
๓ 

๘. ร่างก าหนดการ 

เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐  การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ: โอกาสหรือความ
ท้าทาย? (International trade and health: 
opportunity or challenges? – the perspective 
from a global health leader 

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการฝึกอบรม 
ผู้เข้าฝึกอบรมแลกเปลี่ยนสิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรม 

แผนงาน ITH 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ หัวข้อที่ ๑ การค้าระหว่างประเทศ – ประวัติความ
เป็นมา วิวัฒนาการ (establishment of WTO: 
multilateral, regional and bilateral trade 
negotiation)  และความส าคัญของการค้าระหว่าง
ประเทศต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  

รูปแบบ 

- การบรรยายโดยวิทยากร ๓๐ นาท ี
- การอภิปรายซักถาม ๓๐ นาท ี

นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม 
ผู้อ านวยการส านักเจรจาการค้า
บริการและการลงทุน 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ รับประทานอาหารว่าง  

๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ หัวข้อที่ ๒ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับ
ทวิภาคี (Overview of international trade  and 
health negotiations and agreements at the 
multilateral, regional and bilateral levels)  

รูปแบบ 

- การบรรยายโดยวิทยากร ๓๐ นาที 
- การอภิปรายซักถาม ๓๐ นาท ี

พตต. หญิง สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร 
กองการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

๑๒.๑๕-๑๓.๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน  



๔ 

เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ หัวข้อที่ ๓ ประเทศไทยและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ (Thailand and international trade 
policy) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 

- โครงสร้างทางนโยบาย 
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง (เช่น Thailand 4.0, trading 

nation) 
- ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญที่ประเทศ

ไทยได้ลงนาม 
รูปแบบ 

- การบรรยายโดยวิทยากร ๓๐ นาที 
- การอภิปรายซักถาม ๓๐ นาท ี

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้อ านวยการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐  กิจกรรมทางกาย  
๑๔.๔๐-๑๖.๓๐ 
(รับประทาน
อาหารว่างใน
ห้องประชุม) 

หัวข้อที่ ๔ การค้าสินค้า (Trade in goods)  

ในช่วงนี้เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการค้าสินค้าโดย
เน้นผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งความตกลง
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้า เนื้อหาประกอบด้วย 
- ข้อมูลทั่วไปของการค้าสินค้า 
- หลักการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การเข้าสู่ตลาด

(Market Access) หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) มาตรการทางภาษี (Tariff 
measures) มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 
(Non-tariff measures) 

- ข้อตกลงส าคัญ โดยเฉพาะความตกลงว่าด้วยอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to 
Trade Agreement - TBT) และความตกลงว่าด้วย
การใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures-SPS) 

- กรณีศึกษาเรื่อง TBT 
- การอภิปราย ซักถาม (๓๐ นาท)ี 

รูปแบบ 
- การบรรยาย และให้ข้อมูลกรณีศึกษาโดยวิทยากร  
- การอภิปรายซักถามจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

- ดร. อินทิรา ยมาภัย 
แผนงาน ITH  

- นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์  
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ 
รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
กรมควบคุมโรค  
(น าเสนอกรณีศึกษา เรื่องฉลาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 

- นายจิระวัฒน์ อยู่สบาย หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายส านักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค  
(กรณีศึกษาภาพค าเตือนบนซอง
บุหรี่)  

 

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ อภิปรายทั่วไป และสรุปการฝึกอบรมวันที่ ๑ แผนงาน ITH 



๕ 

เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ ๑ (Debrief on day 1) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ หัวข้อที่ ๕ เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน : ผลกระทบ
ด้านการค้าระหว่างประเทศและด้านอ่ืนๆ  [Belt and 
Road Initiative (BRI): Implications on trade and 
beyond] 

พตต. หญิง สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร 
กองการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ ถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๓๐-๑๒.๑๕   หัวข้อที่ ๖ ทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาพ 
(Overview of intellectual property and health) 
เนื้อหาของช่วงนี้ประกอบด้วย 
- TRIPS, TRIPS and public health 
- กรณีศึกษาเรื่อง access to medicine using TRIPS 

flexibilities  
- กรณีศึกษาเรื่อง Compulsory Licensing (CL) ของ

ประเทศไทย  
รูปแบบ 
- การบรรยายและให้ข้อมูลกรณีศึกษาโดยวิทยากร 
- การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นจาก

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

- นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 

- ดร ชุติมา อรรคลีพันธุ์  
แผนงาน ITH 

 

๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ หัวข้อที่ ๗ การค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
(Overview of trade in health services) 
เนื้อหาของช่วงนี้ประกอบด้วย 
- WTO General Agreement on Trade in 

Services (GATS) 
- รูปแบบการบริการ (Modes of services) 
- สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (service 

sectors) 
- การค้าบริการสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (Trade in 

health services in ASEAN) 
- สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการค้าบริการด้านสุขภาพ 

เช่น (MRA, medical hub, long stay) 
 

- นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม 
ผู้อ านวยการส านักเจรจาการค้า
บริการและการลงทุน 
กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

- ดร ชะเอม พัชนี 
แผนงาน ITH 



๖ 

เวลา ก าหนดการ วิทยากร 

รูปแบบ 
- การบรรยายและให้ข้อมูลกรณีศึกษาโดยวิทยากร 
การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ กิจกรรมทางกาย และรับประทานอาหารว่าง  

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ หัวข้อที่ ๘ กลไกการระงับข้อพิพาท (Dispute 
settlement mechanism) 

- ความส าคัญของการระงับข้อพิพาท 
- Dispute Process and Resolution  
- กรณีศึกษา  

รูปแบบ 
- การบรรยายและให้ข้อมูลกรณีศึกษาโดยวิทยากร 
- การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นจาก

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

- ดร ชาลี กาญจนกุญชร 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ 

- นายนิกกี้ บาลานี  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐  อภิปรายทั่วไป และสรุปการฝึกอบรมวันที่ ๒  

  



๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ ๑ (Debrief on day 2) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

๐๙.๑๕-๑๑.๑๕ 

(รับประทาน
อาหารว่างใน
ห้องประชุม) 

หัวข้อที่ ๙ ความสอดคล้องทางนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศและสุขภาพ (Trade and health 
policy coherence) 
- กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ

สอดคล้องทางนโยบาย (Concept and overview 
of policy coherence of public policies in 
Thailand) 

- ความสอดคล้องทางนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศและสุขภาพของประเทศไทย (Trade and 
health policy coherence)  

- กลไกเพ่ือสร้างความสอดคล้องทางนโยบายที่มีอยู่ 
เช่น คณะกรรมการ NCITHS กรณีศึกษา : การ
เตรียมการเพ่ือการเจรจาความตกลง CPTPP 

รูปแบบ 
- การบรรยายและให้ข้อมูลกรณีศึกษาโดยวิทยากร 
- การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นจาก

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

- นางสาววรวรรณ พลิคามิน 
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนาทางสังคม
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม 
ผู้อ านวยการส านักเจรจาการค้า
บริการและการลงทุน 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

- ดร ชะเอม พัชนี  
แผนงาน ITH 

๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ ประเมินผลการฝึกอบรม และ AAR  
(Course evaluation and participants’  After 
Action Review ) 

แผนงาน ITH 

๑๒.๑๕-๑๒.๓๐ สรุปการฝึกอบรม แผนงาน ITH (ดร ชะเอม พัชนี) 

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐  รับประทานอาหารกลางวัน  

 

 


