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1. Commerce minister vows to speed up FTA talks
8 Aug 2019, Bangkok Post - Commerce Minister Jurin Laksanawisit has pledged to speed up
talks on pending free trade agreements (FTAs), both on a regional and bilateral basis,
including the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Thai-EU FTA and
talks with Turkey, Sri Lanka, Pakistan and Britain. Read more
Related news
- November set for RCEP conclusion
- US businesses urge Thailand to join CPTPP

จุรินทร์ มอบ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์ ฟื้ นชี วิตโชว์ ห่วยช่ วยชาวบ้ านฐานราก เร่ งแก้ เศรษฐกิจ และวาง
มาตรการประกันรายได้ ด่วนสุ ด
8 สิงหาคม 2562, ศูนยขาวกระทรวงพาณิชย - ภายหลังการประชุมมอบนโยบายผูบริหารกระทรวงพาณิชย
รว มกับ การหารื อสํานั กงบประมาณซึ่ งถื อวาเปน การรประชุมมอบอยางเปน ทางการครั้งแรก นายจุริน ทร
ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ระบุวาเปน
การหารือรวมกันกับผูบริหารเพื่อกําหนดเปนทิศทางรวมกัน โดยไดขอสรุปแนวนโยบายมอบผูเกี่ยวของเพื่อเปน
ขอตกลงรวมกันในการการขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย 10 ขอ ทั้งนี้ 1 ในนโยบายดังกลาวคือเรงรัดการเจรจา
คางทอ เชน ASEAN และ RCEP จะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปนี้ การดําเนินการเจรการ FTA ระหวาง
THAI-EU ตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน อังกฤษ ตลอดจนเรงหาขอสรุปของ CPTPP อานเพิ่มเติม

2. Weed use a 'medical minefield'
8 Aug 2019, Bangkok Post - Thailand will lose import privileges for some medicines if the
country opts to effectively decriminalise marijuana for recreational use, according to the
International Narcotics Control Board (INCB). Read more

ยูเอ็น จับตาวาทกรรม 'กัญชาเสรี'
10 สิงหาคม 2562, กรุงเทพธุรกิจ - นายวิโรจน สุมใหญ ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหวาง
ประเทศ (INCB) กลาวบรรยายในหัวขอกฎหมายระหวางประเทศในเรื่องกัญชาและการใชประโยชนจากกัญชา
ทางการแพทยว า อนุสัญญาวาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961 ระหวางรัฐภาคีถือเปนฉันทามติรวมกัน การเอา
กฎหมายในประเทศไปตีความกฎหมายระหวางประเทศจะทําใหเกิดปญหาขอขัดแยงทางกฎหมาย หากมีการ
นําขึ้นสูศาลกฎหมายที่เปน International Law จะอยูเหนือ National Law ดังนั้นเมื่อประเทศใดเขาเปนภาคี
ในอนุสัญญาฯ จะตองเคารพขอตกลงตามกฎหมาย หากละเมิดขอตกลงตามกฎหมายจะถูกตักเตือนหรือขึ้น
บัญชี และการฝา ฝน ข อตกลงระหวา งประเทศจะทําใหไมส ามารถนําเขายาที่อยูภายใตอนุสัญญาฯ สงผล
กระทบตอระบบสาธารณสุขของประเทศ อานเพิ่มเติม
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3. ASEAN takes on new issues in trade
16 Aug 2019, ASEAN Secretariat News - The ASEAN Secretariat organised a two-day HighLevel Policy Dialogue on Labour and Environment in Free Trade Agreements (FTAs) on
August 15-16 to discuss the linkages between trade, environment and labour. Read more

ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ร่ วมประชุ ม ‘เชิ งนโยบายระดับสู งด้ านแรงงานและสิ่ งแวดล้อม’
20 สิงหาคม 2562, กระทรวงแรงงาน - นางพัฒนา พันธุฟก ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน ไดเขารวมประชุม
เชิงนโยบายระดับสูงดานแรงงานและสิ่งแวดลอม ภายใตหัวขอ ความตกลงการคาเสรี (High - Level Policy
Dialogue on Labour and Environment in Free Trade Agreements) ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักเลขาธิการ
อาเซียนระหวางวันที่ 15 - 16 ส.ค. 62 ณ ที่ทําการสํานักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย อานเพิ่มเติม

4. South Africa promotes discussion at UNCTAD on competition in
healthcare markets and pricing of medicines
16 Aug 2019, South Centre - The Competition Commission of South Africa participated in an
expert discussion at the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
on competition in health care markets. It highlighted the central role of competition
authorities in addressing market inefficiencies and rising prices in healthcare markets, which
includes addressing abusive exercise of intellectual property rights in the pharmaceutical
sector. Competition authorities can work not only to promote more efficient markets, but also
to achieve other societal goals, including the right to health. Read more

แอฟริกาใต้ สนับสนุนการอภิปรายเรื่องการแข่ งขันทางการค้ าในตลาดการดูแลสุ ขภาพและการกําหนดราคา
ของยาทีอ่ งั ค์ ถัด
16 สิงหาคม 2019,South Centre - คณะกรรมการการแขงขันทางการคาของแอฟริกาใตเขาประชุมอภิปราย
รวมกับผูเชี่ยวชาญในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) หรืออังคถัด เรื่องการ
แขงขันทางการคาในตลาดการดูแลสุขภาพ ที่ประชุมฯไดเนนบทบาทสําคัญของหนวยงานดานการแขงขันทาง
การคาในการจัดการความไมมีประสิทธิภาพของตลาดและการเพิ่มขึ้นของราคาในตลาดการดูแลสุขภาพ ซึ่ง
รวมถึงการจัดการการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในภาคเภสัชกรรม หนวยงานดานการแขงขันทาง
การคาไมควรจะทํางานเพียงเพื่อสงเสริมใหตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น แตควรทํางานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางสังคมอื่น ๆ ดวย รวมถึงสิทธิทางสุขภาพ อานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
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5. Hat Yai seeks shot in medical tourism arm
17 Aug 2019, Bangkok Post - The capital might be the nerve centre for people looking for
health treatment expertise, but Hat Yai hopes to change the status quo and also welcome
foreign patients. … A plan on the drawing board calls for Songklanagarind Hospital in Hat
Yai municipality to function as a core medical facility for medical tourism, given its size and
stock of modern equipment.
The state-run hospital has up to 300 beds available for patients and is well-equipped to cater
to well-heeled medical tourists, Dr Kriangsak said. Read more

กกร.สงขลาชง รมว.ท่ องเทีย่ วฯแก้ ปมด่ านไทย-มาเลย์
19 สิงหาคม 2562, ประชาชาติธุรกิจ - กกร.จังหวัดสงขลาเตรียมชง “พิพัฒน รัชกิจประการ” รมว.การ
ทองเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดสงขลา 17 สิงหาคม ผลักดันแกปญหาดานเขาออกชายแดนไทย-มาเลเซีย
การอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวพรอมเรงกอสรางโครงการมอเตอรเวยหาดใหญ-สะเดา,รถไฟรางคู
หาดใหญ-ปาดังเบซาร, ทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงที่ 2 ดาน “หมอเกรียงศักดิ์” ชงกระทรวงการทองเที่ยวฯ
รับรองแบรนด “หาดใหญเมดิคอลทัวริซึ่มซิตี้” สรางความเชื่อมั่นตลาดตางประเทศ อานเพิ่มเติม

6. Brexit: Health leaders warn PM about medicine shortages and flu
22 Aug 2019, Independent - Health leaders have written to Boris Johnson warning of their
“significant concerns” about shortages of vital medical supplies after a no-deal Brexit.
In a joint letter to the prime minister, the heads of 17 royal colleges and charities said
there was “a very real possibility that life-saving medication and devices” will be delayed
from reaching the UK due to hold-ups at the border. Read more

Brexit: ผู้นําด้ านสุ ขภาพเตือนนายกรัฐมนตรีเรื่องการขาดแคลนยาและวัคซีนไข้ หวัดใหญ่
22 สิงหาคม 2562, Independent - ผูนําดานสุขภาพเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสัน แสดง
"ความหวงกังวลอยางมาก"เกี่ยวกับการขาดแคลนเวชภัณฑที่สําคัญหลังจากการถอนตัวของสหราชอาณาจักร
จากสหภาพยุโรปแบบไมมีขอตกลง ในจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของผูบริหารวิทยาลัยและองคกรการกุศล 17
แหง กลาววา “มีความเปนไปไดอยางแทจริงที่ยาและอุปกรณชวยชีวิต” จะถูกจัดสงถึงสหราชอาณาจักรอยาง
ลาชาเนื่องจากถูกกักที่ชายแดน อานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
บทความทีเ่ กี่ยวข้ อง
-

‘อังกฤษ’จะเจอทั้งขาดแคลนอาหาร, นํ้ามันเชื้อเพลิง, และยา ถ้า‘เบร็ กซิ ต’แบบ‘โนดีล’ สื่ อรายงานโดย
อ้างรายงานลับรัฐบาล
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7. Amazon fires: Brazil threatened over EU trade deal
23 Aug 2019, BBC - France and Ireland say they will not ratify a huge trade deal with South
American nations unless Brazil does more to fight fires in the Amazon. Read more
Related article
- Canada rejects calls to end trade talks despite Brazil's stand on Amazon

ทัว่ โลกกดดัน! บราซิลระดมทหารดับไฟป่ าแอมะซอน
24 สิงหาคม 2562, ขาวไทยพีบีเอส - ประธานาธิบดี จาอีร โบลโซนาโร ผูนําบราซิลมีคําสั่งใหกองทัพระดม
ทหารเขาไปในพื้นที่ปาสงวนดินแดนชนเผาพื้นเมืองและพรมแดนในเขตแอมะซอนเพื่อดับไฟปาครั้งรุนแรงที่สุด
เปนประวัติการณ หลังถูกกดดันอยางหนักจากผูนําสหภาพยุโรป อานเพิ่มเติม

8. TAT sets up meeting Doctor A to Z
30 Aug 2019, TTR weekly - The Tourism Authority of Thailand is partnering with a Thailandbased medical tourism portal to conduct its first online health and wellness roadshow in
Bahrain. Read more

ททท. บุกตลาดบาห์ เรนเจาะกลุ่มผู้สนใจสุ ขภาพและความงามมาไทย
27 สิงหาคม 2562, สยามรัฐออนไลน - นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผูวาการดานตลาดยุโรป แอฟริกา
ตะวันออกกลางและอเมริกา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. กลาววา ทาง ททท.เห็นถึงความสําคัญ
ของนักทองเที่ยวกลุมสุขภาพและความงามซึ่งเปนตลาดที่นาสนใจและมีการใชจายสูง อีกทั้งประเทศไทยไดรับ
การยอมรับระดับนานาชาติเนื่องจากมีการใหบริการดานการแพทย สถานพยาบาล คลินิกดานสุขภาพความ
งาม สปาที่ไดรับมาตรฐานสากล รวมถึงมีความ คุมคากวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จึงไดกําหนดกล
ยุทธขยายฐานตลาดกลุมความสนใจพิเศษใน แผนงานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม อาน
เพิ่มเติม
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ITH Announcement
International Trade and Health Conference 2019

Theme: “ASEAN trade and health: seeking a common ground towards SDGs”
Date: 19-20 November 2019
Place: Chamchuri Ballroom, Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok
For more information, please visit our website

การประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป 2562
หัวขอ : “การคาระหวางประเทศและสุขภาพในอาเซียน: แสวงจุดรวมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ : 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่ : หองจามจุรีบอลรูม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาเยี่ยมชม เว็ปไซตของเรา

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 มีทุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพใหกับผูที่สนใจงานดานการคาระหวางประเทศ
และสุ ขภาพ เชน การนํา เสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการ การเขารวมฝกอบรม เปนตน ทา น
สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ chaaim@ihpp.thaigov.net

แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program - IHPP)
ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท 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
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