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การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2561 

“เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน: โอกาสและความท้าทายต่อสุขภาพ” 
 

International Trade and Health [ITH] Conference 2018 
“Belt and Road Initiative: Opportunities and Challenges for Health”  

  

วันที่ 15-16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  
ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม อนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท  

ความเป็นมา 

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง (The Belt and Road Initiative - BRI) หรือนโยบำยเส้นทำงสำยไหมใหม่จีน เป็น
นโยบำยที่ประกำศโดยประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสำธำรณสรัฐประชำชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในชื่อ One 
Belt, One Road: OBOR ซึ่งประกอบด้วย “แถบเศรษฐกิจเส้นทำงสำยไหม” (Silk Road Economic Belt) ผ่ำน
เส้นทำงทำงบก และ “เส้นทำงกำรค้ำสำยไหมทำงทะเลในศตวรรษที่ 21” (the 21st Century Maritime Silk 
Road) โดยเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีนนี้ ได้รับกำรพัฒนำมำจำกเส้นทำงสำยไหมโบรำณของจีนซึ่งใช้เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม ข้อริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเชื่อมโยงประเทศจีนไปยัง
เอเชียและยุโรป โดยเป็นยุทธศำสตร์ระยะยำวเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของภูมิภำคนี้  โดยกำรส่งเสริม
กำรค้ำ กำรเชื่อมต่อ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงรถไฟ ทำงหลวง สะพำน ท่ำอำกำศยำน ท่อ
ส่งก๊ำซและน้ ำมัน และใยแก้วน ำแสง  นอกจำกนี้รัฐบำลจีนได้จัดตั้งธนำคำรเพ่ือกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแห่ง
เอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินกู้แก่ประเทศที่อยู่บน
แถบเส้นทำง เพ่ิมเติมจำกสถำบันกำรเงินส ำคัญที่มีอยู่แล้ว เช่น ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำเอเชีย (Asian Development 
Bank) ธนำคำรโลก (World Bank) ซึ่งแสดงถึงเจตนำรมณ์ของจีนในกำรกระตุ้นกำรลงทุนมำกขึ้น 

ในประเด็นด้ำนสุขภำพนั้น รัฐบำลจีนได้ใช้นโยบำย Belt and Road Initiative เป็นกลไกหลักส ำหรับกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนสุขภำพหลำยประเด็น รวมทั้งกำรช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 จีนได้จัดกำรประชุมด้ำน
สุขภำพที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย BRI เป็นครั้งแรก โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขจำกกว่ำ 30 ประเทศ 
และผู้น ำหน่วยงำนระดับนำนำชำติ เข้ำร่วมกำรกระชุมและลงนำมในแถลงกำรณ์ Beijing Communiqué of The 
Belt and Road Health Cooperation & Health Silk Road ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องสุขภำพของ
ประชำชนในประเทศท่ีอยู่ในแถบเส้นทำง 

อย่ำงไรก็ตำม หลำยฝ่ำยมีควำมกังวลเรื่องผลกระทบของ BRI ต่อสุขภำพหลำยประกำร ตัวอย่ำงเช่น กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อเนื่องจำกกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกร ผลกระทบของโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ 
กำรส่งออกวัตถุอันตรำย และกฎระเบียบด้ำนอำชีวอนำมัยและมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ข้อริเริ่ม BRI มีบริบทและขอบเขตที่อยู่นอกเหนือด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน แต่ครอบคลุมถึงบริบทด้ำนสังคม 
กำรเมือง ควำมมั่นคง วัฒนธรรม รวมถึงด้ำนสุขภำพด้วย กำรประชุมวิชำกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ 
ปี 2561 นี้ จะเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชำญและผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีโอกำสอภิปรำยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่ม BRI 
และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ รวมทั้งให้ได้ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นกำรวิจัยที่ส ำคัญ 
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กำรประชุมครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องนโยบำยเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีน และผลกระทบ
ด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนสุขภำพ ทั้งในประเทศไทย ในภูมิภำค และในระดับโลก 

2. อภิปรำยและก ำหนดประเด็นส ำหรับควำมร่วมมือและกำรศึกษำวิจัยร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีนและสุขภำพ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประมำณ 150 คน (โดยกำรเชิญ) 

1. ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
2. นักวิชำกำร/ ผู้เชี่ยวชำญ 
3. นักศึกษำมหำวิทยำลัย 
4. ผู้แทนภำคประชำสังคม 
5. ผู้แทนภำคเอกชน (ไม่รวมอุตสำหกรรมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)  
6. ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ 
7. ผู้แทนหน่วยงำนที่เป็นแหล่งทุนของแผนงำน ITH 
8. สื่อมวลชน 
9. ผู้แทนสถำนทูตของประเทศท่ีอยู่ในแถบเส้นทำง BRI ในประเทศไทย 
10. ผู้แทนจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนและประเทศสมำชิกอำเซียน 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้   
2. ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีนและสุขภำพ  
3. ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ  

 
ผู้จัดการประชุม 

1. แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ (International Trade and Health 
Programme - ITH) มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรศึกษำและติดตำมกำรเจรจำกำรค้ำหว่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ
และนโยบำยสุขภำพ (คจคส) 

3. ผู้ให้ทุนสนับสนุนแผนงำน ITH (กระทรวงสำธำรณสุข องค์กำรอนำมัยโลก สสส. สช. สปสช. สวรส.) 
 

ภาษา  กำรประชุมเป็นระบบสองภำษำ โดยมีล่ำมแปลภำษำไทย-อังกฤษ พร้อมหูฟังให้บริกำร 

สถานที ่ห้องเจ้ำพระยำ บอลรูม โรงแรมอนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท 
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ก าหนดการประชุม 
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  

08.00-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-09.45 พีธีเปิด 
โดย  Dr Liviu Verdrasco ส ำนักงำนองค์กำรอนำมัยโลกประจ ำประเทศไทย  
      นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรศึกษำและติดตำมกำร

เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภำพและนโยบำยสุขภำพ (คจคส) 

การบรรยายพิเศษ 
“Thailand and the Belt and Road Initiative– Dos and Don’ts” 

โดย ดร สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธำนสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

09.45-11.00 ช่วงที่ 1  
Belt and Road Initiative and its implications beyond trade 
This session sets the scene for the conference. The panel will discuss overall 
issues of the BRI, including what is the Belt and Road Initiative, the scope of BRI 
and its implications on trade and matters beyond trade (economic, geo-politic, 
security, social, and development). 

Speakers:  

- ศำสตรำจำรย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ และผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน
ศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน ส ำนักวิชำทรัพยำกร
กำรเกษตร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ผศ. ดร. ประมวล สุธีจำรวุัฒน ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

Moderator พตต หญิง ดร สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร กองกำรต่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข 

Session coordinator:  แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ  

11.00-11.15 อำหำรว่ำง 

11.15-12.30 ช่วงที่ 2 
Belt and Road Initiative and trade and investment 
This session focuses on the implications of BRI on investment (value, gain, loss, 
type of industry, investment sector), policy actions needed to address the 
challenges, investor protection, and recommendations for future research as 
well as policy recommendations. 
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วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
Lead Speaker: 
ผศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนำม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ คณะเศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

Panelists:   
- Prof Prabir De, Director, ASEAN-India Center, Research and Information 

System for Developing Countries  

- Dr Li Renliang คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์   

 Moderator:  คุณกรรณิกำร์ กิจติเวชกุล  FTA Watch 
Session coordinator:  แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ 

12.30-13.30 อำหำรกลำงวัน 

13.30-14.45 ช่วงที่ 3 

Belt and Road Initiative – opportunities and challenges to global health  
BRI has become the China’s major vehicle for international engagement, with 
increasing health dimension. The 2017 Beijing Communiqué aimed at protecting 
public health and strengthening people-to-people exchanges among BRI 
countries and was signed by more than 30 health ministers and leaders of 
international organizations. This session will explore BRI and global health 
impact, its advantages and disadvantages to the global health community.  

Lead Speaker 
- Assistant Prof Tang Kun, Department of Global Health, Peking University  

Panelist: 
- Prof Kenji Shibuya, Department of Global Health Policy, Graduate School of 

Medicine, The University of Tokyo, Japan 

- Dr Manisha Shridhar, Regional Advisor, WHO/SEARO  

- คุณเบญจพร ฟำธีเยร์ กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

Moderator:  Dr Liviu Vedrasco ส ำนักงำนองค์กำรอนำมัยโลกประจ ำประเทศไทย 

Session Coordinator: Dr Manisha Shridhar, Regional Advisor, WHO/SEARO 

14.45-15.00 อำหำรว่ำง 

15.00-16.15 ช่วงที่ 4 
Belt and Road Initiative –opportunity or threat to UHC  
This Session aims to discuss on the impacts of BRI on health systems focusing 
on how and to what extend the BRI will contribute to UHC or health systems 
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วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
strengthening in the BRI countries and the global community.    

Lead Speaker: 
- Dr Sarah Louise Barber, Director, WHO Kobe Center, Japan  

Panelists:  
- Ms. Fan Xiaodan, China National Health Development Research Center 
- Dr Sutayut Osornprasop, Senior Human Development Specialist, World Bank 
- Dr Bounpheng Philavong, Ministry of Health, Lao PDR 

Moderator:  Dr Azusa Sato, Asian Development Bank 
Session Coordinator: พตต หญิง ดร สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร กองกำรต่ำงประเทศ  
                                ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

16.15-16.45 ข้อสรุปจำกกำรประชุม วันที่ 1 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

08.00-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-10.15 ช่วงที่ 5 
Belt and Road Initiative and public health emergencies / health security 

This session focuses on the current and potential impacts of the Belt and Road 
on health security and discusses whether the BR Blueprint contributes to health 
security.  The session also explores to what extent the BRI can support 
preparedness and improvement of capacity needed for public health 
emergencies responses. 

Lead Speaker: 
- Dr Roderico Ofrin, Regional Coordinator for Emergency Risk Management, 

WHOSEARO   

Panelists: 
- Dr Dennis Carroll, Director, Emerging Threats Program, USAID 
- Ms Riko Kimoto, Project Manager, Sustainable Development & Public Health, 

Asia-Europe Foundation (ASEF) 

Moderator:  นำยแพทย์ค ำนวณ อ้ึงชูศักดิ์ ที่ปรึกษำกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

Session Coordinator: นำยแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักระบำดวิทยำ  
                               กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

10.15-10.30 อำหำรว่ำง 
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วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  

10.30-11.45 ช่วงที่ 6  BRI and Health Innovation and Research Collaboration 

This session aims to discuss the opportunity to identify potential innovation 
benefiting health system development and the obstacles to countries and 
through bilateral development with China. This session also explores to 
potential research questions and potential research collaboration. 

Lead speaker 
- ดร นเรศ ด ำรงค์ชัย  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)  

Panelists:   
- คุณวิฑูรย์ วงศ์หำญกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ำกัด 

- ดร. ญำดำ มุกดำพิทักษ์ รองเลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ 

- Prof. Dr. Lin Wang, Institute of Biomedical and Health Engineering, Shenzhen 
Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences 

Moderator: ดร ชุติมำ อรรคลีพันธุ์ แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และสุขภำพ 

Session Coordinator: คุณเปรมฤดี เลิศศักดิ์วิมำน Senior Manager, International 
Cooperation  ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (TCELS) 

11.45-12.15 ข้อสรุป และข้อเสนอแนะจำกกำรประชุม 

โดย ดร ชะเอม พัชนี  
      ผู้จัดกำรแผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ (ITH) 

12.15-12.45 Conclusion and the way forward  

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   
ประธำนคณะอนุกรรมกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ  

12.45-12.50 พิธีปิดกำรประชุม 

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรศึกษำและติดตำมกำรเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภำพและและสุขภำพ 

12.50-14.00 อำหำรกลำงวัน 
 


