
๑ 

ร่าง 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
ถนนสาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

-------------------------------- 
 

อนุกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  ประธาน 
๒. นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  

ผู้แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   อนุกรรมการ 
๓. นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ  

ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  อนุกรรมการ 
๔. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์  

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
๕. นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล   

ผู้แทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน  อนุกรรมการ 
๖. นายสุรพงศ์ อ าพันวงษ์  

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
๗. Dr Liviu Vedrasco  

ผู้แทนส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย  อนุกรรมการ 
๘. นางสาวชะเอม พัชนี   

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางอินทิรา ยมาภัย   

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ ศรีแสงนาม  อนุกรรมการ 
๒. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๔. พตต. หญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร  อนุกรรมการและเลขานุการ 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
๒. นายพิศิษฐ์ ศรีอัครโภคิน ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๓. นางสาวมณีวรรณ ลิตโต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๔. Ms Yumiko Miyashita  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
๕. นางสาวกมลวรรณ เขียวนิล  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
๖. นายอานนท์ คุณากรจรัสพงศ์  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
๗. นางสาวจีรภา โสสม  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
๘. นางสาวมินตรา หงษ์ธ ารง  ส านักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา  

๒.๑ สรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะ จากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ  
      ปี ๒๕๖๑ 

  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและ
สุขภาพ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และให้ความเห็นชอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุน
การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) 
ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป  
โดยฝ่ายเลขานุการได้บรรจุรายละเอียดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และวิดีทัศน์ของการประชุมใน
แต่ละช่วงไว้บนเว็บไซต์ของแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) แล้ว ที่ 
http://www.iththailand.net/ith-conference/international-trade-and-health-ith-conference-2018   
นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการให้
ที่ประชุมทราบด้วย  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- ปรับเนื้อหาในส่วนของสรุปสาระส าคัญให้กระชับขึ้น ให้มีเนื้อหาแต่ละหัวข้อมีสาระส าคัญที่กล่าวถึง
ประโยชน์ของ BRI ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดข้ึน และสิ่งที่ประเทศไทยควรด าเนินการ 

- ใช้เอกสารสรุปการประชุม (Proceeding) เป็นเอกสารแนบ เพ่ือให้รายละเอียดเพิ่มเติม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

http://www.iththailand.net/ith-conference/international-trade-and-health-ith-conference-2018


๓ 

- ปรับข้อเสนอแนะให้สั้นลง และให้รวมข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทยและข้อเสนอแนะส าหรับ
ประเทศภายใต้ BRI เข้าด้วยกัน 

- ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศยินดีที่จะแจ้งเวียนข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงไปยังสถานทูตไทยในประเทศต่างๆ  

- ควรปรับปรุงแบบประเมินผลการประชุมให้สามารถสะท้อนความคิดเห็นและการประเมินผลด้าน
เนื้อหาสาระการประชุม และประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมให้มากขึ้น 

มติที่ประชุม 

  มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้เอกสารสรุปและข้อเสนอแนะ และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้
ข้อคิดเห็นอีกครั้ง ภายในหนึ่งสัปดาห์ 
 
๒.๒ หัวข้อและการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ 

  (๑) คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการ NCITHS ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ ส าหรับแต่ละครั้ง โดยมีผู้แทนจากภาคส่วน
หลักท่ีเกี่ยวข้องการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ และหัวข้อการประชุมในปีนั้นๆ และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณารูปแบบของคณะอนุกรรมการจัดการประชุม (๑) คณะอนุกรรมการแบบถาวร หรือ (๒) 
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งส าหรับการประชุมแต่ละปี 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในแต่ละปีมีอนุกรรมการจากองค์กรหลักๆ และมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลง
ตามหัวข้อการประชุม จึงเห็นว่าควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แบบถาวร หรือ Standing 
Subcommittee ที่มีอายุการปฎิบัติหน้าที่เท่ากับคณะกรรมการ NCITHS และในแต่ละปีให้มีอนุกรรมการฯ 
เพ่ิมเติมจากองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญ ตามหัวข้อการประชุม 
 

(๒) รูปแบบการจัดประชุม 

ที่ประชุมได้หารือรูปแบบการจัดประชุม โดยได้ข้อสรุป และมตดิังนี้ 

o หัวข้อการประชุม –  เลือกหัวข้อที่เป็นประเด็นส าคัญของประเทศ (national focus/ 
interest) มีประโยชน์กับประเทศไทย และมึความส าคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

o รูปแบบการจัดประชุม - การประชุมแบบปิด (closed meeting by invitation only) แต่
ให้ขยายกลุ่มผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมให้กว้างขวางขึ้น มีระบบการตอบรับและ
ลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมการประชุม 



๔ 

o ความถี่ในการจัดประชุม - เป็นการประชุมประจ าปีทุกปี โดยอาจเป็นการประชุมแบบ 
standalone ดังที่ผ่านมา หรือการประชุมแบบ Side meeting ของการประชุมวิชาการ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ซึ่งมีโอกาสในการได้รับการตอบรับจาก 
international speakers สูงขึ้น หากหัวข้อการประชุมเก่ียวข้องกับหัวข้อการประชุมการ
วิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และมีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศมากขึ้น 

  (๓) หัวข้อการประชุม ส าหรับปี ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ ปี ๒๕๖๐ ได้เสนอหัวข้อการประชุมส าหรับปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
ไว้ ๗ หัวข้อ และในปี ๒๕๖๑ ได้จัดประชุมในหัวข้อ Belt and Road Initiative: Opportunities and 
Challenges to Health ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ หัวข้อไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอหัวข้อ Emerging trends 
that affect international trade and health เป็นหัวข้อการประชุมส าหรับปี ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
และท่ีประชุมได้เสนอหัวข้ออื่นๆ เพื่อพิจารณาด้วย ได้แก่  

- Commercial determinants on health 

- Consumer protection in the e-commerce  

- Emerging influences on international trade and health 

- ASEAN free trade and health (AFTA, AFAS, connectivity, ASEAN+6 others, etc.)   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับอาเซียนมีความ
หลากหลายทั้งในส่วนของกรอบการเจรจา ข้อบท ความเชื่อมโยงกับนานาประเทศ ซึ่งมีความส าคัญกับประเทศ
ไทย และยังครอบคลุมประเด็นในข้อ I-III ด้วย จึงเห็นชอบให้ประเด็น IV. ASEAN free trade and health เป็น
หัวข้อการประชุมส าหรับปีนี้ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า Concept note และปรับชื่อหัวข้อการประชุมให้ดึงดูด
ความสนใจ เพ่ือน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ NCITHS วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 

  ๑. ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ แบบ
ถาวร ที่มีอายุการปฎิบัติหน้าที่เท่ากับคณะกรรมการ NCITHS และในแต่ละปีให้มีอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติมจาก
องค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญ ตามหัวข้อการประชุม 

  ๒. ให้เลือกหัวข้อการประชุม ที่เป็นประเด็นส าคัญของประเทศ (national focus/ interest) มี
ประโยชน์กับประเทศไทย และมึความส าคัญท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

  ๓. จัดการประชุมประจ าปีทุกปี  โดยเป็นการประชุมแบบปิด และให้ขยายกลุ่มผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมให้กว้างขวางขึ้น มีระบบการตอบรับและลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมการประชุม 



๕ 

  ๔. เห็นชอบให้ประเด็น ASEAN free trade and health เป็นหัวข้อการประชุมส าหรับปี ๒๕๖๒ และ
มอบฝ่ายเลขานุการจัดท า Concept note เพ่ือน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ NCITHS วันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๒ และการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืนๆ   

 ๓.๑ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

  เดือนเมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือหารือและพิจารณาการเตรียมการส าหรับการประชุม ปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

- Concept note และวัตถุประสงค์ของการประชุม  

- องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ เพ่ิมเติม ที่มาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
การจัดประชุม 

- ก าหนดการจัดประชุม (วัน และสถานที่)  

 

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.    

นายอานนท์ คุณากรจรัสพงศ์      นางสาวชะเอม พัชนี 
บันทึกการประชุม       ตรวจรายงานการประชุม 


