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ความเป็นมา
 ในระยะเวลาเพียงไม่กีปี่  มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการค้าระหว่างประเทศ

อย่างมากมาย ซึ่งมีปัจจัยมาจากท้ังเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ เช่น  

การเปลีย่นแปลงครัง้สำาคญัทางนโยบายของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาตอ่การคา้ระหวา่งประเทศ 

และนโยบาย Brexit ของสหราชอาณาจักร ซ่ึงมีผลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ต่อการค้าระหว่าง

ประเทศในภูมิภาคและทั่วโลก 

 ในประเทศไทยมนีโยบายการพฒันาประเทศหลายนโยบายในปัจจบุนั เช่น ไทยแลนด์ 

๔.๐ ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าและเป็นนวัตกรรมใหม่และผลักดันประเทศไทยไปสู่

สถานะประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งการมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และนโยบายอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ล้วนมีผลต่อ 

การกำาหนดท่าทขีองประเทศต่อการค้าระหว่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกในขณะนี้ 

แต่ในขณะเดยีวกนั นโยบายการค้าระหว่างประเทศมีนยัสำาคญัต่อระบบสขุภาพและสขุภาพ

ของประชาชนในประเทศ 

 การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพในปีนี้จะเป็นเวทีหารือและ

อภิปรายสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและรวบรวมข้อเสนอแนะในการเตรียมการ 

ทั้งด้านหลักฐานทางวิชาการ การดำาเนินการและขีดความสามารถที่จำาเป็นสำาหรับประเทศ

ในการพฒันานโยบายทีเ่กีย่วข้องกับการค้าทีม่ปีระสิทธภิาพเพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชน

ในประเทศ

วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานการณ์ด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ เวทีในการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพ 

 ๒. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนำาไปใช้พิจารณา 

ประกอบการตัดสินใจนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ



7

วันที่	 ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สถานที่	 ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดำ	เนินการโดย	แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและ

                     สุขภาพ (ITH) และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและ

                     ติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ

                     สุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

ภาษา	 ไทยและอังกฤษ

ผู้เข้าร่วมประชุม	 ประมาณ ๑๕๐ คน 





กำ	หนดการ
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วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐     ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕    พิธีเปิด
 - Dr. Daniel Kertesz
                           ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย
 -   ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา 
     ประธานคณะกรรมการ NCITHS

๐๙.๑๕-๐๙.๔๕ สุนทรพจน์   
 “การค้าระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต”
   Mr. Antony Taubman
   Director, Intellectual Property, Government Procurement 
                         and Competition Division, World Trade Organization

๐๙.๔๕-๑๑.๐๐ ช่วงที่ ๑
 สถานการณ์โลก - แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศและ
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  วิทยากร
  ๑. ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
     ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
  ๒. ดร. กมลินทร์  พินิจภูวดล
   ผูอ้�ำนวยกำร สถำบนัระหว่ำงประเทศเพือ่กำรค้ำและกำรพฒันำ
  ๓. Dr. German Velasquez
     Special Advisor, Health and Development, 
   South Centre
  ผู้ด�าเนินรายการ
  ดร. อินทิรา ยมาภัย

     แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ   

                           สุขภำพ ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

  กระทรวงสำธำรณสุข

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ อาหารว่าง / การสร้างเครือข่าย / ชมนิทรรศการ
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๑๑.๑๕-๑๒.๓๐ ช่วงที่  ๒

 การวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ: ผลกระทบ 

 เชิงบวกและลบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพในประเทศไทย

    วิทยากร

  ๑. Mr. Kiyoshi Adachi, 
       Legal Officer and chief, Intellectual Property Unit
      Division on Investment and Enterprise,
     United Nations Conference on Trade and Development

  ๒. รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์

   คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

  ๓. นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย

   นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  

                                กระทรวงสำธำรณสุข

  ผู้ด�าเนินรายการ

  ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

  สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐     อาหารว่าง / การสร้างเครือข่าย

๑๓.๓๐-๑๔.๔๕ ช่วงที่ ๓ 

 นโนยายด้านการค้าและการลงทุนที่ส�าคัญของประเทศไทย

  วิทยากร

  ๑. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง

                                 เศรษฐกจิ (สพข.) 

  ๒. นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์

   ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุโรป กระทรวงพำนิชย์

  ๓. นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

   ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 ๔. นายศรัณยู ชเนศร ์

  สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

                           ผู้ด�าเนินรายการ 

  คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

  กลุ่มศึกษำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีภำคประชำชน

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ อาหารว่าง / การสร้างเครือข่าย 

๑๕.๐๐-๑๖.๑๕ ช่วงที่ ๔
 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร - การค้า 
 ระหว่างประเทศสามารถช่วยสนบัสนนุสขุภาพของประชาชนและ 
 ระบบสุขภาพได้อย่างไร
  วิทยากร
  ๑. ดร. สุรชัย สถิตคุณารัตน์
   ศูนย์ข้อมูลและกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยี
   ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
  ๒. พญ. ประภา วงศ์แพทย์
   สมำคมโรงพยำบำลเอกชน
  ๓. รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์
                                มูลนิธิเพื่ผู้บริโภค
 ผู้ด�าเนินรายการ  
  พ.ต.ต. หญิง สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร
  กองกำรต่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข

๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ สรุปการประชุม วันที่ ๑ 
 โดย ฝ่ายเลขานุการการประชุม
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วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๐
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ ช่วงที่ ๕
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยง 
 ทางนโยบายของภาคการค้าและภาคสุขภาพ
  วิทยากร 
  ๑. อาจารย์ชล บุนนาค
   หวัหน้ำโครงกำรประสำนงำนกำรวจิยั เพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำ
                               ที่ยั่งยืน และคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
  ๒. Dr. Matthias Helble
   Asian Development Bank Institute 
  ๓. พญ.มานิตา พรรณวดี                                 
   รองผู้อ�ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
   กระทรวงสำธำรณสุข
  ๔. นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
   มูลนิธิเข้ำถึงเอดส์ 
  ผู้ด�าเนินรายการ
  ผศ.ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหิดล

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ อาหารว่าง / การสร้างเครือข่าย 

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ ช่วงที่ ๖
 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการค้าระหว่าง 
 ประเทศและสุขภาพ  
  วิทยากร
  ๑. คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
   ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
  ๒. Prof. Andrew Mitchell, 
   Melbourne Law School, University of Melbourne
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 ผู้ด�าเนินรายการ

  ดร. ชะเอม พัชนี

  แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ   

                           สุขภำพ ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

  กระทรวงสำธำรณสุข

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ อาหารกลางวัน/ การสร้างเครือข่าย 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ ช่วงที่ ๗

 ปาฐกถาพิเศษ

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐    อาหารว่าง/ การสร้างเครือข่าย

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ช่วงที่ ๘

 ข้อเสนอแนะจากการประชุม 

 - นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

  ประธำนอนุกรรมกำรจัดกำรประชุมฯ

 - ดร. ชุติมา อรรคลีพันธุ์

  แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ   

                           สุขภำพ ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

  กระทรวงสำธำรณสุข

 - ดร. อินทิรา ยมาภัย

  แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ   

                           สุขภำพ ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ สรุปการประชุมและพิธีปิด

 - นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

     ประธำนอนุกรรมกำรจัดกำรประชุมฯ                       

                       - ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

  ประธำนคณะกรรมกำรสนบัสนนุกำรศกึษำและตดิตำมกำรเจรจำ 

  กำรค้ำระหว่ำงประเทศทีมี่ผลกระทบต่อสุขภำพและนโยบำยสุขภำพ  

  (NCITHS)



พิธีเปิดการประชุม



พิธีเปิดการประชุม

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
เวลา	๐๙.๐๐-๐๙.๑๕	น.

    Dr. Daniel Kertsz
      ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย

    ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา 

      ประธานคณะกรรมการ NCITHS
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ดร.	ศิรินา	โชควัฒนา	ปวโรฬารวิทยา

 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา

และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

และสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

 ดร.ศิรินา เป็นบุตรีของ ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งบริษัทสหพัฒนพิบูล จำากัด 

(มหาชน) และนางสายพิณ ดารกานนท์ โชควัฒนา ดร.ศิรินาได้รับประกาศนียบัตร  

Diploma Graphic Design จาก Worthing College of Art Sussex และปริญญาตรี

ด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Bradford ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรีสาชา

รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญญาโทสาขาเสรษฐศาสตร์การเมือง  

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรชัญาดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปรญิญาศลิปศาสตร์ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด์ิสาขาคหกรรมศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ดร.ศิรินาเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำากัด (มหาชน) ผลิตและส่งออกเสื้อผ้า

สำาเร็จรูปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ 

 นอกจากงานด้านธุรกิจแล้ว ดร.ศิรินามีความสนใจงานด้านสังคมและด้านสุขภาพ

เป็นอย่างมาก เคยเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ “รวมใจสู ่ห้องได้บุญ” สภากาชาดไทย  

รองประธาน/กรรมการอำานวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ประจำาคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

     ในด้านสุขภาพน้ัน ดร.ศิรินาได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และในปี พ.ศ.  ๒๕๕๒ ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการสนบัสนนุ

การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

นโยบายสขุภาพ นอกจากนี ้ดร.ศรินิาได้รบัการแต่งตงัให้เป็นประธานคณะกรรมการการ

จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖
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 จากการที่ได้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดร.ศิรินาได้รับรางวัลและการประกาศ

เกียรติคุณมากมาย เช่น โล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำาปี ๒๕๔๗ 

สาขา แม่ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โล่ประกาศเกียรติคุณ “นายจ้างดีเด่น ปี ๒๕๔๗” 

Boss of The Year ๒๐๐๕ รบัโล่ประกาศเกียรตคิณุ “นกัธรุกจิสตรตีวัอย่าง” ปี ๒๕๕๐ 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักธุรกิจสตรีดีเด่น” ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และรับพระราชทาน 

โล่เกยีรตคิณุ “สตรไีทยดเีด่น” สภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชินปูถัมป์ เนือ่งในโอกาส

วันสตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้น

 ปัจจบุนั ดร.ศรินิาดำารงตำาแหน่งในด้านของธรุกจิ ด้านสงัคมและด้านสุขภาพหลาย

ตำาแหน่งด้วยกัน อาทิเช่น ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตาม 

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ 

(NCITHS) กรรมการบริหารหอการค้าไทย กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิทีป่รกึษารฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและยังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอีกด้วย



19

Dr.	Daniel	Kertesz

  ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย

 นายแพทย์แดเนียลเริ่มปฎิบัติงานท่ีองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  

โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นายแพทย์แดเนียล ดำารงตำาแหน่งผู้แทนองค์การ

อนามัยโลกประจำาประเทศโมแซมบิก และขณะเดียวกันได้ปฎิบัติหน้าที่ผู้แทนองค์การ

อนามัยโลกประจำาประเทศเซร่า ลีโอน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)  

เพื่อเป็นหัวหน้าทีมในการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสอีโบลา  และระหว่างเดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์แดเนียล ได้ปฏิบัติงาน ณ องค์การอนามัยโลก สำานักงาน

ใหญ่ ในฐานะผู้อำานวยการโครงการปฏิรูปองค์การอนามัยโลกด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน

 นายแพทย์แดเนยีลเริม่ปฏบิตังิานทีป่ระเทศมาล ีโดยรบัผิดชอบงานด้านการกวาด

ล้างโรคโปลิโอ การขยายงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีม

สร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคท่ีแองโกล่า จากน้ัน นายแพทย์แดเนียลได้ดำารงตำาแหน่ง 

ผูแ้ทนองค์การอนามยัโลกประจำาประเทศกนิ-ีบสิเซา และกาน่า โดยก่อนหน้าทีจ่ะปฏิบตัิ

งานกบัองค์การอนามยัโลก นายแพทย์แดเนยีลเป็นผูอ้ำานวยการกองโรคทางเดนิหายใจ 

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศแคนาดา

 นายแพทย์แดเนียลสำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร ์ และสาขาเช่ียวชาญ 

ด้านอายุรกรรมและโรคติดต่อ  ปริญญาโทด้านระบาดวิทยาจาก London School of 

Hygiene and Tropical Medicine และเป็นสมาชกิราชวทิยาลยัแพทย์และศลัยแพทย์

ของแคนาดา 





สุนทรพจน์	:		
“การค้าระหว่างประเทศ

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต”



สุนทรพจน์:		
“การค้าระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต”

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
เวลา	๐๙.๑๕-๐๙.๔๕	น.

 Mr.	Antony	Taubman
   Director, Intellectual Property, Government Procurement and 
   Competition Division, World Trade Organization
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Mr.	Antony	Taubman

Director, Intellectual Property, Government 

                  Procuremen and Competition Division, 

                  World Trade Organization

 Antony Taubman has served since 2009 as Director of the WTO’s 

Intellectual Property, Government Procurement and Competition Division. 

From 2002 to 2009, he directed the Global Intellectual Property Issues 

Division of WIPO (including the Traditional Knowledge Division and Life 

Sciences Program), covering IP and genetic resources, traditional knowledge 

and folklore, the life sciences, and related global issues including public 

health and climate, the environment, climate change, human rights, food 

security, bioethics and indigenous issues. 

 A diplomatic career with the Australian Department of Foreign Affairs 

and Trade (DFAT) concluded with service as Director, International Intel-

lectual Property, engaged in multilateral and bilateral negotiations on IP 

issues, domestic policy development, regional cooperation, and TRIPS 

dispute settlement. Earlier service included disarmament policy and par-

ticipation in the negotiations on the Chemical Weapons Convention, and 

postings to the Australian Embassy in Tehran as Deputy Head of Mission, 

and to the Hague as Alternate Representative to the Preparatory Com-

mission for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and 

Chair of the Expert Group on Confidentiality.
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  In 2001 he joined the Australian Centre for Intellectual Property in  

Agriculture and the College of Law at the Australian National University, 

teaching and researching on international IP law. He has held postgradu-

ate teaching appointments at several universities including at the Univer-

sity of Melbourne, the Queensland University of Technology and the 

University of Edinburgh, and contributes to many other educational and 

training programs.  In 2008, the Rockefeller Foundation awarded him a 

Bellagio residential fellowship for his work on TRIPS and public policy 

issues. He has authored numerous publications on the TRIPS Agreement 

and international IP law and policy and cognate policy fields.

  An earlier appointment at WIPO covered development cooperation 

in Asia and the Pacific, redesign of the program and budget, and policy  

development. A registered patent attorney, he worked in private practice 

in the law of patents, trade marks and designs in Melbourne in the 1980s. 

His tertiary education has included computer science, mathematics,  

engineering, classical languages, philosophy, international relations and 

law; he taught ancient Greek philosophy at Melbourne University.



ช่วงที่	๑
สถานการณ์โลก	-	แนวโน้มด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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ช่วงที่	๑	 สถานการณ์โลก	-แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศและ
	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๐๙.๔๕-๑๑.๐๐	น.

 ในขณะที่ผลเชิงเศรษฐกิจมีบทบาทสำาคัญในการเจรจาทางการค้า ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศก็มีบทบาทสำาคัญในการค้าระหว่างประเทศและเป็นหัวใจสำาคัญของ 

การริเริ่มการค้าที่สำาคัญ เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

(Transpacific Partnership -TPP) และความตกลงพนัธมติรทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค

(Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP) ในขณะที่สหรัฐอเมริกา

เป็นผู้นำา TPP จีนก็เป็นศูนย์กลางของ RCEP และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของ

รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ ข้อตกลง TPP ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากการ

ถอนตวัของสหรฐัฯ ทีป่ระสงค์จะเปลีย่นยทุธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเป็นการเจรจา 

ข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี ในยุโรป สหราชอาณาจักรกำาลังอยู่ระหว่างการถอนตัว 

ในฐานะสมาชกิสหภาพยโุรป (Brexit) ขณะทีใ่นภมูภิาคเอเชยีนัน้ จนีเร่งกลยุทธ์ของตนเอง

ในการทำาให้การรวมกลุ่มในภูมิภาคเข้มแข็งข้ึน มีความคิดริเริ่มในการเชื่อมโยงเอเชีย 

และยุโรปผ่านโครงการ One Belt and One Road Initiative ซึ่งครอบคลุมประมาณ 

๖๐ ประเทศ  

 ในช่วงนี้ จะกล่าวถึงแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ภายใต้บรบิทดงักล่าวข้างต้น และความสำาคญัของการเตรยีมความพร้อมและขดี

ความสามารถเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านการค้าระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ 

และเพื่อพัฒนานโยบายการค้าระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
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วัตถุประสงค์

 - เพือ่เสนอข้อมลูภาพรวมแนวโน้มสถานการณ์โลก แนวโน้มทางการเมอืงของโลก  

  และผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวต่อการค้าและการลงทุน

 - เพือ่หารอืเกีย่วกบัความพร้อมและขดีความสามารถ ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการพฒันา 

  นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
วิทยากร
           ๑. ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
               ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
           ๒. ดร. กมลินทร์  พินิจภูวดล
               ผู้อ�ำนวยกำร สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ
           ๓. Dr. German Velasquez
               Special Advisor, Health and Development,  South Centre
ผู้ด�าเนินรายการ
               ดร. อินทิรา ยมาภัย

               แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ 

               ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข
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	 	 ดร.	กมลินทร์		พินิจภูวดล

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)

 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันระหว่าง

ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นร่วมกัน

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย

การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในระหว่างการประชุมครั้งที่ ๑๐  (UNCTAD X)  

ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓

 ก่อนที่ท่านจะเข้าดำารงตำาแหน่งท่ีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 

การพัฒนาใน ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เป็นอาจารย์ประจำาอยู่ท่ีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเข้ารับ

ตำาแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอเชียตะวันออก รองผู้อำานวยการ

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิเลขาธกิารสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย 

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 ดร. กมลนิทร์ ให้ความสนใจในประเดน็ต่างๆ ทางกฎหมาย อาท ิกฎหมายระหว่าง

ประเทศ กฎหมายการลงทนุระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย

สหภาพยโุรป  กฎหมายสทิธมินษุยชนและสทิธิเดก็อดุมศกึษา ธรรมาภิบาลมหาวทิยาลัย 

และนโยบายด้านการค้าและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ด้านการศึกษา สำาเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรการศึกษาชัน้สงู  (Diplôme 

d’Etudes Approfondies) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และปรญิญาเอก “Docteur 

en droit” ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จากมหาวทิยาลยัสตราสบร์ูก ประเทศฝรัง่เศส
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Dr.	German	Velasquez

Special Advisor, Health and Development, 
South Centre

 Dr. German สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชาเวเรียน่า ณ นครโบโกต้า ทาง

ด้านปรัชญาและมนุษยศาสตร์ จากนั้นเข้ารับการในระดับปริญญาโทในสาขา

เศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จากมหาวิทยาลัย

ซอร์บอนน์ ณ กรงุปารสี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่านสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขา

สาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยคาลดาส ณ กรุงโคลอมเบีย จากนั้นในเดือนตุลาคม 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอมพลู

เต็นเซ่ ณ กรุงมาดริด

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการด้านการสาธารณสุข นวัตกรรม 

และทรพัย์สนิทางปัญญา ขององค์การอนามยัโลก ณ นครเจนวีา  อกีทัง้ท่านเป็นผู้บกุเบกิ

แรกเริ่มในการอภิปรายเรื่องสุขภาพ  ทรัพย์สินทางปัญญา และโอกาสในการเข้าถึงยา 

และยังดำารงตำาแหน่งเป็นผู้แทนขององค์การอนามัยโลก ณ สภาองค์การการค้าโลก  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๓

  Dr. German เป็นผู ้แต่งหลักและผู้แต่งร่วมในวารสารวิชาการต่าง ๆ เช่น 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและยา แผนประกันสุขภาพ โลกาภิวัตน์ ข้อตกลงการค้า

ระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และโอกาสในการเข้าถึงยา ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่

ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
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ดร.	อินทิรา	ยมาภัย

นักวิจัย แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ

และสุขภาพ สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข

 ดร. อนิทริา ยมาภยั สำาเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรคีณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

อุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับทุนการศึกษา

จากองค์การอนามัยโลกเพื่อศึกษาปริญญาเอกสาขา Public Health and Policy  

ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine หัวข้อวิทยานิพนธ์คือ 

การประเมินผลกระทบของสิทธิบัตรยาต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบัน ดร.อินทิราเป็นนักวิจัยที่ ITH, IHPP คุณอินทิรามีประสบการณ์ทำางาน

วจิยัในหลากหลายสาขาทัง้งานวจิยัเชงิปรมิาณและคณุภาพ ดร.อนิทริาเป็นนกัวจิยัหลกั

ในโครงการการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีที

ในประเทศไทย การจัดลำาดบัความสำาคญัของหวัข้อวจิยัด้านสขุภาพสำาหรบัประเทศไทย 

และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

โดยวิธ ีHPV DNA นอกจากนัน้คณุอนิทริาเป็นหนึง่ในคณะผูว้จิยัในโครงการการทบทวน

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประเทศไทย ๒๕๕๖ การประเมินการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง

ชาติ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ 

AIDS Competence Process (ACP) 

 สำาหรับงานวิจัยเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ มีผลงานการวิจัยที่

เกี่ยวข้องได้แก่ การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาใน

ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ และ การประเมินผลกระทบความตกลง

การค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าและการลงทุน



ช่วงที่	๒
การวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ:	

ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสุขภาพ 
และระบบสุขภาพในประเทศไทย
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ช่วงที่	๒	 การวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ:	ผลกระทบ 
	 เชงิบวกและทางลบตอ่สุขภาพและระบบสุขภาพในประเทศไทย

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐	น.

 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศมีหลายระดบั ทั้งระดับทวภิาค ระดับภมูิภาค และ

ระดับโลก  ประเด็นทางการค้าบางประเด็นมีความเข้มข้นขึ้น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา 

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ กฎหมายการแข่งขันแรงงาน สิ่งแวดล้อม และรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งล้วนมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่สำาคัญต่อระบบสุขภาพและสุขภาพ

 นอกจากประเทศไทยเป็นสมาชกิขององค์การการค้าโลก ประเทศไทยยงัได้ลงนาม

ในข้อตกลงการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและทวิภาคีอีก ๑๒ ฉบับ ได้แก่

 • ASEAN Free Trade Agreement    

 • ASEAN-Australia-New Zealand CEP

 • Thailand-Japan EPA

 • ASEAN-China FTA

 • ASEAN-India FTA

 • Thailand-Peru CEP

 • ASEAN-Japan EPA

 • Thailand-Australia FTA

 • Thailand-Chile FTA

 • ASEAN-Korea FTA

 • Thailand-New Zealand CEP

 • Thailand-India FTA

  นอกจากนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเจรจาการค้าอีก ๕ ฉบับ ในขณะเดียวกัน

ประเทศพยายามที่จะกระตุ้นการค้าขายเพิ่มขึ้นผ่านกลยุทธ์การตลาด เช่น นโยบาย 

การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ ที่ช่วยอำานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของ

ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพและผู้ประกอบวิชาชีพ
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 ซึ่งการเจรจาการค้าและนโยบายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ  

ส่วนใหญ่มีความกังวลเพิ่มขึ้นเก่ียวกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อของ

ภาครฐั กฎหมายการแข่งขนั แรงงาน สิง่แวดล้อม และรัฐวสิาหกจิ อย่างไรกต็ามข้อตกลง

แต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน ซึ่งบางส่วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทางอ้อม แต่หลาย

ข้อตกลงมีผลโดยตรง เช่น ผลกระทบต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและยา และระบบกำาหนด

ราคายา

วัตถุประสงค์

 - เพื่อหารือเก่ียวกับแนวโน้มของประเด็นในข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวกับสุขภาพและระบบสุขภาพ

 - เพื่ออภิปรายผลกระทบต่อสุขภาพจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยได้ลงนาม และข้อตกลงทางการค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต

 - เพื่อเสนอแนะการเตรียมการเพื่อพัฒนานโยบายการเจรจาการค้า และทิศทาง

นโยบายการค้าระหว่างประเทศในอนาคต เพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชน และปกป้อง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

วิทยากร

       ๑. Mr. Kiyoshi Adachi,  

           Legal Officer and chief, Intellectual Property Unit  

           Division on Investment and Enterprise,  

            United Nations Conference on Trade and Development

        ๒. รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์  

            คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

        ๓. น.พ. ภูษิต ประคองสาย  

            นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 

            กระทรวงสำธำรณสุข

ผู้ด�าเนินรายการ

        ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด  

        สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
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Mr.	Kiyoshi	Adachi

Legal Officer and Chief, Intellectual Property Unit

Division on Investment and Enterprise, United 

Nations Conference on Trade and Development

 Mr. Kiyoshi เป็นหัวหน้าของหน่วยกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา สำานักงานการ

ประชุมสหประชาชาติการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาแบบ

บูรณาการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดประเด็นต่างๆ ออกมาเป็นรูปธรรม  

ซึง่มกีารเผยแพร่ผลงานของท่านอย่างกว้างขวางในช่วงทีผ่่านมานี ้ก่อนทีจ่ะเข้าร่วมงาน

กับ UNCTAD ใน พ.ศ. ๒๕๔๕  Mr. Kiyoshi ได้เข้าทำางานกับองค์การสหประชาชาติ 

ในนครนิวยอร์กและนครเวียนนา นอกจากน้ียังดำารงตำาแหน่งทนายความให้กับบริษัท

กฎหมายนานาชาติที่โตเกียว 

 ด้านการศึกษา Mr. Kiyoshi ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (จูริสด็อกเตอร์)  

จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ นครลอสแอนเจลิส (ยูซีแอลเอ หรือ UCLA) จากนั้น 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในรัฐเพนซีวาเนียและกรุงวอชิงตัน 

ดีซี ต่อมา Mr. Kiyoshi สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์ 

ทีมุ่ง่เน้นการบริหารการพฒันา จากมหาวิทยาลยัอเมริกนัวอชิงตนั ดีซ ีและได้รับปริญญา

ตรีสาขารัฐบาลและเอเชียศึกษาจากวิทยาลัยดาร์ทเม้าท์
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รศ.ดร.	นุศราพร	เกษสมบูรณ์

ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำาภาควิชา

เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดำารงตำาแหน่งคณะ

กรรมการสภาเภสัชกรรม และคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน 

ผลกระทบด้านสขุภาพ สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตทีิผ่่านมา และมปีระสบ

การณ์การไฏิบัติงาน ณ องค์การอนามัยโลก สำานักงานใหญ่ รวมทั้งเป็นผู้วิจัยหลักและ

ผู้วิจัยร่วมประจำาหลายโครงการวิจัยด้านระบบยา ราคายา การออกนโยบาย  การ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศต่อการเข้าถึง

ยา

 ในด้านการศึกษา ดร. นุศราพร ได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก  

ด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโรเบิร ์ตกอร์ดอน เมืองแอเบอร์ดีน  

สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  

และระดบัปรญิญาตร ีจากคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

และ พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามลำาดับ 
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นพ.	ภูษิต	ประคองสาย

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ภษูติ ประคองสาย สำาเรจ็การศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้รับการอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน  

(สาขาสาธารณสุข) จากแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๖ และสำาเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้าน 

Public Health and Policy จาก London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, UK พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 หลังจากสำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ นายแพทย์ภูษิตปฏิบัติงานเป็นแพทย์ 

และผู้อำานวยการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-

๒๕๔๓ หลังจากนั้นนายแพทย์ภูษิตได้ทำางานด้านการวิจัยและเป็นผู้อำานวยการที่

สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนถึง เดือนธันวาคม 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ภูษิต มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคลัง

สุขภาพ (Health economics and health care financing) นโยบายสุขภาพและ 

ระบบประกันสุขภาพ (Health policy and health insurance) และความเป็นธรรม

ทางสุขภาพ (Equity in health)
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ดร.	สิรินทร์ยา	พูลเกิด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดร. สรินิทร์ยา พลูเกดิ  เป็นอาจารย์ทีส่ถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั

มหิดล สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านโภชนาการและการออกกำาลังกาย จาก

มหาวทิยาลยัดกีิน้ ประเทศออสเตรเลยี อาจารย์ให้ความสนใจประเดน็ต่างๆด้านการส่ง

เสริมสุขภาพ การเฝ้าติดตามการประเมินของผลนโยบายด้านระบบอาหารและด้าน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข

 ด้านจประสบการณ์การทำางาน ดร. สิรินทร์ยา มีความเช่ียวชาญในการดำาเนนิงาน

วจิยั ทีเ่กีย่วข้องกับนโยบายสขุภาพ โดยเฉพาะด้านนโยบายอาหารและโภชนาการเพือ่การ

ส่งเสรมิสขุภาพ ทำาให้มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมากมายที่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  อีกทั้ง อาจารย์ เคยดำารงตำาแหน่งผู้จัดการแผนงาน

นโยบายอาหารและโภชนาการเพือ่การสร้างเสริมสขุภาพ (FHP) และเป็นนกัวจิยัในแผน

งานวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (HPR) สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศอีกด้วย 

 นอกจากนี้ ดร. สิรินทร์ยา ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายด้านสุขภาพหลาย

แห่ง อาทิเช่น Policy & Prevention Scientific & Technical Advisory Network 

(P&P STAN), World Obesity Federation / Country representative (public 

and private-sector policy  monitoring modules) of the International Network 

for Food and Obesity/NCDs Research, Monitoring and Action Support 

(INFORMAS) and Young Professionals Chronic Disease Network (YP-CDN)





ช่วงที่	๓
นโนยายด้านการค้าและการลงทุนที่สำ	คัญ 

ของประเทศไทย
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ช่วงที่	๓	 นโนยายด้านการค้าและการลงทุนที่สำ	คัญของประเทศไทย

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๑๓.๓๐-๑๔.๔๕	น.

 การค้าและการลงทุนมีบทบาทอย่างมากในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน 

นับล้านให้พ้นจากความยากจน แต่ระเบียบข้อบังคับทางการค้าบางประการอาจไม่

สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และไม่ทำาให้ภาคธุรกิจและประเทศต่างๆ มีส่วนร่วมใน

เครือข่ายการผลติทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก ด้วยเหตนุีร้ฐับาลไทยจงึพยายามทำาให้

กระบวนการและกฎระเบียบง่ายขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ เช่น นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เขตพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวนัออก เศรษฐกจิ เขตเศรษฐกจิพเิศษ นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั 

และทะเบียนนวัตกรรมไทย

วัตถุประสงค์

 เพื่อแสดงภาพรวมของนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน

ระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงนโยบาย

ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศมีผลดีกับทุกกลุ่ม

วิทยากร

        ๑. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ  

            ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกิจ (สพข.) 

        ๒. นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์  

            ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุโรป กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำนิชย์

        ๓. นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล  

            ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

        ๔. นายศรัณยู ชเนศร์  

            สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

ผู้ด�าเนินรายการ 

         นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

         กลุ่มศึกษำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีภำคประชำชน
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นายสุริยนต์	ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 ปัจจบุนัดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัทาง

เศรษฐกิจ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้าน

ประสบการณ์ทำางาน นายสุริยนต์เคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าทีมในการศึกษา จัดทำา และ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ ๒๕๔๗-

๒๕๕๒ และฉบับที่ ๒ ปีพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้าทีม

คณะทำางาน สศช. ร่วมกับสถาบันศศินทร์ และทีมงานของศาสตราจารย์ไมเคิล  

อี. พอร์เตอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในโครงการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

 ด้านการศึกษา นายสุริยนต์สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตร  

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  

ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ณ สหราชอาณาจักร และ 

สำาเรจ็การศกึษาด้านรฐัประศาสนศาสตร์ จากสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
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นายรัชวิชญ์		ปิยะปราโมทย์

ผู้อำานวยการสำานักยุโรป  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์ทำางาน

 - สมาชกิคณะทีป่รึกษากฎหมายของประเทศไทยในกรณพีพิาทของไทย ใน WTO

 - การเจรจาทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับหลายประเทศ รวมทั้ง  

  ชิลี เปรู กลุ่มประเทศสมาคมทางการค้าเสรีแห่งยุโรป สหภาพยุโรป

 - การเจรจาเพื่อจัดทำากลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียน
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นายสุทธิเกตติ์	ทัดพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ระดับชำานาญการอาวุโส  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ระดับชำานาญการอาวุโส 

ณ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

กลุ่ม Bio-Chemical  สำานักบริหารการลงทุน ๑

 ในอดตี นายสทุธเิกตต์เคยดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการกลุม่ยทุธศาสตร์และนโยบาย

อุตสาหกรรม สำานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน และผู้อำานวยการกลุ่มงานท่ี ๑ 

สำานักบริหารการลงทุน ๔  (กลุ่มงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ กระดาษ และ

ยา) นอกจากนีท่้านยังมีประสบการณ์การทำางานด้านสิง่แวดล้อม โดยเคยดำารงตำาแหน่ง

เลขานุการคณะทำางานจัดทำามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ เลขานุการคณะ

ทำางานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ด้านการศกึษา นายสทุธเิกตต์สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีด้านวศิวกรรมเคมี 

จากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ จากนัน้เข้าศกึษา

ต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการด้านวิศวกรรมศาสตร์  

จากมหาวิทยาลัยวอร์วิค ควบคู ่กับด้านการจัดการทางวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๔๕
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คุณกรรณิการ์	กิจติเวชกุล

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน  

 คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล เป็นนักวิจัยอิสระ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ 

การเข้าถึงยา ผู ้ประสานงานกลุ ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน  

กรรมการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค และผู้ดำาเนินรายการ เช้าทันโลก FM ๙๖.๕ สำาเร็จ 

การศกึษาปรญิญาโท สาขาการเปลีย่นผ่านทางสงัคมในเอเชยีแปซฟิิก จากมหาวทิยาลัย

วูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย

 คุณกรรณิการ์ เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร และ 

มีผลงานการเขียนหนังสือ และบทความเก่ียวกับการเข้าถึงยาและปัญหาทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหลายเล่ม เช่น สิทธิบัตรยา : ยาใจคนรวย



ช่วงที่	๔
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร	
-	การค้าระหว่างประเทศสามารถช่วยสนับสนุน
สุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพได้อย่างไร
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ช่วงที่	๔	 ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงทางสังคมและประชากร	-	 
	 การค้าระหว่างประเทศสามารถช่วยสนับสนุนสุขภาพของ 
	 ประชาชนและระบบสุขภาพได้อย่างไร

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๑๕.๐๐-๑๖.๑๕	น.

 ที่ช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านสุขภาพ 

หลายประการ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของโรครวมถึง 

อัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเพิ่มมากข้ึน การเพิ่มขึ้นของการเคล่ือนย้ายของผู้ป่วย

และผู้ให้บริการ และความต้องการการบริการทางการแพทย์ รวมท้ัง careworkers  

สำาหรับผู ้สูงอายุที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งส ่งผลกระทบมากมาย นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของ 

โรคไม่ติดต่อในหมู่ประชากรทั่วไปยังเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วย 

วัตถุประสงค์

 ในช่วงนี้จะอภิปรายเก่ียวกับบทบาทของการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน

สุขภาพของประชาชนรวมท้ังให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการใช้กลไกการค้าระหว่างประเทศ

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการด้านสุขภาพ 

ในราคาที่แข่งขันได้ และมีความหลากหลาย 
วิทยากร
         ๑. ดร. สุรชัย สถิตคุณารัตน์  
             ศูนย์ข้อมูลและกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยี ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย  
             วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
          ๒. พญ. ประภา วงศ์แพทย์   
              สมำคมโรงพยำบำลเอกชน
          ๓. รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์  
              มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ผู้ด�าเนินรายการ  
           พ.ต.ต. หญิง สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร   
           กองกำรต่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข



47

ดร.สุรชัย	สถิตคุณารัตน์

ผู้อำานวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 ดร.สรุชยั สถิตคณุารตัน ์มปีระสบการณก์ารทำางานในหลายๆ โครงการ ทัง้ระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ท้ังในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการบริหาร ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) ดว้ยพ้ืนฐานการศกึษาดา้นวศิวกรรม

โยธา งานของ ดร.สุรชัย เกี่ยวข้องกับโครงการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการจราจรและ

ขนส่ง 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดร.สุรชัย ได้เริ่มงานด้านการจัดทำานโยบายระดับชาติกับศูนย์คาด

การณเ์ทคโนโลยเีอเปค  สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และ

ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ ไดร้บัมอบหมายใหท้ำาหนา้ทีเ่ปน็คณะทำางานของรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากน้ันอีก ๑ ปีได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่คณะทำางาน

อาวโุสของรองนายกรฐัมนตรี ดา้นงานบริหาร ดร.สรุชยั ได้รบัมอบหมายใหท้ำาหน้าทีบ่รหิาร

ฝา่ยพลงังานและสิง่แวดลอ้ม สวทน. ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ ปจัจบุนัยงัดำารงตำาแหนง่ผู้อำานวยการ

อาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สวทน.
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พญ.ประภา	วงศ์แพทย์

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  Dr.med. จากประเทศ
เยอรมันนี  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลสำาโรงการแพทย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้นำาใน
การนำาระบบคุณภาพมาติดตั้งในโรงพยาบาลสำาโรงการแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒   
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน กว่า ๔๕ ปี 
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๘–๒๕๓๘ เป็นเลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๖ เป็นอุปนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
   ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ -๒๕๕๐ เป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สมุทรปราการ ให้ดำารงตำาแหน่ง “ผู้พิพากษาสมทบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” 
  ปี พ.ศ.๒๕๔๙– ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั งจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำา
รงตำาแหน่งผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑–ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ
สุขภาพไทย ให้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย
 ปี พ.ศ.๒๕๕๖–ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/
หอการค้าไทย ให้ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/
หอการค้าไทย
 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริหาร (พัฒนาองค์กร) บริษัท เอส. เมดิคอล เอ็น
เตอร์ไพรส์ จำากัด (โรงพยาบาลสำาโรงการแพทย์) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของ สกว.
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รศ.ดร.	จิราพร	ลิ้มปานานนท์

ที่ปรึกษา หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 

คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

จบการการศึกษา : 

 - เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

 - ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : 

 - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 - ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

ผลงานงานตีพิมพ์ไทยและอังกฤษ : 

 เอกสารตีพิมพ์เกี่ยวกับระบบยา สิทธิบัตรยา อุตสาหกรรมยา และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค เช่น การใช้ยาในชุมชน ร้านยาในชุมชน การกระจายยา โดยภาคเอกชน 

นโยบายและกลยุทธ์ในการควบคุมราคายา ผลกระทบของ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

ต่อระบบยา ความตกลงการค้าเสรีและระบบยา
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พ.ต.ต.	หญิงสุรีย์วัลย์	ไทยประยูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

กองการต่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข 

 พนัตำารวจตรหีญงิสรุย์ีวลัย์ ไทยประยรู เป็นนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชำานาญ

การ กองการต่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine  

แห่งสหราชอาณาจกัร (ทนุ ก.พ.) ระดบัปรญิญาโทด้านการสาธารณสขุระหว่างประเทศ

(เกียรตินิยม)จาก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ทุน ก.พ.) ด้านภาษาและ

การสื่อสารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรีด้านพยาบาล

ศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลตำารวจ กรุงเทพมหาคร โดยมีความสนใจหลักในด้านการ

สาธารณสุขระหว่างประเทศ การทูตสาธารณสุข การพัฒนาที่ยั่นยืนและการสื่อสาร

นโยบาย 

 พันตำารวจตรีหญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมสนับสนุนวิชาการ 

ด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ/สุขภาพโลกแก่รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

สาธารณสุขระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐิกิจภาคพื้นแปซิฟิกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปัจจุบันทำาหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำางานความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าของ

กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น 

ผูบ้รรยายผลกระทบด้านการค้าต่อการสาธารณสขุและความสอดคล้องระหว่างนโยบาย

การค้าและการสาธารณสุข 



ช่วงที่	๕
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยง

ทางนโยบายของภาคการค้าและภาคสุขภาพ
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ช่วงที่	๕	 เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและความเชือ่มโยงทางนโยบาย			
												ของภาคการค้าและภาคสุขภาพ

วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐	น.

 สมาชกิองค์การสหประชาชาติได้รับรองเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustain-

able Development Goals -SDGs) เป็นส่วนหน่ึงของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ เป้าหมาย SDGs ประกอบด้วยชุดเป้าหมาย ๑๗ ข้อ และ  

๑๖๙ เป้าหมาย มุ่งเป้าไปที่การดำาเนินการใน ๑๕ ปีข้างหน้าเพื่อยุติความยากจนและ 

ความหวิโหย เพือ่ปกป้องโลกจากการเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อม และเพือ่เสรมิสร้างสงัคม

ที่เจริญรุ่งเรือง สงบสุข เป็นธรรม และเป็นสังคมเพื่อคนทั้งมวล

 เป้าหมาย SDGs ให้ความสำาคัญกับบทบาทของการค้า ในการส่งเสริมการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เป้าหมายของ SDG หลายเป้าหมายเก่ียวข้องกับการค้าและสุขภาพ 

ได้แก่:

 เป้าหมายที่ ๒: ขจัดความหิวโหย

 เป้าหมายที่ ๓: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 เป้าหมายที่ ๘: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 เป้าหมายที่ ๑๐: ลดความเหลื่อมลำ้า

 เป้าหมายที่ ๑๗: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 เพื่ออภิปรายและหารือวิธีการเชื่อมโยงทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศและ

นโยบายด้านสุขภาพ โดยใช้กลไกการดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วิทยากร 
           ๑. อาจารย์ชล บุนนาค
                 หัวหน้ำโครงกำรประสำนงำนกำรวิจัย เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ 
               คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
            ๒. Dr. Matthias Helble,  
                Asian Development Bank Institute 
            ๓. พญ.มานิตา พรรณวดี  
                รองผู้อ�ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
                กระทรวงสำธำรณสุข
            ๔. นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล  
                มูลนิธิเข้ำถึงเอดส์ 
 
ผู้ด�าเนินรายการ
             ผศ.ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์  
             คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

             มหำวิทยำลัยมหิดล
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อาจารย์	ชล	บุนนาค

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 อาจารย์ชล บุนนาค ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้าโครงการประสานงาน 

การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

และอาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความเชี่ยวชาญ

และความสนใจด้าน เศรษฐศาสตร์การเมอืง ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จลุภาค เศรษฐศาสตร์

การพฒันา เศรษฐศาสตร์การเกษตร ปัญหาของวสิาหกจิในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

การผลิตสินค้าสาธารณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรร่วม

 ด้านการศึกษา อาจารย์สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ 

การพัฒนาที่มหาวิทยาลัยอีสท์ แองเกลีย เมืองนอร์วิก ณ สหราชอาณาจักร
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Dr.	Matthias	Helble

Asian Development Bank Institute 

  Dr. Matthias เข้าร่วมวิจัยกับองค์การธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADBI)  

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ Dr. Matthias มีความสนใจงานด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเมือง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสำาคัญ 

เช่น รายงานการค้าโลกขององค์การการค้าโลก และในหนังสือวิชาการและวารสาร

นานาชาติ อาทิ The Review of World Economics, Kyklos, Journal of World 

Trad, World Economy, Japan and the World Economy, Economics & Human 

Biology, Health & Place, Health Policy & Planning และ The Bulletin of the 

World Health Organization 

 นอกจากนี้ บทความในคอมลัมน์และผลงานงานด้านนโยบายของ Dr. Matthias

ได้รับการตพิีมพ์และอ้างถึงในสือ่ต่างประเทศทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากมาย เช่น Agence France 

Presse, Associate Press, BBC, China Daily, Japan Times, Nikkei Asian Review, 

The Straits Times และ VoxEU  และ Dr. Matthias ยงัเป็นอาจารย์ประจำามหาวทิยาลยั

ฮิโตะสึบะชิ มหาวิทยาลัยเคโอะ และมหาวิทยาลัยโตเกียว

 Dr. Matthias เริม่ทำางานในสายงานการค้าของกลุม่งานวจิยัพฒันาของธนาคารโลก

ในกรงุวอชิงตนั ด.ีซ.ี ก่อนเข้าร่วมงานกบัองค์การอนามัยโลกในนครเจนวีา โดยเป็นผูร้บั

ผดิชอบในการวจิยัเกีย่วกบัการค้าและสขุภาพ จากนัน้ท่านทำางานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ 

ณ องค์การการค้าโลกรับผิดชอบงานด้านสภาพแวดล้อม การเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและมาตรฐานทางเทคนิค โดยก่อนที่จะมาทำางานที่กรุงโตเกียว  
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 Dr. Matthias ได้ทำาการจัดการโปรแกรมสถิติ รวมทั้งโครงการข้อมูลขนาดใหญ่

ร่วมกบั “United Nations Global Pulse” ซึง่เป็นหน่วยงานทีร่เิริม่สร้างสรรค์นวตักรรม

ข้อมูลสำาหรับแผนการดำาเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

สหประชาชาติ ณ กรุง เบิร์น

 Dr. Matthias ได้รับปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Tübingen  

(BA, MSc) ประเทศเยอรมน ีปรญิญาโทจากมหาวทิยาลัยวสิคอนซินเมดสัิน สหรฐัอเมรกิา  

และปริญญาเอก จาก Graduate Institute of International and Development 

Studies นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างการศึกษาปริญญาเอก ได้เป็นนักวิจัย 

ณ มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา

  Dr. Matthias มีความเชี่ยวชาญในภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน และ

มีความรู้ขั้นพื้นฐานทางภาษาโปรตุเกส และภาษาญี่ปุ่น
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พญ.มานิตา	พรรณวดี	

รองผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 แพทย์หญงิมานติา พรรณวด ี สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
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นายเฉลิมศักดิ์	กิตติตระกูล

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

 คุณเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูลเร่ิมทำางานในด้านท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและ

การเข้าถงึยาขณะทีท่ำางานกบั “ออ็กแฟม เกรทบรเิทน” วึง่เป็นองค์กรพฒันาเอกชนสากล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อรณรงค์เชิงนโยบายให้เกิดการเข้าถึงการรักษาด้วย 

ยาต้านไวรัสเอชไอวี ซ่ึงมีราคาแพงเน่ืองจากอุปสรรคด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

คณุเฉลมิศกัดิ ์ได้ร่วมกบันกัวิชาการและภาคประชาสงัคมรณรงค์เชบินโยบายเพือ่คัดค้าน

การเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป  

ที่ต้องการให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความเข้มงวดเกินไป

กว่าข้อตกลงสากลว่าด้วยทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่กีย่วกบัการค้าขององค์การการค้าโลก 

และสนบัสนนุให้รฐับาลไทยนำามาตรการการใช้สทิธโิดยรฐัมาใช้เพือ่ให้ส่งเสรมิให้เกดิการ

เข้าถึงยาที่จำาเป็น 

 ในปัจจุบัน คุณเฉลิมศักด์ิทำางานท่ีมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และยังคงติดตามนโยบาย 

ที่จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกและข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค

อาเซียน การแก้ไข พรบ. สิทธิบัตร และ พรบ. หลักประกันสุขภาพฯ การจัดซื้อยารวม 

รวมถึงการฟ้องคัดค้าคำาขอสิทธิบัตรในยารักษาไวรัสตับอักเสบซีและเอชไอวี  
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ผศ.ดร.	คนางค์	คันธมธุรพจน์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คนัธมธรุพจน์ เป็นอาจารย์ประจำาคณะสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอกทางสงัคมศาสตร์

จากมหาวิทยาลัย Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความสนใจเรื่องการบริโภค 

ที่ยั่งยืนและนโยบายสิ่งแวดล้อม  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ ทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “การเกิดขึ้นของ

การบรโิภคอาหารทีย่ัง่ยนืในประเทศไทย” และมคีวามร่วมมอืทางวชิาการกบั Research 

Institute for Human and Nature ประเทศญี่ปุ่นในการทำาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับ

การบรโิภคอาหารทีย่ัง่ยนืในอนาคตโดยเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศญีปุ่น่และประเทศจนี 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในประเทศไทย 

 นอกจากนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ ยงัดำารงตำาแหน่งผูท้รงคณุวุฒด้ิานสงัคม

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางนำา้ และได้รบัทนุสนบัสนนุ

จากสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัให้ทำาโครงการวจิยัเรือ่งข้อเสนอแนะเพือ่พฒันา

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรง 





ช่วงที่	๖
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
ด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 
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ช่วงที่	๖	 การพฒันาศักยภาพและขดีความสามารถดา้นการคา้ระหว่าง 
	 ประเทศและสุขภาพ

วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐	น.

 ในช่วงเวลาทีส่ถานการณ์การค้าโลกกำาลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ประเทศต่างๆ 

จำาเป็นต้องสร้างและพัฒนาขีดความสามารถท้ังระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อให้

สามารถสร้างข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลให้ภาคนโยบาย 

ใช้พิจารณาในการพัฒนานโยบายการค้าระหว่างประเทศ และเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ

 ที่ผ่านมา มีการดำาเนินการ และมีการจัดทำาข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งในระดับโลก 

และระดับชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการเตรียมตัวสำาหรับการเจรจา

ทางการค้า ยกตัวอย่างเช่นการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๕๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมติ

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ  ซ่ึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การ

อนามัยโลกพิจารณาความเก่ียวเนื่องระหว่างการค้าระหว่างประเทศและด้านสุขภาพ 

แก้ไขปัญหาด้านสขุภาพทีอ่าจเป็นผลจากการค้าระหว่างประเทศ สร้างกลไกการประสาน

งานเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาด้านสุขภาพและสาธารณสุข สร้างความสอดคล้องของ

นโยบายการค้าและนโยบายสุขภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์การใช้

โอกาสและความท้าทายของการค้าเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

 ในประเทศไทยนั้น การพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างการค้าระหว่างประเทศและ

สุขภาพเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแตช่่วงปี ๒๕๔๐ และการจัดตัง้แผนงานการพฒันา

ศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เน้นเรื่อง

การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนนโยบายการค้า

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพ  
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 นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา

การค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) ในปี   

พ. ศ. ๒๕๕๒ ถือเป็นการสร้างกลไกอย่างเป็นทางการที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่

เกีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศและสขุภาพ เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุการเชือ่ม

โยงทางการค้าและนโยบายด้านสขุภาพ อย่างไรกต็าม ยงัจำาเป็นต้องมกีารดำาเนนิการอืน่ๆ 

ที่ต้องดำาเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 - บทเรยีนจากระดบัโลกระดับภมูภิาคและระดบัประเทศ เรือ่งการพฒันาศกัยภาพ

ด้านการค้าและนโยบายสุขภาพ

 - การสร้างขีดความสามารถที่จำาเป็นสำาหรับประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทาย

อันเกิดจากการค้าระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

วิทยากร
           ๑. คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 
               รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
           ๒. Prof. Andrew Mitchell 
               Melbourne Law School, University of Melbourne 

ผู้ด�าเนินรายการ

               ดร. ชะเอม พัชน ี

               แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ

               ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

               กระทรวงสำธำรณสุข
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คุณอรพรรณ	ศรีสุขวัฒนา

รองเลขาธิการ 

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 ปัจจบุนั คณุอรพรรณดำารงตำาแหน่งรองเลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (NHCO) ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ  นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สิทธิด้านสุขภาพ  

และการออกนโยบายด้านสขุภาพ ก่อนหน้านีค้ณุอรพรรณทำางานอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา

กว่า ๒๐ ปี ทีก่รมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุด้วยประสบการณ์ทีก่ว้างขวางด้านอนามยั

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารนี้ ทำาให้คุณอรพรรณเป็นหน่ึงในผู้ที่มีส่วนร่วม 

อย่างแข็งขันในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย

 ด้านการศกึษา ท่านสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาโท  

ด้านการบรหิารการพัฒนา (พฒันาสงัคม) จากสถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
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Prof.	Andrew	Mitchell

 Melbourne Law School,  
University of Melbourne

 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น 

ออสเตรเลีย ผู ้อำานวยการเครือข่ายกฎหมายเศรษฐกิจโลก สมาชิกคณะพิจารณา 

ข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก และเป็นสมาชิก The Enegy Charter Roster of 

Panelists ก่อนหน้าน้ี ศาสตราจารย์เอนดรูว์ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทกฎหมาย 

Allens Arthur Robinson (ปัจจุบันคือ Allens Linklaters) และเป็นที่ปรึกษาให้กับ

ประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน และได้สอนกฎหมายใน

ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์แอนดรูว์ได้รับ

ทุน ๔ ทุน จาก Australian Research Council และ Australian National  

Preventive Health Agency  มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือวิชาการกว่า 

๑๓๐ เรื่อง และมีการรวมเล่มผลงานภายใต้สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด อาทิ 

ชุดหนังสือ International Economic Law นอกจากนี้ศาสตราจารย์เอนดรูว์ยังเป็น

คณะกรรมการวารสารวิชาการ International Economic Law และเป็นบรรณาธิการ

ทั่วไปของวารสาร International Dispute Settlement.

 ด้านการศึกษา ศาสตราจารย์สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และดำารงตำาแหน่งเนติบัณฑิตและ

ทนายของศาลฎีกาวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
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ดร.	ชะเอม	พัชนี

ผู้จัดการแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ

และสุขภาพ (ITH) สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข

 ดร. ชะเอม พัชน ีเป็นนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน สำานกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

และนักวิจัยของแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ  

ทีส่ำานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสขุ โดยก่อนหน้านี้ 

ดร. ชะเอม ปฏิบัติราชการท่ีสำานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ  โดยก่อนเข้ารับ

ราชการ ดร. ชะเอมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 ดร.ชะเอมสำาเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรีด ้านอนามัยส่ิงแวดล้อมจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งรัฐควีสแลนด์ และปริญญาโทด้านการสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิซ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรีเลีย โดยได้รับทุน 

การศึกษาจาก AusAID จากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ Thai Health Risk 

Study ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัแห่งชาตอิอสเตรเลยีและมหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมธริาช เพือ่ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาตอิอสเตรเลยี 

ด้าน Epidemiology and Population Health

 ดร. ชะเอมมีความสนใจด้านการค้าระหว่างประเทศและการบริการสุขภาพ  

การสาธารณสุขระหว่างประเทศ และนโยบายด้านสุขภาพโลก



ช่วงที่	๗
ปาฐกถาพิเศษ



ช่วงที่	๗	 ปาฐกถาพิเศษ

วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐	น.



ช่วงที่	๘
ข้อเสนอแนะจากการประชุม 
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      โดย

       -  นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

          ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดกำรประชุมฯ

       -  ดร. ชุติมา อรรคลีพันธุ์

          แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ 

          ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข

       -  ดร. อินทิรา ยมาภัย

          แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ 

          ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข

ช่วงที่	๘	 ข้อเสนอแนะจากการประชุม	

วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐	น.
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นพ.	สุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา

การค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

นโยบายสุขภาพ (NCITHS)

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่าง

ประเทศและสุขภาพ ประจำาปี ๒๕๖๐

 นายแพทย์สุวิทย์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี จากนั้นไปปฏิบัติ

งานเป็นหัวหน้าแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ระหว่าง 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐  และได้ดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลชมุชนระดบัอำาเภอ

รวม ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านกรวด จ.บุรีรีมย์ โรงพยาบาลฮอดและโรงพยาบาล

ฝาง จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๘ 

  จากนั้นนายแพทย์สุวิทย์ได้ทำางานบริหารที่สำาคัญ เช่น ผู้อำานวยการวิทยาลัย 

การสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ผู้อำานวยการกองวิชาการ 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู ้อำานวยการสำานักนโยบายและ 

แผนสาธารณสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้

นายแพทย์สุวิทย์เคยดำารงตำาแหน่งเลขาธิการและอุปนายกแพทยสภา รวมทั้งเคยเป็น

ประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อีกด้วย

 นายแพทย์สุวิทย์เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในตำาแหน่ง  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค (นักวิชาการสาธารณสุขระดับ ๑๑) กระทรวง

สาธารณสุข 

 นายแพทย์สวุทิย์มีความสนใจในเรือ่งนโยบายสขุภาพและเรือ่งสขุภาพโลก ในระดบั

นานาชาติ นายแพทย์สุวิทย์ยังได้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญ เช่น ผู้แทนไทยประจำาสมัชชา

สขุภาพโลก รองประธานคณะกรรมการของกองทนุโลก ด้านเอดส์ มาลาเรยีและวณัโรค 

ประธานคณะกรรมการกองทนุโลกด้านยทุธศาสตร์และนโยบาย รองประธานกรรมการ

บริหารองค์การอนามัยโลก เป็นต้น
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 ขณะนีน้ายแพทย์สวิุทย์ดำารงตำาแหน่ง ประธานรกัษาการณ์ เครอืข่ายการเฝ้าระวงั

โรคระดับโลก คณะกรรรมการอำานวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สมาชิกของคณะประสานงานเพื่อเครือข่าย ๕ ประเทศด้านกำาลัง

คนด้านสุขภาพเพื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งและประธานเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไทย  

รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและมูลนิธิเพื่อการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็นต้น
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ดร.	ชุติมา	อรรคลีพันธุ์	

นักวิจัยอำวุโส แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศและสุขภำพ 

ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

กระทรวงสำธำรณสุข

 ดร.ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ์ เป็นนักวิจัยอาวุโสที่สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดร.ภญ.ชติุมา จบการศกึษา

ระดบัปรญิญาเอกทางด้านโยบายสุขภาพจากมหาวิทยาลัยอีสท์ แองเกลีย เมืองวอร์วิก 

สหราชอาณาจักร 

 ด้วยภูมิหลังการศึกษาเภสัชศาสตร์และการทำางานในกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ดร.ภญ.ชุติมาได้เป็นสมาชิกของคณะทำางานและคณะกรรมการหลาย

คณะในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องยาและสาธารณสุข โดยประเด็นที่มีความสนใจ ได้แก่ 

การค้าระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของยาและสุขภาพ ความเสมอภาคทางสุขภาพ  

การบริการสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

 ดร.ภญ ชุติมา ได้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการแผนงานแผนงานการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๙
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ดร.	อินทิรา	ยมาภัย

นักวิจัย แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศและสุขภำพ 

ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

กระทรวงสำธำรณสุข

 

 ดร. อนิทริา สำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรคีณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาห

การ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับทุนการศึกษาจาก

องค์การอนามัยโลกเพื่อศึกษาปริญญาเอกสาขา Public Health and Policy  

ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine หัวข้อวิทยานิพนธ์คือ 

การประเมินผลกระทบของสิทธิบัตรยาต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ดร.อินทิรา

เป็นนักวิจัยที่แผนงาน ITH สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

 ดร.อินทิรามีประสบการณ์ทำางานวิจัยในหลากหลายสาขาทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ

และคณุภาพ ดร.อนิทริาเป็นนกัวจัิยหลกัในโครงการการศกึษาความเป็นไปได้และความ

เหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย การจัดลำาดับความสำาคัญของ

หัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำาหรับประเทศไทย และการประเมินความคุ ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA 

 นอกจากนัน้ดร.อนิทริาเป็นหนึง่ในคณะผูว้จิยัในโครงการการทบทวนสถานการณ์

การตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ การประเมินการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้การดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง

ชาติ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ 

AIDS ompetence Process (ACP) สำาหรับงานวิจัยเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ

และสุขภาพ มีผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้

สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑และ การประเมินผลก

ระทบความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปต่อการค้าและการ

ลงทุน



คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

ประจำ	ปี	๒๕๖๐
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คณะอนกุรรมการจดัประชมุวชิาการการค้าระหว่างประเทศและสขุภาพ ประจ�าปี ๒๕๖๐

๑. นางศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ที่ปรึกษา

๒. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  ประธาน

๓. ผู้แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

 กระทรวงพาณิชย์

๔. ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

 กระทรวงการต่างประเทศ

๕. ผู้แทนสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการ

๖.   ผู้แทนสำานักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์    

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  อนุกรรมการ

๗. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการ

๘. ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย อนุกรรมการ

๙. ผู้แทนเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อนุกรรมการ

๑๐. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ

๑๑. ผู้แทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน อนุกรรมการ

๑๒. ศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา  อนุกรรมการ

๑๓. ผู้อำานวยการกองการต่างประทศ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ

๑๔. ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ  อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวชะเอม พัชนี  อนุกรรมการและ

  เลขานุการ

๑๖. นางสาวชุติมา อรรคลีพันธุ์  อนุกรรมการและ

  ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. นางอินทิรา ยมาภัย  อนุกรรมการและ

  ผู้ช่วยเลขานุการ
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