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รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
(ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร)
ขอ 5. ใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ทั้งความรู ทักษะ การผลิต
การใช การสรางขวัญกําลังใจ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
ขอ 8. สนับสนุนกลไกการทํางานสาธารณสุขใหเปนไปเพื่อสงเสริมการสรางความมั่นคง
และความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(S-curve) โดยการตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุม
รายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และเติมอุตสาหกรรม
แหงอนาคต (New S-curve) ในดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) รองรับการขยายตัวของ
กลุ ม สิ น ค า และธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพโดยมี เ ป า หมายในการเชื่ อ มต อ การค า และการลงทุ น ตลอดจน
ความกา วหนา ทางเทคโนโลยีเ พื่ อจัดบริ การสุขภาพที่ล ดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงระบบสุขภาพตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value - Based Economy) ซึ่งมีความสอดคลองตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
บริการทางการแพทย) ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยให เปนศูนยกลางสุ ขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) ระยะ 10 ป (พ.ศ.2560 - 2569) ทั้ง 4 ผลผลิตหลัก ไดแก 1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 3) ศูนยกลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ที่ไดรับความ
เห็นชอบในหลั กการ จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยใชกลไกของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพั ฒนาประเทศไทยให เปนศู นยกลางสุขภาพนานชาติ (นโยบาย
Medical Hub) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล
สกลสั ตยาทร) และรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการทองเที่ ยวและกี ฬา (นายวี ระศั กดิ์ โควสุรั ตน) เป นประธาน
และมีคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให เปนศู นยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
จํานวน 4 คณะ ประกอบดวย 1) คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริม
สุ ขภาพ (Wellness Hub) 2) คณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยใหเป นศู นย กลางบริ การรั กษาพยาบาล
(Medical Service Hub) 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub) และ 4) คณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub)
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) โดยมีผ ลการดําเนิน งานภายใตโครงการสําคัญ
(Flagship) ในระยะเรงดวน (Quick Win) ดังนี้

หนา 1

ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ประกอบดวย
1. การส ง เสริ ม พั ฒ นาให โ รงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก ได รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
HA (Hospital Accreditation) จํานวน 1,382 แหง และมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission
International) รวม 64 แห ง ทั่ ว ประเทศ (ขอมู ล เดือนกัน ยายน พ.ศ. 2561) ซึ่งมีจํานวนมากที่สุ ด
ในกลุมประเทศอาเซียน
2. การพั ฒ นาระบบประกั น อุ บั ติ เ หตุ สํ า หรั บ ชาวต า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข า สู ป ระเทศไทย
(Accident Fee) โดยมีแนวคิด ใหมีก ารทํา ประกัน อุบัติเ หตุสํา หรับ ชาวตางชาติใ นลัก ษณะสภาพบังคับ
(Compulsory) เพื่ อให ความคุ มครองสรางหลักประกันความมั่ นคงของชี วิต โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
อํานวยการเพือ่ พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ดําเนินการตอไป
3. การจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของการพัฒนาศูนย
ข อ มู ล สารสนเทศรองรั บ นโยบายศู น ย ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ โดยมี แนวทางดํ าเนิ น การเชื่ อ มโยงข อ มู ล
ที่มีอยูเดิมตามภารกิจของแตละหนวยงานในรูปแบบฐานขอมูลและรายงานสถานการณทางดานเศรษฐกิจ
สุขภาพ รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงเปนระบบ Real Time ตอไป ขณะนี้อยูร ะหวางการพัฒ นาขอมู ล
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปนการภายใน
4. การพั ฒนาบริ การสุ ขภาพในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั นออก (EEC) เป นการจั ดตั้ งพื้ นที่
เพื่ อ พั ฒ นาบริ ก ารทางการแพทย ร ะดั บ สู ง ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ที่ มี ค วามเป น ไปได
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ สงผลตอระบบบริการสุขภาพของชาวไทย โดยคณะกรรมการประสานการลงทุน
ในเขตสงเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประสานการลงทุนฯ จํานวน 6 ดาน ไดแก 1)
กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ/แปรรูปอาหาร/ไบโออีโคโนมี 2) กลุมยานยนตสมัยใหม 3) กลุมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3)
กลุมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ/หุนยนต/ระบบอัตโนมัติ/ดิจิทัล 4) กลุมการบินและโลจิสติกส 5) กลุมการแพทยและ
สุขภาพ 6) กลุมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พรอมทั้งมีการบูรณาการทํางานรวมกันในการขับเคลื่อนแนวทางการสงเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทยและสุขภาพ
5. การขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล 90 วัน (เพิ่มเติม)
ในประเทศญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา, สวีเดน, เดนมารก และนอรเวย สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม 4 ราย
เนื่ อ งจากเป น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ไม มี ป ญ หาด า นความมั่ น คง และนิ ย มเดิ น ทางมาเข า รั บ บริ ก าร
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เห็นชอบในหลักเกณฑ ขณะนี้อยูระหวางการรองขอขอมูลเพิ่มเติม
จากสถานเอกอัครราชทูตกอนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
6. การขยายระยะเวลาพํ า นั ก ในราชอาณาจั ก รไทยเพื่ อ การพํ า นั ก ระยะยาว 10 ป
(Long stay: Non-immigrant Visa O-X) ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม ประกอบดวย สาธารณรัฐเกาหลี
ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐออสเตรีย และนิวซีแลนด ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เห็นชอบในหลักการ ขณะนี้อยูในระหวาง
การรองขอขอมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตกอนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
7. การปรับปรุงหลักเกณฑการขอรับการตรวจลงตรา/การขออยูตอในราชอาณาจักรประเภท
คนอยูชั่วคราว สําหรับกรณีใชชีวิตบั้นปลาย 1 ป (Non-immigrant Visa O-A) เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง
หลักเกณฑการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกรณีใชชีวิตบั้นปลาย (Long Stay 1 ป)
สําหรับผูสูงอายุชาวตางชาติที่มีอายุ 50 ปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันยังมิไดกําหนดคุณสมบัติใหชาวตางชาติ
กลุมนี้มีการประกันสุขภาพ เนื่องดวยผูสูงอายุชาวตางชาติในกลุมนี้ มีโอกาสที่จะประสบปญหาดานสุขภาพ/
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เจ็ บ ป ว ยจากโรคประจํ า ตั ว ทํ า เกิ ดผลกระทบและเปน ภาระตอ สถานพยาบาลของไทย ซึ่ งจะตอ งหารื อ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการแกไขกฎหมายตอไป
8. การจัดทําแพคเกจพิเศษดานสุขภาพรองรับบริการชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อสนับสนุน
ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
โดยดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ สมาคมสปาไทย และสมาพันธสปาไทย เพื่อจัดทํารูปแบบ
แพคเกจพร อ มโปรโมชั่ น พิ เ ศษ มี โ รงพยาบาลเอกชนเข า ร ว ม จํ านวน 46 แห ง และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ จํานวน 15 แหง ซึ่งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดบรรจุแพคเกจดังกลาวลงในปฏิทินทองเที่ยว
วิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ. 2561 และเผยแพรประชาสัมพันธลงในเว็บไซดของกระทรวงฯ
9. การบริการของศูนยขอมูลสุขภาพ (Counter Service) ในรูปแบบ Health Information Center
เ พื่ อ ผ ลั ก ดั น ใ ห เ ป น ศู น ย O n e S t o p S e r v i c e ก ล า ง ข อ ง ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ
ตั้งอยู ณ ท าอากาศยานสุ วรรณภู มิ และดอนเมือง โดยมีภารกิจ ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธขอมูลการขับเคลื่อน
นโยบาย (Medical Hub) ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ภาคเอกชนและหน วยงานอื่นๆ 2) อํ านวยความสะดวกให แกผู รับบริการชาวต างชาติที่เดินทางเข ามาใน
ประเทศไทย 3) อํานวยความสะดวกกรณีผูบริหารระดับสูงหรือบุคคลสําคัญเดินทางเขามาในประเทศไทย หรือ
เดินทางออกไปปฏิบัติราชการตางประเทศ (Liaison) 4) ใหบริการขอมูลการรักษาพยาบาล บริการเพื่อสงเสริม
สุ ขภาพ หรื อภารกิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อง รวมไปถึ ง การบู ร ณาการทํ างานร ว มกั น ระหว างหน ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ
10. การพัฒนารหัส TSIC (รหัสธุรกิจ) รองรับนโยบาย Medical Hub โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
บูรณาการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงพาณิชย โดยมีแนวทางนํารหัสธุรกิจ
(TSIC) ที่เปนมาตรฐานสากลมาเปนตัวกําหนดในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งไดประสานขอมูลรหัสธุรกิจ (TSIC) หมวด
กลุมรหัสธุรกิจดานสุขภาพฉบับลาสุดจากกระทรวงพาณิชย และติดตามความคืบหนาจากอนุกรรมการพิจารณา
แกไขรางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุขและดานสุขภาพเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
11. การส งเสริ มการลงทุ น เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถสู การเป น ศู น ย กลางสุ ขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) ตามนโยบายสงเสริมการลงทุนดานการบริการทางการแพทย ใน 4 กิจการ ไดแก (1) กิจการ
บริ การสาธารณสุ ขด านแพทย แผนไทย (2) กิ จ การศู น ย การแพทย เฉพาะทาง (3) กิ จ การสถานพยาบาล
และ (4) กิ จการบริการขนสงผู ปวย แพทย หรืออุปกรณการแพทย เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนและผลักดั น
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานบริการทางการแพทยครบวงจร และบริการทางการแพทยที่ทันสมัย สอดรับกับ
แนวนโยบายตามแผนยุทธศาสตรฯ Medical Hub ซึ่งไดนําเสนอประเด็นการขับเคลื่อนและสงเสริมการลงทุน
ในการประชุ มร วมกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข องทั้ งภาครัฐและเอกชน และไดนําเรี ยนปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อพิจารณาเรียบรอยแลว
12. การพัฒนาศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติ
สํ า หรั บ สถานพยาบาลภาครั ฐ นํ า ร อ งในจั ง หวั ด ท อ งเที่ ย วชั้ น นํ า ได แ ก เชี ย งใหม ชลบุ รี ภู เ ก็ ต พั ง งา
และสุ ร าษฎร ธ านี โดยได จั ดทํ า เป น คู มือ ปฏิบัติ งาน (Work Flow) ภายในศู น ย ป ระสานงานกลางของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใหบริการแกสถานพยาบาลในการติดตอประสานงานสถานเอกอัครราชทูต
ในกรณีชาวตางชาติคางชําระคารักษาพยาบาล และใหความรูในการเคลมประกันสุขภาพ โดยมีเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้น 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหบริการในเวลาราชการ เบอรติดตอ 02-1937014
และ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศดอนเมือง ใหบริการทั้งในและนอกเวลา
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ราชการ เบอรติดตอ 02-1937999 ซึ่งเปดใหบริการอยางไมเปนทางการตั้งแตเดือนกันยายน 2561
และเตรียมการขยายผลการดําเนินงานไปยังสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ
ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ประกอบดวย
1. ขอมู ลสถานประกอบการที่ ผานการรับรองมาตรฐานตามพระราชบั ญญัติ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งปจจุบั นมีสถานประกอบการผานการรับรองฯ ทั่วประเทศจํานวน 5,484 แห ง
แยกประเภทเปน ไดแก (1)กิจการสปา จํานวน 879 แห ง (2)กิจการนวดเพื่อสุขภาพ จํ านวน 4,305 แห ง
และ (3)กิ จการนวดเพื่ อเสริ มความงาม จํ านวน 300 แห ง (ข อมู ลจากกองสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ
ณ (วันที่ 30 กันยายน 2561)
2. การพัฒนา Healthy Home Stay โดยมีแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับ Home Stay
ที่ไดรับมาตรฐานจากกรมการทองเที่ยวใหมีการจัดบริการที่นําไปสูการมีสุขภาพดีของผูมารับบริการ เพื่อยกระดับ
พื้นที่ใหเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสูสากล โดยเนนเรื่องความสะอาดและปลอดภัยรวมกับคณะผูตรวจประเมิน
ของกรมการท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ที่ ผ า นมาได ล งพื้ น ที่ ต รวจประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานโฮมสเตย ร ว มกั บ
กรมการท องเที่ ยว ใน 3 เส นทาง ไดแก 1) สงขลา-พัทลุง-ปตตานี 2) ขอนแกน-ร อยเอ็ ด ช วงเวลาประเมิ น
และ 3) เลย-หนองคาย
3. การประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมาย
ลําดับรองที่เกี่ยวของใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนหามมิใหชาวตางชาติทําในราชอาณาจักร ซึ่งกรมการจัดหางาน
ไดยกรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกําหนดงานที่หามไมใหคนตางดาวทํา และไดบรรจุอาชีพนวดไทยเปน
งานหามในรางประกาศดังกลาว คํานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยรองรับการจัดทํารางกฎหมาย ขณะนี้อยู
ระหว า งการพิ จ ารณารั บ รอง ดั ง กล า ว จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ค วามครอบคลุ ม และครบถ ว น
กอนเสนอกระทรวง
4. การพัฒนาแหล งน้ํา พุร อนมุงสูเมืองสปาและเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร
นํารองจังหวัดกระบี่ โดยบูรณาการทํางานรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยใชกรอบแนวคิดการจัดตั้ง
เมืองสปาน้ําพุรอน (Hot Spring Spa Town) ที่ทางหนวยงาน SMEs จัดทําขึ้น เสนอโมเดลพัฒนาคลองทอม
เมืองสปาน้ําพุรอนตอคณะอนุกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการการทองเที่ยว
และคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ย วแหงชาติ มีการจัด ทําโครงการสําคัญในระยะเร งดวนเพื่อพัฒนา
อํ า เภอคลองท อม จั ง หวั ด กระบี่ มอบหมายให ค ณะกรรมการอํ า นวยการเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให เ ป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ขับเคลื่อนการดําเนิน งานอยางเปนรูป ประธรรม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
5. การพั ฒนา Wellness City แบบครบวงจร นํารองในจังหวั ดปราจี นบุ รี โดยมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการระดั บจั งหวั ดเพื่ อร วมกั นพั ฒนา Wellness City ซึ่งทางโรงพยาบาลเจ าพระยาอภั ยภู เบศร
เปนแกนกลางในการประสานงานการพัฒนา Wellness City ซึ่งไดมีการเปดศูนยการเรียนรูสมุนไพรและภูมิปญญา
พื้นบ าน ภูมิอภัยภู เบศร เมื่อวั นที่ 10 กั นยายน 2561 เพื่ อเปาหมายในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิ งสุขภาพ
และการฝกอบรมดานสุขภาพใหกับประชาชนและผูประกอบการ
6. การยกระดั บบริ การนวดไทยให ผ านการรั บรองจาก UNESCO ซึ่ งได รั บแจ งจากเลขานุ การ
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ยืนยันนําเรื่อง
นวดไทยเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล เพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอง
ไมไดของมนุษยชาติในรอบป พ.ศ.2562 โดยดําเนินการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน และไดจัดทํา
หนังสือแสดงความเห็ นชอบใหนําเสนอนวดไทย เพื่อขึ้ นทะเบียนจารึกฉบับภาษาอังกฤษสงใหฝายเลขานุการ
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อนุสัญญาฯ เรียบรอยแลว ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดพิจารณา กิจกรรมนวดไทย
ไปจัดในทุกเทศกาล/กิจกรรม สรางกระแสพรอมทั้งประสานสมาคมแพทยแผนไทยในการนําขอมูลกิจกรรมการ
นวดไทยที่ดําเนินการยอนหลังมาเพื่อเปนรายละเอียดขอมูลในการจัดทําขอมูลเสนอ UNESCO ตอไป
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ประกอบดวย
1. การพัฒนางานรองรับการเคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาผูประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพ
ภายใตกรอบการคาบริการอาเซียน (MRAs) โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพการคุมครองผูบริโภคดาน
บริ ก ารสุ ข ภาพจากการเคลื่ อ นย า ยของบุ ค คลธรรมดาสาขาบริ ก ารสุ ข ภาพ ได แ ก แพทย ทั น ตแพทย
และพยาบาล ภายใตความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของประชาคมอาเซียน โดยไดจัดทําเปนยุทธศาสตร
รองรั บ การเคลื่ อ นย า ยของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สาขาแพทย ทั น ตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง
การยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ร ว มของบุ ค คลธรรมดา (MRAs) ภายใต ก รอบการค า บริ ก ารสุ ข ภาพอาเซี ย น
ป พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบและลงนาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2561 และไดประกาศใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมกับพิจารณางบประมาณ
ภายใน เพื่อทําแผนปฏิบัติการรองรับสูประชาคมอาเซียน พรอมทั้งมีการพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการ
สุขภาพอาเซียน (Asean Healthcare Services Website) และกรอบแนวทาง e - Healthcare Services
และ Health Tourism เพื่อเสนอในประเทศสมาคนอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการประสานดานบริการ
อาเซียน (CCS) ครั้งตอไป
2. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพระดั บ นานาชาติ (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี :
Undergraduate, ระดับหลังปริญญา : Postgraduate และหลักสูตรระยะสั้น : Short course Training)
โดยมีแนวทางพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพเริ่มตนที่หลักสูตรแพทยศาสตร เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าแพทย ใ นระดั บ ก อ นปริ ญ ญาให เที ย บเท า นานาชาติ สร า งศั กยภาพการแข ง ขั น
ของประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการรองรับการเจรจาการคาเสรีในระดับตางๆ ซึ่งไดจัดทํา
ฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ มี อ ยู ใ นประเทศ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ไ ปยั ง กระทรวงการต า งประเทศ
ใหกับชาวตางชาติที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งเตรียมการประสานงาน
เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ license/ ตําแหนงงาน/ Career Part เมื่อตองกลับไปทํางานใน
ตางประเทศกับสภาวิชาชีพ
3. การพัฒนาหลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว (Temporary license)
โดยพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบที่อนุญาตใหแพทยชาวตางชาติสามารถเขามา
สอนในสถาบัน การศึกษา/โรงพยาบาลของภาครัฐ และแบงชว งเวลาไปสอนหรือปฏิบัติงานในภาคเอกชน
และใหโอกาส Practice ในไทยไดไมเกิน 1 ป ทั้งนี้ในสวนของระเบียบ/วิธีการที่จะใหผูที่จบการศึกษาจาก
ต า งประเทศเข า มาประกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย ใ นประเทศไทยได ขึ้ น อยู กั บ สภาวิ ช าชี พ ต า งๆ
เชน แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเปน
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการออกใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ แก แ พทย ทั น ตแพทย เภสั ช กร พยาบาล
ที่ป ระกอบวิ ช าชีพในประเทศไทย ซึ่ งแพทยสภาไดพิจ ารณาแนวทางการออกใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
เวชกรรมชั่วคราว (Temporary License) สําหรับทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่สําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพ
ทางการแพทยจากตางประเทศ ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ อยูระหวางการ
พิจารณาปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตดังกลาว
4. การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาต อ แพทย เ ฉพาะทางโดยให ภ าคเอกชนร ว มเป น ต น สั ง กั ด
(Affiliated Private Training) ตามที่โรงพยาบาลเอกชนประสงคจ ะขอรับเปน ตนสังกัดและขอโควตา
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ใหแกบุคลากรทางการแพทยของตนเอง เพื่อเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับหลังปริญญา (Postgraduate)
จากเดิ มที่ ไม ส ามารถรั บ เป น หน ว ยงานต น สั งกั ดได โดยมีวั ตถุ ป ระสงคห ลัก เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพบุ คลากร
และแกป ญหาการขาดแคลนบุคลากรของภาคเอกชน การพัฒ นาระบบการเรียนการสอนโดยภาคเอกชน
(Affiliated Private Training) โดยการผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ร ว มกั บ ภาครั ฐ ซึ่ ง จะสามารถเป น ช อ งทางในการใช ศั ก ยภาพของโรงพยาบาลเอกชนและผู เ ชี่ ย วชาญ
ในภาคเอกชนซึ่งเปนผูมีความสามารถทางการแพทยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในลักษณะ Affiliate
5. การพัฒนาระบบการใหทุนการศึกษาแพทยกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม) ที่เขามาศึกษาทางดานการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพในประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อเปน
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการกาวขึ้นเปนผูนําดาน Academic Hub ในภูมิภาคอาเซียน
ใหบุคคลเหลานี้นําความรูกลับไปพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐาน สรางเครือขาย
การพัฒนาระบบสุขภาพรวมกัน เพื่อสราง Brand Loyalty ซึ่งไดรวบรวมขอมูลการจัดสรรทุนแกนักศึกษา
กลุ มประเทศ CLMV จากสถาบั น การศึ กษาของประเทศไทย และประชาสั มพัน ธขอมู ล ใชกับ กระทรวง
การตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในประเทศไทย (กลุมประเทศ CLMV) แลว
6. การพัฒนา Research Center ในประเทศไทยแบบครบวงจร รองรับการเปนศูนยกลาง
บริการวิชาการ (Academic Hub) โดยบูรณาการทํางานรวมกับศูน ยความเป นเลิ ศดานชีววิทยาศาสตร
(องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเครือขาย เอกชน มหาวิทยาลัย และ Thailand
Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECH) โดยมีการแบง Segment ของอุตสาหกรรมใหม
ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม Roadmap ซึ่งศูนย Research Center ตนแบบ จะชวยลดความลาชา
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า วิ จั ย คลิ นิ ก โดยเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การ การกํ ากั บ ดู แ ล การให บ ริ ก าร
ทางกฎหมาย สร า งขี ด ความสามารถในการเพิ่มหนว ยงานวิจัย คลินิก นักวิจัย นั กวิทยาศาสตร บุคลากร
หองปฏิบัติการ หนวยงานกํากับดูแลดานยาและ EC ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สรางฐานขอมูลแพทย
ผู เ ชี่ ย วชาญ และผู ป ว ย เพื่ อการวิ จั ย ทางคลินิกในประเทศที่ทัน สมัย จัด เก็บ ตามมาตรฐาน ทําใหการขึ้ น
ทะเบียนการวิจัยทางคลินิกของไทย (Thai Clinical Trial Registry-TCTR) ไดรับการยอมรับในตางประเทศ
ทั้งนี้หากเปนการจัดตั้งศูนยฯขึ้นใหม อาจเปนไปไดใน 4 รูปแบบ คือ 1) บริษัทเอกชน 2)หนวยงานภายใต
กระทรวง 3) มูลนิธิ และ 4) หนวยงานภายใตเครือขายมหาวิทยาลัย
7. การเปนศูนยกลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ (Medical MICE)
ตามที่ ไ ด ล งนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
(องค การมหาชน) เมื่ อวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2556 เพื่ อ ร ว มกั น ดํ าเนิ น การในด านการส งเสริ ม สนั บ สนุ น
ให มีการจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ การถายทอดองค ความรู แลกเปลี่ย นเรีย นรู รวมทั้ง ผลักดั น
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการทางการแพทยนานาชาติอยางยั่งยืน
โดยไดเตรีย มการจัด ทําคูมือการจัดประชุ มวิชาการนานาชาติทางการแพทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจง
แนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค การมหาชน) แกห นว ยงานที่เกี่ยวของกับ การจัดประชุมวิชาการและ
การจัดนิทรรศการทางการแพทยระดับนานาชาติ (Medical MICE) เพื่อใหทราบแนวทางการเขารว ม
การประมูลสิทธิ์ ในการเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติ หรือกรณีตองการริเริ่มจัดการประชุมระดับนานาชาติ
รวมทั้งสงเสริมใหราชวิทยาลัย/สมาคม/สถาบันการศึกษา/สภาวิชาชีพ ใหเปนสมาชิก World Congress
ระดับนานาชาติ มากยิ่งขึ้น
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ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ประกอบดวย
1. การพั ฒนา Product Outlet จํ าหน ายผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพในประเทศและต างประเทศ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569)
และแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใตยุทธศาสตร
ที่ 4 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรอยางยั่งยืน โดยมี
แนวทางการดําเนินการ 1) พัฒนา Outlet ที่มีอยูเดิมหรือจุดที่รัฐบาลใหสงเสริม 2) จัดตั้ง Shop ใน Modern
Trade และสนามบิน (Duty Free) โดยมุงเนนในเมืองทองเที่ยวหลักและเมืองทองเที่ยวรองที่ชาวตางชาติ
ใหความนิยม โดยใชยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตจาก Product Champion เชน กระชายดํา ขมิ้นชัน
บัวบก และไพล ที่ไดคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ผาน GMP และสินคา OTOP โดยมีรูปแบบจัดตั้ง
Product Outlet ในประเทศไทย ในรูปแบบของ Branding Shop พรอมทั้งพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ
ที่มีศักยภาพมาวางจําหนายรวมกับโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงพาณิชย กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมผูคาปลีกไทย และสมาคมศูนยการคาไทย พรอมทั้งไดมีการประชุม
เพื่อ Business Matching ระหวางผูประกอบการไทย ไดแก โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรกับ Agent
ทั้งนี้ ไดเตรียมการพัฒนา Business Model กับผูประกอบการฝายไทยที่มีความพรอม สงเสริมใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑของ EU เพื่อไปวางจําหนายในตางประเทศ ไดแก หางสรรพสินคา ILLUM

รายละเอียด
ก. ภูมหิ ลัง
นโยบายรัฐบาล
1. รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ เพื่อเปนกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(S-curve) ไดแก การตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - curve) ในดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) รวมถึง
การเติมอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-curve) ในดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของกลุมสินคาและธุรกิจบริการสุขภาพ
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0 โดยมีเปาหมายในการเชื่อมตอการคา
และการลงทุ น ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี เ พื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ํ า
ของการเขาถึงระบบสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเปนสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุ
ซึ่งในป พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ จากความสําคัญดังกลาว
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดกําหนดใหนโยบาย Medical and Wellness
Tourism เปนวาระแหงชาติ ดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง
ของโลก ความตองการของผูรับบริการและผูใหบริการ ในลักษณะที่มีการบูรณาการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน
เพื่อใหมีการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย และสงผลให
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในดานบริการสุขภาพ เพื่อแขงขันในเวทีโลกไดอยางแทจริง
2. ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดมีผลประกาศใชตามราชกิจจานุเบกษาแลว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนยุทธศาสตรฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญที่จะตองนําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
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ดวยการพัฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เพื่อจัดทํา
ยุ ทธศาสตร ช าติ 20 ป ทั้ ง 6 ยุ ทธศาสตร ซึ่ งในยุ ทธศาสตรที่ 2 การสรา งความสามารถในการแข งขั น
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ประเด็น : ดานอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร และดาน
สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว ประเด็น : ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
ไดกําหนดใหมีการผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติและอุสาหกรรมการแพทยครบวงจร
3. ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ และ การบริ การทางการแพทย ไวในยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิ จ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดกําหนด “ซูเปอรคลัสเตอร” ซึ่งเปน
คลัสเตอร สําหรับกิจกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแหงอนาคต ประกอบดวย 6 คลัสเตอร ไดแก
1) คลั ส เตอรย านยนต และชิ้น ส ว น 2) คลัส เตอรเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และอุป กรณโ ทรคมนาคม
3) คลั ส เตอร ดิ จิ ทัล 4) คลั ส เตอร ป โ ตรเคมีแ ละเคมี ภัณ ฑที่ เปน มิต รต อสิ่ง แวดล อม 5) คลัส เตอร Food
Innopolis และ 6) คลัสเตอร Medical Hub
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) เพื่อสงเสริมพัฒนาประเทศ
ไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางบริ ก ารสุ ข ภาพโลก สรา งรายไดจ ากอุต สาหกรรมการทอ งเที่ย วเชิง สุข ภาพที่ ยั่ ง ยื น
และมีองคประกอบในการขับเคลื่อน ประกอบกอบดวย 4 ผลผลิตหลัก ไดแก 1) ศูนยกลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) 2) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 3) ศูนยกลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแลว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
สถานการณดานการทองเที่ยว
จากรายงานประจําป 2561 ไตรมาสที่ 3 ของสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(สทท.) พบขอมูลดังนี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 3/2561 คาดวา
จะมี นั กท องเที่ ย วต างชาติ 9.64 ล านคน เพิ่มขึ้ น รอยละ 9.79 จากป 2560 และคาดวา ในป 2561
จะมีนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด 39.47 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.53 จากปกอน
แตมีแนวโนมลดลงจากชวงกอนหนาเล็กนอย สะทอนสถานการณทองเที่ยวไทยที่ยังไมเขมแข็ง
มากนัก ผูประกอบการบางสวนมีความกังวลดานเศรษฐกิจในประเทศและเปนชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว
- จากขอมูลกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (1 มิ.ย. 2561 รายงาน ขอมูลลาสุดเดือนเมษายน)
พบวาในชวง สี่เดือนแรกของป 2561 มีจํานวน นักทองเที่ยวตางชาติรวม 13.7 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.97
จากชวงเดียวกัน ของป 2560 และมีรายไดจากการทองเที่ยวรวม 7.31 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.55
จากช วงเดียวกั นของป 2560 และคาดว าในไตรมาสที่ 2/2561 จะมี นั กท องเที่ ยวต างชาติ 8.95 ล านคน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.09 จากไตรมาสที่ 2/2560
- ในไตรมาสที่ 3/2561 หากไมมีเหตุการณผิดปกติใดๆ คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 9.64
ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.79 จากไตรมาส 3/2560 โดยแบงเปนนักทองเที่ยวจากประเทศในกลุมอาเซียน
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2.47 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.54 นักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออก (รวมจีน) 4.35 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ
10.28 และนักทองเที่ยวจากยุโรป 1.28 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.67 จากไตรมาส 3/2560
- ในป 2561 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด 39.47 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.53
จากป 2560 และมี ร ายได จ ากนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ 2.09 ล า นล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2560
รอยละ 14.54
- สําหรับสถานการณนักทองเที่ยวจีน ในชวงสี่เดือนแรกของป 2561 มีจํานวน นักทองเที่ยวจีน
รวมทั้ ง สิ้ น 4.16 ล า นคน เพิ่ มขึ้ น ร อ ยละ 30.56 จากช ว งเดีย วกัน ของป 2560 ในไตรมาส 2/2561
คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวจีน 2.61 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 14.98 จากไตรมาสที่ 2/2560
- สวนในไตรมาสที่ 3/2561 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจีน 3 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.85
จากไตรมาสที่ 3/2560 และในป 2561 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจีนประมาณ 11.61 ลานคน เพิ่มขึ้น
รอยละ 17.56 จากป 2560
- การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในป โดย World Economic
Forum พบวา ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 32 จากทั้งหมด 137 ประเทศ ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ป 2559-2560 ประเทศไทยมี อับดับดี ขึ้น 2 อัน ดับ จากอันดั บที่ 34 โดยดานที่ มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันดี ไดแก ปจจัยพื้นฐาน (Basic requirements) (ลําดับที่ 41) ปจจัยยกระดับประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers) (ลําดั บที่ 35) ปจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and
sophistication factors) (ลําดับที่ 47)
ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา จากจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย ประกอบกับแนวโนม
ของคนจีนที่เดินทางไปรักษาพยาบาลในตางประเทศเพิ่มขึ้นนั้น ทําใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาส
ขยายตลาด Medical Tourism ไปยังกลุมลูกคาจีนมากขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการในเรื่องของความงาม
(Beauty) ที่คนจีนใหความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งไทยเองก็คอนขางมีศักยภาพในการแขงขัน เชน ศัลยกรรมความงาม
บนใบหนา ภาวะมีบุตรยาก รวมถึงบริการทางการแพทยที่ไมซับซอน เชน ทันตกรรม (Dental) เวชศาสตร
ชะลอวัย (Anti-aging) หรือแมแตตรวจสุขภาพ (Health checks) แตทั้งนี้ ผูประกอบการไทยก็อาจจะตอง
เผชิญการแขงขันกับญี่ปุน เกาหลีใตและมาเลเซีย ซึ่งเปนตลาดหลักของกลุม Medical Tourism ชาวจีน
เชนกัน ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรประเมินวา ในป 2561 จํานวนนักทองเที่ยว Medical Tourism ชาวจีนเดินทาง
ไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกมีประมาณ 630,000-650,000 ราย ซึ่งจากจํานวนดังกลาว คาดวามีไมต่ํากวา
40,000 ราย หรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 6.0 เทานั้น ที่เดินทางมาประเทศไทย
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่จับตลาดคนไขตางชาติ ซึ่งศูนยวิจัย
กสิ ก รไทยคาดว า ป 2561 จะมี ค นไข ช าวต า งชาติ ม าใช บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลประมาณ 3.42 ล า นครั้ ง
แบ งเป น Medical Tourism ประมาณ 2.5 ลานครั้ง และกลุม EXPAT ประมาณ 9.2 แสนครั้ ง
โดยกลุ มคนไข ชาวเอเชี ย โดยเฉพาะญี่ ปุ น เมีย นมาและจีน จะเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ทดแทนกลุมคนไข
ตะวันออกกลางที่มีบทบาทลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายรักษาพยาบาลภายในประเทศ รวมถึง
การพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับหรือจูงใจใหคนในประเทศหันมา
ใชบริการมากขึ้น
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ในป 2561 ตลาดคนไขในประเทศยังคงถูกกดดันจากปญหากําลังซื้อ
ที่ยังไมฟนตัวทั่วถึง สงผลใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่เนนตลาดคนไทยเผชิญการแขงขันที่สูงขึ้น อยางไรก็ดี
จากจํานวนผูสูงอายุไทยยังคงเพิ่มขึ้น จึงกลายเปนโอกาสที่จะขยายฐานลูกคาไปยังกลุมดังกลาว แตเนื่องจาก
ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ มี ร ายได ไ ม สู ง นั ก ดั ง นั้ น โรงพยาบาลเอกชนที่ เ จาะตลาดผู สู ง อายุ จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
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ความสามารถในการจายคารักษาพยาบาลหรือกําลังซื้อของลูกคากลุมนี้ดวย โดยกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนนาจะเปนกลุมที่มีกําลังซื้อปานกลางขึ้นไป หรือมีรายไดตั้งแต 100,000 บาทตอปขึ้นไป
(ซึ่ งยั งไม ร วมค า ใชจ า ยจากการช ว ยเหลื อของบุตรหลาน) ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนยังคงเปนธุร กิจดาวรุง
ที่สามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายไดจากคารักษาพยาบาลในระดับเลข 2 หลัก โดยหลักๆ มาจากฐาน
ลูกคาตางชาติ ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา อัตราการขยายตัวของรายไดโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2560 และถัดไปในระยะขางหนา จะถูกขับเคลื่อนโดยรายไดจากลูกคาตางชาติ
มากขึ้น โดยเฉพาะตลาด Medical Tourism สะทอนไดจาก รายไดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มาจาก
กลุมคนไขตางชาติมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด จากโรงพยาบาลเอกชน ในป 2554
เปนกวารอยละ 27.0 ในป 2558 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30.0 ในป 2560 ขณะที่แนวโนม
รายไดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มาจากกลุมคนไขชาวไทยนั้น สวนใหญนาจะเติบโตมาจากผลของราคา
(อาทิ เงิ น เฟ อ ความซั บ ซ อนของโรค) แต ห ากพิ จ ารณาจํานวนคนไขช าวไทยที่ เขารับ การรั กษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชน อาจไม ไ ด เ ติ บ โตอย า งมี นั ย สํ า คั ญ สะท อ นข อ จํ า กั ด ของการเติ บ โตของรายได
จากคารักษาพยาบาลในตลาดคนไขคนไทย
ดังนั้น การเพิ่มรายไดจากตลาดคนไขในประเทศ ผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอาจจะ
ตองมองหาแหลงรายไดใหมๆ นอกเหนือไปจากรายไดหลักจากคารักษาพยาบาล ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา
กลุมธุรกิจ Non-hospital จะกลายเปนธุรกิจที่เขามาเสริมรายไดใหกับผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน อาทิ
ธุ รกิ จอุ ปกรณ เครื่ องมื อแพทย ที่ใช ในชี วิ ตประจําวัน ธุรกิจที่ เกี่ยวของกั บผูสูงอายุ เชน ธุรกิจ ดูแลผูสูงอายุ
(Nursing Home) หรือธุรกิจบริการอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล รวมถึงธุรกิจรานขายยา (Pharmacy) เปนตน
ในป 2018 website : worldsbesthospitals.net ไดจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก
จํานวน 10 อันดับ ซึ่งมีโรงพยาบาลของประเทศไทยติดอันดับที่ 5 คือ โรงพยาบาลสมิติเวช 1

รูปที่ 1 รายงานจากเว็บไซต Medical Travel Quality Alliance 10 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ป 2018
ขอมูลจาก https://worldsbesthospitals.net/
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รูปที่ 2 รายงานจากเว็บไซต Medical Travel Quality Alliance 10 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ป 2018
Joint commission International สืบคนเมื่อ กันยายน 2561 JCI Accredited Organization Thailand สืบคนจาก
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand2 Joint commission
International สืบคนเมื่อ กันยายน 2561 JCI Accredited Organization Thailand สืบคนจาก
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Thailand
1

รายงานด านการรั บรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลนานาชาติของ JCI (Joint Commission
International) ในป 2017 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและคลินิกที่ผานการรับรองทั้งหมด 61 แหง
โดยแบ ง เป น โรงพยาบาลจํ า นวน 48 แห ง และคลิ นิกจํ านวน 13 แหง นอกจากมาตรฐาน JCI แล ว
ยังมีมาตรฐาน DNV GL ที่เปนที่ยอมรับกันในระดับสากล เปนองคกรผูนําดานการใหบริการดานดูแลสุขภาพ
พั ฒ นาสู ค วามเป น เลิ ศ โดยทํ า งานร ว มกั บ องค ก รอนามั ย สากลเพื่ อ กํ า หนดแนวทางของความเป น ผู นํ า
ในการประเมินความเสี่ยงเชิงรุกทางดานคุณภาพและความปลอดภัย ดานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ DNV GL จึงมีกรอบการจัดการความเสถียรเชิงรุก โดยการนําศาสตรของการจัดการความ
ปลอดภั ย และการใช ม าตรฐาน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย และคุ ณภาพการให บ ริ ก ารผู ป ว ย ป จ จุ บั น
มีโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ผานการรับรองจาก DNV GL เปนแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และภูมิภาคแปซิฟก คือ โรงพยาบาลเวิลดเมดิคอล (World Medical Hospital) และมีศูนยเวชศาสตรชะลอวัย
(Vitallife) ของโรงพยาบาลบํารุงราษฎรผานการรับรอง DNV GL เปนแหงที่ 2
รายงานดานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) Website ของ dailymail สํานักขาวของ
ประเทศอังกฤษไดเผยถึงผลรางวัล Conde Nast Traveller Spa Awards 2017 ซึ่ง อมันปุรี (Amanpuri)
ไดรางวัล Best bespoke retreats และ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental)
ไดรางวัล Most outstanding city spa
จากรายงาน Global Wellness Tourism Economy ในเดือนพฤศจิกายน 2561 พบวา
ตลาดอุตสาหกรรม/ ธุรกิจสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก (Wellness Tourism) ในป 2560 มีการ
เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว กว า ธุ ร กิ จ อื่ น มี มู ล ค า สู ง ถึ ง 639 พั น ล า นดอลลาร ซึ่ ง มู ล ค า การใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา ตามลําดับ
ข. ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร Medical Hub
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพได รับมอบหมายให เป นหน วยงานหลักในการบริ หาร
ขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ของประเทศ มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร
Medical Hub รวม 3 ฉบับ ไดแก
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Center of
Excellent Health Care of Asia) (พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) โดยมีบริการหลัก ๓ ดาน คือ
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1. ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
2. ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ
3. ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย
ฉบั บที่ 2 ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Thailand
as World Class Health Care Provider) รองรับยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) โดยมุงหวัง
ใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับโลกดานการจัดบริการสุขภาพ ภายใน ๕ ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕61)
โดยมีบริการหลัก 4 ดาน
1. ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
2. ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
3. ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
4. ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2560 - 2569) ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน
พ.ศ. 2559 ซึ่งมุงพัฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยใหความสําคัญ
ในการพั ฒ นาและบู ร ณาการทํ า งานตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นํ า ศั ก ยภาพ ขี ด ความสามารถ
ทรัพยากรสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัด ภูมิปญญาไทย วิถีชุมชน มาสราง
บริ การและผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพที่ มี เ อกลั กษณ อัตลักษณ เพื่อใหป ระเทศไทยเปน ศูน ย กลางบริก ารสุขภาพ
ของโลก (Thailand Hub of Wellness and Medical services) ภายใน 10 ปขางหนา และสามารถเพิ่มสัดสวน
รายได พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเกิดความมั่นคง และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยมี
องคประกอบในการขับเคลื่อน 4 ดาน ไดแก 1. ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
2. ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 3. ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
และ 4. ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะไดดําเนินการ
บู ร ณาการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและภาคี เครือ ขา ยด านสุข ภาพทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานทุกรอบ
3 เดือน/ 6 เดือน/ 9 เดือน และ 12 เดือน รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป
ความพรอมของสถานบริการสุขภาพ
ปจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวนทั้งสิ้น 363 แหง (ขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)
โดยไดรับการรับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ JCI จํานวน 63 แหง ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
ในระดั บ นานาชาติ จ ากสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศไทยไดเริ่ มมีก ารรั บ รองมาตรฐานนี้ มาตั้ งแต พ.ศ. 2545
โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎรเปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Hospital care/International Clinic
เกาะชาง จังหวัดตราด เปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Ambulatory care โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 2
เปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Long term care และ Home care โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราช
การุณย ซึ่งเปนโรงพยาบาลภาครัฐแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Hospital Care รวมทั้งโรงพยาบาล
ชลบุรี เปนโรงพยาบาลภาครัฐแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Academic Medical Center Hospital
Program ดังแสดงตามตารางที่ 1 – 2
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ตารางที่ 1 จํานวนโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕55 - ๒๕61
จํานวนโรงพยาบาลเอกชน
พ.ศ.

กรุงเทพมหานคร
แหง

เตียง

ภูมิภาค
แหง

รวมทั้งหมด
เตียง

แหง

เตียง

2555

100

13,824

227

19,771

327

33,595

2556

100

13,732

226

19,839

326

33,571

2557

101

13,933

228

19,913

328

33,846

2558

104

13,935

240

20,789

340

34,724

2559

104

13,891

242

20,961

346

34,852

2560

106

13,881

245

21,269

351

35,150

2561

112

14,016

251

21,586

363

35,602

ที่มา สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕61

ตารางที่ 2 จํานวนโรงพยาบาล/คลินิกที่ผานการรับรองมาตรฐาน JCI

.

ประเภท
Hospital Care
Ambulatory Care
Long Term Care
Home Care
Academic Medical Center
Hospital Program

กรุงเทพมหานคร (แหง)
23
12
1
1
-

ตางจังหวัด (แหง)
22
4
1

ที่มา www.jointcommission.org, 2018 ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ค. ผลสําเร็จของนโยบาย Medical Hub (ภารกิจภายในประเทศ)
1.การขับเคลื่อนดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการระดับชาติ และคณะทํางาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ตามนโยบาย Medical Hub
1.1 คณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub)
หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
เพื่อพัฒนาประเทศไทย ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) โดยมี รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุ ข เป น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าของไทย
เป น ประธานร ว มอธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเป น เลาขานุ ก ารฯ และอธิ บ ดี ก รมการท อ งเที่ ย ว
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เป น ประธานกรรมการ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบายและยุ ท ศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศไทย
ให เ ป น ศู น ย ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ และเสริ ม สร า งให เ กิ ด ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ รั ฐ วิ ส ากิ จ
และเอกอัครราชทูต รวมทั้งติดตามควบคุมกํากับการดําเนินงานตามยุทศาสตรของคณะอนุกรรมการฯ
ผลการดําเนินงาน
ในป ง บประมาณ 2561 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน) และผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
สาธารณสุ ข (นพ.ธวั ช สุ น ทราจารย ) เป น ประธาน ซึ่ ง ได ห ารื อ และพิ จ ารณาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
4 ผลผลิตหลัก ดังนี้
1. ความกาวหนาการอํานวยความสะดวกดานการตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติ ที่เดินทางเขาสู
ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและพํานักระยะยาว ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม และการปรับปรุง
work flow ในการดําเนินงานฯ
2. ความกาวหนาการจัดทําแพคเกจพิเศษรองรับบริการชาวไทยและชาวตางชาติเพื่อสนับสนุน
ปทองเที่ยววิถีไทยเกไกอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ความกาวหนาการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศรองรับนโยบาย Medical Hub และการ
พัฒนารหัส ISIC
4. ความกาวหนาการจัดตั้งพื้นที่เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทยระดับสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECh)
5. การพั ฒ นาระบบประกั น อุ บั ติ เ หตุ สํ า หรั บ ชาวต า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข า สู ป ระเทศไทย
(Personal Accidental Fee)
6. ความกาวหนาการพัฒนา Business Model นํารองการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
และผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก การพัฒนา Wellness City แบบครบวงจรนํารอง จ. ปราจีนบุรี และการพัฒนา
แหลงน้ําพุรอนมุงสูเมืองสปาและเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพนํารองจังหวัดกระบี่
7. ความกาวหนาการพัฒนาศักยภาพของบริการนวดไทยสูสากล ไดแก การยกระดับบริการ
นวดไทยใหผา นการรับรองจาก UNESCO และการประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย
8. ความกาวหนาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพระดับนานาชาติ/ การพัฒนาระบบ
การศึกษาตอแพทยเฉพาะทางโดยใหภาคเอกชนรวมเปนตนสังกัด (Affiliated Private Training) / การพัฒนา
หลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว (Temporary license)/ การพัฒนาระบบการใหทุน
การศึกษาแพทยกลุมประเทศ CLMV/ การเปนศูนยกลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ
(Medical MICE)
9. แนวทางการพัฒนา Research Center ในประเทศไทยแบบครบวงจร
10. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อวางจําหนายในประเทศและตางประเทศ (Product Outlet)
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รวมทั้งมีการพิจารณาประเด็นใหมเพิ่มเติม ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักเกณฑการขอรับการตรวจลงตราประเภทอยูช่ัวคราวสําหรับกรณีใชชีวิต
บั้นปลาย 1 ป (Non-immigrant Visa O-A)
2. การพัฒนาศักยภาพของศูนยประสานงานนํารองในการเก็บคารักษาพยาบาลจากชาวตางชาติ
ของสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดทองเที่ยว (Claim Center)
3. การพัฒนา Healthy Home Stay นํารองเพื่อสงเสริมการพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ
4. การปรั บ ปรุ ง กลไกการดํ า เนิ น งาน และองค ป ระกอบของคณะกรรมการอํ านวยการ
และคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย medical Hub)
1.2 คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) จํานวน 4 คณะ
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติใหแตงตั้ง คณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย medical Hub) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งไดมอบหมาย
ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการฯ เพื่อพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จํานวน 4 คณะ ประกอบไปดวย
(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(2) คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาประเทศไทยใหเปน ศูน ยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical
Service Hub)
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการ (Academic Hub)
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2561 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
1. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการ
(Academic Hub)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
บริการวิชาการ (Academic Hub) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับ (1) การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพนานาชาติระดับหลังปริญญา (Post Graduate)
ในประเทศไทยสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีความพรอม (2) พิจารณาการใหทุนการศึกษาและหลักเกณฑการเขารับ
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพสําหรับกลุมประเทศ CLMV (3) พิจารณาความเห็นตอ (ราง)
พระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. …. (โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) (4) งานวิจัยและพัฒนา (5)
การเพิ่ มขี ด ความสามารถในการเป น เจ า ภาพการจัดประชุมวิช าการนานาชาติทางการแพทยและการจั ด
นิทรรศการ โดยมอบหมายใหกรมฯ รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวใหครบถวนสมบูรณ
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(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical
Service Hub)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจดั ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
บริการรักษาพยาบาล (Medical Hub) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งไดมีมติเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
ดังนี้ (1) การพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสําหรับชาวตางชาติ (Personal Accidental Fee) (2) การขยาย
ระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long stay visa) (3) การยกเวนการตรวจ
ลงตรา 90 วัน เพื่อการรักษาพยาบาล ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม (4) การพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ
รองรับนโยบาย Medical Hub (5) การจัดตั้งพื้นที่เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทยระดับสูงในเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EECh) (6) การพั ฒ นาระบบเบิ ก จ ายค า รั กษาพยาบาลตรง (Reimbursement)
จากรัฐบาลในตางประเทศ รวมทั้งการเบิกจายจากหลักประกันสุขภาพภาคเอกชน (7) การจัดทําแพคเกจ
พิ เ ศษรองรั บ บริ ก ารชาวไทยและชาวต า งชาติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ป ท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย เก ไ ก อ ย า งยั่ ง ยื น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(3) สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการเพื่อสุขภาพ
(Wellness Hub)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
บริการเพื่อสุขภาพ (Wellness Hub) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานดังนี้ (1) ความกาวหนาการยกระดับบริการนวดไทยใหผานการรับรองจาก UNESCO
(2) ความกาวหนาการประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย (3) ความกาวหนาการพัฒนา
Wellness City แบบครบวงจร นํารองจังหวัดปราจีนบุรี (4) การพัฒนาแหลงน้ําพุรอนมุงสูเมืองสปา
และเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นํารองจังหวัดกระบี่ (5) การพัฒนา (ราง) หลักสูตร/เกณฑมาตรฐาน/ โลโก
Healthy Home Stay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(4) สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (Product Hub)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2560 และครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 สรุ ป ประเด็ น ดั ง นี้
(1) การจัดตั้ง Outlet จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศไทยและตางประเทศ (2) การสงเสริมพัฒนาใหมี
การผลิตเครื่องมือแพทยในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
และนโยบายอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (New S-Curve) (3) การกระตุน Demand ภายในประเทศ
รองรั บ การใช ส มุ น ไพรไทย (4) การพิ จ ารณากฎหมาย/กฎ/ระเบี ย บการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ
ภายในประเทศ และ (5) การจั ดทํ า ฐานข อมูล ดานผลิตภัณฑสุขภาพ เห็น ชอบในหลักการใหมีการจัดทํ า
ฐานขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพ
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2. การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Retreat ยุทธศาสตรดานการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) และถอดบทเรียนความสําเร็จของการบูรณาการยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ความเปนมา
1. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองสุ ข ภาพระหว า งประเทศได รั บ มอบหมายให เ ป น
หนวยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) ใน 4 ผลผลิตหลัก คือ (1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) (3) ศูนยกลางบริการวิชาการ (Academic Hub)
และ(4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) โดยจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560-2569) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ประกอบไปดวย 7 ยุทธศาสตร 18 กลยุทธ มีกรอบรวม
งบประมาณรวม 60,000 ลานบาท แบงเปน 1) งบประมาณแผนดิน รอยละ 40 2) PPP รอยละ 30 และ
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 30 และมีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรไดแก (1) รอยละของรายไดจากการ
ให บ ริ ก ารสุ ข ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ เ พิ่ ม ขึ้ น จากฐานเดิ ม ร อ ยละ 10-15 ป (คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 7-10
ของ GDP) (2) อันดับ ของขี ดความสามารถของประเทศไทยในการแขงขันดานการจัดบริ การสุขภาพ
จัดโดย World Economic Forum อยูในอันดับ 1 ใน 10 และ (3) ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนที่ 1
ในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกจากนิตยสาร/องคกรชั้นนําระดับโลก
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานรวม
และองคประกอบคณะกรรมการฯ เปนผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรฯ แทนคณะกรรมการอํานวยการและคณะอนุกรรมการฯ
ชุดเดิม ซึ่งภายใตคณะกรรมการใหญ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการยอยอีก จํานวน 4 คณะ ตาม 4 ผลผลิตหลัก
ของแผนยุทธศาสตร Medical Hub ไดแก คณะอนุกรรมการ Wellness Hub/ คณะอนุกรรมการ Medical
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Service Hub/ คณะอนุกรรมการ Academic Hub และ คณะอนุกรรมการ Product Hub เพื่อทําหนาที่เปน
ผูขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม/โครงการสําคัญเรงดวน (Quick Win) ตามแผนยุทธศาสตรฯเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสรางรายไดใหกับประเทศ ยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทยสูสากลและ
อํานวยความสะดวกใหกับชาวตางชาติ
3. และเพื่อเปนการทบทวนและวิเคราะหการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และโครงการ/กิ จกรรมสํ าคัญภายใตแผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560-2569) ใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไวอยาง
เปน รู ป ธรรม กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ จึงไดมีการประชุ มเพื่อถอด
บทเรียนความสําเร็จของการบูรณาการยุทธศาสตร ซึ่งคัดเลือกพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนตนแบบในการจัดทํา
แผนบูรณาการยุทธศาสตรจังหวัดที่เปนรูปธรรมและมีความสอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองสุ ข ภาพ
ระหว า งประเทศ ได จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ Retreat
ยุ ทธศาสตร ด า นการเป น ศู น ย กลางบริ ก ารเพื่ อสงเสริมสุ ขภาพ
(Wellness Hub) และถอดบทเรียนความสําเร็จของการบูรณา
การยุทธศาสตร จั งหวั ดเชี ยงใหม เมื่ อวัน ที่ 24 - 26 มกราคม
2561 ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนดรีสอรท (Horizon Village &
Resort) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงค (1) เพื่อเปนการทบทวนและวิเคราะหการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม และ (2) ใหความรูในการ
จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ด า นการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพมี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร / นโยบาย
และแผนงานในระดับชาติที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่
โดยมีผูช วยอธิบ ดีกรมสนับ สนุ นบริ การสุ ขภาพ (นายแพทยภั ทรพล จึงสมเจตไพศาล) เป นประธานในพิ ธี
ผูอํานวยการกองพัฒนาบริการทองเที่ยว (นางวันทนา แจงประจักษ) กรมการทองเที่ยว เปนวิทยากรบรรยาย
แนวทางการพิจารณางบประมาณดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ผูแทนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม และ ผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (เภสัชกรพลแกว วัชระชัยสุรพล) บรรยายการ
ถอดบทเรียนความสําเร็จของการบูรณาการยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดเชียงใหม ในการประชุมฯ ผูบริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะเจาหนาที่ไดเขาเยี่ยมคารวะผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หลังจากนั้นได
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งมีหนวยงานที่เขารวมในการ Workshop แผนยุทธศาสตรดาน Medical and
Wellness ประกอบด วย (1) สํ านั กงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
(3) สํ า นั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดกระบี่ (4) สํานักงานสาธารณสุขจัง หวัด สุร าษฎรธ านี (5) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (6) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (7) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ดอยสะเก็ด (8) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (9) เทศบาลนครเชียงใหม (10) องคการบริหารสวนตําบลบาน
สหกรณ (11) สํานั กงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จั งหวั ดเชียงใหม (12) สํานักงานสนับสนุ นบริ การ
สุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี (13) สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุ ขภาพ จังหวัดชลบุรี (14)
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (15) กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และหนวยงานอื่นๆ
ที่เ กี่ ย วข อง จํา นวนรวม 50 ราย โดยในที่ ป ระชุมไดมอบหมายใหผูแทนแตล ะจังหวัดมีการนําเสนอแผน
ยุทธศาสตร การบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่สําคัญใหกับผูทรงคุณวุฒิเปนผูวิพากษและใหความคิดเห็น
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ในแผนการ Retreat ยุทธศาสตรดานการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) รองรับ
การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ซึ่งผูวิพากษ ประกอบดวย (1) ที่ปรึกษากรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (นายแพทยวิศิษฐ ตั้งนภากร) (2) นายแพทยจิโรจ สินธวานนท นายแพทยทรงคุณวุ ฒิ
(ดานเวชกรรม) และ (3) ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พลตํารวจโททวีศักดิ์
ตูจินดา) ในการประชุมครั้งนี้ไดสรุปเปนขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้
 ระดับกระทรวง :
(1) ควรมีผูรับผิดชอบหลัก ประสานงานและดูแลงบพัฒนาภาค จาก กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมการแพทยแผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ
(2) ควรจัดทําภาพรวมการพัฒนาธุรกิจสุขภาพ (Blueprint for Change) แบบมีสวนรวม
(3) ควรมีการจัดทําแผนภาคและทบทวนรวมกับกระทรวงมหาดไทยทุกป และเผยแพรขอมูลให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับทราบอยางทันทวงที
ระดับกลุมจังหวัด :
(1) ควรมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสุขภาพระดับกลุมจังหวัดและภาคเพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข
ระดับจังหวัด :
(1) ควรมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสุขภาพระดับจังหวัดแบบประชารัฐ
(2) ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว
(3) ควรมีแผนแมบทการพัฒนา โรงพยาบาล บําราศนราดูร (รพศ.)/ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)/
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)/ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) เพื่อรองรับงบลงทุนที่จะมาจากงบ
พัฒนาภาคซึ่งเนนทางดานเศรษฐกิจ
(4) ควรเตรียม แบบ ปร 4 ปร 5 และ BOQ ไวใหพรอมเสมอ
นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารศึ ก ษาดู ง านพื้ น ที่ ต น แบบรองรั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพในจั ง หวั ด
เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ตนแบบที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนินงานดาน Wellness Hub และการบูรณา
การทํ า งานในระดั บ จั ง หวั ด จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก (1) อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม (STEP) (2) โรงเรี ย นไทยโอเอซิ ส สปา อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
และ (3) สถานประกอบการพํานักระยะยาวและทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ วีโว เบเน วิลเลจ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
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2.2 การพัฒนาศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาล
ชาวตางชาติ สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ความเปนมา
ตามที่รัฐบาลไดประกาศใหมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
โดยบูรณาการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพรวมกับหนวยงานตางๆ สงผลใหนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยม
เดินทางเข าสูป ระเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุ กป โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดทองเที่ยวชั้นนําซึ่งอาจแบง
ประเภทการเดินทางของชาวตางชาติออกเปน 2 กลุมหลัก กลาวคือ ชาวตางชาติที่มีการทําประกันสุขภาพ
และไมมีการทํา ประกัน สุ ขภาพก อนเดิ น ทางเขาสูประเทศ ทั้งนี้ พบวามีช าวตางชาติประสบอุบัติเหตุห รือ
ประสบปญหาดานสุขภาพเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน บางรายไมสามารถ
ชําระค ารักษาพยาบาลไดเ ต็มจํานวนตามที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็ บ จึงส งผลกระทบต อการจัดบริการของ
สถานพยาบาลเปนอยางมาก สาเหตุหลักคือไมมีทุนทรัพยเพียงพอและไมมีการทําประกันสุขภาพกอนเดิน
ทางเขาสูประเทศ โดยที่สถานพยาบาลจะตองรับภาระคาใชจายในสวนนี้ซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นกอใหเกิดเปน
หนี้สูญของสถานพยาบาล ประมาณปละสองรอยลานบาท แมวาสถานพยาบาลจะมีการติดตามหรือประสาน
ไปยังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศประจําประเทศไทยที่ผูปวยมีสัญชาติ เพื่อขอใหประสาน
ไปยังญาติของผูปวยเพื่อดําเนินการในสวนของคารักษาพยาบาลที่คางชําระ แตพบวาสวนใหญไมมีผูใดมา
รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยดั ง กล า ว ประกอบกั บ บางรายสถานพยาบาลไดมีก ารทําสั ญ ญาคา งชํ าระไว เพื่อ เป น
หลั ก ฐานทางกฎหมายแต ไ ม มี ห น ว ยงานกลางที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานให ผู ป ว ยมาชํ า ระค า
รักษาพยาบาลที่คางชําระไวได
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒ นาศักยภาพของศู นย ป ระสานงานนํ าร องในการจั ดเก็บคารักษาพยาบาลจากชาวตางชาติ กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลพังงา (Claim Center) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งตั้งอยู
ในจั ง หวั ด ท อ งเที่ ย วชั้ น นํ า และนํ า ข อ เสนอเชิ ง นโยบายจากการประชุ ม ดั ง กล า ว นํ า เรี ย นเลขานุ ก าร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลภาครัฐของเขตบริการสุขภาพที่ 11
ซึ่งไดขอเสนอเชิงนโยบายที่มีชื่อวา “ปฏิญญาภูเก็ต” โดยมีแผนการดําเนินงานแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
1.1 ระยะสั้น
1.1.1 ปรับปรุงอัตราคาบริการ (Service Charge) สําหรับชาวตางชาติ ตามบริบท
ของพื้นที่ พรอมทั้งเพิ่มเติมอัตราคาบริการทางการแพทยและอัตราคาบริการโรงพยาบาล
1.1.2 จัดตั้งศูนยประสานงานกลางในการจัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติ (Claim
Center) แบบครบวงจร โดยจัดใหมีผูเชี่ยวชาญดานการประสานงานตางประเทศหรือลาม เพื่อประสานการ
ทํางานรวมกับบริษัทประกันภาคเอกชนของตางประเทศ
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1.1.3 พัฒนาบริการรักษาพยาบาลที่มีศักยภาพในเปน Andaman Health Hub
เพื่อรองรับชาวตางชาติ
1.2 ระยะยาว
1.2.1 พิจารณาแนวทางและกลไกของ
การเบิกจายเงินจากกองทุนที่มีอยูเดิม เชน กองทุนชวยเหลือ
เยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติ กองทุนคุมครองธุรกิจนํา
เที่ ย ว และกองทุ น ทดแทนผู ป ระสบภั ย จากรถ เป น ต น
ใหสามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลของชาวตางชาติไดอยาง
เต็มจํานวน หรือจัดตั้งกองทุนใหมเปนการเฉพาะ
1.2.2 พิจารณาผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสําหรับ
ชาวตางชาติ (Personal Accidental Fee) ในลักษณะสภาพบังคับ (Compulsory) เพื่อเปนกองทุนใหม
รองรับการรักษาพยาบาลของชาวตางชาติ
2. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพไดจั ด ทํ าระบบ Claim Center สํ าหรับ ชาวตา งชาติ
ในสถานพยาบาลภาครัฐ นํารอง ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดชลบุรี และมอบให
ศูนยบริการขอมูลสุขภาพ (Counter Service) ของกองฯ ซึ่งตั้งอยู ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศ
ยานดอนเมื อ ง ซึ่ ง มี เ จ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นต า งประเทศให บ ริ ก ารข อ มู ล สุ ข ภาพตลอด 24 ชั่ ว โมง
ผ า น ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท 0 2 -1 9 3 -7 9 9 9 เ ว็ บ ไ ซ ต www.thailandmedicalhub.net
อีเมล medicalhub.hss@gmail.com เปนศูนยใหคําปรึกษาในกระบวนการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล
สําหรับชาวตางชาติ ประสานงานกับบริษัทประกันภาคเอกชนในตางประเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย ในการใหความชวยเหลือกับชาวตางชาติที่เขารับการ
รักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต โดยกําหนดเปนคูมือการดําเนินงาน/ แบบฟอรมกลาง/ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของถือปฏิบัติรวมกันและเตรียมการระบบงานรองรับ พรอมทั้งนํา
เรียนความคืบหนาผลการดําเนินการจากมติการประชุมฯ ใหกับเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ) รับทราบแลว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
3. กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานบริการเคลมประกันและ International Claim ของหนวยบริการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดบูรณาการรวมกันในระดับนโยบาย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการชาวต างชาติ/ การเพิ่มมูลคาการใหบริการ และ International Claim
ของหนวยบริการภาครัฐ พรอมทั้งไดนําเสนอ (ราง) คูมือศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ใหกับโรงพยาบาล
ภาครั ฐที่ เข าร วมการประชุ มฯ พิ จารณาให ความเห็ นและประชาพิ จารณ จนได เป น (ร าง) คู มื อฯ ฉบั บสมบู รณ
เตรียมพรอมเผยแพรในจังหวัดนํารองเรียบรอยแลว
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3.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมอบหมายใหกองสุขภาพระหวางประเทศ ดําเนินการ
จัด ตั้ งศู น ย ป ระสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บ คารักษาพยาบาลชาวตางชาติสําหรับ
สถานพยาบาลภาครัฐของกรมฯ โดยนํารองในสถานพยาบาลภาครัฐ 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต
พังงาและสุราษฎรธานี พรอมทั้งเตรียมจะขยายผลการดําเนินงานไปยังสถานพยาบาลภาครัฐอื่นๆ ทั่วประเทศ
โดยไดจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน (Work Flow) ภายในศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ของกรมฯ
และจัดการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรองรับการเปนศูนยประสานงานกลาง (Claim Center)
ประกอบด ว ย (1) เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งาน ชั้ น 5 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
และ (2) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลสุขภาพ (Medical Hub Center) ณ ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง จํานวนรวม 15 ราย เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 พรอมทั้งเขารับการ
อบรมจากผูเชี่ยวชาญของแผนกประกันตางประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเตรียมการรองรับการเปดระบบ
การใหบริการอยางเปนทางการภายในเดือนกันยายน 2561
4. กองสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดทําคูมือกระบวนการปฏิบัติงานภายในศูนยประสานงาน
กลาง (Claim Center) ในการจั ด เก็ บ คารัก ษาพยาบาลชาวต างชาติสํ าหรั บ สถานพยาบาลภาครั ฐ
(Work Flow) และตารางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดังนี้
4.1 ในวัน-เวลาราชการ ใหบริการตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท 0 2193 7014 โทรสาร 0 2 149 5630
4.2 นอกเวลาราชการ
* วันเสาร เวลา 09.00-17.00 น.
Medical Hub Center ณ ทาอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท 0 2194 1404 โทรสาร 0 2194 1404
* วันอาทิตย เวลา 09.00-17.00 น.
Medical Hub Center ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท 0 2134 0819 โทรสาร 0 2134 0819
สายดวน : 0 2193 7999 E-mail : medicalhub.hss@gmail.com
5. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรวมปรึกษาหารือกับผูแทน
จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของทางดานประกันสุขภาพ
เกี่ ย วกั บ แนวทางการเลื อ กซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพของกลุ ม ผู สู ง อายุ ช าวอั ง กฤษที่ พํ า นั ก อยู ใ นประเทศไทย
สาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมไดขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําประกัน
สุขภาพของกลุมผูสูงอายุชาวอังกฤษที่พํานักในประเทศไทย โดยใหสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคม
ประกันชีวิตไทย โดยอนุมัติของสํานักงาน คปภ. มีการจัดทําบัญชีรายชื่อของสถานพยาบาลภาครัฐที่สามารถ
รองรั บ การเบิ ก จ า ยจากประกั น สุ ข ภาพ รวมทั้ ง ให พิ จ ารณากรมธรรม สุ ข ภาพที่ ร าคาเหมาะสมสํ า หรั บ
ชาวตางชาติที่มีฐานะปานกลางสามารถซื้อและใชในโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคารักษาราคาปานกลางจนถึงราคาสูงได
รวมทั้ งที่ ป ระชุ มได มี ความเห็ น ว าชาวอั ง กฤษมี รั ฐ สวั ส ดิ การ กล าวคื อ รั ฐ บาลให บ ริ การดู แลดา นสุ ขภาพ
โดยพลเมืองไมตองจายคารักษาพยาบาล (โครงการ NHS) เชนเดียวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ของไทย หากจะสามารถเจรจากับหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของของประเทศอังกฤษ เพื่อพิจารณาความเปนไปได
ในการ Reimbursement
ให ส ามารถเบิ ก จ า ยค า รั ก ษาพยาบาลของชาวอั ง กฤษจากกองทุ น NHS
ในประเทศไทยไดก็จ ะเปน การดี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พรอมที่จะใหการสนับ สนุนช วยประสานงาน
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ
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6. กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ โดยกองสุ ขภาพระหว างประเทศ พร อมด วยผู แทนจากสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๖ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานั กงานคณะกรรมการกํ ากับและส งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย (คปภ.) สมาคมประกั นวิ นาศภั ยไทย
และสมาคมประกั นชี วิตไทย ได ลงพื้ นที่ เพื่ อประชุ มหารือการพั ฒนาระบบการเคลมประกันสุขภาพภาคเอกชน
(Private Insurance) รองรับการเปนศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาล
ชาวตางชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุใหม
โรงพยาบาลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทยธงชัย
กีรติหัตถยากร) เปนประธานในการประชุม มีหนวยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวั ดชลบุ รี โรงพยาบาลชลบุ รี โรงพยาบาลบางละมุง รวมทั้ งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในพื้ นที่
จํานวน 60 คน เขารวมในการประชุ มหารือแนวทางการดํ าเนินงานพรอมทั้ งสรุปเปนแนวทางและข อเสนอเชิ ง
นโยบายในการพั ฒนาระบบการเคลมประกั นสุ ขภาพภาคเอกชน (Private Insurance) รองรั บการเป นศูนย
ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติ สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ไดดังนี้
(1) แผนการดําเนินงานในระยะเรงดวน
(1.1) จัดทํารูปแบบกรมธรรมเฉพาะโรคและกําหนดอัตราเบี้ยประกันใหมีราคาถูกลงตามเงื่อนไข
(1.2) ผลักดันใหชาวตางชาติจัดทําประกันกอนเดินทางเขาประเทศไทยในสภาพบังคับ
(2) แผนการดําเนินงานในระยะกลาง
(2.1) เพิ่ ม ศั ก ยภาพของโรงพยาบาลรั ฐ ให ส ามารถให บ ริ ก ารรองรั บ ชาวต า งชาติ ไ ด
โดยเฉพาะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ
(3) แผนการดําเนินงานในระยะยาว
(3.1) กําหนดเปนขอบังคับใหทุกบริษัทนําเที่ยวจัดทําประกันใหกับลูกทัวรชาวตางชาติ
(3.2) ผลักดันใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พิจารณาพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก โดยเก็บคาธรรมเนียมบางสวนกับชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย เชน กลุมนักทองเที่ยว
ประเภท Adventure ที่มีความเสี่ยงสูง
(3.3) จัดตั้งศูนย Claim center เพื่อใหความชวยเหลือดานการประสานงานกับบริษัท
ประกันตางชาติ
(3.4) วางแผนการดําเนินการเบิกคารักษาพยาบาลจากรัฐสวัสดิการใหกับกลุมชาวตางชาติ
(Reimbursement)
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7. เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ) และอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (แพทยหญิงประนอม คําเที่ยง) พรอมดวยคณะ ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ด านสาธารณสุ ข ประเด็ น ระบบการให บ ริ ก ารนั กทอ งเที่ ย วชาวต างชาติ และศึกษาแนวทางการยกฐานะ
โรงพยาบาลเกาะเตาเปนโรงพยาบาลรูปแบบพิเศษ ณ โรงพยาบาลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน และโรงพยาบาล
เกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลเกาะเตา
และโรงพยาบาลเกาะสมุ ย ซึ่งผูอํานวยการกองสุ ขภาพระหวาประเทศ ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน
ของศู น ย ป ระสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บ ค ารักษาพยาบาลชาวต างชาติ สํ าหรั บ
สถานพยาบาลภาครัฐ ของกรมฯ ใหกับโรงพยาบาลดังกลาวรับทราบขอมูลและเปดระบบการใหบริการตอไป
2.3 แนวทางในการพัฒนากฎหมาย Health Tech Startup รวมถึงการพัฒนาบริการโทรเวชกรรม
ในประเทศไทย
ความเปนมา
หอการค า ไทยและสภาหอการค า แห งประเทศไทย ที่ ธทบ./ห.013/ 2561 ลงวั น ที่ 22
มกราคม 2561 หอการคาไทยฯ โดยคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ แจงความประสงคไปยังรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงค) เพื่อขอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ ง เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารโทรเวชกรรม และความเป น ไปได ใ นการสนั บ สนุ น การบริ ก ารต า งๆ
ดานสาธารณสุข ตลอดจนแนวทางในการกํากับสอดสองใหเปนประโยชนสูงสุดตอผูปวยและประชาชนคนไทย
และตอยอดพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการบริการดานสาธารณสุขตอไป ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมเพื่อรับฟงการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนากฎหมาย Health Tech Startup รวมถึงการพัฒนาบริการโทรเวชกรรมในประเทศไทย เมื่อวันที่
6 สิ งหาคม 2561 ณ ห องประชุม ชั้ น 6 กรมสนั บ สนุ น บริก ารสุ ข ภาพ โดยมี ผูแ ทนจากหอการคา ไทย
เปนผูนําเสนอขอมูล และมีผูเขารวมการประชุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยผูแทนกรมการแพทย/
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข / แพทยสภา/ ทั น ตแพทยสภา/ สภาการพยาบาล/ กลุ ม สถาบั น
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ผูแทนหอการคาไทยนําเสนอวาสัดสวนตลาดดานสาธารณสุขในประเทศไทยนั้น
มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น โดยในอนาคตจะมีกลุมผูสูงอายุชาวไทยรวมทั้งคนสูงวัยจากตางแดนยายเขามาพํานัก
ในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคคลกลุมนี้จะมีความตองการที่จะเขารับบริการในสถานพยาบาล โดยที่ในบางครั้งมิได
มีอาการที่นากังวลจนตองมาโรงพยาบาล ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการแพทยในโรงพยาบาลมีไมเพียงพอ
ตอการใหบริการ และในอนาคตจะมีแนวโนมความตองการในการรับบริการที่มากขึ้น อาจจะสงผลกระทบ
ในหลายมิติ แตอยางไรก็ตามจะเปนโอกาสอันดีของการลงทุนในธุรกิจใหมๆ ดานสุขภาพ ทั้งนี้ การผลักดันทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม ประชากร และเทคโนโลยี จะเปน ตัวกําหนดแนวโนมความนิย ม (Trend) สําคัญ ในดาน
สาธารณสุข ไดแก การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ความตองการผูเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น สังคมสูงวัย การเติบโต
ของเมือง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการใชเ ทคโนโลยีดิจิทัล จึงเปนที่มา
ของการจัดทําแนวทางในการพัฒนากฎหมาย Health Tech Startup ในประเทศไทย โดยแบงออกเปน 6 ประเด็น ดังนี้
1. การใหบริการโทรเวชกรรม: ใชในการตรวจรักษาผูปวยซึ่งอยูหางไกล โดยที่แพทยไมจําเปน
ที่จะตองพบกับผูปวยโดยตรง ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถรักษาผูปวยไดอยางทันทวงที
และประหยัดคา ใช จ ายในการเดิ นทาง อย างไรก็ตามในปจ จุบันนั้น ยังไมมีกฎหมายเกี่ย วกับการใหบ ริการ
โทรเวชกรรม ซึ่งสงผลกระทบตอผูที่ประกอบหรือตองการจะประกอบธุรกิจโทรเวชกรรมในประเทศ
2. การเบิกจายคารักษาพยาบาลตามสิทธิตางๆ: กฎหมายในปจจุบันมีขอจํากัดวาคาใชจาย
ที่จะสามารถนํามาเบิกจายได จะตองเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษากับ “สถานพยาบาล” ตามนิยาม
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการนําบริการโทรเวชกรรมมาประยุกตใชในการ
รั ก ษา ทั้ ง นี้ กฎหมายในต า งประเทศ จะมี ก ารกํ า หนดคํ า นิ ย ามและขอบเขตสํ า หรั บ กรณี ก ารให บ ริ ก าร
โทรเวชกรรมไวเปนการเฉพาะ
3. การโฆษณาทางการแพทย: เห็นควรใหมีการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
การโฆษณาทางการแพทย ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให เ กิ ด ความรวดเร็ ว และไม เ ป น อุ ป สรรคในการออกโฆษณา
ซึ่งกระบวนการพิจารณาจะตองมีมาตรฐานชัดเจน ทั้งนี้ ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมีการ
ออกกฎหมายหามการโฆษณาทางการแพทยอยางชัดเจน อยางไรก็ตามถึงแมวาการโฆษณาทางการแพทย
จะสามารถกระทําไดแตแพทยก็จะตองรักษาจริยธรรมโดยการใหขอมูลในสิ่งที่เปนความจริงเทานั้น
4. การแบงปนขอมูลทางการแพทย: โดยที่ขอมูลประวัติผูปวยหรือเวชระเบียนนั้นถูกจัดเก็บไว
กับสถานพยาบาลที่ผูปวยเขารับการรักษาเทานั้น โดยไมมีการสงตอไปยังสถานพยาบาลอื่น ดังนั้น หากเกิด
กรณีฉุกเฉินหรือผูปวยหมดสติไมสามารถใหขอมูลกับทางสถานพยาบาลได ขอมูลเวชระเบียนพื้นฐานขางตน
เปนขอมูลที่จําเปนอยางมากในการดําเนินการรักษาผูปวย จึงเห็นควรใหมีการนําระบบ Block chain
มาประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูลเวชระเบียน ซึ่งจะสามารถเชื่อมตอ
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั บ ระบบเวชระเบี ย นสถานพยาบาลได และควรมี ร ะบบเพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาด า น
ความปลอดภัย ความเปนสวนตัวของขอมูล และมีการยืนยันความถูกตองของขอมูลโดยแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
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5. ความรับผิดของแพทย: เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดขอบเขตความ
รับ ผิ ด ของบุ คลากรทางการแพทย ห รื อตั ว แทนผูจัดหาบุคลากรทางการแพทย รวมถึงความรับ ผิดในกรณี
ที่เครื่องตรวจหรืออุปกรณทางการแพทยแสดงผลผิดพลาด ซึ่งหากไมมีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
กรณีดังกลาวอาจสงผลใหผูประกอบวิชาชีพไมอาจประกอบธุรกิจใหบริการดานสุขภาพออนไลนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนควรมีการศึกษาความเหมาะสมของการใหคํายินยอมผานระบบออนไลนของผูปวย
วาจะมีแนวทางในการปฏิบัติในลักษณะใด
6. คดีความดานการแพทย: โดยที่การใหบริการ
โทรเวชกรรมเป นการรักษาที่ จะอยูในรูปของอิ เล็กทรอนิกส
รวมถึ ง มี ก ารให เ ทคโนโลยี ติ ด ต อ สื่ อ สารในการรั ก ษาผู ป ว ย
ซึ่ ง แพทย จ ะไม พ บกั บ ผู ป ว ยโดยตรง ข อ มู ล ต า งๆ ในการ
ให บ ริ ก า ร โ ท ร เ ว ช ก ร รม จึ งอ ยู ใ นรู ป แ บบ ข อ งข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส เชน ประวัติการรักษา รูปถายเอ็กซเรย หรือผล
การตรวจตางๆ จึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาวาขอมูลที่อยูในรูป
อิเ ล็ กทรอนิ กส เ หล า นี้ ส ามารถใช อา งอิ งได มากนอยเพีย งใด และหากมีคดีความทางดานการแพทยขอมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะมีความนาเชื่อถือเพียงใด ดังนั้น จึงควรใหมีการพิจารณาศึกษาความเปนไป
ได ในการแยกคดีความทางการแพทย ออกมาตางหากจากการดําเนิน คดีผูบ ริโภค เนื่องจากการใหบริการ
รักษาพยาบาลผานวิธีโทรเวชกรรมนั้นมิใชเปนการใหบริการรักษาพยาบาลตามปกติที่มีอยูทั่วไป ทั้งนี้ อาจจัด
ให มี แพทย ส ภาผู มีค วามรู ความเชี่ ย วชาญในสาขาวิช าชีพ แพทย ซึ่ง สามารถวินิจ ฉัย สาเหตุ หรื อพิ จ ารณา
สถานการณที่เกิดขึ้นวาเกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลอของตัวแพทยจริงหรือไมเพื่อใหคดีความ
ทุ ก ๆคดี เ ป น ไปโดยความยุ ติ ธ รรมที่ ป ระชุ ม ได ร ว มกั น พิ จ ารณาแล ว มี ค วามเห็ น ว า การจั ด การให บ ริ ก าร
สาธารณสุ ขแกบุ คคลที่อยู ทางไกล โดยผู เ ชี่ย วชาญทางการแพทยจ ากการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการวินิจฉัย การรักษา หรือการปองกันโรค รวมถึงการวิจัยและศึกษาเพื่อประโยชน
ทางการแพทย จะตองมีการศึกษาอยางรอบคอบหาก จะดําเนินการจัดทําเปนกฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้ที่ผานมา
กรมการแพทย สภาวิชาชีพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดบริการโทรเวชกรรมหลายครั้ง และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ที่ประชุมจึงมีความเห็นวาควร
นํ า เสนอปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อพิ จ าณาให มีก ารแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะทํ างานคณะหนึ่ ง
เพื่อดําเนินการศึกษาในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ใหมีการศึกษาแนวทางในการแกกฎหมายใหมีความสอดคลองกับการใหบริการโทรเวชกรรม
ในอนาคต
2. ใหมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการกําหนดคํานิยามรองรับ
บริการโทรเวชกรรมใหมีสถานพยาบาล
3. ใหมีการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการโฆษณาเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และไมเปนอุปสรรคในการออกโฆษณาและจะตองมีมาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตที่มีความชัดเจน
4. ใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายหรือการมีศูนยกลางขอมูลทางการแพทยเพื่อทํา
หนาที่ในการบริหารจัดการคุมครองการจัดเก็บมูลของผูปวยที่มีความปลอดภัยสูงและคุมครองสิทธิของผูปวย
ซึ่งเจาของขอมูล
5. ใหมีการพิจารณาศึกษาแนวทางการกําหนดขอบเขตและมาตรฐานความรับผิดของบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดเพื่ อ ให ส ามารถให ส ามารถประกอบกิ จ การสุ ข ภาพออนไลน ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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รวมทั้งการศึกษาดานการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของแพทยและคดีความดานการแพทยรองรับ
การพัฒนาบริการโทรเวชกรรมของประเทศในอนาคต
2.4 การประชุ ม หารื อ แนวทางการกํ า หนดประเด็ น วิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และบริการทางการแพทย (Medical Service)
ความเปนมา
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
ที่ วท 6001/805 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2561 ได ข อเข า พบกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ หารื อ
แนวทางการกําหนดประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
และบริการทางการแพทย (Medical Service) เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรฯ ไดรับมอบหมาย
ใหจัดทํารายละเอียดในประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศไดจัดการประชุมหารือแนวทางการ
กําหนดประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และ
บริการทางการแพทย (Medical Service) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเปนประธาน และมีขอสรุปประเด็นในการหารือ ดังนี้
ประเด็นพื้นฐานที่ประสงคจะใหบรรจุในการวิจัยฯ ป พ.ศ. 2562 (นํารอง) ไดแก
1. บริการที่ชาวตางชาตินิยมมาใชบริการ ประกอบดวย
- โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ง
- โรคกระดูกและขอ
- เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุทางการแพทย
- Cosmetic
2. บริการสปาทางการแพทย (Medical Spa)
3. ชุมชนจัดการผูสูงอายุ
วัตถุประสงคของการวิจัยดานอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
1. เพื่อใหสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อใหมีแหลงขอมูลอางอิงที่เชื่อถือไดและสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวตางชาติ
3. เพื่อกําหนดราคาคาบริการในสถานพยาบาลมีความที่เหมาะสมกับผูรับบริการ
2.5 การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในหนังสือพิมพ The Asian Pacific News และ
หนังสือพิมพสยามมีเดีย (Siam Media) ในสหรัฐอเมริกาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในหนังสือพิมพ The Asian Pacific News ในสหรัฐอเมริกา
ตา ม ที่ ก ร มส นั บ ส นุ น บริ ก า ร
สุ ข ภาพได ล งนามในบั น ทึ ก ข อตกลงกั บ Thai
American Chamber Of Commerce of
California (TCCC) เพื่อสรางเครือขายการ
ทํางานรวมกัน ระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดรับการ
ประสานงานเปนการภายในจาก นางรสสุคนธ วรศรี เจาของหนังสือพิมพ The Asian Pacific News
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เพื่อขออนุญาตนําบทความเกี่ ยวกับสุขภาพ ปญหาต างๆ กฎหมายที่ เกี่ย วกับ สุขภาพ แนะนําโรงพยาบาล
นโยบาย Medical Hub นโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงภารกิจสําคัญของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ไปลงตี พิมพ ในหนั งสือพิ มพฉบั บดั งกลาวในทุกเชาวัน ศุกร (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) รายสัป ดาห
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรขอมูลสําคัญของประเทศไทยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไปยังชาวไทย
และชาวตางชาติในสหรัฐอเมริกา ใหไดรับทราบขอมูลโดยตรง อีกทั้งขอมูลดังกลาวยังสามารถเปนชองทางการ
สื่อสารใหกับชาวไทยที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยลงบทความในวันศุกรของสัปดาห
ซึ่งไดรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อตีพิมพบทความขนาด ¼ หนาหนังสือพิมพ ขนาด 2 หนา A4 ตําแหนงคอลัมน
หนา 7 สวนที่ 2 โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีการลงบทความในหนังสือพิมพ
The Asian Pacific News มาตั้งแตฉบับเมื่อวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2559 รวมบทความทั้งสิ้น 130 ฉบับ
2. การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในหนังสือพิมพสยามมีเดีย (Siam Media) ในสหรัฐอเมริกา
ตามที่ ก องสุ ข ภาพระหว า งประเทศ
ไดรับการประสานงานเปนการภายในจากนายอรรค
เดช ศรีพิพัฒน ผูอํานวยการหนังสือพิมพสยามมีเดีย
(Siam Media) ซึ่งเปนหนังสือพิมพไทยในสหรัฐอเมริกา
เพื่อขออนุญาตนําบทความเกี่ ยวกับสุขภาพ ปญหาต างๆ กฎหมายที่ เกี่ย วกับ สุขภาพ แนะนําโรงพยาบาล
นโยบาย Medical Hub นโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงภารกิจสําคัญของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ไปลงตี พิมพ ในหนั งสือพิ มพฉบั บดั งกลาวในทุกเชาวัน ศุกร (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) รายสัป ดาห
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรขอมูลสําคัญของประเทศไทยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไปยังชาวไทย
และชาวตางชาติในสหรัฐอเมริกา ใหไดรับทราบขอมูลโดยตรง อีกทั้งขอมูลดังกลาวยังสามารถเปนชองทางการ
สื่อสารใหกับชาวไทยที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยลงบทความในวันศุกรของสัปดาห
ซึ่งไดรับการสนับ สนุนพื้นที่เพื่อตีพิมพบทความขนาด ½ หนาหนังสือพิ มพ (ประมาณ 2 หนากระดาษ A4
ใชตัวหนังสือ Tahoma ขนาด 11) ลงเปนบทความใน Section A โดยไมกําหนดหนาเนื่องจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหนาในแตละสัปดาห และไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการลงบทความ
ในหนังสือพิมพสยามมีเดีย (Siam Media) มาตั้งแตฉบับเมื่อวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559 รวมบทความ
ทั้งสิ้น 121 ฉบับ
2.6 การใหขอคิดเห็นประเด็นความรวมมือดานสุขภาพระหวางประเทศ
ผลการดําเนินงาน
1. การจัดทํารางแผนปฏิบัติการรวมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ตุรกี ฉบับที่ 2 (ป 2562-2567) ตามหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวน ที่ กต 0504/ว88 ลงวันที่
19 มกราคม 2561 แจงวา กระทรวงการตางประเทศเห็นควรที่ฝายไทยจะไดพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติ
การรวมฯ ฉบับที่ 2 (ป 2562 – 2567) เพื่อเปนกรอบการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือในมิติตางๆ
ที่ทั้งสองฝายสนใจรวมกัน และเพื่อเปนการสานตอผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการรวมฯ ฉบับที่ 1
ที่ กํ า ลั ง จะหมดอายุ ล งในป นี้ โดยขอให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งพิ จ ารณาถ อ ยคํ า และเนื้ อ หาสาระของร า ง
แผนปฏิบัติการรวมฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน
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2. บั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการดํ าเนิ น การร ว มกั น ในสาขาสาธารณสุ ขระหว า งกระทรวง
สาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0203.02/1394 ลงวันที่ 19 มกราคม
2561 แจงวา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาอิหรานไดมอบหนังสือเชิญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเยือนอิหราน พรอมทั้งเสนอใหมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวย
การดําเนินการรวมกันในสาขาสาธารณสุขระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
สาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน และขอใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พิจารณาใหความเห็นตอรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวของ
3. บั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งกระทรวงสาธารณสุ ข แห ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ กระทรวง
สาธารณสุ ข แห ง สาธารณรั ฐ คิ ว บาว า ด ว ยความร ว มมื อ ในสาขาสาธารณสุ ข และการวิ จั ย ทางการแพทย
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0203.02/6505 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2561 แจงวา สถานเอกอั ครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจําประเทศไทยไดนําสงรางบัน ทึกความเขาใจ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐคิวบาวาดวย
ความรวมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย พรอมทั้งเสนอใหมีการลงนามบันทึกความเขาใจ
ดังกลาวในระหวางการเยือนสาธารณรัฐคิวบาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ระหวางวันที่ 21 – 28
เมษายน 2561 และขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหขอคิดเห็นตอรางบันทึกความเขาใจดังกลาว
4. ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นสาธารณสุ ข ระหว า งไทยกั บ ภู ฏ าน
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0224.02/38492 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
แจงวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน
ตามคําเชิญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม
2559 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไทยและภูฏานไดมีการหารือกัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559 และทั้ งสองฝ า ยได เ ห็ น ชอบให มีการทบทวนและปรับ ปรุงบั น ทึกความเขาใจว าดว ยความรว มมื อ
ดานสาธารณสุขระหว างกระทรวงสาธารณสุขไทยและราชอาณาจั กรภู ฏานให มีความเหมาะสมกับบริบ ท
ปจจุบัน และขอใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาใหความเห็นตอรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนที่เกี่ยวของ
3. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
3.1 การพัฒนาแหลงน้ําพุรอนมุงสูเมืองสปาและเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นํารองจังหวัดกระบี่
ความเปนมา
ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดลงพื้นที่จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําพุรอนฯ
นํารองในจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ กระบี่ ฟรอนท เบย รีสอรท จังหวัดกระบี่ โดยมี
ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ ซึ่งสรุปไดเปนแผนการดําเนินงานในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่ อ มอบหมายให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งนํ า มาขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานในระยะต อ ไป
โดยได จั ด ทํ าเป น ข อเสนอเชิ งนโยบายเสนอตอ ที่ป ระชุม คณะอนุ กรรมการเพื่อพั ฒ นาประเทศไทยใหเป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ โดยกองสุข ภาพระหวางประเทศ ไดจัดประชุมเพื่ อพั ฒ นา
เมืองตนแบบสูเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุรอนแบบครบวงจร นํารองจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๕-๗ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมมาริไทม ปารคแอนดสปา รีสอรท จังหวัดกระบี่ ซึ่งไดเปนขอเสนอในที่ประชุม ดังนี้
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(1) ให มีการศึ กษาวิ จัย คุ ณสมบัติและคุณประโยชน
ของน้ํ า พุ ร อ น จํ า นวน 2 รู ป แบบ ได แ ก (1) การศึ ก ษาวิ จั ย
ภาคสนาม และ (2) การศึกษาวิจัยแบบ R2R
(2) พัฒนาเรื่องเลาเชิงสุขภาพ (Story telling) เพื่อ
สร า งจุ ด ขายทางด า นการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และ Wellness
Tourism
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะการนวดแผนไทย
และบริการสปา
(4) ประสานงานรวมกับกรมทรัพยากรธรณีเพื่อตรวจวิเคราะหคุณสมบัติน้ําพุรอนในประเทศ
(5) ให แ ต ล ะหน ว ยงานจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณตามภารกิ จ ของตนเองเพื่ อ ให เ ป น ไป
ตามยุทธศาสตรบูรณาการและเพื่อใหพื้นที่สามารถจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมรองรับได
(6) กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรฐานทางดานสุขอนามัยและสุขาภิบาลการประกอบกิจการ
โดยให กําหนดกิ จ กรรมสํ า คั ญ ตามแนวทางของสถาบัน พัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม ISMED
ลงในแผนปฏิบัติการ (Action plan) ระยะ 1 ป (พ.ศ. 2562-2563) ไดแก (1) พัฒนา Big 3 ที่อาบน้ํา
สาธารณะที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน แบบครบวงจร (2) พัฒนา Klong Thom Downtown (3) Sea
Connect พัฒนาจุดเชื่อมตอเมือง (4) ศึกษา flexibility ของโครงการที่สโมสรน้ําพุรอนไทยนําเสนอ เชน
ศึกษาออกแบบพื้นที่ที่ไดรับไปเพื่อพัฒนา/ พัฒนาการใชน้ําพุรอนเอสเค/ พัฒนาโรงพยาบาลสายพันธุใหม/
สงเสริมประชาสัมพันธ/ การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ําพุรอน/ ยกระดับคุณภาพของสถานที่ใหเปนสากล/
วาจางผูเชี่ยวชาญชวยวางรูปแบบ (5) ความมั่นคงทางน้ํา ควรมีการสํารวจเชิงวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ํา
และอุณหภูมิน้ํา ซึ่งไดเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ดังนี้
(1) ให จั ดตั้ งคณะกรรมการจั งหวั ดเพื่ อบู รณาการความ
รวมมือรวมกับคณะทํางานอําเภอคลองทอมเพื่อขับเคลื่อนคลองทอมโมเดล
(2) บรรจุคลองทอมโมเดลในแผนยุทธศาสตรจังหวัดป
พ.ศ. 2562
(3) บู ร ณาการทํ า งานร ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด เพื่อใหเกิดการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพโดยใชประโยชนจาก
น้ําพุรอน (การสรางองคความรูใหกับคนในชุมชน)
(4) พัฒนาคลองทอมโมเดลใหเปนตนแบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(5) ขยายผลไปยังอําเภออื่นๆในจังหวัดกระบี่ และเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวไปยังจังหวัดอื่น
(6) บู ร ณาการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให เ กิ ด การท อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพอยางแทจริง
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให
เป นศู นย กลางสุ ขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวั นที่ 6 มิ ถุนายน 2561
ซึ่ งกระทรวงการทองเที่ยวและกี ฬา ได รายงานความคืบหนาผลการดําเนิ นงานว าจากกรอบแนวคิดการจั ดตั้ ง
เมืองสปาน้ําพุรอน (Hot Spring Spa Town) ที่ทางหนวยงาน SMEs ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ตองการใหมีการสํารวจและพัฒนาอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เปนเมืองสปาตนแบบของไทย เพื่อกาว
ไปสูความเปน Spa Town ในระดับนานาชาตินั้น ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตอง
ขับเคลื่ อนการดําเนิ นการไปพร อมกั นกั บทุกภาคสวน ในการพัฒนาเมืองตนแบบเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
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น้ําพุรอนนํารองในจังหวัดกระบี่ โดยมีจุดมุงหมายที่จะบูรณาการและผลักดันการดําเนินการ รวมถึงพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว สินคาและบริการใหมๆ บนพื้นฐานทรัพยากรทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ ในโมเดลการพัฒนาคลองทอม
เมื องสปาน้ําพุร อน จะสามารถเปนตัวอยางการขับเคลื่อนจากเศรษฐกิ จฐานรากของคนอําเภอเมืองคลองทอม
ใหสอดคลองตามยุทธศาสตรขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาลและสรางความยั่งยืนของชุมชน โดยไดมีการนําเสนอ
โมเดลพัฒนาคลองทอมเมืองสปาน้ําพุรอนตอคณะอนุกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวสินคาและ
บริการการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณากลยุทธแลวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติอีกครั้ง โดยโมเดลฉบับนี้ไดกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธการ
ดําเนินการไว เรี ยบรอยแล ว รวมทั้งได มีการจัดทํ าโครงการสําคัญในระยะเร งดวนเพื่ อพัฒนาอําเภอคลองท อม
จังหวัดกระบี่ และขณะนี้อยูร ะหวางการพิจารณาของบประมาณ ประจําป 2562-2563 ในการดําเนินการดังกลาว
3.2 การพัฒนา Wellne ss City ปราจีนบุรี
ความเปนมา
(1) กรมสนับ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ไดจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒ นา Wellness City
แบบครบวงจร นํารองในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภู
เบศร จังหวั ดปราจีนบุรี โดยมีการหารือรวมระดับนโยบายระหว างกระทรวงสาธารณสุ ขและผูวาราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(1.1) ทุกภาคสวนเห็นชอบกับนโยบาย Wellness City แบบครบวงจร นํารองในจังหวัด
ปราจีนบุรี แตตองการใหจังหวัดปราจีนบุรีเปนเจาของโครงการในการขับเคลื่อนการทํางานภายใตการบูรณาการกัน
ทุกภาคสวนในทองที่
(1.2) เห็นชอบในการพัฒนาเนื้อหา/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา Wellness City เพื่อเปน
จังหวัดนํารอง โดยใหอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในรูปแบบ “ประชารัฐ”
(1.3) เห็นชอบใหขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางใหมๆ เพื่อสราง
ผลลัพธใหเกิดรายไดแบบกาวกระโดด รวมทั้งสรางกระบวนการทํางานใหมที่แตกตางจากเดิม
(1.4) เขาเยี่ยมชมแหลงเพาะปลูกสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรในพื้นที่
ศูนยฯ ณ หมูบานดงบัง พบวา ศูนยดังกลาวมีกระบวนการและกรรมวิธีการ ลาง/ตาก และอบสมุนไพรของ
ชาวบานที่ไดคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีการปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณชวยรักษาโรคและ
สามารถนํ ามาทําเป นยา หรือผลิตภัณฑสุขภาพได โดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความยิน ดีที่จ ะ
สนับสนุนและสงเสริมใหศูนยผลิตวัตถุดิบสมุนไพรครบวงจรบานดงบังนี้ เปนศูนยผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับตอไป
(2) โรงพยาบาลเจ า พระยาอภั ย ภู เ บศร ได จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นา
Wellness City แบบครบวงจร นํารองในจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี สรุปไดดังนี้
(2.1) องคประกอบพื้นฐานของการเปน Wellness city มี 8 องคประกอบไดแก Green
Technology/ความสะอาด/ ความปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พย สิ น / การบริ การทางการแพทย ที่ มี คุ ณภาพ/
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ/ การศึกษาวิจัย/ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ/ ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติที่ดี
(2.2) ขอเสนอของที่ประชุม ไดแก (1) เสนอใหมีการบูรณาการแผนพัฒนา Herbal city
เขากับ Wellness city เนื่องจากมีแนวคิดการพัฒนาคลายๆ กัน (2) เสนอใหมีการนํา “ปบ” ซึ่งเปนดอกไม
ประจําจังหวั ดปราจีนบุรี มาพัฒนาเปน ตํารับอาหารสุขภาพ ผลิต ภัณฑเครื่องสํ าอางและยาประจําจังหวั ด
ปราจีนบุรี (3) เสนอใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดานการแพทยแผนไทย เพื่ออบรมประชาชนและบุคลากร
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ทางการแพทย (4) เสนอใหมีการพัฒนาที่พักและศูนยประชุมนานาชาติ เพื่อใหสอดรับกับการจัดตั้งศูนย
ฝ กอบรมด า นการแพทย แผนไทย (5) เสนอใหมีก ารพัฒ นาโรงพยาบาลการแพทยแ ผนไทยแหง ที่ 2 คื อ
โรงพยาบาลศรีมโหสถ ซึ่งมีความพรอมในเชิงพื้นที่ และ (7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
เปน Wellness city จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางอยางเรงดวน
ผลการดําเนินงาน
(1) มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา Wellness city ระดับจังหวัด
(2) เห็นชอบรวมกันวาการพัฒนา Wellness city ควรทําไปพรอมกันกับ Wellness city
(3) โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร/จังหวัด
ปราจี น บุ รี ไ ด รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น มาพั ฒ นา Business
model โดยมุงเปาไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญา
ทองถิ่น ธุรกิจบริการสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทําให
การพัฒนาโครงสรางที่จําเปนสําหรับการพัฒนา Wellness city
ไดแก Green & Clean Technology ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจากตองใชงบประมาณมาก พื้นที่ไมสามารถดําเนินการไดเอง
(4) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ทางโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเปนแกนกลาง
ในการประสานงานการพัฒนา Wellness city จะเปด ศูนยการเรียนรูสมุนไพรและภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิภูเบ
ศร โดยมี ศ.คลินิก นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเปาหมายในการ
เปนแหลงทองเที่ยวดานสุขภาพ และการฝกอบรมดานสุขภาพใหกับประชาชนและผูประกอบการ
การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(1) ไดรับงบประมาณจากแผนงานขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนา Business model
จากภูมิปญญาในทองถิ่น
(2) ได รั บ ความร ว มมื อจากหลายหน ว ยงานสนับ สนุน ในเชิงเทคนิ คในการพัฒ นา Business
model เชน TCELs/สวทช./ NIA/ กระทรวงพาณิชยและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
- ไมมีงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของ Wellness city เปนการเฉพาะ
ขอเสนอเพื่อแกไขปญหา
(1) ใชงบประมาณที่ไดรับมาพัฒนาใหสอดคลองกับแนวคิด Wellness city
(2) ขอความรวมมือจากหนวยงานสวนกลาง ในการพัฒนาองคประกอบที่จําเปนตอการเป น
Wellness city
3.3 การเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมายในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X
ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐออสเตรีย และนิวซีแลนด
ความเปนมา
1. ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/44238 ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน 2559 แจงวาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติในหลักการขยาย
ระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long stay visa) (ระยะ10 ป)
รหัสกํากับ Non - O-X ใหแกชาวตางชาติที่มีสัญชาติของ 14 ประเทศ ไดแก (๑) ญี่ปุน (๒) เครือรัฐ
ออสเตรเลีย (๓) ราชอาณาจักรเดนมารก (4) สาธารณรัฐฟนแลนด (5) สาธารณรัฐฝรั่งเศส (6) สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี (7) สาธารณรัฐอิตาลี (8) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (9) ราชอาณาจักรนอรเวย
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(10) ราชอาณาจักรสวีเดน (11) สมาพันธรัฐสวิส (12) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
(1๓) แคนาดา และ (14) สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยออกประกาศเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปน กรณีพิเศษ
สําหรับผูที่ประสงคจะเขามาพํานักระยะยาวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 157 ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11
สิงหาคม 2560 เปนตนมา
2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดพิธีแถลงขาว เพื่อประชาสัมพันธ
นโยบายดังกลาวใหแกผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตของ 14 ประเทศ รับทราบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2560 ณ หองแถลงขาว ทําเนียบรัฐบาล รวมทั้งไดมีหนังสือแจงอยางเปนทางการไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ
และหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยว
และกี ฬา สํ า นั กงานตรวจคนเข า เมื อง และการทองเที่ย วแหงประเทศไทยเพื่อประชาสัมพัน ธใหพลเมือง
ของประเทศดังกลาวรับทราบทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. ภายหลังจากมีการประกาศใชตามขอ 1 มีผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตของ 4 ประเทศ
ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐออสเตรีย และนิวซีแลนด แจงความประสงค
ขอเขารวมในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X ตามลําดับดังนี้
(1) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นายลี คี ฮึม ตําแหนง เลขานุการเอกและกงสุล สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย ไดหารือรวมกับผูแทนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให
พิ จ ารณาความเป น ไปได ให ช าวเกาหลี ใต เ ขารว มในนโยบายดังกลาว เนื่องจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมีหนังสือแจงความประสงคมาอยางเปนทางการ
(2) ตามหนังสือสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจําประเทศไทย ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2560 แจงความประสงคขอใหพิจารณาความเปนไปไดที่จะเปดโอกาสใหชาวเบลเยียมเขารวมในนโยบายดังกลาว
เนื่องจากชาวเบลเยียมมีศักยภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดประกอบกับ นายแพทริค โกวารท กงสุลเบลเยียม
ประจําประเทศไทย ไดหารือรวมกับผูแทนกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดและแจงความประสงคเขารวมในนโยบายดังกลาว รวมทั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมีหนังสือแจงความประสงคมาอยางเปนทางการ
(3) ตามหนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0402/ว 8527ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2560 แจงผลการหารือระหวางนายกรัฐมนตรีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจําประเทศไทย
เมื่ อวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ทํ า เนี ย บรัฐ บาล โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงคขอความ
อนุเคราะหรัฐบาลไทยพิจารณาอนุญาตใหชาวออสเตรียไดรับสิทธิการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
ประเภทพํานักระยะยาว 10 ป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหชาวออสเตรียไดรับสิทธิเขาในนโยบายดังกลาว
(4) ตามหนังสือสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด ที่ 2017/167 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ไดแจงความประสงคขอความอนุเคราะหใหชาวนิวซีแลนดไดรับสิทธิการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
ประเภทพํานักระยะยาว 10 ป ประกอบกับผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดหารือรวมกับผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อพิจารณาความเปนไปไดและแจงความประสงคเขารวมในนโยบายดังกลาว โดยเมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมีหนังสือแจงความประสงคมาอยางเปนทางการ
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ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับ สนุนบริการสุขภาพ ไดเสนอเรื่องการเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมายในนโยบาย
Long stay visa เขาสูการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมี
ผูชว ยรั ฐมนตรีประจํ ากระทรวงสาธารณสุ ข และปลั ดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธาน ซึ่งที่
ประชุมมีมติ มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาความเหมาะสมของการเพิ่มเติมกลุมประเทศ
เปาหมายในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non -O -X รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยงานดาน
ความมั่นคง
2. กรมสนับ สนุนบริการสุขภาพ ไดเสนอเรื่องการเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมายในนโยบาย
Long stay visa เขาสูการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการ
รักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปน ประธาน ที่ระชุมมีมติรับ ทราบในหลัก การเพิ่ม เติม กลุม ประเทศเปา หมาย ในนโยบาย
Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X ทั้งนี้ ใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาความเหมาะสม
และผลกระทบรวมกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง หนวยงานดานความมั่นคง และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสรุปเพื่อนํามาจัดทํา
เปนขอเสนอเชิงนโยบายตอไป
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงานดานความ
มั่นคง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ขอดี ขอเสีย และผลกระทบของการเพิ่มเติม
กลุมประเทศเปาหมายในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวา
สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐออสเตรีย และนิวซีแลนด เปนประเทศที่มีศักยภาพ
รวมทั้ ง พลเมื อ งของ 4 ประเทศดั ง กล า วไม เ ป น ภั ย ต อ ความมั่ น คงของประเทศไทย จึ ง เห็ น ควรเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณา
4. มติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล
(Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมกลุม
ประเทศเปาหมายในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X โดยมอบหมายใหนําเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
5. กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ ได มี หนั งสื อด วนที่ สุ ด ที่ สธ 0707.03/572 ลงวั นที่ 23
พฤษภาคม 2561 สอบถามความเห็นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นการเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมาย
ในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวพิจารณาแลวเห็นชอบดวยในหลักการ
6. มติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเห็นชอบใหเสนอ
เรื่องการเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมาย ในนโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X เขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
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7. ปจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยูระหวางจัดทําหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ในหลั กการ โดยมี วั ตถุ ประสงค เ พื่ อเป น การอํ านวยความสะดวกให แก ชาวต างชาติ ในกลุ มประเทศ
ที่มีศักยภาพเดินทางเขาสูประเทศไทยเพื่อการพํานักระยะยาวเพิ่มมากขึ้น และตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล
ดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ กระทรวงมหาดไทยจะตองดําเนินการออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
สําหรับผูที่ประสงคจะเขามาพํานักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ฉบับที.่ ..)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ดานเศรษฐกิจ : ชาวตางชาติผูเกษียณอายุจากการทํางานมีสวัสดิการหรือเงินบํานาญ มีเงิน
เก็บสะสมส ว นตั ว ซึ่ ง นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม นี้ มี กํา ลั ง ในการใช จ า ยสู ง และสามารถเข า มาพํา นั ก ระยะยาว
ได และก อให เ กิ ดผลดี ตอประเทศในหลายมิติ เชน (1) การสงเสริมใหป ระเทศไทยเปน ที่พํานักระยะยาว
ของนักทองเที่ยวที่มีกําลังการใชจายสูง (2) การสรางรายไดเขาสูประเทศ ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดในภาคอุตสาหกรรมและบริการ (3) การขยายตลาดนักทองเที่ยวใหมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เปนตน
2. ดานความมั่นคง : สวนราชการที่เกี่ยวของจะตองประสานงานดานขาวกรองเพื่อปองกันไมให
บุคคลที่ไมหวังดีตอประเทศไทยใชโอกาสนี้เขามาดําเนินกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ
รวมทั้งตองรวมกันพิจารณากลไกในการคัดกรอง ติดตาม และตรวจสอบพฤติกรรมชาวตางชาติระหวางที่พํานัก
อยูในประเทศไทยอยางตอเนื่อง
3. ดานสังคม : สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูประเทศไทยมากขึ้น ทําใหเกิดภาพลักษณ
ที่ดีตอประเทศ นําไปสูการพัฒนาสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน
ที่รองรับการจัดบริการใหแกนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว
3.4 การกํ าหนดหลั กเกณฑ และเงื่ อนไขการทํ าประกั นสุ ขภาพภาคบั งคั บในกลุ มผู สู งอายุ
ชาวตางชาติที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อใชชีวิตบั้นปลาย (Non-Immigrant O-A)
ระยะ 1 ป
ความเปนมา
1. ดวยในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการสงเสริมภาพลักษณและการ
คุมครองผลประโยชนไทยในตางประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2561 มีมติใหกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุ ข และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วของพิจ ารณาปรับ ปรุงหลักเกณฑการขอรับ การตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อใชชีวิตบั้นปลาย 1 ป (Non-immigrant Visa O-A) โดยเสนอใหนําหลักเกณฑการ
ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวประเภทพํานักระยะยาว 10 ป (Non-immigrant Visa O-X)
มาพิจารณาเทียบเคียง เพื่อสรางแรงจูงใจใหชาวตางชาติขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวประเภท
พํานักระยะยาว 10 ป เพิ่มขึ้น นั้น
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรับขอมูลจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนวามีชาวตางชาติ
ซึ่งเดินทางเขาสูประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเขารับบริการรักษาพยาบาล ซึ่งบางรายไมมีทุนทรัพย
เพียงพอสําหรับใชเปนคารักษาพยาบาลจึงกอใหเกิดปญหาหนี้สูญแกสถานพยาบาล เปนจํานวนมาก และที่ผาน
มากองสุ ขภาพระหว างประเทศ ได มี การผลั กดั นนโยบายการทํ าประกั น สุ ขภาพ/ประกั น อุ บั ติ เ หตุ สํ าหรั บ
ชาวตางชาติในลักษณะภาคบังคับแกชาวตางชาติทุกรายแตยังไมบรรลุผลสําเร็จดวยหลายปจจัย เชน วิธีการ
จัดเก็บคาประกัน หรือประเภทของการเดินทางเขาเมืองที่หลากหลายทั้งกลุมที่ไดรับการตรวจลงตราและยกเวน
การตรวจลงตรา
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ผลการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดกลไกการคุมครองชาวตางชาติในดานสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไดเสนอ
เรื่ องการทํ า ประกั น สุขภาพโดยนํ า รองในกลุมผูสูงอายุชาวตางชาติที่พํานักในประเทศไทยประเภทคนอยู
ชั่วคราว เพื่อใชชีวิตบั้นปลาย 1 ป (Non Immigrant O-A) เนื่องจากเปนกลุมเสี่ยงที่จะประสบปญหาดาน
สุขภาพเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ที่ป ระชุ มได มีมติรั บ ทราบและมีความเห็ น วาการทําประกัน จะสามารถชว ยบรรเทาความเสี่ย งจากสาเหตุ
ดังกลาวได รวมทั้งอํานาจในการพิจารณาเปนของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง รวมทั้ง ไดมีหนังสือสอบถาม
ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและเงื่ อนไขการทําประกั นสุขภาพภาคบังคับ ในกลุ มผู สูงอายุ
ชาวตางชาติที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อใชชีวิตบั้นปลายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งหน วยงานดังกลาวไดแจ งผลการพิ จารณาแสดงความคิ ดเห็ นมาอย างเปนทางการความเห็ นของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
1. กระทรวงการตางประเทศ มีความเห็นวาการเพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติการตรวจลงตรา Non – O-A
จะชวยคัดกรองใหคนตางดาวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และผูที่เคยไดรับการตรวจลงตราประเภท Non– O-A
อาจจะเปลี่ยนไปขอประเภท Non – O-X แทน เนื่องจากไดสิทธิประโยชนมากกวา ในขณะเดียวกันอาจทําให
ผูที่เคยไดรับประเภท Non – O-A ตัดสินใจไมขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว (Non-Immigrant)
รหัส O แทน ซึ่งสามารถขอขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองได หรืออาจเลือก
เดินทางเขาประเทศโดยใชสิทธิยกเวนการตรวจลงตรา (ผ.30) แทน เนื่องจากผูที่ขอรับการตรวจลงตราประเภท
Non – O-A สวนใหญเปนบุคคลสัญชาติของประเทศที่ไดรับสิทธิยกเวนการตรวจลงตรา (ผ.30)
2. กระทรวงมหาดไทย ขอใหพิจารณารวมกับที่เกี่ยวของอยางละเอียดถึงผลกระทบที่จะไดรับ
จากการปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยเฉพาะคนตางชาติที่ไดอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยตามเกณฑเดิม
เนื่ องจากการปรั บ ปรุ งกฎเกณฑ อาจจะทํ า ใหคนตางชาติขาดคุณสมบัติซึ่งอาจส งผลใหไมส ามารถใชชีวิ ต
บั้นปลายอยูกับครอบครัวในราชอาณาจักรไทยได
3. สํ า นั กข า วกรองแห งชาติ เห็ น พอ งในการปรั บ ปรุง หลัก เกณฑ การขอรับ การตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อใชชีวิตบั้นปลาย 1 ป
4. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมและประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นควรใหปรับปรุง
หลักเกณฑเปนมี การประกันภัย ที่ใหความคุมครองสุขภาพ โดยมีจํานวนเงิ นเอาประกันภั ยกรณีผูปวยนอก
ไมนอยกวา 4 หมื่นบาท และกรณีผูปวยในไมนอยกวา 4 แสนบาท
5. สมาคมประกันวินาศภัยไทยเห็นดวยกับการปรับปรุงหลักเกณฑการขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่ว คราวเพื่อใชชีวิต บั้นปลาย 1 ป เพราะเปน การส งเสริ มใหมีการทําประกันภัย ไดมีโ อกาส
รองรับชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูสูงอายุชาวตางชาติที่เขามาพํานักระยะยาวมีโอกาสที่จะประสบ
ปญหาด านสุ ขภาพ หรื อเจ็ บ ป ว ยและเข ารั บ บริการในสถานพยาบาลของไทย แตบ างรายอาจมีทุน ทรัพย
ไมเพียงพอ ซึ่งการประกันภัยก็จะสามารถเขามาชวยบรรเทาความเสี่ยงภัยจากสาเหตุดังกลาวได
6. สมาคมประกันชีวิ ตไทยเห็นควรใหมีการทําประกันภั ยที่ใหความคุมครองสุ ขภาพของไทย
โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีผูปวยนอกไมนอยกวา 4 หมื่นบาท และกรณีผูปวยในไมนอยกวา 4 แสนบาท
แผนการดําเนินงานในระยะถัดไป
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดขอความอนุเคราะหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการอนุญาต
ใหผูบริหารและเจาหนาที่ของกรมฯ รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เขาพบเพื่อ
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หารือเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการทําประกันสุขภาพภาคบังคับในกลุมผูขอรับการตรวจ
ลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว ระยะ 1 ป เนื่องจากเปนกลุมที่พํานักระยะยาวและมีโอกาสที่จะประสบปญหา
ดานสุขภาพ ทั้งนี้อยูระหวางพิจารณากําหนดนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ สําหรับการหารือดังกลาว
2. กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ข ภาพ จะไดนําสรุ ป ผลการหารือเสนอคณะกรรมการอํ านวยการ
เพื่อพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ในการ
ประชุมครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาและผลักดันในเชิงนโยบาย
3.5 ผลักดันใหอาชีพงวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย
หลักการและเหตุผล
เพื่อรองรั บการขับ เคลื่อนนโยบายการผลักดัน อาชีพนวดไทยเปน อาชีพสงวนสําหรับชาวไทย
ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการสําคัญ (Quick Win) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) และเพื่อใหชาวไทยสามารถประกอบอาชีพและ
ถายทอดภู มิป ญญาไทยที่ มีคุณคา จึ งควรอนุ รักษ ไว รวมทั้งพัฒ นาภูมิปญ ญาไทยนี้ใหยั่งยืนและมีชื่อเสี ย ง
อันเปนการแสดงถึงมรดกทางภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เชนเดียวกับตางประเทศ เชน ญี่ปุนไดประกาศใหอาชีพ
นวดสงวนไวสําหรับผูพิการทางสายตา นั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งไดผลักดันใหมีกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับสําหรับคนไทย
ผลการดําเนินงาน
ในการพัฒนากฎหมายอาชีพสงวนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมีที่ไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. จัดการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดนิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยรองรับการจัดทําราง
กฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวกับการกําหนดงานที่คนตางดาวหามทําในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยประชุมมีมติใหใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาคํานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยฯ
2. ไดแจงเวียนขอรับความเห็นเกี่ยวกับคํานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยฯ ตามหนังสือกรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ ด วนที่สุ ด ที่ สธ 0707.03/552 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ไปยังหน วยงาน
ที่ เกี่ ยวข อง มี หน วยงาน จํ านวน 3 หน วยงาน ที่ ได เสนอความคิดเห็นตอการกําหนดคํานิยามและขอบเขต
ของอาชีพนวดไทยฯ ไดแก กรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก สภาการแพทยแผนไทย และสมาคมสปาไทย
3. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาขอสรุปคํานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยรองรับการจัดทํา
รางกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวกับการกําหนดงานที่คนตางดาวหามทําในราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.6 การยกระดับนวดไทยผานUNESCO
ความเปนมา
1. ตามมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
ดาน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เห็นชอบนโยบาย
การยกระดั บ บริ ก ารนวดไทยให ไ ด รั บ การจารึ ก จากองค ก ารศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร และวั ฒ นธรรมแห ง
สหประชาชาติ (UNESCO) โดยมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการฯ ประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
2. ตามที่กรมสนับสนุน บริการสุ ขภาพ โดยกองสุ ขภาพระหวางประเทศ เขารวมการประชุ ม
หนวยงาน องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม และรักษาภูมิปญญาการนวดไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
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ณ หองประชุมกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของในการเสนอ
นวดไทยเพื่อขอขึ้นทะเบียนจารึกในรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ
3. ตามหนังสือกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดวนที่สุด ที่ วธ 0506.4/ว 877 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ
2560 ขอความอนุเคราะหใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทําหนังสือแสดงความเห็นชอบในการเสนอนวดไทย
เพื่อขึ้นทะเบียนจารึกในรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ ตามแบบที่กําหนด
เพื่ อกระทรวงวั ฒนธรรมจะได รวบรวมเป นเอกสารหลั กฐานสํ าหรั บเสนอไปยั งองค การศึ กษา วิ ทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ในนามตัวแทนของประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
4. ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0707.03/178 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2560 เสนอความเห็นชอบใหนํานวดไทย ซึ่งอยูในบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเสนอ
ขอขึ้นทะเบียนจารึก ในฐานะรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของมนุษยชาติ ตามเงื่อนไข
ที่ปรากฏในอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
5. ตามหนังสือกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดวนที่สุด ที่ วธ 0506.8/ว 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน
2561 แจงวา ไดรับแจงจากเลขานุการอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ยืนยันนําเรื่องนวดไทยเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
เพื่ อ การสงวนรั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต อ งไม ไ ด ข องมนุ ษ ยชาติ ใ นรอบป พ.ศ.2562 ซึ่ ง จะต อ ง
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข องให เ ป น ปจ จุบัน จึง ขอความอนุเคราะหกรมสนับ สนุน บริก ารสุ ขภาพ
ดําเนินการจัดทําหนังสือแสดงความเห็นชอบใหนําเสนอนวดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนจารึกฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้ง
เพื่อสงใหฝายเลขานุการอนุสัญญาฯ พิจารณา
ผลการดําเนินงาน
ในการยกระดับนวดไทยใหผานการรับรองจาก UNESCO เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
Medical Hub กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําหนังสือการเสนอนวดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนจารึกฉบับ
ภาษาอังกฤษ ไปยังกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หนา 38

3.7 การพัฒนา Healthy Home Stay นํารองเพื่อสงเสริมการพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการทองเที่ยว
ในแหลงธรรมชาติ การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ ซึ่งการทองเที่ยว
แบบโฮมสเตยกําลังไดรับความนิยมมากในประเทศ โดยเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนซึ่งตั้งอยูในแหลงธรรมชาติ
มีรูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะการเรียนรูทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบานซึ่งมีเสนห/มีเอกลักษณ
เฉพาะประจําถิ่น กิจกรรมในโฮมสเตยจะออกแบบใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณตรงจากแหลงทองเที่ยว/
ใหนักทองเที่ยวพักรวมกันกับเจาของบาน เพื่อจะเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเจาของบาน มีการถายทอด
ทางวั ฒ นธรรมซึ่งกัน และกัน การท องเที่ยวแบบโฮมสเตยจะตอบสนองความต องการใหม ๆ ของนักท องเที่ ยว
ไดอยางเหมาะสมโดยมีเจตนารมณหลักเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กรมการท อ งเที่ ย วได พั ฒ นามาตรฐานโฮมสเตย โดยประกาศใช ใ นป พ.ศ. 2555 ซึ่ ง ประเทศไทย
มีสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองแลวทั่วประเทศ รวม 140 แหง จาก 51 จังหวัด (ขอมูล จาก กอง
พัฒนาบริการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว เรื่องรายชื่อโฮมสเตยที่ผานการประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย
ป พ.ศ. 2555 – 2558 วันที่ประกาศ 19 ก.พ. 2559) โดยแบงมาตรฐานโฮมสเตยไทยออกเปน 10 ดาน
ประกอบด ว ย ด า นที่ พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธ ยาศัย ไมตรีของเจาบานและสมาชิก รายการนําเที่ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน การบริหารของ
กลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ ตาม ประกาศกรมทองเที่ยว เรื่อง กําหนดมาตรฐานบริการทองเที่ยว
มาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ. 2554
การพัฒนากิจกรรมในโฮมสเตยใหมีความนาสนใจ /ดึงดูดนักทองเที่ยว ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหโฮมสเตยไดรับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ เชน เมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมาธิบําบัด การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของที่พักอาศัยตาม
ความพรอมของชุมชน เชน นวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนําไปสูการสราง
มูลคาเพิ่ม และดํารงไวซึ่งภูมิปญญา /วิถีชีวิต การมี Referral System กับสถานบริการสุขภาพในพื้นที่
การเพิ่มกิจกรรมสุขภาพใหมๆ
สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ที่มี Home stay เปนที่พัก ไดรับความนิยม
เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ในกลุ ม ชาวไทยและชาวต า งชาติ ซึ่ ง จั ด ให มี กิ จ กรรมในด า นต า งๆ ตามความต อ งการ
ของนั ก ท อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะเรื่ อ งสุ ข ภาพของนั ก ท อ งเที่ ย ว อาทิ เ ช น จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การบําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ การฝกปฏิบัติสมาธิ การนวด /อบ /ประคบสมุนไพร ทําอาหาร /เมนูสุขภาพ
ลดเค็ม ลดหวานรับประทานอาหารพื้นบานปลอดสารพิษ การสรางเสริมสุขภาพและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใส
เปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและรางการใหสมดุล ซึ่งภายหลังนักทองเที่ยว
สามารถนํากลับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งมีการจัดการระบบเชื่อมโยงบริการในกรณีฉุกเฉิน
จากข อ มู ล ดั ง กล า ว กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ จึ ง มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาและยกระดั บ
Home Stay ที่ไดมาตรฐานใหมีการจัดบริการที่นําไปสูการมีสุขภาพดีของผูมารับบริการ (Healthy Home stay)
เพื่อยกระดับพื้นที่ใหเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสูสากลตอไป
2 6

2 6

26
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ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมเพื่อพัฒนา Healthy Home Stay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 9
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ประชุมมีมติให กรมฯดําเนินการพัฒนาหลักสูตร Healthy
Home Stay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) โดยเสนอใหศึกษาดูงาน
ตนแบบ Home Stay ที่มีศักยภาพ จังหวัดสมุทรปราการ
2. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร Healthy Home Stay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ในวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายใหกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ยกรางมาตรฐาน Healthy Home Stay เพื่อออกแบบเปนตารางการอบรม พรอมทั้ง
เนื้อหาสาระของหลักสูตรและหลักเกณฑการประเมินตอที่ประชุมอีกครั้งกอนดําเนินการตอไป
3. ประชุมเพื่อพัฒนา (ราง) หลักสูตร Healthy Home Stay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30
น. ณ หองประชุม 6 ชั้ น 9 กรมสนั บสนุ นบริ การสุขภาพ ซึ่งมติ ที่ประชุมมอบหมายให กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพนําเสนอ (ราง)มาตรฐาน Healthy Home Stay ตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
4. ประชุ มคณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการอํ านวยการเพื่อพัฒ นาประเทศไทยใหเ ปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ ห อ ง ประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร ชั้ น 2 สํ า นกงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายใหฝายเลขาฯ กําหนดระดับเปนดาว เชน 3-5
ดาวแทนการใหเปนมาตรฐาน โดยเนนในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยเพื่อใหการตรวจประเมินไมมีความ
ยุงยากและเกิดผลเชิงบวกทั้งตอผูประกอบการและผูเขารับบริการ
5. ลงพื้นที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย รวมกับกรมการทองเที่ยว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ใน 3 เสนทางดังนี้ 1) เสนทางที่ 7 สงขลา-พัทลุง-ปตตานี ชวงเวลาประเมิน วันที่ 10-13
กันยายน 2561 2) เสนทางที่ 9 ขอนแกน-รอยเอ็ด ชวงเวลาประเมินวันที่ 17-20 กันยายน 2561
3) เสนทางที่ 12 เลย-หนองคาย ชวงเวลาประเมินวันที่ 24-27 กันยายน 2561
4. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
4.๑ การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม
4 ราย กรณีเดินทางเขามารักษาพยาบาล
ความเปนมา
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 อนุมัติในหลักการของการขยายเวลาพํานัก
ในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม 4 ราย กรณีเดินทางเขามารักษาพยาบาล
ในกลุมประเทศสมาชิกคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (Gulf cooperation Council : GCC) รวม ๖
ประเทศ ไดแก ราชอาณาจั กรบาหเรน รั ฐคูเวต รั ฐสุ ลตานโอมาน รัฐ กาตาร ราชอาณาจักรซาอุ ดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ ประกอบกั บกระทรวงมหาดไทยได ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชหนังสือเดินทาง ซึ่งเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผูติดตามไดรับยกเวนการตรวจลงตรา และใหอยูใน
ราชอาณาจักรไดไมเกินเกาสิบวัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ
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197 ง เมื่อวันที่ 28 ธั นวาคม 2555 และมีผลใช บังคับตั้งแต วันที่ 4 มกราคม 2556 เป นต นมา รวมทั้ ง
กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเวน และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 129 ตอนพิเศษ 127 ก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
2. คณะรั ฐมนตรีได มีมติเมื่อวั นที่ 1 พฤศจิกายน 2559 อนุ มัติในหลักการขยายเวลาพํานั ก
ในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวมไมเกิน 4 ราย กรณีเดินทางเขามารับการ
รักษาพยาบาล ในกลุ มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูถือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใชหนังสือเดินทาง ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาล
และผูติดตามไดรับยกเวนการตรวจลงตรา และใหอยูในราชอาณาจักรไดไมเกินเกาสิบวัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 80 ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2560 เปนตนมา
3. ผูบริหารระดับสูงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดเดินทางไปราชการตางประเทศ ไดแก
ราชอาณาจั กรนอร เ วย ราชอาณาจักรเดนมารก ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เพื่อเขา
รวมงาน/ออกบูธประชาสัมพันธนโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) รวมทั้ง
ไดเขาเยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลใหญไทย เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ
ไทย และการดําเนินงานดานนโยบาย Medical Hub ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากกลุมประเทศ
เหลานี้มีศักยภาพและมีจํานวนผูปวยเพิ่มสูงขึ้น โดยในการประชุมไดมีการหารือในเรื่องของความเปนไปไดในการ
ขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยรวม 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม 4 ราย กรณีเดินทางเขามารับ
การรักษาพยาบาลในกลุมประเทศดังกลาว
ผลการดําเนินงาน
1. การปรั บปรุงลําดับขั้นตอนที่เกี่ ยวข องกับผูรับบริการ (Work Flow) ครั้งที่ 2 ในการ
ดําเนินงานการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน สําหรับกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาล
สําหรับกลุมประเทศ GCC รวมทั้งกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.1 มติ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาการขยายเวลา
พํ า นั ก ในราชอาณาจั ก รไทยเพื่ อ การรั ก ษาพยาบาล 90 วั น
ในกลุ ม ประเทศเป า หมายเพิ่ ม เติ ม และทบทวนแนวทางการ
ดําเนินงาน (Work Flow) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เห็นควร
ใหมีการปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work
Flow) เพื่อใหครอบคลุมภารกิจของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
สําหรับกลุมประเทศ CLMV และจีน และกลุมประเทศ GCC
ใน Tier
1 เพิ่ ม ขั้ น ตอนในข อ 3 โดยให เ พิ่ ม ข อ “3.1
สถานพยาบาลตรวจเอกสารผูปวยและผูติดตามโดยแสดงเอกสาร
ยืนยั นความสัมพัน ธของผู ติด ตาม เชน ทะเบี ยนบาน ทะเบีย น
สมรส สูติบัตร สัญญาจาง หรืออื่นๆ โดยจะตองแปลเอกสารให
เป น ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง นี้ ผู ติ ด ตามจะต อ งเป น ผู มี สั ญ ชาติ
ในกลุ ม ประเทศที่ ไ ด รั บ การยกเว น การตรวจลงตราเท า นั้ น ”
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และเพิ่ ม ข อความในส ว นของ มี ภั ย “หากหน ว ยงานความมั่ น คงต อ งการข อมู ล เพิ่ มเติ ม ให ข อที่ ก ระทรวง
สาธารณสุข” รวมทั้งใหเพิ่มเติมขอมูลในเอกสารนัดหมายจากสถานพยาบาล Confirmation Letter ไดแก
เที่ยวบินขาเขา (Flight No.)/ วันที่มาถึงประเทศไทย (Date of Arrival)/ วันที่ออกจากประเทศไทย (Date of
Departure)/ วันที่เขารับการรักษา (Date of Admission)/ วันที่ออกจากโรงพยาบาล (Date of Discharge)/
ที่พักในประเทศไทย (Accommodation in Thailand) อี กทั้งที่ประชุมได มีการพิจารณาในดานความมั่นคง
วามีความเปนไปไดที่จะมีผูกอการรายปลอมแปลงเอกสารในการขอเขาประเทศ จึงมีขอเสนอใหใสเลข / ลําดับที่
ในเอกสารนัดหมาย Confirmation letter เพื่อเพิ่มปลอดภัยดานความมั่นคง
1.2 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล
(Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เห็นชอบใหปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) ในกลุมประเทศ CLMV และกลุมประเทศ GCC โดยมอบหมายใหกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ แจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบ และขออนุมัติใช Work Flow
พรอมทั้งดําเนินการประชาสัมพันธแกหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
1.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เห็นชอบในหลักการ
ปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) ในการดําเนินงาน สําหรับกรณีเดินทางเขามา
รับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุมประเทศ GCC รวมทั้ง CLMV และจีน ครั้งที่ 2
1.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศไดดําเนินการจัดสงหนังสือ
การปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) ในการดําเนินงานการขยายเวลาพํานักใน
ประเทศไทยรวม 90 วัน สําหรับกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุมประเทศ GCC รวมทั้ง
CLMV และจีน ครั้งที่ 2 ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักขาวกรองแหงชาติ
กองบังคับการตํารวจสันติบาล กรมการกงสุล และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อพิจารณาความเปนไปได
ในการใชลําดับขั้นตอนดังกลาว โดยหนวยงานดังกลาว ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณา ดังนี้
1.1 สํ า นั กงานตรวจคนเข าเมื อง เห็ น ด ว ยกั บ การปรั บ ปรุ งลํ าดั บ ขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข องกั บ
ผูรับบริการ (Work Flow)
1.2 กรมการกงสุ ล ไม ขั ด ข องในหลั กการต อการปรั บ ปรุ งลํ าดั บ ขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข องกั บ
ผูรับบริการ (Work Flow) ในกลุมประเทศ GCC และในกลุมประเทศ CLMV และจีน ครั้งที่ 2
1.3 สํานักขาวกรองแหงชาติ มีความเห็นวาการการปรับปรุงขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ
(Work Flow) ในกลุมประเทศ GCC และในกลุมประเทศ CLMV และจีน จะเปนประโยชนตอการดําเนินการดาน
ความมั่นคงและการปกปองผลประโยชนแหงชาติในอนาคตตอไป
1.4 กองบั งคั บการตํ ารวจสั นติ บาล เห็ นชอบในการปรั บปรุ งลํ าดับขั้ นตอนที่ เกี่ยวข องกั บ
ผูรับบริการ (Work Flow)
1.5 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ไมขอแกไขและไมขัดของ ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนา
ประเทศไทยให เป นศูนย กลางบริ การรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวั นที่ 5
เมษายน 2561
1.6 ตามหนังสือกองสุขภาพระหวางประเทศ ที่ สธ 0707.03/2687 ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2561 ไดอนุมัติใหใชลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) ในการดําเนินงานการขยายเวลา
พํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน สําหรับกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุมประเทศ GCC
รวมทั้ งกลุ มประเทศ CLMV และสาธารณรั ฐประชาชนจี น ฉบั บ ปรั บปรุ งใหม ครั้ งที่ 2 และได ดํ าเนิ นการ
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สงประชาสัมพันธหนวยงานที่เกี่ยวของ โรงพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการฯ และสถานเอกอัครราชทูตในกลุม
ประเทศดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
1.7 กองสุ ขภาพระหว างประเทศ อยูระหวางการขออนุมัติใหใชขั้นตอนการปฏิบัติ งานภายใน
(Work Flow) และเอกสารนั ดหมายจากสถานพยาบาล (Conﬁrmation Letter) ฉบั บปรั บปรุ งรองรั บการ
ดําเนินการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วันสําหรับกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับ
กลุมประเทศ GCC / CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสารและเพิ่มความ
ปลอดภัยดานความมั่นคง ซึ่งเมื่อไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแลว จะดําเนินการสง
ประชาสั มพั นธ หน วยงานที่ เกี่ ยวข อง และโรงพยาบาลที่ สมั ครเข าร วมโครงการฯ เพื่ อใช เป นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมาย ไดแก ราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักรเดนมารก
ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ในการยกเวนการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล รวม
90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตาม รวมไมเกิน 4 ราย
2.1 การประชุ มคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒ นาประเทศไทยใหเปน ศูน ยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธาน มีการพิจารณาการเพิ่มเติม
กลุมประเทศในการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล 90 วัน ไดแก ราชอาณาจักร
นอรเวย ราชอาณาจักรเดนมารก ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาความเหมาะสม วิเคราะหขอดี ขอเสีย ผลกระทบ และความคุมคา ของการ
ขยายเวลาฯ ใหกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติมดังกลาว รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานดานความมั่นคง
2.2 มติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล
(Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภาพ จั ด ประชุ ม หารื อ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กระทรวงการ
ตางประเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง หนวยงานดานความมั่นคง และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน และสรุปเพื่อนํามาเปนข อเสนอเชิงนโยบายนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งถัดไป
2.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงาน
ด า นความมั่ น คง เมื่ อวั น ที่ 16 มี น าคม 2561 เพื่อพิจ ารณาในรายละเอีย ดของการขยายเวลาพํานักใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล 90 วันในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม และทบทวนแนวทางการ
ดําเนินงาน (Work Flow) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการ
รักษาพยาบาล 90 วัน ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม ไดแก ราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักรเดนมารก
ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เนื่องจากเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงไมมีปญหาทางดานความ
มั่นคงของประเทศไทยและนิยมเดินทางมาเขารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
2.4 มติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical
Service Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เห็นควรใหสํารวจความตองการของโรงพยาบาลเอกชน
และหน วยงานที่ เกี่ ยวข องให ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มต อกรณี การเพิ่ มกลุ มประเทศเป าหมายเพิ่ มเติ ม 5 ประเทศ
ไดแก ราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักรเดนมารก ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
2.5 หนั ง สื อ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ด ว นที่ สุ ด ที่ สธ 0707.03/530 ลงวั น ที่ 11
พฤษภาคม 2561 ไดแจงเวียนกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานตรวจคน
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เขาเมือง กรมการกงสุล และกรมการทองเที่ยว เพื่อพิจารณาขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการ
รักษาพยาบาล 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม 4 ราย ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม ไดแก
นอรเวย เดนมารก สวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดยหนวยงานดังกลาว ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณา ดังนี้
2.5.1 หนังสือกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ดวนที่สุด ที่ ตช.0028.34/1432 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบในการขยายกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มอีก 5 ประเทศ
2.5.2 หนั งสื อสํ านั กข าวกรองแหงชาติ ด วนที่สุด ที่ นร 0607/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2561 ไมมีขอขัดของแตอยางใด เนื่องจากกลุมประเทศดังกลาวไมใชกลุมเสี่ยงที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
2.5.3 หนังสือสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ดวนที่สุด ที่ ตช 0029.211/1672 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2561 ไมมีขอขัดของตอการเพิ่มเติมกลุมประเทศดังกลาว ตามหนังสือกรมการกงสุล ดวนมาก ที่
กต 0303/15386 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ไมมีขอขัดของหากประสงคจะดําเนินในสวนที่เกี่ยวของตอ
การขยายกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มอีก 5 ประเทศ เนื่องจากคนจากประเทศกลุมนี้เปนกลุมคนที่มีศักยภาพ
และกําลังจายสูง และไมมีปญหาตอความมั่นคงหรือเปนภัยคุกคามตอไทย
2.5.4 ตามหนังสือกรมการทองเที่ยว ที่ กก 0404/6382 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เห็นควรสนับสนุนการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล 90 วัน สําหรับผูปวยและ
ผูติดตามรวม 4 ราย ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม
2.6 มติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเห็นชอบใหเสนอ
เรื่องการเพิ่มเติมกลุมประเทศเปาหมาย ไดแก ราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักรเดนมารก ราชอาณาจักร
สวีเดน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ในการยกเวนการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล รวม 90 วัน สําหรับ
ผูปวยและผูติดตามรวมไมเกิน 4 ราย เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2.7 ป จ จุ บั น กรมสนั บ สนุ น บริ การสุข ภาพอยูร ะหว างจัด ทํา หนัง สือ เสนอคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ
พิจ ารณาอนุ มัติในหลั กการ โดยมี วัตถุป ระสงคเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกช าวตางชาติในกลุม
ประเทศที่มีศักยภาพเดินทางเขาสูประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐบาลดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ
กระทรวงมหาดไทยจะตองดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูถือ
หนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ เอกสารใช ห นั ง สื อ เดิ น ทาง ซึ่ ง เข า มาในราชอาณาจั กรเป น การชั่ ว คราวเพื่ อ รั บ การ
รักษาพยาบาลและผูติดตามไดรับยกเวนการตรวจลงตรา และใหอยูในราชอาณาจักรไดไมเกินเกาสิบวัน (ฉบับที่...)
4.2 การพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสําหรับชาวตางชาติที่เดินทางเขาสูประเทศไทย
(Personal Accidental Fee)
ความเปนมา
1. โดยที่ในปจจุบันชาวตางชาตินิยมเดินทางมาประเทศไทยเปนจํานวนมากเพื่อการทองเที่ยว
เพื่ อ การพํ า นั ก ระยะยาว ประกอบธุ ร กิ จ และเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค อื่ น ใด ทั้ ง นี้ จ ากข อ มู ล ในป จ จุ บั น พบว า
เมื่อชาวตางชาติประสบอุบัติเหตุหรือประสบปญหาดานสุขภาพบางสวนเขารับบริการรักษาพยาบาลของทาง
ราชการและเอกชน เมื่อการรักษาดังกลาวแลวเสร็จมิไดชําระคารักษาพยาบาลใหแกสถานพยาบาล สาเหตุ
เกิดขึ้นจากหลายประการ เชน ชาวตางผูนั้นมีทุนทรัพยไมเพียงพอ ประกันสุขภาพที่ซ้ือมาจากประเทศตนทาง
ไมส ามารถเบิกจ ายตรงไดในประเทศไทย เปนต น ประกอบกับสถานพยาบาลไม สามารถติดตามเรียกเก็ บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ก็มิไดมีงบประมาณ
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เพื่ อช ว ยเหลื อ เยี ย วยาแต อย า งใด จึ งพบป ญหาด านค าใชจ ายในการใชบ ริก ารรัก ษาพยาบาลในประเทศ
เกิดภาระแกสถานพยาบาลและอาจจะกระทบตอการจัดบริการสุขภาพของคนไทยทั้งระบบ ดังนั้น เพื่อให
ชาวตางชาติ ทุกรายที่พํานักในประเทศไทยเพื่อการใด ๆ สามารถเขาถึงบริการสุขภาพในกรณีประสบอุบัติเหตุ
ขณะพํานักในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ ดังเชนระบบหลักประกันสุขภาพที่มีใหแกชาว
ไทยทุกคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงจํ าเปนตองพิจารณาความเปนไปได ในการพั ฒนาระบบประกั น
อุบัติเหตุสําหรับชาวตางชาติที่เดินทางเขาสูประเทศไทย (Personal accidental fee) ในลักษณะภาคบังคับ
(Compulsory) ซึ่งจะเปนการใหความคุมครอง สรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สามารถชวยบรรเทา
ความเดือดรอนเมื่อเกิดความเสียหายแกรางกายและชีวิตของชาวตางชาติทุกรายที่เดินทางเขาสูประเทศไทย
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุ ข ภาพนานาชาติ ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2560 มี ม อบหมายให คณะอนุ ก รรมการฯ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันอุบัติเหตุสําหรับชาวตางชาติ ที่เดินทางเขาสูประเทศไทย ในลักษณะ
ภาคบั งคับ ให มีความชั ดเจน ครอบคลุ ม โดยแนวทางดังกลาวจะตองตอบสนองตอปญหาที่เกิดแกร ะบบ
สาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งวิธีการซื้อประกันอุบัติเหตุที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองไมกระทบหรือเปนอุปสรรค
ตอการเดินทางของชาวตางชาติ ประกอบกับในคราวประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม
2560 มี มติ เ ห็ น ชอบในหลั กการพั ฒ นาระบบประกัน อุ บัติเ หตุสํา หรับ ชาวตางชาติใ นลัก ษณะภาคบั งคั บ
โดยมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการจัดทํารายละเอียดที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบ
ประกันอุบัติเหตุสําหรับชาวตางชาติ และสรุปเพื่อนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2561 และวั น ที่ 4
มิ ถุ น ายน 2561
ประกอบด ว ยผู แ ทนกระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า/
กระทรวงมหาดไทย/ กรมการกงสุล/ กรมทาอากาศยาน/ สํานักงาน
ตรวจคนเข า เมื อ ง/ สํ า นั กงานการบิ น พลเรื อนแหงประเทศไทย/
การทาเรือแหงประเทศไทย/ สํานักงาน คปภ./ บริษัท ทาอากาศ
ยานไทย จํากัด มหาชน/ สมาคมประกันชีวิตไทย/ สมาคมประกัน
วิ น าศภั ย ไทย/ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และหน ว ยงานอื่น ๆที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบประกัน
อุบัติเหตุสําหรับชาวตางชาติที่เดินทางเขาสูประเทศไทย (Personal
Accidental Fee) ซึ่งไดขอสรุปเพื่อพิจารณาดังนี้
1.1 สภาพในปจจุบัน
(1) ในปจจุบันชาวตางชาติยังไมมีการทําประกันภัยกอนเดินทางเขาสูประเทศในลักษณะภาค
บังคับ (Compulsory) รวมทั้งยังไมมีกฎหมายฉบับใดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดใหชาวตางชาติ
ตองซื้อประกันภัยประกอบการขอรับการตรวจลงตราหรือกอนเดินทางเขาสูประเทศไทยเปนการเฉพาะ
(2) จากการที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาสูประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งชาวตางชาติ
ที่ เ ดิ น ทางเข า มามี ทั้ ง กลุ ม ที่ ทํ า ประกั น สุ ข ภาพ และไม ทํ า ประกั น สุ ข ภาพก อ นเดิ น ทาง ป จ จุ บั น พบว า
มีชาวตางชาติประสบอุบัติเหตุหรือประสบปญหาดานสุขภาพเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน บางรายไมสามารถชําระคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนตามที่สถานพยาบาลเรีย กเก็ บ
จึงส งผลกระทบต อการจั ดบริ การของสถานพยาบาลเปน อยางมาก สาเหตุห ลักคือไมมีทุน ทรัพยเพีย งพอ
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และไมมีการทําประกันสุขภาพกอนเดินทางเขาสูประเทศ โดยที่สถานพยาบาลจะตองรับภาระคาใชจายในสวน
นี้ซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น กอใหเกิดเปนหนี้สูญของสถานพยาบาล
(3) มีกองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตามระเบียบกองทุนชวยเหลือเยียวยา
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยียวยา
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาประเทศไทย ที่เกิดการสูญเสีย หรือเสียหายได ทั้งในภาวะปกติ หรือ
ภาวะวิกฤติ โดยมิไดเกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนการ
สรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
1.2 แนวทางการแกปญหา
โดยที่สมควรมีการกําหนดวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จึงเห็นควรกําหนดใหมีมาตรการดังนี้
(๑) เห็น ควรใหมีการพิ จารณาความเปน ไปไดในการ
จั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มชนิ ด ใหม ๆ เช น ค า เบี้ ย ประกั น ภั ย /
ค า ธรรมเนี ย มเพื่ อ การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ ในระยะสั้ น
(6 เดือน) : รัฐบาลจะตองเปนผูดําเนินการซื้อกรมธรรมรวม 1 ฉบับ
เพื่อคุมครองนักทองเที่ยวชาวตางชาติทุกรายที่เดินทางเขาสูประเทศ
(1.1) ภาคบังคับ : นักทองเที่ยวทุกรายมีความ
คุมครองในระดับมาตรฐาน
(1.2) เพื่อการดําเนินการตาม (1) จะตองมีการแกไขกฎหมายวาดวยนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ เพื่อนําเงินบางสวนจากคาธรรมเนียมการเดินทางเขาประเทศ มาบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนฯ
และนําไปซื้อประกันภัยสภาพบังคับที่มีความคุมครองในระดับมาตรฐานตาม (1.1)
(1.3) สํ า หรั บ กฎหมายว า ด ว ยคนเข า เมื อ ง จะต อ งมี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในบางมาตรา
เพื่ อ กํ า หนดให มี ก ารจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในสภาพบั ง คั บ ได ในการดํ า เนิ น การจะต อ งประสาน
กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(1.4) เพื่อใหสามารถนําคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดไปซื้อประกันภัย จึงจําเปนตองพิจารณา
ระเบี ย บและวิ ธี ก ารใช จ า ยเงิ น รายได ดั ง กล าว ทั้ ง นี้ ภายใต ก ฎหมายว า ด ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
(2) กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีการตรวจ
ลงตราประเภท TR และชาวตางชาติที่ไดรับการยกเวนการตรวจลงตราเพื่อการทองเที่ยว (ทั้งนี้ไมครอบคลุม
ประเภทอื่นๆตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง) รวมทั้งไมใชบังคับแกผูถือหนังสือเดินทางทูต/หนังสือเดินทาง
ราชการ ตลอดจนผูติดตามของผูถือหนังสือเดินทางดังกลาว และผูถือบัตรผานแดน (Border pass)
(3) สําหรับรายละเอียดความคุมครองของกรมธรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ จะไดมีการรวมกัน
พิจารณารวมกัน โดยหลักการจะแบงออกเปน กรมธรรมที่มีความคุมครองพื้นฐาน และกรมธรรมสําหรับบุคคล
ที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการฯ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และผู ช ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจํ า กระทรวงสาธารณสุ ข เป น ประธาน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
และมอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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4.3 การพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศรองรับนโยบาย Medical hub รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.3.1 การเตรียมการจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนยขอมูล
รองรับนโยบาย Medical Hub และรายละเอียดขอมูล (Minimum data set )
ความเปนมา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการและพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดาน Medical
Hub และ Wellness Tourism ครั้งที่ 7/2559 ไดมีมติเห็นชอบใน (ราง) การจัดทําศูนยขอมูลรองรับ
นโยบาย Medical Hub เพื่อใหสามารถรวบรวมและนําขอมูลดาน Medical Hub ของประเทศมาใชประโยชน
ในการอางอิง และประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การสงเสริมธุรกิจ และการศึกษาวิจัยได ภายใตความ
ร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานแหล งข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข องทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ก อ นดํ าเนิ น การเชื่ อ มโยงข อ มู ล
รวมลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และรวบรวม วิเคราะหขอมูล พรอมจัดทําเปนรายงาน
สถานการณเ ศรษฐกิ จของการประกอบธุ รกิจดานสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub รายไตรมาส
เพื่อเผยแพรสูสาธารณะตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญรองรับนโยบาย Medical Hub
1.1 จัดประชุมหารือการจัดเก็บขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ของหนวยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการสุชภาพ เพื่อพิจารณา
แนวทางการบู ร ณาการข อมู ล ภายใต บั นทึ กขอตกลง (MOU) และพัฒ นาขอมูล สําคัญ โดยอาศัย กลไกทาง
กฎหมายและการสํารวจขอมูลเพิ่มเติมใหไดชุดขอมูล Minimum data set ซึ่งตองบูรณาการขอมูลรวมกับ
หนวยงานภายในกรม/ กระทรวง และหนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ศูนยวิจัยกสิกรไทย
และหนวยงานอื่นๆ
1.2 จัดประชุมหารือการจัดเก็บขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ของหนวยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพื่อพิจารณาขอมูลสําคัญที่ตองเพิ่มเติมในแบบรายงานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ รวมทั้งผังกระบวนงานพัฒนาขอมูลดาน Medical Hub ของหนวยงานภายในกรมสนับสนุนบริการ
สุ ขภาพ ซึ่ ง มีห น ว ยงานภายในกรมฯ ที่ เ กี่ ย วขอ ง ไดแก สํา นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3 จัดประชุมหารือการจัดเก็บขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ของหนวยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพื่อพิจารณารางแบบฟอรมรายงานตามกฎหมายของสถานพยาบาลโดยเพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนจาก
แบบรายงานที่ มี อยู เ ดิ ม (สพ.23 และ สพ.24) / พั ฒ นาร างแบบฟอรมรายงานตามกฎหมายของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้นใหม และรวมกันพัฒนาแนวทางการดําเนินการจัดเก็บเพื่อเชื่อมโยงขอมูลดาน
Medical Hub กับหนวยงานภายนอกกระทรวงฯ
1.4 จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ของหนวยงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพิจารณา
แนวทางการบูรณาการขอมูลภายใตบันทึกความตกลง (MOU) และหารือแนวทางในการพัฒนาขอมูลสําคัญ
โดยอาศัยกลไกทางกฎหมายและการสํารวจขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอมูลสถานะทางการตลาด/ แนวโนม
และผลกระทบดานเศรษฐกิจจากศู นยวิจัยกสิกรไทย ขอมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลและกําหนดรหั ส
ฐานขอมูลกลางรองรับนโยบาย Medical Hub ของรหัสธุรกิจ (TSIC) จากการะทรวงพาณิชย
1.5 จัดประชุมหารื อและศึกษาดูงานการจัดเก็บขอมูล ทางสถิติ และวิจัย ดานเศรษฐกิจ
ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อหารือในประเด็น ดังนี้ 1) การพัฒนาศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub 2) การจัดเก็บขอมูล
ทางดานสถิติและการวิจัยดานเศรษฐกิจ และ 3) แนวทางการบูรณาการศูนยขอมูลรวมกัน ซึ่งเปนขอมูลบริษัท
จํากัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ/ ขอมูลสรุปจาก Annual Report/ ขอมูลสัดสวนจํานวน
การลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพ และเปอรเซ็นตการเติบโตในธุรกิจการลงทุนดานสุขภาพ
1.6 จัดประชุมหารือและศึกษาดูงานการจัดเก็บขอมูลทางดานสถิติและการเชื่อมโยงขอมูล
ชาวตางชาติรองรับนโยบาย Medical Hub เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ กระทรวงการตางประเทศ
ในประเด็นของขอมูลการขอวีซาพํานักระยะยาว (Long Stay Visa) ในเชิงปริมาณแยกตามสัญชาติ และขอมูล
ตางประเทศที่เกี่ยวของดาน Medical hub ซึ่งกรมการกงสุลและกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศยินดีเชื่อมโยง
ขอมูลการอนุญาตของชาวตางชาติเพื่อเดินเขาราชอาณาจักรไทยในประเทศตางๆ ในดาน Long Stay visa/
County Profile/ ธุรกิจดาน Medical and Wellness
1.7 จัดประชุมหารือการจัดเก็บขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ของหนวยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่ อ ร ว มพิ จ ารณาแบบ
รายงานประจําปของสถานพยาบาล (สพ.23 และสพ.24)
และแบบรายงานของสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
(ประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความ
งาม และประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ) ที่ ดําเนิ นการ
ปรับเปลี่ยนแลวตามมติที่ประชุมครั้งที่ผานมา
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1.8 จัดประชุมหารือแนวทางการกําหนดชุดขอมูลสําคัญรองรับนโยบาย Medical Hub
การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และการบริหารความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายใหฝายเลขาฯ
แกไขรายละเอียดบันทึกขอตกลงฯตามมติที่ประชุม พรอมแจงเวียนใหทุกหนวยงานเห็นชอบ และจัดทําตาราง
ชุดขอมูลสําคัญ (Minimum data set) จัดทําหนังสือรองขอขอมูลขอมูลเฉพาะ ในสวนที่แตละหนวยงานไมได
เผยแพรผานเว็บไซต จัดทําตัวอยางเว็บไซตกลางที่จะใชในการเผยแพรขอมูล และรูปแบบรายงานที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังการลงนามฯ จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพรไปยังทุกหนวยงานที่จะรวมลงนามฯ เพื่อใช
เปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน และเปนไปตามขั้นตอน
1.9 ประชุมหารือการจัดเก็บขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ของหนวยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 รวมกับสํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนการ
เตรียมการระบบขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรองรับการจัดทําศูนยขอมูลตามนโยบาย Medical Hub
ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได มีการปรับ รู ป แบบรายงานให มีรู ป แบบที่ กระชับ มากขึ้ น โดยคงข อมู ล เดิมที่ เ ป น ประโยชน
ตอนโยบายไวและไมเพิ่มภาระใหแกเจาหนาที่ผูบันทึกขอมูล รวมถึงพิจารณาแนวทางการสงตอขอมูลใหกับ
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบรรจุในเว็บไซตกลางเตรียมเผยแพรขอมูลดังกลาวตอไป
2. จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ครั้งที่ 2/2561
2.1 จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ
และบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด และ (ราง) รายงานสถานการณทางเศรษฐกิจของการประกอบธุรกิจภายใต
นโยบาย Medical Hub ในลักษณะ Annual Report เปนรายไตรมาส
2.2 จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 3 ชั้น 9
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
กรมฯ เพื่อรวมพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงฯ ชุดขอมูลสําคัญ (Minimum Data Set) รายละเอียดรายงาน
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล และแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลแตละหนวยงาน
3. จัดทําหนังสือแจงเวียนเพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณารายละเอียดบันทึกขอตกลง
วาดวยความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub และแจงความคืบหนาพิธีลงนาม
ในบันทึกขอตกลงฯ
3.1 จัดทําหนังสือแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือในการจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub และรายละเอียดแนบทายบันทึกขอตกลงฯ
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พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นกลับมายังกรมฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงในบันทึกขอตกลงฯ
และเตรียมการลงนามตอไป
3.2 จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ถึ ง กองกฎหมาย กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
ใหตรวจสอบรายละเอียดในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
เนื่องจากบันทึกขอตกลงดังกลาวอาจมีผลทางดานกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานหลายฝาย
3.3 จั ดทํ า หนั งสือเชิญผู แทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการกงสุลและกรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคาและสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร
การค า กระทรวงพาณิ ช ย สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กรมวิ ทยาศาสตร การแพทย และสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด รวมลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือในการจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม
ชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.4 จัดทําหนังสือแจงเลื่อนพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub และใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนรายละเอียดใน (ราง) บันทึก
ขอตกลงฯ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในประเด็นที่เปนขอกังวล ใหมีความครอบคลุมและครบถวน
และสงใหกรมฯ ดําเนินการ เพื่อเตรียมการลงนามบันทึกขอตกลงฯ ตอไป
การดําเนินงานในระยะถัดไป
1. จัดเตรียมขอมูลของหนวยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลจาก
แบบรายงานตามกฎหมายของ 1) สํ านั กสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ และ 2) กองสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยจะรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานที่มีอยูเดิม พรอมพัฒนาแบบรายงานใหม
ใหมีขอมูลสมบูรณมากขึ้น ซึ่งจะตองเสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลและคณะกรรมการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพพิจารณาตอไป
2. กําหนดแนวทางของวิธีการจัดเก็บ และนําสงขอมูล พรอมรายชื่อผูรับผิดชอบดําเนินการ
3. จัดทําเว็บไซตรองรับการเผยแพรและการเชื่อมโยงขอมูลตามนโยบาย Medical Hub
4. จัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลรองรับนโยบาย
Medical Hub
5. เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอก
6. จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจของการประกอบธุรกิจดานสุขภาพตามนโยบาย Medical Hub
พรอมเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตกลาง
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4.3.2 การพัฒนารหัส TSIC (รหัสธุรกิจ) รองรับนโยบาย Medical Hub โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ บูรณาการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงพาณิชย
ความเปนมา
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ทางด า นสถิ ติ และการกํ าหนดรหั ส
ฐานขอมูลกลางรองรับนโยบาย Medical Hub ณ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา และสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิ ช ย พบว า ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ฐ านข อ มู ล รหั ส Thailand Standard Industrial
Classification (TSIC) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในป 2552 จาก International Standard Industrial Classification
(ISIC) ของ UN โดยกรมการจัดหางาน เพื่อใชในการจําแนกหมวดหมู กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาไดนํามาใชในการจดทะเบียน หรือนิติบุคคลที่ตองยื่นงบการเงิน ซึ่งกําหนดวาตองระบุประเภทของ
ธุรกิจดวย โดยหากกรมสบส. ตองการไดขอมูลเฉพาะดาน Medical Hub ควรเริ่มตนจากการนํารหัสธุรกิจ
(TSIC) ที่เปนมาตรฐานสากลมาเปนตัวกําหนดในการจัดเก็บขอมูล ทั้งนี้รหัสธุรกิจแบงออกเปน 5 สวน รหัส 4
กลุมแรกตองเปนไปตามเกณฑของสหประชาชาติไดกําหนดไวไมสามารถปรับเปลี่ยนได ในขณะที่กลุมที่ 5
ที่เปนรหัสกิจกรรม แตละประเทศสามารถกําหนดใหมใหมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของแตละประเทศได 1) หมวดใหญ (ระบุเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาไดแบงประเภทรหัสธุรกิจที่คาดวาเกี่ยวของกั บ
กิจกรรมดาน Medical Hub ไวเปน 4 ประเภทตามผลผลิตหลักที่กําหนดไวในนโยบาย Medical Hub ไดแก
P = Product Hub, A= Academic Hub, M = Medical Hub และ W= Wellness Hub และมอบหมายให
กรมสบส. พิจารณาโดยใชกฎหมายเปนแนวทางกําหนดในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม พรอมหารือรวมกับ
สํา นั กงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่ งเปน หนว ยงานที่กํากับ ดูแลธุรกิจ ดานอาหาร ยา และเครื่องมือ
ทางการแพทย
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพได จัดประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข อมูล กําหนดนิยาม
และขอบเขตกิจกรรมของรหัสธุรกิจเพื่อรองรับนโยบาย Medical Hub ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุม 2 ชั้น 9
อาคารกรมสนั บ สนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวัน ที่ 20 มีน าคม 2561 โดยมีผู แทนจาก
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เขารวมพิจารณาการกําหนดนิยามและรหัสธุรกิจ (TSIC) ใหเปนไปตามใบอนุญาตตามกฎหมาย
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน ซึ่งสรุปผลการประชุมไดดังนี้
(1) มอบหมายใหกระทรวงพาณิช ยแก ไขรหั ส TSIC โดยการเพิ่มหรือลดรหัสตามประเภท
ใบอนุญาต และปรับเปลี่ยนชื่อรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามกฎหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมี
โดยหากไมสามารถเปลี่ยนชื่อกิจกรรมไดใหขยายความเพิ่มเติมในสวนคําจํากัดความแทน
(2) ให ฝ า ยเลขาฯ นั ด หมายและเชิ ญ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อกําหนดรหัส TSIC ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมธุรกิจยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(P: Product)
(3) มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยนําเรื่องการปรับเปลี่ยน TSIC เพื่อรองรับนโยบาย Medical Hub
เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนรหัสอยางเปนทางการ
หนา 51

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมหารือเพื่อกําหนดนิยามและขอบเขตรหัสธุรกิจ
(TSIC) ในวั นพฤหั สบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ
หองประชุมสํานักวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 3 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หน ว ยงานที่ เ ข า ร ว ม
ประชุมประกอบดวยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร
การคาและกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและกองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และศูนยขอมูลสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสรุปผลการประชุมไดดังนี้
(1) มอบหมายใหกระทรวงพาณิช ยแก ไขรหั ส TSIC โดยการเพิ่มหรือลดรหัสตามประเภท
ใบอนุ ญ าต และปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ รายละเอี ย ดกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของรหั ส ธุ ร กิ จ ในบางรหั ส ที่ ขั ด แย ง
กับขอกําหนดตามกฎหมาย
(2) กฎหมายที่ อ ยู ภ ายใต ก ารดู แ ลของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยามี ห ลายฉบั บ
และมีความซับซอน ซึ่งสวนใหญแตกตางจากขอมูลการแบงประเภทธุรกิจตามรหัส TSIC หากจะกําหนดรหัสตาม
ใบอนุญาตตามกฎหมาย ควรทบทวนและตรวจสอบอยางละเอียด เชน กรณี One to one หรือ One to many
(3) มอบหมายให ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพร า งแนวทางการกํ า หนดรหั ส ธุ ร กิ จ ยาและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตามมติที่ประชุม และเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบความ
ถูกตองกอนมอบใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดําเนินการตอไป
3. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบชื่อและคํานิยามของรหัสธุรกิจ (TSIC) รองรับนโยบาย
Medical Hub เพื่อขอความอนุเคราะหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบรายละเอียดชื่อและ
คํานิยามของรหัสธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจกรรมธุรกิจยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ
กอนดําเนินการพัฒนารหัสธุรกิจรวมกับกระทรวงพาณิชยตอไป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดตรวจสอบความถูกตองและเห็นชอบในรหัสธุรกิจดังกลาวแลว
4. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลรหัสธุรกิจ (TSIC) หมวดกลุมรหัสธุรกิจดานสุขภาพ
ฉบับลาสุด จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งกระกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดสงหนังสือตอบ
กลับมายังกรมฯ วาขอมูลดังกลาวสามารถติดตามไดจากผูรับผิดชอบโดยตรงซึ่งเปนอนุกรรมการพิจารณาแกไข
ร า งนิ ย ามอาชี พและอุ ตสาหกรรมสาขาการสาธารณสุข และด านสุข ภาพ คื อ นายสาโรจน ยอดประดิษ ฐ
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ เปนผูแทน
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งจะไดดําเนินการประสานงานความคืบหนาตอไป
การดําเนินงานในระยะถัดไป
1. พิจารณารหัสธุรกิจ (TSIC) หมวดกลุมรหัสธุรกิจดานสุขภาพฉบับลาสุด พรอมแกไขเพิ่มเติม
ใหมีความเหมาะสม ครอบคลุมธุรกิจดานสุขภาพตามนโยบาย Medical Hub
2. เสนอกรมพั ฒนาธุร กิจ การคา กระทรวงพาณิช ย พิจารณารหัส ธุร กิจ ดังกลาวพรอมหารื อ
แนวทางการจัดเก็บขอมูลตามรหัสธุรกิจฉบับปรับปรุงตามนโยบาย Medical Hub
3. แหลงขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของนํารหัสธุรกิจที่สมบูรณแลว มาใชเปนฐานในการจัดเก็บ
ขอมูลดาน Medical Hub ตอไป
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4.4 การจัดทําแนวทางในการพัฒนาบริการทางการแพทยระดับสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECh)
ความเปนมา
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อสงเสริมและดึงดูดใหมีการลงทุน
เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยใชมาตรการดานสิทธิประโยชน แรงงาน การเงิน การธนาคาร
และการจัดตั้งเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
มีการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันสําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร เปนกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ (New Engine of Growth) ซึ่งเปนการตอยอดอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพในการลงทุนกลุมอุตสาหกรรมที่มีอยูในประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดมีการออกกฎหมายเปนการเฉพาะ
คือ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ที่ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ประชุ ม ร ว มกั บ หน ว ยงานต างๆ เพื่ อพิ จ ารณาความเป น ไปได ข องการพั ฒ นาบริ ก ารทาง
การแพทย ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) เมื่ อวั น ที่ 25 กั น ยายน 2560 โดยมี เ ลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเปนประธาน และผูเขารวมประชุม
เปนหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดและผูแทนจากโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผูแทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2. นําเสนอผลการหารือความเปนไปไดในการพัฒนารูปแบบรองรับในการเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในด า นการรักษาพยาบาล ต อคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒ นาประเทศไทยใหเปน ศูน ยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
และการประชุ ม คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล (Medical
Service Hub) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
3. เขารวมรั บฟงผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศชี้แจง และหารือในประเด็นเกี่ย วกับการพัฒนา
Regenerative Medicine ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และแพทยสภา
4. ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งพื้นที่เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทยระดับสูงในเขต
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EECh) เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2561 เพื่ อ พิ จ ารณา (ร า ง)
แนวทางการจัดตั้งพื้นที่เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทยระดับสูงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECh) / (ราง) คณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุข อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการจัดระบบบริการสุขภาพรองรับ
บริการทางการแพทยระดับสูงในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECh) ในเขตสุขภาพที่ 6
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5. เขารวมประชุมความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่อ วัน ที่ 9 เมษายน 2561 โดยมี ร องปลัด กระทรวง
สาธารณสุข นายแพทยธเรศ กรัษนัยรวิวงค เปนประธาน เพื่อพิจารณาในประเด็นแนวทางการดําเนินงาน
ดานเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นําเสนอโดย ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุง
และแผนการวิจัยพัฒนาสารสนเทศการคลังสุขภาพสําหรับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในเศรษฐกิจพิเศษ
นําเสนอโดย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย ซึ่งมติที่ประชุมฯ ไดมอบหมายใหกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเสนอตอผูบริหารระดับกระทรวง
สาธารณสุข ในการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานยอยระดับกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานดาน
วิจัย พัฒนา และบริการสุขภาพ ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECh) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
2561 และใหมีการบูรณาการทํางานรวมกับคณะกรรมการภายใตนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศู น ย ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) รวมทั้ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ คณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปน ประธาน และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวัน ออก
(กนศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
6. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยูระหวาง
เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานวิจัย พัฒนา และบริการสุขภาพในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECh) โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย และใหแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ
แตละดานมาเปนประธานและกรรมการชุดใหญใหมีสวนรวมทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอใหรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กํากับดูแลลกลุมภารกิจเปนประธาน ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
การดําเนินงานในระยะถัดไป
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามความคืบหนาในการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
ยอยระดับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานดานวิจัย พัฒนา และบริการสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Health : EECh) โดยบูรณาการทํางานรวมกับคณะกรรมการภายใต
นโยบาย Medical Hub
2. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เตรี ย มการพั ฒ นา/ ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ รองรับแนวทางการพัฒนาบริการทางการแพทยระดับสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECh) ตามลําดับ
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4.5 การสงเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub)
ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไทยให เป นศู นย กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ระยะ ๑๐ ป ซึ่งมีเปาหมายให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพใน ๔ ดานหลัก
ได แ ก ศู น ย ก ลางบริ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศู น ย ก ลาง
บริการสุขภาพ ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย และ
ศู น ย ก ล า งย าแ ล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ สุ ขภ า พ ปร ะก อบ กั บ
คณะกรรมการสงเสริ มการลงทุน ที่ 6/2560 ลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2560 เรื่ อ ง นโยบายส งเสริ มการลงทุน ดานการบริก ารทางการแพทย ใน 4 กิจ การ ไดแ ก
(1) กิ จ การบริ ก ารสาธารณสุ ข ด า นแพทย แ ผนไทย (2) กิ จ การศู น ย ก ารแพทย เ ฉพาะทาง (3) กิ จ การ
สถานพยาบาล สงเสริมการลงทุนในพื้นที่เฉพาะเพื่อกระจายการใหบริการอยางทั่วถึงสําหรับประชาชนในพื้นที่
หางไกลใน 20 จังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ํา หรือใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตและในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และ (4) กิจการบริการขนสงผูปวย แพทย หรืออุปกรณการแพทยทั้งทางอากาศ ทางบก และทาง
เรือ ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนและผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานบริการทางการแพทย
ครบวงจร และบริ การทางการแพทย ที่ทัน สมัย จึงจําเปน ตองมีนโยบายในการสนับ สนุน ใหเกิดการลงทุน
และพัฒนาเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในภาคอุตสาหกรรมทางการแพทยที่สอดรับกับความ
ต อ งการและแนวโน ม ของสภาวะการลงทุ น ที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย างต อเนื่ องในป จจุ บั น ตลอดจนสอดรั บ
กับแนวนโยบายตามแผนยุทธศาสตรฯ Medical Hub
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการสงเสริมการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนสํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ/ กองเศรษฐกิ จ สุ ข ภาพและหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
สํา นั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข/ สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา/ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริ มการลงทุน / สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร/ โรงพยาบาลกลวยน้ําไท/ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสมาคมสปาไทย
ประเด็นที่เสนอใหมีการขับเคลื่อนการดําเนินการและสงเสริมการลงทุน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดนําเสนอประเด็นที่เสนอใหมีการขับเคลื่อนและสงเสริมการลงทุน
เรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา มีดังนี้
1. การออกกฎหมาย/ระเบี ย บของภาครั ฐ จะต อ งไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น งานของ
ภาคเอกชน
2. การสนับสนุนมาตรการทางดานภาษี (Tax) ในการนําเขาเครื่องมือแพทย สามารถทําใหตนทุน
ของเครื่องมือแพทยนั้นๆ ราคาลดลงซึ่งสามารถสรางขีดความสามารถทางการแขงขันกับตางประเทศได
3. การสนับสนุนใหมีการผอนคลายกฎระเบียบตางๆ ในการอนุญาตหรือการดําเนินการอื่นๆ
ของทางราชการ (Non-Tax)
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4. การพิจารณาทบทวนบทบาทและหนาที่ทั้งระบบ
ระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสามารถใหการสงเสริมการลงทุน
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จตอประเทศสูงสุด
5. การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การ Deregulation
กล า วคื อจากเดิ มที่ ภ าครัฐ เป น ผู ควบคุมในการอนุญ าต /อนุมัติ
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน เปลี่ยนเปน
ภาครั ฐ ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลเท า นั้ น เนื่ อ งจากการที่ จ ะต อ งได รั บ
อนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐจะกอใหเกิดความลาชาในการดําเนินธุรกิจ
6. การสงเสริมกระบวนการวิจัยทางการแพทยในภาคเอกชนเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกประเทศ
7. การสงเสริมใหมีการผลิตบุคลากรทางการแพทยใหมีความเพียงพอตอความตองการและ/
หรือสงเสริมดานการอนุญาตใหแพทยตางชาติสามารถดําเนินการในสถานพยาบาลได
8. การสงเสริมใหมีการลงทุนเกี่ยวกับการจัดตั้งพื้นที่ในการใหบริการดานสุขภาพแกผูโดยสาร
ซึ่งมาแวะพักเพื่อตอเครื่องไปยังอีกที่หนึ่ง (Transit Passenger)
9. สงเสริมใหมีโครงการดานการแพทยและสุขภาพนํารองในเขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ในเรื่องดังนี้
9.1 การแพทยแหงอนาคต (Future Medicine)/ การแพทยแมนยํา (Precision Medicine)/
Digital Health/ เวชศาสตรฟนฟูภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine)
9.2 การพิจารณากลไกการจัดตั้งชองทางเรงดวน (Fast Track) ในการอนุมัติทะเบียนยา
ที่ไดรับการอนุญาตจาก FDA ของตางประเทศแลว
9.3 การอนุญาตใหภาคเอกชนสามารถดําเนินการวิจัยทางการแพทยได เชน การวิจัยทดลอง
ทางคลินิก (Clinical Trial)/ การวิจัยในมนุษย เปนตน
9.4 การถายเทคโนโลยีดานการแพทย (Transfer)
9.5 การอนุญาตใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรในดานการวิจัย
9.6 การอนุ ญ าตให นั ก วิ จั ย /บุ ค ลากรทางการแพทย จ ากต า งชาติ เ ข า มาทํ า การรั ก ษา/
วิจัยในประเทศไทย (Temporary License)
9.7 การผอนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Deregulation) เชน การอนุญาตใหประกอบ
กิจการสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
9.8 การอนุญาตใหมีสถาบันการศึกษาภาคเอกชนสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยได
9.9 การนํารองจัดตั้ง International Zone เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูโดยสารตอเครื่อง
(Transit Passenger) สามารถใชบริการสุขภาพที่ทาอากาศยานได
9.10 การสงเสริมพัฒนาสถานพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัดชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา) ใหมีอิสรภาพในการบริหารจัดการตนเอง (Autonomy) และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นดวยกลไก
หลากหลาย เชน การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เปนตน
9.11 การสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนย Medical Park เพื่อดําเนินการวิจัย พัฒนา และผลิต
เครื่องมือแพทย ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
10. การจัดการผลกระทบตอระบบสุขภาพของชาวไทย
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4.6 แพคเกจพิ เ ศษเพื่ อ สุ ข ภาพ และแพคเกจพิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ รองรั บ บริ ก าร
ชาวไทยและชาวตางชาติ ลงในปฏิทิน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” ประจําป พ.ศ. 2561
ความเปนมา
1. เมื่ อ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองสุ ข ภาพระหว า ง
ประเทศไดดําเนินการจัดการจัดทําแพคเกจพิเศษดานสุขภาพ รองรับการบริการชาวตางชาติกลุมประเทศ
สวีเดน เดนมารก ฟนแลนด นอรเวย ไอซแลนดและประเทศจีน ภายใตแคมเปญ “Visit Thailand enhance
your healthy life” ในรูปแบบ One-Price Policy จํานวน 3 โปรแกรม โดยใหบริการเฉพาะผูรับบริการชาวจีน ไดแก
1.1 โปรแกรมบริการตรวจสุขภาพ (Check up Package)
1.2 โปรแกรมบริการทันตกรรม (Dental Service Package)
1.3 โปรแกรมบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันทางการแพทย (Fertility Treatment)
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาไดจัดกิจกรรมภายใตโครงการ
“ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” เพื่อกระตุน
การทองเที่ยวภายในประเทศ
3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เห็นชอบใหจัดกิจกรรม
ภายใตโครงการ “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism
Year 2018” ในหัวขอกิจกรรม Medical and Wellness Tourism โดยมอบหมายให
กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพดําเนิน การรวมกั บหนว ยงานที่ เกี่ยวข องทําแพคเกจพิ เศษ
ดานบริการรักษาพยาบาลและบริการสงเสริมสุขภาพ ไดแก Special Health Package
และ Exclusive Spa Package รองรับชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
พรอมทั้งใหหารือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดงาน Medical Hub Expo ประจําป
2561 เพื่อเตรียมนําผลการหารือเสนอคณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุม ครั้งที่
2/2560 ซึ่งมีกําหนดจัดประชุมในเดือนมกราคม 2561
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศไดจัดการประชุมหารือแนว
ทางการจัดทําแพคเกจพิเศษรองรับบริการชาวตางชาติและการจัด Medical Hub Expo เพื่อสนับสนุนป
ท องเที่ ย ววิ ถีไทย เก ไก ย่ังยื น ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวัน ที่ 19 ตุล าคม 2560 โดยมีม ติ
เห็นชอบใหสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสามารถกําหนดรูปแบบแพคเกจพิเศษ และวิธี
สงเสริมการขายไดตามนโยบายของแตละหนวยงาน โดยมีกลุมเปาหมายเปนชาวไทย ชาวตางชาติ และกลุม
Expatriate ซึ่งในสวนของแพคเกจพิเศษเพื่อสงเสริมสุขภาพ สมาคมสปาไทยและสมาพันธสปาไทยจะหารือ
รวมกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการจัดทํารูปแบบแพคเกจพิเศษเพื่อสงเสริมสุขภาพในภาพรวมตอไป
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดทําหนังสือ ดวนที่สุ ด
ที่ สธ ๐๗07.๐3/1120 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ สมาคมสปาไทย
และสมาพันธสปาไทย เพื่อขอรูปแบบแพคเกจพิเศษ พรอมโปรโมชั่นพิเศษรองรับบริการชาวไทยและชาวตางชาติ
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เพื่อสนับสนุนปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีโรงพยาบาลตอบรับ
เขารวม 46 แหง และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 15 แหง
3. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดวนที่สุด ที่ สธ 0707.03/1292 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2560 ไดสงแพคเกจพิเศษเพื่อสุขภาพ และแพคเกจพิเศษเพื่อสงเสริมสุขภาพ รองรับบริการชาวไทยและ
ชาวตางชาติ ถึงกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปฏิทิน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยาง
ยั่ ง ยื น ” ประจํ า ป พ.ศ. 2561 ในเว็ บ ไซต www.amazingthailand.go.th หั ว ข อ กิ จ กรรม Medical &
Wellness Tourism
4. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดวนที่สุด ที่ สธ 0707.03/543 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2561 ติดตามผลการพิจารณาบรรจุกิจกรรมแพคเกจพิเศษเพื่อสุขภาพ และแพคเกจพิเศษเพื่อสงเสริมสุขภาพ
รองรั บ บริ ก ารชาวไทยและชาวต า งชาติ ลงในปฏิ ทิ น
“ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” ประจําป พ.ศ. 2561
5. หนังสือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ด ว นที่ สุ ด ที่ กก 0203/2942 ลงวั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน
2561 ไดบรรจุกิจกรรมแพคเกจพิเศษเพื่อสุขภาพ และ
แพคเกจพิเศษเพื่อสงเสริมสุขภาพ รองรับบริการชาวไทย
และชาวตางชาติ ลงในปฏิทิน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไก
อ ย า ง ยั่ ง ยื น ” ป ร ะ จํ า ป พ . ศ . 2 5 6 1 เ ว็ บ ไ ซ ต
www.amazingthailand.go.th ใ น หั ว ข อ กิ จ ก ร ร ม
Medical & Wellness Tourism เรียบรอยแลว
6. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ที่ สธ 0707.03/666 ลงวั นที่ 12 มิถุนายน 2561
แจงเวียนโรงพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เขารวมโครงการแพคเกจพิเศษรองรับบริการชาวไทย
และชาวตางชาติ ในการบรรจุแพคเกจฯ ลงปฏิทิน “ทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในเว็บไซตของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (www.amazingthailand.go.th) ในหัวขอ
กิจกรรม Medical & Wellness Tourism พรอมทั้งมอบตราสัญลักษณ (Logo) “ทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยาง
ยั่งยืน” เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
4.7 การดําเนินงานของ Counter Service ณ สุวรรณภูมิ
ความเปนมา
ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ มีภารกิจดานการรับเรื่อง
รองเรี ยน การให บริ การข อมู ลด านระบบบริการสุขภาพทางโทรศัพท (Call Center) และตามที่ รัฐ บาล
ไดมีนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยใหมีการดําเนินงานเรื่องของการ
ขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน สําหรับกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในกลุมสมาชิก
GCC
และกลุ ม CLMV และ จี น โดยได รั บ อนุ มั ติ ใ ห จ า งเหมาบริ ก ารบุ ค คลภายนอกปฏิ บั ติ ง าน
ดานประชาสัมพันธ Call Center มีหนาที่เปนผูติดตอประสานงานระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลทําความเขาใจ
กันในการติดตอประสานงานกับชาวตางชาติและชาวไทย ตามแนวหลักการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รวมถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข นั้น
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ภารกิจและหนาที่ของเคานเตอรศูนยบริการขอมูลสุขภาพ
1. ภารกิจอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการชาวตางชาติที่เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาล
ในกลุม GCC,CLMV และจีน โดยการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน
2. ภารกิจอํานวยความสะดวกสําหรับกลุมพํานักระยะยาว 10 ป (Long Stay Visa)
3. ภารกิจการใหบริการขอมูลสุขภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาพ และขอมูลทั่วไป
4. ภารกิจการรับเรื่องรองเรียนจากชาวตางชาติดานระบบบริการสุขภาพ
5. ภารกิจการประชาสัมพันธผลิตภัณฑสุขภาพหรือบริการอื่นๆ (Display)
6. ภ ารกิ จ การอํ า นว ยคว ามส ะดว กแก ผู รั บ บริ ก ารชาว ต า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางเข า มา
รับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนเปนจุดประสานงาน (Service)
ภารกิจอื่นๆที่ไดรับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน
เดือน
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
รวม (คน)
รวมสัญชาติทั้งสิ้น
(คน)

สัญชาติ
กัมพูชา พมา เวียดนาม ลาว
17
2
2
0
21
0
0

จีน
1
4
3
2
5
5
10
14
25
20
8
97

จํานวน
ผูปวย

จํานวน
ผูติดตาม

8
1
0
2
2
3
3
3
4
7
15
11
6
65

10
1
0
2
1
1
2
2
6
7
10
9
2
53

118
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สรุปรายชื่อโรงพยาบาลสําหรับผูเขาเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับ กลุมประเทศ CLMV และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ลํ า ดั บ โรงพยาบาลเข า รั บ การ
จํานวนผูปวย
จํานวนผูติดตาม หมายเหตุ
ที่
รักษา
1

โรงพยาบาลกรุงเทพ

9

12

2

โรงพยาบาลเอกชัย

55

41

3

โรงพยาบาลศุภมิตร

1

-

รวม

65

53

มีผูรรวมทั้งหมด 118 คน

สรุปรายชื่อโรงพยาบาลสําหรับผูเขาเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับ กลุมประเทศ GCC
ลํ า ดั บ
โรงพยาบาลเขารับการรักษา
จํานวนผูปวย
จํานวนผูติดตาม หมายเหตุ
ที่
โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร
1
2
เนชั่นแนล
2
โรงพยาบาล ศิครินทร
1
ภารกิจและหนาที่ของเคานเตอรศูนยบริการขอมูลสุขภาพ
ภารกิจและหนาที่ของเคานเตอรศูนยบริการขอมูลสุขภาพ
เดือน
1. ภารกิจอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการชาวตางชาติที่
ตุลาคม 60
เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลในกลุม GCC,CLMV และจีน พฤศจิกายน 60
โดยการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน
ธันวาคม 60
2. ภารกิจอํานวยความสะดวกสําหรับกลุมพํานักระยะยาว 10
ป (Long Stay Visa)
มกราคม 61
3. ภารกิจการใหบริการขอมูลสุขภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาพ และ
กุมภาพันธ 61
ขอมูลทั่วไป
4. ภารกิ จ การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นจากชาวต า งชาติ ด า นระบบ
มีนาคม 61
บริการสุขภาพ
เมษายน 61
5. ภารกิจการประชาสัมพันธผลิตภัณฑสุขภาพหรือบริการอื่นๆ
(Display)
พฤษภาคม 61
6. ภารกิจการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการชาวตางชาติที่
มิถุนายน 61
เดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐและ
กรกฎาคม 61
เอกชนเปนจุดประสานงาน (Service)
8. ภารกิจอื่นๆที่ไดรับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สิงหาคม 61
กันยายน 61

จํานวนผลงาน
580
661
753
843
872
890
880
899
824
994
1,002
1,005
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4.8 การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลสุขภาพ (Medical Hub Center) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ความเปนมา
ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลสุขภาพ (Health Information
Center) ณ บริเวณชั้น 2 อาคารผูโดยสารขาเขา (Concourse C) ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ (Call Center) ปฏิบัติงานเปนการประจําในวันจันทร – วันอาทิตย เวลา 09.00
– 17.00 น. ผานหมายเลขโทรศัพท 02 193 7999 เพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดเขาพบ นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร รองผูอํานวยการทา
อากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ)ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ทดม.
1 ชั้ น 4 อาคารสํ า นั กงาน ท า อากาศยานดอนเมือง ในการปรึกษาหารือการจัดตั้ง Counter Service
ผูโดยสารระหวางประเทศ (Terminal 1) ทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเปนที่นิยมของชาวตางชาติที่เดินทางเขา
มาในประเทศไทยโดยสายการบิน AIRASIA/THAI LION AIR/MALINDO AIR/SCOOT AIRLINES/SIAM AIR
TRANSPORT/ ORIENT THAI AIRLINES/SABAIDEE AIRWAYS (NEW GEN) เปนตน โดยวัตถุประสงคใน
การจัดตั้ง Counter Service เพื่อรองรับผูปวยและผูติดตามของกลุมประเทศในโครงการอํานวยความสะดวก
ใหชาวตางชาติเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลและพํานักระยะยาวในราชอาณาจักรไทย ไดแก
1. การขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตาม รวม 4 ราย
กรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุมประเทศสมาชิกคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ
GCC (Gulf Cooperation Council) ไดแก ราชอาณาจักรบาหเรน รัฐคูเวต รัฐสุลตานโอมาน รัฐกาตาร
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2. การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตาม รวม 4 ราย
กรณีเดิน ทางมาเขารับการรักษาพยาบาล สําหรับกลุมประเทศ CLMV ไดแก พระราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. การขยายระยะเวลาพํานักราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long Stay Visa)
จากเดิม 1 ป เพิ่มเปน 10 ป สําหรับชาวตางชาติที่มีสัญชาติของ 14 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรเดนมารก
ราชอาณาจักรนอรเวย ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐ
ฟนแลนด สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุน และประเทศแคนาดา
โดยมี ป ระเด็ น หารื อ ดั ง นี้
1. ความเปนไปไดในการขอจัดตั้ง Counter Service ที่อาคาร 1 ผูโดยสารระหวางประเทศ
(Terminal 1) ทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ใหขอมูลดานสาธารณสุข เชน ข อมูลดานระบบบริการสุขภาพ และขอมูลดานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ เปนตน
1.2 รองรั บ ผู รั บ บริ ก ารชาวต า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมารั บ บริ ก ารในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ของประเทศไทย เชน ผูปวยที่เขามาในโครงการ Long Stay Visa / โครงการขยายเวลาพํานักในประเทศไทย
90 วัน /การแพทยฉุกเฉิน 1669
1.3 บูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น เชน การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MICE
1.4 บูรณาการดูแลผูปวยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปนตน
1.5 จัดแสดงผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศไทย
2 6

2 6

8

8
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โดยปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ดวยบุคคลกรที่เชี่ยวชาญดานภาษา
2. แนวทางการจัดตั้ง Counter Service ที่อาคาร 1 ผูโดยสารระหวางประเทศ (Terminal 1)
ทาอากาศยานดอนเมือง
2.1 ขอรับการจัดสรรพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร ที่อาคาร 1 ผูโดยสารระหวางประเทศ
(Terminal 1) โดยแบงสัดสวนออกเปน
− Front Office
− Back Office
− Call Center
ผลการดําเนินงาน
1. ทาอากาศยานดอนเมื องเห็นชอบในหลักการจัดสรรพื้นที่ใหกรมสนับ สนุนบริการสุขภาพ
เพื่อจัดตั้ง Counter Service บริเวณอาคารผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง (หลังผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง)
2. ใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทําและสงหนังสือขอใชพื้นที่เพื่อจัดตั้ง Counter Service
เรียนผูอํานวยการทาอากาศยานดอนเมือง

การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขอจัดตั้ง Counter Service ที่ทาอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 14
กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ทดม. 1 ชั้น 4 อาคารสํานักงาน ทาอากาศยานดอนเมือง
และตามที่ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดอนุญาตใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาดําเนินการ
จัดตั้งศูนยบริการขอมูลสุขภาพ เพื่อรองรับผูรับบริการชาวตางชาติ ณ บริเวณหองโถงผูโดยสารขาเขา อาคาร
1 ทาอากาศยานดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหปฏิบัติงานอํานวยความสะดวก ดูแลผูโดยสารในกรณีเดิน
ทางเขามารับการรักษาพยาบาลทั้งขาไป และขากลับ สําหรับกลุมประเทศสมาชิกคณะมนตรีความรวมมือ
รัฐอาวอาหรับ GCC กลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา
ระยะเวลา 90 วัน และ 14 ประเทศที่ไดรับการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย 10 ป ไดแก เดนมารก
นอรเ วย เนเธอรแลนด สวี เดน ฝรั่งเศส ฟ น แลนด อิตาลี เยอรมนี สวิส เซอรแลนด ออสเตรเลีย อเมริกา
อังกฤษ ญี่ปุน และแคนาดา รวมทั้งภารกิจดานงานรับรอง ติดตอ และประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
และตอนรับคณะผูบริหารในการเดินทางไปราชการตางประเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผูบริหาร
ทานอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงาน
สงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในภารกิจดานการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของผูเ ขารวมประชุม / สัมมนาจากตางประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการตลาดการลงทุน
ดานระบบบริการสุขภาพของไทยเพื่อกาวสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และ การรับเรื่อง
รองเรียนกรณีของคนตางชาติ
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ศูนยบริการขอมูลสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ไดดําเนินการ
เปดศูนยบริการขอมู ลสุ ขภาพ ณ ท าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแตวั นที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อรองรั บภารกิจฯ
ดังกลาวขางตน ในวันจันทร – วันอาทิตย เวลา 09.00 – 17.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ โดยสามารถติดตอได
ที่เบอรโทรศัพท 0 2194 1404 และ เบอรโทรสาร 0 2194 1404

5. การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
5.1 การพัฒนางานรองรับการเคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาผูประกอบวิชาชีพสาขาบริการ
สุขภาพภายใตกรอบการคาบริการอาเซียน
ความเปนมา
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดรวมลงนามในแถลงการณ Bali Concord II ซึ่งไดมีการกําหนดให
จัดทําขอตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ในดานคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพหลักเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพหรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญไดอยางเสรี ซึ่งสมาชิก
อาเซียนมี การลงนามรวมกันใน MRAs 7 สาขาอาชีพ คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก
วิศวกร และ นักสํารวจ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ /แรงงานเชี่ยวชาญ /ผูมีความ
สามารถพิเศษของอาเซียนไดอยางเสรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดมีการลงนามขอตกลงสาขาวิชาชีพ
การพยาบาลเมื่อป 2549 (ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) ตอมามีการลงนามขอตกลงในสาขา
วิชาชีพแพทย และ ทันตแพทย ในป 2552 ทั้งนี้การดําเนินงาน MRAs ของ 3 สาขาวิชาชีพ ของประเทศไทย
จึงตองขับเคลื่อนไปพรอมกันดวยความรวมมือจากหลายฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย กระทรวง
สาธารณสุข แพทยสภา ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล
การดําเนินงานภายใตกรอบการคาบริการอาเซียนเปนงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ซึ่งมีความสําคัญในบริบทอาเซียน
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในแงเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญใหเกิดการรวมตัวในดานตางๆ โดยเฉพาะดานสังคมและ
เศรษฐกิจ บทบาทสําคัญในการชวยอาเซียนใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่ง คือการรวมเปนตลาด
เดียวสามารถทําได โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT รวมทั้งการพัฒนาดานอื่นๆ อาทิ การพัฒนา
บุ ค ลากร การส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ งานสร า งสรรค แ ละนวั ต กรรม การพั ฒ นาสภาพแวดล อ ม
ที่มีกฎระเบียบ มาตรฐาน และสงผลที่ดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
จากบริบทดังกลาวขางตน จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความพรอม
และสามารถใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาการสื่อสารเพื่อรองรับ
การเคลื่ อนยายของบุ คคลธรรมดาผู ประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพภายใต กรอบการค าบริการอาเซี ยน
เพื่อผสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)
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กับงาน MRAs ใหเปนชองทางสื่อสารทิศทางการดําเนินงานที่ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อเปนการพัฒนางานสูระดับอาเซียนตอไป ในสวนที่
เกี่ยวของกับภารกิจ กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
การพัฒนางานรองรับการเคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาผูประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพ
ภายใตกรอบการคาบริการอาเซียน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแผนดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพจากการเคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาสาขาบริการสุขภาพ
ภายใตความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดประชุมปรึกษาหารือรวมกับ 3
สภาวิชาชีพ (แพทย ทันตแพทย พยาบาล) และบุคลากรดานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมประชุม
เพื่อใหการดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑและเงื่อนไขของสภาวิชาชีพที่ผูประกอบ
วิชาชีพมีการเคลื่ อนยาย และเงื่อนไขขององคกรวิ ชาชีพในระดั บนานาชาติ เพื่อให เกิ ดกลไกอํานวยความ
สะดวกแกผูเคลื่อนยาย รวมทั้งการพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน
1 ประชุ มคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่ อนย ายของผูประกอบการวิชาชีพดานสุขภาพ
ตามขอตกลงอาเซียน (MRAs)
5.1.1 กองสุขภาพระหวางประเทศ โดยกลุม
สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ไดจัดการประชุม
คณะกรรมการเตรี ย มการรองรั บ การเคลื่ อ นย า ยของ
ผู ป ระกอบการวิ ช าชี พ ด า นสุ ข ภาพตามข อ ตกลงอาเซี ย น
(MRAs) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม
2560 ณ ห อ งประชุ ม ข า งห องอธิ บ ดี ชั้ น 8 อาคารกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน
5.1.1.1 ให สามสภาวิ ชาชี พ ได แก แพทยสภา ทั นตแพทยสภา สภาการพยาบาล และกรม
สนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ในฐานะผู บ ริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต นํ า เข า ข อ มู ล ลงเว็ บ ไซต ก ลางอาเซี ย น คื อ
www.aseanhealthcare.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5.1.1.2 การทํ า ธุ ร กรรมอิ เ ล็กทรอนิ กสทางด านสาธารณสุข (e-Health) ให ใช eHealth
Framework ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแนวทาง
การดําเนินงาน eHealth สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน คือ (1) พัฒนา Standards and Interoperability
(2) พัฒนากฎหมายการแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพ (3) พัฒนาคลังขอมูลสุขภาพแหงชาติ/ ระบบขอมูลยา/
Health Care Logistics (4) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล โดยบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย
หรือกระทรวงหลักของแตละประเทศ (5) พัฒนาระบบติดตามเฝาระวังภัยสุขภาพ/ ระบบการแพทยฉุกเฉิน
(6) พัฒนา eHealth/ teleHealth เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพและรองรับการใหบริการประชาชนในพื้นที่
หางไกล/ทุรกันดาร (7) พัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน eHealth (HRD)
5.1.1.3 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ของประเทศไทย ใหพิจารณาแนว
ทางการพั ฒ นาประเทศไทยให เ ปน ศูน ย กลางดาน Health Tourism โดยเน น จุด แข็งในดานการบริการ
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รั ก ษาพยาบาลประเทศที่ มี ค วามพร อ ม เช น การผ า ตั ด หั ว ใจ การผ า ตั ด ข อ เข า การผ า ตั ด กระดู ก เป น
เพื่อนําเสนอในการประชุม HSSWG/CCS ครั้งถัดไป
5.1.2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หองประชุม 2 ชั้น
9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มติที่ประชุมสรุปไดดังนี้
5.1.2.1 มอบหมายให 3 สภาวิชาชีพ ไดแก แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําเขาขอมูลลงบนเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน โดยลงขอมูลเปน Web link
ไปที่สภาวิชาชีพ
5.1.2.2 เห็นชอบในกรอบแนวคิด (Concept paper) e-Healthcare Services และ
มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกับผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขารวมในการประชุมฯ ครั้งที่ 46 เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดดังกลาว
ซึ่งมีกําหนดจะจัด ขึ้นในป พ.ศ. 2562 ณ ประเทศบรูไน โดยใชงบประมาณจากสํ านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข
5.1.2.3 พิจารณาแนวทางการพัฒนาสถานพยาบาล/คลินิก ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากลรวมกัน
ในภูมิภาคอาเซีย น พรอมทั้ งจั ดทํ าศู นย ขอมูลรองรับ นโยบาย Health Tourism เพื่ อเชื่อมโยงระบบ
ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและพั ฒ นาฐานข อ มู ล สารสนเทศด า นการแพทย แ ละบริ ก ารสุ ข ภาพร ว มกั น
เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดดังกลาว ซึ่งมีกําหนดจะจัดขึ้นในป พ.ศ. 2562 ณ ประเทศบรูไน ครั้งที่ 46
1.2.4 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จะประชุมหารือกับผูบริหารของ
กระทรวงพาณิชยในการเดินทางรวมประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (CCS) และการ
ประชุมที่เกี่ยวของ โดยเดินทางเปนคณะผูแทนจากประเทศไทยเขารวมประชุมในทุกสาขาวิชาชีพ
2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต (website) เพื่อรองรับการเคลื่อนยาย
ของบุคคลธรรมดาสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาลตามความตกลงการยอมรับรวมของบุคคลธรรมดา
(MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน
5.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต (website) เพื่อรองรับการ
เคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาลตามความตกลงการยอมรับรวมของ
บุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน
5.2.1 การประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน ครั้งที่
1/2560 (ASEAN Healthcare Services Website) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอง
ประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มติที่ประชุมสรุปไดดังนี้
5.2.1.1 การดําเนินงานพัฒนาเว็บไซตกลางดาน
MRAs ของอาเซียน เพื่อรองรับการเคลื่อนยายของบุคคลธรรมดา
สาขาแพทย ทั น ตแพทย และพยาบาลตามความตกลงการ
ยอมรับรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการค า
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ อ า เ ซี ย น ใ ห ใ ช เ ว็ บ ไ ซ ต ก ล า ง คื อ
http://www.aseanhealthcare.org ที่ทางประเทศอินโดนีเซียไดเปนเจาภาพในการจัดทํา ที่ประชุมพบวา
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ประเทศสมาชิกบางประเทศเกิดปญหาในการอัพโหลดขอมูลลงเว็บไซต รวมถึงการแปลขอมูลจากภาษาประจํา
ป ร ะ เ ท ศ เ ป น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ด ว ย โ ด ย อิ น โ ด นี เ ซี ย ไ ด ใ ห ข อ มู ล ก า ร ติ ด ต อ กั บ Webmaster
(helpdesk.ahsc@gmail.com) ที่จะสามารถใหความชวยเหลือกับประเทศสมาชิกในการอัพโหลดขอมูลลง
เว็บไซตได ซึ่งที่ประชุมไดรองขอใหประเทศสมาชิกอัพโหลดขอมูลใหสมบูรณกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5.2.1.2 การทํ า ธุ ร กรรมอิ เ ล็กทรอนิ กสทางด านสาธารณสุข (e-Health) ให ใช eHealth
Framework ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร คือ 1) จัดตั้งองคกรกลาง ความรวมมือการบริหารจัดการ eHealth 2) พัฒนาและปรับปรุง
สถาปตยกรรมองคกร และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการใหบริการ eHealth แกประชาชน 3) สราง
มาตรฐานของระบบขอมูลสุขภาพ การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 4) ขับเคลื่อนและ พัฒนานวัตกรรม ระบบบริการและ โปรแกรมประยุกตดาน eHealth ที่เปน
ประโยชนตอระบบบริการ สุขภาพ (health care service delivery) และประชาชน รวมทั้ง มีการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา 5) ผลักดันการใชกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การใช ICT ในระบบสุขภาพ 6) การพัฒนาทุน มนุษยดาน eHealth และ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ความรูดานการแพทยและสุขภาพสําหรับประชาชน
5.2.1.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหนําเขาขอมูลลงใน
เว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN Healthcare Service Website) จากสามสภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 25
ธัน วาคม 2561 (หนังสื อกรมสนั บสนุ นบริ การสุขภาพ ด ว นที่ สุ ด ที่ สธ 0707.03/1311 ลงวั น ที่ 25
ธันวาคม 2560) และวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 (หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดวนที่สุด ที่ สธ
0707.03/250 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561) เพื่อรายงานความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานดานบริการอาเซียน (CCS) และการประชุมที่เกี่ยวของในครั้งถัดไป
5.2.2 การประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN
Healthcare Services Website) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ หองประชุม 2 ชั้น
9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน
5.2.2.1 ใหแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต (website) เพื่อรองรับการ
เคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับรวมของบุคคล
ธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน เพื่อดําเนินงานบริหารจัดการเว็บไซต ดานนําเขา
เนื้อหาขอมูล โดยมีการประสานขอรายชื่อผูบริหารจัดการเว็บไซต ทําหนาที่การนําเขาขอมูลในระดับของ
Country Administrator เพิ่มเติมคือ นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยไดสงรายชื่อของผูแทนทําหนาที่ Country Administrator เพิ่มเติม แจงไป
ยังกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อเสนอตอไปยังประเทศอินโดนีเซีย และไดแจงไปยัง
เลขาธิการอาเซียน
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รายชื่อผูบริหารจัดการเว็บไซต (Administrator)
ตําแหนง

หนวยงาน

รายชื่อ

Country Administrator

ทันตแพทยสภา

ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช

Country Administrator

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

นางเสาวภา จงกิตติพงศ

Medical General Administrator

แพทยสภา

นางสาวอตินารถ พึ่ง
ความชอบ

Dental General Administrator

ทันตแพทยสภา

ทพ.เทอดศักดิ์ อุตศรี

Nurse General Administrator

สภาการพยาบาล

รศ.ดร.ศิริอร สินธุ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

นางสาวศิรินภา สระ
ทองหน

Support General Administrator

5.2.2.2 การนําเขาขอมูล ลงบนเว็บไซต http://www.aseanhealthcare.org รายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงรายการนําเขาขอมูลลงบนเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน
หมวดที่
หมวด 1 Home
หมวด 2 About
หมวด 3 ASEAN MRA
หมวด 4 Regulations
หมวด 5 Educations
หมวด 6 PRA
หมวด 7 Publication

รายการ
หนาแรกของการเขาใชงานเว็บไซต
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ ASEAN Healthcare Services
Website
(1) หัวขอ Country Related เรื่อง Laws, government
regulations, MoH / MoEd regulations มีการลงขอมูลขอมูล
ดังนี้
• พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2559
• พระราชบั ญญั ติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
๒๕๔๒
• การกําหนดชื่อสถานพยาบาลและการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล
• ประเภทของสถานพยาบาลและบริการ
• ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาลและ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) หัวขอ Country Related เรื่อง Document
Related to Registration and Licensing มีการลง
ขอมูลขอมูลดังนี้
1) Medical Practitioner ลงขอมูลเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการบริหาร
2) Dental Practitioner ลงขอมูลเกี่ยวกับการ
สมัครสมาชิกทันตแพทยสภา
3) Nursing Practitioner ลงขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
(3) หัวขอ Conducts Concern มีการลงขอมูลขอมูล
ดังนี้
1) Nursing and Midwifery Regulation on
Code of Professional Conduct (B.E. 2550)
(4) หัวขอ Events Calendar มีการลงขอมูลขอมูล
ดังนี้
1) Medical Conference 2559
2) Medical and Dental Conference 2559

ผูรับผิดชอบ
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย
สภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพ / ส.บ.ส.
สภาวิชาชีพ / ส.บ.ส.
สภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพ / ส.บ.ส.
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3) TNMC & WANS International Nursing
Research Conference 2560
(5) หัวขอ Article มีการลงขอมูลขอมูลดังนี้
1) บทความที่ WHO ถวายความอาลัยแกใน
หลวงรัชกาลที่ 9
หมวด 8 PRA Forum สภาวิชาชีพ
หมวด 9 FAQ
สภาวิชาชีพ
5.2.2.3 สรุปปญหาการนําเขาขอมูลลงบนเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียนและแนวทางการแกปญหา
เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Service: CCS)
แนวทางการแกปญหานําเขาขอมูลลงบนเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน
สามารถติดตอ Webmaster ของประเทศอินโดนีเซีย ไดดังนี้
(1) Email: helpdesk.ahsc@gmail.com
(2) ผานโปรแกรม TeamViewer
(3) ผาน application: Whatsapp หมายเลขโทรศัพท +62 852-1556-6605 (Ms.Irman Irawan)
3. ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และ
พยาบาล ตามความตกลง การยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคา
บริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565
หลักการและเหตุผล
จากประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
ตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได
ปรับปรุงแกไข (ราง) กรอบแนวทางการดําเนินงาน / ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพ
สาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง การยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs)
ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน ป พ.ศ. 2561 – 2565 และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เห็ น ชอบยุ ทธศาสตร ร องรั บ การเคลื่ อนย า ยของผูป ระกอบวิช าชี พสาขาแพทย ทัน ตแพทย และพยาบาล
ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพ
อาเซียน ป พ.ศ. 2561 - 2565 ลงนาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และประกาศใชเปนกรอบ
แนวทางดําเนินงานกั บหนวยงานที่เกี่ยวข อง พรอมกับพิจารณางบประมาณภายใน เพื่อทําแผนปฏิบัติการ
รองรับสูประชาคมอาเซียน โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การจัดทําฐานขอมูลกลางรวมกันของสภาวิชาชีพและการจัดการเว็บไซตเชื่อมโยงกับ 3 สภาวิชาชีพ
(2) การพั ฒนาศั กยภาพของสถานพยาบาลให มีความพร อมเตรี ยมรองรับการเคลื่ อนย ายของ
ผูประกอบวิชาชี พทางการแพทย โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่อยูในเขตชายแดนและในเขตที่บุคลากรทางการ
แพทยนิยมเคลื่อนยาย รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลรองรับการเคลื่อนยายบุคลากรฯ
ผลการดําเนินงาน
กองสุขภาพระหวางประเทศ โดยกลุมความรวมมือสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดทํายุทธศาสตร
รองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง การยอมรับ
คุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565
และแจงเวียน ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล
หนา 69

ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพ
อาเซียน ป พ.ศ. 2561 ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพระดั บ นานาชาติ (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี :
Undergraduate, ระดับหลังปริญญา: Postgraduate และหลักสูตรระยะสั้น: Short course Training)
ความเปนมา
แนวคิ ด ของการดํ า เนิ น งานเพื่ อ เป น การพั ฒ นาหลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ โดยเริ่ ม ต น ที่
หลักสูตรแพทยศาสตร เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยในระดับกอนปริญญาให
เทียบเทานานาชาติ สรางศักยภาพการแขงขันของประเทศไทย รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการรองรับ
การเจรจาการคาเสรีในระดับตางๆ ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดเคยหารือรวมกับกับคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในขณะนั้น (ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร) ไดเสนอการพัฒนาหลักสูตร M.D. International
Program โดยเปน การรั บ นั กศึ กษาจากนักเรีย นตางชาติ หรือนักเรีย นไทยที่จบการเรีย นจากหลักสูตร
International หรือนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหลักเกณฑเทียบนานาชาติ และหลักสูตรนี้ใชเวลาเรียนรวม 7 ป
และเปนการเรียนการสอนโดยไมขอรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเหมือนโครงการผลิตแพทยใดๆ จึงไมมี
ขอผูกพันเพื่อการชดใชทุนเหมือนโรงเรียนแพทยของรัฐ โดยการเรียนการสอนเมื่อครบ 4 ปแรกและสอบผาน
USMLE (United State Medical Licensing Examination) Part 1 จึงจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตร
การแพทย และเมื่อเรียนครบ 6 ปและสอบผาน USMLE Part 2 จึงจะไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
นอกจากนี้ มีการพัฒนาใหนักศึกษามีโอกาสสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
สวนที่ 1 และ 2 (Thai National License Examination Part 1 and 2) สําหรับการเรียนการสอน
ในชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิกจะเปนการเรียนการสอนรวมกับโรงพยาบาลเอกชน และศูนย Simulator และ
เมื่อเรียนจบปที่ 6 จึงเปนแพทยฝกหัด (Internship) โดยเปนการฝกปฏิบัติงานกับผูปวยในโรงพยาบาลที่
แพทยสภารับรอง จึงสามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยสวนที่ 3 (Part 3)
ภายหลังจากนั้นจึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประโยชนของการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพระดับนานาชาติ
(1) เพิ่ มขีดความสามารถในการแข งขั นของประเทศไทยดานเป นศู นย กลางสุ ขภาพนานาชาติ
(Medical Hub)
(2) ยกระดับมาตรฐานดานการศึกษาทางการแพทยของประเทศไทย ใหกาวเขาสูการรับรอง
คุณภาพสากล (World Federation for Medical Education: WFME)
(3) เพิ่มกําลังการผลิตบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับประชากรระดับนานาชาติ (Global
Doctor for Global Citizen)
(4) เปนทางเลือกใหมใหกับนักศึกษาไทยที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งปจจุบันแนวโนมของ
การศึกษายุคใหมเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเปนสังคมโลกไรพรมแดนซึ่งการสื่อสารภาษาสากลเปนสิ่งสําคัญ
จึงมีแนวโนมของนักเรียนที่เขาสูระบบการศึกษาที่เปนหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น
ผลการดําเนินงาน
จัดทําฐานขอมูลหลักสูตรนานาชาติที่มีอยูในประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ ไปยังกระทรวงการ
ตา งประเทศ และสถานเอกอั ครราชทูตต า งประเทศในไทยในกลุมประเทศ CLMV เพื่อประชาสัมพัน ธ
รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับ license/ ตําแหนงงาน/ Career Part เมื่อตองกลับไปทํางานในตางประเทศ กับสภาวิชาชีพ
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5.4 การพัฒนาหลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว (Temporary license)
ความเปนมา
จากที่ประชุมระดับนโยบายในการติดตามความกาวหนาประเด็นการพัฒนา Academic Hub
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 แพทยสภาไดแจงถึงหลักเกณฑการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชั่ ว คราวว า หน ว ยงานที่ เ ชิ ญ แพทย ผู เ ชี่ ย วชาญจากตางประเทศตอ งเปน หนว ยงานราชการ ราชวิทยาลั ย
หรื อ หน ว ยงานที่ แ พทยสภาให ก ารรั บ รอง โดยจะประกอบ
วิชาชีพภายใตการดูแลของแพทยในประเทศไทย ในสถานที่
และเวลาที่กําหนด ไดไมเกิน 1 ป และอยูระหวางการพิจารณา
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะเพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ดั ง กล า ว
รวมทั้ ง ยั ง แพทย ช าวต า งชาติ ที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญ
ในสาขาวิ ช าเฉพาะ (Professor)
สามารถเข า มาสอน
ภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติแก นักศึ กษาแพทย / แพทยในประเทศ
ไทย ซึ่ ง สามารถนํ า องค ค วามรู ม าใช ไ ด แต พ บว า เป น ไป
ในลักษณะ with condition คือ ในสถานที่ที่กําหนด โดยอนุญาตใหเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐและนักวิจัย
ตามขอกําหนดแหงกฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 5 การควบคุมการประกอบ
วิช าชีพเวชกรรม มาตรา 26 ห ามมิ ให ผู ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมที่จ ะ
ประกอบวิ ช าชี พเวชกรรมโดยมิ ไ ด เ ป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พเวชกรรมตามพระราชบัญ ญัติ นี้ เว น แตใ นกรณี
ดังตอไปนี้ (1) - (6) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ขอเท็จจริง
1. ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว (Temporary License) ในไทย
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 5 การควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรม ตามมาตรา 26 บัญญัติวา
“ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมหรื อ แสดงด ว ยวิ ธี ใ ดๆ ว า พร อ มที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ
เวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทําตอตนเอง
(2) การชวยเหลือเยียวยาผูปวยตามศีลธรรมโดยไมรับสินจางรางวัล แตการชวยเหลือเยียวยา
ดังกลาวตองมิใชเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสารใดๆ เขาไปในรางกายของผูปวย
การแทงเข็ มหรื อการฝ งเข็ ม เพื่ อบํ า บั ด โรคหรือระงั บ ความรูสึก หรือการใหย าอัน ตราย ยาควบคุมพิเศษ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีแกผูปวย
(3) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู รั บ การฝ ก อบรม ในความควบคุ ม ของสถาบั น การศึ ก ษา
ของรัฐบาล สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอนุมัติใหจัดตั้ง สถาบันทางการแพทยของรัฐบาล สถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันทางการแพทยอื่นที่คณะกรรมการรับรอง ที่กระทําการฝกหัดหรือฝกอบรมวิชาชีพเวชกรรม หรือการ
ประกอบโรคศิลปะภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัด หรือผูใหการฝกอบรม ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ
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(4) บุคคลซึง่ กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล สุ ข าภิ บ าล องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
หรื อ สภากาชาดไทยมอบหมายให ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม หรื อ ประกอบโรคศิ ล ปะในความควบคุ ม
ของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขานั้นๆ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) ผูประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบโรคศิลปะตามขอจํากัด และ เงื่อนไขตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
(6) การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญของทางราชการ
ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
(7) การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเปน
ผูประกอบโรคศิลปะของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ”
โดยพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบที่อนุญาตใหแพทยชาวตางชาติ
สามารถเข า มาสอนในสถาบัน การศึ กษา/โรงพยาบาลของภาครัฐ และแบงชวงเวลาไปสอน/ปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน โดยมีภาครัฐเปนผูเชิญเขามา และใหโอกาส Practice ในไทยไดไมเกิน 1 ป แตการดําเนินงาน
ดังกลาวอาจมีขอจํากัด เรื่องขอบังคับที่ตองขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ และยังไมมีการกําหนด
คําจํากัดความไวอยางชัดเจน โดยระเบียบ/วิธีการที่จะใหผูที่จบการศึกษาจากตางประเทศเขามาประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยในไทยได ขึ้นอยูกับสภาวิชาชีพตางๆ เปนผูพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน
ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว (Temporary License) ในประเทศ
ไทยยังคงตองถือปฏิบัติตามนัยแหงกฎหมาย โดยพิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบ
ที่อนุญาตใหแพทยชาวตางชาติสามารถเขามาสอนในสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาลของภาครัฐ และแบ ง
ชวงเวลาไปสอนหรือปฏิบัติงานในภาคเอกชน โดยมีภาครัฐเปนผูเชิญเขามา ซึ่งการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมชั่วคราวสวนใหญเปนชาวตางชาติ และใหโอกาส Practice ในไทยไดไมเกิน 1 ป แตการ
ดําเนินงานดังกลาวอาจมีขอจํากัด เรื่องขอบังคับที่ตองขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ และยังไมมีการ
กําหนดคําจํากัดความไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ในสวนของระเบียบ/วิธีการที่จะใหผูที่จบการศึกษาจากตางประเทศ
เขามาประกอบวิชาชีพทางการแพทยในประเทศไทยได ขึ้นอยูกับสภาวิชาชีพตางๆ เชน แพทยสภา ทันตแพทย
สภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแกแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล ที่ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย
แพทยสภาไดมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคราว
(Temporary License) สําหรับทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่สําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพทางการแพทย
จากตางประเทศ ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุง
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตดังกลาว
5.5 การพั ฒนาระบบการศึ กษาตอแพทยเ ฉพาะทางโดยใหภาคเอกชนรวมเปน ตนสังกัด
(Affiliated Private Training)
ความเปนมา
โรงพยาบาลเอกชนประสงคจะขอรับเปนตนสังกัดและขอโควตาใหแกบุคลากรทางการแพทย
ของตนเอง เพื่อเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับหลังปริญญา (Postgraduate) จากเดิมโรงพยาบาลเอกชน
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ไมสามารถรับเปนหนวยงานตนสังกัดได โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแกปญหา
การขาดแคลนบุคลากรของภาคเอกชน การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยภาคเอกชน (Affiliated Private
Training) โดยการผลักดันใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาครัฐ ซึ่งจะ
สามารถเป น ช อ งทางในการใช ศัก ยภาพของโรงพยาบาลเอกชนและผูเชี่ย วชาญในภาคเอกชนซึ่งเป น ผู มี
ความสามารถทางการแพทยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในลักษณะ Affiliate ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/
๑ แหงพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ “มาตรา ๑๔/๑ สถานพยาบาลอาจจัดให มีการศึกษา
การฝกอบรม การวิจั ยทางการแพทยและสาธารณสุข หรือการประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองคกรเอกชนในการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือ
การประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2543 มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน
ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
(4) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26 หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เว น แต ใ นกรณี ดั ง ต อ ไปนี้ (1) - (6) การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของที่ ป รึ ก ษาหรื อ
ผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของ
คณะกรรมการ
ขอเท็จจริง
1. สําหรับการศึกษาตอในระดับหลังปริญญา เปนการฝกอบรมเพื่อเปนแพทยประจําบาน แพทย
ประจํ า บ า นต อ ยอด และแพทย เ ฟลโลว ในลั ก ษณะเป น แพทย ผู เ ชี่ ย วชาญสาขาและอนุ ส าขาต า งๆ
ใชเวลาในการฝกอบรมสาขาละ 3-5 ป เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองสอบเพื่อรับวุฒิบัตรผูมีความรูความ
ชํานาญเฉพาะทางสาขานั้น โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนการ
ฝกอบรมแพทยประจําบานชั้นปที่ 1 โดยฝกอบรมทั่วไปในแตละสาขาวิชา และเรียนควบคูไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับที่ 2 เปนการเรียนในชั้นป
ที่ 2 เปนตนไป เปนการฝกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาตางๆของแพทยสภาประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26 หามมิใหผูใด
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ วาพรอมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิไดเปนผูประกอบ
วิชาชี พเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เว นแตในกรณีดังตอไปนี้ (1) - (7) การประกอบวิช าชีพเวชกรรม
ของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทางราชการซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตางประเทศ
ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
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2. สํ า หรั บสถาบั น ผลิ ตแพทย ป ระจําบานในประเทศไทย มีห ลายแหง ซึ่งบางแหงเปดอบรม
เฉพาะบางสาขา ขึ้นอยูกับขอบเขตงานบริการและศักยภาพของแตละสถาบันดังนี้
1) กลุ ม คณะแพทยศาสตร ได แ ก คณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย /
คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล/ คณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล/ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน/ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2) กลุมโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา/ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา/
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช/ โรงพยาบาลตํารวจ/ โรงพยาบาลสิริกิติ์/ โรงพยาบาลกลาง/ โรงพยาบาลตากสิน/
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ/ โรงพยาบาลราชวิถี/ โรงพยาบาลเลิดสิน/ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี/
สถาบั นประสาทวิ ทยา/ สถาบั น โรคผิ ว หนั ง/ สถาบัน สมเด็จ เจาพระยา/ สถาบั นยุ วประสาทไวทโยปถั มภ /
สถาบันโรคทรวงอก/ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ/ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี/ โรงพยาบาลศรีธัญญา/
โรงพยาบาลชลบุรี/ โรงพยาบาลพระปกเกลา/ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช/ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ/
โรงพยาบาลลํ าปาง/ โรงพยาบาลขอนแก น / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา/ โรงพยาบาลหาดใหญ /
โรงพยาบาลราชบุร/ี โรงพยาบาลสระบุรี/ โรงพยาบาลอุดรธานี/ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค/ โรงพยาบาล
สุราษฎรธานี/ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห/ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช/ โรงพยาบาลคายสุรนารี/
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ร าชา สภากาชาดไทย/สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา/ สถาบั น สมเด็ จ
เจาพระยา/ สถาบันพยาธิวิทยา
5.6 การพัฒนาระบบการใหทุนการศึกษาแพทยกลุมประเทศ CLMV
ความเปนมา
แนวคิดของการดําเนินงานเพื่อเปนการใหทุนนักศึกษาจากกลุมประเทศ CLMV (ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม) เข ามาศึกษาทางด านการแพทยห รือวิทยาศาสตร สุขภาพในประเทศไทย วัตถุป ระสงคเพื่อเป น
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการกาวขึ้นเปนผูนําดาน Academic Hub ในภูมิภาคอาเซียนให
บุคลากรเหลานี้นําความรูกลับไปพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐาน สรางเครือขาย
การพัฒนาระบบสุขภาพรวมกัน เพื่อสราง Brand Loyalty
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพได จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ข อ มู ล การจั ด สรรทุ น
แกนักศึกษากลุมประเทศ CLMV เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 (หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดวนที่สุด ที่ สธ 0707.03/241 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561) สงใหสภาวิชาชีพ สถาบันการศึกษาและ
ราชวิทยาลัย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ โดยปจจุบันมหาวิทยาลัย
ของไทยที่เปดหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานวิชาการแพทยมีทุนการศึกษาใหแกบุคคลซึ่งเปนชาวตางชาติ
ในกลุมประเทศ CLMV
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทําฐานขอมูลการจัดสรรทุนแกนักศึกษากลุมประเทศ CLMV
และประสานงานกั บ กระทรวงการต างประเทศและสถานทู ต ต า งประเทศในไทย (กลุ ม ประเทศ CLMV)
เพื่อประชาสัมพันธการใหทุนการศึกษา
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5.7 การพัฒนา Research Center
หลักการและเหตุผล
(1) กรมสนับ สนุ นบริ การสุ ขภาพ ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒ นาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการพัฒนา Research Center ในประเทศไทยแบบครบวงจร และพัฒนา Model โดยการนํา
Road Map ของ ThaiTECH มาเปนตนแบบการวิจัยทางคลินิก
(2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา Research Center
ในประเทศไทยแบบครบวงจร รองรับการเปนศูนยกลางบริการวิชาการ (Academic Hub) เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติใหสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดตั้ง Body ในลักษณะ
National Clinical Research and Coordinating
Center ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานกลางจํานวน
17 แห ง และพั ฒ นาเปน จํ านวน 50-100 แห งต อไป
โดยเน นเฉพาะการวิ จั ย ในคน ในช ว ง Clinical Trial
ที่ ไ ด ม าตรฐานและเป น ที่ ย อมรั บ พร อ มทั้ ง พิ จ ารณา
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ละสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาการปรับปรุง/แกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อผอนปรนการดําเนินงานดานการวิจัย
ขอเท็จจริง
(1) ป จ จุ บั น โรงพยาบาลเกื อ บทุ ก แห ง ในประเทศไทยมี ศูน ย วิ จั ย คลิ นิ ก ประจํ า โรงพยาบาล
โรงพยาบาลขนาดใหญของกระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการจัดตั้งศูนยวิจัยคลินิกประจําโรงพยาบาลมีการทํางาน
เปนเครือขายกัน เพราะงานวิจัยทางการแพทยเกี่ยวของกับหลายสถาบัน (Multicenter clinical Research)
จึงตองมีสมาชิกจากหลายๆ โรงพยาบาลรวมกันในโครงการเดียว มีการจัดตั้งโครงการหนึ่งขึ้น ซึ่งเปนโครงการ
ที่นําเอายามาทดสอบในมนุษยแตตองอยูในมาตรฐานสูง หลายสถาบันทางการแพทยกําลังดําเนินการจัดตั้งอยู
ในส ว นของห องทดลองด า นยาส ว นใหญ เ ป น บริษัทขามชาติที่มีย านิย มมาทําวิจัย ในเมืองไทย ในสว นของ
Thai FDA ไดมีการปรับปรุงวิธีการทํางาน มีการตอบสนองกับปญหาที่เกิดขึ้น มีการทํา Bio Pharm physical industry
(2) หนวยงานของภาครัฐไดมีการลงทุนทําวิจัย National small animal facility ใหกับ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศู น ย สั ต ว ท ดลองลิ ง ที่ ส ระบุ รี ที่ มี ก ารลงทุ น ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ ซึ่ ง IP
Protection Policy ที่ตองเชื่อมโยงกันมีประสิทธิภาพที่ต่ําและทางมหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมจึงตองมี
การจัดการระบบ ในดานของ OP Lap และกระบวนการที่ผานการอนุมัติโดยองคกรของรัฐยังมีนอย
ผลการดําเนินงาน
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมกับเครือขาย เอกชน มหาวิทยาลัย และ Thailand Towards Excellence in Clinical Trials
(ThaiTECH) โดยมีการแบง Segment ของอุตสาหกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม roadmap
มีรายละเอียดดังนี้
(1) อุตสาหกรรมการผลิต: ชีววิทยาศาสตร (life sciences) ไดแก ยาจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
(new technology, new drugs) เภสัชภัณฑ และเครื่องมือแพทย ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ชีวเภสัชภัณฑ
ทางการแพทย และวัคซีน (biopharmaceutical products) regenerative medicine เทคโนโลยีชีวภาพ (biotech)
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(2) อุตสาหกรรมการบริการ : ธุรกิจการบริหารงานวิจัยทางคลินิก (CRO) ธุรกิจศูนยวิจัยคลินิก
(CRC) ธุรกิจศูนยบริหารจัดการขอมูลงานวิจัยทางคลินิก (DMU) ธุรกิจการใหบริการจัดเตรียมขอมูลและเอกสาร
สําหรับการขึ้นทะเบียน (publisher for registration), ธุรกิจหองปฏิบัติการรองรับงานวิจัยทางคลินิก (lab center)
(3) อาชี พ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งาน เช น แพทย พยาบาล นั ก วิ จั ย นั ก ชี ว สถิ ติ เภสั ช กร
นักชีวเคมี นักวิทยาศาสตรการแพทย นักเทคนิคการแพทย นักเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกร ผูประสานงานวิจัย
ทางคลินิกนักพันธุศาสตร นักวิทยาศาสตร ผูให คําแนะนํ าปรึกษา (counselor) ซึ่งมีเปาหมายที่จะผลิ ต
บุคลากรกลุมนี้ใหไดจํานวน 2,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ป
โดย Technology ที่จะเกิดขึ้นจากการมี roadmap ไดแก
- Platform tech:
- Healthcare information services,
- Big data for theradiagnostic solutions,
- Data exchange and security solution
- Genetic testing
- Frontier tech:
- Telemedicine,
- Wearable/mobile medical device technology,
- Digital health application,
- Health care AI
ซึ่งศูนย Research Center ตนแบบ จะชวยลดความลาชาลดความลาชาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํ า วิ จั ย คลิ นิ ก โดยเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจัด การ การกํ ากั บ ดู แล การให บ ริ การทางกฎหมาย สรา งขี ด
ความสามารถในการเพิ่มหนวยงานวิจัยคลินิก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร บุคลากร หองปฏิบัติการ หนวยงาน
กํากับดูแลดานยาและ EC ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สรางฐานขอมูลแพทย ผูเชี่ยวชาญ และผูปวย
เพื่อการวิจัยทางคลินิกในประเทศที่ทันสมัย จัดเก็บตามมาตรฐาน ทําใหการขึ้นทะเบียนการวิจัยทางคลินิกของ
ไทย (Thai Clinical Trial Registry-TCTR) ไดรับการยอมรับในตางประเทศ ทั้งนี้หากเปนการจัดตั้งศูนยฯ
ขึ้ น ใหม อาจเป น ไปได ใ น 4 รู ป แบบ คื อ 1) บริ ษั ท เอกชน 2)หน ว ยงานภายใต ก ระทรวง 3) มู ล นิ ธิ
และ 4) หนวยงานภายใตเครือขายมหาวิทยาลัย
5.8 การเปนศูนยกลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ (Medical MICE)
ความเปนมา
การดําเนินการตามยุทธศาสตรประเทศที่กําหนดไวในผลผลิตหลักดานการเปนศูนยกลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) กิจกรรมหลักที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ (MICE : Meeting/Incentive/Convention/Exhibition) โดยบทบาทความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ เปนบทบาทสําคัญของสถาบันการศึกษาหรือราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ในทั่วโลกไดมีการจัดการประชุ ม
วิชาการนานาชาติในระดับ World Congress อยางสม่ําเสมอ โดยมีประเทศตางๆ เขารวมประมูลงานเพื่อเปน
เจาภาพจัดงานประชุม หากประเทศไทยไดมีการเตรียมเขารวมประมูลงาน และจัดทีมนักวิชาการและเตรียม
Proposal ที่ดี จะทําใหสามารถประมูลงานวิชาการสําคัญใหมาจัดการประชุมในประเทศไทย นําซึ่งการสราง
ชื่ อเสี ย ง การพั ฒ นาศั กยภาพทางวิ ช าการ จนนําไปสูการยกระดับ การจัดบริ การสุ ขภาพที่ มีคุณภาพและ
มาตรฐานตอประชาชนชาวไทย สรางรายไดในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการเดินทางเขามารวมประชุม
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นอกจากนี้ โรงเรียนแพทยในประเทศไทยรวม 22 แหง ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม/ชมรม/
มูลนิธิทางการแพทยร วม 31 แหง สภาวิช าชีพทางการแพทย 6 สภา และสถานพยาบาลในประเทศไทย
ตางก็มีศักยภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งที่ริเริ่มดําเนินงานดวยตนเอง หรือเขารวมประมูลงาน
(bidding) จากองคกรนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เพื่อรวมกัน
ดําเนินการในดานการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การถายทอดองคความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ
ทางการแพทยนานาชาติอยางยั่งยืนตอไป
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดําเนินการสนับสนุนรายละเอียดดังนี้
(1) สนับสนุนดานการจัดทําสารสนับสนุนการประมูลสิทธิ์ ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อประกอบการประมูลสิทธิ์เปนเจาภาพจัดการประชุม
(2) สนั บ สนุ น ด า นตราสั ญ ลั กษณเ พื่ อความเชื่อ มั่น และภาพลัก ษณข องการจั ดงานประชุ ม /
งานแสดงสินคา
(3) ประชาสัมพันธการประชุม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับดําเนินการสงหนังสือแจงเชิญ
เขารวมการประชุมและโปสเตอรประชาสัมพันธการประชุม กลุมเปาหมาย ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลภาครั ฐ และ โรงพยาบาลเอกชนทั่ ว ประเทศ และการประชาสั ม พั น ธ ก ารประชุ ม ผ า นทาง
Web Portal www.thailandmedicalhub.net
(4) สนับสนุนการประชุมวิชาการตางๆ ดําเนินการโดยการขอความอนุเคราะหบัตรโดยสารราคา
พิ เ ศษ จากบริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) สํ า หรั บ วิ ท ยากรและผู เ ข า ร ว มประชุ ม จากต า งประเทศ
ที่จะเดินทางจากจุดบินของการบินไทยมายังประเทศไทย
(5) จั ด ทํ า คู มื อ การจั ด ประชุ มวิ ช าการนานาชาติ
ทางการแพทย ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองสุ ข ภาพ
ระหวางประเทศ ไดจัดทําคูมือ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางการแพทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสํานักงาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจั ดประชุ มวิช าการและการจั ดนิ ทรรศการทางการแพทยระดับนานาชาติ
(Medical MICE) ไดแก ราชวิทยาลัย สมาคม สมาพันธ สภาวิชาชีพตางๆ ทางการแพทย โรงพยาบาล
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อให ท ราบแนวทางการเข า ร ว มการประมู ล สิ ทธิ์ ในการเป น เจ า ภาพจั ด ประชุ ม
นานาชาติ หรือกรณีตองการริเริ่มจัดการประชุมระดับนานาชาติ
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิ ทรรศการ (องค การมหาชน) (สสปน.) ในการสงเสริมใหร าชวิทยาลัย /สมาคม/สถาบัน การศึกษา/
สภาวิชาชีพ ใหเปนสมาชิก World Congress ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ใหมีสิทธิในการประมูลสิทธิ์
ในการเปนเจาภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในประเทศไทย หากหนวยงานไหนยังไมไดเปนสมาชิก
World Congress ซึ่งหากตองการจัดประชุมในประเทศไทยเปนครั้งแรก ซึ่งจะพัฒนาเปน secretarial body
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สามารถแจงขอมูลมาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมฯจะรวมกับ สสปน. ในการผลักดันใหเปนสมาชิก
World Congress ตอไป
ปญหาและอุปสรรค
ปจจัยภายใน
1) ระยะเวลาติดตอประสานงานกับหนวยงานกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกระชั้นชิดเกินไป
2) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับเอกสารภายในหนวยงานลาชาสงผลตอระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินกิจกรรม ทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไวไดตามเปาหมาย
3) องคความรูของผูมีสวนเกี่ยวของกับในการจัดการความรูในองคกรภายในหนวยงานมีขอจํากัด
4) ปญหาความไมเขาใจในรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน การลงทะเบียน
การใหขอมูลเพิ่มเติม เปนตน
ปจจัยภายนอก
1) การดําเนินงานรวมกับหลายภาคสวน และการบริหารจัดการการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
อํานาจการตัดสินใจตองผานความเห็นชอบของแตละสภาวิชาชีพ ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานลาชาได
2) ฐานข อ มู ล ของระบบนํ า เข า เว็ บ ไซต ยั ง ไม ส มบู ร ณ ถู ก ต อ ง ครบถ ว นตามเป า หมาย
ของการดําเนินโครงการ
3) ผูแทนจากสภาวิชาชีพ และหนวยงานที่เกี่ยวของสงแบบตอบรับเขารวมประชุม แตไมมาเขา
รวมในวันที่จัดประชุม
แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค
1) ควรจัดทําแผนดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา และขั้นตอน เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) ควรศึกษาวิธี การนําเขาขอมู ลลงเว็บ ไซต หรือประสานงานกั บกลุ มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนําเขาขอมูลลงเว็บไซตไดอยางครบถวนและครอบคลุม
3) เพิ่มกลุมเปาหมายของผูมีสวนรวมและผูมีสวนเกี่ยวของกับนโยบาย ASEAN
4) ปญ หาความไม เข า ใจในรายละเอีย ดการปฏิบัติงานของบุคลากร ดําเนิน การแกไขโดย
จั ด ทํ าใบมอบหมายงานทุ กครั้ งก อนปฏิ บั ติ งาน และควรมีการพูดคุย ชี้ แจงทํา ความเขาใจกอนปฏิ บัติงาน
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันและใหงานออกมามีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะการจัดโครงการครั้งตอไป
1) ควรจัดทําแผนดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา และขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) หลังจากดําเนินการจัดโครงการควรมีการประชุมเพื่อหาจุดออน จุดแข็ง และจุดที่สามารถ
พัฒนาไดในโครงการ เพื่อการพัฒนางานใหมีคุณภาพมากขึ้น
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6. การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
6.1 การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อวางจําหนายในประเทศ และตางประเทศ (Product Hub)
ความเปนมา
1. ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
(พ.ศ. 2560 - 2569) ในระยะ 10 ป (ฉบับที่ 3) โดยกําหนดโครงการ Quick Win เพื่อขับเคลื่อน
ในเรื่อง Herbal Product ของอภัยภูเบศร Model ซึ่งจะสามารถนํา Model ดังกลาวมาใชเพื่อใหเกิดการ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพของไทยเพื่อวางจําหนายในตางประเทศ
2. ตามแผนแมบ ทแหงชาติว าด วยการพั ฒนาสมุนไพรไทย ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
(ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเขมแข็ง
ของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรอยางยั่งยืน มาตรการที่ 5 การสงเสริมและ
พัฒนาสมุนไพร Product Champion ไดแบงมิติสมุนไพรที่มีศักยภาพออกเปน 3 มิติ ไดแก ดานศักยภาพ
ดานความตองการ และดานความนาสนใจในอนาคต ซึ่งปจจุบันรัฐบาลใหการสนับสนุนสมุนไพร Product
Champion 4 ชนิด ไดแก กระชายดํา ขมิ้นชัน บัวบก และไพล รวมทั้งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรในวงเงิน 1,258 ลานบาท
3. ด ว ยกงสุ ล ใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส และคณะฯ ได เข าพบอธิบ ดีก รมสนั บ สนุน บริ การ
สุขภาพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบูรณาการภายใตนโยบาย Medical Hub
รองรั บตลาดสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งเป นภารกิ จสําคัญ ของหนว ยงานรัฐ บาลไทยกับตางประเทศ ในดานบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพระดับ สากล การบริ การเพื่ อสงเสริ มสุ ขภาพที่ มีชื่อเสี ยงดานนวดไทย/ สปาไทย
รวมทั้งผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยและมีขอสรุปเกี่ยวกับดานสมุนไพรไทยวา เห็นควรใหมีการ
พัฒนาBranding และมี Outlet ผลิตภัณฑสมุนไพรจากประเทศไทย โดยใหมีการเจรจากับองคการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA) ในกรณีของยาสมุนไพรไทย ใหมีการจัดการโฆษณาประชาสัมพันธใหมีการนําเขา
ผลิตภัณฑสุขภาพจากประเทศไทยเพื่อใชในรานนวดไทย/ สปาไทย เชน กระบวนการในการนําเขาผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ ขอหาม/ ขอจํากัด เชน เปนผลิตภัณฑ Organic โดยผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการ ไดแก ลูกประคบ/
Essential oil ใหมีการแสดงความพรอมในการสงออกสมุนไพรไทย
4. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวั นที่ 25 ธั นวาคม 2560 เห็น ชอบในหลักการใหมีการสง เสริ ม
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อวางจําหนายในตางประเทศ (Outlet) และพัฒนา Product Outlet
จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศไทย โดยใหดําเนินการ 1) พัฒนา outlet ที่มีอยูเดิม หรือจุดที่รัฐบาล
ใหการสงเสริม 2) จัดตั้ง shop ใน modern trade และสนามบิน (Duty free) โดยมุงเนนในเมืองทองเที่ยว
หลักและเมืองรองที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความนิยม โดยใชยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตจาก
Product champion เชน กระชายดํา ขมิ้นชัน บัวบก ไพล ที่ไดคุณภาพมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ผาน
GMP และสินคา OTOP ซึ่งเปนที่ตองการของผูบริโภค โดยมอบหมายใหฝายเลขาฯ ประชุมหารือรูปแบบ
แนวทางในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ผลการดําเนินงาน
1. มติ ที่ ป ระชุ ม หารื อ เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบผลิ ตภั ณฑ สุ ข ภาพสํ าหรั บ วางจํ าหน า ยในประเทศ
และตางประเทศ
2. (Product Outlet) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet ในประเทศในรูปแบบของ Branding Shop พรอมทั้ง
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พิ จ ารณาคั ด เลื อกผลิ ตภั ณฑ สิ น ค า OTOP
ด านสุ ขภาพที่ มี ศั กยภาพเพื่ อนํ ามาพั ฒ นาวางจํ าหน ายใน
Product Outlet รวมทั้งพิจารณากฎหมาย/กฎ/ระเบียบการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในตางประเทศ
และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ในครั้งตอไป
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศไดเ ดิน ทางไปหารือในการ
ขอสนับสนุนพื้นที่การจัดตั้ง Product Outlet และการคัดเลือกผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อวางจําหนายในประเทศ
ร ว มกั บ กระทรวงพาณิ ชย สมาคมผู ค า ปลี ก ไทย เอเชี ย ที ค เดอะริ เ วอร ฟ ร อ นท กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีขอสรุป ดังนี้
3.1 สรุ ป ผลการประชุ มหารื อกั บ กระทรวงพาณิ ช ย เรื่ อง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ดตั้ ง
Product Outlet สํ าหรั บวางจํ าหน ายผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพในประเทศ เมื่ อวั นที่ 10 พฤษภาคม 2561
โดย กระทรวงพาณิชยมี Outlet อยูเดิมในลักษณะ Farm Outlet / Outlet ในสนามบิน และรานตนแบบโดย
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1) กรมการคาภายในเห็นดวยในการพัฒนา Outlet ที่มีอยูเดิม (Farm Outlet) 43 แหง
ใน 23 จังหวัด ซึ่งจําหนายสินคาการเกษตรที่ยังไมแปรรูปและสินคาที่แปรรูปแลวบางสวนโดยจะดําเนินการ
คัดเลือก Outlet ที่ตั้งอยูใน 12 เมืองตองหามพลาด และ 12 เมืองตองหามพลาด พลัส เพื่อเปน Outlet
นํารองในการพัฒนาวางจําหนายผลิตภัณฑ สุขภาพ โดยในเบื้องตนจะให Farm Outlet ที่จังหวัดสระบุรี
นํารองเป น Outlet ตนแบบ รวมทั้งใหมีการพิจารณางบประมาณและการออกแบบแพคเกจ (Packaging)
ผลิตภัณฑในการพัฒนาวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ และ 2) กรมพัฒนาธุรกิจการคาเห็นดวยในการพัฒนา
Outlet ที่มีอยูเดิมในสนามบินนานาชาติ 3 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง
และทาอากาศยานภูเก็ต และรานตนแบบ 6 แหง เชน รานภูมิใจไทย และรานตํารับไทย เปนตน ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาดําเนินการอยู ซึ่งวางจําหนายสินคา OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว

3.2 สรุ ป ผลการประชุ มหารือกับสมาคมผูคาปลีกไทย เรื่อง การพัฒ นารู ปแบบการจั ดตั้ ง
Product Outlet สําหรับวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และวันที่
18 พฤษภาคม 2561 โดยสมาคมผูคาปลีกไทยมีสมาชิก ไดแก Big C /Loft / The Mall /Home Pro /
Central / CRC Thai WatSadu/ Robinson/ Tesco Lotus / CP /Tops/ Family Mart โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นดวยในการพัฒนา Product Outlet ในหางคาปลีก ภายใตแนวคิด Thai Herb Corner โดยเปนการ
บูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐและผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งใหมีการกําหนดตราสัญลักษณกลาง (Logo)
เพื่อวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในลักษณะ Branding Shop รวมทั้งมีการสงเสริมใหมี Tax/Vat Refund
และทําการตลาดประชาสัมพันธ โดยบูรณาการรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ในการประชาสั มพั นธ ในเส นทางท องเที่ ยว การประชาสั มพั นธ ผานทางสถานเอกอั ครราชทู ต
ตางประเทศประจําประเทศไทย รวมทั้งการประชาสัมพันธออกบูธในตางประเทศ
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3.3 สรุปผลการประชุมหารือกับเอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท เรื่อง การจัดตั้ง Product Outlet
สําหรับวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นดวย
ในการพัฒนา Product Outlet โดยการจัดสรรมุม/รานใหมีการวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ ในลักษณะ
แคมเปญหรืออีเวนทพิเศษ ซึ่งคัดเลือกผลิตภัณฑจาก 1) ผลิตภัณฑจาก Product Champion ไดแก กระชายดํา
ขมิ้ น ชั น บั ว บก และไพล 2) ผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ระดั บ 4 – 5 ดาว และ 3) ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากทอ งถิ่ น เช น
พืชประจําถิ่นที่มีชื่อเสียง และใหมีการประชาสัมพันธอยางเต็มรูปแบบรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสงเสริมใหมี Tax Refund สําหรับการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพ

3.4 สรุปผลการประชุมหารือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือก
ผลิตภัณฑสินคา OTOP เพื่อวางจําหนายใน Product Outlet เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุม
มีมติ เห็นดวยในการคัดเลือกผลิตภัณฑสินคา OTOP ระดับ 4 – 5 ดาว เพื่อวางจําหนายใน Product Outlet
โดยในเบื้องตนจะคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจาก Product Champion 4 ชนิด ไดแก กระชายดํา
ขมิ้นชัน บัวบก และไพล รวมทั้งพืชประจําถิ่นที่มีความโดดเดน และมีการกําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑในการ
คัดเลื อกผลิ ตภั ณฑเป น Business Model และจัดทําเปนคูมือ เพื่อทํา Business Matching ระหว าง
ผูประกอบการและสมาคมศูนยการคาไทย/สมาคมผูคาปลีกไทย/เอเชียทีค

3.5 สรุปผลการประชุมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณา
กฎหมาย/กฎ/ระเบียบการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศและตางประเทศ (Product Outlet) เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2561 โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ด ว ยในการวางจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพในประเทศ
และตางประเทศ โดยใหพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ (Product) 1) Premium Product (กรมแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก) 2) Prime Minister Herbal Award (กรมแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก)
3) Thailand Trust Mark 4) Farm Outlet (กระทรวงพาณิชย) 5) OTOP 4-5 ดาว : OTOP Premium /
OTOP Classic (กระทรวงมหาดไทย) และ 6) Quality Award / ฐานขอมูลการจดแจง (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) มีสถานที่วางจําหนาย (Outlet) ในประเทศ ไดแก 1) หางสรรพสินคา (สมาคมศูนยการคาไทย)
2) Community Mall (สมาคมผูคาปลีกไทย) 3) Convenience Store (สมาคมผูคาปลีกไทย) 4) สนามบิน
(กระทรวงพาณิ ช ย ) 5) Shop ต น แบบ (กรมการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลื อ ก) 6) Shop
ในโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทั่วไป (กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก) (พิจารณากฎระเบียบ
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ที่เกี่ยวของ) 7) Farm Outlet (กระทรวงพาณิชย) และ8) รานขายยา (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
และสถานที่วางจําหนาย (Outlet) ในตางประเทศ ไดแก 1) ประเทศจีน 2) ประเทศเดนมารก และ 3) Los Angeles

3.6 สรุปผลการประชุมหารือกับสมาคมศูนยการคาไทย เรื่อง การจัดตั้ง Product Outlet
สําหรับวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศ 4 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท สยามฟว เจอรดีเวลอปเมนท
จํา กัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารศูนยการคา เอสพลานาด รัชดาภิเษก โดยที่ประชุมมีมติเห็นดวยในการจัดตั้ง
Product Outlet โดยไดมีการเสนอพื้นที่ 2 แหง ไดแก 1) เอสพลานาด รัชดาภิเษก และ 2) ดิ อเวนิว พัทยา
โดยตองมีการ Business Matching กับผูประกอบการในการกําหนด Business Model และรายละเอียด
ตางๆ ซึ่งเอสพลานาด รัชดาภิเษกมีความสนใจในการนําผลิตภัณฑจาก Farm Outlet มาจัดเปน Event
นอกจากนี้สมาคมฯ จะดําเนินการแจงเวียนสมาชิกเพื่อสอบถามความประสงควาศูนยการคาใดตองการเขารวม
โครงการฯ โดยภายหลังจากการแจงเวียนมีศูนยการคาแปซิฟค พารค ศรีราชาสนใจเขารวม
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมีกําหนดการเดินทางไปราชการ
ณ ราชอาณาจั ก รเดนมาร ก ระหว า งวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 จึ ง ได มี ก ารเตรี ย มการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาความเป น ไปได ใ นการนํ า
ผลิตภัณฑสุขภาพไปวางจําหนายที่ราชอาณาจักรเดนมารก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2561 โดยที่ประชุ มมีมติเห็นชอบใหนํ าผลิ ตภัณฑส มุนไพร หรื อไม ใช สมุน ไพร
ไดแก 1) เครื่องสําอาง เชน Skin Care 2) ผลิตภัณฑนวด/สปา และ 3) อาหาร
เพื่ อ สุ ข ภาพ โดยเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อ อร แ กนิ ค และเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
ไปวางจําหนายที่ประเทศเดนมารก พรอมทั้งใหมีการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดเขาประชุมรวมกับ Ms.Jeanette Aaen ประธานกรรมการบริหาร
และผูอํานวยการฝายจัดซื้อจากหางสรรพสินคา ILLUM เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หางสรรพสินคา
ILLUM ราชอาณาจักรเดนมารก โดยมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
5.1 พัฒนา Business Model กับผูประกอบการฝายไทยที่มีความพรอม โดยสงเสริม พัฒนา
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ อาทิ เชน โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร/ภาคเอกชน
5.2 สงเสริมใหผูประกอบการชาวไทยที่มีความพรอมและสนใจ พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพดาน
สมุนไพรไทยใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ EU และของกลุมประเทศนอรดิกตามที่กําหนดไว
5.3 ใหผูประกอบการดําเนินงาน Business Matching กับรายชื่อ Agent ของทางหางสรรพสินคา
ILLUM
5.4 ให Agent นํ าตั ว อย างของผลิ ตภั ณฑ เสนอให ห าง ILLUM เพื่ อคั ด เลื อก เช น
กลุม Skin Care / Cosmetic/ อาหาร เปนตน
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6. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวั นที่ 1 มิ ถุนายน 2561 เห็ นชอบในหลักการรู ปแบบในการจั ดตั้ ง
Product Outlet และการคัดเลือกผลิตภัณฑสุขภาพที่มีศักยภาพเพื่อนํามาพัฒนาวางจําหนายใน Product Outlet
ในประเทศและต า งประเทศ โดยให มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานร ว มกั บ ผู ป ระกอบการภาคเอกชน
และหน วยงานที่เกี่ ยวของ จั ดทํา Business Model และดําเนินการจับคูทางธุรกิจ (Business Matching)
เป น โครงการนํ าร อ งร ว มกั บ เอเชี ย ที ค สมาคมผู ค าปลี กไทย สมาคมศู น ย การค าไทย กระทรวงพาณิ ช ย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
7. มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการเพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รับทราบความกาวหนา
ของการดําเนินงานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับวาง
จําหนายในประเทศและตางประเทศ (Product Outlet) และมอบหมาย
ให ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ จั ด ทํ า รายชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product)
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และทํา Business Matching ระหวาง
ผูประกอบการและสถานที่วางจําหนาย (Outlet) เพื่อนํารองในการ
จัดตั้ง Product Outlet
8. มติที่ประชุมเพื่อดําเนินการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ในการจําหนายผลิตภัณฑ
สุขภาพ (Product Outlet) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ใหมี การดําเนินการใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การพัฒนา
รานที่มีอยูเดิมใน Modern Trade ไดแก ราน Pure ในบิ๊กซีซึ่งจําหนายสินคาของเจาพระยาอภัยภูเบศร
และสิ นค าอื่ นๆ และร านภู มิใจไทย/ ตํ ารั บไทย ในการเข าร วมเป ด Outlet ที่ เอสพลานาด รั ชดาภิ เษก
และ 2) การจั ดสรรพื้ นที่ใหม สําหรั บผู ประกอบการที่มีความพรอม ในรูปแบบ Shop/ Corner/ Shelf
ซึ่งใหภาครัฐคัดเลือกสินคาที่มีความเหมาะสมกับแตละสถานที่ พรอมทั้งพิจารณาประเด็นโครงสรางของราคา
สินคา การจัดทํา Business Model การมอบสัญลักษณกลาง (Logo) และบูรณาการรวมกับกระทรวงทองเที่ยว
และกีฬาประชาสัมพันธเปนเสนทางทองเที่ยวในประเทศไทย
9. ภายในเดือนตุลาคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ
จะมีการนํารองนําโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรไป Business Matching กับเอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท
และศูนยการคาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เพื่อจัดตั้ง Product Outlet วางจําหนายผลิตภัณฑของโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร
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ง. ผลสําเร็จของนโยบาย Medical Hub (ภารกิจดานตางประเทศ)
7. การดําเนินงานภายในประเทศ
7.1 การศึกษาดูงานและการจัดประชุมใหความรูคณะผูศึกษาดูงานจากตางประเทศในกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
7.1.1 โครงการสื่อสารมวลชนเศรษฐกิจสาธารณรัฐเช็กเยือนไทย ระหวางวันที่ 28 – 29
พ.ย. 2561
ความเปนมา
ตามหนังสือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ที่ 12001/108 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561
แจงวา สถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงปราก จะดํ าเนิ นโครงการนําสื่ อมวลชนสายเศรษฐกิจ สาธารณรัฐ เช็ก
เยื อนไทย โดยมี วัต ถุป ระสงค เพื่ อเสริมสรางและประชาสัมพัน ธภ าพลั กษณของประเทศไทยใหเปน ที่รู จั ก
ในสาธารณรัฐเช็ก และขอความอนุเคราะหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาจัดบรรยายสรุป และนําคณะฯ
เขาเยี่ยมชมสถานพยาบาล โรงงานดานวิจัยและพัฒนา หรือโรงงานผลิตอุปกรณการแพทยที่มีความพรอม
ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
ผลการดําเนินงาน
1. รายชื่อคณะสาธารณรัฐเช็ก
1. นาย Peter Kozlicek ผูสื่อขาวดานเศรษฐกิจสํานักขาวเช็กทีวี (Ceska Televize)
2. นาย Jan Stuchlik บรรณาธิการนิตยสารเศรษฐกิจ รายวัน E15
3. น.ส. Adela Skoupa ผูสื่อขาวหนังสือพิมพิ์เศรษฐกิจรายวัน Hospodarske Noviny
4. นาย Vadim Fojtik ผูสื่อขาวนิตยสารเศรษฐกิจรายสัปดาห Euro
5. นาย Petr Simunek นิตยสาร Forbes
6. น.ส. คคนางค อัมระนันทน ที่ปรึกษา สถานอัครราชทูต ณ กรุงปราก
2. ขอมูลในการสัมภาษณจากสื่อมวลชน สาธารณรัฐเช็กทางดาน Medical Hub
ประเทศไทยมี ชื่ อ เสี ย งทางด า นการท อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย แ ละโครงสร า งเศรษฐกิ จ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงเปนการพัฒนารูปแบบใหมเรียกวา ไทยแลนด 4.0 การสรางนวัตกรรมรวมถึงการสรางคุณคา
ทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและการพัฒนาประกอบดวย 4 ผลผลิตหลักคือ 1.ดานสงเสริมสุขภาพ 2.ดานการ
บริ การทางการแพทย 3. การศึ ก ษาทางการแพทย 4.ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ เนื่องจากนโยบายการ
ทองเที่ ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมาจากการขยายตั วของการทองเที่ยวเชิงการแพทยห รือเชิงสุขภาพ
(Medical Tourism) ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ ในบางกรณีก็มีการผสมผสานบริการดานการรักษาพยาบาล
และการพั กฟ น กั บ การท องเที่ ย วด ว ยการที่ป ระเทศไทยเปน แหลงทองเที่ย วที่เ ปน ที่นิย มของชาวตางชาติ
และเปนประเทศที่เปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาลงทุนและทํางานอยางกวางขวาง
3. ขอไดเปรียบหรือจุดแข็งของโรงพยาบาลไทย มี ๓ ประเด็นใหญๆ ประกอบดวย
๑) ความสามารถในการรักษาของแพทยไทย
๒) ไทยถือวามีประสิทธิภาพในการรักษาสูงติดอันดับโลก
๓) การใหบริการทางการตอนรับ (Hospitality) ที่ดีของไทย
4. สรุปผลการดําเนินงาน
1. สัมภาษณการเปน Medical hub ของประเทศไทยโดยผูอํานวยการกองสุขภาพระหวาง
ประเทศ ณ หองประชุมรับรอง ชัน้ 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. รับทราบขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย Medical hub ของประเทศไทย และการบริการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทย
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3. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลยันฮี บริษัทสยามไอโอไซเอนซ จํากัด โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
และโรงเรียนวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)
5. ขาวและกิจกรรม

เยี่ยมชมโรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบลยันฮีและMedical Hub

สัมภาษณ์การดําเนินงาน Medical hub

7.1.2 โครงการทําขาวประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
ความเปนมา
สํานักขาวเกาะสันติภาพ ประเทศกัมพูชา มีโครงการทําขาวประชาสัมพันธประเทศที่ไดรับความ
นิยมจากชาวกัมพูชาดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวม 6 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม
เกาหลีใต และจีนซึ่ง สํานักขาวฯ ประสงคเยือนไทยเพื่อทําขาวประชาสัมพันธเปนประเทศแรก โดยขอความ
อนุ เ คราะห ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่ อ ขอเข า สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 31
พฤษภาคม 2561 ในหั ว ข อ “การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ขภาพของไทย” เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า วิ ดี โ อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน 6 ประเทศ ใหแกชาวกัมพูชาไดรับทราบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดจัดประชุมเพื่อใหความรูนโยบายดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศเทศ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ใหกับคณะผูสื่อขาวจากสํานักขาวเกาะสันติภาพ ประเทศกัมพูชา
ผลการดําเนินงาน
กองสุขภาพระหวางประเทศไดใหขอมูลและชี้แจงนโยบาย Medical Hub และการทองเที่ยว
เชิ ง สุ ขภาพในประเทศไทยแก สํ า นั ก ข า วเกาะสั น ติ ภ าพ ประเทศกั ม พูช า และเนื่ องจากชาวกั ม พู ช านิ ย ม
เดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในไทยเปนจํ านวนมาก กองสุขภาพระหว างประเทศได ชี้แจงนโยบาย
การขยายเวลาพํ า นั ก ในประเทศไทยรวม 90 วั น ในกรณี เ ดิ น ทางเข า มารั บ การรั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ
กลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมทั้งมอบคูมือการปฏิบัติงานดังกลาว รวมถึงการตอบ
ขอคําถามตางๆ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแกสํานักขาวเกาะสันติภาพ ประเทศกัมพูชา
เพื่อสงเสริมนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
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8. การดําเนินงานในตางประเทศ
8.1 สรุ ป ผลการเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ เพื่ อ เข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Service: CCS) ครั้งที่ 88 ระหวาง
วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 ณ เสียมราฐ ราชอาณาจักรราชอาณาจักรกัมพูชา
ความเปนมา
ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย ดวนที่สุด ที่ พณ 0603/ ว 4020 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดแจงใหกระทรวงสาธารณสุขสงผูแทนเขารวมการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Service: CCS) ครั้งที่ 88 ระหวางวันที่
9 - 13 ตุลาคม 2560 ณ เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการประชุมจะประกอบดวยการประชุม CCS
ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องการจัดทําขอผูกพันเปดตลาดบริการชุดที่ 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการ
ประชุมคณะทํางานดาน MRAs และคณะทํางานรายสาขาบริการตางๆ ซึ่งกระทรวงฯมอบหมายใหกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) เปนผูแทนเขารวมการประชุม จํานวน 2 ราย ไดแก (1) นายแพทย
สุชาติ เลาบริพัตร ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ (2) นางสาวภาวิณี สังขบูรณ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองสุขภาพระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เขารวมเปนผูแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Service : CCS)
ครั้งที่ 88 (2) เขารวมเปนผูแทนในการประชุมคณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพแพทย (AJCCM) /
ทันตแพทย (AJCCD) และพยาบาล (AJCCN) และ (3) เขารวมเปนผูแทนในการประชุม Healthcare Service
Sectoral Working Group (HSSWG)
ผลการดําเนินงาน
จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee
on Service: CCS) เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ เสียมราฐ ราชอาณาจักรราชอาณาจักรกัมพูชา
สามารถสรุปสาระสําคัญของการประชุมไดดังนี้
(1) คณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพพยาบาล (AJCCN) ครั้งที่ 25 : ประเทศสมาชิกอาเซียน
สวนใหญไดดําเนินการบรรจุสมรรถนะหลักวิชาชีพพยาบาลในอาเซียน (ANCCC) ลงในสมรรถนะหลักวิชาชีพ
พยาบาลแหงชาติ (NNCC) ของแตละประเทศแลว ไมวาจะบรรจุเปนหัวขอหลัก หรือเปนองคประกอบ ซึ่งที่ประชุม
ไดเสนอวา 5 โดเมนของสมรรถนะหลักดังกลาวควรที่จะถูกบรรจุอยูใน NNCC ในลักษณะโดเมนหรือหัวขอหลัก
และประเทศสมาชิกสามารถเพิ่มโดเมนหรือหัวขอหลักใน NNCC ของประเทศตนเองไดตามความจําเปน
(2) การประชุมคณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพแพทย AJCCM ครั้งที่ 21 : ภายใตการ
ดําเนินการตามหลักสูตรพื้นฐานทางการแพทย ประเทศสมาชิกตองใหขอมูลเกี่ยวกับ จํานวนของโรงเรียน
แพทย และจํ า นวนของแพทย ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาย อ นหลั ง 5 ป ตั้ ง แต ป พ .ศ.2556 เพื่ อ พิ จ ารณาอั ต รา
การลนตลาดของบุคลากรทางการแพทย
(3) การประชุมคณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพทันตแพทย ครั้งที่ 20 (AJCCD) : ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะรวมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศเพื่อพิจารณาประเด็นระหวางประเทศ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับมาตรฐานทางทันตกรรมของอาเซียนกอนที่จะนํามาใชในการประชุมครั้งตอไป
(4) กรอบแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ e-Health ประเทศสมาชิกอาเซียนบางสวน
เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว แตอยางไรก็ตามไดมีการเสนอขอจํากัด ดังนี้
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อาศัยอยู

- การปกปดความลับของผูปวยเปนสิ่งสําคัญมากและถูกปองกันโดยกฎหมายของประเทศที่ผูปวย

- กฎหมายนั้นสามารถมีอํานาจบังคับใชไดภายในประเทศ
- ความลับของผูปวยเมื่อดําเนินการโดยบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ จะไมสามารถรับรองได
- การรักษาความปลอดภัยของขอมูลผูปวยจะมีความซับซอนเมื่อถูกดําเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่ง
จะไมสามารถควบคุมโดยผูใหบริการได
- ดวยเหตุนี้การสงตอขอมูลความลับของผูปวยไมสามารถทําไดในระบบปฏิบัติการ
- การรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนสิ่งที่ประเทศและรัฐบาลตองพิจารณาและไมสามารถ
ตัดสินใจในระดับ HSSWG ได ดวยเหตุนี้ประเทศสมาชิกจําเปนตองมีการหารือภายในประเทศกอน โดยที่
ประชุม มอบหมายให ป ระเทศสมาชิ กหารื อภายในประเทศและเสนอแนวทางในการดํ าเนิ น การเบื้ อ งต น
และสงตอเลขาธิการอาเซียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
(5) กิจกรรมความรวมมือเพื่อสงเสริมการดําเนินงาน MRAs : ประชุมจะมีการทบทวนอีกครั้ง
หนึ่งใน action line ใน HSSWG 2025 Work Plan เพื่อกระชับกิจกรรมความรวมมือระหวาง PRAs
และภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินการ MRAs และการตัดสินใจสําหรับประเทศสมาชิกในการใหขอมูล
กิจกรรมความรวมมือ เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน MRA ในการประชุมแตละป ซึ่งที่ประชุมไดรองขอใหประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง หมดให ทํ า รายชื่ อ ของกิ จ กรรมต า งๆที่ จ ะช ว ยกระตุ น การทํ า งานของ MRA ในป
พ.ศ. 2559 - 2560 เพื่อบันทึกไวสําหรับการประชุมครั้งถัดไป
(6) เว็บไซตการบริการดานสุขภาพอาเซียน และ
คณะทํ า งาน : อิ น โดนี เ ซี ย ได แ จ ง ต อ ประชุ ม ถึ ง สถานะความ
เคลื่ อ นไหวของเว็ บ ไซต โดยเน น หนั ก ในเรื่ อ งการขาดข อ มู ล
อั พ โหลดของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และการลงข อ มู ล
ผูประสานงานของประเทศกัมพูชา ลาว และพมา ที่ประชุมพบวา
ประเทศสมาชิกบางประเทศเกิดปญ หาในการอัพโหลดขอมูลลง
เว็บไซต รวมถึงการแปลขอมูลจากภาษาประจําประเทศเปนภาษาอังกฤษดวย โดยอินโดนีเซียไดใหขอมูลการ
ติดตอกับ Webmaster (helpdesk.ahsc@gmail.com) ที่จะสามารถใหความชวยเหลือกับประเทศสมาชิกใน
การอั พโหลดข อมู ล ลงเว็ บ ไซต ได ซึ่ งที่ ป ระชุมไดรองขอใหป ระเทศสมาชิกอัพโหลดขอมูล ใหส มบูร ณกอ น
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ : ภายหลังจาการประชุมดังกลาว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรับการประสานงาน
เป น การภายในจากกรมเจรจาการค า ระหวางประเทศ วาทางประเทศอิน โดนีเซีย เสนอใหแตล ะประเทศ
นําขอมูลดานการจัดทําแพคเกจดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประชาสัมพันธลงในเว็บไซตดวย หากประเทศ
สมาชิกเห็นดวยจะนํามาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating
Committee on Service: CCS) ในครั้งถัดไป
ประเด็นที่จะตองขับเคลื่อนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (Outcome)
(1) การอัพโหลดขอมูลวิชาชีพทางการแพทยของประเทศไทย ไดแก แพทยสภา ทันตแพทยสภา
และสภาการพยาบาล ลงในเว็บไซตการบริการดานสุขภาพอาเซียน ASEAN Healthcare Service Website
ของประเทศอินโดนีเซีย โดยใหอัพโหลดขอมูลใหสมบูรณกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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(2) การจัดทํากรอบแนวคิดดาน Health Tourism และ e-Health ของประเทศสมาชิก
โดยใหมีการหารือรวมกันภายในประเทศ และเสนอแนวทางในการดําเนินการเบื้องตนสงตอเลขาธิการอาเซียน
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
(3) กิจกรรมความรวมมือเพื่อสงเสริมการดําเนินงาน MRAs โดยรองขอใหประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมดให ทํ ารายชื่ อของกิ จกรรมต างๆที่ จะช วยกระตุ นการทํ างานของ MRA ในป พ.ศ.2559 - 2560
เพื่อบันทึกไวสําหรับการประชุมครั้งถัดไป
ผลการดําเนินงาน
(1) กองฯ ได ดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม คณะกรรมการเตรี ย มการรองรั บ การเคลื่ อ นย า ย
ของผูประกอบการวิชาชีพดานสุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาขอมูลจาก outcome ที่ไดรับ
จากการประชุ ม CCS ไปขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานอย า งเป น รู ป ธรรมตามมติ ที่ ป ระชุ ม ในเรื่ อ งดั ง นี้
(1) การบริหารจัดการขอมูลนําเขาเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน ASEAN Healthcare Service Website
(2) Concept paper e-Health ของประเทศไทย เพื่อเสนอ HSSWG/CCS และ (3) Concept paper
Health Tourism ของประเทศไทย เพื่อเสนอ HSSWG/CCS
(2) กองฯ ไดอัพโหลดขอมูลของสภาวิชาชีพไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ลงในเว็บไซตการบริการ
ดานสุขภาพอาเซียน ASEAN Healthcare Service Website ของประเทศอินโดนีเซียเรียบรอยแลว

8.2 โครงการประชุ มความร วมมื อไทย-จี นเพื่ อการแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยี ด านการคุ มครอง
ผูบริโภคดานบริการสุขภาพการแพทยแผนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 22-25 เมษายน 2561
ความเปนมา
ภายใตวาระแหงการพัฒนาอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนประเทศหนึ่งในกลุมอาเซียน + 3 ที่มีพันธะกรณีความรวมมือดังกลาว และไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมใหมีความเขมแข็งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใตกรอบการพัฒนาเสนทางสายไหม
ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiate) โดยมีกลุมกิจการรักษาพยาบาลเปนหนึ่งในพันธะกรณีดังกลาว
การประกอบโรคศิ ลปะสาขาการแพทย แผนจี น ของประเทศไทย ได รั บการควบคุ มมาตรฐาน
การประกอบกิ จการภายใต พระราชบั ญญั ติ การประกอบโรคศิ ลปะ พ.ศ.2542 โดยสํ านั กสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิ ลปะ กรมสนั บสนุ นบริการสุขภาพ เปนหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ ขับเคลื่อนภารกิ จตาม
กฎหมาย และการพัฒนาทางวิชาการโดยความรวมมือกับสมาคมการแพทยแผนจีนแหงประเทศไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับ
สมาคมการแพทยแผนจีนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Tianjin University of Chinese Medicine
1
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มาอยางยาวนานและตอเนื่อง โดยในปจจุบันศาสตรการแพทยแผนจีนไดมีการยกระดับจากการเปนศาสตร
การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) เปนการแพทยผสมผสาน (Complimentary Medicine)
ที่ใชรวมกับการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน โดยมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชอยางมีความกาวหนา
ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําโครงการประชุมความรวมมือ
ไทย-จี น เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ด า นการคุ มครองผู บ ริ โ ภคด านบริ การสุ ข ภาพการแพทย แผนจี น
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 22-25 เมษายน 2561 ขึ้น เพื่อใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดมีความรวมมือกับสถาบันวิชาการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี
ดานการแพทยแผนจีนรวมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานศาสตรการแพทยแผนจีนในประเทศไทย ใหมีความทันสมัย
ได รั บการขั บเคลื่ อนอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความกาวหน ามากยิ่งขึ้น รวมทั้ งเสริมสรางโอกาสใหบุคลากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเกิดการเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการพัฒนาการแพทย
แผนจี นของประเทศไทยในทางการแพทย ผสมผสาน ซึ่ งจะเป นการช วยสนั บสนุ นการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ
และการศึ กษาวิ จัยภายใตกรอบการพัฒนาเส นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiate)
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอีกทางหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของโครงการ
1.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผสมผสานศาสตรการแพทยแผนจีนกับการแพทยแผนปจจุบัน
1.2 เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละประสบการณ ข องบุ ค ลากรกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
ในการพัฒนามาตรการและกระบวนการบังคับใชกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนจีน
ของประเทศไทย
1.3 เพื่ อเสริ มสร า งความรว มมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒ นาการประกอบโรคศิล ปะ
สาขาการแพทยแผนจีน สอดคลองตามวาระการพัฒนาดานสุขภาพในกลุมอาเซียน + 3
2. พันธะกรณี ความรวมมือภายใตเสาสังคมและวัฒนธรรม ASEAN + 3 และกรอบแนวทาง
การพัฒนาเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiate)
3. ผูเขารวมโครงการ จํานวน 6 คน ดังนี้
3.1 นายแพทยธงชัย กีรติหัตถยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.2 ทันตแพทยอาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก สถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
3.3 นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
3.4 นางดรุณี วัชรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
3.5 นางสมพร มีเสถียร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
3.6 นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
1

1

1

1

1

4. งบประมาณ
งบรายจายอื่ นเพื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศของสํ านักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ ปงบประมาณ ๒๕61 จํานวนเงิน 220,800 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดรอยบาทถวน)
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5. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
จากการศึกษาดูงานแลประชุมความรวมมือระหวางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับหนวยงาน
และสถาบันการแพทยแผนจีนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดผลลัพธของโครงการฯ โดยสรุปได ดังนี้
5.1 บุคลากรกรมสนั บสนุน บริการสุขภาพ ไดรับการพัฒ นาศักยภาพดานการคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการสุขภาพศาสตรสาขาการแพทยแผนจีน
5.2 แนวทางการจัดการความรูดานการควบคุม กํากับมาตรฐานการแพทยแผนจีนในการ
ใหบริการผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบัน
5.3 ความสัมพันธอันดีและความรวมมือไทย-จีน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอด
เทคโนโลยีศาสตรสาขาการแพทยแผนจีน และแผนการพัฒนาผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจีน
6. แผนการดําเนินการตอไป
6.1 ความร วมมื อด านการแลกเปลี่ ยนบุ คลากรเพื่ อการพั ฒนาศาสตร การแพทย แผนจี นใน
ประเทศไทย
6.2 การพัฒนาเครือขายสถาบันและหลักสูตรการศึกษาการแพทยแผนจีนศึกษาระหวางประเทศ
6.3 ความชวยเหลือทางวิชาการ ดานการศึกษาวิจัยการแพทยแผนจีนในประเทศไทย
ผลดําเนินงานสามารถสรุปสาระสําคัญจากการศึกษาดูงาน ไดดังนี้ วันที่ 23 เมษายน 2561
ประชุ มความรวมมือการพั ฒนาดานการศึ กษาการแพทย แผนจีนกับอธิการบดี และคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจีน พบปะนักศึกษาไทยที่เรียนอยูใน มหาวิทยาลัยเทียนจีน
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจีน ประกอบดวย
• โรงเรียนแพทย 15 แหง
• โรงพยาบาลเครือขาย 6 แหง
• โรงพยาบาลรวมฝกนักศึกษาแพทยระดับคลินิก 30 แหง
• สถาบันวิจัยการแพทยแผนจีน 1 แหง
• ศูนยวิจัยการแพทยระดับมณฑล 5 แหง
• ฐานวิจัยทางเภสัชวิทยา 2 แหง
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจีน ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยแผนจีนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัย
ดานตํารับยาจากสมุนไพรจีน และในโอกาสที่คณะผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินทางไปรวมประชุมครั้งนี้
มี โอกาสได พบปะ พู ดคุ ยกั บนั กศึ กษาคนไทยจํานวน 28 คน ซึ่ งทุกคนมีผลการเรียนที่ดี และตั้งใจจะกลับมา
ประเทศไทย เพื่อประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนและเปนอาจารยสอนในสถาบันการศึกษา นักศึกษาทุก
คนสามารถใช ภาษาจี นได ดี และในโอกาสนี้ คณะผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเยี่ยมชมโรงพยาบาล
การแพทยแผนจีนผสมผสาน (Chinese Complementary Medical Hospital) เครือขายการเรียนการสอนดาน
การแพทยแผนจีนผสมผสานกับการแพทยแผนตะวันตกของมหาวิทยาลัยเทียนจิน (The Second Teaching Hospital)
เปน 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่สามารถรองรับผูปวยไดกวา 2,000 คน มีศูนยวิจัยและรักษาโรคทางนรีเวชและอาการ
ทางสมอง ศูนยการรักษาโรคหายากดวยการแพทยแผนจีนดวยอุปกรณและเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย รวมทั้ ง
ศู นย การเรี ยนการสอนด านคลิ นิ กอี ก 16 แหง ซึ่งเปดสอนดานการฝงเข็ ม (Acupuncture) และ การรมยา
โดยการใช ความร อน (Moxibustion) มี ผู ปวยเข ารั บการรักษากวา 6,000 คนตอวัน จากนั้ น คณะผู แทน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเดินทางตอไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเขตนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทียนจิน ซึ่งกอสราง
ขึ้นใหม รองรั บนักศึ กษาต างชาติกว า 2,000 คน จาก 65 ประเทศทั่ วโลกมาศึ กษาต อด านการแพทย แผนจี น
ที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
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คณะผูแทนกรมสนั บสนุ นบริการสุ ขภาพ ได มีการประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิชาชีพ
แพทยแผนจี นและยาจีน แห งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป นหนวยงานที่จั ดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกอบดว ย
ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ และผูแทนภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศาสตร
การแพทยแผนจีนของประเทศ ทําหนาที่ควบคุม กํากับมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพแพทย
แผนจี น ของประเทศ รวมทั้ ง ส งเสริ ม กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นความรู ทางด า นทฤษฎี งานวิ จั ย ใหม ๆ ตลอดจน
ประสบการณทางคลินิก เพื่อการพัฒนาธุรกิจบริการดานแพทยแผนจีนและยาจีน
คณะกรรมการวิชาชีพแพทยแผนจีนและยาจีน แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลงานสําคัญตางๆ ดังนี้
• การสงเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพแพทยแผนจีนใหเปนบริการสุขภาพที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิผลตอการรักษาพยาบาลประชาชน
• การสงเสริมงานวิจัยทฤษฎีพื้นฐานแพทยแผนจีนและยาจีน
• การกําหนดทิศทางการวิจัยเพื่อสรางการยอมรับในศาสตรการแพทยแผนจีน
• การสรุปประสบการณและจัดการความรูจากแพทยอาวุโส
• การเผยแพรวิธีการรักษาที่มีลักษณะโดดเดน และการรักษาโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ รวมทั้ง
การสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคที่ยังไมเกิด
• พัฒนาศาสตรการฝงเข็มและนวดทุยหนา
• การวิจัยทางดานยาจีน
• การรักษาผสมผสารระหวางแพทยแผนจีนและแผนปจจุบนั
• การกําหนดมาตรฐานของแพทยแผนจีนและยาสมุนไพรจีนในระดับนานาชาติ
• การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
• การปกปองคุมครองวัฒนธรรมดานแพทยแผนจีน ยาจีนและมรดกทางปญญาการแพทย
แผนจีน
• การคุมครองสัตวและพืชที่เหลือนอย
• การแลกเปลี่ยนทฤษฎี ปฏิบัติ ประสบการณดานธุรกิจและการบริการทางการแพทยแผนจีน
และยาจีน
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นอกจากนี้ คณะกรรมการวิ ชาชี พแพทย แผนจี นและยาจีน แห งสาธารณรั ฐประชาชนจีน ยั งเป น
องคกรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการจัดประชุมและงานสัปดาหวัฒนธรรมแพทยแผนจีนและยาจีนโลก
ทั้งที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งการจัดงานดังกลาวในประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชีย ไดแก กัมพูชา อินเดีย เนปาล และฟลิปปนสตามลําดับ
ในการนี้ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทยธงชัย กีรติหัตถยากร และ ผูอํานวยการ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ไดรวมเปนสักขีพยายานในการ
ลงนามบั นทึกความเข าใจระหวางคณะกรรมการวิชาชีพแพทยแผนจีนและยาจี น แหงสาธารณรั ฐประชาชนจี น
และสมาคมแพทยแผนจีนประเทศไทย ในความรวมมือเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมดานแพทยแผนจีน ยาจีนและ
มรดกทางปญ ญาการแพทยแผนจี น ที่จ ะแผขยายและพัฒนาในประเทศไทยตอไป รวมทั้ง การแลกเปลี่ย น
และพัฒนา ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนรวมกัน
ในวันเดียวกันนี้ คณะผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาตํารับยาจีน
ณ สมาพั นธ การแพทย จี นและยาจี นสากล ซึ่ งผ า นการจดบั น ทึ ก และสื บ ทอดมาจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยมี ท ฤษฎี
ที่เปนที่รูจัก ไดแก ทฤษฎีหยิน - หยาง
แบงสรรพสิ่งในสากลจักรวาล ออกเปน ๒ ดาน คือ หยิน และ หยาง ซึ่งเปนกฎแหงความสมดุล
ของธรรมชาติที่จะตองมีคูกันเสมอ โดยหยิน แทนสัญลักษณดวยน้ํา หมายถึง ความมืดมิด สงบนิ่งไมเคลื่อนไหว
ออนหลา ผูหญิง ความหนาวเย็น หยาง แทนสัญลักษณดวยไฟ หมายถึง แสงสวาง การเคลื่อนไหว กระตือรือรน
ผูชาย พลังงาน การเกิด ซึ่งรางกายของมนุษยตามหลั กแพทยแผนจีนทุกอวัยวะลวนสังกัดหยินและหยาง
ที่แตกต างกัน ทั้งต างมีห นาที่ในการเพิ่ม ลด และปรับประสานให เกิ ดความสมดุล แตเมื่อใดก็ตามที่ภ าวะ
หยิน - หยาง เสียสมดุล จึงเปนสาเหตุของการเกิดโรค ทฤษฎีองครวม
(ทฤษฎีเจิ่งที่กวนเนี่ยน)
รางกายของมนุษยเปนองครวม หมายถึง การทํางานของระบบตางๆในรางกายมนุษยลวนเกี่ยว
เนื่องกันไมแบงแยกจากกัน (หาอวัยวะตัน, หกอวัยวะกลวงและอวัยวะกลวงพิเศษ) ทุกอวัยวะมีหนาที่รับมา
และสงตอ ที่แตกตางกัน แตทุกสวนก็ลวนเกี่ยวเนื่องกันอยางลึกซึ้งและทํางานรวมกัน หากขาดอวัยวะใด
อวัยวะหนึ่งไปรางกายก็ไมสามารถจะดํารงอยูได ซึ่งการทราบถึงทฤษฎี องครวมนี้จะนําไปสูการวินิจฉัย
หาเหตุปจจัยกอโรคและหลักการรักษาโรคตอไป
การรักษาในศาสตรแพทยแผนจีนตองผานการตรวจวินิจฉัยแบบองครวม โดยการ ดู ฟง ถาม จับ
(ซื่อเจิ่ น) เพื่ อทราบถึงสาเหตุปจ จัยกอโรค จากนั้น แพทยจ ะสรุปการวินิจฉัยโรคและกําหนดการรักษาโรค
การรักษาโรคตามหลักแพทยจีนมีหลายรูปแบบซึ่งแพทยจะเลือกวิธีการรักษาใหเหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้น อาทิ
เชน การฝงเข็มตามจุดตางๆบนเสนลมปราณของรางกาย การเปดตํารับยาจีน การครอบแกว การนวดทุยหนา
การกวาซา รวมไปถึงการใชโกฐจุฬาลัมพา
การฝงเข็ม
การใชเข็มปกลงไปบนจุดฝงเข็มตามรางกาย การฝงเข็มเผยแพรไปทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา
และญี่ปุน เปนเวลาหลายรอยป องคการอนามัยโลกไดจัดประชุมเมื่อ พ.ศ. 2522 และ 2538 ใหการรับรอง
โรคที่ใชฝงเข็มเปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาจํานวน 57 โรค การฝงเข็มรักษาโรคใหหายได โดยผานจุดฝงเข็ม
ที่อยูบนเสนลมปราณ ซึ่งเปนเสนทางไหลเวียนและลําเลียงของพลัง, เลือด และของเหลวในรางกาย รวมทั้ง
เชื่อมโยงอวัยวะภายในและเนื้อเยื่อตางๆทําใหการไหลเวียนและลําเลียงไมติดขัด อวัยวะและเนื้อเยื่อทํางาน
ประสานกลมกลืนกัน แพทยแผนปจจุบันศึกษาพบวาการฝงเข็มมีผลตอระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งควบคุม
การทํ า งานของอวั ย วะต า งๆ และมี ผ ลต อ การหลั่ง สารหลายชนิด ในร างกาย ซึ่ งชว ยระงับ อาการปวด
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และลดอาการอักเสบไดดี การฝงเข็มสามารถแกไขการไหลเวียนของเลือดลมปราณที่ติดขัด, ปรับสภาพความ
สมดุ ล อวั ย วะต า งๆในร า งกาย, กระตุ น ภู มิคุมกั น ในร างกาย, ชว ยบรรเทาความเจ็บ ปวด และชว ยในการ
หดเกร็ ง ตั ว ของกล า มเนื้ อ โดยไม ต อ งรั บ ประทานยา โดยในป จ จุ บั น มี ก ารใช เ ครื่ อ งอบความร อ น
และเครื่องกระตุนไฟฟาเพื่อชวยเสริมประสิทธิภาพในการฝงเข็ม เข็มที่ใชมีหลายขึ้นอยูกับกลามเนื้อบริเวณ
ที่ฝงเข็ม มีทั้งเข็มขนาดสั้น กลาง ยาว รวมไปถึง เข็มแปะหู และเข็มดอกเหมย
การเปดตํารับยาจีน
การใชยาจีนเกิดจากการลองผิดลองถูก การจดบันทึกฤทธิ์ตางๆของยาแตละตัวไวโดยปรมาจารย
ของยาจีนจนเกิดเปนคัมภีร เสิ่นหนงเปนเฉาจิง อธิบายถึงรูปราง ลักษณะของยา การออกฤทธิ์และรสของยา
สรรพคุณที่ใชในการรักษา โดยการเปดตํารับยาจีนแพทยจะเลือกใชยาจีนเพื่อรักษาโรคตามสาเหตุปจจัย
การกอโรคโดยการเลือกใชยาหลายๆตัว ทั้งยาที่มีสรรพคุณเหมือนกัน ใกลเคียงกันเพื่อชวยเสริมฤทธิ์ยา และยา
ที่ ฤทธิ์ ต รงข า มกั น เพื่ อลดพิ ษที่ เ กิ ดจากยาตัว อื่น มาเข าตํารับ เพื่อ ใหมีคุณสมบั ติในการรัก ษาโรคตางๆ
ยาจีนในปจจุบันมีทั้งยาตม ยาเม็ดลูกกลอน ยาแคปซูล และยาผง
การครอบแกว (Cupping)
ใช แก วครอบลงบนผิ วจากนั้ นจึงลดความดันภายใน โดยการใชความรอนหรื อการดูดอากาศออก
จนผิวหนังและกลามเนื้อถูกดูดเขาไปในแกว สามารถชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีการติดขัดทํา
ใหเลือดและพลังมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น เสมือนเปนดีท็อกซทางผิวหนัง สามารถรักษาอาการปวด โดยเฉพาะบริเวณ
บา หลัง และเอว (เหมาะสําหรับผูที่ทํางานนั่งโตะหรือใชคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน) และสามารถใชสงเสริม
ความงามชวยใหผิวพรรณดูเปลงปลั่ง มีเลือดฝาด หลังจากการทําครอบแกวแลว บริเวณผิวหนังอาจมีรอยคล้ํา
แตไมมีอันตราย รอยจะหายเองในเวลาประมาณ 5 – 7 วันและสามารถทําไดอีกเมื่อรอยจางหาย การครอบแกว
ก็ยังแบงไดหลายประเภท อาทิเชน โจวกวน สานกวน หลิวกวน หลิวเจินปากวน เปนตน
การนวดทุยหนา
ทุยคือการผลัก หนาคือการหยิบกลามเนื้อ รวมแลวคือการนวดตามศาสตรแพทยแผนจีนใชวิธี
การนวดโดยเฉพาะในจุดตําแหนงบนรางกายเทคนิคที่จําเปน จะตองทําไปอยางตอเนื่องมีพลัง ใชแรงสม่ําเสมอ
ละมุนละมอมและลุมลึก วิธีการนวดนั้น มีหลายอยางที่นิยมใชกันมี วิธีการผลัก การกด การกดดวยนิ้วเดียว
การคลึง การหยิบ การสั่น การตบ การถู เปนตน การนวดทุยหนาและการกดจุดสามารถใชในการบํารุงสุขภาพ เชน
การนวดตา การนวดแขนขา การนวดเพื่อบํารุงกระเพาะอาหารและการนวดเพื่อสงบจิตใจเปนตน สรรพคุณของ
การนวดทุยหนา คื อ เสริ มสมรรถนะของอวั ยวะภายในรางกาย , ทําให เลือดลมหมุ นเวี ยนไดดี , ปรับและ
เสริมกลามเนื้อ เอ็นและไขขอใหแข็งแรงขึ้น และสามารถเพิ่มภูมิตานทานรางกายไดอีกดวย
การกวาซา
การบําบัดดวยการขูดผิวหนังใชเขาสัตวหรือหยก มาขูดผิวหนังเพื่อขับพิษ กวาซาจะชวยกระตุน
การหมุนเวียนของโลหิตภายใตผิวหนัง ขยายรูขุมขนใหเปดกวาง ทําใหรางกายผลัดเซลลเกาสรางเซลลใหม
และขับพิษออกทางตอมเหงื่อ ทําใหรางกายมีการปรับสมดุล ชวยฟนฟูสมรรถนะของระบบภูมิตานทานโรค
ใหแข็งแรง ไดผลดีในการรักษา เปนไขตัวรอน ปวดเมื่อย หรือชาตามรางกาย หลังจากการทําแลว บริเวณ
ผิวหนังอาจมีรอยแดงคล้ํา แตไมมีอันตราย รอยจะหายเองในเวลาประมาณ 5 – 7 วันและสามารถทําไดอีก
เมื่อรอยจางหาย ทั้งนี้การกวาซายังใชในศาสตรความงามอีกดวย คือ การกวาซาใบนาซึ่งจะชวยใหผิวหนัง
เตงตึง สามารถลดรอยเหี่ยวยนบนใบหนาไดอยางชัดเจน การกวาซาประเภทนี้จะไมเกิดรอยแดง
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โกศจุฬาลัมพา
เปนไมลมลุก สูงไดถึง 1.5 เมตร รากมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว ใชใบตากแหงมาบดอัดแทง การรักษาใชไฟ
จุดที่ปลายแทงโกฐฯ และนําปลายแทงโกฐฯไปรมบริเวณจุดฝงเข็มและจุดที่ตองการ โดยใหความรอน และน้ํามัน
หอมระเหยจากแทงโกฐฯออกฤทธิ์ในการรักษา โกฐจุลัมพาในปจจุบันมีใหเลือกตามความเหมาะสมในการใชหลาย
รูปแบบ เชน แบบแทงยาว แบบสั้น และแบบผง การใชโกศจุฬาลัมพารมตามจุดฝงเข็มเฉพาะ นอกจากการรักษา
โรคแลวยังสามารถใชดูแลสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ชาวจีนจึงมีความเชื่อวาจะทําใหมีอายุวัฒนะไดอีกดวย

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัชศาสตรแผนจีนแหงนครปกกิ่ง (Beijing University of
Chinese Medicine; BUCM)
เปนสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาการแพทยแผนจีนโบราณ
และบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยแหงนี้กอตั้งขึ้นในป 1956 ในนาม วิทยาลัยการแพทยพื้นบานจีนแหงนครปกกิ่ง
ตามนโยบายในการปฏิรูประบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน คือใหมีการ
สถาปนาสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาคนควาและวิจัยจํานวน 211 แหงทั่วประเทศ
โครงการเริ่มขึ้นในป 1996 โดยใชชื่อโครงการวา 211 และ วิทยาลัยการแพทยพื้นบานจีนแหงนครปกกิ่ง คือ
หนึ่ ง ในสถาบั น ที่ ถู ก เลื อ กให ร ว มโครงการนี้ ในป 1993 วิ ท ยาลั ย การแพทย พื้ น บ า นจี น แห ง นครป ก กิ่ ง
ไดรับการยกฐานะจาก วิทยาลัย เปน มหาวิทยาลัย และใชนามใหมวา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัช
ศาสตรแผนจีนแหงนครปกกิ่ง จนมาถึงป 2000 'วิทยาลัยเวชกรรมฝงเข็มและออรโธปดิกสแหงนครปกกิ่ง
ไดรวมกิจการเขากับ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัชศาสตรแผนจีนแหงนครปกกิ่ง และยังคงใชนาม
สถาบันวา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัชศาสตรแผนจีนแหงนครปกกิ่ง มาจนถึงปจจุบัน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัชศาสตรแผนจีนแหงนครปกกิ่ง เปนมหาวิทยาลัยที่เปดการ
เรียนการสอนวิชาแพทยศาสตรแผนจีนเต็มระบบที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหนา และเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่เกาแกที่สุดที่เปดการเรียนการสอนทางดานสาขาวิชาการแพทยแผนจีน และเภสัชศาสตรแผนจีน ในประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ โ ดดเด น ด ว ยคุ ณ ภาพของการเรี ย นการสอน การศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย และมี
ผลงานวิจัยออกมาอย างตอเนื่อง ทําใหมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัชศาสตร แผนจีนแหงนครปกกิ่ ง
ได รั บ การยอมรั บ ในวงการแพทย ร ะดับ สากลทั่ว โลก ทั้งในดานการแลกเปลี่ ย นขอมู ล ทางการค น ควาวิจัย
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย ตลอดจนการรวมทําสนธิสัญญาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ตางชาติทั่วโลก
หลั ก สู ต รการเรี ย น การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร แ ละเภสั ช ศาสตร แ ผนจี น
แหงนครปกกิ่ง ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกรรมแผนจีน Bachelor of Medicine (Chinese
Medicine)
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• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกรรมผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและ
การแพทยแผนปจจุบัน Bachelor of Medicine (Chinese and Western Medicine
Combination)
• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกรรมฝงเข็ม รมยา และทุยหนา Bachelor of Medicine
(Acupuncture Moxibustion and Tuina)
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการพยาบาล Bachelor of Nursing Science
(Nursing Science)
• หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาเภสั ชวิ ทยาแผนจี น Bachelor of Science
(Chinese Pharmacology)
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม Bachelor of Engineering
(Pharmaceutical Technology)
ระดับปริญญาโท
• หลั กสู ตรแพทยศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาเวชกรรมแผนจี น Master of Medicine
(Chinese Medicine)
• หลักสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร Master of Medicine (Surgery)
ระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชกรรมแผนจีน Doctor of Medicine
(Chinese Medicine)
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
• วิทยาเขตตะวันออก "东校区" หรือเรียกอีกชื่อวา "วิทยาเขตวางจิง 望京校区"
ตั้ งอยู ที่ เลขที่ 6 ถนนว างจิง จงหวนหนาน อํา เภอฉาวหยาง นครปก กิ่ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน 100029 (ใกลกับโรงพยาบาลวางจิง "望京医院")
• วิทยาเขตตะวันตก "西校区" เปนวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยูที่ เลขที่ 11
ถนนเปยซานหวนตง อําเภอฉาวหยาง นครปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 100029
(เยื้องกับรถไฟฟาปกกิ่ง สาย 13 สถานีกวงซีเหมิน "光熙门站")
จากนั้น คณะผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรวมประชุมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย
แผนจี น และพบปะพู ดคุ ยกั บนั กศึ กษาไทย ให คํ าแนะนํ าต อการสอบใบประกอบโรคศิ ลปะตามกฎหมาย
ของประเทศไทย พระราชบั ญญั ติ การประกอบโรคศิ ลปะ พ.ศ. 2542 รวมทั้ งเยี่ยมชมโรงพยาบาลในสั งกั ด
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน ปกกิ่ง เปนอันเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานในครั้งนี้
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8.3 สรุปผลการเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อเขารวมงาน“เทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ”
ณ สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2561
ความเปนมา
1. นโยบาย Medical Hub ถือไดวาเปนนโยบายสาธารณะที่ไดถูกบรรจุไวในนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด ปจจุบันประเทศไทยไดรับการยอมรับวาเปนอันดับ
หนึ่งของโลกในดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) จากความพรอมในดานบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐานสากล บุคลากรเชี่ยวชาญทุกสาขา ราคาเหมาะสม เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สอดแทรก
ความเปนไทย รวมทั้งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม มีชื่อเสียง จึงทําใหมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อรับบริการสุขภาพจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับบริการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถือไดวามีจํานวนมาก ตลอดจนมีความสัมพันธที่ดีในระหวางสองประเทศมาโดยตลอด
2. ตามหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต 0702.1/499 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
แจงวาสถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ไดขอเชิญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขารวมงานเทศกาลไทย ณ นคร
เซี่ยงไฮ ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 18 – 20 พฤษภาคา 2561 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลและสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศไทยใหเขาถึงประชากรชาวนครเซี่ยงไฮและชาวตางชาติที่พํานักในนครเซี่ยงไฮ รวมถึง
ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยและนครเซี่ยงไฮ โดยงานเทศกาลไทย
ณ นครเซี่ยงไฮ ประจําป 2561 จะมีการสงเสริมยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งอยูภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย 4.0 ซึ่งกรมฯ เปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร Medical Hub ดังกลาว โดยขอใหกรมฯนําผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
Medical Hub เขารวมงานเทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ ประจําป 2561 ซึ่งมีกําหนดจัดงาน ณ สถานกงสุล
ใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ภายในงานสถานกงสุลใหญฯ ไดอํานวยความสะดวกในการใหพื้นที่สําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ คูหาขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จํานวน 1 คูหา สําหรับผูประกอบการ โตะขนาดกวาง 0.6
เมตร ยาว 1.2 เมตร จํานวน 10 โต ะ และการนําหนว ยงานภาครั ฐ และผูป ระกอบการเข าพบหารือกั บ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องด า นอุ ตสาหกรรม Medical Hub ในนครเซี่ย งไฮ เพื่อเปน การสรางความรว มมื อ
และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
3. จากความสํ า คั ญ ดั งกล า ว กรมสนับ สนุน บริการสุข ภาพจึงได จัดโปรแกรมการเดิน ทางไป
ราชการ ณ นครเซี่ ย งไฮ สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ในระหว างวัน ที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) เยี่ยมคารวะกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ และปรึกษาหารือในนโยบาย Medical Hub (2)
ประชุมรวมกับกระทรวงสาธารณสุขของนครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) ประชุมรวมกับโรงพยาบาล
ที่มีชื่อเสียง และมหาวิทยาลัยชั้นนําในนครเซี่ยงไฮเพื่อบูรณาการดาน Academic Hub (4) เขารวมออกบูธ
ภายในงาน “เทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ” และ (5) เขารวมกิจกรรม Business Matching กับภาคเอกชน
ที่มีศักยภาพพรอมทั้ง นําเสนอความพรอมของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางสุขภาพของโลก รวมกับการนํา
คณะผู ป ระกอบการไทยกล า วแนะนํ า ศั ก ยภาพของโรงพยาบาลและโอกาสในการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
เชิงการแพทยของไทยภายใตธีม “Thailand-The Medical Hub of Asia Exploring Strategic Linkages
between Thailand 4.0 and the Belt and Road Initative”
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ผลการดําเนินงาน
1. รายนามคณะเดินทางฯ
กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ ในฐานะหน วยงานภาครั ฐซึ่ งรั บผิ ดชอบนโยบายและยุ ทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) นําโดยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ พรอมดวยคณะเจาหนาที่จากกรมฯและภาคเอกชนเดินทางไปตางประเทศ ณ สถานกงสุลใหญนครเซี่ยงไฮ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเขารวมงาน “เทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ” เมื่อวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2561 ดังตอไปนี้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. นายแพทยธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. นางสาวภาวิณี สังขบูรณ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองสุขภาพระหวางประเทศ
ภาคเอกชน
3. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ประกอบดวย
3.1 นายสรวงศ ศิริบุญพันธ Manager, International Marketing
3.2 คุณ คิม อุน จู
Manager, Expatriate Marketing
4. โรงพยาบาลจุฬารัตน 11 ประกอบดวย
4.1 แพทยหญิงชุติมา ปนเจริญ
Deputy Managing Director
4.2 นางสาวนิภาพร ประถมพาส
Head of Chularat IVF Center
5. โรงพยาบาลเจาพระยา ประกอบดวย
5.1 นางสาวรภัสลดา เลาหะกุล
เจาหนาที่ประสานงานแผนกตางประเทศ
5.2 นางสาวอลิลดา ดีณรงค
เจาหนาที่ประสานงานแผนกตางประเทศ
6. โรงพยาบาลกลวยน้ําไท ประกอบดวย
6.1 ดร.จิรทัย ชเนศร Director
6.2 นายศรัณยู ชเนศร Vice President
6.3 นายวรวุฒิ ทรงศิริ Marketing Sale
7. โรงพยาบาลกรุงเทพ ประกอบดวย
7.1 นายแพทยมารุต สิริวัฒนเดชากุล ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ
7.2 แพทยหญิงหงส ประสาธนากร แพทยประจําโรงพยาบาลกรุงเทพ (Internal Medicine)
7.3 นางวาณิศา เตชวรนันท
IPUs International Manager (Support)
8. โรงพยาบาลเอกชัย ประกอบดวย
8.1 นายศักดิ์ธัช พัฒนปุณยาภิรมย เจาหนาที่การตลาด แผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศ
9. ศูนยรักษาผูมีบุตรยากเจตนิน ประกอบดวย
9.1 นางสาวแพรวทิพย พินธุโสภณการ เจาหนาที่ใหคําปรึกษาทางดานผูมีบุตรยาก
9.2 นาย อนินทร กุชราล
Marketing and Foreign Affair Manager
10. ศูนยรักษาผูมีบุตรยาก บอรน ไอวีเอฟ ประกอบดวย
10.1 นายสวัสดิ์ ไตรตรึงษทัศนา ผูอํานวยการศูนยรักษาผูมีบุตรยาก บอรน ไอวีเอฟ
11. Rubiktrips by Gentosia Co.,Ltd. ประกอบดวย
11.1 นางสาวแพรวพรรณ เคนกุล HEAD OF MEDICAL SERVICES
11.2 นางสาวกนกพร วงศสืบชาติ Content Development and Medical Services Operation
11.3 นางสาวจันทรา ใจแชมชื่นมาก Chief Marketing Officer (CMO)
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2. ขอมูลของนครเซี่ยงไฮ (Shanghai)
• ในป 2560 เซี่ยงไฮเปนเมืองแรกในจีนที่มีขนาด GDP
มากกว า 3 ล านล านหยวน (4.6 แสนล านดอลลาร
สหรัฐฯ) โดยมีอัตราการขยายตัวของ GDP ที่รอยละ
7.1 มี ปริ มาณการขนส งตู คอนเทนเนอร จํ านวน 40
ลานตู ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุดในโลกตอเนื่องเปนปที่ 8
• น ค ร เ ซี่ ย ง ไ ฮ เ ป น เ มื อ ง ที่ มี บ ร ร ษั ท ข า ม ช า ติ
(Multinational Corporation : MNC) ตั้งอยูมากที่สุด
ในจีน เปน สนง. ใหญระดับภูมิภาคจํานวน 625 แหง มีศูนยวิจัยและพัฒนา 426 แหง โดยมี
จํานวน MNC ที่มีขนาดการลงทุนสูงกวา 3 พันลานบาทจํานวน 1,477 แหง
• Oxford Economics คาดการณวาในป ค.ศ. 2035 นครเซี่ยงไฮจะมีขนาด GDP เปนอันดับ 5
ของโลก และ Global Financial Centres Index (GFCI) จัดอันดับนครเซี่ยงไฮอยูในอันดับ 6
ศูนยกลางทางการเงินของโลกในป ค.ศ. 2017
• นครเซี่ยงไฮตั้งเปาหมายเปนศูนยกลางของโลกด านเทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในป ค.ศ.
2020

ขอมูลทั่วไป
พื้นที่
6,340.50 ตร.กม.
ประชากร
ภาษา

24.20 ลานคน
จีนกลาง จีนเซี่ยงไฮ

เลขาธิการพรรคฯ
นายกเทศมนตรี
ปธ.สภาผูแทน ปชช.
ปธ.สภาที่ปรึกษา

ศาสนา

พุทธมหายาน ลัทธิเตา คริสต อิสลาม

ชนชาติหลัก

ขอมูลเศรษฐกิจ (ป 2559)
GDP
3 ลานลานหยวน
(ประมาณ USD 4.6 แสนลาน)
GDP per Capita 113,719 หยวน
(ประมาณ USD 16,529)

สกุลเงิน

Disposable
income per
Capita
GDP Growth
+7.1%
CPI
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวทะเลตามชายฝง 20 กวา อุตสาหกรรมหลัก
ชนิด
น้ํามันดิบในภาพอุตสาหกรรม
และ กาซธรรมชาติ
การคากับ
ตางประเทศ

2.87 ลานลานหยวน
มูลคาการสงออก
(ประมาณ USD 4.17 แสนลาน)

นายหลี่ เฉียง (Mr. Li Qiang)
นายอิง หยง (Mr. Ying Yong)
นางอิง อีชุย (Mrs. Ying Yicui)
นายตง หยุนหู (Mr. Dong
Yunhu)
ฮั่น (98.80%) ชนกลุมนอยอื่นๆ
(1.20%)
หยวน (RMB)
57,692 หยวน (เมือง) +8.9%
(ประมาณ USD 8,385)
+3.20%
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส/
เทคโนโลยี
การคมนาคม/การสื่อสาร ภาค
บริการการเงิน การทองเที่ยว
เครื่องจักรกลไฟฟา
1.21 ลานลานหยวน (-0.5%)
(ประมาณ USD 1.76 แสนลาน)
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การขยายตัวของ
การคา
สินคาสงออกที่
สําคัญ

สินคานําเขาที่
สําคัญ

+2.7%

มูลคาการนําเขา

สินคาเครื่องจักรกลและ
อิเล็กทรอนิกส สินคาที่ใช
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อุปกรณ
และชิ้นสวนคอมพิวเตอร IC
เครื่องโทรศัพท
สินคาเครื่องจักรกลและ
อิเล็กทรอนิกส สินคาที่ใช
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง IC
สินคาทางการเกษตร รถยนต

ตลาดสงออกที่
สําคัญ

ตลาดนําเขาที่
สําคัญ

1.66 ลานลานหยวน (+5.2%)
(ประมาณ USD 2.41 แสนลาน)
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
ญี่ปุน ฮองกง

สหภาพยุโรป อาเซียน อเมริกา
เหนือญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี

สถิติสําคัญที่เกี่ยวของกับประเทศไทย (ป 2559)
การคากับไทย

USD 16,515.81 ลาน (+1.77%) โดยเซี่ยงไฮนําเขาสินคาจากไทย USD 6,445.09 ลาน
(+2.27%) และสงออกไปไทย USD 10,070.71 ลาน (+1.46%) ไทยเสียดุลการคา
USD -3,625.62 ลาน

สินคานําเขาจาก
ไทย

(1) เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส (2) พลาสติก (3) เครื่องจักร (4) อุปกรณทางการแพทย
(5) ยางพารา
26

26

สินคาสงออกไปไทย (1) เครื่องจักร (2) เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส (3) ยานพาหนะ/ชิ้นสวน/อะไหล (4)
พลาสติก (5) อุปกรณทางการแพทย
26

ธุรกิจสําคัญของไทย บ. เครือเจริญโภคภัณฑ (เชน Super Brand Mall , CP Lotus, CPF Food), ธ. กรุงเทพ,
บ. ดับเบิ้ลเอ, บ. สห-ยูเนี่ยน และ บ. แอรโรเฟลกซ
จํานวนคนไทย
(มี.ค. 59)
พื้นที่ความ
รับผิดชอบ

ประมาณ 3,200 คน เปนผูมาทํางานและผูติดตามประมาณ 600 คน นักศึกษา
ประมาณ 2,600 คน
สถานกงสุลใหญฯ/สนง. สงเสริมการคาในตางประเทศ/สนง. เศรษฐกิจการลงทุน/ททท.
ณ นครเซี่ยงไฮ/ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สนง.
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ/สนง. ที่ปรึกษาการศุลกากร ประจําสถานกงสุลใหญ
ณ นครกวางโจว
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นครเซี่ยงไฮวันนี้ : สิ่งที่ผูประกอบการไทยตองรู
จุดแข็งของมณฑล
• รั ฐ บาลจี น ได ว างนโยบายให เ ป น ศู น ย ก ลาง
ระหว า งประเทศใน 4 ด า น ได แ ก ศู น ย ก ลาง
เศรษฐกิ จ ศู น ย กลางการเงิ น ศู น ย กลางการคา
และศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางเรือ
• ได ดํ า เนิ น นโยบายปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ
จ า ก ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต ไ ป สู ภ า ค บ ริ ก า ร แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง และเนน ภาค
เศรษฐกิ จ สร า งสรรค ซึ่ ง สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให
เศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ
• ระบบการคมนาคมทั น สมั ย มี สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกที่ครบครัน มีเทคโนโลยีระดับสูงและการ
บริหารจัดการที่เปนระบบ โดยทาเรือนครเซี่ยงไฮ
มีปริมาณการขนถายตูคอนเทนเนอร (Container
Throughput) มากที่สุดในโลก 7 ปซอน
• ถือเปนผูบุกเบิกการปฏิรูปและการเปดกวางทาง
เศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง Shanghai
Pilot Free Trade Zone และมีนโยบายดึงดูด
บริษัทและบุคลากรจากตางชาติ ทําใหนครเซี่ยง
ไฮ เ ป น พื้ น ที่ ที่ มี บ ริ ษั ท ข า มชาติ เ ข า มาจั ด ตั้ ง
สํานักงานใหญมากที่สุดในจีน
• มี สิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การเข า มาของธุ ร กิ จ
ตางชาติมากในอันดับตน ๆ ของจีน
• ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมทาง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยงบประมาณ
R&D คิดเปนสัดสวนถึง 3.8% ของ GDP นคร
เซี่ยงไฮ ถือเปนอันดับตนของจีน และมีการสราง
ศู น ย ก ลางนวั ต กรรมทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ข ต จ า ง เ จี ย ง แ ล ะ จั ด ตั้ ง
เมืองวิทยาศาสตรจางเจียง
• ผู บ ริ โ ภคมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี มี ร สนิ ย มและ
กําลังซื้อสูง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโต
อยางมากของนครเซี่ยงไฮในปจจุบัน

จุดออนของมณฑล
• อัตราคาครองชีพในนครเซี่ยงไฮอยูในเกณฑสูงมาก
หากเ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ มื อ ง อื ่ น ๆ ข อ ง จี น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ค า อสังหาริมทรัพย ซึ่งไมวาจะ
เปนคาเชาที่พักอาศัย คาเชาสํานักงาน หรือคาเชา
หนาราน รัฐบาลนครเซี่ยงไฮกําหนดคาแรงงานขั้น
ต่ําที่เดือนละ 2,190 หยวน สูงเปนอันดับ 1 ในจีน
และที่ชั่วโมงละ 19 หยวน สูงเปนอันดับ 2 รองจาก
ปกกิ่ง (ขอมูลจากกระทรวงแรงงานนครเซี่ยงไฮ
ในป 2559)
• ความเปน ทางการและสากลนํามาซึ่งกฎระเบีย บ
และมาตรฐานที่เขมงวด ทําใหการทําธุรกิจในนคร
เซี่ยงไฮมีขั้นตอนและไมยืดหยุนเทากับการทําธุรกิจ
ในเมืองอื่น ๆ ของจีน
• ปจ จัย ทั้งหมดดังกลาวขางตน ลว นสงผลใหตน ทุน
การทําธุร กิจ หรือการใชชีวิตในนครเซี่ย งไฮอยูใน
ระดับที่สูงมาก
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โอกาสของไทย
ความทาทาย
• นโยบายของนครเซี่ ยงไฮที่มุงเนนภาคบริการเปน • ตนทุนธุรกิจที่สูงประกอบกับอัตราการแขงขันที่สูง
หลั กจึ งเป นโอกาสของธุ รกิ จบริ การของไทยซึ่ งมี
ในธุรกิจประเภทเดียวกันทําใหบริษัทที่ตองการเขา
ความเชี่ยวชาญมากกวาจีนในแงการบริหารจัดการ
มาลงทุ นในนครเซี่ย งไฮควรมีพื้นฐานทางธุร กิจ ที่
หรือเทคโนโลยี เชน ธุรกิจรานอาหาร สปา โรงแรม
เขมแข็งและมีเงินทุนมากพอในระดับหนึ่ง
เปนตน ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพก็ • เนื่ อ งจากมี ค วามหลากหลายของสิ น ค า และ
เป นอี กสาขาหนึ่ งที่ ไทยมีศักยภาพ เนื่องจากนคร
ผลิตภัณฑในตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคานําเขา
เซี่ ย งไฮ เ ริ่ ม เข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ ทํ า ให มี ค วาม
จ า ก ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ทํ า ใ ห ผู บ ริ โ ภ ค เ กิ ด ก า ร
ตองการบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพสูง
เปรียบเทียบสินคาในลักษณะเดียวกันทั้งเรื่องราคา
และคุ ณ ภาพ สิ น ค า ที่ จ ะเข า มาในตลาดแห ง นี้
• ตลาดนครเซี่ ย งไฮ เ ป น โอกาสของสิ น ค า ดี
มี คุ ณ ภาพ และมี ดี ไ ซน ส ร า งสรรค ข องไทย
จํ า เ ป น ต อ ง ส ร า ง แ บ ร น ด ส ร า ง คุ ณ ภ า พ
เนื่องจากชาวเซี่ยงไฮมีกําลังซื้อที่สูง นิยมในของดี
สรางเอกลักษณและความโดดเดน เพื่อดึงดูดความ
และเปดรับตอสินคาใหม ๆ อาทิ สินคาเกษตรที่
สนใจของผูบริโภคที่มีกําลังการซื้อสูง และมักเลือก
มี คุ ณ ภาพสู ง ของตกแต ง บ า นหรื อ สิ น ค า ที่ ดู ดี
สิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเอง
มีดีไซน
• ชาวนครเซี่ยงไฮมีรายไดและกําลังซื้อสูง จึงเหมาะ
แกการนําสินคาระดับ Hi – End หรือ Luxury
มาทําตลาด
ขอมูลจาก : สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ (สถานะเดือนพฤษภาคม 2561)
การมีบุตรของประชาชนชาวจีน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น หลั งยุ คคอมมิว นิส ตป กครองไมน านก็มีป ระชากรเพิ่มขึ้น หลายเท า
อยางรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุด แตในขณะเดียวกันนโยบายลูกคนเดียวก็มี
ผลเสียไมนอย ไมวาจะเปนการเพิ่มอัตราการทําแทง เพราะคนจีนสวนใหญอยากมีลูกชายไวสืบสกุล ความเสี่ยง
ที่มีลูกคนเดียวแลวไมมีหลักประกันตอนอายุมาก ยังไมรวมถึงปญหาความแตกตางสัดสวนระหวางประชากร
ชายกับหญิงและปญหาทางสังคมของครอบครัวที่มีลูกคนเดียวจํานวนมากๆ
ปญหาใหญที่สุดก็ คือ ถาอัตราการมีลูกหรือการเพิ่มประชากรยังคงเปนเหมือนหลายปกอนตอไป
ก็มีการประเมินวาเมื่อถึงป 2025 จะมีแรงงานจีนลดลงติดลบราวปละ 10 ลานคน จากที่ปจจุบันมีแรงงานอยู
ทั้งหมดประมาณ 930 คน ในขณะที่ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจาก 200 ลานคน ไปเปน 360 ลานคนเปน
จํานวนมาก ดังนั้นในภายหลังทําใหจีนไดตัดสินใจออกนโยบาย การผอนผันใหมีลูกคนที่ 2 ในป 2559
ไดแบบมีเงื่อนไข ซึ่งประเมินวาแตละปจะทําใหมีประชากรเพิ่มขึ้นราว 2 ลานคน
1. ประเด็นหารือความรวมมือตามนโยบาย Medical Hub
1.1 ชี้ แ จงข อ มู ล ความพร อ มของประเทศไทยในการจั ด บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลและบริ ก าร
เพื่อสงเสริมสุขภาพแกชาวจีน ในเรื่องดังตอนี้
1.2 การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตาม รวม 4 ราย
กรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาล สําหรับกลุมประเทศ CLMV และจีน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พรอมทั้ง Work Flow แสดงขั้นตอนการขอเขารับบริการฯ
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1.3 การใหบริการดานเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ กที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญ พัน ธทางการแพทย พ.ศ.2558 ซึ่ งมี ส ถานพยาบาลที่ ได รั บ
การรับรองมาตรฐานฯ จํานวน 75 แหงทั่วประเทศ
1.4 การจั ด ทํ า แพคเกจพิ เ ศษเพื่ อ สุ ข ภาพ
รองรับ “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกยั่งยืน” 2561 ในกิจกรรม
Medical and Wellness Tourism ของสถานพยาบาล
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยที่ไดคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อใหบริการแกชาวตางชาติ
1.5 การให บริ การข อมู ลสุ ขภาพแกชาวไทย
และชาวต างชาติ ผ าน Web Portal www.thailand
medicalhub.net และ Counter Service ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผาน Call Center 02-193-7999
และเตรียมการจัดตั้ง Counter Service ณ ทาอากาศยานดอนเมือง
2. สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการทางการแพทย และการรักษาสุขภาพของประเทศไทยใหแก
ประชาชนชาวจี น จากความพร อ มในด า นบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล/ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก/ ภู มิ ป ระเทศ
และวัฒนธรรม
3. สงเสริมใหมีการทํา Business Matching
ระหวางสถานพยาบาลและสถานประกอบการภาคเอกชน
ของไทยกั บ นั ก ธุ ร กิ จ ชาวจี น พั ฒ นาความร ว มมื อ ทาง
วิชาการรวมกัน ไดแก การสงเสริมความรวมมือดานการ
รั กษาพยาบาล การแลกเปลี่ ย นบุ คลากรทางการแพทย
ความรวมมือดานการคนควาวิจัยทางการแพทย เปนตน
4. บู รณาการทํ างานตอเนื่องกับสถานกงสุล ใหญไทย ณ นครเซี่ยงไฮ ในดาน Wellness/
Service/ Academic และ Product Hub รองรับนโยบาย Medical Hub
5. สรุปภาพรวมการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ในการเดินทางไปตางประเทศ ณ สถานกงสุลใหญ
นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเขา
รวมงาน “เทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ” ครั้งนี้ในปนี้เปนปแรก
ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ภายใต ธี ม
“Thailand-The Medical Hub of Asia Exploring Strategic
Linkages between Thailand 4.0 and the Belt and Road
Initative” ซึ่งภายในงานนี้มีการประชาสัมพันธนโยบาย Medical
Hub และนโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical Tourism
ของไทยซึ่งในตลาดจีนถือวามีศักยภาพและความนิยมเดินทางมา
ประเทศไทย ในการเยือนประเทศจีนเมื่อวัน ที่ 17 พฤษภาคม
2561 กรมฯและคณะไดมีการเขารวมหารือกับหนวยงานภาครัฐ
ดานสาธารณสุขในเรื่องความรวมมือดานการคุมครองผูบริโภค การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล
มาตรการการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยรวมกัน และนโยบายการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ณ Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning
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ซึ่งเปนหนว ยงานรับผิดชอบดานสาธารณสุ ขระดับ ทองถิ่น โดยมี ประเด็ นพิจ ารณาในเรื่ องการแลกเปลี่ย น
ประสบการณและโอกาสความรวมมือดานสวัสดิการสาธารณสุข (Healthcare utilization) การรับมือกับการ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ และความรวมมือดานการศึกษาสาขาสาธารณสุข อีกทั้งยังไดเขารวมหารือกับผูบริหาร
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของจีน ณ Shanghai United Family Hospital ในเรื่องการพัฒนาความรวมมือ
ดานระบบการสงตอผูปวย (Referral)
ในระหวางวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 คณะฯไดเขารวมงาน “เทศกาลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ”
มีการบรรยายพิเศษของ นายแพทยธงชัย กีรติหัตถยากร ในเรื่องนโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)
และนํ า เสนอศั ก ยภาพของสถานพยาบาลเอกชนของไทย รวมทั้ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ อ อกบู ธ และ
การทํา Business Matching ระหวางผูประกอบการชาวจีนและสถานพยาบาลของไทย ไดแก โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาลจุ ฬารั ตน 11 โรงพยาบาลกล ว ยน้ํ าไท โรงพยาบาลเจ าพระยา
โรงพยาบาลเอกชั ย ศู นย รั กษาผู มี บุ ตรยากเจตนิน และศู นยรักษาผูมี บุตรยาก บอรน ไอวีเอฟ ทั้ งนี้ ในงาน
มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมากและมีกระแสตอบรับเปนอยางดี
ประเด็นที่จะตองขับเคลื่อนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมตอไป (Outcome)
1. ความรวมมือดาน Medical and Wellness Tourism อยางใกลชิดระหวางกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและความรวมมือดานการแพทยของสถานพยาบาลเอกชนของ
ประเทศไทย และสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพรอมของ นครเซี่ยงไฮ ไดแก Shanghai United Family Hospital
โดยจัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) ในการดําเนินงานในระยะถัดไป
3. การสงเสริมและประชาสัมพัน ธศักยภาพ/ ความเชี่ย วชาญเฉพาะดานของสถานพยาบาล
เอกชนของไทย โดยเฉพาะในด า นการใช เ ทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญพั น ธุ ท างการแพทย และนโยบาย
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)
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8.4 การเดินทางไปราชการตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน พ.ศ 2561
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเครือขายงานความรวมมือดานสาธารณสุขมูลฐานระหวางประเทศกับประเทศญี่ปุน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรูปแบบ/การจัดการผูสูงอายุ (Long Term Care) งานนวัตกรรม
การสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนระหวางประเทศ
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนในงานสาธารณสูขมุลฐานใหมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบสุขภาพโลก
คณะผูเขารวมดูงาน (ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/หนวยงาน)
1. แพทยหญิงประนอม คําเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. นายแพทยอัครพล คุรุศาสตรา รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
4. นายชาติชาย สุวรรณนิตย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
5. นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผลการดูงาน
กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือความรวมมือการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยกระบวนการชุมชน
ณ ประเทศญี่ปุน
1. รูปแบบการดําเนินงาน Aso Medical Serviceกิจกรรมทางการแพทยของตระกูล Aso
ซึ่งเปนสถานที่พักคางผูสูงอายุ (Assisted Living) ซึ่งดําเนินการภายใต Aso Group มีการเดินเยี่ยมชมอาคาร
ที่พักอาศัยซึ่งมีตั้งแตหองอาหาร ที่พัก ซึ่งไมไดอนุญาตใหบันทึกภาพ
2. การดําเนินงานการจัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ระดับตําบลโดยภาคเอกชน
ชุมชน Jinsenkai Sara Goidou มีทั้งการดูแลผูสูงอายุและเด็กเล็กใหดูการปลูกฝงเด็กเล็ก วินัย ที่ดิน ของสิ่ง
ปลูกสรางนี้ ไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีที่ดิน จายเพียงรอยละ 1 ของภาษีรายได มีอีกที่หนึ่งแบบเดียวกัน
อยูที่จังหวัดยามากูจิ รูปแบบการดูแล 4 ประเภท
1) แผนกเด็กเล็ก
2) Daily service for elder เชาไป-เย็นกลับ
3) พํานักชั่วคราว ระยะสั้น
4) long stay for end stage สําหรับคนแกที่อาศัยอยูในตําบลคะชิบะนี้เทานั้น
Care Giver ดูแลผูสูงอายุ ตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด จากสถาบันเฉพาะ ทํางาน
ภายใตการควบคุมดูแลโดยพยาบาลและกําหนดสัดสวนผูดูแลตอผูสูงอายุ/เด็ก อยางชัดเจน กลุมที่ชวยเหลือ
ตัวเองไมได/ตองพึ่งพา ก็จะมีกําหนดจํานวน CG ไวอยางชัดเจนตามกฎหมายการประกันสุขภาพดานสวัสดิการ
และสั งคม ที่ รั ฐ บาลกลางกํ า หนด ซึ่ งการสนั บ สนุน งบประมาณจากรัฐ บาลกลาง ก็จ ะแตกตางกัน ไปตาม
ภาวะการพึ่งพาของผูสูงอายุ
ปญหาดานกําลังคน CG คือ ขาดแคลนคนทํางาน เนื่องจากรายไดไมสูงมากเมื่อเทียบกับอาชีพ
อื่นรวมทั้งตองเปนผูที่มีทัศนคติดีตอการดูแลผูสูงอายุดวย ซึ่งหาไดยาก กรณีเจ็บปวยตองรักษา สามารถตาม
แพทยจากทุกสถานพยาบาลโดยรอบ ตามความชํานาญเฉพาะทางมาดูแลหากเจ็บปวย ตองเขาโรงพยาบาล
ทองถิ่นก็จะสงรถบริการมารับไปโรงพยาบาล เครือขายการทํางานที่แข็งแรง คือ เจาของสถานประกอบการนี้
เปนเพื่อนกับนายอําเภอ เรื่อง regulating law
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ขอสั งเกตสํ า คัญ : เนื่ องจากเปน กิจการภาคเอกชน ดังนั้น การพํานักระยะยาวจนถึงวาระ
สุดทายของชีวิต จึงจะไมครอบคลุมประชากรสูงอายุทุกคนในพื้นที่ จะมีเฉพาะคนมีเงินเทานั้นที่เขาถึงได
คนยากจนในพื้ น ที่ ก็จ ะได รั บ การดูแ ลโดยรัฐ บาลทองถิ่น ในลัก ษณะการไปเยี่ย มบาน หรื อ
Hospital At Home ลักษณะทางประชากรที่สําคัญคือ ประชากรของคะขิบะกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเด็กและ
ผูสูงอายุเปนเพียง 3 เมืองในญี่ปุนที่มีลักษณะนี้ (โตเกียว ยามากูจิ คะชิบะ) ขอหวงใยของผูประกอบการคือ
ขาดแคลน CG ตองการกํ า ลั งคนด านนี้ เพราะมีแผนขยายกิจ การไปเรื่อยๆสนใจลงทุ น ในประเทศไทย
แตรัฐบาลยังไมใหการสนับสนุน
แผนกเด็กเล็ก ผูดูแล/ครูอนุบาลเรียกวา เซนเสะ จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และผานการ
อบรมตามหลักสูตรที่กําหนด ครู 1 คน ดูแลเด็ก 1-2 ขวบ จํานวน 6 คน ถาอายุ 3 ขวบขึ้นไป 1:20
(อัตราสวนนี้กําหนดโดยรัฐบาล) ดูแลเชาไปเย็นกลับ 7 โมงเขา - 6 โมงเย็น หองน้ําเด็กเล็ก 3-5 ขวบมีการ
จั ด กิ จ กรรมให ผู สู งอายุ กับ เด็ กเล็ ก มาทํ า ร ว มกัน ตามเทศกาลหรือวัน สํ าคัญ และมาออกกําลังกายรว มกั น
เมื่อผูสูงอายุเปดหนาตางหองพักมา ก็จะเห็นเด็กๆเลนอยูในสนาม หองแบบดูแลรายวัน (Day Room)
ขอเสนอแนะ (ตอกระทรวงสาธารณสุข) ในการดําเนินการตอไป
การประชุมหารือครั้งนี้ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน ผูสูงอายุ.ในชุมชน ในรูปแบบ
การมีสวนรวมของภาคเอกชนและทองถิ่น สําหรับประเทศไทย ดังนี้
๑. การจัดตั้งศูนยผูสูงอายุในชุมชนเพื่อลดภาระคาใชจายดานสุขภาพของครอบครัวและหนวย
บริ การภาครัฐ จํา เปน อยา งยิ่ งตองพัฒ นารู ป แบบและขอเสนอเพื่อการยกระดับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในประเทศไทย
๒. การศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบสวั ส ดิ ก ารด า นสุ ข ภาพและสั ง คม รวมทั้ ง งบประมาณดํ า เนิ น การ
ของภาครั ฐ เอกชน และการมี ส ว นร ว มจากภาคประชาชน ตองพัฒ นารูป แบบ/แนวทาง ที่เปน ขอเสนอ/
ทางเลือกในการจัดระบบบริการสุขภาพและสังคมอยางไรรอยตอ
๓. การคัดเลือกพื้นที่นํารองในการดําเนินการ จัดระบบบริการสุขภาพและสังคมอยางไรรอยตอ
เพื่อคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ในชุมชน
๔. การพั ฒนามาตรฐานการดูแลผู สูงอายุในชุมชน เพื่อการจัด ระบบบริ การด านสุ ขภาพและ
สวัสดิการ ใหเชื่อมตอกับหนวยบริการทุกระดับอยางไรรอยตอ
๕. การพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุใหเปนระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการวางแผน
และติดตามประเมินผล รวมทั้งการคืนขอมูลใหกับชุมชน
8.5 สรุปผลการเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อเขารวมโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของไทยในเคนยา และยูกันดา จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ระหวางวันที่ 24
– 29 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐเคนยาและยูกันดา
ความเปนมา
ตามหนังสือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ที่ 26001/226 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
แจงวาจะจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเคนยาและยูกันดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปด
ตลาดและขยายสวนแบงการตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหเปนที่รูจักมากขึ้นในเคนยาและยูกันดา เพื่อให
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยใหเปนที่รูจักมากขึ้นผานการพบหารือกับผูแทนของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํา
บริษัทประกันสุขภาพ ตัวแทนบริษัททองเที่ยวที่มีศักยภาพ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนหนวยงานที่
กํากับดูแลยุทธศาสตรและนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไดขอเชิญ
ผู แทนกรมฯเข า ร ว มโครงการดั ง กล า ว โดยมี กํา หนดจัด ขึ้น ณ สาธารณรัฐ เคนยาและสาธารณรัฐ ยูกั น ดา
ระหวางวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งกรมฯ ไดสงรายชื่อผูแทนจํานวน 2 ราย ไดแก
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(1) นายแพทยอัครพล คุรุศาสตรา ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ และ (2) นางสาวภาวิณี สังขบูรณ ตําแหนง
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ เดินทางไปเขารวมโครงการดังกลาว
ผลการดําเนินงาน
1. สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ไนโรบี นํ า คณะผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ จ ากกระทรวงการ
ต า งประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข และโรงพยาบาลเอกชนชั้ น นํ า ของไทย เข า ร ว มโครงการส ง เสริ ม
การท องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของไทยในเคนยาและยูกัน ดา ซึ่งจัดขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
เมื่ อวั น ที่ 24 – 29 มิ ถุน ายน 2561 ณ สาธารณรัฐ เคนยาและยูกัน ดา โดยการเขารว มพบปะหารื อ
เชิงนโยบายกับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนชั้นนํา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน บริษัทประกัน และบริษัท
ทัวรของสาธารณรัฐเคนยาและยูกันดา โดยมีรายละเอียดและสรุปผลการประชุมหารือ ดังตอไปนี้
1.1 รายนามคณะเดินทาง ประกอบดวย
(1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไรโรบี
(1.1) นายเชิดเกียรติ อัตถากร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
(1.2) นางสาวทิพยสุดา คําโท
เลขานุการเอก
(2) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
(2.1) นายนิธิรุจน โผนประเสริฐ
ผูอํานวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ
(2.2) นายชารีฟ โยธาสมุทร
นักการทูตปฏิบัติการ
(2.3) นายนราวิชญ องคมงคล
นักการทูตปฏิบัติการ
กรมเอเชียใตตะวันออกกลางและแอฟริกา
(3) โรงพยาบาลปยะเวท
(3.1) นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
(3.2) นางสาวสุภาวรรณ นิตยจํารูญ ผูอํานวยการฝายการตลาดตางประเทศ
(4) โรงพยาบาลเวชธานี
(4.1) แพทยหญิงปวีณา ศรีมโนทิพย ผูอํานวยการฝายการแพทย
(4.2) Mr. Pedrenelle Maniquiz ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด
(5) กระทรวงสาธารณสุข
(5.1) นายแพทยอัครพล คุรุศาสตรา นายแพทยชํานาญการ
กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
(5.2) นางสาวภาวิณี สังขบูรณ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.2 สรุปผลการเขารวมโครงการ มีดังนี้
1.2.๑ การเยือนเคนยา
(๑) Kenya Association of Travel Agents (KATA) CEO ของ KATA แจงวา ๑) ธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพกําลังเติบโตอยางมากในเอเชีย โดยเฉพาะอินเดีย เนื่องจากมีเครือขายกับโรงพยาบาล
ในเคนยา ๒) เสนอใหจัดทําความตกลงระหวางบริษัทตัวแทนทองเที่ยวเคนยากับโรงพยาบาลเอกชนของไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี กลาววา ไทยมีจุดแข็ง 3 ดาน คือ คุณภาพการรักษา ราคา และอัธยาศัยไมตรี
ผู แทนโรงพยาบาลเอกชนเสนอให KATA ชว ยสงเสริมการทองเที่ย วเชิง สุขภาพของไทย เนื่องจากการ
รั กษาพยาบาลมี คุ ณภาพและค าใช จ ายที่ ไม สู ง ผู แทนกระทรวงสาธารณสุ ขแจ งว า ไทยมี จํ านวนโรงพยาบาล
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ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ Joint commission International (JCI) มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
และมีความเชี่ยวชาญดานการรักษาโรคที่ไมติดตอ เชน โรคหัวใจ โรคทางสมอง และอาการบาดเจ็บรุนแรงตางๆ
(2) Association of Kenya Insurers (AKI) ผูบริหาร AKI กลาววา ๑) แผนประกัน
สุขภาพระดับ premium สว นใหญจะครอบคลุมคารักษาพยาบาลในตางประเทศ ๒) เสนอใหไทยสราง
เครือขายกับโรงพยาบาลเอกชน และบริษัททองเที่ยวในเคนยาเพื่อสงเสริมธุร กิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผูแทนโรงพยาบาลเอกชน เสนอใหบริษัทประกันเคนยาจัดใหมีการจายคารักษาพยาบาลตรงกับโรงพยาบาล
ของไทยเพื่อ อํ า นวยความสะดวกสํ า หรับ ลูก คา บริษัท ประกัน เคนยาที่เ ดิน ทางมารัก ษาพยาบาลในไทย
และพรอมที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจคารักษาพยาบาลกับ AKI
(3) โรงพยาบาล Karen ผูบริหารโรงพยาบาล Karen กลาววาโรงพยาบาลเชี่ยวชาญดาน
โรคหัวใจ แตยังขาดความเชี่ยวชาญดานกุมารเวช ซึ่งในหลายกรณีตองสงตอ (refer) ไปยังโรงพยาบาลใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะอินเดียและแอฟริกาใต และประสงคทราบสาขาที่โรงพยาบาลไทยมีความเชี่ยวชาญ
เอกอัคราชทูตฯ แจงวา ไทยมีความเชี่ยวชาญหลายสาขา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขแจงวา ไทยมีจุดแข็งทั้ง
ดานคุณภาพการรักษา การบริการ และอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีความโดนเดนดานอื่น ๆ อาทิ การนวดสปา
การเสริมความงาม อาหารและแหลงทองเที่ยว
(4) โรงพยาบาล Nairobi ผูบริหารโรงพยาบาลไนโรบี กลาววา ที่ผานมาโรงพยาบาลเคยรับ
ผูปวยจากประเทศเพื่อนบาน เชน ยูกันดา แตยังไมเคยมีกรณีที่ตองสงตอผูปวย ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีที่ปรึกษา
ทางการแพทยลักษณะ part-time และเครือขายผูเชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และเห็นวา
การสรางความรวมมืออาจเริ่มตนดวยการจัดใหมีแพทยไทยมาทํางานชั่วคราวในโรงพยาบาลได
(5) สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคนยา ผูบริหาร สมาคมฯ แนะนําวา การทําตลาดธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพควรมีเครือขายกับโรงพยาบาลเคนยา และมีแผนสงเสริมการตลาดที่ชัดเจน เชน การจัด
ประชุม การประชาสัมพันธ ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
(6) ผูประกอบการทองเที่ยวเคนยา ผูประกอบการฯ แจงวา ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของอินเดียไดรับความนิยม เนื่องจากมีตัวแทนในโรงพยาบาลเคนยา มีสายสัมพันธที่ดีกับแพทยเคนยา และมี
ความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราที่ใชเวลาเพียง 2 วัน และสามารถสมัครออนไลนไดในทุกประเทศใน
แอฟริกายกเวน ไนจีเรีย คองโก และเบนิน
1.2.2 การเยือนยูกันดา
(1) โรงพยาบาล Norvik ผูบริหาร โรงพยาบาล Norvik แจงวา ๑) ไดจัดตั้งบริษัทในเครือ
เพื่อดําเนินธุรกิจสงตอผูปวยไปรักษาในตางประเทศ โดยเฉพาะที่อินเดียเนื่องจากมีโรงพยาบาลในเครือขาย
จํานวนมาก ๒) มีแพทยตางชาติมารักษาที่ รพ. แบบประจําและชั่วคราว ๓) เสนอใหจัดทํา MoU ระหวาง
โรงพยาบาลกับโรงพยาบาลเอกชนไทย หรือจัดใหมีแพทยไทยมารักษาในโรงพยาบาลเพื่อสรางความคุนเคยกับ
ผูปวยชาวยูกันดา
(2) โรงพยาบาล Kampala ผูบริหารโรงพยาบาล Kampala ประสงคใหมีความรวมมือดานการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย องคความรู และการใหความเห็นของแพทยทานที่สอง (Second Opinion)
ผูแทนโรงพยาบาลเอกชน แจงวา มีศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานตาง ๆ ที่พรอมแลกเปลี่ยนองคความรู
กับโรงพยาบาล
(3) โรงพยาบาล CASE ผูบริหาร โรงพยาบาล CASE แจงวา ยังขาดความเชี่ยวชาญในดานการ
ผาตัดซับซอน และไมมีเครือขายกับโรงพยาบาลตางประเทศในการสงตอผูปวย พรอมทั้งเสนอใหมีแพทยไทยมา
รักษาในโรงพยาบาลแทนการสงตอผูปวยเนื่องจากเสี่ยงตอการติดเชื้อของผูปวย
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(4) ผูประกอบการทองเที่ยวยูกันดา ผูประกอบการฯ แจงวา ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกําลัง
เติ บ โตในแอฟริ กา โดยมี ผู เ ล น หลั ก ได แก อิ น เดี ย แอฟริ กาใต ดู ไบ และตุ ร กี ผู แทนโรงพยาบาลเอกชน
จะสงแพ็กเกจการรักษาพยาบาลใหกับผูประกอบการฯ และขอใหชวยสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนไทยใหเปนที่รูจัก
(5) บริษัทประกันสุขภาพยูกันดา (Jubilee/UAP) บริษัทประกันฯ แจงวา มีความรวมมือ
ในการจ ายค ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในอินเดียแลว และเชิญชวนใหเ อกชนไทยมาเปดโรงพยาบาล
ในยูกันดา ผูแทนโรงพยาบาลเอกชน แจงวา จะสงราง MoU ความรวมมือในการจายคารักษาพยาบาลใหบริษัท
ประกันฯ พิจารณา2.๓ การติดตามประเด็นทวิภาคีที่คั่งคางกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
1.2.๔. ขอสังเกตและขอคิดเห็น
(๑) อินเดียเปนผูเลน (player) สําคัญในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเคนยาและยูกันดา
เนื่องจากมีเครือขายกับ

โรงพยาบาลเอกชนในเคนยาและยูกันดา โดยเฉพาะในยูกันดามีแพทยอินเดียประจําใน โรงพยาบาลยูกันดาและ
มีบริษัทอินเดียบางแหงที่ทําธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งนี้ ปจจัยสําเร็จดังกลาวนาจะเปน
ผลมาจากอิทธิพลในสมัยอาณานิคมที่อินเดีย เคนยา และยูกันดา ตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ โดยคน
อินเดียจํานวนมากถูกนํามาเปนแรงงานและตอมาไดตั้งรกรากในเคนยาและยูกันดา โดยปจจุบันคนเคนยา/
ยูกันดาเชื้อสายอินเดีย ไดสรางเครือขายทางธุรกิจหลายแหงในทองถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจในอินเดีย
(2) รัฐบาลอินเดียมีนโยบายกระชับความรวมมือกับแอฟริกามากขึ้นเพื่อแขงขันกับจีนรวมถึงการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของอินเดียในแอฟริกา โดยการอํานวยความสะดวกดานการตรวจลงตราผาน
สถานเอกอั ค รราชทู ต /สถานกงสุ ล ใหญ อิ น เดี ย ในแอฟริ ก าที่ มีจํ านวน 29 ประเทศ ทั้ งนี้ รั ฐ บาลอิ น เดี ย
มีแผนจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตเพิ่มเติมในแอฟริกาอีก 18 ประเทศภายในป 2564
(3) ตุรกีไดเริ่มเขามาเจาะตลาดธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในแอฟริกาแลว ซึ่งนาจะเปนผลจาก
อิทธิพลดานธุรกิจของตุรกีที่กําลังเติบโตในหลายประเทศของแอฟริกา กอปรกับตุรกีมีสถานเอกอัครราชทูตใน 41
ประเทศของแอฟริกา ซึ่งมีสวนสําคัญในการสงเสริมและรักษาผลประโยชนของตุรกีในแอฟริกาอยางมาก
(4) โดยที่ตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในแอฟริกามีคูแขงหลายราย โดยเฉพาะอินเดีย
ดังนั้นไทยควรปรับกลยุทธทางการแขงขัน โดยอาศัยจุดแข็งของไทยที่ตางจากอินเดีย เชน สถานที่ทองเที่ยว
อาหาร วัฒนธรรม และการใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย อาทิ การตรวจสุขภาพ
การศัลยกรรมเสริมความงาม และการรักษาโรคไมติดตอตางๆ โดยอาจเจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)
เชน กลุมนักการเมือง/ขาราชการระดับสูง กลุม expat และกลุมชนชั้นกลางรุนใหมของแอฟริกา ซึ่งเปนกลุมที่
ไมออนไหวตอปจจัยดานราคามาก (price-sensitive) แตยังคํานึงถึงคุณภาพดวย
(สรุปผลจาก : กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ)
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2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ ไดเดินทางไปหารือรวมกับ
โรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมเดินทางไปราชการตางประเทศ ไดแก โรงพยาบาลเวชธานี และโรงพยาบาลปยะเวท
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อสํารวจความพรอมในดานการใหบริการรองรับชาวตางชาติ และประเด็นที่
ตองการใหกรมฯ และสถานเอกอัครราชทูตขับเคลื่อนดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ ไดดําเนินการจัดการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยมี เ อกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ไนโรบี
(นายเชิดเกียรติ อัตถากร) เขารวมหารือและรับฟงนโยบายของกรมฯ
และแนวทางการดํ า เนิ น งานต อ ไปจากการเดิ น ทางไปราชการ
ตางประเทศครั้งนี้ และโดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหารกรม
สนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ผู อํ า นวยการกองสถานประกอบการ
เพื่ อสุ ขภาพ ผู แทนสํ านั กสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิล ปะ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และกองสุขภาพระหวางประเทศ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
3.1 ผูแทนกรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ ไดนําเสนอสรุปผลการเขารว มโครงการวาทั้ง
สาธารณรัฐเคนยาและยูกันดานิยมเดินทางไปใชบริการดานสุขภาพในตางประเทศ รอยละ 70 นิยมเดินทางไป
รักษาที่ประเทศอินเดีย รอยละ 27 นิยมเดินทางไปรักษาในยุโรป/อเมริกาและอื่นๆ มีเพียงรอยละ 3 ที่เดินทาง
มารักษาที่ประเทศไทย เหตุผลสําคัญคือ (1) ระยะทาง พบวาการเดินทางจากทวีปแอฟริกาไปยังอินเดียและ
ยุโรป ใกลวาเดินทางมาไทย (2) อัตราคารักษาพยาบาลในอินเดียถูกกวาไทย รอยละ 50-70 เมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของไทย และ (3) การขอวีซาและการขออยูตอในประเทศอินเดียสามารถขอวีซาได
งายกวา พํานักไดนานกวา และขั้นตอนการดําเนินการไมยุงยาก แตทั้งนี้ประเทศไทยก็มีความพรอมในดานของ
การบริการ ไดแก (1) คุณภาพการใหบริการ ไทยมีโรงพยาบาลที่ผานมาตรฐานสากล JCI มากที่สุดในอาเซียน
จํานวน 63 แหง (2) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินระหวางการพํานักในประเทศไทย และ (3) มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก และการใหบริการในแบบไทย รวมทั้งมีบริการ Wellness นวดไทย-สปา ซึ่งจุดแข็งของ
ไทยก็คือมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาดึงดูดใจซึ่งอินเดียจะขาดสิ่งนี้ไป แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ควรจะดําเนินการตอไป
ในระดับนโยบาย คือ การมีความรวมมือดาน Medical and Wellness Tourism อยางใกลชิดกับสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง ไนโรบี การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นวิ ช าการระหว า งเคนยา-ยู กั น ดาและไทย
การสงเสริมใหสถานพยาบาลเอกชนของไทยเปนที่รูจักในทวีปแอฟริกามากขึ้น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลเวชธานี และโรงพยาบาลปยะเวท
(1) ให มีการประชาสั มพั น ธศักยภาพ และความเชี่ย วชาญเฉพาะดานของสถานพยาบาล
เอกชนของไทยใหกับชาวตางชาติ
(2) ใหมีการจัดตั้งสํานักงาน Information Office มีการทําการตลาดรวมกันทั้งโรงพยาบาล
รัฐและเอกชน
(3) ใหมีความรวมมือดานการแพทยระหวางกัน
(4) สงเสริมใหมีการจัดทําแพคเกจรวมกับบริษัท
ตัวแทน เชน Check-up และ Wellness เปนตน
(5) ในเชิงกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตองการให
มี ก ารสร า งสโมสรคู มิ ต รไมตรี ไทย-ยู กั น ดา เพื่ อ แนะนํ า ไทย
ใหเปนที่รูจักพรอมจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ เชน การเพาะพันธุปลา ประปาหมูบาน เปนตน
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(6) ใหกรมฯการปรับเปลี่ยนรูปแบบและภารกิจการใหบริการของศูนย Medical Hub Center
เชิงรุก และมีการประชาสัมพันธใหชาวตางชาติรับทราบมากขึ้น
3.2 เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ไนโรบี ให ข อ คิ ด เห็ น ว า นโยบายการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพในปจจุบันเนนทางกลุมยุโรปซึ่งบริการในกลุมประเทศเหลานี้ดีอยูแลวแตในกลุมประเทศแอฟริกา
บริการรักษาพยาบาลยังไมดีเทาที่ควร สําหรับกลุม Hi-end ที่มีศักยภาพตางแสวงหาบริการในตางประเทศ
แม ว า ตลาดในแอฟริ ก าจะไม ใ หญ เ ท า ยุ โ รป แต ถา ประเทศไทยให ค วามสํ า คัญ ในเรื่ องการประชาสั มพั น ธ
และการสรางความเขาในในระบบบริการรักษาพยาบาลของไทยใหเปนที่รูจักสรางความประทับใจในอนาคต
กลุ มประเทศเหล า นี้ จ ะมาสามารถเติ บ โตตอ ไปไดดี โดยในปงบประมาณ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ฯ
มี แ ผนการดํ า เนิ น งานที่ จ ะนํ า คณะผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ จ ากเคนยาและยู กั น ดามาศึ ก ษาดู ง านในด า น
สาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพในประเทศไทย โดยจะขอรับการสนับสนุนจากกรมฯในการจัดโปรแกรม
การศึกษาดูงานใหมีความครอบคลุมภารกิจที่จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและความสัมพันธอันดี
ระหวางกันตอไป
ในส ว นที่ มี ก ารร อ งขอให ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล า วข า งต น จะขอดู
ความพรอมในหลายๆดานของสาธารณรัฐของเคนยาและยูกันดากอน ในดานกิจกรรมเพื่อสังคมจะขอใหเปน
โครงการของทางโรงพยาบาลเอกชนดํ า เนิ น การ ในการแลกเปลี่ย นเรีย นรูดานวิช าการและความรว มมื อ
ดานการแพทย ของสถานพยาบาลเอกชนของประเทศไทย และสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพรอมของ
สาธารณรัฐเคนยา - ยูกันดา ไดแก Karen Hospital และ Kampala Hospital ในกรณีของการเบิกจายประกัน
ของชาวเคนยา-ยูกันดาทางบริษัทประกันจะมีเครือขายกับโรงพยาบาลของอินเดียในสวนของประเทศไทย
จะใชวิธีการนําใบเสร็จรับเงินไปเบิกจายตอไป ดานศักยภาพสมุนไพรไทยในแอฟริกาจะมีมุมมองตางจากไทย
สมุนไพรจะเปนกลุมทางเลือกเพราะชาวแอฟริกามีสมุนไพรอยูในวิถีชีวิตประจําวันอยูแลวเนื่องจากพลเมืองสวน
ใหญมีความยากจนเกินกวาจะซื้อยาแผนปจจุบันมารับประทานได แตสมุนไพรก็ยังมิไดถูกพัฒนาในเชิงพาณิชย
โอกาสทางดานการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพของไทยที่แอฟริกายังมีความเปนไปไดอยูแตตองทําการตลาด
มากกวาเรื่องอื่น ในสวนของบริการสปาไทยจะไดรับความนิยมโดยเฉพาะสปาสากลและนวดแผนไทย สวนใหญ
ผูใชบริการจะเปนระดับ Hi-end เพราะราคาคอนขางสูง ปจจุบันยังไมมีนักลงทุนไทยไปเปดตลาดที่แอฟริกา
มากนักจะมีเพียงแตลูกจางชาวไทยที่ไปใหบริการเทานั้น
3.3 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ มี ค วามยิ น ดี ใ นการจั ด โปรแกรมให ห ากทางสถาน
เอกอัครราชทูตประสงคจะนําคณะจากเคนยาและยูกันดาเขามาศึกษาดูงานในประเทศไทย เพราะทางกรมฯ
มีสถานพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการใหบริการ และมีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีความพรอม
รองรับชาวตางชาติอยูแลว สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานบุคลากรระหวางกัน ประกอบกับ
ที่ผานมาไดมีคณะนักขาวและผูศึกษาดูงานจากหลายประเทศใหความสนใจมาศึกษาดูงานเปนประจําทุกป
พร อ มทั้ ง ยิ น ดี ที่ จ ะส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ทางด า นการแพทย ร ะหว า งโรงพยาบาลเอกชนไทย
และโรงพยาบาลในเคนยา-ยูกันดา พรอมทั้งสงเสริมกิจกรรมเชิงสังคมของโรงพยาบาลเอกชนไทยดวย ในสวน
ของ Product ของไทยที่จะไปเปดตลาดที่แอฟริกาจะขอใหเนนทางดานการรักษาโรคมาเลเรียซึ่งยังเปนปญหา
ใหญของชาวแอฟริกาอยูขณะนี้ ในระยะตอไปอาจจะมีการพิจารณาใหชาวแอฟริกาที่เขามารักษาพยาบาล
ในไทยสามารถเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันได รวมทั้งการ Business Matching ธุรกิจ
สปาไทยโดยอาศัยบริษัท Minor ที่ไปเปดบริการในแอฟริกาในอนาคตตอไป
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8.6 สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักเดนมารก ของคณะผูแทนกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพนําโดยแพทยหญิงประนอม คําเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหวางวันที่ 26
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
1. วัตถุประสงค
การเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักเดนมารก ของคณะผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เดินทางไปราชการในครั้งนี้ เปนไปตามคําเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เขารวมกิจกรรม
ในงานฉลองโอกาสครบรอบ 160 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย – เดนมารก โดยมีวัตถุประสงค คือ
(1) การผลักดันนโยบาย Medical Hub รวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในราชอาณาจักรเดนมารก
(2) เพื่อบูรณาการนโยบาย Medical Hub รวมกับกลุมประเทศนอรดิก
(3) เพื่อสงเสริมใหผูรับบริการในกลุมประเทศนอรดิกมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทย
และสรางความเชื่อมั่นตอระบบสุขภาพของไทย
(4) เพื่ อชี้แจงความพรอมในการให บริการรักษาพยาบาลของประเทศไทยแกกระทรวง
สาธารณสุขเดนมารก/ บริษัท Private Insurance ชั้นนํา
(5) เพื่อสงเสริมดานธุรกิจสุขภาพและการจับคูเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching)
(6) การเจรจาเรื่องการเบิกจายคารักษาพยาบาล รวมทั้งความเปนไปไดในแนวทางรองรับ
Treatment Abroad กรณีส งผู ป วยชาวเดนมารกมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ทั้งในชุด
สิทธิประโยชนและนอกสิทธิประโยชน
(7) เพื่ อส งเสริ มและพั ฒ นาการรั บ รองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพไทย
ในตางประเทศ
(8) การสงเสริมใหผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีความพรอมมาวางจําหนายใน Product Outlet
ในเดนมารก และการเจรจาดานกฎระเบียบกับ FDA ของเดนมารก
2. องคประกอบคณะผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย
(1) แพทยหญิงประนอม คําเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(หัวหนาคณะเดินทาง)
(2) นายแพทยภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผูชวยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูแ ทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(3) นายแพทยอัครพล คุรุศาสตรา นายแพทยชํานาญการ
ผูแ ทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(4) นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ
เลขานุการคณะ
(5) นางสาวศิรินภา สระทองหน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการคณะ
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3. กําหนดการเดินทาง
คณะออกเดินทางจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
เวลา 01.20 น. โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
คณะเดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันจันทรที่ 2 กรกฎาคม 2561
เวลา 06.00 น. โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
4. กิจกรรมสําคัญระหวางการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักเดนมารก
4.1 ประชุมรวมกับ Ms.Jeanette Aaen ประธานกรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
จากหางสรรพสินคา ILLUM เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หางสรรพสินคา ILLUM

ขอเท็จจริง
หางสรรพสินคาอิลลุม (Illum) เปนการรวมทุนกับหางสรรพสินคา Central ของไทย ตั้งอยูกลาง
กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของราชอาณาจักรเดนมารกบนถนนสตรอยก (Stroget) ซึ่งเปนแหลงชอปปง
ที่ ย าวที่ สุ ด ของยุ โ รป มี อ ายุ 125 ป มี พื้ น ที่ 20,000 ตรม. ภายนอกยั ง คงสถาป ต ยกรรมอั น เก า แก
ซึ่งกลมกลืนกับตึกประวัติศาสตรในบริเวณโดยรอบ ภายในตกแตงอยางทันสมัยงดงามเพื่อความประทับใจ
ของลูกคา โดยมีคนมาเยือนประมาณ 6.5 ลานคนตอป
ดังนั้น การนําผลิตภัณฑมาวางจําหนายตองผานเกณฑมาตรฐานกฎหมายทางการคาของ EU
และของกลุมประเทศนอรดิก โดยเฉพาะดาน Organic/ Fair trade/ CSR แบบยัง่ ยืน
ประเภทของสินคาที่นิยมของลูกคา ไดแก Skin Care Head to Toe/ Cosmetic/ อาหารและ
เครื่องดื่ม/ ของใชภายในครัวเรือน โดยมีแหลงผลิตมาจาก เอเชีย/ อเมริกา/ ทวีปยุโรป และประเทศเดนมารก
ขอเสนอเชิงนโยบาย
1. พัฒนา Business Model กับผูประกอบการฝายไทยที่มีความพรอม โดยสงเสริม พัฒนาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ อาทิ เชน โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร/ภาคเอกชน
2. ใหผูประกอบการชาวไทยที่มีความพรอมและสนใจ พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพดานสมุนไพร
ไทยใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ EU และของกลุมประเทศนอรดิกตามที่กําหนดไว
3. ใหผูประกอบการดําเนินงาน Business Matching กับรายชื่อ Agent ของทางหางสรรพสินคา
ILLUM
4. ให Agent นําตัวอยางของผลิตภัณฑ เสนอใหหาง ILLUM เพื่อคัดเลือก เชน กลุม Skin Care /
Cosmetic/ อาหาร เปนตน
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชุมรวมกับผูประกอบการสมุนไพรไทยที่สนใจนําสินคา
ไปวางจําหนายในเดนมารก เชน โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และภาคเอกชน
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2. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหการสงเสริ ม
พัฒนาผูประกอบการเพื่อใหเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานของ EU และของกลุมประเทศนอรดิก
3. ประสานการทํา Business Matching กับ Agent
4.2 เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารก และประชุม
ปรึ กษาหารื อร วม เมื่ อวั นวั นพฤหั สบดี ที่ 28 มิ ถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สถานเอกอั ครราชทูตไทย
ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ขอเท็จจริง
กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพไดตระหนั กถึงความสํ าคั ญของกลุมเป าหมายหลั กในกลุ มนอร ดิ ก
ซึ่งเปนประเทศที่มีศักยภาพและมีความพรอมในการเขามารับบริการสุขภาพในประเทศไทย รวมทั้งในปจจุบันไดมี
ผูประกอบการชาวไทยใหความนิยมดําเนินธุรกิจนวดไทยและสปาไทยเปนอยางมาก กรมฯจึงไดมีนโยบายสําคัญ
ที่ จ ะบู ร ณาการทํ า งานร ว มกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยในต า งประเทศ รวมทั้ ง สมาคม ภาคเอกชน
เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ในการจัดบริการสุขภาพใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการชาวตางชาติ ประกอบดวย
1. นโยบายการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
จากความพรอมของประเทศไทยในการใหบริการรักษาพยาบาลในทุกโรค/ สาขา แบบครบวงจร
รวมทั้งมีราคาเหมาะสม มีบุคลากรเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้งมีสถานที่ทองเที่ยวสวยงาน โดยมี
โรงพยาบาล/ คลินิ ก ที่ ผ านมาตรฐานนานาชาติแบบ JCI แล ว รวม 63 แห ง และสถานประกอบการ
เพื่ อสุ ขภาพที่ ได รั บ การรั บ รองตามกฎหมายกวา 2,954 แห ง (ข อมู ล พ.ศ. 2561) พรอ มใหบ ริการแก
ชาวเดนมารกที่ประสงคจะเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
2. การพิจารณาการเบิกจายคารักษาพยาบาล (Reimbursement)
เนื่องดวยระบบสุขภาพในเดนมารก เป นลักษณะรั ฐสวั สดิการ ที่มีงบประมาณสนั บสนุ นจาก
การเก็บภาษีของพลเมือง (Tax based) โดยมีลักษณะแบบ Universal Coverage ผานระบบ National
Insurance Scheme โดยกําหนดเปนชุดสิทธิประโยชน (Benefit package) รวมทั้ง Group 1 และ Group
2 เมื่อพลเมืองชาวเดนมารกเจ็บปวยจึงสามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งอาจจะตอง
มีการรวมจายคาธรรมเนียม (Deductible) ตามอัตราที่กําหนด ปญหาดานสุขภาพที่พบ คือ มีอัตราการ
รอคอยในการเขารับการรักษาพยาบาลในชุดสิทธิประโยชนนาน (Long waiting list) และบริการนอกชุดสิทธิ
ประโยชนจะมีคาใชจายที่สูง ซึ่งในบางกลุมโรค หากมีการรอคิวเขารับการรักษาพยาบาลนานกวาที่กําหนด
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบจะอนุ ญาตให ช าวเดนมาร กเดิ น ทางไปรั บ การรั ก ษานอกพื้ น ที่ ได รวมทั้ งยั งพบว า มี
การเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลนอกประเทศแตยังอยูใน EU ดังนั้น จึงพบวามีชาวเดนมารกนิยมเดินทาง
มารับการรักษาพยาบาลในไทย เนื่องดวยมีคาใชจายที่ไมสูงมาก โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ
และไมตองรอคิวนาน
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3. การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล รวม 90 วัน และเพื่อ
การพํานักระยะยาว (Long Stay Visa)
ชาวต า งชาติ ใ ห ค วามนิ ย มในการเดิ น ทางเข ามาพํ า นั ก ในประเทศไทยแบบพํ า นั ก ระยะยาว
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุนและทวีปยุโรป จากเหตุผลคุณภาพการใชชีวิต คาครองชีพ
ราคา สิ่ งอํ า นวยความสะดวก ภู มิ ป ระเทศ โครงสรางพื้ น ฐาน ตลอดจนบริการดานสุขภาพ ที่ส อดรับ กั บ
ความต อ งการของแต ล ะประเทศ จึ ง ถื อ ได ว า บริ ก ารแบบพํ า นั ก ระยะยาวเป น อี ก หนึ่ ง บริ ก ารที่ ส ามารถ
สรางรายไดใหแกประเทศไทยไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันในตางประเทศตางใหความสนใจและจัดทําเปน
นโยบายสําคัญระดับประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ญี่ปุน ฟนแลนด ออสเตรเลีย สเปน สหรัฐอเมริกา
ทําใหผูรับบริการบางสวนเดินทางไปใชสิทธิ์การพํานักระยะยาวในประเทศเหลานี้
1. ขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล รวม 90 วัน สําหรับผูปวยและ
ผูติดตาม รวมไมเกิน 4 ราย เดิม 11 ประเทศ ไดแก 1. ราชอาณาจักรบาหเรน 2. รัฐคูเวต 3. รัฐสุลตานโอมาน
4. รั ฐ กาตาร 5. ราชอาณาจั ก รซาอุ ดี อ าระเบี ย 6. สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส 7. กั ม พู ช า 8. สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 9. เมียนมา 10. เวียดนาม 11. สาธารณรัฐประชาชนจีน และเสนอเพิ่มเติมอีก
5 ประเทศ ได แ ก 1. ราชอาณาจั ก รนอร เ วย 2. ราชอาณาจั ก รเดนมาร ก 3. ราชอาณาจั ก รสวี เ ดน
4. สหรัฐอเมริกา 5. ญี่ปุน
2. การขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุมพํานักระยะยาว (Long Stay Visa) 10 ป
เดิม 14 ประเทศ ไดแก 1. ญี่ปุน 2. เครือรัฐออสเตรเลีย 3. ราชอาณาจักรเดนมารก 4. สาธารณรัฐฟนแลนด
5. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 6. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 7. สาธารณรัฐอิตาลี 8. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
9. ราชอาณาจักรนอรเวย 10. ราชอาณาจักรสวีเดน 11. สมาพันธรัฐสวิส 12. สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ
และไอรแลนดเหนือ 13. ราชอาณาจักรนอรเวย 14. สหรัฐอเมริกา และเสนอประเทศเปาหมายเพิ่มเติม
ไดแก นิวซีแลนด ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐออสเตรีย
ขอเสนอเชิงนโยบาย
1. พิ จ ารณาความเป น ไปได ใ นกรณี ที่ ช าวเดนมาร ก เดิ น ทางมารั บ การรั ก ษาพยาบาลใน
กลุมโรคในชุดสิทธิประโยชนในประเทศไทย แลวสามารถเบิกคาใชจายตรงกับรัฐบาล (Reimbursement) ได
2. ประชาสัมพันธขอมูลของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบาย Long Stay 10 ปเดิม ใหตรงกับ
ความตองการของชาวเดนมารก
3. ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน รานนวด/สปาไทย ในเดนมารก
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. สงเสริม พัฒนาผูประกอบการชาวไทย และ Therapist ที่เปดดําเนินการรานนวดไทย/สปาไทย
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. รวมกลุมกันเปนสมาคม/ ชมรม เพื่อเผยแพรภาพลักษณที่ดีสูประเทศไทย
3. ประชุมรวมกับ Mr. Thorir Aronsson and Mr. Nicolai Rasmussen จากบริษัท Falck Global
Assistance เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท Falck Global Assistance
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ขอเท็จจริง
บริษัท Falck กอตั้งโดย นาย Sophus Falck เมื่อ ปค.ศ. 1884 มีเปาหมายในการเปนผูนําดาน
การให บ ริ ก ารรถพยาบาลระดั บ โลก รวมทั้ ง เป น ผู นํ า ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพของพนั ก งานและการให
ความชวยเหลือดานรถเสียของชาวนอรดิก ดวยประสบการณมากกวา 100 ป ประกอบกับไดมีกลุมบริษัท
ในเครื อ ทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในท อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ เ พื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ความเจ็บปวยและสถานการณฉุกเฉินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย พรอมทั้งยังมี ประสบการณดานการฟน ฟู
และดูแลผูปวยหลังจากเจ็บปวยและบาดเจ็บ โดย บริษัท Falck ดําเนินธุรกิจใน 35 ประเทศ และมีพนักงาน
มากกวา 37,000 ราย
ธุรกิจของบริษัท Falck ประกอบดวยหนวยธุรกิจหลัก 3 สวน ไดแก รถพยาบาลสําหรับพนักงาน
และสวัสดิการพนักงาน การดับเพลิงกรณีเกิดเหตุในอุตสาหกรรมตางๆ การใหความชวยเหลือและความปลอดภัย
ทั่วโลก โดยมีการใหบริการ ดังนี้ (1) บริการทางการแพทยฉุกเฉิน (2) บริการขนสงผูปวย (3) ศูนยการแพทย
คลินิกและบริการทางการแพทยผานระบบ Doctor on call service (4) ความชวยเหลือทางการแพทยและ
การรั กษาความปลอดภั ยทั่ วโลก (5) โครงการใหความช วยเหลื อพนั กงาน (6) บริ การด านการดู แลสุ ขภาพ
(7) บริการดับเพลิง (8) ความปลอดภัยของน้ํามันและกาซธรรมชาติ (9) บริการเหมืองแร (10) การจัดการเหตุ
ฉุกเฉินเบื้องตนการตอบสนองเบื้องตน (11) ชวยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (12) ความปลอดภัยของบานและอาคาร
(13) บริการชวยเหลือบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวบกพรอง
สาขาบริษัท Falck ในประเทศไทยเริ่มดํ าเนินการในป พ.ศ. 2552 ตั้ งอยูใกลกับสนามบิ น
นานาชาติสุวรรณภูมิ มีหองเรียนที่ทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน การให
ความชวยเหลือดานการรักษาความปลอดภัย การจัดการภาวะวิกฤติและการแกปญหาในสถานที่สําหรับนักธุรกิจ
ที่เดินทางมาพักผอนและธุรกิจตลอดจนบริษัท และองคกรระดับโลก
ขอเสนอเชิงนโยบาย
เสนอให บริษัท Falck บรรจุรายชื่อโรงพยาบาล/คลินิก ของประเทศไทยที่ผาน JCL หรือ HA
ใหเปนทางเลือกแกผูถือกรมธรรมของบริษัท ใหแกชาวเดนมารก
แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. Matching โรงพยาบาลในประเทศไทยกับ บริษัท Falck
2. พัฒนา Claim Center เพื่อชวยโรงพยาบาลใหเบิกได
4.4 ประชุ ม ร ว มกั บ ผู ป ระกอบการชาวไทยที่ เ ป ด ดํ า เนิ น การร า นนวดไทย/ สปาไทย
ในราชอาณาจั กรเดนมาร ก ร ว มกั บ นายกสมาคมส ง เสริ มสุ ข ภาพไทยในนอร เ วย แ ละสถานประกอบการ
ในราชอาณาจักรเดนมารก เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน
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ขอเท็จจริง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชุมรวมกับผูประกอบการชาวไทยที่เปดดําเนินการรานนวดไทย/
สปาไทยในราชอาณาจักรเดนมารก เพื่อพิจารณาแนวทางการสงเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพ การยกระดับเพื่อรับรอง
คุณภาพมาตรฐานรวมกัน โดยกรมฯ ไดชี้แจงวัตถุประสงค การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในต างประเทศ เพื่ อเป นแนวทางในการดํ าเนิ นธุ รกิ จบริ การสุ ขภาพในต างประเทศให มี มาตรฐานสากล
และสร างภาพลั กษณ ที่ดีของสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพของไทยในตางประเทศ และรวมกอตั้งปฏิญญา
การจั ด ตั้ ง ชมรมนวดไทยเพื่ อ สุ ข ภาพในเดนมาร ก โดยมี น ายกสมาคมส ง เสริ ม สุ ข ภาพไทยในนอร เ วย
(คุณชุติกาญจน ภา เอสแลนด) เปนพี่เลี้ยงในการจัดตั้งชมรม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมอบโลโกนวด
ไทยใหแก ประธานชมรมนวดไทยเพื่อสุขภาพในเดนมารก (คุณศุทธินี พันธชัยศรี) ไวใหเปนตัวอยาง และกําหนด
มาตรฐานนวดไทยใหถูกตองตามกฎหมายทองถิ่นในประเทศเดนมารก เพื่อลดอัตราการเก็บภาษีจากการเปดราน
และการสรางภาพลักษณที่ดี
ขอเสนอเชิงนโยบาย
ไดปฏิญญาการจัดตั้งชมรมนวดไทยเพื่อสุขภาพในเดนมารก มีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางปฏิญญาการจัดตั้งชมรมนวดไทยเพื่อสุขภาพในเดนมารก
(1) ผูรวมการจัดตั้งชมรม
ก. ผูแทนจากสถานประกอบนวดไทยและสปาไทยในเดนมารก
ข. นายกสมาคมสงเสริมสุขภาพไทยในนอรเวย
ค. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ง. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(2) บทบาทหนาที่
1. จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
2. กําหนดใหมี 1 สมาคมในเดนมารก
3. กําหนดคุณสมบัติของสมาชิก
(3) วัตถุประสงค
1. เป น การรวมตั ว กั น ของผู ป ระกอบการในเดนมารกเพื่ อสรางภาพลักษณที่ดีตอบริการ
นวดไทยในเดนมารก
2. การสรางมาตรฐานดานบริการตามกฎหมายทองถิ่น และมาตรฐานของกรมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ
3. เปนตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและหนวยงานภาครัฐ
ของประเทศไทยที่เกี่ยวของ
4. การสงเสริม พัฒนา ศักยภาพ จรรยาบรรณ ของสมาชิก
5. ชวยกันแกไขปญหาอุปสรรคของสมาชิก
6. การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของสมาชิก
(4) เปาหมายสูงสุดของชมรม
“รานนวดไทยในเดนมารกมีคุณภาพ และสามารถกําหนดราคามาตรฐานได”
(5) เปาหมายการเพิ่มสมาชิก
3 เดือนแรก 100 ราย / 6 เดือนแรก 200 ราย และภายใน 1 ป 300 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. จั ด ทํ า ปฏิ ญ ญาการจั ด ตั้ ง ชมรมนวดไทยเพื่ อ
สุขภาพในเดนมารก
2. จัดทําธรรมนูญเพื่อกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของการจัดตั้งชมรมนวดไทยเพื่อสุขภาพในเดนมารก
3. จั ดตั้ งชมรมนวดไทยเพื่ อสุ ขภาพในเดนมาร ก
โดยมีนายกสมาคมนวดไทยในนอรเวยเปนที่ปรึกษา
4. พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานผู ใ ห บ ริ ก าร
(Therapist)
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ใหการสนับสนุนการ
จัดประชุมของผูประกอบการชาวไทยทีเ่ ปดดําเนินการรานนวดไทย/ สปาไทยในราชอาณาจักรเดนมารก เดือนละ 1 ครั้ง
6. การรวมตัวกันของผูประกอบการในเดนมารกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอบริการนวดไทย
ในเดนมารก
7. พิ จ ารณาแนวทางการส งเสริ ม พัฒ นาธุร กิจ สุข ภาพ การยกระดับ เพื่อ รับ รองคุ ณภาพ
มาตรฐานรวมกัน
8. รวมตั วระหวางสมาคม/ชมรม นวดไทย โดยเริ่ มในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย (นอรเวย /
สวีเดน/เดนมารก/ฟนแลนด)
4.5 ประชุมรวมกับ Mr. Thomas Klear ผูอ ํานวยการฝายบริหาร จากโรงพยาบาลเอกชน Capio CFR
เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลเอกชน Capio CFR
ขอเท็จจริง
กลุ ม บริ ษั ท Capio เป น หนึ่ งในบริ ษั ทด า นการดู แ ลสุ ขภาพชั้ น นํ าของยุ โ รปที่ ให บ ริ การ
ทางการแพทย การผาตัดและดานจิตเวชที่มีคุณภาพสูงผานทางโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง และหนวยบริการ
ปฐมภู มิ เ บื้ อ งต น บริ ษั ท Capio
ดํ าเนิ น งานในห าประเทศ ได แก ประเทศสวี เ ดน ประเทศนอร เ วย
ประเทศเดนมารก ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนพนักงานประจําทั้งหมด
13,314 คน ที่ใหบริการดานสุขภาพแกผูปวยประมาณ 5.1 ลานคน ซึ่งมียอดเงินเขาบริษัทของการรักษา
ผู ป ว ยและยอดขายผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ย อดขายสุ ท ธิ ร วม 15,327 ดอลล า ร ส หรั ฐ
ผลประกอบการของบริษัท Capio แบงตามการดําเนินงานธุรกิจในสามพื้นที่ คือ กลุมประเทศนอรนิกส
(ยอดขายสุทธิรวม 57%) ประเทศฝรั่งเศส (ยอดขายสุทธิรวม 35%) และประเทศเยอรมนี (ยอดขายสุทธิรวม 8%)
Model ของบริ ษัท Capio คือ คุณภาพชวยเพิ่มผลผลิตและการเติบโต จะทํางานรว มกัน
เพื่อประโยชนของผูปวยและสังคม และพัฒนาการดูแลสุขภาพที่ดี
ตลาดด านการดู แลสุ ขภาพของยุโรปมี การเปลี่ ยนแปลง โดยมีการเปลี่ ยนแปลงในแง ของการ
มีผูใหบริการภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากปจจัยด านแนวโนมการเติบโตและเงื่อนไขการระดมทุน การพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพของยุโรปกําลังขับเคลื่อนไปไกล และการเปลี่ยนคนไขจากผูปวยใน ใหไปสูการเปนผูปวยนอก
เปนการขับเคลื่อนดวยการพัฒนาวิธีการรักษารูปแบบใหม อุปกรณทางการแพทยและโปรโตคอลในรูปแบบตางๆ
ต อ ไปการรั กษาตั ว ที่ โ รงพยาบาลของคนไข จ ะถู ก แทนที่ ด ว ยการรั ก ษาตั ว ที่ บ าน เพื่ อ ให ค นไข ห ลี ก เลี่ ย ง
จากผลกระทบขางเคี ยงจากการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เชน การติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีระบบการ
จ ายค าตอบแทนที่ เพี ยงพอเพื่ อส งเสริ มการพัฒนานี้ ซึ่งผูชําระเงินชาวยุ โรปจะไดรับเงินชดเชยจากการจาย
ค ารั กษาพยาบาลต อวั นในบางประเทศ ระบบการชํ าระเงิ นคื นเหล านี้ ไม ได สร างแรงจู งใจให แก ผู ให บริ การ
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ดานการดูแลสุขภาพ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพดังกลาว กวาทศวรรษที่ผานมาระบบ
การดูแลสุขภาพในยุโรปตะวันตกไดมีการพัฒนาในอัตราที่เร็วขึ้นสําหรับการยอมรับโครงสรางการชําระเงินตามผล
การปฏิบัติงานดังกลาว บริษัท Capio ยึดหลักการเปนสังคมที่ยั่งยืน โดยเนนการมีสวนรวมกับสังคม ในการ
สร างสั งคมที่ ยั่ งยื น คื อ การให การดูแลสุ ขภาพที่มีคุณภาพสูง พรอมดวยการดูแลพนักงานและทรัพยากร
ของสังคมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสรางความเสถียรภาพในระยะยาวของระบบการดูแลสุขภาพ
ขอเสนอเชิงนโยบาย
สรางความรวมมือระหวางโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยและเดนมารก
แนวทางการดําเนินงานตอไป
ประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลเอกชนที่สนใจเพื่อทํา Business Matching
กับทางโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเดนมารก ในการสงผูปวยมารักษาตัวในประเทศไทย
5. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ขอเท็จจริง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเดนมารกทั้งหมด 5 ราน ไดแก
(1) ราน Moon Massage (2) ราน Kalasin Thai Massage (3) ราน Saitarn Beauty (4) ราน Saitarn Thaiwellness
(5) ราน Surin fysiurgisk Massage สวนใหญเปนรานขนาดเล็กและขนาดกลาง มีประมาณ 2 - 8 เตียง เพื่อรับฟง
ขอมูลในการประกอบธุรกิจ พบวา มีกฏหมายเฉพาะ Business License ที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีของ
รายได/ ภาษีเงินเดือนของพนักงาน สําหรับพนักงานผูใหบริการ ไมมีกฎหมายเปนการเฉพาะ สวนใหญเรียนจบ
จากประเทศไทยในหลักสูตรกลางที่มีอยู โดยไมตองมาสอบ License ในเดนมารกอีก พบวา ผลิตภัณฑที่ใชใน
รานสวนใหญ มีคนกลางนํามาวางจําหนาย ชื่อราน "รานเดนจันทร" หรือนําเขามา พบปญหาดานภาพลักษณ/
การรวมตัวการจัดตั้งเปนชมนวดไทย และการเปดเปนรานสปา มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ร า น Moon Massage โดย คุ ณ มาเอง ชุ ง กระโทก เยี่ ย มชมร า นเมื่ อ วั น พุ ธ ที่
27 มิถุนายน 2561 ณ Willemoesgade 8, kld 2100 København, Denmark
5.2 ราน Kalasin Thai Massage โดยคุณประภาพร ดันโรจน เยี่ยมชมรานเมื่อวันพุธที่
27 มิถุนายน 2561 ณ Lyngbyvej 93, 2100, Kobenhavn, Denmark
5.3 ราน Saitarn Beauty โดย คุณผาสุข โฉมดี เยี่ยมชมรานเมื่อวันศุกรท่ี 29 มิถุนายน
2561 ณ Nikolajgade 19, 1068 København K, Denmark
5.4 ร า น Saitarn Thaiwellness โดย คุ ณ ผาสุ ข โฉมดี เยี่ ย มชมร า นเมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่
29 มิถุนายน 2561 ณ Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, Denmark
5.5 ราน Surin fysiurgisk Massage โดย คุณอํานวย เปยกโข เยี่ยมชมรานเมื่อวันศุกรที่
29 มิถุนายน 2561 ณ Smallegade 52 A, 2000 Frederiksberg, Denmark
สวนใหญเปนรานขนาดเล็กและขนาดกลาง มีประมาณ 2-8 เตียง
ขอเสนอเชิงนโยบาย
1. สงเสริมใหรวมตัวกันเปนสมาคม/ชมรม นวดไทยในเดนมารก
2. สงเสริมใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. รักษาภาพลักษณนวดไทย
4. มีตัวแทนรานนวด/สปาไทยมา Set up โมเดลในเดนมารก ใหแกรานสปาขนาดเล็ก
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แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. จัดประชุมรวมกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยขนาดใหญ (ศิลาสปา/ OASIS Spa)
เพื่อพัฒนา Model Spa ขนาดกลาง สําหรับนําไปเปดดําเนินการในเดนมารก
2. ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน รานนวด/สปาไทย ในเดนมารก
3. ใหขึ้นทะเบียนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) ออนไลน
4. เผยแพรมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในตางประเทศ
6. รวมงานฉลองโอกาสครบรอบ 160 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย – เดนมารก
ทานเอกอั ครราชทู ตวิชิ ต ชิ ตวิ มาน ได จั ดงานเลี้ ยงรั บรองขึ้นที่ทําเนียบเอกอัครราชทูตไทย
ในกรุ ง โคเปนเฮเกน โดยมี น ายชั ย สิ ริ อนะมาน ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศ
และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2550 เปนประธานในงานเลี้ยงรับรอง
ดังกลาว โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดรับคําเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เขารวมงาน
ฉลองโอกาสครบรอบ 160 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย – เดนมารก ในวันพุ ธที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงโคเปนเฮเกน

7. เขารวมงาน Thai Festival @ Copenhagen 2018
งาน Thai Festival @ Copenhagen 2018 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ราชอาณาจั กรเดนมาร ก ภายใต หั วข อ งานฉลองโอกาสครบรอบ 160 ป ความสั มพันธ ทางการทู ตไทย –
เดนมารก เมื่อวันเสารที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สวนสาธารณะ Havneparken เขต Islands Brygge โดยมี
นายชั ย สิ ริ อนะมาน ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศและอดี ต เอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงโคเปนเฮเกน เปนประธานเปดงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประเทศไทยในมิติตางๆ ใหเปนที่รูจัก
ในกลุมประเทศนอรดิก ซึ่งที่ผานมา ไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการและภาคเอกชนของไทยทั้งที่ตั้งอยู
ในพื้นที่และจากประเทศไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สมาคม/ชมรมคนไทยตางๆ ตลอดจน ผูประกอบการ
รานอาหารไทยและร านนวด/สปาไทย เขารวมงานอยางต อเนื่อง ทั้ งนี้การจัดงานในแตละปถือไดว าประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ทั้งในดานการประชาสัมพันธและประเทศไทยและจํานวนผูเขารวมชมงาน กิจกรรม
ภายในงานประกอบด วย การจั ดซุ มจํ าหน ายอาหาร เครื่ องดื่ ม และสิ นค าไทย การให ข อมู ลด านการลงทุ น
การท องเที่ยวประเทศไทย และนโยบายสํ าคั ญของประเทศไทย รวมทั้งการแสดงนาฏศิ ลป ดนตรี มวยไทย
และการแสดงของสมาคมชุมชนไทยในเดนมารก
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8. ประโยชนที่ไดรับ
8.1 กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพไดมีโอกาสชี้แจงการประเมินมาตรฐานสถานประกอบ
การเพื่ อสุขภาพในต างประเทศ ให มี ความเข าใจที่ ถูกต องในการดํ าเนิ นธุ รกิ จบริ การสุ ขภาพในต างประเทศ
ใหมีมาตรฐานสากล แกผูประกอบการชาวไทยในเดนมารก
8.2 การก อตั้ งปฏิ ญญาการจั ดตั้ งชมรมนวดไทยเพื่ อสุ ขภาพในเดนมาร ก เพื่ อรวมตั วกั น
ของผูประกอบการในเดนมารก เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทยในตางประเทศ
8.3 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพได ใ ช โ อกาสในการหารื อ กั บ เอกอั ค รราชทู ต ไทย
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ถึงการสรางความรวมมือกันระหวางดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสรางภาพลักษณ
ที่ดีของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทยในตางประเทศ และการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย
เพื่อการรักษาพยาบาล รวม 90 วัน และเพื่อการพํานักระยะยาว (Long Stay Visa) ของประชาชนชาวเดนมารก
8.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดใชโอกาสในการหารือกับหางสรรพสินคา อิลลุม (Illum)
โดยได แนวทางเตรี ยมการพั ฒนาผลิตภัณฑ ไทยให ได ตามมาตรฐานของ EU และของกลุ มประเทศนอรดิ ก
เพื่อวางผลิตภัณฑสุขภาพจําหนายที่หางสรรพสินคา อิลลุม (Illum)
8.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีโอกาสชี้แจงการสงเสริมดานธุรกิจสุขภาพและความ
เป น ไปได ใ นการทํ า Business
Matching กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย และโรงพยาบาลเอกชนในเดนมาร ก
เพื่อสรางโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย
8.6 ไดเผยแพรขอมูลความพรอมในการเปนศูนยกลางดานบริการรักษาพยาบาลของประเทศไทย
ในมิติตางๆ ใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศนอรดิก
9. ขอเสนอแนะ (ตอกระทรวงสาธารณสุข) ในการดําเนินการตอไป
9.1 ดานบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
9.1.1 จั ดประชุ มร วมกั บหน วยงานหลั กที่ เกี่ ยวข อง ได แก กระทรวงการท องเที่ ยว
และกีฬา/ การทองเที่ ยวแห งประเทศไทย/ Agent ดานการท องเที่ ยว เพื่อกํ าหนดแผนการทํางานรวมกั น
ในการเตรียมจัดบริการสุขภาพรองรับชาวตางชาติในกลุมประเทศนอรดิก
9.1.2 จั ดประชุ มร วมกั บสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพไทยขนาดใหญ เพื่ อพั ฒนา
Model Spa ขนาดกลาง สําหรับนําไปเปดดําเนินการในเดนมารก
9.1.3 ผลักดันใหขึ้นทะเบียนพนักงานผูใหบริการ (Therapist) ออนไลนอยางถูกกฎหมาย
9.1.4 สงเสริม พัฒนาผูประกอบการชาวไทย ที่เปดดําเนินการรานนวดไทย/สปาไทย
ใหมีคุณภาพ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในตางประเทศ
9.1.5 พัฒนาหลักเกณฑ และประชาสัมพันธนโยบาย Long Stay Visa 10 ป ใหตรงกับ
ความตองการของชาวเดนมารก
9.1.6 ผลั กดั นการรวมตั วระหวางสมาคม/ชมรม นวดไทย ในกลุมประเทศนอร ดิ ก
(นอรเวย/สวีเดน/เดนมารก/ฟนแลนด)
9.2 ดานการบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
9.2.1 ประสานกั บ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลเอกชนที่ ส นใจ
เพื่อทํา Business Matching กับทางโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเดนมารก ในการสงผูปวยมารักษาตัวในประเทศไทย
9.2.2 ประสานกับสมาคมประกันวินาศภัย/ บริษัทประกันภัยที่สนใจ เพื่อทํา Business
Matching กับทางโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเดนมารก ในการสงผูปวยมารักษาตัวในประเทศไทย
9.2.3 พัฒนา Claim Center เพื่อชวยโรงพยาบาลใหเบิกได
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9.3 การพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
9.3.1 ประชุ มร วมกั บผู ประกอบการสมุ นไพรไทยที่ สนใจนํ าสิ นค าไปวางจํ าหน าย
ในประเทศเดนมารก เชน โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และภาคเอกชน
9.3.2 ส ง เสริ ม พั ฒ นาผู ป ระกอบการ เพื่ อ ให เ ตรี ย มการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
ใหไดตามมาตรฐานของ EU และของกลุมประเทศนอรดิก
9.3.3 ประชุมรวมกับ Agent ดานผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เพื่อกําหนดแผนการทํางาน
รวมกันในการเตรียมจัดบริการสุขภาพรองรับชาวตางชาติในกลุมประเทศนอรดิก
8.7 สรุปผลการเดินทางไปราชการเพื่อสงเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ กรุงปราก
สาธารณรัฐเช็ก ระหวางวันที่ 12 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561 โดยคณะศึกษาดูงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แพทยหญิงประนอม คําเที่ยง
นายแพทยจิโรจ สินธวานนท
นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ
นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
นายแพทยอัครพล คุรุศาสตรา
นางสาวสุวภรณ แนวจําปา
นางปภิภากร สุวรรณกาศ
นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง(ดานเวชกรรม)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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สรุป Spa hotel Thermal

เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูใจกลางเมือง Karlovy Vary Spa แหงนี้เปนประเภท Wellness Center
ผสมผสาน Medical มีการใชประโยชนจากน้ําแร (healing water) เพื่อการดูแลสุขภาพ โดยการตอทอจากแหลงน้ําแร
ซึ่งมีสโลแกนของ Thermal Spa วา In the heart of the city Karlovy Vary
ศูนยสุขภาพ Balneo - Wellness แหงนี้มีสระวายน้ําในรมอางน้ําวน ศูนยฟตเนส Kneipp Path
หองอบไอน้ํา หองซาวนา แบบฟนแลนด และตูอบแบบอินฟาเรด Medical Spa ที่นี่เนนเรื่องความผิดปกติ
ของระบบทางเดิ น อาหาร ความผิ ดปกติ ของการเผาผลาญและปญ หาเกี่ย วกับระบบตาง ๆ ของรางกาย
ที่ นี่ มีว ารี บําบั ดการบํ าบั ดดว ยไฟฟ า การนวด การออกกําลังกาย และการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่ นี่ ไดรับ
การรับรองโดยสมาคม สปาใน Carlsbad และไดรับรางวัลดานสปาการบําบัดและฟนฟู ในป 2012
4

4

4

4

4

4

WELLNESS CENTER & FITNESS
ศูนยสุขภาพ Balneo Wellness Center
อันทันสมัย มีสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
ศู นย บริ การทรี ทเมนต และบริ การด านสุขภาพ
มีการบริ การกว า 50 รายการ สามารถซื้ อแพคเกจ
ไดที่แผนกตอนรับ Balneo (ชั้น 2) ยกเวนการนวดตางๆ
วารีบําบัด บําบัดไฟฟา การเดินนอรดิก และการรักษา
สุขภาพอื่น ๆ
WELLNESS CENTRUM : มีสระวายน้ําในรม
อ างน้ํ าวน ห องอบไอน้ํ าซาวน าแบบฟนแลนด ซาวน า
infra cabine และฟตเนส
เวลาทําการ
วันจันทรวันศุกร
 13:00 น. - 15:00 น. (สําหรับสตรีเทานั้น)
 13.00 น. - 20.30 น.
วันเสาร
 10.00 น. - 20.30 น.
วันอาทิตย
09.00 น. - 20.30

หนา 122

Balneo Reception (2 floor)
วันจันทร - วันศุกร 07.00 น. - 19.00 น
วันเสาร - อาทิตย 07.00 น. - 15.30 น
ผูเขามารับบริการจะมีการพบแพทยกอนเลือกการใชบริการ มีทั้งแบบทั่วไป และแบบติดตาม
ความกาวหนา (ที่นี่มีแพทยใหคําปรึกษากอนเลือกใชบริการ 4 คน) โดยมีการบริการ 4 ประเภท ดังนี้
1. Free Sale Treatments เปนบริการทั่วไปที่ไมยุงยากซับซอน เชน Massage นวดตัว
นวดเทา นวดน้ํามัน body wrap hot stone
2. Health Services (Health Exercise) มีการตรวจ lab และใหคําปรึกษาการดูแล
สุขภาพจากผล lab การใหคําปรึกษา โดยจะมีแพทยและ staff ประจําตัว
3. Treatment on Medical Presription ใหบริการเปนแบบแพคเกจ มีบริการดาน
สุขภาพใหเลือก โดยจะมีการวิเคราะหขอมูลจากการตรวจ Lab และใหผูมารับบริการเลือก
4. Wellness Treatment เปนบริการใหบริการแบบแพคเกจดานสุขภาพและความงาม
เปนการดูแลสุขภาพดวยสปาแบบผสมผสาน มี โปรแกรมเพื่อสุขภาพสําหรับความสมดุลทางรางกายและจิตใจ
เปนโปรแกรมสุขภาพและความงาม ในเวลาเดียวกัน
4
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

:

นายแพทยณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แพทยหญิงประนอม คําเที่ยง
อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)
นายแพทยธงชัย กีรติหัตถยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทยประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุรอง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางเสาวภา จงกิตติพงศ
ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ

บรรณาธิการ

:

นางสาวภาวิณี สังขบูรณ
นางสาวศิรินภา สระทองหน
นายสุรกิจ ศิรินอย
นายทัตเทพ เมืองวงศ
นายเอกลักษณ คุมเมือง

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป

คณะทํางาน

:

นางสาวโรสลิน มามะ
นางสาวจุฑามาศ คลังชํานาญ
นายภักดี กลั่นภักดี
นางสาวศลิษา มหาชน
นางสาวสมกมล เกรัมย
นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร
นายปาลิตา อําพงษ
นางสาวนุชศรา จงรัตนากร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิชาการสาธารณสุข

หนวยงาน

:

กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท 0 2193 7000 ตอ 18400

จํานวน

:

250 เลม

ปที่พิมพ

:

2561 - 2562

