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Symposium highlights role of innovative technologies in advancing the 
SDGs 
26 February 2018, WTO - Innovative medical technologies must be developed and promoted 
to reach those in greatest need and to realize the health-related United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs), participants noted at an inter-agency symposium held on 26 
February at the headquarters of the World Health Organization (WHO) in Geneva.  Read more 

Related news 
- Azevêdo stresses how access to medical technologies can promote healthy lives  

 
ประชุมสัมมนาเนนบทบาทของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทยตอ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 
26 ก.พ. 2561 องคกรการคาโลก –ในการประชุมสัมมนาวชิาการที่จัดโดยองคการอนามัยโลก องคการ
ทรัพยืสินทางปญญาโลก และองคการการคาโลก ผูเขารวมประชุมไดใหความสําคัญตอนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการแพทยซึ่งตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความ
ตองการใชมากที่สุด และนําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพดวย อานตอ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ขาวท่ีเกี่ยวของ: 
- Azevêdo  เนน จะเขาถึงเทคโนโลยีทางการแพทยอยางไรจึงจะสามารถโปรโมทเรื่องสุขภาพได 

(ภาษาอังกฤษ) 

 
 

Members adopt catalogue of instruments for managing food safety, animal, 
plant health issues 
6 March 2018, WTO – WTO members successfully concluded almost four years of discussion 
by adopting the “Catalogue of Instruments” available to WTO members for managing sanitary 
and phytosanitary (SPS) issues, at an SPS Committee meeting on 2 March. Members may use 
the catalogue to seek information, initiate consultations and resolve trade frictions on food 
safety, animal and plant health issues.  Read more 
 
Related news 

- Global Food Safety Conference 2018: Governments and Businesses Meet to Form 
Partnerships on Advancing International Food Safety 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_02mar18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra212_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_02mar18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_02mar18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra212_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra212_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/sps_06mar18_e.htm
https://www.mygfsi.com/news-resources/news/press-releases/1356-global-food-safety-conference-2018-governments-and-businesses-meet-to-form-partnerships-on-advancing-international-food-safety
https://www.mygfsi.com/news-resources/news/press-releases/1356-global-food-safety-conference-2018-governments-and-businesses-meet-to-form-partnerships-on-advancing-international-food-safety
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สมาชิกองคการการคาโลก ไฟเขียวประกาศ บัญชีรายการเครื่องมือใน
การจัดการอาหารปลอดภัย สัตวและสุขภาพพชื 

6 ม.ีค. 2561 องคการการคาโลก – หลังจากถกเถียงกันมานานกวา 4 ป ในการประชุมคณะกรรมการ
ประเด็นสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื เมื่อวันที่ 2 ม.ีค สมาชิกองคการการคาโลกลงมติประกาศเห็นชอบ
การใชคูมือบัญชีรายช่ือเครื่องมือ ในการจัดการประเด็นสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ประเทศสมาชิก
สามารถใชบัญชีดังกลาวคนหาขอมูล, หารือ และแกปญหาความขัดแยง ในประเด็นอาหารปลอดภัย
,สัตว และสุขภาพพชื อานตอ(ภาษาอังกฤษ) 
 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 

- การประชุมความปลอดภัยดานอาหารโลก ประจําป 2561: ตอกย้ําความรวมมือระหวางรัฐบาล
และภาคเอกชนดานความม่ันคงทางอาหารระหวางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- การประชุมความปลอดภัยอาหารโลกประจําป 2561 ตอกย้ําความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน 

 
 

 
Thai-EU FTA talks to resume this year 

13 March 2018, Bangkok Post - Thai-EU free trade agreement (FTA) talks are expected to 
resume by the middle of this year, after the bloc late last year agreed to resume political 
contact "at all levels", more than three years after suspending them to protest the 2014 military 
coup.  Read more 

 

พณ.ชง”สมคดิ”ประกาศฟนเจรจาไทย-อยีู ชวงเยอืนยุโรปกลางป 

12 ม.ค. 2561, มตชินออนไลน– นายสนธรัิตน สนธจิิรวงศ รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย กลาว
ภายหลังเอกอัครราชทูตอยีูประจําประเทศไทยเขาพบ เมื่อวันที่ 12 มนีาคม ที่กระทรวงพาณิชยวา สอง
ฝายไดเห็นพองที่จะรื้อฟนการเจรจาเปดการคาเสรี(เอฟทเีอ)ระหวางไทย-อยีู และประกาศอยางเปน
ทางการในกลางปนี้  อานตอ 
 

 
 
Panel established to review Thailand’s compliance with WTO ruling on 
cigarette taxes, duties 
27 March 2018, WTO - At its meeting on 27 March, the Dispute Settlement Body (DSB) 

agreed to establish a second panel to determine whether Thailand has complied with a 
previous WTO ruling regarding Thai customs and fiscal measures on cigarettes from the 
Philippines.  Read more 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/sps_06mar18_e.htm
https://www.mygfsi.com/news-resources/news/press-releases/1356-global-food-safety-conference-2018-governments-and-businesses-meet-to-form-partnerships-on-advancing-international-food-safety
https://www.mygfsi.com/news-resources/news/press-releases/1356-global-food-safety-conference-2018-governments-and-businesses-meet-to-form-partnerships-on-advancing-international-food-safety
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/37733
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/37733
https://www.bangkokpost.com/business/news/1427126/thai-eu-fta-talks-to-resume-this-year
https://www.matichon.co.th/news/873351
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dsb_27mar18_e.htm
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ทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการการคาโลกเรื่อง ภาษี
ยาสูบ ของประเทศไทย 
27 ม.ค. 2561, องคการการคาโลก – ที่ประชุมองคกรระงับขอพิพาทมีความเห็นที่จะจัดประชุมครั้งที่2 
เพื่อลงความเห็น กรณีที่ไทยไดปฏิบัติตามคําตัดสินขององคการการคาโลกเกี่ยวกับภาษีศุลกากรไทยกั 
มาตรการทางการคลัง ในสนิคายาสูบจากประเทศฟลปิปนส อานตอ(ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 

Biopharma caught in the crosshairs of U.S.-China trade tussle 

4 April 2018, FiercePharma - Just a week after Johnson & Johnson chief Alex Gorsky and 
Novartis CEO Vasant Narasimhan expressed longing for stable and fair trade, 
biopharmaceuticals and medical devices have been dragged into the $100 billion trade war 
between the U.S. and China, the world’s two largest economies.  Read more 

Related news 
- US proposes tariffs on 1,300 Chinese goods 

 
สงครามการคาระหวางสหรัฐและจนี กับสนิคาชีวเภสัชภัณฑ  
4 เม.ย. 2561 FiercePharma –เพยีงสัปดาหเดียวหลังจากที่ Johnson & Johnson chief Alex Gorsky และ 
Novartis กรรมการบริหาร Vasant Narasimhan ไดแสดงความปรารถนาที่จะทําการคาที่ยั่งยืนและเทา
เทียม ชีวเภสัชภัณฑ และเครื่องมือแพทย ก็ถูกดึงเขามาในสงครามการคา ลานลานดอลลาร ระหวาง
สหรัฐอเมรกิาและจีน, 2 ผูนําทางเศรษฐกจิของโลก อานตอ(ภาษาอังกฤษ) 

ขาวท่ีเกี่ยวของ 
- จีนเก็บภาษีสินคา้ 106 ชนิดตอบโตส้หรัฐ 

 

 
 
Thailand commits to ‘long-term partnership’ with Alibaba 

22 April 2018, The Nation - Thailand has entered into a strategic partnership with Alibaba to 
drive the development of Thailand’s digital economy and the Eastern Economic Corridor 
under the Thailand 4.0 policy.  Read more 

Related news 
- Alibaba urges higher import duty exemption  

 
 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dsb_27mar18_e.htm
https://www.fiercepharma.com/pharma/despite-industry-wishes-biopharmaceuticals-caught-crosshairs-u-s-china-trade-war
http://money.cnn.com/2018/04/03/news/economy/us-tariffs-china/index.html?iid=EL
https://www.fiercepharma.com/pharma/despite-industry-wishes-biopharmaceuticals-caught-crosshairs-u-s-china-trade-war
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/797888
http://www.nationmultimedia.com/detail/Startup_and_IT/30343690
https://www.bangkokpost.com/business/news/1450699/alibaba-urges-higher-import-duty-exemption
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 “ไทย” จับมอื “อาลบีาบากรุป” ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ปก
หมุดลงทุนสรางดจิทิัลฮับในออีซีี 
19 เม.ย. 2561  ประชาชาติธุรกจิออนไลน – ไทยจับมอือาลบีาบากรุปรวมขับเคลื่อนนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ปกหมุดลงทุนสรางดจิิทัลฮับในออีซี ีพัฒนา SMEs และดาวเดนดานดจิิทัลไทย การสงเสรมิ
การทองเที่ยวผานเทคโนโลยดีจิิทัล พรอมดันสินคาเกษตรไทยสงออกไปจีน อานตอ 

ขาวท่ีเกี่ยวของ 
- อาลบีาบาเรยีกรองยกเวนภาษนีําเขา (ภาษาอังกฤษ) 
- กรมศุลฯ ชงรัฐเคาะขอเสนออาลบีาบา 

 
 
New research project to examine role of trade in dealing with natural 
disasters 
26 April 2018, WTO - The WTO has launched a new research project to help countries 
analyse how trade can help them respond to and recover from natural disasters and build 
resilience to such events. The project has received a donation of CHF 110,000 from Australia 
following a symposium on trade and natural disasters held at the WTO’s headquarters on 26 
April 2018.  Read more 

 

โครงการวจิัยใหมหวังช้ีบทบาทการคาชวยจัดการผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 
26 เม.ย. 2561 องคการการคาโลก - การประชุมสัมมนาเรื่องการคาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
สํานักงานใหญขององคการการคาโลกเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561   องคการการคาโลกไดเปดตัว
โครงการวิจัยเรื่องใหม ซึ่งจะชวยนานาประเทศวิเคราะหวาการคาจะจัดการกับปญหา พลิกฟน
สถานการณจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสรางความยืดหยุนจากเหตุการณดังกลาวไดอยางไร 
โครงการนี้ไดรับเงินสนับสนุน 110,000 ฟรังกสวิสเซอแลนด จากประเทศออสเตรเลีย อานตอ
(ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 
Thailand airs hope to join Trans-Pacific Partnership: Japan minister 
2 May 2018, Mainichi - Thailand has expressed its hope of joining the Trans-Pacific 
Partnership, Japan's minister in charge of the free trade deal said Tuesday.  Read more 

Related news 
- Asia-Pacific nations sign sweeping trade deal without U.S. 

 

 

https://www.prachachat.net/economy/news-145291
https://www.bangkokpost.com/business/news/1450699/alibaba-urges-higher-import-duty-exemption
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/800410
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/devel_26apr18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/devel_26apr18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/devel_26apr18_e.htm
https://mainichi.jp/english/articles/20180502/p2g/00m/0bu/009000c
https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/asia-pacific-nations-sign-sweeping-trade-deal-without-u-s-idUSKCN1GK0JM?il=0
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ไทยเห็นดวยหลักการคาเสรพีรอมใหศกึษากฎระเบยีบ เพื่อรวมเปน
สมาชิก TPP 
1  พ.ค. 2561 รัฐบาลไทย - วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) เวลา 15.00 น. ทําเนยีบรัฐบาล นายโทชิมทิส ึ
โมเทก ิ(H.E. Mr. Toshimitsu Motegi) รัฐมนตรฝีายนโยบายเศรษฐกจิและการคลังญี่ปุน เขาเยี่ยมคารวะ
นายสมคดิ จาตุศรพีทิักษ รองนายกรัฐมนตร ีเพื่อหารอืเกี่ยวกับความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวาง
ไทย-ญี่ปุน ทัง้นี้ ภายหลังการกลาวตอนรับ อานตอ 

ขาวท่ีเกี่ยวของ 
- ประเทศแถบเอเชีย-แปซฟิก ลงนามในขอตกลงการคาโดยปราศจากสหรัฐ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 
 
New book / หนังสอืเลมใหม  
Driving safe trade solutions worldwide:  Supporting farmers, processors 
and traders in developing countries to access global markets 
 
การแกปญหาการคาปลอดภัยทั่วโลก: การสนับสนุนเกษตรกร, ผูแปรรูป และ
ผูคาในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อเขาถงึตลาดโลก (ภาษาอังกฤษ) 

 
Download here  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH) 

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program - IHPP) 
ชัน 3 อาคารคลังพัสด ุซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุร ี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://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11894
https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/asia-pacific-nations-sign-sweeping-trade-deal-without-u-s-idUSKCN1GK0JM?il=0
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/stdf_26feb18_e.pdf
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