asean Summit) และประเทศคูเจรจา โดยเฉพาะความคืบหนาของ 
"ความตกลงหุนสวนทาง เศรษฐกิจระดับภูมิภาค" (RCEP) กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสมาชิก 
อาเซียน 10 ประเทศ กับคู ภาคี 6 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 
หนึ่งในกรอบการเจรจาของ อาเซียนที่ยืดเยื้อที่สุด  อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- ตั้งโตะถกรมต.อารเซ็ป 
- ถกอารเซ็ปยังตกลงไมได 
- ประชาสังคมทั่วเอเชียโวย RCEP เจรจาปดลับหารือแคนักธุรกิจ สงจดหมายเปดผนึกใหโปรงใส 

RCEP – a new game of balance. China  pushes negotiation to 
win over ASEAN
12 September 2016, Prachachat - �e ASEAN Summit is undeniably the “hot topic” at the 
moment, particularly the progress for the negotiation on Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) - an economic partnership framework between ten 
countries of ASEAN and its trade partners: China, Japan, South Korea, India, Australia and 
New Zealand - one of ASEAN’s most prolonged dialogues. Read full article in �ai

Related news:
- Ministers discuss on RCEP (Article in �ai) 
- Agreements still not reached for RCEP (Article in �ai)
- Asian civil society outcry over closed door RCEP talks, involving only businesses. 

Issue an open letter for transparency (Article in �ai)

‘�ailand-Pakistan’ moves forward with 4th round of FTA 
negotiation. To wrap up within end-of- year.
9 September 2016, Department of Trade Negotiations  - Sunanta Kangvalkulkij, Deputy 
Director-General of the Department of Trade Negotiations, led the �ai delegation to join 
the 4th �ailand-Pakistan FTA negotiation in Islamabad, Islamic Republic of Pakistan. She 
revealed that the three previous rounds of negotiation had proved to be very successful with 
over 70 percent of issues settled in agreement, with the negotiation for important chapters 
such as Sanitary and Phytosanitary measures, Technical Barrier to Trade and Trade 
Remedies �nalized. �is round of negotiation had also proved successful with the two 
parties reaching an agreement on Rules of Origin. Read full article in �ai
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https://goo.gl/mncO7A
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/152998/152998.pdf&title=152998
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/152998/152998.pdf&title=152998
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/153007/153007.pdf&title=153007
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/153007/153007.pdf&title=153007
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/152279/152279.pdf&title=152279
http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/152279/152279.pdf&title=152279
https://th-th.facebook.com/ftawatch/posts/1268260926518058:0
https://th-th.facebook.com/ftawatch/posts/1268260926518058:0
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มุมมองจากคนใน: การแยกคาใชจายวิจัยและพัฒนาจากราคาผลิตภัณฑ
15 ก.ย. 59 Intellectual Property Watch - ผูกำหนดนโยบายจำเปนตองปฏิรูประบบการจัดหาเงินเพื่อการวิจัย 
และพัฒนา และแยกคาใชจายวิจัยและพัฒนาจากราคาผลิตภัณฑ ในขั้นแรกนั้น หากยอนมองถึงสาเหตุที่ 
ทำใหยามีราคาแพง เมื่อเราอนุญาตใหมีการผูกขาดตลาดสำหรับผลิตภัณฑหนึ่งดวยการคุมครองสิทธิบัตร 
หรือมาตรการอื่น ๆ คาดไดวาบริษัทผูไดรับสิทธิ์ผูกขาดดังกลาวจะใชประโยชนจากการผูกขาดนี้ในการขยาย 
ผลประโยชนใหมากที่สุด ซึ่งจะนำไปสูการกำหนดราคาที่สุดโตง อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 

Inside View: Delinkage Of R&D Costs From Product Prices
15 September 2016, Intellectual Property Watch - It is essential that policy makers reform the 
systems for �nancing R&D, and de-link the costs of R&D from the prices of products. 
First, let’s re�ect on why we have high drug prices. When we grant monopolies on prod-
ucts, through patents or other measures, the company that has the monopoly exploits the 
monopoly, fairly predictably, to maximize pro�ts, and increasingly, this means aggressive 
pricing. Read more

พยากรณตลาดบุหรี่ไทยจะยังขยายตัว
17 ก.ย. 59 Hfocus - ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ เปดเผยรายงาน 
ของยูโรมอนิเตอร บริษัทที่รับทำวิจัยการตลาดใหแกธุรกิจตาง ๆ วา  ตลาดบุหรี่ไทยจะขยายตัวตลอด 5 ป 
ขางหนานี้  ทั้งปริมาณ และมูลคา โดยสถานการณตลาดบุหรี่ในกลุมประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส มาเลเซีย และไทย ตลาดจะยังขยายตัว ขณะที่สิงคโปรและเวียดนามตลาดจะทรงตัว ในสวนของ 
ประเทศไทยยอดจำหนายในป พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2 เปน 49.7 พันลานมวน และจะเพิ่มเปน 
52.7 พันลานมวนในป พ.ศ.2563 ขณะที่มูลคาในป พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เปน 150,400  ลานบาท 
และจะเพิ่มเปน 196,566  ลานบาทในป 2563 โดยบุหรี่โรงงานยาสูบไทย ครองตลาดรอยละ 70  อานตอ 

Growth in �ai tobacco market predicted
17 September 2016, Hfocus - Prof.Dr.Prakit Vathesatogkit, Executive Secretary of Action on 
Smoking and Health Foundation, revealed �ndings from a report by Euromonitor Inter-
national. �e report claimed �ai tobacco market will expand during the next �ve years, 
both in terms of volume and value. For ASEAN countries, the report predicts market 
growth in Indonesia, Philippines, Malaysia and �ailand, while the markets in Singapore 
and Vietnam are predicted to remain stable. In 2015, volume of cigarette sales in �ailand 
saw a 2 percent increase from the previous year, amounting to 49.7 billion cigarettes; this 
�gure is predicted to increase to 52.7 billion in 2020. �e value of sales also saw a 5 percent 
increase in the same year, amounting to 150 billion baht and predicted to be as much as 
197 billion baht in 2020 with �ailand Tobacco Monopoly holding 70 percent market 
share. Read full article in �ai
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http://www.ip-watch.org/2016/09/15/delinkage-of-rd-costs-from-product-prices/
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คณะกรรมาธิการสหประชาชาติ: การลงทุนในกำลังคนดานสุขภาพ 
จะสรางงานและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
20 ก.ย. 59 องคการอนามัยโลก - ประธานจากฝร่ังเศสและแอฟริกาใตเรียกรองใหมีการลงทุนอยางเรงดวน 
ท่ัวโลกเพื่อสรางงานในภาคสุขภาพ เพื่อที่จะปองกันการขาดแคลนบุคลากรดานสุขภาพ ที่มีการคาดการณ 
ไววาจะสูงถึง 18 ลานคน โดยเฉพาะในประเทศรายไดต่ำและรายไดปานกลางคอนขางต่ำ รวมถึงชวย 
ประเทศตางๆในการทำใหเกิดประโยชนสูงสุดดานสังคมและเศรษฐกิจจากการจางงานในภาคสุขภาพที่ 
เพิ่มขึ้น  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

UN Commission: New investments in global health work-
force will create jobs and drive economic growth
20 September 2016, World Health Organization - �e Presidents of France and South Africa 
today called for urgent investments globally to create new jobs in the health sector in order 
to prevent a projected shortfall of 18 million health workers primarily in low- and 
lower-middle-income countries, and help countries to maximize the social and economic 
bene�ts of increased health employment.  Read more  

ผูนำโลกใหคำมั่นดำเนินการดานปญหาเชื้อดื้อยา
21 ก.ย. 59 องคการอนามัยโลก - ผูนำจากท่ัวโลกใหความสนใจในระดับที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนตอการยับย้ัง 
การแพรกระจายของเชื้อดื้อยา  ปญหาเชื้อดื้อยา (Antimicrobial resistance: AMR) น้ัน เกิดขึ้นเมื่อ 
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และรา สรางความตานทานตอยาที่เคยพัฒนามาเพื่อรักษาสิ่งเหลานี้ 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

At UN, global leaders commit to act on antimicrobial 
resistance
21 September 2016, World Health Organization – World leaders today signalled an 
unprecedented level of attention to curb the spread of infections that are resistant to 
antimicrobial medicines. Antimicrobial resistance (AMR) happens when bacteria, viruses, 
parasites, and fungi develop resistance against medicines that were previously able to cure 
them. Read more
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รายงานคณะผูเชี่ยวชาญสหประชาชาติในประเด็นการเขาถึงยา 
มีแววสรางความเปลี่ยนแปลง
26 ก.ย. 59 Intellectual Property Watch  - วิทยากรในการประชุมยอยของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 
ยกยองรายงานเรื่องการเขาถึงยาซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะผูเชี่ยวชาญระดับสูงที่เลขาธิการสหประชาชาติเปน 
ผูแตงตั้ง โดยใหความเห็นวาตัวรายงานมีความคิดใหม ๆ  และมีแววที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในประเด็น 
ที่มีมานาน อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:
- มุมมองจากคนใน: ปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อพัฒนาการเขาถึงยา (ภาษาอังกฤษ)
- คณะผูเชี่ยวชาญระดับสูงสหประชาชาติในเรื่องการเขาถึงยาออกรายงานอันเปนประวัติการณ
   (ภาษาอังกฤษ) 

UN Panel Report On Access To Medicines Seen As Holding 
Potential For Change
29 September 2016, Intellectual Property Watch – Speakers at a side event to the United 
Nations General Assembly last week commended a new report on access to medicines 
prepared by a high-level panel hand-chosen by the UN secretary general as containing fresh 
ideas and the potential to bring change to a longstanding problem. Read more

Related news:
- Inside View: Shifting Mindsets To Improve Access To Medicine 
- UN High-Level Panel On Access To Medicines Issues “Landmark” Report 

หนังสือใหมพิจารณาขอเรียกรองตาง ๆ ในความตกลงระดับภูมิภาค 
และผลกระทบตอกฎองคการการคาโลกและสมาชิก
29 ก.ย. 59 องคการการคาโลก - หนังสือเกี่ยวกับความตกลงระดับภูมิภาค ( regional trade agreements: RTAs) 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอกฎองคการการคาโลกและสมาชิก ไดเปดตัวในงานประชุม Public Forum 
ขององคการการคาโลกในวันที่ 29 ก.ย. ซึ่งเปนวันที่สามของการประชุม การศึกษาชุดนี้ใชชุดขอมูล 
ซึ่งอาจเปนชุดที่ใหญที่สุดที่เคยมีเกี่ยวกับความตกลงระดับภูมิภาค อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

New book examines provisions in RTAs and their impact on 
WTO rules and members
29 September 2016, World Trade Organization - A new publication on regional trade 
agreements (RTAs) and how they can potentially a�ect rules of the WTO and its members 
was launched at the WTO on 29 September, Day 3 of the Public Forum. �e collection of 
studies uses what is perhaps the largest dataset yet on RTAs. Read more
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สนับสนุนโดย

TPP กับ 10 เรื่องตองรู
29 ก.ย. 59 กรุงเทพธุรกิจ - เชื่อแนวาวินาทีนี้คงไมมีกรอบการเจรจาความตกลงทางการคาใดที่คนพูดถึง 
มากไปกวา TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ซึ่งเปนความตกลง 
ทางการคาเสรี กรอบพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดตลาดการคาในสินคา บริการ การลงทุน 
และการทำใหกฎระเบียบที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมาตรฐานเดียวกัน เชน นโยบายการแขงขัน 
และทรัพยสินทางปญญา เปนตน อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- คาดหลังเลือกตั้งสหรัฐ รื้อ ‘ทีพีพี’ ไทยไดประโยชน 
- เวียดนามยืดเวลาใหสัตยาบัน TPP – เปาหมายของโอบามากระทบหนัก (ภาษาอังกฤษ) 
- ภาคประชาสังคมติงพณ.จางที่ปรึกษาอเมริกันศึกษาทีพีพี ชูแงดีเกินจริง อางจีดีพีขึ้นจาก
   การศึกษาแคหมวดสินคา 
- ดัน'ทีพีพี'ไมสุดสหรัฐปกหมุดเอเชียไมถึงฝน
- งัดแผนสำรอง'ทีพีพี'ลม
- นักวิชาการมีชื่อประณาม TPP ‘การโจมตีซึ่งหนา’ ตอกฎหมายและประชาธิปไตย
   (ภาษาอังกฤษ)
- โอบามาโชวอาเซียน เชื่อสภาผานทีพีพี 

TPP and the 10 things you must know
29 September 2016, Bangkok Business News  – �ere is surely no trade negotiation that is 
being as widely discussed as the Trans-Paci�c Strategic Economic Partnership Agreement 
(TPP) at the moment. �e TPP is a multilateral FTA with the objective to liberalize mar-
kets for goods, services and investment, as well as standardize regulations that can a�ect 
economic activities such as policies on competition and intellectual property.  
Read full article in �ai
Related news:

- �ailand predicted to bene�t from Post-US election TPP situation (Article in �ai) 
- Vietnam Delays TPP Rati�cation In Crucial Blow To Obama's Ambitions 
- Civil sector’s complaint against MOC for hiring American consultant to study the 
   TPP – overstating the bene�ts – claiming GDP increase because only studied on 
   goods  (Article in �ai) 
- US fails to take Asia if TPP doesn’t go through (Article in �ai) 
- Plan B for ‘TPP’  (Article in �ai) 
- Prominent Scholars Decry TPP's "Frontal Attack" on Law and Democracy
- Obama persuades ASEAN – Congress will pass TPP  (Article in �ai)  

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