
่

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
(International Trade and Health Program - ITH)

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
(International Health Policy Program - IHPP)

update

YEAR 3 ISSUE 08, AUGUST 2016

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

้

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 
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การประชุมวิชาการ การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๙
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก: ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 

การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจราจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

และนโยบายสุขภาพ (NCITHS) รวมกับ แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศกับสุขภาพ (ITH) 

ภายใตมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมวิชาการ 

การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ฮอลิเดยอินน 

กรุงเทพ สีลม ในหัวขอ “ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans Pacific Partnership Agreement) 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย”  อานตอ 

International Trade and Health Conference 2016
Trans Paci�c Partnership: Impact on �ailand’s Economy, Society, and 

Health System
 National Commission on International Trade and Health Studies (NCITHS), together 

with International Trade and Health Programme (ITH) and the Ministry of Public Health, 
hosted the 2016 International Trade and Health Conference on 8 – 10 August 2016 at Holiday 

Inn Bangkok Silom. �e theme for this year’s conference is “Trans Paci�c Partnership: Impact on 
�ailand’s Economy, Society, and Health System.”  Read more

Highlights

http://ihppthaigov.net/ith/index.php?option=com_content&view=article&id=82
http://ihppthaigov.net/ith/index.php?option=com_content&view=article&id=83
http://ihppthaigov.net/ith/index.php
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‘อภิรดี’ นําทัพไทยรวมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
3 ส.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 
เขารวมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียน (AEM) ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวง 
เวียงจันทน สปป.ลาว นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปดเผยวา การประชุม 
ในครั้งนี้เปนการประชุม ครั้งสําคัญที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดหารือรวมกันอยางเปนทางการครั้งแรก 
นับจากรวมกันเปน AEC เมื่อปลายป ที่แลว โดย สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนในปนี้ไดจัดทําเอกสาร 
เพื่อผลักดันประเด็นสําคัญที่อยูภายใตแผนงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) 
จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งจะชวยสงเสริมขีดความสามารถในการ แขงขันของอาเซียน อานตอ

‘Apiradi’ led �ai Delegation to attend the ASEAN 
Economic Ministers Meeting
3 August 2016, Department of Trade Negotiations - �e Minister of Commerce led the �ai 
Delegation to attend the 48th ASEAN Economic Ministers Meeting held on 3 August 
2016 in Vientiane, Laos PDR.  Mrs. Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce, revealed 
that this is an important meeting which marks the �rst time ASEAN economic ministers 
meet after the AEC integration at the end of last year. Laos PDR, as this year’s ASEAN 
Chair, has put together �ve documents to push forward the key issues in the AEC Blueprint 
2025 which will help raise ASEAN trade competitiveness.  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

้

ครม. เดินหนา ‘ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับ ๒’ ผนึก 
ทุกภาคสวน มุงสูทิศทางสรางสุขภาพคนไทย 
10 ส.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 
แหงชาติฉบับใหม เพื่อใชเปนพิมพเขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตรของทุกภาคสวน 
เตรียมรับมือภัยคุกคามสุขภาพในอีก ๑๐ ปขางหนา ย้ำแนวคิดสุขภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบาย 
ตองหวงใยสุขภาพดวย เตรียมเสนอ สนช.ทราบ กอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาอานตอ

Cabinet moves the ‘2nd National Health System Statute’ for-
ward, involving all sectors, improving the health of �ais
10 August 2016, National Health Commission O�ce - �e Cabinet endorsed the new National 
Health System Statute which will serve as the blueprint for policy and strategic framework 
and guideline for all sectors, preparing the country for health threats in the next decade.  �e 
concepts of health as a fundamental right and health in all policies were reiterated. �e 
Statute will further be proposed to the National Legislative Assembly before being issued in 
the Royal �ai Government Gazette. Read full article in �ai
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การประชุมวิชาการ การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๙
11 ส.ค. 2559 แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ - คณะกรรมการสนับสนุน 
การศึกษาและติดตามการเจราจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 
(NCITHS) รวมกับ แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศกับสุขภาพ (ITH) ภายใตมูลนิธิ 
เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมวิชาการ 
การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 
ฮอลิเดยอินน กรุงเทพ สีลม ในหัวขอ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans Pacific 
Partnership Agreement) โดยการประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) แลกเปลี่ยนขอมูลความรูและความเขาใจ 
เกี่ยวกับ TPP และ ผลกระทบตอการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ (๒) เพื่อใหไดขอเสนอแนะซึ่งหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของอาจใชประกอบในการพิจารณากําหนดประเด็นเจรจาภายใตเงื่อนไข TPP ที่มีผลกระทบตอ 
ระบบสุขภาพอยางเชื่อมโยงกัน และ (๓) เพื่อใหไดขอเสนอตอนโยบายและ/หรือ มาตรการรองรับ 
ชดเชยเยียวยาผลกระทบตอการสาธารณสุขและระบบ สุขภาพหากประเทศไทยเขาเปนสมาชิก TPP
อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- สธ.ระดมสมองผูเกี่ยวของศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจาก TPP เสนอ ครม.

- นักกฎหมาย-ตางชาติ แนะไทยศึกษาเชิงลึก-ปรับปรุงกฎหมาย กอนตัดสินใจรวม "ทีพีพี" 

- ไทยอยารีบรอนเขารวม TPP ดร.ศุภชัย แนะไมควรเอาใจพอคา จนลืมผูบริโภค

- ดร. ศุภชัย หวง TPP ไมตอบโจทยประเทศไทย แนะอยารีบโดดรวมวง ตองศึกษารอบดานกอน 

International Trade and Health Conference 2016
11  August 2016, International Trade and Health Programme - National Commission on 
International Trade and Health Studies (NCITHS), together with International Trade and 
Health Programme (ITH) and the Ministry of Public Health, hosted the 2016 
International Trade and Health Conference on 8 – 10 August 2016 at Holiday Inn Bangkok 
Silom. �e theme for this year’s conference is “Trans Paci�c Partnership: Impact on 
�ailand’s Economy, Society, and Health System.” �e objectives of the conference are (1) 
to share knowledge and understanding of TPP and potential impact on the health systems 
for future gap analysis (2) to come up with policy recommendations that may be used as a 
basis for TPP negotiations in areas of potential impact on the health systems, and (3) to 
come up with policy recommendations and/or response measures to address potential 
impact on the health systems. Read more

Related news:
- MOPH and stakeholders discuss TPP health impact (Article in �ai) 
- Foreign lawyer recommends in-depth studies and legal reform before deciding to join 

TPP (Article in �ai) 
- �ailand should not rush into TPP, consumers should not be ignored in favor of traders 
- Dr. Supachai warns, TPP may not be the answer for �ailand. Do not rush into the 

agreement. Studies must be done �rst. (Article in �ai)
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คณะกรรมการเจรจาการคา RCEP (Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership – Trade Negotiation Committee: RCEP-TNC) 
ครั้งที่ 14 เรงเจรจาเพื่อหาขอสรุปโดยเร็ว
20 ส.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นายรณรงค พูลพิพัฒน รองอธิบดีกรมเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ หัวหนาคณะเจรจา RCEP ของไทย เปดเผยหลังเขารวมการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14 
เมื่อวันที่ 14-19 สิงหาคม 2559 ณ นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วา “การประชุมครั้งนี้ 
เปนการประชุมตอเนื่องหลังจากการประชุมรัฐมนตรี RCEPครั้งที่ 4 ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมไดรับเกียรติอยางมากจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และการคาเวียดนาม (H.E. Tran Tuan Anh) มากลาวเปดการประชุมในครั้งนี้ดวย” อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- เอฟทีเอวอชตจี้รบ.16ปท.คานกลไกเอกชนฟองรัฐ ถาออกนโยบายกระทบการลงทุน

- เครือขายภาคประชาสังคม “ไมรับ” บทวาดวยนักลงทุนฟองรัฐไดใน RCEP

มุมมองจากคนใน: ความลมสลายของนวัตกรรม: 
ระบบสิทธิบัตรที่บกพรอง
18 ส.ค. 59 Intellectual Property Watch - ในชวงหาปที่ผานมาราคาของยามียี่หอหลายรายการไดเพิ่มขึ้น 
ถึงเกือบเทาตัว ความโกรธเคืองจากสาธารณะตอราคายานั้นขยายจากรัฐสภาสหรัฐ ไปยังผูสมัคร 
รับเลือกตั้งประธานาธิบดี ตลอดจนถึงเหลาผูปวย สงผลใหผูบริหารธุรกิจยาตอบสนองโดยการเพิ่ม 
ความพยายามล็อบบี้และทำการตลาดใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมจะเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ 
เปนอยางมาก แตขอเสนอสำหรับการแกปญหาและลดราคายา ไมวาจะเปนขอเสนอใหการตอรอง 
เขมงวดขึ้น การเรียกรองใหมีความโปรงใสในการกำหนดราคา หรือการตรวจสอบผูรับประกัน ลวนขาด 
จุดสำคัญที่เปนแหลงของปญหาหนึ่งจุด คือ การออกสิทธิบัตร  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Inside Views: �e Downfall Of Invention: A Broken Patent 
System 
18 August 2016 Intellectual Property Watch - “�e cost of dozens of brand-name drugs have 
nearly doubled in just the past �ve years. Public outrage over drug prices extends from 
Capitol Hill to the presidential candidates to patients. In response, pharmaceutical 
executives are spending more on lobbying and marketing. Yet for all this attention, most of 
the proposed solutions for reducing prescription drug costs—tougher negotiations, appeals 
for transparent R&D costs or investigations into insurers—miss one of the primary sources 
of the problem: the way we award patents.  Read more
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ทบทวนการเก็บภาษีเครื่องดื่มหวาน
26 ส.ค. 59 TDRI - ประเทศไทยไดมีแผนการที่ดีสำหรับการจัดการปญหาโรคอวนและโรคหัวใจ 
โดยการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวานที่วางขายตามรานสะดวกซื้อ โดยแผนการนี้ถูกใชโดยประเทศพัฒนา 
เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐ นอรเวย เดนมารก และฝรั่งเศษ ในกรณีของการเก็บภาษีในประเทศไทยนั้น 
ครอบคลุมน้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว กาแฟกระปอง เครื่องดื่มชูกำลัง นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง และน้ำผลไม
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Rethink the tax on sugary drinks 
24 August 2016 TDRI - �ailand has had the bright idea of curbing public health problems 
such as obesity and heart diseases by imposing an excise tax on sugary drinks sold mainly in 
convenience stores. �is idea has been implemented in some developed countries such as the 
UK, US, Norway, Denmark and France. In the case of the �ai tax scheme, the sugary drinks 
to be taxed include, for instance, carbonated drinks, green tea, canned co�ee, energy drinks, 
sour milk, soymilk and bottled juice.
Read more

 
Members speeds up negotiations at the 14th Regional Com-
prehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Com-
mittee: RCEP-TNC Meeting 
20 August 2016, Department of Trade Negotiations  - Following the 14th RCEP-TNC 
negotiation on 14-19 August 2016 in Ho Chi Minh, Vietnam, Ronnarong Phoolpipat, 
Deputy Director-General of the Department of Trade Negotiations who is the head of 
�ailand’s RCEP negotiation delegation, revealed, “�is meeting picks up from the 4th 
RCEP Ministers Meeting which was held on 5 August 2016 in Laos PDR. It is an honor 
to have H.E. Tran Tuan Anh, Minister of Industry and Trade, Vietnam to open the meeting 
for us.” Read full article in �ai

Related news:
- FTA Watch presses the government of 16 countries to oppose ISDS mechanism 

(Article in �ai)
- Civil Sector network “opposes” ISDS in RCEP
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บีโอไอไฟเขียวเมดิคัลฮับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 'กิจการผลิตยา 
เครื่องมือแพทย' 5-8 ป
30 ส.ค. 59 Hfocus - บีโอไอสงเสริมเมดิคัลฮับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกิจการผลิตยา 5-8 ป สวน 
เอสเอ็มอีผลิตเครื่องมือแพทยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 2 ป จากเกณฑปกติ เชน 
ไดยกเวนภาษี 5 ป ก็จะไดยกเวน 7 ป สำหรับการสงเสริมกิจการสถานพยาบาล ตองรอรายละเอียด 
ธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบาย สธ.กอนพิจารณาตอไป อานตอ

BOI gives the green light for Medical Hub, 5 – 8 years 
corporate income tax exemption for pharmaceutical and 
medical devices industry
30 August 2016, Hfocus - Board of Investment (BOI) promotes Medical Hub, provides a 5 
to 8 year corporate income tax exemption for medicines production businesses as well as an 
additional 2-year exemption for SME medical device manufacturers. Promotion of health 
facilities, however, must wait for the details of the National Health System Statute as well 
as policies from the Public Health Ministry for further consideration.  
Read full article in �ai

คานคำขอสิทธิบัตรยาไวรัสตับอักเสบซีเม็ดละ 3 หมื่น ชี้ใช 
กม.สิทธิบัตรปลดล็อคผูกขาดได
31 ส.ค. 59 Hfocus - เครือขายผูติดเชื้อฯ ยื่นคัดคาน คำขอสิทธิบัตรยาไวรัสตับซีเม็ดละ 3 หมื่นบาท 
ใชกฎหมายสิทธิบัตรปลดล็อคการผูกขาดตลาด เปดโอกาสใหองคการเภสัชกรรมและบริษัทยาชื่อสามัญ 
รายอื่นสามารถผลิตยาและขายไดในราคาที่เปนธรรม และมียาดังกลาวอยูในระบบหลักประกัน สุขภาพของ 
ประเทศ อานตอ
 
Protest on patent application for thirty-thousand-baht-per-pill 
Hepatitis C medicine. Patent law can unlock monopoly
31 August 2016, Hfocus – �ai Network of People Living with HIV/AIDS raised opposition 
over patent application for Hepatitis C treatment which costs thirty thousand baht per pill. 
�ey aim for the patent law to help unlock monopoly, creating an opportunity for the Gov-
ernment Pharmaceutical Organization and generic manufacturers to produce the drug and 
sell them at an a�ordable price, allowing the drug to be included in the national health 
insurance system. Read full article in �ai
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สนับสนุนโดย

เอฟทีเอสหรัฐ-ยุโรปเหลว เส่ียงฉุดคาเสรีพหุภาคีวูบ
31 ส.ค. 59 โพสตทูเดย - แมจะยังไมมีการประกาศออกมาอยางเปนทางการวา การเจรจาความตกลง 
หุนสวนยุทธศาสตรการคาและการลงทุนทรานสแอตแลนติก (ทีทีไอพี) หรือขอตกลงเขตการคาเสรีระหวาง 
สหรัฐ-สหภาพยุโรปนั้น ไดลมเหลวลงแลว ทวาจากสัญญาณลบเบื้องตนของ ซิกมาร แกเบรียล รัฐมนตรี 
เศรษฐกิจเยอรมนี ที่ถือเปนประเทศเศรษฐกิจเบอร 1 ในยุโรป ก็พอจะบอกไดแลววา เอฟทีเอ 2 ทวีปนี้ 
ไมนาจะคลอดออกมาไดจริง  อานตอ

US-EU FTA fails – threatens the success of multilateral FTA
31 August 2016, Post Today  - Even without an o�cial statement announcing that the Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) or the US-EU FTA negotiation has 
failed, the initial negative signal from Sigmar Gabriel, Minister for Economic A�airs and 
Energy of Germany which is considered EU’s largest economy, suggests that the FTA 
between these two continents is unlikely. Read full 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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