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1. Claim centres to track down tourists who skip hospital bills 
11 Mar 2019, The Nation - Foreign tourists failed to pay a combined Bt300 million in medical 
bills after receiving treatment in state hospitals last year, prompting the government to set up 
“claim centres” to collect what’s due.  Read more 
 
Related news 

- Public hospitals get training to recover payments from foreigners 

กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ ตั้งศูนย Claim Center เก็บคารักษาชาวตางชาตคิางจาย               

รพ.รัฐ นํารอง 5 จังหวดั 
 1 มีนาคม 2562, ผูจัดการออนไลน – กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งศูนยประสานงานกลาง Claim Center 

จัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เพ่ือใหเปนหนวยงานกลางในการชวยเหลือ

และติดตามคารักษาพยาบาลกับชาวตางชาติในกรณีคางชําระจากชาวตางชาติท่ีคางจายใน รพ.รัฐ นํารอง 5 

จังหวัด ไดแก เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต พังงา และสุราษฎรธานี โดยป 2562 คาดวาจะขยายผลไปยัง

สถานพยาบาลภาครัฐท่ัวประเทศ อานเพ่ิมเติม 

 

 

2. Developing countries should be at the forefront of ISDS and IIAs reform 
processes 

11 Mar 2019, South Centre - There is sufficient evidence to firmly engage in a process of 
fundamental reform of the international investment agreements ( IIAs)  and investor-State 
dispute settlement ( ISDS)  system.  Developing countries’  negotiators and experts discuss the 
way forward during the 12th Annual Forum of Developing Country Investment Negotiators 
held in Cartagena, Colombia on 27 February-1 March 2019.  Read more 
 

ประเทศกําลงัพัฒนาควรเปนทัพหนาในกระบวนการปฏริูป ISDS และ IIAs  
11 มีนาคม 2562, South Centre - ผูเจรจาจากประเทศกําลังพัฒนาและผูเชี่ยวชาญรวมอภิปรายแนวทาง

ปฏิรูปพ้ืนฐานขอตกลงการลงทุนระหวางประเทศ (IIAs) และกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (ISDS) 

ในการประชุมประจําปนักเจรจาการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา ครั้งท่ี 12 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมืองคารทาจีนา 

ประเทศโคลอมเบีย เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 ท้ังนี้มีหลักฐานเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวา

ประเทศกําลังพัฒนาควรจะเขารวมในกระบวนการปฏิรูปขอตกลงการลงทุนระหวางประเทศ (IIAs) และกลไก

ระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (ISDS)  อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30365540
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30366671
https://mgronline.com/qol/detail/9620000021027
https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=b6bece07de
https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=b6bece07de
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3. Asean task force aims for consensus on joining trade pacts 
15 Mar 2019, The Nation - With few tangible and immediate results, Asean members agreed 
this week to tackle new challenges that arise in joining free trade agreements (FTAs) and 
increase its role in the World Trade Organisation (WTO).  Read more 
 
Related news 

- Bangkok pushes WTO multilateral system  

 ‘พาณชิย’ เผยผลการประชุม HLTF เตรยีมชง 13 ประเด็นเศรษฐกจิ ในการประชุม

รัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนเมษายนนี ้

14 มีนาคม 2562, ขาวรัฐบาลไทย - กระทรวงพาณิชย แจงบทสรุปการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ
ของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งท่ี 35 ชี้อาเซียนเห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจ 3 ดาน 13 ประเด็น ตามท่ีไทยเสนอ 
พรอมสวมบทประธานจี้อาเซียนกางแผนรับมือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 อานเพ่ิมเติม 

 

 

4. ‘Beer’ or ‘malt drink’? Thailand examines non-alcoholic governance to 
avoid legal loophole exploitation 

27 Mar 2019, Food navigator-asia.com - Thailand is putting together a working group to 
examine the governance of alcohol-free ‘beers’ being manufactured and produced by 
traditional beer breweries, in order to avoid these falling through a possible legislative 
loophole.  Read more 
 
Related news 

- Heineken and Bavaria debut non-alcoholic beers 

  
กระทรวงสาธารณสุขเล็งตั้ง คณะกรรมการฯ รับมือ เบียรไรแอลกอฮอล  
12 มีนาคม 2562, ขาวสด – นายแพทยนิพนธ ชินานนทเวช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาวถึงกรณีธุรกิจน้ําเมาเปดสินคา
ใหมเครื่องด่ืมมอลตไมมีแอลกอฮอล โดยโฆษณาเปนเบียรไมมีแอลกอฮอล วาเรื่องนี้กําลังเปนปญหา โดยไดมี
การนําเรียนเรื่องนี้ตอ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แลว เนื่องจากผลิตภัณฑ
ดังกลาวเขาขายเปนเครื่องด่ืมท่ีเปนผลิตภัณฑอาหารตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ท้ังนี้ตองมีการหารือกับ อย.ถึงเรื่องนี้วาจะแกไขปญหาอยางไร เบื้องตนกระทรวงสาธารสุขอาจจะมีการ
ตั้งคณะทํางานท่ีเก่ียวของมาแกไขปญหารวมกัน อานเพ่ิมเติม  
 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 

- เอาจริง อย. ย้ํา หามเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล โฆษณาเชื่อมโยงถึง ‘เบียร- เหลา’ 

 

 

http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30365825
https://www.bangkokpost.com/business/news/1646996/bangkok-pushes-wto-multilateral-system.
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19328
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2019/03/27/Beer-or-malt-drink-Thailand-examines-non-alcoholic-governance-to-avoid-legal-loophole-exploitation?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.bangkokpost.com/business/news/1640460/heineken-and-bavaria-debut-non-alcoholic-beers
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2301412
https://www.prachachat.net/marketing/news-301408
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5. In Thailand, govt leads the monetization of cannabis  
30 Mar 2019, Khaosod English - Selling dried cannabis to pharmaceutical companies as well 
as Cannabidiol (CBD) and Tetrahydrocannabinol (THC) extracts as soon as it is licensed, is the 
intention of Thailand’s tobacco authority among new measures to turn a profit on its 
dwindling cigarette business. Read more 

‘ยาสูบ’รอใบอนุญาตปลูกกัญชาย้ําเพ่ือการแพทย ไมมวนขายแบบบหุร่ี 

25 กุมภาพันธ 2562, มติชนออนไลน - ผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) หรือโรงงานยาสูบ เปดเผย

วา ในเรื่องกัญชานั้นอยูระหวางการขออนุญาตท้ังในสวนของการเปนผูปลูก และผูควบคุม โดยไดยื่นเรื่องไป

ตั้งแตป 2559 ขณะนี้กําลังรอทางกระทรวงสาธารณสุขวาจะอนุญาตหรือไม และจะอนุญาตแบบใด ถาใหเปน 

ผูปลูกตองดูวาท่ีอนุญาตมานั้นกําหนดใหปลูกแบบใด โดยขณะนี้ยังไมมีใครรับอนุญาตใหปลูกกัญชา ซ่ึงยสท.

พรอมสนับสนุนหนวยงานการศึกษาวิจัยเพ่ือการแพทย อานเพ่ิมเติม 

 

 

6. Kingsgate prepares for legal challenge to mine closure 
30 Mar 2019, Bangkok Post - The Australian mining company Kingsgate Consolidated, armed 
with a US$55-million insurance payout for the closure of its gold mine in Thailand, says it 
now has the financial means to pursue its arbitration case against the Thai government.  Read 
more 

'คิงสเกต' บรษัิทสญัชาตอิอสเตรเลยี เจาของเหมอืงชาตร ีใน จ.พจิติร ซึ่ง คสช. อาง ม. 
44    สั่งปดไปเมื่อป 60 เผยวาบรษัิทประกนัยอมจายชดเชย 82 ลานดอลลาร เหต ุ
'เสี่ยงภัยทางการเมอืง' พรอมรับผดิชอบคาใชจายกรณ ี'คิงสเกต' ฟองรัฐบาลไทย
ละเมดิขอตกลงการคาเสร ี
29 มีนาคม 2562, Voicetv - บริษัทซูริก อินชัวรันซ ออสเตรเลีย และธุรกิจประกันท่ีเก่ียวของ ยอมรับ

ขอตกลงการเจรจาไกลเกลี่ยรวมกับบริษัทคิงสเกต คอนโซลิเดเต็ด จํากัด และจะจายเงินชดเชยใหแก                  

คิงสเกต รวม 82 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 2,542 ลานบาท) โดยจะแบงจายเงิน 55 ลานดอลลารภายใน

วันท่ี 15 เม.ย.2562 หลังจากกลุมบริษัทประกันยอมรับวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ บ.คิงสเกต เปนความเสี่ยงทาง

การเมือง อานเพ่ิมเติม 
 

 

 

http://www.khaosodenglish.com/
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1379838
https://www.bangkokpost.com/business/news/1653764/kingsgate-pushes-ahead-with-legal-challenge-to-mine-closure
https://www.bangkokpost.com/business/news/1653764/kingsgate-pushes-ahead-with-legal-challenge-to-mine-closure
https://www.kingsgate.com.au/kingsgate-settles-pri-claim-for-more-than-a82-million/
https://www.kingsgate.com.au/kingsgate-settles-pri-claim-for-more-than-a82-million/
https://voicetv.co.th/read/_fqnCv0sq
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7. No deal Brexit health care SECURED: UK to pay costs for retired 
Britons in EU for a year 

19 Mar 2019, Express - Pensioners  living in Europe will continue to have their health care 
protected for at least a year if the UK leaves the EU without a Brexit deal - a move that is set 
to reassure retirees living abroad for the short term.  Read more  
 

- Public statement: Department for Health and Social Care Update 

สหราชอาณาจักรตองจายคาใชจายสําหรับชาวอังกฤษที่เกษยีณในสหภาพยุโรปเปน
เวลาหนึ่งปหากเบร็กซทิไมมขีอตกลงดานสุขภาพ 

19 มี.ค. 2019, Express - ผูรับบํานาญท่ีอาศัยอยูในยุโรปจะยังคงไดรับการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องเปนเวลา
อยางนอยหนึ่งปหากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไมมีขอตกลงเบร็กซิท  -  การดําเนินการนี้มี
เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูเกษียณอายุในตางประเทศในระยะสั้น อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 

- เบร็กซิท : ส.ส. สหราชอาณาจักร ลงมติไมรับขอตกลงเบร็กซิทของเทรีซา เมย เปนครั้งท่ี 3 
 

 

8. Promotion of Public Health through Competition Law and Policy: 

Discussions at the WTO TRIPS Council 
26 Mar 2019, South Centre - At the World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Council session on 13-14 February 
2019, South Africa submitted a communication (IP/C/W/651) to discuss the promotion of 
public health through competition law and policy.  Read more 
 

ทีป่ระชุมคณะมนตรทีรปิส องคการการคาโลก  อภปิรายการสงเสรมิดานสาธารณสุข
ผานนโยบายและกฎหมายการแขงขันทางการคา   

26 มีนาคม 2562, South Centre – ในการประชุมคณะมนตรีทริปสขององคการการคาโลก (WTO)) ซ่ึงจัด
ข้ึนเม่ือวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ 2562 ณ ประเทศแอฟริกาใตไดเสนอเอกสาร  (IP/C/W/651) เพ่ืออภิปราย
เก่ียวกับการสงเสริมดานสาธารณสุขผานนโยบายและกฎหมายการแขงขันทางการคา ท้ังนี้ขอเสนอดังกลาวมี
การกลาวอางอยางเฉพาะเจาะจงเรื่องการกําหนดราคาท่ีสงูเกินไปและระเบียบปฏิบัติท่ีมีขอจํากัด เชนกลยุทธ
ดานสิทธิบัตร และการกําหนดราคาเฉพาะในกลุมยานอกสิทธิบัตร เปนตน อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

 

https://www.express.co.uk/news/uk/1102533/no-deal-brexit-news-no-deal-eu-medical-care-nhs-stephen-hammond
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2019-03-19/HCWS1429
https://www.express.co.uk/news/uk/1102533/no-deal-brexit-news-no-deal-eu-medical-care-nhs-stephen-hammond
https://www.bbc.com/thai/international-47751905
https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=7eed571f91
https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=7eed571f91
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9. Brexit: NHS no-deal fears prompt call for drugs export ban 

29 Mar 2019, BBC - Pharmaceutical industry leaders want a temporary ban on drugs exports 
to prevent the NHS being hit by shortages in the event of a no-deal Brexit.  
The call came from the Association of the British Pharmaceutical Industry. 
It told the BBC a drop in the value of the pound would create an incentive for wholesalers to 
sell medicines overseas instead of to the NHS.   Read more 

เบร็กซทิที่ไมมขีอตกลงเรื่องระบบบรกิารสุขภาพแหงชาต ิหวั่นเรยีกรองใหมกีารหาม

สงออกยาทันท ี
29 มีนาคม 2562, บีบีซี – ผูนําอุตสาหกรรมยาตองการระงับการสงออกยาชั่วคราวเพ่ือปองกันไมใหระบบ

บริการสุขภาพแหงชาติ (NHS) ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนยาในกรณีท่ีเบร็กซิท ไมมีขอตกลง            

ท้ังนี้ขอเรียกรองดังกลาวมาจากสมาคมอุตสาหกรรมยาของอังกฤษ ซ่ึงกลาวกับทาง BBC วาการลดลงของ

คาเงินปอนดจะสรางแรงจูงใจใหเกิดการคาสงยาไปในตางประเทศแทนการขายยาใหกับระบบบริการสุขภาพ

แหงชาติ(NHS) อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

10. Somkid orders Ministry of Commerce to stimulate national economy 
5 Apr 2019, Thaivisanews – Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak has ordered the 
Ministry Commerce to stimulate the national economy particular regarding grassroots level to 
cope with costs of living and farm goods prices in the face of the volatile global economy. 
Read more  
 

'สมคิด' กระทุงขาราชการกระทรวงพาณิชยเรงงาน หามเกียรวางเร่ืองความตกลง CPTPP – 
พรอมใหการบานพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ 

4 เมษยายน 2562, ฐานเศรษฐกิจ - 'สมคิด' จี้! ขาราชการกระทรวงพาณิชยเรงโหมงาน หามเกียรวางชวง

รัฐบาลรักษาการ 2-3 เดือน พรอมใหการบานปลัดพาณิชย–กรมการคาภายใน-กรมสงเสริมการคาฯ-กรมพัฒน 

ดูแลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เนนจับกลุมนักทองเท่ียว ท้ังเมืองหลักและเมืองรอง โยนรัฐบาล

ใหมสานตอ CPTPP อานเพ่ิมเติม 

 
 

  

 

https://www.bbc.com/news/health-47742899
https://www.bbc.com/news/health-47742899
https://news.thaivisa.com/article/33830/somkid-orders-ministry-of-commerce-to-stimulate-national-economy
http://www.thansettakij.com/content/398693
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Publication  
 
European Patent Office Report: 
Compulsory licensing in Europe 
A country- by-country overview 
รายงานสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป: 
การประกาศใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรในยุโรป 
ภาพรวมของแตละประเทศ 
 
Related article  

- Brief:  European Patent Office Report Compares Compulsory Licensing Practices By 
Country 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
- บทสรุป : รายงานสํานักงานสิทธิบัตรยุโรปเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกาศใชสิทธิเหนือ

สิทธิบัตรโดยประเทศ 
-  

 

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 

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 

 
 

  Download here 

https://www.ip-watch.org/2019/03/01/european-patent-office-report-compares-compulsory-licensing-practices-country/
https://www.ip-watch.org/2019/03/01/european-patent-office-report-compares-compulsory-licensing-practices-country/
https://www.ip-watch.org/2019/03/01/european-patent-office-report-compares-compulsory-licensing-practices-country/
https://www.ip-watch.org/2019/03/01/european-patent-office-report-compares-compulsory-licensing-practices-country/
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/8509F913B768D063C1258382004FC677/$File/compulsory_licensing_in_europe_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/8509F913B768D063C1258382004FC677/$File/compulsory_licensing_in_europe_en.pdf

	1. Claim centres to track down tourists who skip hospital bills
	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งศูนย์ Claim Center เก็บค่ารักษาชาวต่างชาติค้างจ่าย               รพ.รัฐ นำร่อง 5 จังหวัด
	2. Developing countries should be at the forefront of ISDS and IIAs reform processes
	ประเทศกำลังพัฒนาควรเป็นทัพหน้าในกระบวนการปฏิรูป ISDS และ IIAs
	3. Asean task force aims for consensus on joining trade pacts
	‘พาณิชย์’ เผยผลการประชุม HLTF เตรียมชง 13 ประเด็นเศรษฐกิจ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมษายนนี้
	4. ‘Beer’ or ‘malt drink’? Thailand examines non-alcoholic governance to avoid legal loophole exploitation
	กระทรวงสาธารณสุขเล็งตั้ง คณะกรรมการฯ รับมือ เบียร์ไร้แอลกอฮอล์
	5. In Thailand, govt leads the monetization of cannabis
	‘ยาสูบ’รอใบอนุญาตปลูกกัญชาย้ำเพื่อการแพทย์ ไม่มวนขายแบบบุหรี่
	6. Kingsgate prepares for legal challenge to mine closure
	'คิงส์เกต' บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย เจ้าของเหมืองชาตรี ใน จ.พิจิตร ซึ่ง คสช. อ้าง ม. 44    สั่งปิดไปเมื่อปี 60 เผยว่าบริษัทประกันยอมจ่ายชดเชย 82 ล้านดอลลาร์ เหตุ 'เสี่ยงภัยทางการเมือง' พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณี 'คิงส์เกต' ฟ้องรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงก...
	7. No deal Brexit health care SECURED: UK to pay costs for retired Britons in EU for a year
	สหราชอาณาจักรต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับชาวอังกฤษที่เกษียณในสหภาพยุโรปเป็นเวลาหนึ่งปีหากเบร็กซิทไม่มีข้อตกลงด้านสุขภาพ
	8. Promotion of Public Health through Competition Law and Policy: Discussions at the WTO TRIPS Council
	ที่ประชุมคณะมนตรีทริปส์ องค์การการค้าโลก  อภิปรายการส่งเสริมด้านสาธารณสุขผ่านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
	9. Brexit: NHS no-deal fears prompt call for drugs export ban
	เบร็กซิทที่ไม่มีข้อตกลงเรื่องระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หวั่นเรียกร้องให้มีการห้ามส่งออกยาทันที
	10. Somkid orders Ministry of Commerce to stimulate national economy
	'สมคิด' กระทุ้งข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เร่งงาน ห้ามเกียร์ว่างเรื่องความตกลง CPTPP – พร้อมให้การบ้านพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
	Publication
	ITH Announcement

