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1. EU initiates WTO dispute complaint against Turkish measures affecting 
pharmaceuticals 

10 Apr 2019, WTO - The European Union has requested dispute consultations with Turkey 
regarding various requirements imposed by Turkey on the production, import and approval 
for reimbursement, pricing and licensing of pharmaceutical products. The request was 
circulated to WTO members on 10 April.  Read more 
 

สหภาพยุโรปกระตุนองคการการคาโลกเรยีกรองการตอตานมาตรการของตุรกทีี่มี

ผลกระทบตอยา 

10 เมษายน 2562, องคการการคาโลก – สหภาพยุโรปเรียกรองใหมีการปรึกษาหารือกับตุรกีเกี่ยวกับ
ขอกําหนดตาง ๆ ที่ตุรกีกําหนด ทั้งการผลิต การนําเขา การอนุมัติเบิกเงิน การกําหนดราคาและการออก
ใบอนุญาตเภสัชภัณฑ  ทั้งนี้ขอเรียกรองดังกลาวถูกสงไปยังประเทศสมาชิกองคการการคาโลก เมื่อ วันท่ี 
10  เมษายน ดวย อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 
 

 

2. SET hypes Well-Being Index 
13 Apr 2019, Bangkok Post - Businesses related to well-being are set to play a key role in 
driving Thailand's economy and contributing to the domestic capital market's development, 
with listed companies in the well-being segment representing 30% of the Stock Exchange of 
Thailand's total market capitalisation.  Read more 
 

“SET Well-Being Index” ดัชนใีหมสะทอนอุตสาหกรรมเดน 
4 เมษายน 2562, กรุงเทพฯธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพยมีแนวคิดในการจัดทําดัชนี SET Well-Being Index 
(SETWB) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนที่อยูในกลุมธุรกิจบริการที่ชวย
ผลักดันเศรษฐกิจไทย ไดแก ภาคการทองเที่ยว ภาคธุรกิจบริการดาน healthcare ภาคสินคาเกษตร  
เปนตน   โดยดัชนี SET Well-Being จะประกอบไปดวยหลักทรัพยขนาดใหญจํานวน 30 บริษัท จาก           
7 หมวดธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคบริการและภาคการเกษตร ไดแก หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดธุรกิจ
พาณิชย หมวดธุรกิจแฟชั่น หมวดธุรกิจอาหารและเครื ่องดื่ม หมวดธุรกิจการแพทย หมวดธุรกิจการ
ทองเท่ียวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส อานเพ่ิมเติม 
 
 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds583rfc_08apr19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds583rfc_08apr19_e.htm
https://www.bangkokpost.com/business/news/1661072/set-hypes-well-being-index
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646954
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3. Huge European Parliament Majority Votes to Adopt The SPC 
Manufacturing Waiver  

17 Apr 2019, Medicines for Europe - The European Parliament adopted the SPC 
manufacturing waiver with a huge majority.  The waiver will improve access to medicine and 
create manufacturing job opportunities for Europe as of July 2022.  Read more 

สภายุโรปลงมติรับรอง The SPC manufacturing waiver 
17 เมษายน 2562, Medicines for Europe – สภายุโรปลงมติรับรอง The SPC manufacturing 
waiver ดวยคะแนนเสียงสวนใหญ การยกเลิกการแสดงหนังสือรับรองดังกลาวจะชวยเพิ่มการเขาถึงยา
และสรางโอกาสในการเพ่ิมงานใหกับยุโรปได ท้ังนี้เริ่มตั้งแตกรกฎาคม 2565 อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

4. EU Health Ministers Meet To Discuss Access To Medicines And 
Treatment 

18 Apr 2019, Health Policy Watch - European Union health ministers’ meeting last week in 
Romania addressed ways to ensure access to medicines and treatment, especially for youth or 
those with rare diseases. For innovative and expensive medicines, they discussed possibilities 
“for the time period between the granting of the marketing authorization, the actual 
placement on the market and the decision to reimburse the product in that Member State.”  
Read more 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปรวมประชุมอยาง

ไมเปนทางการเพื่อหารอืประเด็นการเขาถึงยาและการรักษา 

18 เมษายน 2562, Health Policy Watch – การประชุมคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จัดขึ้นที่ประเทศโรมาเนีย เมื่อวันที่ 14 -15 เมษายน 2562  โดยที่ประชุม
หารือแนวทางการเขาถึงยาและการรักษาโดยเฉพาะอยางยิ ่งสําหรับเยาวชนหรือผู ที ่เปนโรคหายาก  
สําหรับนวัตกรรมและยาราคาแพงนั้นคณะรัฐมนตรีฯไดหารือถึงความเปนไปไดของชวงเวลาระหวางการ
อนุญาตใหผลิตภัณฑยาออกสูตลาด การวางตลาดและการตัดสินใจการเบิกคืนผลิตภัณฑยาในประเทศ
สมาชิก อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

5. Asean economic ministers to sign two documents for boosting services 
sector and investment 

22 Apr 2019, The nation - ASEAN Chair Thailand has lined up 13 ambitious goals to achieve 
regional integration as the 25th Asean Economic Ministers’ Retreat (AEMR) kicks off today 
in Phuket, where two pacts are set to be signed to enhance services trade and investment 
within the group.  Read more 

https://www.medicinesforeurope.com/news/huge-european-parliament-majority-votes-to-adopt-the-spc-manufacturing-waiver/
https://www.medicinesforeurope.com/news/huge-european-parliament-majority-votes-to-adopt-the-spc-manufacturing-waiver/
https://www.healthpolicy-watch.org/eu-health-ministers-meet-to-discuss-access-to-medicines-and-treatment/
https://www.healthpolicy-watch.org/eu-health-ministers-meet-to-discuss-access-to-medicines-and-treatment/
https://www.healthpolicy-watch.org/eu-health-ministers-meet-to-discuss-access-to-medicines-and-treatment/
https://www.healthpolicy-watch.org/eu-health-ministers-meet-to-discuss-access-to-medicines-and-treatment/
https://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30368077
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ผลการประชุมรัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนอยางไมเปนทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 

25 
25 เมษายน 2562, สํานักเลขาธิการอาเซียน - ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อยางไมเปนทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอังสนา 
ลากูนา ภูเก็ต โดยการประชุมครั้งนี้นับเปนการประชุมระดับรัฐมนตรีการคาของอาเซียนครั้งแรกของป 
2562 ที่ไทยเปนประธานอาเซียน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นที่ไทยในฐานะประธานอาเซียน
ผลักดันเพื่อใหสมาชิกอาเซียนดําเนินการใหสําเร็จในปนี้ (Priority Economic Deliverables) ภายใต
แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ดาน 13 ประเด็น อานเพ่ิมเติม 
 

 

6. WTO Forum looks at addressing food safety concerns through trade 
and cooperation 

23 Apr 2019, WTO - WTO rules on food safety play an important part in enabling 
governments to protect their citizens while ensuring trade can play its critical part in 
maintaining timely supplies of safe and affordable food, said Director-General Roberto 
Azevêdo in opening the International Forum on Food Safety and Trade taking place at the 
WTO on 23-24 April.   Read more 

เวทกีารประชุมองคการการคาโลกไขขอกังวลความปลอดภัยดานอาหารผานการคา

และความรวมมอื 
23 เมษายน 2562, องคการการคาโลก – การประชุมความปลอดภัยดานอาหารและการคา จัดข้ึน ณ องคการ
การคาโลก เม่ือวันท่ี 23-24 เมษายน 2562 การประชุมมีเนื้อหาสําคัญเรื่องกฎระเบียบขององคการการคาโลก
เก่ียวกับความปลอดภัยทางอาหารท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยใหรัฐบาลสามารถปกปองประชาชน และสราง
ความม่ันใจวาการคาสามารถทําหนาท่ีสําคัญในการคงไวซ่ึงเสบียงอาหารท่ีปลอดภัยและสามารถเขาถึงได            
อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

7. Imports of 3 pesticides to be cut in half  
Govt hopes to phase out use by next year 

25 Apr 2019, Bangkok Post - Agricultural officials will halve the imports of three 
controversial pesticides, including paraquat, as part of a push to phase out and ban the 
chemicals by next year.  The move comes after the Hazardous Substance Committee decided 
in February not to ban paraquat, glyphosate and chlorpyrifos despite repeated calls from 
scholars, consumer groups and state agencies, including the Public Health Ministry.  Read 
more 
 
 

https://www.asean2019.go.th/th/news/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3/
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/igo_23apr19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/igo_23apr19_e.htm
https://www.bangkokpost.com/news/general/1666540/imports-of-3-pesticides-to-be-cut-in-half.
https://www.bangkokpost.com/news/general/1666540/imports-of-3-pesticides-to-be-cut-in-half.
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รัฐมนตรเีกษตรฯ สั่งเรงดําเนนิการตามแผนมาตรการจํากัดการใชสารเคมวีัตถุอันตราย 

3 ชนดิ                        รวมพาราควอต 
24 เมษายน 2562, ฐานเศรษฐกิจ - รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สั่งเรงดําเนินการตาม 
แผนมาตรการจํากัดการใชสารเคมีวัตถุอันตราย 3 ชนิด ไดแก พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส 
หลังประกาศกระทรวงฯ  5 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว พรอมใหเดินหนาโดยไมตองรอมีผล
บังคับใช กอนสิ้นป 2563 หากปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรมเปนแบบอินทรียและเกษตรปลอดภัยไดทั้ง 
149 ลานไรท่ัวประเทศ ตามท่ีกําหนดไวจะยกเลิกการใชสารเคมีท้ัง 3 ชนิดทันที อานเพ่ิมเติม 
 

 

Publication  
 
South Centre Research Paper No. 85  
“Access to Medicines: Experiences with 
Compulsory Licenses and Government Use  
– The case of Hepatitis C” 
 
รายงานวิจัยจาก South Centre ฉบับท่ี 85  
เร่ือง  “การเขาถึงยา: ประสบการณการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธบัิตร 
โดยรัฐบาล - กรณีศึกษาโรคตับไวรัสอักเสบซี” 

 

ITH Announcement  
 
 
ITH Journal Club  
ITH held a special journal club “CPTPP and protection of policy space in public health: a case 
of alcohol and tobacco control” with Professor Andrew Mitchell, an international economic law 
expert from University of Melbourne, Australia on 25 April 2019 at the International Health 
Policy Program, Nonthaburi.  More than 30 Participants including officers from relevant 
ministries and academics had a lively exchange of experiences and views on the implementation 
of laws and policies of tobacco and alcohol control. For more information, please visit our 
website.  

 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 ณ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH) จัดเสวนาวิชาการ โดยไดรับเกียรติ
จาก Professor Andrew Mitchell ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศจาก มหาวิทยาลัย
เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย บรรยายในหัวขอ CPTPP and protection of policy space in public 
health: a case of alcohol and tobacco control  การเสวนาไดรับความสนใจอยางมากจากบุคลากร
ท่ีเก่ียวของท้ังผูบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัยรวมท้ังสิ้นกวา 30 ทาน ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี อานเพ่ิมเติม
ท่ีเว็ปไซตของเรา 

 
 

  Download here 

http://www.thansettakij.com/content/399883
http://iththailand.net/our-activities/cptpp-and-protection-of-policy-space-in-public-health-a-case-of-alcohol-and-tobacco-control
http://iththailand.net/our-activities/cptpp-and-protection-of-policy-space-in-public-health-a-case-of-alcohol-and-tobacco-control
http://iththailand.net/our-activities/cptpp-and-protection-of-policy-space-in-public-health-a-case-of-alcohol-and-tobacco-control
http://iththailand.net/our-activities/cptpp-and-protection-of-policy-space-in-public-health-a-case-of-alcohol-and-tobacco-control
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2019/04/RP85_Access-to-Medicines-Experiences-with-Compulsory-Licenses-and-Government-Use-The-Case-of-Hepatitis-C_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2019/04/RP85_Access-to-Medicines-Experiences-with-Compulsory-Licenses-and-Government-Use-The-Case-of-Hepatitis-C_EN.pdf
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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 

 
 

mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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