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1. 'Belt and Road' revival in Malaysia: Sime Darby and COFCO ink 
agreement over palm oil 

7 September, 2018, FoodNavigator-Asia.com - Malaysia’s Sime Darby Plantation (SDP) and 
China’s COFCO Group Co. Ltd. (COFCO) are joining forces to collaborate over palm oil 
related ventures and boost trade between the two nations.  Read more 

 
“เสนทางสายไหมใหม” ฟนคืนชพีใหมาเลเซยี หลังบรษัิท Sime Darby และ COFCO 
มขีอตกลงน้ํามันปาลมรวมกัน 

7 กันยายน 2561, FoodNavigator-Asia.com – บริษัท Sime Darby Plantation ของมาเลเซีย (SDP) 
และ บริษัท COFCO Group ของจีน (COFCO) กําลังรวมมือกันดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับน้ํามันปาลม ท้ังนี้
ยังเปนการสงเสริมการคาระหวางสองประเทศดวย อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 
 

 

2. Livestock officials on guard against African swine fever  
7 September, 2018, Bangkok Post - Livestock officials stationed at borders and airports have 
been put on high alert against pig smuggling amid growing concern over an epidemic of 
African swine flu in China.   Read more 
 
Related news:  

- African swine fever in China almost certain to spread in Asia: FAO 
- Swine fever virus in Gifu found to be variant new to Japan 

 
 

 จนีฆาหมู 4 หมืน่ตัว สกัดไขหวัดหมูแอฟรกินัระบาด 

12 กันยายน 2561, ขาวไทยพีบีเอส - กระทรวงเกษตรของจีน ตรวจพบไขหวัดหมูแอฟริกันในพ้ืนท่ี 5 มณฑล
ของประเทศจีน โดยพบครั้งแรกเม่ือเดือนสิงหาคมท่ีมณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน 
และเชื้อโรคไดแพรกระจายลงไปทางตอนใต ท้ังนี้ทางการจีนฆาหมูไปแลวประมาณ 40,000 ตัว ขณะท่ี              
กรมปศุสัตวยืนยันไขหวัดหมูไมติดคน ยังไมพบระบาดในไทย แตปองกันดวยการชะลอนําเขาสุกรมีชีวิตและ
ผลิตภัณฑสุกรจากจีนเปนระยะเวลา 90 วัน อานเพ่ิมเติม 
 
 

 

 

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2018/09/03/Belt-and-Road-revival-in-Malaysia-Sime-Darby-and-COFCO-ink-agreement-over-palm-oil
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2018/09/03/Belt-and-Road-revival-in-Malaysia-Sime-Darby-and-COFCO-ink-agreement-over-palm-oil
https://www.bangkokpost.com/news/general/1535918/livestock-officials-on-guard-against-african-swine-fever.
https://www.reuters.com/article/us-china-swinefever-asia/african-swine-fever-in-china-almost-certain-to-spread-in-asia-fao-idUSKCN1LN0WL
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/15/national/science-health/swine-fever-virus-discovered-gifu-previously-unreported-type-japan/#.W6DTayQzbcs
http://news.thaipbs.or.th/content/274537


 

3 
 

3. Saudi Arabia tells WTO it plans to adopt plain tobacco packaging 
13 September, 2018, Reuters - Saudi Arabia notified the World Trade Organization on 
Wednesday that it plans to adopt plain packaging of tobacco products, a public health 
measure strongly opposed by major tobacco firms.  Read more 
 

ซาอุดอิาระเบยีแจงแผนการใชบรรจุภัณฑบุหรี่ซองเรยีบตอองคการการคาโลก 
13 กันยายน 2561, Reuters – ซาอุดิอาระเบียแจงตอองคการการคาโลกเม่ือวันพุธท่ีผานมา (12 กันยายน 
2561) วามีแผนการท่ีใชบรรจุภัณฑบุหรี่แบบซองเรียบแลว ท้ังนี้มาตรการสาธารณสุขดังกลาวถูกตอตานอยาง
รุนแรงจากบริษัทยาสูบรายใหญ อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

4. Negotiated Deal Stands For UN Tuberculosis Declaration  
18 September 2018, Intellectual Property Watch - The negotiated deal over the language of 
the United Nations political declaration on tuberculosis, a landmark in the fight against TB, 
has been maintained by member states and was finalised on 14 September, marking the end 
of intense negotiations over language on intellectual property flexibilities in the document.  
Read more 
 
 

ขอตกลงของการเจรจาสนับสนุนปฏญิญาแหงสหประชาชาตวิาดวยการตอสูกับวัณโรค 

18 กันยายน 2561, Intellectual Property Watch – ประเทศสมาชิกคงไวซ่ึงขอตกลงของการเจรจาใน

ประเด็นภาษาท่ีใชในปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติวาดวยการตอสู

กับวัณโรคซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในการตอสูกับวัณโรค และไดจัดทําขอสรุปแลวเม่ือวันท่ี 14 กันยายนท่ีผานมา

หลังการเจรจาท่ีเขมขนในประเด็นการใชภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชความยืดหยุนของทรัพยสินทางปญญา อาน

เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

 
 
5. Tmall enables Thai bottled bird’s nest to tap Chinese market  
18 September 2018, The Nation - ALIBABA’S B2C e-commerce platform, Tmall, yesterday 
launched its Tmall Discovery campaign to bring Thai bottled bird’s-nest to the Chinese 
market.  Read more 
 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-tobacco/saudi-arabia-tells-wto-it-plans-to-adopt-plain-tobacco-packaging-idUSKCN1LS2QJ
https://www.reuters.com/article/us-saudi-tobacco/saudi-arabia-tells-wto-it-plans-to-adopt-plain-tobacco-packaging-idUSKCN1LS2QJ
http://www.ip-watch.org/2018/09/18/negotiated-deal-stands-un-tuberculosis-declaration/
https://www.reuters.com/article/us-saudi-tobacco/saudi-arabia-tells-wto-it-plans-to-adopt-plain-tobacco-packaging-idUSKCN1LS2QJ
https://www.reuters.com/article/us-saudi-tobacco/saudi-arabia-tells-wto-it-plans-to-adopt-plain-tobacco-packaging-idUSKCN1LS2QJ
http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30354822
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ทมีอลลผนกึ 3 แบรนดรังนกไทยขายวัยรุนจนี-เกษตรเรงแกกฎหมายหวังสงออกเพิม่ 
1,000 ลาน 
19 กันยายน 2561, ขาวสด - เว็บไวตทีมอลล Tmall.com ของอาลีบาบา จับมือกับเจาของผูผลิตรังนกแบบ

ขวด 3 ยี่หอดัง คือ ทวิน โลตัส แบรนด และไนนเนส เพ่ือเปดตัวแคมเปญทีมอลล ดีสคัฟเวอรี่ ท่ีนํารังนกแบบ

ขวดของไทยไปขายบนทีมอลลแพลตฟอรม ถือเปนโอกาสดีของตลาดรังนกประเทศไทยท่ีจะมีชองทางการ

จําหนายเพ่ิมข้ึน อานเพ่ิมเติม 
 

 

6. China ‘protects environment’ in its Belt and Road initiative 
18 September 2018, The Nation - China has been ensuring high environment protection 
standards in all its projects under the Belt and Road Initiative in Southeast Asia and 
elsewhere, the leader of a Chinese government environmental agency said.  Read more 

จนี “ปกปองสิ่งแวดลอม” ภายใตโครงการเสนทางสายไหมใหม 
18 กันยายน 2561, เดอะเนชั่น – ผูนําหนวยงานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลจีนกลาววา จีนใหความสําคัญกับ
มาตรฐานการปองกันสิ่งแวดลอมในทุกโครงการท่ีเกิดข้ึนภายใตโครงการเสนทางสายไหมใหม ท้ังในเขตภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและท่ีอ่ืน ๆ อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

7. Thailand leaps ahead on efficiency index  
23 September 2018, Bangkok Post - Thailand is now ranked 27th among 56 countries ranked 
on the Bloomberg Health Care Efficiency Index, up from 41st place last year, said Public 
Health Minister Piyasakol Sakolsatayadorn Sunday, citing the 2018 rankings published last 
week.   Read more 

ดัชนปีระสทิธภิาพสุขภาพไทยขึ้น 14 อันดับร้ังที่ 27 ของโลก 
22 กันยายน 2561, Hfocus - ดัชนีประสิทธิภาพสุขภาพท่ัวโลกป 2561 จัดอันดับ ฮองกง สิงคโปร และสเปน 
เปนประเทศท่ีคุมคาและมีประสิทธิภาพทางสาธารณสุขมากท่ีสุด สวนไทยข้ึนมาจากอันดับท่ี 41 เปนอันดับท่ี 
27 ดานสหรัฐอเมริกาครองแชมปประเทศท่ีประชาชนเสียเงินไมคุมคาตอการบริการสาธารณสุขมากท่ีสุด อาน
เพ่ิมเติม 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_1589575
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30354741
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30354741
https://www.bangkokpost.com/news/general/1545346/thailand-leaps-ahead-on-efficiency-index.
https://www.hfocus.org/content/2018/09/16374
https://www.hfocus.org/content/2018/09/16374
https://www.hfocus.org/content/2018/09/16374


 

5 
 

8. Japan, US, EU agree to co-sponsor proposal to reform WTO, China in 
sight 

26 September 2018, Mainichi (Kyodo) - Trade ministers from Japan, the United States and 
the European Union agreed Tuesday to co-sponsor a proposal to reform the World Trade 
Organization as part of an effort to prevent Chinese industrial subsidies from distorting the 
global market.  Read more 
 

ญี่ปุน-สหรัฐ-สหภาพยุโรปรวมเสนอการปฏริปูองคการการคาโลกหวังสกัดผลกระทบ
จากจนีอุดหนนุภาคอุตสาหกรรม 

26 กันยายน 2561, สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) - รัฐมนตรีกระทรวงการคาจากญี่ปุน สหรัฐ และสหภาพยุโรป 
(EU) ตกลงท่ีจะรวมมือกันสนับสนุนขอเสนอการปฏิรูปองคการการคาโลก (WTO) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความ
พยายามท่ีจะปองกันไมใหเงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลจีนบิดเบือนปจจัยพ้ืนฐานของตลาดโลก 
อานเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

9. Administrative Court rejects tobacco companies’ appeal against graphic 
health warning 

27 September 2018, Thai PBS - The Central Administrative Court has rejected an appeal of 
tobacco companies to revoke Public Health Ministry’s graphic health warning covering 85 
percent of cigarette packs on ground that the ministry is legally bound to protect the health of 
the public.  Read more 

ศาลยกฟอง! บรษัิทบุหรี่ขอเพกิถอนประกาศ – คําเตอืน 85%บนซองบุหรี ่
27 กันยายน 2561, โพสตทูเดย - ศาลปกครอง"ยกฟอง"คดีบริษัทบุหรี่ขอเพิกถอนประกาศรูปภาพขอความ 
คําเตือน 85% บนซองบุหรี่ ชี้กระทรวงสาธารณสุขใชอํานาจตามกฎหมายเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด อานเพ่ิมเติม 
 
 
  

 

 

https://mainichi.jp/english/articles/20180926/p2g/00m/0bu/026000c
https://www.ryt9.com/s/iq29/2892128
https://www.thaipbsworld.com/administrative-court-rejects-tobacco-companies-appeal-against-graphic-health-warning/
https://www.posttoday.com/social/general/565744
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ITH Announcement  
 
International Trade and Health Conference 2018 
Theme:   Belt and Road Initiative:  Opportunities and Challenges for Health 
Date:  15-16 November, 2018 
Place:  Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok   
For more information please visit http://ihppthaigov.net/ith/ 
 

การประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพประจําป 2561  

หัวขอ   :  เสนทางสายไหมใหม : โอกาสและความทาทายตอสุขภาพ 

วัน      : 15-16 พฤศจิกายน 2561 

สถานท่ี :  โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://ihppthaigov.net/ith/    

    

International Trade and Health Training (The Basic Course) 
Date:  21-23 November, 2018 
Place:  Richmond Hotel, Nonthaburi  
For more information please visit http://ihppthaigov.net/ith/ 
 

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 มีทุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพใหกับผูท่ีสนใจงานดานการคาระหวางประเทศและ
สุขภาพ เชน การนําเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ การเขารวมฝกอบรม เปนตน  ทานสามารถขอ
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 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 

 
 

 
 

 
 

https://www.anantara.com/en/riverside-bangkok
http://ihppthaigov.net/ith/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/location.aspx
http://ihppthaigov.net/ith/
http://www.richmondhotel-resort.com/en/default.aspx
http://ihppthaigov.net/ith/
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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