
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)


