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1. High-level session highlights need for closer links between trade and 
environment policies 

2 October, 2018, WTO - Linking trade and environment policies closer together can deliver 
benefits for prosperity and sustainability around the world, panelists said at a high-level 
session hosted by WTO Director-General Roberto Azevêdo and UN Environment Executive 
Director Erik Solheim during the WTO’s Public Forum on 2 October. Key leaders from 
business, government and civil society called for stepped-up action to deliver pro-

environment and pro-trade outcomes that propel the world towards the achievement of the 
Sustainable Development Goals.  Read more 
 
Related resources 

- “Making trade work for the environment, prosperity and resilience” 

- WTO Environmental Database (EDB)  

การประชุมระดับสูงเนนยํ้าความจําเปนในการเชื่อมโยงนโยบายดานการคาและ
สิ่งแวดลอม 
2 ตุลาคม 2561, องคการการคาโลก – การเชื่อมโยงนโยบายดานการคาและสิ่งแวดลอมเขาดวยกันสามารถ
สรางผลประโยชนใหกับความม่ังค่ังและความยั่งยืนไดท่ัวโลก ผูเขารวมการประชุมกลาวในการประชุมระดับสูง
ซ่ึงจัดโดย Roberto Azevêdo ผูอํานวยการองคการการคาโลกและ Erik Solheim  กรรมการบริหารองคการ
สหประชาชาติ  ในการประชุมองคการการคาโลกเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม ท้ังนี้ผูนําจากภาคธุรกิจ รัฐบาลและภาค
ประชาสังคมตางเรียกรองใหเรงการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีเอ้ือประโยชนตอสิ่งแวดลอมและการคา  ซ่ึง
จะเปนแรงขับเคลื่อนใหโลกบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 
2. CP Medical Centre set for 2021 debut; airport rail bid on track  
5 October, 2018, Bangkok Post - Thailand's agricultural conglomerate Charoen Pokphand 
Group (CP) plans to kick off construction of a 15-billion-baht healthcare and medical centre 
next year and expects to roll out commercial services in 2021.  The 50-rai facility marks an 
entirely new business venture for the already diversified company that hopes to promote 
Thailand as an international medical hub.  Read more 
 

ศูนยการแพทยซพีีเตรยีมเปดตัวป พ.ศ. 2564  
5 ตุลาคม 2561, บางกอกโพสต - กลุมธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) มีแผนจะเปดศูนยสุขภาพและ
การแพทยดวยมูลคากวาหนึ่งหม่ืนหาพันลานบาท คาดวาจะเปดใหบริการไดในปพ. ศ. 2564   ศูนยการแพทย

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/envir_03oct18_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/unereport2018_e.htm
https://edb.wto.org/
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/envir_03oct18_e.htm
https://www.bangkokpost.com/business/news/1552322/cp-medical-centre-set-for-2021-debut-airport-rail-bid-on-track.


 

3 
 

ดังกลาวจะถูกกอสรางในพ้ืนท่ีกวา 50 ไร นับเปนธุรกิจใหมสําหรับบริษัทท่ีมีความหลากหลาย และคาดวาจะ
ชวยสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 
 

ขาวท่ีเกี่ยวของ 

- แหลงทุน8โรงพยาบาลใหม “ซพี-ีสหพัฒน”เปดศึกแยงหมอ 

- ซพีจีอทุมหลายแสนลาน สรางเมอืงใหมหมื่นไรท่ีแปดริ้ว รถไฟฟาเขากรุงใน20นาที 

 

3. RPT-REFILE-Fat profits: Asian traders cash in as Europe thirsts for 
waste oils 

11 October, 2018, Reuters - Once surreptitiously dumped down drains in the dead of night, 
Asia’s used cooking oil is fast becoming one of the most sought-after commodities in Europe - 
as a feedstock for biodiesel.  Read more 

พอคาเอเชยีทํารายไดเมื่อยุโรปตองการน้ํามันเหลอืทิ้ง 
11 ตุลาคม 2561, สํานักขาวรอยเตอร – น้ํามันสําหรับปรุงอาหารท่ีใชแลวของชาวเอเชียกลายเปนหนึ่งใน

สินคาโภคภัณฑอันเปนท่ีตองการมากท่ีสุดอยางรวดเร็วในยุโรป จากท่ีเคยตองลักลอบท้ิงลงทอระบายน้ําใน

เวลากลางคืน ท้ังนี้เนื่องจากน้ํามันดังกลาวไดถูกนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล อานเพ่ิมเติม

ภาษาอังกฤษ 
 

 

4. FTA talks being accelerated  
16 October, 2018, Bangkok Post - Negotiators are revving up free trade talks with dialogue 
partners for the remaining months this year and look set to resume talks with the EU and join 
the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), a 
newly formed bloc of 11 Pacific Rim nations excluding the US, next year.  Read more 
 
Related news 

- Despite seed concerns, CPTPP study to proceed  

 

 

https://www.bangkokpost.com/business/news/1552322/cp-medical-centre-set-for-2021-debut-airport-rail-bid-on-track.
https://www.prachachat.net/marketing/news-199759
https://www.matichon.co.th/economy/news_1104042
https://www.reuters.com/article/asia-europe-wasteoil/rpt-refile-fat-profits-asian-traders-cash-in-as-europe-thirsts-for-waste-oils-idUSL4N1WQ3G6
https://www.reuters.com/article/asia-europe-wasteoil/rpt-refile-fat-profits-asian-traders-cash-in-as-europe-thirsts-for-waste-oils-idUSL4N1WQ3G6
https://www.reuters.com/article/asia-europe-wasteoil/rpt-refile-fat-profits-asian-traders-cash-in-as-europe-thirsts-for-waste-oils-idUSL4N1WQ3G6
https://www.bangkokpost.com/business/news/1558750/fta-talks-being-accelerated.
https://www.bangkokpost.com/business/news/1549714/despite-seed-concerns-cptpp-study-to-proceed.
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‘พาณชิย’ เผยความตกลง CPTPP มผีลใชบังคับสิ้นปนี้ พรอมเดนิหนาหารือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรวมประเมนิประโยชน-ผลกระทบ อยางรอบดานกอนเสนอระดับนโยบาย
พจิารณาแนวทางที่เหมาะสมของไทย 
 
5 พฤศจิกายน 2561, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - กระทรวงพาณิชย เผยสมาชิก CPTPP 6 ประเทศ 
ไดใหสัตยาบันเพ่ือยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามความตกลง CPTPP แลว เริ่มนับถอยหลัง 60 วัน กอนท่ีความตกลงจะ
มีผลบังคับใชตามเง่ือนไข ซ่ึงตรงกับวันท่ี 30 ธันวาคม 2561 สวนการเตรียมความพรอมของไทย กระทรวง
พาณิชยอยูระหวางหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลประโยชนและผลกระทบกอนเสนอระดับนโยบาย
พิจารณาการเขารวมเปนสมาชิก CPTPP ของไทยตอไป อานเพ่ิมเติม 
 
 

 

5. Thailand to ban plastic waste imports by 2021 
17 October, 2018, Eco-Business - As waste exporters re-route their trash to Southeast Asia 
following China’s waste ban, Thailand bans imports of plastic waste to prevent the kingdom 
from becoming the world’s next dumping ground.  Read more 
 
Related news 

- Brands ‘should be on the hook’ for their plastic waste 
- Study: Salt sold in Asia has highest levels of plastic contamination 

อนุกรรมการขยะพษิ สรุปชัดหามนําเขา 422 รายการ ป 64 หามนําเขาขยะพลาสตกิ

เด็ดขาด 

17 ตุลาคม 2561, มติชนออนไลน - พ.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและ
เศษพลาสติกท่ีนําเขาจากตางประเทศอยางเปนระบบ ท่ีประชุมไดมีการหารือในการทํางานท่ีผานมา โดยใน
เรื่องตัวเลขรายการสินคาขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีจะมีการประกาศหามนําเขานั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของไดปรับตัว
เลขจาก 432 รายการ เปน 422 รายการ ซ่ึงเปนเรื่องจากเทคนิค และจะนําไปออกเปนประกาศกระทรวง
พานิชยและกรมศุลกากรตามข้ันตอนตอไปคาดวาจะมีผลบังคับไดไมเกิน 6 เดือนนับจากนี้  อานเพ่ิมเติม 
 
 
  

 

http://www.dtn.go.th/index.php/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/พาณิชย์-เผยความตกลง-cptpp-มีผลใช้บังคับสิ้นปีนี้-พร้อมเดินหน้าหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินประโยชน์-ผลกระทบ-อย่างรอบด้าน-ก่อนเสนอระดับนโยบายพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของไทย-2.html
https://www.eco-business.com/news/thailand-to-ban-plastic-waste-imports-by-2021/
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30356289
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/21/study-salt-sold-in-asia-has-highest-levels-of-plastic-contamination/#X0IYYVqy4K1b0whL.99
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1183427
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6. Philip Morris chief lashes out at Hong Kong e-cigarette ban 
Prohibitions are 'illogical' given tobacco health concerns 

Philip Morris International's chief executive has accused Hong Kong regulators of 
"illogical" behavior in proposing a ban on electronic alternatives to cigarettes as the world's 
largest tobacco company fights a widening backlash against devices it sees as key to winning 
over health-conscious consumers.  Read more at 
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Philip-Morris-chief-lashes-out-at-Hong-Kong-e-

cigarette-ban 
 

Related news 
- Call to overturn ban on e-cigarettes in Thailand 

Group calls for ban to be lifted and more regulations put in place as illegal market 
flourishes 

 
- WHO Head Highlights Tobacco Plain Packaging Victory At WTO; Vaping Lobbyists 

Hit Geneva 

ฮองกงเตรยีมสั่งหามการจําหนายบุหรี่ไฟฟา และผลติภัณฑยาสูบแบบใหมๆ เพื่อ

ปกปองสุขภาพของประชาชน 
10 ตุลาคม 2561 – The Bangkok insight, นางแครรี หลํา หัวหนาคณะเจาหนาท่ีบริหารเกาะฮองกง กลาว
ระหวางการแถลงนโยบายประจําปวา คณะบริหารไดรางขอกฎหมายใหมข้ึนมา เพ่ือสั่งหามการนําเขา ผลิต   
จัดจําหนาย และโฆษณาผลิตภัณฑท่ีรูจักกันในชื่อบุหรี่ไฟฟา  ทางดานฟลิป มอรริส อินเตอรเนชันแนล อิงค             
ออกแถลงการณถึงทาทีดังกลาวของฮองกงวา เปนเรื่องโชครายท่ีคณะเจาหนาท่ีบริหารเกาะฮองกงเปลี่ยนใจไป
จากแนวคิดกอนหนานี้ ท่ีจะใหมีการควบคุมบุหรี่ไฟฟาแบบเดียวกับบุหรี่ท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมท่ัวโลก  
ขณะท่ีกลุมแนวรวมกิจการยาสูบ ซ่ึงเปนกลุมตัวแทนอุตสาหกรรมยาสูบ แถลงวา การสั่งหามบุหรี่ไฟฟาท้ังหมด
นั้น มีแตจะทําใหธุรกิจในตลาดมืดไดรับความนิยมมากข้ึน ไมไดชวยปกปองเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และผูบริโภค
แตอยางใด อานเพ่ิมเติม 
 

 

7. European parliament approves curbs on use of antibiotics on farm 
animals 
Move is aimed at halting the spread of ‘superbugs’ resistant to medical treatment  

The European parliament has approved a suite of restrictions on the use of antibiotics on 
healthy farm animals in a bid to halt the spread of “superbugs” resistant to medical 
treatment…Vets will have to provide data on volume and sales of antimicrobial medicines, 
and imported foods will need to meet EU standards, particularly on growth enhancement.  

Read more 

 

 

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Philip-Morris-chief-lashes-out-at-Hong-Kong-e-cigarette-ban
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Philip-Morris-chief-lashes-out-at-Hong-Kong-e-cigarette-ban
http://www.atimes.com/article/call-to-overturn-ban-on-e-cigarettes-in-thailand/
http://www.atimes.com/article/call-to-overturn-ban-on-e-cigarettes-in-thailand/
http://www.atimes.com/article/call-to-overturn-ban-on-e-cigarettes-in-thailand/
http://www.ip-watch.org/2018/10/01/head-highlights-tobacco-plain-packaging-victory-wto-vaping-lobbyists-hit-geneva/
http://www.ip-watch.org/2018/10/01/head-highlights-tobacco-plain-packaging-victory-wto-vaping-lobbyists-hit-geneva/
https://www.thebangkokinsight.com/50887/
https://www.theguardian.com/society/2018/oct/25/european-parliament-approves-curbs-on-use-of-antibiotics-on-farm-animals
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รัฐสภายุโรปอนุมัตขิอหามการใชยาปฏชิวีนะในฟารมเลี้ยงสตัว มุงยับย้ังการ

แพรกระจายเชื้อดื้อยา superbugs 
รัฐสภายุโรปอนุมัติขอหามไมใหฟารมใชยาปฏิชีวนะในสัตวท่ีไมปวย เพ่ือระงับการแพรกระจายของเชื้อ

แบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ หรือ superbugs สัตวแพทยจะตองใหขอมูลเก่ียวกับปริมาณและยอดขาย               

ยาตานจุลชีพ รวมไปถึงอาหารท่ีนําเขาจะตองเปนไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

สารเรงโต อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

 
 
8. FDA denies US ban on fish sauce from Thailand 
25 October, 2018, The Nation - Thailand’S Food and Drug Association (FDA) yesterday 
dismissed reports that the United States has banned the import of fish sauce from Thailand, 
saying they had just asked for more documents from some firms, FDA deputy secretary-

general Dr Poonlarp Chantavichitwong said.  Read more 

อย.-พาณชิยประสานเสยีงยันน้ําปลาไทยไมไดถูกอเมรกิาแบน ระบุมเีพยีง 1 ย่ีหอ         

ถูกเรยีกเอกสารกระบวนการผลติเพิม่เทานั้น 
24 ตุลาคม 2561 กรุงเทพธุรกิจ, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย และสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูปรวมกันแถลงขาวขอเท็จจริงกรณีท่ีมีการเผยแพร
ผานสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดียเก่ียวกับกรณีน้ําปลาไทยถูกประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งหามนําเขา 
โดยนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กลาววา อย.ไดกํากับดูแลการผลิตน้ําปลา
ท่ีผลิตในประเทศไทยท้ังกอนจําหนายและหลังจําหนายสูทองตลาดอยางเขมงวด ท้ังนี้เม่ือป 2560 กระทรวง
สาธารณสุขโดย อย. และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย                       
คลอสตริเดียม โบทูลินัม และสารพิษโบทูลินัม ในตัวอยางน้ําปลา รวม 48 ตัวอยางรวมยี่หอท่ีถูกสหรัฐอเมริกา
ขอตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติมดวย ผลการตรวจวิเคราะหไมพบท้ังสารพิษโบทูลินัมและเชื้อแบคทีเรีย                   
คลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน้ําปลาทุกตัวอยาง จึงขอใหผูบริโภคท้ังชาวไทยและตางประเทศเชื่อม่ันในคุณภาพ
และความปลอดภัยของน้ําปลาท่ีผลิตจากผูผลิตในประเทศไทย อานเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
  

 

https://www.theguardian.com/society/2018/oct/25/european-parliament-approves-curbs-on-use-of-antibiotics-on-farm-animals
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30357106
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/816584


 

7 
 

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 www.iththailand.net 
 

การประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพประจําป 2561  
หัวขอ   :  เสนทางสายไหมใหม : โอกาสและความทาทายตอสุขภาพ 
วัน      : 15-16 พฤศจิกายน 2561 
สถานท่ี :  โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.iththailand.net 
    

    

International Trade and Health Training (The Basic Course) 
Date:  21-23 November, 2018 
Place:  Riverine Place, Nonthaburi  
 

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://www.iththailand.net/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/location.aspx
http://www.iththailand.net/
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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