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1.  Plastic waste, ‘blue economy’ among issues taken up at trade and 

environment committee  

30 November 2018, WTO - At the 30 November meeting of the Committee on Trade and 

Environment, WTO members heard discussions on managing plastic waste and attaining a 

circular economy where resources are recovered and recycled for maximum use. Members 

were also briefed on ‘blue economy’ initiatives for the sustainable use of ocean resources.  

Read more 

คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและส่ิงแวดล้อม ร่วมอภปิรายประเดน็การจดัการขยะพลาสตกิ และ 
'เศรษฐกจิสีน า้เงนิ'  

30 พฤศจิกายน 2561, องค์การการค้าโลก  – การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อม ถูกจัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการนี้สมาชิกองค์การการค้าโลกร่วมกันอภิปรายประเด็นการจัดการขยะ

พลาสติกและการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรที่เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้มากท่ีสุด            

ทั้งนี้สมาชิกยังร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องข้อริเริ่ม “เศรษฐกิจสีน้้าเงิน”เพ่ือความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร

ทางทะเล  อ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 
 

 
 

2. Ministry hastens to make CPTPP deal before February 

4 Dec 2018, Bangkok Post - The Commerce Ministry is speeding up concluding talks for 

Thailand to join the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP), aiming to join this pact before the general election next February.  Read more 

 

Related news 

- At long last, 11-member Pacific trade deal takes effect 

 

“พาณชิย์” เรียกประชุมคณะท างานเตรียมการพจิารณาเข้าร่วม CPTPP คร้ังที ่3 ประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบรอบด้าน ก่อนเสนอระดบันโยบายพจิารณา 
 

3 ธันวาคม 2561, ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงพาณิชย์เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะท้างาน
เตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง  CPTPP ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เพ่ือติดตามความคืบหน้า
การด้าเนินการในการเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง  CPTPP และรับฟังการประเมินประโยชน์และ
ผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก่อนเตรียมการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าและผลการประเมินดังกล่าว

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/envir_30nov18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/envir_30nov18_e.htm
https://www.bangkokpost.com/business/news/1587102/ministry-hastens-to-make-cptpp-deal-before-february.
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/30/business/long-last-11-member-pacific-trade-deal-takes-effect/#.XC2_hdIzbcs
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เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพ่ือพิจารณาแนวทางด้าเนินการของไทยในเรื่องนี้ต่อไป                   
อ่านเพิ่มเติม 
 
 

3. EU Committees Amend SPC Manufacturing Waiver, Push Access To 

Generics, Biosimilars 

14 December 2018, Intellectual Property Watch - The European Parliamentary Committees 

on Health and Trade have each voted in recent weeks to adopt amendments to the proposed 

Special Protection Certificate (SPC) manufacturing waiver, an intellectual property exception 

for the EU generic and biosimilar industry.  Read more 

 

Commentary  
- SPC Manufacturing waiver- for Quicker Access to Medicines for Patients  

คณะกรรมการสหภาพยุโรปปรับแก้ไข SPC Manufacturing Waiver มุ่งผลกัดนัการเข้าถงึ
ยาสามัญและยาชีววตัถุคล้ายคลงึ  
14 ธันวาคม 2561, Intellectual Property Watch – คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยเรื่องสุขภาพและการค้า 
ลงคะแนนเสียงรับข้อแก้ไขต่อข้อเสนอเรื่อง  Special Protection Certificate (SPC) manufacturing 
waiver ซึ่งเป็นข้อยกเว้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาส้าหรับอุตสาหกรรมยาสามัญและยาชีววัตถุคล้ายคลึงของ
สหภาพยุโรป อ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

4. Medical Marijuana Is Coming to Thailand 

19 December, 2018, Bloomberg - Thailand is taking steps to become the first country in 

Southeast Asia to legalize medical marijuana and is considering exporting the substance that’s 

currently banned there. 

     In the global rush to legalize marijuana, cannabis companies are looking for less 

expensive locations to mass-produce the cash crop. With its good growing climate and as a 

hub for shipping and medicine, Thailand is viewed as a low-cost place to produce marijuana 

and then export it.  Read more 

 

 

http://www.moc.go.th/index.php/moc-news/2015-10-19-04-33-08/item/��ҳԪ��-���¡��Ъ����зӧҹ�������þԨ�ó��������-cptpp-���駷��-3-�����Թ����ª����мš�з��ͺ��ҹ-���ʹ��дѺ��º�¾Ԩ�ó�.html
http://www.ip-watch.org/2018/12/14/eu-committees-amend-spc-manufacturing-waiver-push-access-generics-biosimilars/
http://www.spcwaiver.com/en/
http://www.ip-watch.org/2018/12/14/eu-committees-amend-spc-manufacturing-waiver-push-access-generics-biosimilars/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/medical-marijuana-coming-to-thailand-as-it-breaks-the-taboo
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กญัชา: ไทยเป็นชาตแิรกในเอเชียให้ใช้กญัชาเพือ่การรักษา หลงั สนช. เห็นชอบร่างกฎหมายปลดล็
อกกญัชา-กระท่อมทางการแพทย์ 

25 ธันวาคม 2561, บีบีซี - สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ(สนช.) ผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ 
อนุญาตให้น้ากัญชาและกระท่อมไปศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาโรคภายใต้การดูแลของ
แพทย์ได้ ขณะที่กลุ่มรณรงค์ใช้กัญชาทางการแพทย์เรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิบัตรที่ให้แก่บริษัทต่างชาติก่อนหน้า
นี้ อ่านเพิ่มเติม 

 

 

5. Thailand 1
st
 in Asia to adopt plain packaging 

20 December 2018, Bangkok Post - The World Health Organisation (WHO) on Wednesday 

commended Thailand's stronger tobacco control measures, as the kingdom emerges as the 

first country in Asia and the first low and middle-income country to adopt plain packaging for 

all tobacco products.   Read more 

 

 

องค์การอนามัยโลกชมรัฐบาลไทยออกกฎหมาย‘ซองบุหร่ีเรียบ’ ส าเร็จชาตแิรกในเอเชีย 

1 มกราคม 2562, ไทยรัฐ - องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายถึง พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชม
รัฐบาลไทย ออกกฎหมายลูกบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบส้าเร็จชาติแรกในเอเชีย และเป็นประเทศท่ี 11 ของ
โลกและจะเป็นผู้น้าให้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงอื่น ๆ เดินหน้าพัฒนามาตรการที่คุ้มค่าท่ีสุด “best 
buy” นี้ ของ WHO ในการควบคุมก้ากับอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเชื่อมั่นว่ามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบนี้จะ
ช่วยปกป้องสุขภาพประชากรไทยจากพิษภัยของบุหรี่ได้ในระยะยาว อ่านเพิ่มเติม 
 

 

6. Move to make health insurance mandatory for long-stay visas 

23 December, 2018, The nation - Foreigners with one-year Non-Immigrant Visa ‚O-A‛ (Long 

Stay) will have to compulsorily arrange health insurance, according to new proposals of a key 

committee.  Read more 

ต่างชาตพิกัในไทยนาน 1 ปีขึน้ไป ต้องมีประกนัสุขภาพ 

24 ธันวาคม 2561, Voice online - คณะกรรมการอ้านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีชาวต่างชาติพ้านักอยู่ชั่วคราวระยะ 1 ปี ต้องท้าประกัน

สุขภาพ ภาคบังคับภายใต้ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อ่านเพิ่มเติม 
 

 

 

https://www.bbc.com/thai/46678588
https://www.bangkokpost.com/news/general/1597266/thailand-1st-in-asia-to-adopt-plain-packaging.
https://www.thairath.co.th/content/1459216
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30360990
https://voicetv.co.th/read/547_x_5fP
https://voicetv.co.th/read/547_x_5fP
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7. Chinese tourists raise swine fever risk 
-Inspections boosted on imported pork 

27 December, 2018, Bangkok Post - Strict inspections of processed pork products from 

overseas will be kept in place in a bid to stave off an outbreak of African swine fever, 

especially from China, after several samples of sausages confiscated from Chinese tourists 

entering Thailand were found to have a viral strain of African swine flu.  Read more 

 

หลายหน่วยงานร่วมเฝ้าระวงั สกดั"อหิวาต์แอฟริกาสุกร"ระบาดเข้าไทยช่วงปีใหม่ 

26 ธันวาคม 2561, ผู้จัดการออนไลน์ - นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เพื่อป้องกัน
ไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทย โยเฉพาะเป็นช่วงที่ใกล้ช่วงเทศกาลปี
ใหม่และตรุษจีน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของ
จีนขยายวงกว้างอยู่นั้น กรมปศุสัตว์ ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมศุลกากร และ
มหาวิทยาลัย จึงได้ประชุมบูรณาการการตรวจสอบและจับกุมการลักลอบน้าเข้าสุกร ซากสุกรและผลิตภัณฑ์
สุกรให้มีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม 

 

 

Publications 

 

WHO technical report:  Pricing of cancer 

medicines and its impacts 

( บทวิเคราะห์การก าหนดราคายามะเร็งและผลกระทบที่เกิดขึ้น) 
 

Related article 

- Cancer Drugs Unaffordable For Millions, Treatment Costs Exceed Other Diseases, 

WHO Reports 

 

OECD report:   Pharmaceutical Innovation and 

Access to Medicines 

(รายงานองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(OECD): นวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์และการถึงยา) 
 

 

 

 
 

   Download here 

   Download here 

 
 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1601334/chinese-tourists-raise-swine-fever-risk.
https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000128313
https://www.healthpolicy-watch.org/cancer-drugs-unaffordable-for-millions-treatment-costs-exceed-other-diseases-who-reports/
https://www.healthpolicy-watch.org/cancer-drugs-unaffordable-for-millions-treatment-costs-exceed-other-diseases-who-reports/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277190/9789241515115-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277190/9789241515115-eng.pdf?ua=1
http://www.oecd.org/health/pharmaceutical-innovation-and-access-to-medicines-9789264307391-en.htm
http://www.oecd.org/health/pharmaceutical-innovation-and-access-to-medicines-9789264307391-en.htm
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ITH Announcement  
 

ITH Journal Club 

Australia won tobacco plain packaging dispute: what lessons learned for Thailand 

Date and Time:  Friday, 18 January, from 13.30-15.00 hrs 

Place:  Chai Nat Narathorn Conference Room, 2nd Floor, Building 1, Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Public Health 

 

บทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย 
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 13.30 – 15.00  น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

 

 

ITH Scholarships 

The ITH Programme is providing a number of scholarships for capacity building to interested 

applicants, e.g. to give a presentation at a conference, attend a workshop related to 

international trade and health both in Thailand and abroad. 
Please contact chaaim@ihpp.thaigov.net for more information. 
 

แผนงาน ITH มีทุนสนับสนุนส าหรับการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ท่ีสนใจงานด้านการค้าระหว่างประเทศ
และสุขภาพ เช่น การน าเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ การเข้าร่วมฝึกอบรม เป็นต้น  ท่าน
สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ chaaim@ihpp.thaigov.net 
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แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH) 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (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 

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 

in Health Policy and System Research for evidenced-based policy making 


