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1.  Laos, Thailand bolster plans for food, drug quality control 
3 August, 2018, The Nation - Laos' Ministry of Health and the Ministry of Public Health of 
Thailand yesterday convened the 3rd Meeting of Lao-Thai Cooperation on Food and Drug 
Control.  Read more 

ลาวไทยหนุนแผนควบคุมคุณภาพดานอาหารและยา 
3 สิงหาคม 2561, The Nation –กระทรวงสาธารณสุขชองประเทศลาวและประเทศไทยเขารวมการประชุม
ความรวมมือดานอาหารและยาครั้งท่ี 3 ลาว – ไทย วานนี้ อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ

 

2. Vietnam, Thailand plan to raise two-way trade to US$20 billion in 2020 
3 Augst 2018, Nhan Dan Online- Vietnam’s Minister of Industry and Trade, Tran Tuan Anh, 
and Thailand’s Minister of Commerce, Sontirat Sontijirawong, co-chaired the third meeting of 
the Vietnam - Thailand joint trade committee in Hanoi on August 3.  Read more 

JTC ไทย-เวยีดนาม ดนัการคาทะลุเปา 2 หมืน่ลานเหรยีญสหรัฐป 63 
3 สิงหาคม 2561, คมชัดลึก - นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รมว.พาณิชย เปดเผยวา ไดนําคณะผูแทนไทยจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเขารวมการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) 
ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 3 และกิจกรรมจับคูธุรกิจไทย-เวียดนาม ระหวางวันท่ี 2-3 ส.ค.2561 ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ไทยและเวียดนาม ในฐานะสมาชิกอาเซียนและประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความสัมพันธท่ีดี
ระหวางกันมายาวนานกวา 42 ป เห็นพองท่ีจะกระชับ ความเปนหุนสวนยุทธศาสตร เพ่ือจับมือกันขยายมูลคา
ทางการคาทามกลาง สภาพแวดลอมทางการคาโลกท่ีผันผวน ไมแนนอน เพ่ือบรรลุเปาหมายการคาท่ี 20,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2563 อานเพ่ิมเติม 
 

 
 

3. The Dominican Republic files appeal against WTO panel ruling on 
tobacco plain packaging requirements 

23 August 2018, WTO - The Dominican Republic filed an appeal on 23 August against a WTO 
panel report in the case brought by Honduras, the Dominican Republic, Cuba and Indonesia 
in “Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and 
Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging” 

(DS441). The panel circulated its report on 28 June 2018.  Read more 
 
Related news 

- Indonesia, Cuba Do Not Appeal WTO Plain-Packaging Ruling 
 

 

 

http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30351353
http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30351353
http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30351353
http://en.nhandan.org.vn/business/item/6460502-vietnam-thailand-plan-to-raise-two-way-trade-to-us$20-billion-in-2020.html
http://www.komchadluek.net/news/economic/337595
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds441apl_23aug18_e.htm
http://www.ip-watch.org/2018/08/27/indonesia-cuba-not-appeal-wto-plain-packaging-ruling/
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สาธารณรัฐโดมนิกิันย่ืนอุทธรณคําตัดสนิขององคการการคาโลกกรณบุีหรี่ซองเรยีบ 
23 สิงหาคม 2561, องคการการคาโลก - สาธารณรัฐโดมินิกันไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการองคการการคา

โลกเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคมในกรณีฮอนดูรัส, สาธารณรัฐโดมินิกัน, คิวบาและอินโดนีเซีย โดยรายงานระบุ 

"ออสเตรเลีย – มาตรการบางอยางเก่ียวกับเครื่องหมายการคา,ขอบงชี้ทางภูมิศาสตรและขอเรียกรองอ่ืน ๆ

เก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบและบรรจุภัณฑ " (DS441) ท้ังนี้คณะกรรมการไดเผยแพรรายงานดังกลาวเม่ือวันท่ี 28 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

 
 
4. Negotiators On UN TB Resolution May Have A Deal 

23 August 2018, Intellectual Property Watch - Negotiators for a United Nations declaration on 
tuberculosis, meeting intensively in New York this week, may have reached agreement today 
on a key sticking point related to intellectual property, innovation and access to new 
medicines, according to sources. An agreement, if accepted by other delegations, could allow 
the text to proceed to the high-profile High-Level Meeting scheduled to take place at the UN 
General Assembly next month.  Read more 

ผูเจรจาขอมตแิหงสหประชาชาตวิาดวยการตอสูกับวัณโรคอาจบรรลขุอตกลง 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2561,Intellectual Property Watch – ผูเจรจาปฏิญญาขององคการสหประชาชาติวาดวย

การตอสูกับวัณโรค อาจจะบรรลุขอตกลงในวันนี้ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา,นวัตกรรมและ

การเขาถึงยาใหม  การประชุมท่ีนิวยอรคมีการอภิปรายอยางเขมขนในอาทิตยนี้ ตามขอมูลจากแหลงขาว หาก

ไดรับการยอมรับจากคณะผูแทนของประเทศตางๆแลว  ขอตกลงในประเด็นดังกลาวอาจถูกนําเขาสูการ

ประชุมระดับสูงท่ีจะจัดข้ึนท่ีการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเดือนหนา อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ 

 

 

5. MoU slate to bring Chinese into EEC  
Massive effort to drive industrial progression  

23 August 2018, Bangkok Post -  The government will sign 17 memorandums of 
understanding (MoUs) with Chinese counterparts, expecting to capture new trade and 
investment for the flagship Eastern Economic Corridor (EEC) scheme.   Read more 
 
 

 
 

 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds441apl_23aug18_e.htm
http://www.ip-watch.org/2018/08/23/negotiators-un-tb-resolution-may-breakthrough/
http://www.ip-watch.org/2018/08/23/negotiators-un-tb-resolution-may-breakthrough/
https://www.bangkokpost.com/business/news/1526650/mou-slate-to-bring-chinese-into-eec.
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EEC บูม! บรษัิทจนีเซน็ MOU เตรยีมลงทนุใหญ 
25 สิงหาคม 2561,กลุมสื่อสารเชิงกลยุทธ สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ประเทศไทยไดเปด
บานตอนรับกลุมนักลงทุนจีนกวา500 ราย ท่ีสนใจรวมลงทุนในโครงการ EEC รวมมูลคาการลงทุนสูง
ถึง 60,000 ลานบาท นําทีมโดยนายหวัง หยง มนตรีแหงรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยMOU 17 ฉบับท่ี
ไดลงนามรวมกันจากการเยือนของจีนในครั้งนี้เปนการลงนามระหวางภาคเอกชนไทยและจีน 10 ฉบับ และ
ระหวางรัฐบาลไทย โดยกระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเอกชนจีนอีก 7 ฉบับ อานเพ่ิมเติม 
 

 
 

6. Medical tourism revenues expected to surge as couples flock to fertility 
clinics 

27 August 2018, Nikkei Asian Review - China's "two-child policy" has created increased 
opportunities for Thai private hospitals as thousands of Chinese couples flock to Thailand for 
fertility services. They are forecast to collectively spend billions of dollars on such treatments 
over the coming years.  Read more at https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-

hospitals-take-big-bet-on-China-s-two-child-policy 
  

คาดรายไดจากการทองเที่ยวเชงิสุขภาพเพิ่มขึ้นเหตุคูสมรสเขารับบรกิารที่คลนิกิการ

เจรญิพันธุมากขึน้ 

27 สิงหาคม 2561, Nikkei Asian Review - "นโยบายลูกสองคน" ของจีนไดสรางโอกาสใหกับโรงพยาบาล
เอกชนในไทยดวยคูสมรสชาวจีนหลายพันคนเดินทางมารับบริการดานภาวะเจริญพันธุ คาดวาจะมียอดใชจาย
กวาหลายพันลานดอลลารสําหรับการรักษาดังกลาวในอีกหลายปขางหนา อานเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษท่ี 
https: / / asia. nikkei. com/ Business/ Business-Trends/ Thai-hospitals-take-big-bet-on-China-s-two-

child-policy 
 
 

 

  

 

 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14900
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-hospitals-take-big-bet-on-China-s-two-child-policy
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-hospitals-take-big-bet-on-China-s-two-child-policy
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-hospitals-take-big-bet-on-China-s-two-child-policy
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-hospitals-take-big-bet-on-China-s-two-child-policy
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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/    

    
 

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 

 
 

 
 

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