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การประชุมวิชาการ การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป ๒๕๕๘
(International Trade and Health Conference 2015)

 แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (ITH) ภายใตมูลนิธิ 
เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ รวมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตาม 
การเจรจาการคาระหวางประเทศตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) ไดจัดการประชุมวิชาการ 
การคาระหวางประเทศและสุขภาพ เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2558 ที่ผานมา ณ โรงแรม เดอะ 
สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ. สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
จัดประชุมฯ อานตอ 
 �e National Commission on International Trade and Health Studies 
(NCITHS), in collaboration with the International Trade and Health Programme 
(ITH), hosted the International Trade and Health Conference, chaired by Dr. Suwit 
Wibulpolprasert, on July 7-8, 2015 at �e Sukosol Hotel, Bangkok. Read more 

เอกสารประกอบการประชุม (Downloads)
Conference Book

ไฟลนำเสนอ (Presentation)
วีดีโอการประชุม (Video)

Highlights

http://ihppthaigov.net/ith/
http://ihppthaigov.net/ith/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=87
http://ihppthaigov.net/ith/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=87
http://ihppthaigov.net/ith/images/ITHconf15/conference%20book%202015_th.pdf
http://ihppthaigov.net/ith/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=87
http://ihppthaigov.net/ith/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=87
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คสช. ยืนยันทาทีไทยในเวทีโลกตองฟนธงอันตรายแรใยหิน เรง สธ. 
สสส. ใหความรูผูบริโภค ผูรับเหมากอสราง
79 มิ.ย. 2558 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  - คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติลั่น 
ตองหนุนข้ึนบัญชีดำแรใยหินไครโซไทลในเวทีโลก ย้ำอนุกรรมการกำหนดทาทีประเทศไทยในเวทีอนุสัญญา 
รอตเตอรดัมตองใชขอมูลท่ีรอบดานและมีความรูเรือ่งอันตรายจากแรใยหินอยางถูกตอง อยาหลงเชือ่ขอมูล 
ที่บิดเบือน พรอมขอใหกระทรวงสาธารณสุข สสส. และทุกหนวยงานดูแลผูบริโภค เรงกระจายขอมูลถึง 
ผูประกอบการรับเหมากอสราง ดูแลผูใชแรงงานทั่วประเทศ  อานตอ

NHC assert �ailand must take �rm stance on asbestos at 
international stage. Hurries MOPH and �ai Health to 
educate consumers and contractors
3 July 2015, National Health Commission O�ce - National Health Commission declared 
blacklisting chrysotile must be supported at international stage. �e Commission reasserted 
that the sub-committee on �ailand’s positioning for Rotterdam Convention must use 
all-rounded information, be knowledgeable on the hazards of asbestos, and not be fooled by 
distorted information. It further calls for Ministry of Public Health, �ai Health Promotion 
Foundation and all organizations for consumers to speed up information dissemination to 
contractors for the bene�t of laborers throughout the nation.  Read full article in �ai
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จับตา ครม.ถกราง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง หวั่นสอดไสเอื้อประโยชน 
ธุรกิจตางชาติ
7 ก.ค. 2558 Hfocus - จับตาวาระ ครม. 7 ก.ค. หลัง ก.คลังเสนอพิจารณาอนุมัติ ราง พ.รบ.จัดซื้อจัดจางฯ 
หวั่นสอดไสเอื้อประโยชนธุรกิจตางชาติ หลังดำเนินการไมโปรงใส แตไมเปดรับฟงความเห็น แมกับ 
สธ.ที่ไมมีความเห็นประกอบการพิจารณาใน ครม. แถมยกเวนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ  อานตอ

- รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

A close watch on cabinet’s  Procurement Act discussion – fears 
foreign businesses are favored
7 July 2015, Hfocus  - �e agenda for the cabinet meeting on 7 July should be closely watched 
as Ministry of Finance submits the draft Procurement Act for approval. Fears that provisions 
favoring foreign businesses have been inserted in the draft arise as it was written without 
transparency and was not open for comments, not even for the Public Health Ministry who 
was not sent a draft and thus has no comments for consideration by the cabinet. Moreover, 
armaments have been excluded from the drafted Act. 
Read full article in �ai

- (Draft) Public Procurement and Supply Management Act BE… (Thai) 

1

http://www.nationalhealth.or.th/node/666
http://www.nationalhealth.or.th/node/666
http://www.hfocus.org/content/2015/07/10344
http://www.hfocus.org/sites/default/files/files_upload/raang_phrb.cchadchuuecchadcchaangbrihaarphasduphaakhrath_kphy.pdf
http://www.hfocus.org/content/2015/07/10344
http://www.hfocus.org/sites/default/files/files_upload/raang_phrb.cchadchuuecchadcchaangbrihaarphasduphaakhrath_kphy.pdf
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จับตาเจรจา RCEP รัฐมนตรีเตรียมถกเขม ยันมุงมั่นสรุปผล 
ภายในสิ้นปนี้ 
10 ก.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  - ‘มาเลเซีย’ จะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี RCEP 
สมัยพิเศษ (Intersessional RCEP Ministerial Meeting) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย เพื่อเรงเจรจาหาขอสรุปประเด็นการเปดตลาดการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน 
ใหไดทันภายในปลายป 2558 อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ไทยรวมถก รัฐมนตรี RCEP เจรจาลดภาษี 0% คาดจบป 58 

RCEP Ministers prepare for intense discussion, determined 
to wrap up this year
10 July 2015, Department of Trade Negotiations  - ‘Malaysia’ will be hosting the Intersessional 
RCEP Ministerial Meeting in Kuala Lumpur on 13 July 2015 to accelerate and wrap up the 
negotiations on goods, service and investment market liberalization by the end of 2015. 
Read full article in �ai

Related news:
- �ailand joins RCEP Ministers in discussions for 0% tax, expecting to conclude in 

2015 

ไทย-ออสซี่นัดถกทบทวน FTA ชู 4 ประเด็นไฮไลต/กระทุงไทยเปดเสรี 
5 สินคา
11 ก.ค. 2558 ฐานเศรษฐกิจ - พาณิชยเตรียมพรอมถกทบทวนเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียรอบใหม ชู 4 
ประเด็นไฮไลตที่ยังเปนอุปสรรคการคา-ลงทุนทั้งเปดตลาดสินคาเกษตรเพิ่ม เสรีคาบริการ จัดซื้อจัดจาง 
ของภาครัฐ และนโยบายการแขงขัน ระบุออสซี่ยังกระทุงไทยไมเลิก ใหเปดตลาด 5 สินคาอาหาร หวัง 
ปลดล็อกสงมาไทยแลกไทยสงออกเบเกอรี่ อานตอ

�ailand-Australia to meet for FTA review. 4 points 
highlighted. Urges for 5 products liberalization
11 July 2015, �ansettakij - Commerce prepares for the review of �ailand-Australia FTA 
on 4 main issues that remain barriers to trade and investment – agricultural market 
liberalization, free trade in services, government procurement and competition policy. 
Australia was revealed to urge �ailand to open its market for �ve food products, hoping to 
export these products to �ailand in exchange for bakery products exportation from 
�ailand.  Read full article in �ai

2

http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/10-7-58%20Intersessional%20RCEP%20Ministerial%20Meeting.pdf
http://www.thairath.co.th/content/510760
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/10-7-58%20Intersessional%20RCEP%20Ministerial%20Meeting.pdf
http://www.thairath.co.th/content/510760
http://203.155.18.81/index.php?option=com_content&view=article&id=285426:-fta&catid=87:2009-02-08-11-23-26&Itemid=423#.VcxL1XGqpHx
http://203.155.18.81/index.php?option=com_content&view=article&id=285426:-fta&catid=87:2009-02-08-11-23-26&Itemid=423#.VcxL1XGqpHx
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TPP และความเสียเปรียบของการสงออกของไทย
20 ก.ค. 2558 กรุงเทพธุรกิจ - เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม หนังสือพิมพญี่ปุนรายงานวา การเจรจาภายใตกรอบ 
ของความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans Pacific Partnership หรือ TPP) นั้น บรรลุ 
ขอตกลงไปแลว ประมาณ 80% ของหัวขอเจรจาหลัก 31 หัวขอ อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ประชุมรัฐมนตรี TPP เอ็นจีโอเรงผลักดันเพื่อประโยชนสาธารณะ (ภาษาอังกฤษ) 

หวงขยายวีซา จีน-พมา รักษาในไทย หวั่นสมองไหล แนะเพิ่มเงิน- 
สวัสดิการ ดึงคนไวภาครัฐ
20 ก.ค. 2558 Hfocus - “จอน อึ้งภากรณ” หวงรัฐเตรียมขยายวีซาดึง “ผูปวยพมา-จีน” รักษา “เมดิคัล 
ฮับ” หวั่นกระทบผูปวยไทย ดึงแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยไหลออกจากภาครัฐเพิ่ม 
โดยเฉพาะการขยายฐานการตลาดในจีน เหตุมีประชากรถึง 1 ใน 5 ของโลก อนาคตอาจมีการตั้ง 
รพ.เพื่อรองรับเฉพาะ พรอมแนะรัฐตองมีมาตรการดึงบุคลกรอยูในระบบ พรอมตองให รพ.เอกชน 
มีสวนรวมดูแลผูปวยในระบบประกันสุขภาพ อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- สธ.-ทองเที่ยวฯ ทำยุทธศาสตร “เมดิคัลฮับ - ทองเที่ยวสุขภาพ”

Concerns raised on visa extension for Chinese and Burmese 
receiving treatment in �ailand. Fears brain drain. 
Recommends money and bene�ts for retention in public 
sector  
20 July 2015, Hfocus - “Jon Ungpakorn” expresses concern over visa extension which aims to 
attract “Chinese and Burmese patient” to receive treatment under “Medical hub” scheme. 
He fears such extension will a�ect �ai patients and induce the �ow of physicians, nurses 
and health workforce out of the public sector, particularly under the market expansion in 
China due to the country’s large population which accounts to one-�fth of the world 
population; there may be more hospitals catered towards this population to accommodate 
medical tourists in the future. He further recommends the government to have measures in 
hand to retain health workforce within the system as well as to make private hospitals take 
on more responsibility over patients under the health security system.Read full article in Thai
Related news:

- Public Health-Tourism develop strategy on “Medical hub – medical tourism” 
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ครม. เห็นชอบการผูกพันตามความตกลง
วาดวยการอำนวยความสะดวก ทางการคา ที่พาณิชยเสนอ
29 ก.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
ไดใหความเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงพาณิชย เรื่อง "การใหการยอมรับพิธีสารแกไขความตกลง 
มารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลกเพื่อผนวกความตกลงวาดวยการ อํานวยความสะดวกทางการคา 
เขาเปนสวนหนึ่งของความตกลงองคการการคาโลก" เพื่อใหไทยผูกพันตามความตกลง วาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (Agreement on Trade Facilitation) หรือความตกลง TFA ขององคการ การคาโลก 
(WTO) อานตอ

Cabinet approves Commerce’s proposal for commitment to 
Trade Facilitation Agreement 
29 July 2015, Department of Trade Negotiations - �e meeting of the cabinet on 28 July 2015 
approved the proposal by the Ministry of Commerce on “Accepting the Protocol Amending 
the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization to insert the Trade 
Facilitation Agreement into the WTO Agreement,”  binding �ailand to the commitments 
under WTO’s Agreement on Trade Facilitation (TFA). 
Read full article in �ai

ครม. อนุมัติทาทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา 
ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 และรางกรอบเจรจา FTA  
ไทย-ปากีสถาน/ไทย-ตุรกี
29 ก.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - เเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ใหความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุม คณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) 
ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 และมีมติใหความเห็นชอบ รางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรี 
ไทย-ปากีสถานและไทย-ตุรกีเพื่อใชเปนแนวทางในการเจรจาความตกลง การคาเสรีท้ังสองฉบับ พรอมทั้ง 
เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศเปดการเจรจา FTA ดังกลาว  อานตอ

 
TPP and the disadvantages of �ai exports
20 July 2015, Bangkokbiznews - Japanese newspaper reported on 3 July that the Trans-Paci�c 
Partnership (TPP) negotiations had already achieved 80% of the 31 main negotiation topics.  
Read full article in �ai

Related news:
- As TPP Ministers Meet, NGOs Make Urgent Push For Public Interest 
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Cabinet endorses �ailand’s stance for the 3rd 
�ailand-Pakistan Joint Trade Committee Meeting along 
with frameworks for �ailand-Pakistan and �ailand-Turkey 
negotiations
29 July 2015, Department of Trade Negotiations – At the meeting on 28 July 2015, the cabinet 
gave its approval on �ailand’s stance for the 3rd �ailand-Pakistan Joint Trade Committee 
Meeting. �e Meeting also adopted the draft frameworks for �ailand-Pakistan and �ai-
land-Turkey FTA negotiations to be use as guide in the negotiation for both FTAs and 
agreed to have the Minister of Commerce announce the launch of the two FTAs.  
Read full article in �ai
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สนับสนุนโดย

ปฏิบัติการคัดคานผูกขาดยา เม่ือยาแพงเกินเอ้ือม ผูปวยจะทำอยางไร ?
29 ก.ค. 2558 Hfocus - ความคุมคาของการรักษาพยาบาล คือการหายขาดจากโรค หากมียารักษา 
แตผูปวยเขาไมถึง เสียชีวิตลง นับเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง “โรคไวรัสตับอักเสบซี” เปนภัยเงียบ 
คุกคามสุขภาพ มีเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยูในรางกายปฏิบัติการแบบคอยเปนคอยไปโดยผูปวยไมรูตัวจน 
แสดงอาการดวยภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตัวซีด ไปจนถึงขั้นเปนมะเร็งตับในที่สุดโดยไมมีทางรักษา 
ซึ่งไมแตเฉพาะคนไทยเทานั้น คนทั่วโลกตางก็เผชิญกับไวรัสรายนี้  อานตอ

Going against drug monopoly. When drug prices are out of 
reach, what will patients do?
29 July 2015, Hfocus  - To be completely healed from a disease proves that a medical treat-
ment is worth it. However, it is truly unfortunate if there exists medication for a disease but 
is inaccessible by a patient and thus leading to the patient’s death. 
 “Hepatitis C” is a silent threat to health with the virus slowly going around, hidden 
in one’s body, without the patient’s awareness until the symptom shows through chronic 
hepatitis, cirrhosis, paleness and eventually liver cancer, with no treatment possible. �is 
dangerous virus plagues not only �ais, but people worldwide.  Read full article in �ai
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