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Session 1: BRI – implications beyond trade 

- BRI is seen as an international political initiative underpinned by  geo-

economics and geo-politic motivation.

- BRI does not cover only infrastructure investment, but also includes cultural 

exchange, technological know-how transfer and policy coordination. 

- Chinese strategic approaches of using soft and hard power to facilitate trade 

expansion. 

- Using transportation connectivity to increase Chinese trade expansion and as a 

means to increase people connectivity

- BRI connects China to Europe, Central Asia and Africa

- BRI is seen as the Project of the Century and most expensive investment in 

human history



• Impacts on trade 

• Increased investment 
and economic growth 

• Economic over-
dependence on China

• Diplomacy debt to 
China 

Session 1: BRI – implications beyond trade 

• Impacts beyond trade

• Geo-politics

• Security

• Non-traditional security issues

• Labor 

• Migration

• Public health 

• Human trafficking

• Drug trafficking 

• Social welfare

• Environment 

• Culture 



• For ASEAN- China cooperation

– Balance between benefits and over-dependence 

– Ensure mutual-benefits (win-win)

– Be compromise

– avoiding economic domination

– Reduce debt trap diplomacy

– Manage  implications on trade and beyond 

Session 1 Recommendations 



• For Thailand 

– Conduct studies to explore and analyse the 
implications of the BRI 

– Improve/build capacity of human resource

– Maximise the benefits as a strategic location of 
the BRI

– Be independent; don’t rely on one country

Session 1 Recommendations 



• For BRI countries: 

– Improve human resource capacity

– Strike the balance between the positive and negative 
impacts

– Promote sufficiency economy to avoid reliance on a 
powerful country

Session 1 Recommendations 



Session 2: BRI and trade and investment

• More investment in maritime transport logistic 

– โฟกสัที ่Indo-pacific ไมใ่ชแ่คเ่ฉพาะโครงการ BRI จากประเทศจนี 

– การเชือ่มโยงเมอืงทา่ในมหาสมทุรอนิเดยี หรอื โครงการ Sagar Mala 
ของอนิเดยี

• โครงการ ภายใต ้BRI 

– ถกูวพิากษ์วา่ความโปรง่ใสมจี ากดั 

– ขอบเขตไมช่ดัเจนวา่เป็นโครงการทีใ่ต ้BRI หรอืไม่

• ประเทศไทยตอ้งพจิารณาโครงการอยา่งรอบคอบ และใชข้บวนการมี
สว่นรว่มเพือ่เชือ่มโยงการท างานระหวา่งประเทศ

• จากมมุมองผูน้ าเสนอประเทศจนี โครงการ BRI ไมไ่ดเ้ป็นของประเทศ
จนี แตเ่ป็นการรว่มสรา้ง รว่มพัฒนา และการเจรจาเพือ่แบง่ปัน
ผลประโยชน ์



• ประเทศไทยควรมกีารเตรยีมความพรอ้มตอ่การเขา้รว่ม
โครงการตา่งๆ ภายใต ้BRI และประชาชนควรมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืงใหม้ากขึน้เพือ่ควบคมุกตกิา ในฐานะผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ

• ควรมกีารเชือ่มสงัคมดจิติอล ใหพั้ฒนาไปพรอ้มกบับรบิทการ
เปลีย่นแปลงของโลก

Session 2: Recommendations 



Session 3: BRI – Opportunities and Challenges to 
Global Health

• BRI has changed the modality of China’s health aid. It has 
increasingly engaged more in global health: promoting health 
security; increasing development aid for health (DAH), 
participating in global health governance.

• However, China’s contribution to global heath still focuses on 
infrastructure development e.g. providing equipment and training 
professionals and building facilities due to limited capacity in global 
health diplomacy.

• Initially established for trade and investment, BRI does not provide 
concrete agenda for health development and the contribution is 
not predictable. It should provide more details and may focus on 
R&D e.g. fighting against AIDS, TB, Malaria.



• Opportunities 

• Improved health collaboration 

– Increased investment in Global Health capacity building 

– Moving beyond UHC to valued based healthcare 

• Challenges

• Negative impacts of the BRI on health 

– compliance with road safety standard, the use of hazardous 

substance, environment impacts should be taken into 

consideration.

Session 3: BRI – Opportunities and Challenges to 
Global Health



• For China 

• Engage more in multi-lateral collaboration. 

• Establish research collaborating centers and formulate research 
strategies.

• Develop its capacities for global health diplomacy 

– engage young generation through mutual learning and collaborate 
with other counties 

– improve communication across sectors especially policymakers, 
academic sector, and general population.

• For BRI countries 

• Independent analysis to monitor the impacts from BRI 
constructions on health and environment 

Session 3 - Recommendations



Session 4: Belt and Road Initiative –
opportunity or threat to UHC

• จนีไดล้งทนุดา้นสาธารณสขุในประเทศเครอืขา่ยทัง้โครงสรา้ง
พืน้ฐานและบคุลากรทางการแพทยโ์ดยเฉพาะในพืน้ที่ๆ มหีน่วย
บรกิารสาธารณสขุไมเ่พยีงพอสง่ผลใหก้ารเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ
ในประเทศนัน้ดขีึน้

• ประเทศจนีมศีกัยภาพในการผลติยา วคัซนี และเครือ่งมอืแพทย ์
สามารถเพิม่การเขา้ถงึยาและอปุกรณ์ดงักลา่วของประเทศใน
แถบเสน้ทางไดด้ขี ึน้



• ความส าเร็จดา้น UHC ของจนีสามารถน ามาเป็นประสบการณ์
ใหก้บัประเทศทีต่อ้งการบรรลเุป้าหมายหลกัประกนัสขุภาพถว้น
หนา้ได ้

• การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณสขุอยา่งเดยีวไม่
เพยีงพอ จ าเป็นตอ้งมกีารลงทนุดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนา
ศกัยภาพของบคุคลควบคูก่นัไป เชน่ โครงการ 100 100 100 ที่
มกีารลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและพัฒนาศกัยภาพควบคูก่นั

• จนีเริม่มบีทบาทในการสนับสนุนเงนิทนุใหป้ระเทศตา่งๆ ดงันัน้
จงึตอ้งรว่มมอืกบั International donors network ในการ
วางแผนสนับสนุนเงนิใหแ้ตล่ะประเทศรว่มกนั

Session 4: Belt and Road Initiative –
opportunity or threat to UHC



• Maximise the benefits of the BRI to advance UHC 

• China has capacity to provide support on access to 

medicine  

Session 4: Recommendations



Session 5 BRI and public health 
emergency

• จนีเริม่มบีทบาทส าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืประเทศในกลุม่ BRI ในการ
จัดการปัญหาฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ ทัง้การเตรยีมความพรอ้ม การ
ตอบสนองตอ่ปัญหา และการแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่ง

• นโยบาย BRI สง่ผลใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยประชากรทัง้คนและพาหะน าโรค
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึง่เป็นความเสีย่งทีจ่ะท าใหก้ารระบาดของโรคเป็นไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

• ประเทศตา่งควรทีจ่ะเตรยีมรับมอืตอ่ผลกระทบดา้นภาวะฉุกเฉนิทาง
สาธารณสขุจากนโยบาย BRI โดยการแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งของแตล่ะ
ประเทศ ท างานรว่มกนัระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ทัง้ดา้นการเตรยีมรับมอื การ
ตอบสนอง และการเฝ้าระวงัปัญหา



Session 5 Recommendations

• Welcome the opportunities from BRI to increase 
capacity on disease surveillance, HRH, health 
system

• Prepare for health emergencies in advance

– through research and innovation

• Invest more in health emergency preparedness

• Set up mechanism to monitor the transmission of 
disease across borders (e.g. Yellow fever)



Session 6: BRI and health innovation and 
research collaboration

• Collaboration starts from scenario setting, 
working on tangible projects

• It needs a champion to lead the work

• The government sector – provides guidance 
and facilitates the work 
– Need regulators to join with researchers and 

innovators

• China is interested in collaboration with 
Thailand



Session 6: BRI and health innovation and 
research collaboration

• Existing collaboration between China-Thailand on 
robotic development 

• Research collaboration is more feasible as funding is 
more available

• Collaboration can start from infrastructure building and 
design that support win-win collaboration and local 
capacity building

• Traditional Chinese medicine

• Successful BRI and health research collaboration need 
focused issues, focused geographical area, sufficient 
qualified manpower and good programme manager



Session 6: Recommendations

• How the Thai government should provide guidance and 
facilitate the work of private sector to health innovation? 

• The government should not limit the role private sector but 
they should rather be a facilitator to private sector

• There is a need for clear research topics in health science and 
technology and should link to SDGs and beyond



Dos and Don’ts for Thailand

Do

Conduct rigorous 

- cost-benefit analysis 

- environment and health impact analysis



Dos and Don’ts for Thailand

Don’ts

 Undertake unfeasible projects

 Rely too much on one country


