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1.  Thailand appeals compliance panel report regarding Thai measures on 
imported cigarettes 

9 Jan 2019, WTO - Thailand filed an appeal on 9 January concerning the WTO compliance 
panel report in the case brought by the Philippines in “Thailand — Customs and Fiscal 
Measures on Cigarettes from the Philippines (Article 21.5 — Philippines)” (DS371). The 
compliance panel report was circulated to WTO members on 12 November 2018.  Read more  

ไทยย่ืนอุทธรณคัดคานคําตัดสนิของคณะผูพจิารณาองคการการคาโลกเกี่ยวกับ
มาตรการนําเขายาสูบ 

9 มกราคม 2562, องคการการคาโลก – ไทยไดยื่นคําขออุทธรณตอรายงานคําตัดสินของคณะผูพิจารณา

องคการการคาโลกกรณีท่ีฟลิปปนสฟองรัฐบาลไทย เก่ียวกับมาตรการทางศุลกากรและมาตรการทางภาษีของ

ไทยท่ีใชกับสินคาประเภทบุหรี่ (Article 21.5 — Philippines)” (DS371). ท้ังนี้รายงานคําตัดสินดังกลาวได

แจงเวียนตอประเทศสมาชิกองคการการคาโลกแลว เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ  
 

 
 

2. First EU citizens using ePrescriptions in other EU country 
21 Jan 2019, European Commission - Today, the first EU patients can use digital 
prescriptions issued by their home doctor when visiting a pharmacy in another EU country: 

Finnish patients are now able to go to a pharmacy in Estonia and retrieve medicine prescribed 
electronically by their doctor in Finland.  Read more 

สหภาพยุโรปเปดชองใหผูปวยใชใบสั่งยาอิเลก็ทรอนกิสรับยาในประเทศสมาชกิได 
21 มกราคม 2562, European Commission – ผูปวยชาวสหภาพยุโรปกลุมแรกสามารถใชใบสั่งยา

อิเลคทรอนิกสท่ีออกโดยแพทยจากประเทศของเขาเพ่ือใชซ้ือยาในตางประเทศท่ีเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป

ไดแลววันนี้ โดยในขณะนี้ผูปวยชาวฟนแลนดสามารถรับยาท่ีรานขายยาในประเทศเอสโตรเนีย ตามใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกสท่ีสงจากแพทยของเขาในฟนแลนด อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 
  

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds371apl_09jan19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds371apl_09jan19_e.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6808_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6808_en.htm
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3. Controlling medical prices pose a tough test  
Private hospitals warn of threat to medical hub policy, businesses moving out; 

citizens to monitor govt moves 

23 Jan 2019, The Nation - With the Cabinet approving the resolution to control the prices of 
medical supplies and services yesterday, a bigger test awaits the government as to whether it 
will be able to ensure implementation. 
Complaints are now growing from private medical facilities that warn the regulation poses a 
threat to make the country a medical hub and also denies people alternatives. And now claims 
are being made that people buying health insurance will also bear the brunt. Read more 

Related article; 
- The healthy fight over medical prices  

 

รัฐบาลใหยา เวชภัณฑ บรกิารทางการแพทยเปนสนิคาควบคุม แตเอ็นจโีอระบุวายังไม
เห็นกําหนดแนวทางและราคาขั้นสูงที่ชัดเจน 

22 มกราคม 2562, บีบีซีนิวส – มูลนิธิเพ่ือผูบริโภคใหความเห็นตอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีกําหนดใหยา 

เวชภัณฑ และบริการทางการแพทย เปนสินคาควบคุม วายังไมมีแนวทางชัดเจนท่ีจะทําใหเกิดความเปนธรรม

กับผูบริโภคไดนอกจากนี้นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยังใหความเห็นวา การควบคุมราคาจะทําให

โรงพยาบาลเอกชนไมสามารถพัฒนาและแขงขันกับตางประเทศเพ่ือเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical 

Hub) ได อานเพ่ิมเติม  
 

4. Thailand on alert for virus-laden Chinese pork 

23 Jan 2019, The Nation - Thai authorities are carefully screening pork products being carried 
in by travellers from China and Mongolia after the World Organisation for Animal Health 
warned last week of outbreaks of African swine fever in those countries. Read more 

เขมนําเขาหมู จนี-มองโกเลยี หลังอหวิาตระบาดหนัก ยึดคาสนามบนิภูเก็ตตรวจเจอ
เชื้อ! 
22 มกราคม 2562, ขาวสด - จากการท่ีองคการสุขภาพสัตวโลก รายงานวาพบการระบาดโรคอหิวาตแอฟริกา

ในสุกรท่ีประเทศมองโกเลีย ทําใหขณะนี้ในภูมิภาคเอเชียมีการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเพ่ิมข้ึน

เปน 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมองโกเลีย ทําใหทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตอง

เพ่ิมการคุมเขมมาตรการปองกันและเฝาระวังโรคนี้ใหมากข้ึน รวมถึงประเทศไทยเองก็มีการปองกันและเฝา

ระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ไดแก ดานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ดานอาหารและยา ดานศุลกากร รวมท้ังหนวยงานปกครองและหนวยงานความม่ันคง เพ่ือ

ตรวจสอบเขมงวดนักทองเท่ียวหรือผูโดยสารท่ีเดินทางจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคนี้ อานเพ่ิมเติม 

 

 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30362744
https://www.bangkokpost.com/business/news/1614718/the-healthy-fight-over-medical-prices.
https://www.bbc.com/thai/46960198
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30362782
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2120373
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5. Thailand to revoke foreign patent requests on marijuana 
28 Jan 2019, Bangkok Post - Thailand on Monday effectively revoked all foreign patent 
requests for the use of marijuana, after fears foreign firms would dominate a market thrown 
open last month when the government approved the drug for medical use and research.  Read 
more 

ซูเปอรโพลเผยประชาชนกังวลใจตางชาตขิอจองจดสทิธกิัญชา หวั่นผลประโยชนชาติ
จะเสยีหาย คนไทยเสยีโอกาส 

27 มกราคม 2562, ทีเอ็นเอ็น - ความคืบหนาการพิจารณายกเลิกสิทธิบัตรกัญชาของตางชาติ ขณะนี้ยังไมมี
ความชัดเจนวาจะยกเลิกไดเม่ือใด ซ่ึงขณะท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา อยูระหวางหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินการกับคําขอจดสิทธิบัตรท่ีมีสารสกัดจากกัญชาเปนองคประกอบท่ีเหลืออยูอีก7คําขอ ซ่ึงจะตอง
พิจารณาใหรอบคอบไมใหกระทบกับคําขอจดสิทธิบัตรอ่ืน ๆท่ีมีอยูและไมเกิดปญหากับ                                          
ขอกฎหมาย    อานเพ่ิมเติม 
 
 

 

6. Thailand to push RCEP deal this year 
29 Jan 2019, The Nation - Thailand, as Asean chair, will push for conclusion of the Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations by the year-end in order to 
counterbalance the negative impacts of the US-China trade war.  Read more 

 “กรมเจรจาฯ” เผยปี 2562 เดนิหนาเปดประตูการคา เชื่อมโยงภูมภิาค สรางความ

เขมแขง็ในประเทศ 
7 มกราคม 2561, ขาวสด - อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปดเผยแผนการเจรจา

การคาระหวางประเทศของไทยป 2562 มุงเนนเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศคูคาในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตร (Strategic partnership) รวมถึงสรางความเชื่อมโยงระหวาง

อาเซียนและภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก พรอมนี้ไทยในฐานะประธานอาเซียนป 2562 ไดประกาศแนวคิด 

“รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) พรอมผลักดันการเจรจา

ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ใหหาขอสรุปไดในป 2562 ตามท่ีผูนําสมาชิก 

RCEP 16 ประเทศตั้งเปาไว อานเพ่ิมเติม 

  

 

 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1619362/thailand-to-revoke-foreign-patent-requests-on-marijuana
https://www.bangkokpost.com/news/general/1619362/thailand-to-revoke-foreign-patent-requests-on-marijuana
https://www.tnnthailand.com/content/12812
http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30363107
https://www.khaosod.co.th/economics/news_2055775


 

5 
 

ITH Announcement  
 

ITH Journal Club 

ITH held a special journal club “Australia won tobacco plain packaging dispute: what 
lessons learned for Thailand” on 18 January 2019 at the Ministry of Public Health, Nonthaburi.  
With lectures by representatives from the Ministry of Foreign Affairs, approximately 80 
participants including officers from relevant ministries, academics and students learned the 
dispute resolution process under the World Trade Organization as well as the investor-state 
dispute settlement (ISDS) and discussed Thailand’s preparation for the potential dispute on 
tobacco plain packaging measure which will come into effect this year.   For more information, 
please visit our website.    

 

เสวนาวชิาการบทเรยีนจากมาตรการซองบุหรีแ่บบเรยีบของออสเตรเลยี 
18 มกราคม 2562,หองประชุมชัยนาทนเรนทร  กระทรวงสาธารณสุข -  แผนงานการพัฒนาศักยภาพดาน
การคาระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการในหัวขอบทเรียนจากมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
ของออสเตรเลีย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ทําความเขาใจกระบวนการระงับขอพิพาทภายใตองคการการคาโลก
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ศึกษาบทเรียนจากการออกมาตรการบุหรี่ซองแบบเรียบของออสเตรเลีย
และรับฟงขอเสนอแนะตอการเตรียมตัวของไทยหากตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท  การเสวนาไดรับ
ความสนใจอยางมากจากบุคลากรท่ีเก่ียวของรวมท้ังผูบริหาร นักวิชาการ และนักศึกษา โดยมีผูเขารวมท้ังสิ้น
กวา 80 ทาน ท้ังนี้นักกฎหมายชี้ไทยตองเตรียมขอมูลสนับสนุนการประกาศใชมาตรการบุหรี่ซองเรียบอยาง
รัดกุมเพ่ือเตรียมตอสูคดีพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน อานเพ่ิมเติมท่ีเว็ปไซตของเรา 
 
 
 
PMAC Side Meeting 

A meeting titled “Research & development of NCD medicines: how can affordability be built 
into the business model?” was successfully convened on 30 January 2019 at the Prince Mahidol 
Award Conference in Bangkok.  More than 80 international and domestic experts joined and 
deepened understanding of the current model of the global R&D system for NCDs, and shared 
the implementing new business models of R&D that may have relevance for NCDs.    
For details, please read the following article. 

-Current R&D Causes High Prices In Drugs; New Model Needed To Make Drugs More 
Affordable, Speakers Say 
 
Related article; 
-Will the Amendment to the TRIPS Agreement Enhance Access to Medicines?* 
 
 
  

 
 

 
 

http://iththailand.net/events/journal-club/
http://iththailand.net/events/journal-club/
http://www.ip-watch.org/2019/02/01/current-r-new-model-needed-make-drugs-affordable-speakers-say/
http://www.ip-watch.org/2019/02/01/current-r-new-model-needed-make-drugs-affordable-speakers-say/
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2019/01/PB57_Will-the-Amendment-to-the-TRIPS-Agreement-Enhance-Access-to-Medicines_EN-1.pdf
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หองประชุมยอย การประชุมวชิาการรางวลัสมเด็จเจาฟามหดิลประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
การประชุมหัวขอ “การวิจัยและพัฒนายารักษากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง : จะคํานึงถึงความสามารถในการจาย
ในรูปแบบธุรกิจไดอยางไร ” จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561ภายในงานการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดล กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมการประชุมกวา 80 ทาน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญจากนานาประเทศ 
เพ่ือรวมกันอภิปราย และทําความเขาใจตอสถานการณ และปญหาของระบบการวิจัยและพัฒนาสําหรับกลุม
โรคไมติดตอเรื้อรังในปจจุบัน และรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ ของรูปแบบการวิจัยและพัฒนาท่ีอาจมีความ
เก่ียวของกับกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ท่ีมีความเหมาะสมและมีการคํานึงถึงความสามารถในการจายของผูปวย
หรือระบบสุขภาพได อานเพ่ิมเติมภาอังกฤษ 
 
-Current R&D Causes High Prices In Drugs; New Model Needed To Make Drugs More 
Affordable, Speakers Say 

-Will the Amendment to the TRIPS Agreement Enhance Access to Medicines?* 
 
 
 
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 มีทุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพใหกับผูท่ีสนใจงานดานการคาระหวางประเทศ
และสุขภาพ เชน การนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ การเขารวมฝกอบรม เปนตน  ทาน
สามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี chaaim@ihpp.thaigov.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH) 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program - IHPP) 
ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ตวิานนท 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 
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