
• ผลกระทบจากการปฏิวัติอตุสาหกรรมยุค 3.0 และการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
• การขาดแคลนแรงงาน – ทั้งระบบ 
• สังคมผู้สูงอายุ – ความต้องการบริการทางสังคม (รวมการดูแลสุขภาพ) ที่มากขึ้น และรายได้ของรัฐที่จะ

ลดลงจากการไม่ท างานและไม่ได้ภาษี 
• การพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่า จะเข้าทดแทนแรงงานระดับกลาง และระดับสูง และย้ายเข้าสู่

ตลาดแรงงานระดับล่าง และระดับกลาง 
• ปัญหาที่ยังคั่งค้างของไทย – ระบบทุนนิยมสามาน คอร์รัปชั่น และการกระจายรายได้ที่มีช่องว่างมากขึ้น 
• การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และการเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ที่

กระทบต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะกรณีการลงทุนและการคุ้มครองนักลงทุน และการคืบคลานสู่
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ 

• สถานการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต (หากไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้) 
• การใช้เทคโนโลยีที่ไร้จริยธรรม 
• การขาดเงินทุนส าหรับระบบสวัสดิการสังคมต่าง ๆ  
• การกลับมาของระบบที่นอกระบบที่เคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ 

หัวข้อ สถานการณ์โลก แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Session 1: global trends in international trade and international relation 



Session 1 (cont.) 

• สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเข้าถึงยาและราคายา 
– มีราคาแพงมากขึ้น มีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องต้นทุน ไปเป็น value 

based  

– อย่างไรก็ตาม มีพัฒนาการที่สังเกตได้ชัดในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ได้แก่เรื่อง การเข้าถึงยาเอดส์ การมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานและองค์กร การใช้เครื่องมือเรื่อง CL มากขึ้น แต่ราคายาสูงขึ้น 

•  Recommendation โอกาสในการด าเนินงานจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
– การใช้ประโยชน์จากการค้าเพื่อการพัฒนา 

– ต้องวางเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดี 

– อยากให้มองเชื่อมโยงกับความมั่นคง 

– เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน 

– การใช้ ปย.จากทีมบริหารใหม่ของ WHO ในเรื่องการเข้าถึงยา และการน า HLP มาด าเนินการ 

– ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะไทยควรเข้าร่วมขับเคลื่อน โดยเฉพาะผ่านฝ่ายเลขานุการ (WHO) 

– การก าหนดรูปแบบเรื่อง ราคา ควรผลักดันเรื่องก าหนดราคาจาก ต้นทุนการวิจัยมากกว่า ที่จะมาจาก 
value base 

– ประเทศก าลังพัฒนาควรเน้นเรื่องความร่วมมือแบบพหุภาคีมากกว่า ทวิภาคีกับประเทศพัฒนาแล้ว 



• สถานการณ์ปัจจุบันโดยรวมของการเจรจาการค้าและการลงทุน 

– สถานการณ์ของ TPP มีการเปลี่ยนแปลงและความพยายามในการขับเคลือ่นให้ยังคงด าเนินการต่อไปในรูปแบบของ TPP 
minus One ซึ่งจะแขวนประเด็นส าคัญ 20 เรื่องซึ่งเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวกับยาและ IP (หากสหรัฐไม่กลับเข้าร่วม) 

– ไทยควรเตรียมการส าหรับข้อความเพื่อการเจรจาได้ในระหว่างนี้ 

• การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและระบบสขุภาพ โดยมี TPP เป็นแม่แบบ 

– สรุปผลกระทบส าคัญคือ พิ้นที่การก าหนดนโยบายต่าง ๆ หรือ policy space ของนโยบายสาธารณะ 

– การใช้กระบวนการประเมินในรูปแบบของ health impact assessment ซึ่งมีขั้นตอนก าหนดอย่างชัดเจน มีข้อดีคือ การ
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบด้านลบ 

– มีการด าเนินงานประเมินผลกระทบซึ่งครอบคลมุทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายด้านยา และเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบต่ออตุสาหกรรม
ยาในประเทศ และขีดความสามารถในการพัฒนายาของไทย 

– มีวิธีการประเมินที่หลากหลายมากขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ เช่น การใช้ cost-benefit analysis, system dynamic  

– มิติของการประเมิน มีความครอบคลุมมากขึ้นทั้งในมุมมองของรัฐบาล สังคม และผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา 

– ความครอบคลุมของระบบสุขภาพของประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องยา ได้แก่ เรื่องยาสูบและแอลกอฮอล ์เช่น ข้อบท
ทางด้านการลงทุน แพทย์แผนไทยและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ความโปร่งใส และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 

หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ: ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสุขภาพและ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย 

 (Session 2 Assessing international trade agreements: positive and negative 
impacts on health/ health systems in Thailand) 



Session 2: Recommendation 

• การท า HIA, การใช้วิธีการวจิัยรปูแบบ mixed methods, การสร้างความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในประเทศ 

• สิ่งจ าเป็นของไทย ได้แก่ การเตรียมการเรือ่งตัวเลข ข้อมูล การปรับปรุงวิธีการ
ท าวิจัย การเตรียมการบุคลากรในด้านกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิจัย
ด้านสาธารณสุข และการสร้าง platform ที่จะมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

• แม้จะไม่มีกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ที่ก าหนดขั้นตอนกระบวนการและการมีสว่น
ร่วมของการก ากับการเจรจาและการท าความตกลงการค้าระหวา่งประเทศ ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญ แต่ประเทศไทยซึ่งมีระบบภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ โดยต้องหาวิธีที่ให้คงไวซ้ึ่งการด าเนินการและการร่วม
ด าเนินการของภาครัฐ 
 
 
 



Session 3 Important current national trade and investment 
policies in Thailand 

นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

• การส่งเสริมการลงทุน – มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยยังคงมีข้อดีคือการไม่เลือกปฏิบัติ การ
พิจารณาเป็น case-by-case basis การให้มีมาตรการที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และการมี
ส่วนร่วมการกลั่นกรองโครงการจากหน่วยงานเชี่ยวชาญ การก าหนดพ้ืนที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้วย
การลงทุน 

• การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม – การด าเนินงานจริงกับแผนงานนโยบายต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ยังคงมีช่องว่างอยู่มาก โดยจุดส าคัญจะเป็นเรื่องของการวัดประเมินผลที่ยังคงไม่ได้นับวัดที่
ผลกระทบต่อประชาชน กลไกภาครัฐยังคงเป็นประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยที่ยังไม่มี
แนวทางการแก้ไขอย่างชัดเจน โดยต้องเน้นเรื่อง efficiency และ accountability 

• การส่งต่อและหยิบใช้ประโยชน์นโยบายต่าง ๆ โดยหน่วยงานภาคเอกชน – โดยที่ขณะนี้ไทยมีนโยบาย
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการสร้างรายได้ของประเทศด้วยการค้าสินค้า การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และการ
บริการคือ การบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว ซึ่งด้านสาธารณสุขมีปัจจัยเอื้อได้แก่ โรงพยาบาลท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ JCI และ HA นโยบายหลักประกันสุชภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม 
ซึ่งครอบคลุมการเจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าว และผู้ติดตาม การขยายระยะเวลาวีซ่าให้กับบุคคลทั่วไป 



Session 3 cont. 

• นโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – ไทยยังคงมีการเจรจาการค้าเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการค้ามากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทวิภาคี และภูมิภาค ซึ่งยังอยู่ใน
ระหว่างการเจรจา โดยที่แต่ละความตกลงมีระดับการเปิดต่างกัน นอกจากนี้ยังคง
ต้องดูนโยบายของประเทศที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการเจรจากรอบต่าง ๆ ด้วย และยัง
ต้องดูมิติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการค้าในแต่ละกรอบการเจรจา 
– การมีข้อมูลประกอบการเจรจา เป็นสิ่งที่ดี และแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายก าหนดเหมือนเดิม แต่

การหารือและการเปิดให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเจรจายังคงด าเนินการอยู่ 



Session 4 Dealing with health and socio-demographic changes – how 
international trade can help improve public health 

• ขณะนี้มีไทยมีนโยบายและการจัดท า technology foresight โดยที่ด้านสุขภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ส าคัญ
ทั้งในด้านการรักษา ตรวจวินิจฉัยและคัดกรอง การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่ในประเทศ โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ใช้ technology platform ที่ส าคัญคือ nanotech 

• การพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการให้บริการในโรงพยาบาลเพือ่ช่วยลดการใช้เวลาท างาน เป็นเรื่องทีน่่าสนใจ 

• การใช้ ปย.จากการค้าระหว่างประเทศ ต้องโยงกับระบบสุขภาพของไทย โดยที่ต้องท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
ปชช.มีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบ ซึ่งจะเป็นระบบของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยไม่ท าให้เกิดช่องว่างของ
การเข้าถึงระหว่างคนรวยและคนจน และแม้ภาคเอกชนจะมี availability แต่ประเด็นอีกด้านคือ เรื่องราคา 

• นโยบายที่ดีจะต้องก าหนดโดยมีเงื่อนไขที่รองรบักับบริบทของประเทศ หรือ disruptive policy และไม่สร้าง
ผลกระทบเชิงลบ โดยไทยมีบทเรียนทีส่ าคัญจากการแก้ไขกฎหมายด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

• การสร้างความร่วมมือ (partnership) ร่วม 3 ภาคส่วน (triple helix / UIG linkage) เอกชนน า โดยใช้องค์
ความรู้จากภาคมหาวิทยาลัย และรัฐอ านวยความสะดวก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีไ่ม่ละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญา อย่างไรก็ตาม การสร้างคนเป็นเรือ่งส าคัญ เป็นเรื่อง talent mobility และปัจจุบันเป็น cross border 
ระหว่างภาครัฐ-เอกชน / ต่างประเทศ และต้องสร้างเงื่อนไขที่จะท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้จริง 

 



Keynote speech:  
International trade: the current and future situation 
การค้าระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

• หลักการท างานขององค์การการค้าโลกยึดหลักการเร่ืองความสมดุลระหว่าง peace, 
justice and legal system และสิ่งส าคัญคือ integrity and integration 

• นโยบายและการท างานที่ส าคัญขององค์การระหว่างประเทศ โดยยกตัวอย่างเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยานั้น ผ่านความร่วมมือระหว่าง WTO-WIPO-WHO 
โดยยึดหลักการที่ส าคัญคือ coherence, partnership และ cooperation  

• coherence ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบัติ และปฎิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับ 
• การแก้ไขความตกลง TRIPS เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้แลว้นั้น ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงการให้ความส าคัญกับเรื่องการสาธารณสุขซึ่งเกิดผลกระทบจากการค้า 
• การมองไปในอนาคต คาดหวังว่า ไทยจะมีบทบาทน าในการน า TRIPS ที่แก้ไขแล้วไปใช้

ประโยชน์เพื่อการเข้าถึงยาของทั้งไทยและประชากรโลก 
 



Session 5 How the SDGs can contribute to trade and health policy coherence 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนืและความเชื่อมโยงทางนโยบายของภาคการค้าและภาคสุขภาพ 

• SDG 

– เรื่องการค้าซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่ 17 เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการน า SDG ไปสู่การปฏิบัติในเป้าหมายอ่ืน ๆ 
โดยจะเห็นได้จากการกล่าวถึงการค้าในเป้าหมายอื่น เช่น 2, 3, 7, 8, 10, 14, 16 

– ด้านสุขภาพมีเป้าหมายที่ 3 เป็นหลักอย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่มีความเชื่อมโยงทางอ้อมในหลาย
เป้าหมายขึ้นกับแต่ละประเด็น และในขณะเดียวกัน การค้าก็เชื่อมโยงกับสุขภาพ ผ่านเป้าหมายอ่ืน ๆ ด้วย 

• ประเทศไทย 

–ใช้กลไกการน า SDG ไปสู่การปฏิบัติผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมอบหมายผ่านระบบ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และส่ิงที่ขาดหายคือ SDG ที่ต้องท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

• ด้านสุขภาพ  

–ประเด็นด้านการค้าสามารถช่วยเรื่องการเข้าถึงยาได้ เช่น การลดภาษี การมีระบบ logistics ที่ดีจะช่วย
สนับสนุน supply ของยาได้ 

–บรรลุเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค SEAR ด้วยกันแล้ว ไทยยังมี
ประเด็นส าคัญที่ต้องปรับปรุงอย่างมากคือเรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน และเรื่องก าลังคนด้านสุขภาพ 

 



Session 5 cont. 

• ด้านสุขภาพ  

– สธ ได้จัดท า roadmap แล้วโดยบูรณาการกับแผน 20 ปี โดยมีการก าหนดเป้าหมายของแต่
ละระยะจาก basic need – well being – sustainable development 

– สธ คาดการณ์ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบระหว่างการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพแล้ว 
ได้แก่ การส่งเสริมด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเตรียมการรองรับเรื่องการเคลื่อนย้าย
ประชากร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การให้บริการผู้ป่วยต่างด้าวและการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

– ตัวอย่างการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ เรื่อง การแพทย์ฉุกเฉิน; การเข้าถึงยา
และปัญหาที่เกิดจากประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า มีตัวอย่างการท างานร่วมกันของ อย. 
และ กรม IP เพื่อจะแก้ไขปัญหามากขึ้น เช่น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิทธิบัตร การพัฒนาคู่มือ
การตรวจสอบสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างภาคสาธารณสุขและทรัพย์สินทางปัญญา 

 



Session 5 cont. 
• Recommendation 

- การบรรลุถึงเป้าหมายนี้ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับหลักการ และเป้าหมาย
ก่อนที่จะไปถึงตัวช้ีวัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการจัดท า  

-ควรต้องหาวิธีท างานในเป้าหมายที่ต้องท างานระหว่างหน่วยงาน โดยใช้เรื่อง 
partnership เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 

- การมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่าง รับฟัง และเช่ือใจ
กันเป็นสิ่งส าคัญ 

- จากกรณีผลกระทบจากนโยบายที่ไม่ใช่สุขภาพต่าง ๆ สธ ต้องท างานแบบ 
proactive มากขึ้น โดยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนก าหนด
นโยบาย การออกแบบติดตามประเมิน และการเสนอข้อเสนอนโยบายอย่างส าคัญ 

 



Session 6 Capacity building on international trade and health 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 

• ปัจจบุนัมีกลไก NCITH ท่ีเช่ือมโยงทัง้การค้าระหว่างประเทศและสขุภาพ และทาง สช. 
ได้ผลกัดนัให้เกิด Health in All Policies นโยบายสขุภาพในทกุๆ นโยบาย 

• เพิ่มจ านวนคนให้กับ ITH พัฒนาศกัยภาพ ท างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ มี 
dialogue และไว้วางใจกัน พฒันาองค์ความรู้ คนและองค์กรเพื่อให้เท่าทนักับการค้า
ระหวา่งประเทศ 

• ประเด็นทีควรศึกษาคือการท าความเข้าใจเร่ืองข้อยกเว้นในข้อบทต่างๆ เพื่อน ามาโต้แย้ง
และปกป้องสขุภาพ และประเทศไม่ควรกลวัท่ีจะปกป้องสขุภาพของคนในประเทศ 

• มีปัญหาในเร่ืองการจดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบั Economic impact of trade on 
health and impact of trade liberalization และประสบการณ์ของ
ต่างประเทศในการปกป้องสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน NCDs 

 



Session 6 cont. 
• Recommendation 

- ศึกษาถึงตลอดเส้นทางของการเจรจาต้ังแต่ agenda setting ไปถึง 
monitoring ว่าต้องการใช้ข้อมูลอะไรบ้าง และมีการเปิดเผยซึ่งกันและกัน 
(Transparency) 

- ผลักดันให้มีการสอนเรื่อง International Trade and Health ในคณะที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข หรือมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านพัฒนาศักยภาพ
โดยตรง ซึ่งในออสเตรเลียมีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

- ควรทบทวนบทเรียนหรือการเจรจาการค้าที่ผ่านมา และมีการประเมินผล
กระทบ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคต 

 



Summary 
Assessing the current situation 

– ผลกระทบจากการค้าต่อสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องยาและทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งยังคงมี
ปัญหาอยู่) เท่านั้น ประเด็นท่ีมีมากขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น มีผลกระทบต่อ policy 
space ด้านนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน เช่น เรื่องยาสูบและแอลกอฮอล์ นม
และอาหารส าหรับทารก อาหารปลอดภัย หรือแม้แต่ภาคสุขภาพเป็นผลกระทบจากการค้า
และการลงทุน 

– แม้ว่าจะมี SDGs เป็นเป้าหมายของการท างานแต่ยังขาดการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและความเข้าใจถึง 

 

 



Summary 
Looking into the future 

– การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และรัฐบาลจะประสบปัญหาจากการคุ้มครองสขุภาพของคนในประเทศอันเนื่องมาจาก
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเคยได้ลงนามไว้ 

– นโยบายที่ดีจะต้องก าหนดโดยมีเงือ่นไขที่รองรับกับบริบทของประเทศ และไม่สร้างผลกระทบเชิง
ลบ หรือเกิดน้อยท่ีสดุ 

– เมื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนเป็นเปา้หมายหลกั จะเห็นได้ถึงความเชื่อมโยงและผลกระทบตอ่กนัทัง้
ทางตรงและทางอ้อม และต้องการการท างานแบบบูรณาการอย่างจริงจังโดยค านึงถึงเปา้หมาย และใช้
การค้าเป็นเครื่องมอืเพือ่การพฒันา 

– เน้นย้ าเรื่อง coherence ทั้งในระดับนโยบายและการปฏบิัต ิและความเชื่อมโยงของทั้งสองระดับ 
โดยมี partnership และ coordination เป็นอีกสองสว่นในการท างาน 

– การเปิดรับฟังความเห็นและการให้มสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น และการไว้วางใจกนัเปน็เครื่องมอื
ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยดี ลดความขัดแย้ง 

– ประเทศก าลังพัฒนา (รวมประเทศไทย) ควรใช้ระบบพหุภาคีมากกว่าที่เป็นรปูแบบของทวิภาคี 

 

 



Summary 

• ข้อเสนอต่อการวิจัย 

– การใช้ Health Impact Assessment เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการประเมินผล
กระทบจากนโยบายต่าง ๆ  

– การทบทวนประสบการณ์ของการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมาทั้งไทยและต่างประเทศ 

– การสร้างข้อมูลท่ีจ าเป็นตลอดกระบวนการเจรจา และใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

– ประเมินคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตร 

• ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 

– ก าหนดให้มีหัวข้อในหลักสูตรการเรียนการสอนของภาคสุขภาพ 

– กระทรวงสาธารณสุขควรมีหน่วยงานที่ดูแลประเด็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
โดยรวมทุกประเด็น 

 


