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1.  Trump highlights IP, trade, drug prices in speech to congress 
6 Feb 2019, Intellectual Property Watch - President Donald Trump gave the US Congress a 
rosy, nationalistic presentation of the condition of the US economy and security last night and 
amid the range of issues raised, mentioned intellectual property twice in the context of trade, 
and extensively discussed lowering drug prices.  Read more 
 
Related articles 

- Fact Checking Trump’s Drug Pricing Claims in State of the Union  
- Remarks by President Trump in State of the Union Address 

 
 
ผูนําสหรัฐฯ เนนยํ้าประเด็นทรพัยสนิทางปญญา, การคา และการแกปญหาราคายาใน
แถลงนโยบายประจําปตอสภาคองเกรส 

6 กุมภาพันธ 2562, Intellectual Property Watch – ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดแถลงนโยบาย
ประจําปตอสภาคองเกรส โดยไดนําเสนอสถานการณเศรษฐกิจสหรัฐวากําลังขยายตัวข้ึนเปน 2 เทา และ
ประเด็นเรื่องความม่ันคงของสหรัฐ พรอมนี้ไดกลาวถึงประเด็นทรัพยสินทางปญญาถึงสองครั้งในการกลาวถึง
ประเด็นเรื่องการคา และไดอภิปรายประเด็นเรื่องการปรับลดราคายาลง  อีกดวย อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

 

2. Somkid presses Commerce Ministry on CPTPP  
9 Feb 2019, Bangkok Post - Despite the fast-approaching end to its term, the government has 
vowed to apply for membership in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-

Pacific Partnership (CPTPP), a newly formed bloc of 11 Pacific Rim nations excluding the 
United States.  Read more 
 

“สมคิด” ระบุไทยเตรยีมเขารวม CPTPP  
8 กุมภาพันธ 2562, สํานักขาวไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีเรงกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการเพ่ือใหประเทศไทยเขาเปนสมาชิกความตกลงท่ีครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟก (CPTPP) ไดทันภายในปนี้   ท้ังนี้ไดเตรียมนําเขาท่ีประชุม ครม. พิจารณาการยื่นเรื่องเขาเปน
สมาชิกความตกลงดังกลาว ภายในเดือนมีนาคม เพ่ือใหกระทรวงพาณิชยเดินหนาไปเจรจากับประเทศตาง ๆ 
ตอไป อานเพ่ิมเติม 
 
 

 

 

http://www.ip-watch.org/2019/02/06/trump-highlights-ip-trade-drug-prices-speech-congress/
https://healthgap.org/3143-2/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-state-union-address-2/
http://www.ip-watch.org/2019/02/06/trump-highlights-ip-trade-drug-prices-speech-congress/
https://www.bangkokpost.com/business/news/1626170/somkid-presses-commerce-ministry-on-cptpp.
https://www.tnamcot.com/view/1Y-L4tO
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3. DG Azevêdo: Food safety crucial in achieving the 2030 Sustainable 
Development Goals 

12 Feb 2019, WTO - Speaking at a conference in Addis Ababa, Ethiopia, on 12 February 2018, 
entitled “The First FAO/WHO/AU International Food Safety Conference”, Director-General 
Roberto Azevêdo highlighted that food safety “is a central element of public health”.  He noted 
that the WTO’s rules, such as the Sanitary and Phytosanitary Agreement and the Trade 
Facilitation Agreement, play a key role in ensuring food is traded safely and called on the 
international community to harness new technologies and information tools to support food 
safety and the achievement of the SDGs.   Read more 

ผูอํานวยการองคการการคาโลกชี้ความปลอดภัยดานอาหารเปนสิ่งสาํคัญในการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

12 กุมภาพันธ 2562, องคการการคาโลก – สุนทรพจน ณ การประชุมวิชาการซ่ึงจัดข้ึนท่ี                          
กรุงอาดดีส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปย เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) และ สหภาพแอฟริการ 
(AU) เรื่องความปลอดภัยดานอาหาร ครั้งท่ีหนึ่ง” ผูอํานวยการองคการการคาโลก นายโรแบรโต อาเซเวโด 
เนนย้ําประเด็นอาหารปลอดภัยวา “เปนองคประกอบสําคัญของการสาธารณสุข” เขาตระหนักวากฎตางๆของ
องคการการคาโลก อาทิ ความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความตกลงอํานวยความสะดวก
ทางการคา มีบทบาทสําคัญในการทําใหม่ันใจวาจะมีการคาขายอาหารท่ีปลอดภัยและเรียกรองใหประชาคม
ระหวางประเทศนําเทคโนโลยีใหมๆและเครื่องมือสารสนเทศตางๆมาใชในการสนับสนุนอาหารปลอดภัย และ
เพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

 

4. Malaysia still under pressure to make Hepatitis C medicine more 
expensive 

13 Feb 2019, Intellectual Property Watch - The government of Malaysia continues to face 
pressure from the United States pharmaceutical industry and potentially the US government 
to undo an action taken to make a key hepatitis C medicine more affordable in the country. 

Now Médecins Sans Frontières (MSF, Doctors Without Borders) has weighed in to defend the 
government’s right to use a patent flexibility in global trade law that allows them to take such 
actions on behalf of their citizens.  Read more 

 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dgra_12feb19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dgra_12feb19_e.htm
http://www.ip-watch.org/2019/02/13/malaysia-still-pressure-make-hepatitis-c-medicine-expensive/
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มาเลเซยียังอยูภายใตแรงกดดันใหเพิ่มราคายาไวรัสตับอักเสบซ ี
13 กุมภาพันธ 2562, Intellectual Property Watch - รัฐบาลมาเลเซียยังคงเผชิญกับแรงกดดันจาก
อุตสาหกรรมยาและรัฐบาลสหรัฐอเมริก ซ่ึงเรียกรองใหมาเลเซียยกเลิกการดําเนินการท่ีทําใหยารักษาโรคตับ
อักเสบชนิดซีในประเทศมีราคาถูกลง  โดยขณะนี้องคการแพทยไรพรมแดน (MSF, Doctors Without 
Borders) ไดเขารวมโตแยงถึงสิทธิของรัฐบาลมาเลเซียในการใชความยืดหยุนของสิทธิบัตรภายใตกฎหมาย
การคาโลก ซ่ึงอนุญาตใหดําเนินการเพ่ือประชนชนในประเทศได อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

5. US presses pork imports 
20 Feb2019, Bangkok Post  - The US is repeating its call for Thailand to allow imports of US 
pork and that foreign workers be allowed to set up labour unions here in order to protect 
workers' rights. (…) Thailand has banned the use of ractopamine, a feed additive commonly 
used by US pork producers to enhance animals' muscle leanness and growth rates, in the 
swine industry for more than 15 years.  Read more 

 
พาณิชยยํ้าถาพบสารเรงเนื้อแดงทําลายสุขภาพคนไทยจะไมเปดนําเขาหมูจากสหรัฐ 
20 กุมภาพันธ  2562, ไทยโพสต -  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา เม่ือปลายเดือนมกราคม
ท่ีผานมา คณะกรรมการระหวางสหรัฐฯและไทยท่ีพิจารณาเรื่องการสงออกเนื้อหมูและเครื่องใน ท่ีใชสารเรง
เนื้อแดงแรคโตพามีนในการเลี้ยงมายังไทยไดประชุมทางไกลรวมกับสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ(ยูเอสที
อาร)  เ พื ่อชี้แจงความคืบหนาในเรื่องดังกลาว โดยฝายไทยยืนยันวาผลการศึกษา และวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรเก่ียวกับการบริโภคเนื้อหมูและเครื่องในท่ีมีสารเรงเนื้อแดงตกคางตามมาตรฐานของโครงการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (โคเดกซ) จะแลวเสร็จในเดือนมี.ค.2562 ตามกําหนด ซ่ึงหากผลออกมาวา
การบริโภคหมูท่ีมีสารเรงเนื้อแดงดังกลาวเปนอันตรายกับคนไทย รัฐบาลจะไมอนุญาตใหนําเขาโดยเด็ดขาด 
อานเพ่ิมเติม 

 
 

6. EU measures in support of generic pharmaceuticals producers 
20 Feb2019, European Council & Council of the European Union - The EU is adopting new 
rules which should boost the competitiveness of EU producers of generic medicines and 
biosimilar products. Member states' ambassadors meeting today in Coreper endorsed a deal 
reached on 14 February with the European Parliament on a draft regulation which introduces 
an exception to the protection granted to an original medicine by a supplementary protection 
certificate (SPC) for export purposes and/or for stockpiling.  Read more 

 

 

http://www.ip-watch.org/2019/02/13/malaysia-still-pressure-make-hepatitis-c-medicine-expensive/
https://www.bangkokpost.com/business/news/1631846/us-presses-pork-imports.
https://www.thaipost.net/main/detail/29537
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
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สหภาพยุโรปลงมตมิาตรการสนับสนุนผูผลติยาสามัญ 
20 กุมภาพันธ 2562, European Council & Council of the European Union – สหภาพยุโรปเห็นชอบ
ตอกฎใหมซ่ึงจะชวยกระตุนความสามารถในการแขงขันของผูผลิตยาสามัญและเวชภัณฑชีววัตถุคลายคลึงของ
สหภาพยุโรป การประชุมคณะผูแทนถาวรประจําสหภาพยุโรป เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกมีมติรับรอง
ขอตกลงท่ีมีกับรัฐสภายุโรปเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธเก่ียวกับรางกฎท่ีเสนอการยกเวนการคุมครองท่ีใหกับยา
ตนแบบโดยมีหนังสือสําคัญคุมครองรับรองเพ่ิมเติม (SPC) เพ่ือการสงออกและ/หรือ เพ่ือการสํารอง อาน
เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

7. ASEAN and Japan to ink revamped economic pact in March 
Deal will open up Southeast Asia's investment and service industries 

25 Feb2019, Nikkei Asian Review – Japan and the Association of Southeast Asian Nations are 
finalizing updates to their economic partnership agreement to resolve shelved issues on 
liberalizing the investment and service fields, completing a deal that took effect over a decade 
ago.  Read more at https://asia.nikkei.com/Economy/ASEAN-and-Japan-to-ink-revamped-

economic-pact-in-March 

อาเซยีน – ญี่ปุน จอลงนามขอตกลงเศรษฐกจิฉบับปรับปรุงใหม 
25 กุมภาพันธ 2562, The Bangkok insight – สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซียน) และ
ญี่ปุน บรรลุข้ันสุดทายในการปรับปรุงขอตกลงการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางกัน เพ่ือแกไขประเด็นใน
เรื่องการเปดเสรีและภาคบริการ โดยจะลงนามในขอตกลงฉบับปรับปรุงดังกลาว ภายในชวงตนเดือนมีนาคม
และจะมีผลบังคับใชในทันทีท่ีแตละชาติเสร็จสิ้นกระบวนการอนุมัติภายในประเทศ อานเพ่ิมเติม 
 

 

8. Brexit to harm UK's cherished health service, experts say  
26 Feb2019, Reuters –A British exit from the EU without a deal would have “an immediate 
and drastic” impact on availability of medicines and vaccines as well as affecting health 
system funding and staffing, experts warned on Monday.   

     Although a no-deal Brexit was the worst scenario, even a negotiated divorce from the 
European Union would also damage the National Health Service (NHS), the experts said in a 
review published in The Lancet journal.  Read more 
 
Publication above-referenced 

- How will Brexit affect health services in the UK? An updated evaluation  
Fahy N, Hervey T, Greer S, et al. The Lancet. 2019. 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
https://asia.nikkei.com/Economy/ASEAN-and-Japan-to-ink-revamped-economic-pact-in-March
https://asia.nikkei.com/Economy/ASEAN-and-Japan-to-ink-revamped-economic-pact-in-March
https://www.thebangkokinsight.com/108859/
https://www.reuters.com/article/uk-brexit-health-nhs/brexit-to-harm-uks-cherished-health-service-experts-say-idUSKCN1QE2OV
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30425-8/fulltext
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ผูเชี่ยวชาญชี้ เบร็กซทิเปนภัยคุกคามตอบรกิารสุขภาพของสหราชอาณาจักร 
26 กุมภาพันธ 2562, สํานักขาวรอยเตอร – ผูเชี่ยวชาญไดออกมาเตือนวา การท่ีอังกฤษแยกตัวออกมาจาก
สหภาพยุโรปโดยไมมีขอตกลงจะสงผลกระทบตอการมีอยูของยา (availability of medicines) และวัคซีน 
อยางฉับพลันและรุนแรง ตลอดจนสงผลกระทบตองบประมาณของระบบสุขภาพและบุคลากร นอกจากนี้
ผูเชี่ยวชาญยังไดกลาวในบทความตีพิมพในวารสารแลนเซท (The Lancet journal ) ถึงกรณีดังกลาววา ไม
เพียงแคการไมมีขอตกลงในเบร็กซิทจะเปนสถานการณท่ีเลวรายเทานั้น การเจรจาเพ่ือแยกตัวออกจากสหภาพ
ยุโรป           ก็ไดทําลายระบบบริการสุขภาพแหงชาติ ดวยเชนกัน อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

ITH Announcement  
 
 
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 
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สนับสนุนโดย 

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 
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