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1.  FDA: Thailand to be trans fat-free in January  

16 July, 2018, Bangkok Post - The Food and Drug Administration said Thailand would be 
free of trans-fat foods after a ban takes effect early next year. A Public Health Ministry 
notification published in the Royal Gazette on Friday bans the production, imports and sale of 
partially hydrogenated oils, as well as food containing them, effective 180 days from the 
publication date, or Jan 9 next year.  Read more 
 
Related news 

- Facing the trans fat ban-Most fast food players say they are ready  
 

อย.แจงอันตรายไขมันทรานส หามใช ม.ค.ป 62  
16 กรกฎาคม 2561, ไทยรัฐออนไลน - เลขาฯ อย. แจงยกเลิกใชไขมันทรานสในป 62 ท้ังการผลิตใน
ประเทศและนําเขา ลดความเสี่ยงคนไทยเปนโรคหัวใจ จากอาหารของทอด โดนัท พัฟฟ พาย เปนอันตรายตอ
รางกาย อานตอ 
 

 

2. Medical Tourism Will Help Thai Pharma Sector Reach $9.4BN by 2020 
17 July 2018, Pharmaceutical Executive - The pharmaceutical market in Thailand is projected 
to witness a compound annual growth rate (CAGR) of 10% to reach $9.47bn in 2020, 
according to data and analytics company GlobalData.  Read more 
 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจะชวยใหธุรกิจยาไทยแตะ 9.4 พันลานเหรียญได ภายในป  2563   
17 กรกฎาคม 2561, Pharmaceutical Executive – ขอมูลจากบริษัทวิเคราะหขอมูล GlobalData 
พบวาตลาดยาในประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวตอป ((CAGR) อยูท่ี 10% และจะแตะ 9.47 พันลาน
เหรียญ ในปพ. ศ. 2563 อานตอภาษาอังกฤษ 
 

 

3. Honduras files appeal against WTO panel ruling on tobacco plain 
packaging requirements 

19 July 2018, WTO - Honduras filed an appeal on 19 July against a WTO panel report in the 
case brought by Honduras in “Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, 
Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco 
Products and Packaging” (DS435). The panel circulated its report on 28 June 2018.   Read more 

 

 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1504530/fda-thailand-to-be-trans-fat-free-in-january.
https://www.bangkokpost.com/news/general/1504670/facing-the-trans-fat-ban.
https://www.thairath.co.th/content/1335735
http://www.pharmexec.com/medical-tourism-will-help-thai-pharma-sector-reach-94bn-2020
http://www.pharmexec.com/medical-tourism-will-help-thai-pharma-sector-reach-94bn-2020
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds435apl_19jul18_e.htm
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WTO ฟนธง…ออสเตรเลียไมผิดคดีบุหรี่ซองเรียบ 
12 กรกฎาคม 2561,กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ – WTO ตัดสินใหออสเตรเลียชนะคดีท่ีถูกยูเครน 
ฮอนดูรัส สาธารณรัฐโดมินิกัน คิวบา และอินโดนีเซีย ฟองวาการออกกฎหมาย "ซองบุหรี่แบบเรียบ หรือ 
plain packaging" หามแสดงเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณใดบนซองบุหรี่ และขนาด แบบ และสีของ
ตัวอักษรท่ีเขียนบนซองบุหรี่ตองเปนแบบเดียวกันเทานั้น ไมขัดกับพันธกรณีของ WTO และไมถือเปนการ
ละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังไมไดสรางอุปสรรคทางการคาเกินจําเปน  
อานตอ https://gnews.apps.go.th/news?news=22962 
 

 

4. Herbal medicine boom on the cards  
20 July 2018, Bangkok Post - With the aim of developing Thailand as a "world herb hub" 

within the next 20 years, government and private agencies inked an agreement yesterday to 
help advance the development and professional use of herbs for better health.  Read more  
 
เตรียมดันไทยเปน ฮับสมุนไพรโลก 
19 กรกฎาคม 2561 ,กรุงเทพธุรกิจ - มหกรรมสมุนไพรครั้งท่ี 15 เผยสมุนไพรสรางรายไดปละ สองแสนลาน
บาท เตรียมดันเปน “world medical hub”  มีมูลคาผลิตภัณฑสมุนไพร 1.21 -2.95 ลานลานบาท อานตอ 
 

 

5. Mine owner rejects report findings  
25 July 2018, Bangkok Post - Akara Resources Plc has disputed the findings of a report which 
indicated possible toxic leaks from a tailings storage facility at its gold mine in Phichit.  Read 
more 

มติชี้ชัด บอกักเก็บเหมืองแรอัครา “รั่วซึม” พบโลหะหนักเกินคามาตรฐาน 
21 กรกฎาคม 2561, The Bangkok insight - คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง มีมติบอกักเก็บกากแรท่ี 1
ของบริษัท อัครามีการรั่วซึมจริง หลังมีขอมูลยืนยันวาภายหลังหยุดการประกอบกิจการในป 2560-2561 
คุณภาพน้ําผิวดินและน้ําบอสังเกตการณมีคาโลหะหนักเกินกวาคามาตรฐาน อานตอ 
  

 

 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1506470/herbal-medicine-boom-on-the-cards
http://daily.bangkokbiznews.com/detail/338964
https://www.bangkokpost.com/news/general/1509426/mine-owner-rejects-report-findings
https://www.bangkokpost.com/news/general/1509426/mine-owner-rejects-report-findings
https://www.thebangkokinsight.com/27990
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6. The Ministry of Public Health set up the Working Group to study the 

impact of the CPTPP on health 
26 July 2018 (ITH) - The Permanent Secretary of the Ministry of Public Health (MOPH) has 
appointed the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP) Health Working Group to study the impact of the CPTPP on health. This Working 
Group is chaired by Dr Supakit Sirilak, Chief Inspector General of the Ministry of Public 
Health and secretariat by ITH and MOPH staff.  Members of this Working Group are from 
concerned public and private sectors. This Working Group is working in parallel with the 
Ministry of Commerce and its study will be the inputs for decision making of policy makers 
whether or not Thailand should join the CPTPP. 
 
Related news 

- Public hearings on CPTPP to run nationwide from August  
 

สธ ต้ังคณะทํางานศึกษาผลกระทบของความตกลง CPTPP ดานสุขภาพ 

วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม (ITH) - ๒๕๖๑ นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดลงนามแตงตั้ง
คณะทํางาน CPTPP เพ่ือศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของความตกลงท่ีครอบคลุมและกาวหนาสําหรับ
หุนสวนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership :CPTPP ) ตอระบบสาธารณสุขไทย โดยมีนายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ หัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเปนประธานและนักวิชาการแผนงานพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและ
สุขภาพเปนเลขานุการคณะทํางานฯ โดยมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนเปน
คณะทํางานฯ ซ่ึงคณะทํางานฯชุดนี้จะทํางานคูขนานกับกระทรวงพาณิชย และผลการศึกษาวิเคราะหฯของ
คณะทํางานนี้จะเปนขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายในการเขารวมเปนสมาชิกความตก
ลง CPTPP  
 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 

- พาณิชย" เปดกวางฟงทุกภาคสวนเขารวม CPTPP 
 

 

7. US fights Chinese influence with a $113m investment in Asia 
31 July 2018, BBC News - The US is set to spend $113m on digital economy, energy and 
infrastructure in Asia, a move seen as an attempt to counter China's growing influence. The 
Trump administration strategy to build influence with a regional grouping identified as the 
"Indo-Pacific", which includes the US west coast, South East Asian nations and India, is seen 
as a response to China's Belt and Road initiative. Read more          
 

 

http://www.bangkokpost.com/business/news/1508870/public-hearings-on-cptpp-to-run-nationwide-from-august.
http://www.dailynews.co.th/economic/656529
https://www.bbc.co.uk/news/business-45015403
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Related news 
US, Australia combat Indo-Pacific disease  
26 July 2018, news.com.au - The announcement follows Mike Pompeo and James Mattis 
confirming America's strong commitment to the Indo-Pacific in the face of China expanding 
its influence.  The US and Australia have formed a partnership to combat the threat posed by 
highly pathogenic infectious diseases in the Indo-Pacific.  Read more 
 

สหรัฐทุม 3.7 พันลานบาทลงทุนโดยตรงในอินโด-แปซิฟก 
31 กรกฎาคม 2561, เดลินิวส - รัฐบาลวอชิงตันประกาศการลงทุนโดยตรงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก ดวยการ
ตั้งกองทุนมูลคามากกวา 113 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 3,700 ลานบาท นัยวาเปนการสงสัญญาณ
เริ่มตนขอทาชนกับแผนยุทธศาสตร "หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง" ของจีน  อานตอท่ี 
 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 

สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียรวมมือกันเพ่ือตอสูกับโรคติดเชื้อในอินโดแปซิฟก 
26 กรกฎาคม 2561, New.com.au : สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียไดรวมมือกันเพ่ือตอสูกับภัยคุกคามจาก
โรคติดเชื้อในอินโดแปซิฟก  โดยสรางความรวมมือจากหลายภาคสวนในการเสริมสรางความม่ันคงดานสุขภาพ
อานตอภาษาอังกฤษ 
 

 

8. The Ministry of Commerce urged Thailand to be the world’s top five 
Halal exporters 

31 July 2018, Daily News - The Ministry of Commerce is moving forward to increase the  
potential of entrepreneurs in 5 southern provinces to expand the Halal food market,  hoping 
Thailand to be the world’s top five Halal exporters within 5 years. Read more (Thai)      
                    

พาณิชยดันสงออกสินคาฮาลาลติด 1 ใน 5 ของโลก   
31 กรกฎาคม 2561, เดลินิวส - พาณิชยเดินหนาเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการ 5 จังหวัดภาคใตลุยตลาดอาหาร
ฮาลาล  หวัง 5 ปสงออกติด 1 ใน 5  ของโลก อานตอ 
 
  
  

https://www.news.com.au/world/breaking-news/us-australia-combat-indopacific-disease/news-story/d9f45741b2790d5cf01e5e6533338343
https://www.dailynews.co.th/foreign/657923
https://www.news.com.au/world/breaking-news/us-australia-combat-indopacific-disease/news-story/d9f45741b2790d5cf01e5e6533338343
http://www.dailynews.co.th/economic/658003
http://www.dailynews.co.th/economic/658003
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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:  Bangkok   
For more information please visit http://ihppthaigov.net/ith/ 
 

การประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพประจําป 2561  

หัวขอ   :  เสนทางสายไหมใหม : โอกาสและความทาทายในประเด็นสุขภาพ 

วัน      : 15-16 พฤศจิกายน 2561 

สถานท่ี :  กรุงเทพมหานคร 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 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) 

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (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://ihppthaigov.net/ith/
http://ihppthaigov.net/ith/
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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