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1. WHO certifies Thai anti- HIV drug  

2 November, 2018, Bangkok Post - The World Health Organization has certified the 
Government Pharmaceutical Organization's antiretroviral drug Efavirenz, and the GPO is 
now looking to overseas sales.  GPO chairman Sopon Mekthon said on Friday that Efavirenz 
is the first drug developed in Thailand and Asean to pass the WHO Prequalification 
Programme and be included in the WHO's prequalified list.   Read more 

องคการอนามัยโลก รับรองยาตานไวรัสเอดส รายแรกของไทย 
2 พฤศจิกายน 2561, ขาวสด –  เม่ือวันท่ี 2 พ.ย. ท่ีผานมา ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี  

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม (บอรดอภ.) แถลงความสําเร็จในการบรรจุยาตาน

ไวรัสเอดสจนไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลกวา ยาเอฟฟาไวเรนส(EfavirenzTablets)                 

600มิลลิกรัม ขององคการเภสัชกรรมเปนยารายการแรกของประเทศไทยและเปนประเทศเดียวในกลุม

อาเซียนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสากล WHO Prequalification Program (WHO PQ) จากองคการ

อนามัยโลก อานเพ่ิมเติม 

 
  

 

2. Members discuss role of IP in promoting new business, health impacts 
through competition 

8 and 9 November, 2018, WTO - WTO members discussed how intellectual property (IP) can 
catalyse growth in infant businesses and how its link with competition law and policy can 
foster public health objectives at a meeting of the Council for Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS) on 8-9 November. Members also agreed to grant the 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) permanent observer status in the 
TRIPS Council.  Read more 

สมาชกิอภปิรายบทบาทของทรัพยสนิทางปญญาในการสงเสรมิธุรกจิใหม,ผลกระทบ
ตอสุขภาพผานการแขงขัน 
8-9 พฤศจิกายน 2561, องคการการคาโลก – สมาชิกองคการการคาโลกอภิปราย ถึง การนําทรัพยสินทาง
ปญญามาชวยกระตุนการเติบโตของธุรกิจใหมและความเชื่อมโยงกับกฎหมายการแขงขันทางการคาและ
นโยบายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข ในการประชุมคณะมนตรีสําหรับสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีเก่ียวกับการคา ( Council for TRIPS) เม่ือวันท่ี 8-9 พฤศจิกายน นอกจากนี้สมาชิกไดเห็นชอบให
คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (GCC) มีสถานะเปนผูสังเกตการณถาวรในคณะมนตรีทริปส.  อาน
เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

 

 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1569274/who-certifies-thai-anti-hiv-drug.
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1772152
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_09nov18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_09nov18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_09nov18_e.htm
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3. China, Thailand ink trade deal  
8 November 2018, Bangkok Post - Thailand and China on Wednesday signed a comprehensive 
framework agreement to enhance trade and the economic partnership between the two 
nations. The cooperation agreement, effective immediately, covers seven key areas: trade, 
investment, science and technology, digital, tourism, finance, and regional economic 
cooperation. On trade, the two countries aim to double two-way trade to US$ 140 billion (4.6 
trillion baht) by 2021 from $73.67 billion in 2017.  Read more 

จนีและไทยรวมลงนามในขอตกลงการคา 
8 พฤศจิกายน 2561, บางกอกโพสต - ไทย - จีนไดลงนามในขอตกลงกรอบความตกลงเพ่ือสงเสริมการคาและ
การเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศ โดยมีผลในทันที ท้ังนี้ขอตกลงครอบคลุมประเด็นหลัก            
7 ประเด็น ไดแก การคา, การลงทุน, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ดิจิทัล, การทองเท่ียว, การเงินและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในดานการคาท้ังสองประเทศมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมการคาสองทางจาก 
73.67 พันลานดอลลารในปพ. ศ. 2560 เปน 4.6 ลานลานบาท ภายในปพ. ศ. 2564 อานเพ่ิมเติม
ภาษาอังกฤษ 

 

4. The 33rd ASEAN Summit and Related Summits will be held in Suntec 
Convention Centre, Singapore from 11-15 November 2018. 

10 November 2018, Prime Minister’s Office - Singapore will host the 33rd ASEAN Summit 
and Related Summits at Suntec Singapore Convention Centre from 11 to 15 November. The 
ASEAN Leaders are expected to adopt the ASEAN Smart Cities Framework and take stock 
of ASEAN’s achievements this year in strengthening ASEAN’s resilience and innovation. The 
ASEAN Leaders, together with their counterparts from other Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) Participating Countries, are expected to discuss the progress of 
the RCEP negotiations at the 2nd RCEP Summit.  Read more 

พาณชิย’ รวมทัพนายกฯ ประชมุสุดยอดอาเซยีน พรอมลงนามความตกลง 
E-Commerce และเรงถกผูนํา RCEP 

8 พฤศจิกายน 2561, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ -  ‘พาณิชย’ เผยเตรียมลงนามความตกลง                     
E-Commerce ของอาเซียน และถกเขมเรงเจรจา RCEP เตรียมเสนอผลคืบหนาตอการประชุมผูนํา 16 ชาติ 
RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 และการประชุมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 10 - 15 
พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปรการประชุมระดับผูนําในครั้งนี้ ผูนําอาเซียนจะมีการพบหารือกับ  
สภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ซ่ึงในปนี้ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกับขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (Belt and Road Initiative) การจัดตั้งเวทีหารือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องการปรับประสานยุทธศาสตรดานดิจิทัลในระดับภูมิภาคอาเซียน การหารือเพ่ือ
พัฒนางานดานความม่ันคงทางไซเบอร และการจัดตั้งคณะทํางานดานการปฏิรูปการอํานวยความสะดวกทาง
การคา อานเพ่ิมเติม 

 

 

https://www.bangkokpost.com/business/news/1571866/china-thailand-ink-trade-deal.
https://www.bangkokpost.com/business/news/1571866/china-thailand-ink-trade-deal.
https://www.bangkokpost.com/business/news/1571866/china-thailand-ink-trade-deal.
https://www.pmo.gov.sg/newsroom/33rd-asean-summit-and-related-summits
http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-ร่วมทัพนายกฯ-ประชุมสุดยอดอาเซียน-พร้อมลงนามความตกลง-e-commerce-และเร่งถกผู้นำ-rcep.html
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5. WTO issues compliance panel report regarding Thai measures on 

imported cigarettes 
12November 2018, WTO - On 12 November the WTO circulated the compliance panel report 
in the dispute initiated by the Philippines in “Thailand — Customs and Fiscal Measures on 
Cigarettes from the Philippines — Recourse to Article 21.5 of the DSU by the Philippines” 

(DS371).  Read more 
 

WTO เผยไทยลมเหลวตอการปฏบัิตติามพนัธกรณเีรื่องการนําเขาบุหรี ่
15 พฤศจิกายน 2561, มติชนออนไลน - เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายนท่ีผานมา เว็บไซตองคการการคาโลก 

(WTO) และสํานักขาวรอยเตอรไดเผยแพรคําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (WTO's 

Dispute Settlement Body) โดยระบุวาประเทศไทยไมไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ WTO กอนหนานี้

เ ก่ียวกับกรณีพิพาทเรื่องภาษีบุหรี่นําเขา ซ่ึงหนึ่งในนั้นรวมถึงการฟองคดีอาญาบริษัทผูนําเขาบุหรี่                        

ฟลลิป มอรริส (ไทยแลนด) ในขอหาสําแดงราคบุหรี่ต่ํากวาความเปนจริง ระบุไทยตองดําเนินการใหเปนไปตาม

คําวินิจฉัยกอนหนานี้ อานเพ่ิมเติม  
 

 
 
6. Thailand to be Asia’s first to enforce plain cigarette packs 
14 November 2018, Bangkok Post - The Public Health Ministry on Wednesday approved a 
draft regulation requiring plain cigarette packaging, and will also change the compulsory 
pictures reinforcing the warning that smoking is hazardous to health.  Read more 

กระทรวงสาธารณสุขผานกฎหมายซองบุหรีแ่บบเรยีบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลติภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2560 เปนประเทศแรกของเอเชยี 

14 พฤศจิกายน 2561, สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงสาธารณสุข โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติเตรียมประกาศใชอนุบัญญัติ “ซองบุหรี่แบบเรียบ” 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 เปนประเทศแรกของเอเชีย และเปนประเทศท่ี 11 ของโลก   
อานเพ่ิมเติม 
 
  

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/371rw_e.htm
https://www.matichon.co.th/foreign/news_1227653
https://www.bangkokpost.com/news/general/1575750/thailand-to-be-asias-first-to-enforce-plain-cigarette-packs.
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/119183/
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7. WTO members adopt roadmap for reducing technical barriers to trade 
16 November 2018, WTO - WTO members achieved a breakthrough at a 14-15 November 
meeting of the Committee on Technical Barriers to Trade (TBT) by agreeing on a list of 
recommendations that aim at reducing obstacles to trade and improving implementation of 
the WTO’s TBT Agreement. Members also discussed 62 specific trade concerns at the 
committee meeting, including eight new concerns. In addition, the committee welcomed a 
new “best practices” guide for national TBT Enquiry Points.   

 New specific trade concerns include Dominican Republic – Regulation on cosmetic 
and hygiene products 

Read more  

สมาชกิองคการการคาโลกรับรองแผนกลยุทธลดอุปสรรคทางเทคนคิตอการคา 
16 พฤศจิกายน 2561, องคการการคาโลก – สมาชิกองคการการคาโลกประสบความสําเร็จในการประชุม
คณะกรรมการวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) ระหวางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน  โดยท่ีประชุม
เห็นชอบกับขอเสนอแนะท่ีมุงการลดอุปสรรคในการคาและพัฒนาการดําเนินงานตามความตกลงวาดวย
อุปสรรคทางเทคนิคตอการคาขององคการการคาโลก นอกจากนี้สมาชิกไดอภิปรายถึงประเด็นท่ีถูกหยิบยกเปน
ขอกังวลเก่ียวกับการคาท่ีเฉพาะเจาะจง 62 ขอรวมถึงขอกังวลใหมจํานวน 8 ขอ นอกจากนี้คณะกรรมการ
ไดรับรอง  "แนวทางปฏิบัติท่ีดี : best practices " ฉบับใหมสําหรับศูนยตอบขอซักถามเก่ียวกับความตกลงวา
ดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาของประเทศ 
 ขอหวงกังวลการคาเฉพาะเจาะจงรายใหมรวมถึงสาธารณรัฐโดมินิกัน – กฎระเบียบดานเครื่องสําอาง

และผลิตภัณฑสุขอนามัย 
อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 
 

 

8. BDMS, Ping An Good Doctor announce strategic cooperation, new 
medical solution for Chinese patients 

20 November 2018, The Nation - Bangkok Dusit Medical Service (BDMS), the largest 
healthcare network in Thailand, on Tuesday signed a memorandum of understanding with 
China’s leading one-stop medical service eco-platform, Ping An Good Doctor (PAGD). Under 
the MoU, the two medical-service giants will exchange their experienced medical resources 
and world-class brand offerings, introducing a fast track for Chinese patients through building 
a comprehensive medical service system.  Read more 
 
 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/tbt_16nov18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/tbt_16nov18_e.htm
http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30358956
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BDMS พรอมโรดโชวรกุตลาดจนี ตอบโจทยเทรนดสุขภาพมาแรง 
20 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพธุรกิจ - กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS เซ็นสัญญาความรวมมือกับ Ping An 

Good Doctor (PAGD) แพลตฟอรมออนไลนดานการแพทยและการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งของจีน                   

พรอมประเดิมโรดโชวรุกตลาดจีน หวังสรางทางเลือกใหม ตอบโจทยเทรนดสุขภาพมาแรงในจีน อานเพ่ิมเติม 

 

 
 

ITH Announcement  
 
International Trade and Health Conference 2018 

The fifth ITH annual conference under the theme of "Belt and Road Initiative: Opportunity 
and Challenges for Health” was successfully convened  on 15-16 November 2018 in 
Bangkok  by the National Commission on International Trade and Health Studies (NCITHS), 
International Trade and Health Programme (ITH), and partners.  
     There were more than150 national and international experts in various disciplines 

participating in the Conference. They shared the cutting-edge knowledge on the China’s BRI 
including economic and geopolitical motivation  and culture,  involving over 70 countries and 
discussed its potential impacts on health and health systems in Thailand and in the global 
community.   Policy recommendations on the BRI and health were developed  and agreed 
upon by the participants at the conclusion of the conference. 
     For more information, please visit our website  
 

การประชุมวชิาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ  ประจําป 2561 

การประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ  ครั้งท่ี 5 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15-16 พฤศจิกายน  2561 ณ 
กรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ “เสนทางสายไหมใหม : โอกาสและความทาทายตอสุขภาพ” โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ  แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ  และภาคีเครือขาย 
การประชุมครั้งนี้มี ผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศจํานวนมากกวา
150 คน โดยไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณท่ีเก่ียวของกับขอริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง
ของประเทศจีนท้ังในประเด็นเศรษฐกิจ ภูมิศาสตรการเมืองและวัฒนธรรม ในขณะนี้มีประเทศตางๆเขารวม
มากกวา     70 ประเทศ และไดมีการอภิปรายเก่ียวกับผลกระทบของขอริเริ่มดังกลาวตอสุขภาพ และระบบ
สุขภาพในประเทศไทยและในประชาคมโลกดวย  ท้ังนี้ท่ีประชุมฯไดเห็นชอบตอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เก่ียวกับเสนทางสายไหมใหม (BRI) และสุขภาพดวย  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  เว็บไซตของเรา   

 
 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/819044
http://iththailand.net/ith-conference/international-trade-and-health-ith-conference-2018
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International Trade and Health Training (The Basic Course) 

More than 30  participants  from the Ministry of Public Health , Ministry of Foreign Affairs, 
Ministry of Commerce, academics, and  Global Health Scholars joined  the Basic Course on 
international trade and health, organized by the ITH,  at the  Riverine Place, Nonthaburi on 
21-23November 2018. 
For more information, please visit our website 
 

การฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ 
เม่ือวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2561 เจาหนาท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
พานิชย พรอมดวยนักวิชาการและผูเขารวมโครงการ Global Health Scholars จํานวนมากกวา 30 คน  เขา
รวมฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ซ่ึงจัดโดยแผนงาน ITH  ณ ริเวอรไรน 
เพลส จ.นนทบุรี  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  เว็บไซตของเรา 
 
 
 

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 

 
 

 
 

http://iththailand.net/ith-training-and-workshop/%E0%B8%BAbasic-training-21-23-nov-2018
http://iththailand.net/ith-training-and-workshop/%E0%B8%BAbasic-training-21-23-nov-2018
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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