คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปน ศูน ยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ระยะ 10 ป โดยมีองคประกอบในการขับเคลื่อน 4 ดาน ไดแก
1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
3) ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะมีประโยชนตอผูที่
เกี่ ย วข อ งในการนํา ข อ มู ล ไปใช อ า งอิ ง การปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นางานตามนโยบาย Medical Hub
ในภารกิจที่รับผิดชอบตอไป
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
คํานํา
1. รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการเพื่ อ เสนอนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
2. ผลการดําเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. รายละเอียด
• ภูมิหลัง
- นโยบายรัฐบาล
- สถานการณดานการทองเที่ยว
• ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
- ยุทธศาสตรตามนโยบาย Medical Hub
- ความพรอมของสถานบริการสุขภาพ
• ผลสําเร็จของนโยบาย Medical Hub (ภารกิจภายในประเทศ)
- การขับเคลื่อนดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการระดับชาติ และคณะทํางาน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติตามนโยบาย Medical Hub
- การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
- การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub)
- การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล
(Medical Service Hub)
- การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub)
- การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub)
• ผลสําเร็จของนโยบาย Medical Hub (ภารกิจดานในตางประเทศและตางประเทศ)
- การดําเนินงานภายในประเทศ
- การดําเนินงานในตางประเทศ
4. คณะผูจัดทํา

หนา
1
2
7
8
10
11
13
15
19
22
40
48
58
64

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4

จํานวนโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕55 - ๒๕662
จํานวนโรงพยาบาล / คลินิกที่ผานการรับรองมาตรฐาน JCI
สําหรับคาใชจายดานบริการทางการแพทยเฉลี่ย/คน/ทริป (เฉพาะผูที่ใชบริการ)
คาใชจายในการทองเที่ยวและใชบริการเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/น้ําพุรอน
และบริการสุขภาพ
ตารางที่ 5 คาใชจายเพื่อเปนคาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพ
ตารางที่ 6 นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการเชิงสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
ตารางที่ 7 การจัดทําระบบ Online Learning มาตรฐานสากล ( JCI - GHA -HA- WellHotel)
ตารางที่ 8 การจัดตั้ง Product Outlet และการคัดเลือกผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อวางจําหนายใน
ประเทศ
ตารางที่ 9 การร ว มบู ร ณาการทํา งานกั บ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมการแพทย
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ตารางที่ 10 ประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN
Healthcare Services Website)
ตารางที่ 11 ศู น ย เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร สํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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47
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56
59
61

รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เพื่อสืบสาน รักษาตอยอด และพัฒนาการบริการดานสาธารณสุข ให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
2. การดูแลใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ ประชาชนมี
ความรอบรูดานสุขภาพ และจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอยางครบวงจรและบูรณาการ
3. การดูแลใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ําความแออัด ระยะเวลารอคอย
และภาระค า ใช จ า ย โดยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถโรงพยาบาลทุ ก ระดั บ พั ฒ นาและยกระดั บ ความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการแพทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อน
4. ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมนวัตกรรมและ
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ทั้งระบบบริการ การสรางเสริมสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากําลังคน ประชาชนไดรับการบริการที่ทันสมัย เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มรายไดใหประเทศ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทุกหนวยงานยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารหนวยงานทุกระดับตองใหความสําคัญในการสรางขวัญกําลังใจบุคลากร มีความสุข
ในการทํางาน และกาวหนาในอาชีพ

หน้า 1

ความเปนมา
เศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(S-curve) โดยการตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และเติม
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-curve) ในดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) รองรับ
การขยายตัว ของกลุ มสิ น ค าและธุ ร กิ จบริ การสุขภาพโดยมีเปาหมายในการเชื่อมตอการคาและการลงทุน
ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อจัดบริการสุขภาพที่ลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงระบบสุขภาพ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value - Based Economy) ซึ่งมีความสอดคลอง
ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการทางการแพทย) ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ป (พ.ศ.2560 - 2569) ทั้ง 4 ผลผลิตหลัก
ไดแก 1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical
Service Hub) 3) ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559
มีการขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งานโดยใช กลไกของคณะกรรมการอํ านวยการเพื่อพั ฒ นาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานรวม และมีคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จํานวน 5 คณะ ประกอบดวย
1) คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
4) คณะอนุก รรมการพัฒ นาประเทศไทยใหเ ปน ศูน ยก ลางยาและผลิต ภัณ ฑสุข ภาพ (Product Hub)
5) คณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub)
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุ ขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) โดยมี ผลการดํ าเนิ นงานภายใตโครงการสําคั ญ
(Flagship) ในระยะเรงดวน (Quick Win) ดังนี้
ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ประกอบดวย
1. การสงเสริมพัฒนาใหโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกไดรับการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital
Accreditation) จํานวน 1,385 แหง และมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
รวม 68 แหง ทั่วประเทศ (ขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
2. การขยายเวลาพํ า นั กในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับ ผูปว ยและผูติดตามรวม
4 ราย กรณีเดินทางเขามารักษาพยาบาล สําหรับกลุมประเทศสมาชิก GCC รวมทั้งกลุมประเทศ CLMV และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
หนา 2

(นโยบาย Medical Hub) ไดดําเนินการรับสมัครโรงพยาบาลเอกชนเขารวมโครงการเพิ่มเติม โดยมีสถานพยาบาล
เอกชนตอบรับเขารวมโครงการฯ สําหรับกลุมประเทศ GCC จํานวน 10 แหง และกลุมประเทศ CLMV และจีน
จํานวน 8 แหงตามลําดับ และรับสมัครคลินิกที่มีศักยภาพรองรับการใหบริการชาวตางชาติใน 4 ประเภท ไดแก
คลินิกเวชกรรม เฉพาะดานเสริมความงาม/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เฉพาะดานรักษาผูมีบุตรยาก IVF/ คลินิก
ทันตกรรม/ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง โดยมีคลินิกสมัครเขารวมโครงการฯ ในกลุมประเทศ GCCจํานวน 5 แหง
และในกลุมประเทศ CLMV และจีน จํานวน 3 แหง โดยปจจุบัน มีสถานพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการฯ
สําหรับกลุมประเทศสมาชิก GCC จํานวน 178 แหง และกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 160 แหง
3. การเพิ่ ม เติ ม กลุ ม ประเทศเป า หมายในนโยบายการยกเว น การตรวจลงตราเพื่ อ การ
รักษาพยาบาล 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวมไมเกิน 4 ราย ไดแก สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน และ
นโยบาย Long stay visa รหัสกํากับ Non - O-X ระยะ 10 ป ไดแก เกาหลี เบลเยี่ยม ออสเตรีย นิวซีแลนดซึ่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาแลวเห็นวาการที่รัฐบาลไทยจะอนุญาตใหบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศ
เกาหลี เบลเยียม ออสเตรีย และนิวซีแลนด มีสิทธิไดรับการตรวจลงตราประเภทพํานักระยะยาว 10 ป (Long
Stay Visa) ซึ่งเปนความประสงคตามคําขอของรัฐบาลมาโดยตรงและผานสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ
ประจําประเทศไทย พบวาบุคคลของประเทศเหลานี้ไมเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ เปนกลุมเปาหมาย
หลักที่มีศักยภาพสูงใหความนิยมเขามารับการรักษาพยาบาลในไทย ประกอบกับในชวงเวลาที่ผานมาผูแทนของ
สถานเอกอัครราชทูตไดประสานมาเปนการภายในเพื่อสอบถามความคืบหนาของการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
เพื่อเปนการสงเสริมนโยบายรัฐบาลดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ของไทย และเพิ่ม ชอ งทางในการอํา นวยความสะดวกใหแ กช าวตา งชาติเ พื ่อ ประกอบการตัด สิน ใจเพื ่อ
เดินทางมาพํานักระยะยาว
4. การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศรองรับนโยบาย Medical Hub กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได จัดจ างผู เชี่ ยวชาญเพื่ อเปนที่ ปรึกษาในการการวางแผน/ออกแบบการจัดเก็บขอมู ลให มีประสิทธิภาพและ
ตรงตามวัตถุประสงค และดําเนินการจัดเก็บขอมูลดาน Medical Hub โดยสํารวจขอมูลจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยและใชบริการดานสุขภาพที่เปนประโยชนตอการสงเสริมและ
พัฒนาผูใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พรอมทั้งประมวลผลและจัดทํารายงานผลการศึกษาเรียบรอยแลว
5. การพัฒนาศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติ
สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดทองเที่ยว สถานพยาบาลภาครัฐสวนใหญยังไมมีการจัดเตรียมระบบหรือ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใชบริการและอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการทั้งชาวไทยและตางชาติที่มี
การทําประกันดังกลาว พบปญหาหนี้สูญจากการจัดเก็บไมไดที่สงผลตอการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ใน
การจัดเก็บคารั กษาพยาบาลจากชาวตางชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดทองเที่ยวนํารอง ไดแก
เชียงใหม สุราษฎรธานี อุบลราชธานี ภูเก็ต ตราด กาญจนบุรี และมีการพัฒนา Central Claim center นํารองใน
เขตสุขภาพที่ 10
6. การทํ าประกั นสุ ขภาพสํ าหรั บคนต างด าวผู ขอรั บการตรวจลงตราประเภทคนอยู ชั่ วคราว
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) โดยตามมติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งกรมการ
กงสุลจะดําเนินการออกแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราสําหรับผูยื่นคําขอรายใหม จํานวน 1 ฉบับ และแบบฟอรม
หลักฐานแสดงการทําประกันสุขภาพของตางประเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองแกไขคําสั่งสํานักงานตํารวจ
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แห งชาติ 1 ฉบั บ และคํ าสั่งสํ านักงานตรวจคนเขาเมือง 1 ฉบับ เพื่อใชบังคับแกผูขออยูตอในราชอาณาจักร
สํานักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยดําเนินการจัดเตรียมชองทางสําหรับซื้อ
ประกันสุขภาพออนไลนทางเว็บไซต longstay.tgia.org พรอมทั้งกําหนดแบบฟอรมหลักฐานแสดงการทําประกัน
สุขภาพของไทยสําหรับชาวตางชาติเพื่อนําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ประกอบการขอรับการตรวจลงตราหรือขอ
อยูตอสําหรับชาวตางชาตินําไปใหผูมีอํานาจของบริษัทประกันตางประเทศลงนามรับรองวากรมธรรมมีจํานวนเงิน
เอาประกั นภั ยไม น อยกว าที่ กฎหมายไทยกํ าหนด เพื่ อนํ าหลั กฐานดั งกล าวมาแสดงต อพนั กงานเจ าหน าที่
ประกอบการขอรับการตรวจลงตรา วึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
7. การสงเสริมบริการรักษาพยาบาลที่มีศักยภาพสูงและดึงดูดชาวตางชาติ (Magnet) รองรับ
การเปนอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) และการบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness) ไดแก
(1) Regenerative เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ รวมถึง Anti-Aging และ Medical Spa (2) Alternative
medicine (3) Cardio science (4) Musculoskeletal (5) Dental Clinic บริการทันตกรรม (6) IVF บริการ
รักษาผูมีบุตรยาก (7) การรักษาโรคมะเร็ง (8) การศัลยกรรม / ศัลยกรรมเสริมสวย / ผาตัดแปลงเพศ (9) Eye
treatment : cataract (10) Precision Medicine โดยมีภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ รวมทั้งคลินิกที่มี
ศักยภาพเขารวมในกลุมบริการ และจัดทําเปน directory ในการประชาสัมพันธขอมูล
8. การส งเสริมการลงทุ นภายใตชุ ดสิ ทธิประโยชน ของ BOI และในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ EEC.
ซึ่งประเภทกิจการเปาหมายที่ BOI สงเสริม ใน EEC ที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 1. กิจการผลิต
อาหารทางการแพทย Medical Food หรือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร Food Supplement 2. กิจการประกอบ
หุ นยนต หรื อ อุ ปกรณ อัตโนมั ติ และ/หรื อชิ้ นส วน 3. กิ จการผลิ ตชิ้ นส วน Electronic Control and
Measurement สําหรับเครื่องมือแพทย 4. กิจการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 5. กิจการ
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 6. กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 7. กิจการศูนยการแพทยเฉพาะทาง 3 ดาน
คือ หัวใจ มะเร็ง และไต ซึ่งการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชนของ BOI เนนใหภาคเอกชนสามารถขอรับการสงเสริม
การลงทุนในกิจการใหมและการขยายกิจการ Medical Hub ในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดทองเที่ยวชั้นนํา
ของประเทศ สวนการสนับสนุนการลงทุนใน EEC โดยใหผูประกอบธุรกิจ/นักลงทุนสามารถจัดตั้งสถานพยาบาล
รองรับการรักษาแบบ Future Medicine / การจัดตั้ง Lab/ Clinical Research / Cosmetic Valley รวมทั้งการ
มี Sand Box เพื่อเปนสถานที่ในการทดสอบ วิจัยดานนวัตกรรมตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ
ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ประกอบดวย
1. ขอมู ลสถานประกอบการที่ ผานการรับรองมาตรฐานตามพระราชบั ญญัติ สถานประกอบการ
เพื่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งปจจุบั นมี สถานประกอบการผานการรับรองฯ ทั่ วประเทศจํานวน 4,931 แหง
(ขอมูลจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562)
2. การพัฒนา Healthy Homestay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ในจังหวัด
ทองเที่ยวชั้นนํา (โดยกรมการทองเที่ยว) ซึ่งกรมการทองเที่ยวและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดําเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยเพิ่มเรื่อง Health Homestay มีคูมือการพัฒนา Healthy Homestay
รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) และเตรียมจัดอบรมหลักสูตร Healthy
Homestay การจัดการดานความสะอาด และปลอดภัย โดยจะนํารองใน Homestay ที่แจงความประสงคเขารวม
เพื่อเปนตนแบบของ Healthy Homestay และเปนจุดเรียนรูเพื่อการขยายขณะนี้อยูระหวางจัดเตรียมขอมูล เพื่อ
วางแผนเตรียมการจัดฝกอบรมหลักสูตร
3. การประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดจัดทําคํานิยามและดําเนินการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ และติดตามผลการดําเนินงานไปยังกรมการจัดหางาน
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ในการพิจารณาบรรจุใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนภายใต (ราง) ประกาศกระทรวงแรงงาน ออกตามความใน
พระราชกําหนดบริหารจัดการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนผูลง
นาม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนําเสนอคํานิยามดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาวและหากไดรับการเห็นชอบจะดําเนินการออกเปนประกาศฯ เพื่อใหมีผลใชอยางเปนทางการ
4. การสงเสริมพัฒนา สมาคม ชมรมนวดไทย สปาไทยในตางประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพชาวไทยในตางประเทศ และไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานทั้ง 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น (Quick Win)
ระยะกลาง และระยะยาว ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในตางประเทศ
5. การยกระดับบริการนวดไทยใหผานการรับรองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดจาก UNESCO
โดยเตรี ยมจั ดทํ าแผนงานโครงการ/กิ จกรรมเพื่ อประชาสั มพั นธ และสร างกระแสนวดไทยตลอดทั้ งป ทั้ งนี้
คณะกรรมการระหว างรั ฐบาลว าด วยการสงวนรั กษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intergovernmental
Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH) มีกําหนดการประชุมป
2562 ณ ประเทศโคลั มเบี ย ในวั นที่ 9-14 ธั นวาคม 2562 และมี การพิ จารณาประเด็ นนวดไทยในวาระ
การพิจารณามรดกตางๆที่ขึ้นทะเบียนตอ UNESCO
6. การพัฒนา Medical Spa ในประเทศไทย โดยMedical Spa เปนการบริการทางการแพทย
สมัยใหมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางการรักษาพยาบาลกับการดูแลสุขภาพที่มีลักษณะเปนองครวมรวมกัน
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกันสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
(พ.ศ.2559) และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 โดยการบริการดาน Medical Spa
มีผูประกอบการไดจัดตั้งใหบริการไปบางแลวและประสงคใหงานบริการทั้งสองประเภทสามารถรวมเปนงาน
บริการประเภทเดียวกันไดโดยไมตองขอใบอนุญาตแยกเปนสองใบคือ ใบประกอบกิจการสถานพยาบาลและ
ใบประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) เพื่อใหบริการแกผูรับบริการที่ประสงครับบริการทั้ง
สองประเภทในเวลาเดี ย วกั น และสามารถกระทําไดดว ยไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ย วของดว ย ทั้งนี้ แนวทาง
การบู ร ณาการทํ า งานในการประกอบวิ ช าชี พ ที่ ก ระทํ า โดยผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ต อ งอยู ภ ายใต ก ฎหมาย
สถานพยาบาล การใหบ ริการสุขภาพที่ใหความสําคัญ ตอการดูแลความอยูดีมีสุข ไมไดอยูในขอบเขตของ
การรักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บเหมือนเดิมที่ผานมา แตเปนการดูแลสุขภาพโดยใช Natural Medicine มี
การเสนอทางเลือกใหยกเวนกฎหมายบางมาตรา หรือปรับปรุงกฎหมายพิเศษคลายกับกฎหมายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ประกอบดวย
1. การพัฒนาระบบการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง โดยใหภาคเอกชนรวม Affiliated Private
Training กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรวบรวมขอมูล Residency training จากเขตสุขภาพ เพื่อจัดทําเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาการบูรณาการทํางานรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่ และเตรียมการจัดประชุมรวมกับ
เขตสุขภาพ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน
2. การพัฒนาระบบการใหทุนการศึกษาแกกลุมประเทศ CLMV กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรวบรวมข อมูลการจั ดสรรทุนแกนั กศึ กษากลุมประเทศ CLMV ระดับหลังปริ ญญาของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาที่มีความพรอมแยกตามระดับและสาขาวิชา โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนใจ
หลักสูตร Short Course Training /ทุนการศึกษากระทรวงการตางประเทศ (TICA) /ทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ /ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนจาก
มหาวิทยาลัย สวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สนใจในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร และสาธารณสุขศาสตร ซึ่ง
ตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
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3. การพัฒนา Clinical Research Center ในประเทศไทยแบบครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดขอความอนุเคราะหรายละเอียดขอมูล โมเดลตนแบบในการจัดตั้ง National Research Center ไปยังศูนยวิจัย
คลินิก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปนตนแบบในการจัดตั้ง National Clinic Research and Coordinating Center
(NCRC) ในโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่มีความพรอม โดยมีแนวทางการจัดตั้ง National Clinical Trial มีตนแบบ
อยูที่โรงพยาบาลศิริราช เปน Node เชื่อมโยงกับเครือขายอื่นๆ และเชื่อมโยง ไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพรอม
ไดแก โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป เชื่อมโยงกับนักวิจัย
ในตางประเทศ โดยมีโรงพยาบาลศิริราชและ TCELS เปน Focal Point และให NCRC สามารถทําวิจัยในมนุษยไดทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ แบบ Multi Site
4. การเปนศูนยกลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ (Medical MICE) สงเสริม
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย และความเปนไปไดในการมี MICE Visa
5. (ราง) แนวทางการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Medical Hub Expo 2020 ในประเทศไทย
ในป 2563 มีรูปแบบการจัดงาน 6 กิจกรรม ไดแก 1) การประชุมวิชาการ (Conference) 2)การแสดง/สาธิตสินคา
และนวัตกรรม 3) การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) 4) การจําหนายสินคา/ บริการ 5) การแสดงศักยภาพ
ของหนวยงานตางๆ และ6) ลานกิจกรรม ซึ่งจะสงผลใหผูที่มารวมงานไดรับรูถึงศักยภาพและความพรอมของสินคา
นวัตกรรม และบริการดานสุขภาพของประเทศไทย/ ผูประกอบการดานบริการสุขภาพของประเทศไทยมีโอกาส
เปดตัวในตลาดตางประเทศจากการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)/ กลุมตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปน
สื่อกลางในการเผยแพรขอมูลสินคาบริการดานสุขภาพของประเทศไทยของประเทศไทยอยางถูกตองและแพรหลาย
มากขึ้น /เปนการสรางรายได แสดงความเชื่อมั่นและยกระดับศักยภาพของไทย
6. (ราง) การประชุมวิชาการ The 1st Forum Medical Hub Conference 2019 เปนการ
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และนิทรรศการทางการแพทยเปนศูนยกลางในการเพิ่มศักยภาพความรูใน
ดานการวิจัย และวิชาการดานการแพทย เพื่อพัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สอดคลองกับนโยบายที่จะ
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก (1) บริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) (2) บริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) (3) บริการวิชาการ
(Academic Hub) และ (4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
7. การจัดทําระบบ Online Learning มาตรฐานสากล ( JCI HA - GHA - WellHotel) โดยจัดทํา
แผนการเรียนรูแบบ Online Learning บนเว็บไซตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งสามารถอัพเดต E-Book และ
Interactive กับผูทรงคุณวุฒิได โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ทําการ Citation วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
มาตรฐานตางๆ และ เพิ่มตัวอยางที่เปนรูปธรรมเผยแพรในระบบออนไลน เชน รูปภาพ-สื่อประกอบการบรรยาย
แบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของ และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน และมีระบบ Help Desk ในการชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกสําหรับการใชงานระบบเพื่อการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ประกอบดวย
1. การพัฒนา Product Outlet จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศและตางประเทศ โดยมี
แนวทางการดําเนินการ 1) พัฒนา Outlet ที่มีอยูเดิมหรือจุดที่รัฐบาลใหสงเสริม 2) จัดตั้ง Shop ใน Modern
Trade และสนามบิ น (Duty Free) โดยมุ งเนนในเมืองทองเที่ยวหลักและเมื องทองเที่ ยวรองที่ ชาวต างชาติ
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
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เพื่อ Business Matching ระหวางผูประกอบการไทย ไดแก โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรกับ Agent
ทั้งนี้ ไดเตรียมการพัฒนา Business Model กับผูประกอบการฝายไทยที่มีความพรอม สงเสริมใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑของ EU เพื่อไปวางจําหนายในตางประเทศ ไดแก หางสรรพสินคา ILLUM
2. การจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device
Laboratory Testing) มีแนวทางการดําเนินการพัฒนา/จัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากล
ในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ใน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น (Quick Win) (ไมเกิน 6 เดือน)
ประกอบดวย 1) พิจารณาหนวยงานที่มีศักยภาพ 2) พิจารณาหนวยงานที่ทําหนาที่เปน OSSC รองรับผูประกอบการ
ที่ตองการทดสอบหัวขอดานเครื่องมือแพทย และ 3) พิจารณาจัดทําฐานขอมูลความตองการของลูกคาและปริมาณ
Lab Testing ที่จะทดสอบเครื่องมือแพทย โดยมอบหมายให TCELs และบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด
รวบรวมข อมู ล ระยะกลาง (ภายใน 5 ป : 2562-2566) ให มี การพั ฒนาศู นย ทดสอบฯ เดิ มที่ มี อยู ให มี
มาตรฐานสากล หรือสรางศูนยทดสอบฯ ใหม ที่มีบริการภายใน ไดแก Clinical Bio Compatibility Software และ
Post Marketing โดยใหการสนับสนุนการลงทุนผาน BOI และระยะยาว (ภายใน 10 ป: 2562-2572) ใหพิจารณา
การสงเสริมการลงทุนในจัดตั้ง Lab testing แบบครบวงจรในเขต EEC หรือตามที่ BOI กําหนด
3. การจัดตั้งศูนยสาธิตนวัตกรรมทางการแพทยไทย เปนศูนยรวมทั้งดาน Service /Product
/Wellness ใหมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อดึงดูดผูประกอบการ/นักธุรกิจใหเขามาเยี่ยมชม และเกิดการนําไปใช ซึ่ง
จะตองมีการกําหนดมีสถานที่ตั้ง เงินทุนสนับสนุน และหาผูประกอบการรวมวางแผนในการทําการคิดวิเคราะห
สถานการณและการตลาด มีการคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย และการดึงดูดผูเยี่ยมชมเขามาในศูนยฯ
โดยการรวมบูรณาการทํางานกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมการแพทย กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
ก. ภูมหิ ลัง
นโยบายรัฐบาล
1. รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ เพื่อเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Scurve) ไดแก การตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - curve) ในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) รวมถึงการเติม
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-curve) ในดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) เพื่อ
รองรั บ นั กท องเที่ ย วชาวต า งชาติ ที่เพิ่ มมากขึ้น จากการขยายตัว ของกลุมสิน คาและธุร กิจ บริการสุขภาพ
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0 โดยมีเปาหมายในการเชื่อมตอการคา
และการลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการจัดบริการสุขภาพที่ลดความเหลื่อมล้ํา ของการ
เขาถึงระบบสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเปนสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุ ซึ่งในป
พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมี ผู สู ง อายุ ถึ ง 1 ใน 4 ของประชากรทั้ ง ประเทศ จากความสํา คัญ ดัง กล า ว
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดกําหนดใหนโยบาย Medical and Wellness
Tourism เปนวาระแหงชาติ ดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง
ของโลก ความตองการของผูรับบริการและผูใหบริการ ในลักษณะที่มีการบูรณาการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน
เพื่อใหมีการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย และสงผลให
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในดานบริการสุขภาพ เพื่อแขงขันในเวทีโลกไดอยางแทจริง
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2. ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดมีผลประกาศใชตามราชกิจจานุเบกษาแลว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนยุทธศาสตรฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญที่จะตองนําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได แต งตั้ งคณะกรรมการยุ ทธศาสตรชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป นประธานกรรมการ เพื่ อจั ดทํ า
ยุ ทธศาสตร ช าติ 20 ป ทั้ ง 6 ยุ ทธศาสตร ซึ่ ง ในยุ ทธศาสตร ที่ 2 การสร างความสามารถในการแข งขั น
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ประเด็น : ดานอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร และดานสราง
ความหลากหลายด า นการท อ งเที่ ย ว ประเด็ น : ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ความงาม และแพทย แ ผนไทย
ไดกําหนดใหมีการผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติและอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
3. ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
สุ ข ภาพ และ การบริ ก ารทางการแพทย ไวใ นยุท ธศาสตรที่ 3 การสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ
และแข งขั น ได อย า งยั่ งยื น
4. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดกําหนด “ซูเปอรคลัสเตอร” ซึ่งเปน คลัสเตอร
สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และอุ ต สาหกรรมแห ง อนาคต ประกอบด ว ย 6 คลั ส เตอร ได แ ก
1) คลั สเตอร ย านยนต และชิ้ น ส วน 2) คลั สเตอร เครื่ องใช ไฟฟ าอิ เล็ กทรอนิ กส และอุ ปกรณ โทรคมนาคม
3) คลัสเตอรดิจิทัล 4) คลัสเตอรปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 5) คลัสเตอร Food Innopolis
และ 6) คลัสเตอร Medical Hub
5. การสนับสนุนการลงทุนใน EEC โดยใหผูประกอบธุรกิจ/นักลงทุนสามารถจัดตั้งสถานพยาบาล
รองรับการรักษาแบบ Future Medicine / การจัดตั้ง Lab/ Clinical Research / Cosmetic Valley รวมทั้ง
การมี Sand Box เพื่อเปนสถานที่ในการทดสอบ วิจัยดานนวัตกรรมตางๆ ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ
สถานการณดานการทองเที่ยว
จากรายงานประจํ าป 2562 ไตรมาสที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมท องเที่ย วแหงประเทศไทย
(สทท.) พบขอมูลดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2562 เทากับ 100 อยูในระดับ
ปกติ และดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณในไตรมาสที่ 3/2562 เทากับ 100 เทากับที่คาดการณในไตรมาสกอน
ในไตรมาสที่ 3/2562 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 9.70 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.06 จากปกอน และ
ในป 2562 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติรวม 40.06 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.65 จากป 2561 สะทอน
สถานการณทองเที่ยวที่คอนขางทรงตัวตอเนื่องจากชวงปลายปกอน
- จากข อมูลกระทรวงการท องเที่ยวและกี ฬา (21 มิถุนายน 2562 รายงาน ขอมูลลาสุ ดเดือน
พฤษภาคม) พบวามีจํานวน นักทองเที่ยวตางชาติรวม 2.73 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.03 จากชวงเดียวกัน ของ
ป 2561 และมีรายไดจากการทองเที่ยวรวม 1.34 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.95 จากชวงเดียวกันของป
2561 และคาดว าในไตรมาสที่ 2/2562 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 9.09 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.48
จากไตรมาสที่ 2/2561
- ในไตรมาสที่ 3/2562 หากไมมีเหตุการณผิดปกติใดๆ คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 9.70 ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.06 จากไตรมาส 3/2561 โดยแบงเปนนักทองเที่ยวจากประเทศในกลุมอาเซียน 2.78 ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 จากไตรมาส 3/2561 นักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออก (รวมจีน) 4.30 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ
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11.98 จากไตรมาส 3/2561 และนักทองเที่ยวจากยุโรป 1.26 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.88 จากไตรมาส
3/2561
- ในป 2562 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด 40.06 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.65
จากป 2561 และมี ร ายได จ ากนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ 2.13 ล า นล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2561
รอยละ 6.23
- สําหรับสถานการณนักทองเที่ยวจีน ในเดือนพฤษภาคมป 2562 มีจํานวนนักทองเที่ยวจีนรวม
ทั้งสิ้น 7.9 แสนคน ลดลงรอยละ 8.55 จากชวงเดียวกันของป 2561 ในไตรมาส 2/2562 คาดวาจะมี
จํานวนนักทองเที่ยวจีน 2.57 ลานคน ลดลงรอยละ 6.63 จากไตรมาสที่ 2/2561
- สวนในไตรมาสที่ 3/2562 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจีน 2.75 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.24
จากไตรมาสที่ 3/2561
ศูนยวิจัยกรุงศรี ระบุวาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมเติบโตดีตอเนื่องเฉลี่ย รอยละ 10 - 13
ในชวงป 2562-2564 ซึ่งไดแรงหนุนสําคัญจากนโยบายภาครัฐ ที่มุงสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทย
(Medical Hub) ตั้งแตป 2546 สงผลใหการทองเที่ยวเชิงการแพทย/เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เติบโต
ตอเนื่อง โดยโรงพยาบาลเอกชนของไทยตางเรงปรับตัวและไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนหนึ่งในจุดหมาย
ของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของโลก มีขอไดเปรียบดานคุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพการรักษาที่สูง
ติดอันดับโลก ขณะที่มีอัตราคารักษาพยาบาลคุมคากวาเมื่อเทียบกับประเทศที่มีมาตรฐานการรักษาระดับเดียวกัน
อีกทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะกับชวงพักฟน และมีสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับสากล “JCI” (Joint Commission International Accreditation) สูงกวาประเทศคูแขงในภูมิภาค
โดย “The International Healthcare Research Center: IHRC” จัดใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของไทยอยูอันดับ 6 ของโลกในป 2017 รองจากอินเดีย โคลอมเบีย เม็กซิโก แคนาดา และโดมินิกัน และมี
นักทองเที่ยวเชิงการแพทยมากที่สุดคิดเปนสัดสวน 38% ของเอเชีย ดาน “The Medical Travel Quality
Alliance” จัดใหโรงพยาบาลแหงหนึ่งของไทยเปน 1 ใน 5 สถานพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลก
ในป 2019 website : worldsbesthospitals.net ไดจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก
จํานวน 10 อันดับ ซึ่งมีโรงพยาบาลของประเทศไทยติดอันดับที่ 5 คือ โรงพยาบาลสมิติเวช 1

รูปที่ 1 รายงานจากเว็บไซต Medical Travel Quality Alliance 10 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สดุ ในโลก ป 2019
ขอมูลจาก https://worldsbesthospitals.net/
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รูปที่ 2 รายงานจากเว็บไซต Medical Travel Quality Alliance 10 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สดุ ในโลก ป 2019
ขอมูลจาก https://worldsbesthospitals.net/

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

รายงานดานการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลนานาชาติของ JCI (Joint Commission
International) ในป 2019 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและคลินิกที่ผานการรับรองทั้งหมด 68 แหง
โดยแบง เปน โรงพยาบาลจํา นวน 50 แหง และคลินิก จํา นวน 18 แหง นอกจากมาตรฐาน JCI แลว
ยังมีมาตรฐาน GHA (Global Healthcare Accreditation) เปนมาตรฐานที่มุงเนนเฉพาะผูปวยที่เดินทาง
ทองเที่ ยวเพื่อการรักษาพยาบาล จะตรวจสอบการปฏิบัติดานการจัดการวามีความสอดคลองกัน มีจริยธรรม
มีความปลอดภัยและมีความโปรงใส ตลอดจนการดูแลที่ตอเนื่องของการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อสราง
ประสบการณที่ดีใหกับผูรับบริการ
ข. ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร Medical Hub
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมสนั บสนุ นบริการสุขภาพได รับมอบหมายให เปนหน วยงานหลั ก
ในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ของประเทศ มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดย
จัดทําแผนยุทธศาสตร Medical Hub รวม 3 ฉบับ ไดแก
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Center of
Excellent Health Care of Asia) (พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) โดยมีบริการหลัก ๓ ดาน คือ
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
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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) ที่ไดรับ ความเห็น ชอบในหลักการจากคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 13
กัน ยายน พ.ศ. 2559 ซึ่ งมุงพั ฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปน ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยให
ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาและบู ร ณาการทํ า งานตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นํ า ศั ก ยภาพ
ขีดความสามารถ ทรัพยากรสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัด ภูมิปญญาไทย
วิถีชุมชน มาสรางบริการและผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเอกลักษณ อัตลักษณ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
บริการสุขภาพของโลก (Thailand Hub of Wellness and Medical services) ภายใน 10 ปขางหนา
และสามารถเพิ่มสัดสวนรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเกิดความมั่นคง และมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน
โดยมีองค ประกอบในการขับเคลื่อน 4 ด าน ไดแก 1. ศู นย กลางบริ การเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) 2. ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 3. ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub) และ 4. ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จะไดดําเนินการบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขายดานสุขภาพทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร ฯ รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามผล
การดําเนินงานทุกรอบ 3 เดือน/ 6 เดือน/ 9 เดือน และ 12 เดือน รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกป
ความพรอมของสถานบริการสุขภาพ
ปจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน จํานวนทั้งสิ้น 370 แหง (ขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
โดยไดรับการรับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ JCI จํานวน 68 แหง ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยไดเริ่ มมีการรับรองมาตรฐานนี้มาตั้งแต พ.ศ. 2545 โดย
โรงพยาบาลบํารุงราษฎรเปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Hospital Care/International Clinic เกาะชาง
จังหวัดตราด เปนแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Ambulatory Care โรงพยาบาลกลวยน้ําไท 2 เปนแหง
แรกที่ไดรับการรับรองประเภท Long Term Care และ Home Care โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย
ซึ่งเปนโรงพยาบาลภาครัฐแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Hospital Care รวมทั้งโรงพยาบาลชลบุรี
เปนโรงพยาบาลภาครัฐแหงแรกที่ไดรับการรับรองประเภท Academic Medical Center Hospital Program
ดังแสดงตามตารางที่ 1 – 2
ตารางที่ 1 จํานวนโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕55 - ๒๕62
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
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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

2562

116

14,209

254

21,905

370

36,114

ที่มา สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕62

ตารางที่ 2 จํานวนโรงพยาบาล/คลินิกที่ผานการรับรองมาตรฐาน JCI

ประเภท
Hospital Program
Ambulatory Care
Home Care
Academic Medical Center Hospital
Program
Acute Coronary Syndrome
Acute Ischemic Stroke
Acute Myocardial Infarction (AMI) Program
Breast Cancer
Childhood Asthma
Chronic Kidney Disease Program
Diabetes Mellitus Program
Diabetes Type II
Heart Failure Program
Hepatitis B
Hip Replacement
Kidney Transplant
Knee Replacement
Low Back Pain
Lumbar Decompression and Fixation Program
Primary Stroke Program
Traumatic Brain Injury

กรุงเทพมหานคร (แหง) ตางจังหวัด (แหง)
23
24
13
5
1
1
1
3

1
1

1
1
1
2
3
3
1
1
1
5
2
1
3
1

1
1
-

* โรงพยาบาลพยาไท 2 ไดผานมาตรฐาน JCI ทั้ง Hospital Program และ Acute Ischemic Stroke
ที่มา www.jointcommission.org, 2019 ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
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ค. ผลสําเร็จของนโยบาย Medical Hub (ภารกิจภายในประเทศ)
1. การขั บ เคลื่ อ นดํ า เนิ น งานในรู ป ของคณะกรรมการระดั บ ชาติ และคณะทํ า งาน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ตามนโยบาย Medical Hub
1.1 คณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub)
ความเปนมา
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
เพื่อพัฒนาประเทศไทย ใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) โดยมี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานรวมอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เปนเลขานุการฯ และอธิบดีกรมการทองเที่ยว เปนเลขานุการฯรวม มีอํานาจหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายและยุทศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และเสริมสรางให
เกิ ดความรวมมื อระหวางภาครั ฐ รั ฐวิ สากิ จ รวมทั้งติ ดตามควบคุมกํากับการดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร ของ
คณะอนุกรรมการฯ
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2562 มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2561 มีท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยกิตติศักดิ์ กลับดี) และผูชวย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) เปนประธาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8
มีนาคม 2562 ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยกิตติศักดิ์ กลับดี) และผูชวย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นาวาตรีวรวิทย เตชะสุภากูร) เปนประธาน และครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2562 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (อนุทิน ชาญวีรกูล) และ
(พิพัฒน รัชกิจประการ) เปนประธาน

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
ความเปนมา
ตามที่ คณะรั ฐมนตรี อนุ มั ติ ให แต งตั้ ง คณะกรรมการอํ านวยการเพื่ อพั ฒนาประเทศไทยใหเป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ซึ่งไดมอบหมาย
ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
จํานวน 4 คณะ ประกอบไปดวย
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(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(2) คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาประเทศไทยใหเปน ศูน ยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical
Service Hub)
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการ (Academic Hub)
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2562 ไดมีการประชุมคณะ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) รวม 12 ครั้ง ดังนี้
1. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ
(Wellness Hub)
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2562 และ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
2. ประชุ มคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาประเทศไทยให เ ป น ศู น ย ก ลางบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
(Medical Service Hub)
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 และครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
3. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาประเทศไทยใหเ ปน ศูน ยก ลางบริก ารวิช าการ
(Academic Hub)
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
4. สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ (Product Hub)
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
และ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
1.3 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
ความเปนมา
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะอํ า นวยการ เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให เป นศู นย กลางสุ ขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคน 2562 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในการพัฒ นาประเทศไทยให เป นศูนย กลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) จึงไดแตตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยมี อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนประธาน อธิบดีกรมการทองเที่ยว เปนประธานรวม ผูอํานวยการกองสุขภาพ
ระหวางประเทศ เปนเลขานุการฯ และผูอํานวยกองพัฒนาบริการทองเที่ยว เปนเลขานุการรวม
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2560 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการติด ตามผลการดําเนิน งานในการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
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2. การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดําเนินงาน (Retreat) ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569)
ความเปนมา
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ และหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข องได ดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) มาแลว 3 ป
ซึ่งมีบริบทที่เปลี่ยนไป จึงตองมีการ Retreat) แผนยุทธศาสตรฯ และรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อ
นําขอมูลมาปรับปรุงแผนฯ ดังกลาว
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดําเนินงาน (Retreat)
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569)
จํานวน 4 ครั้ง 1) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายศูนยกลางสุขภาพนานาชาติและอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร (Medical Hub) เพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการ
ดําเนินงาน (Retreat) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
(พ.ศ.2560-2569) ระหวางวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา 3) การประชุมเพื่อพัฒนากลไกการดําเนินงาน Retreat ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2562 และ4) การประชุมเพื่อพัฒนากลไกการดําเนินงาน Retreat ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 ซึ่งสรุปเปนขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ดานศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(1) พัฒนาและสรางศักยภาพในการใหบริการดาน Wellness ที่ประชุมเสนอวา ควรมี
การบูรณาการบริการดานสุขภาพรวมกับการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
สรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกประชาชนในประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Wellness City เพื่อเปน
ตนแบบ โดยนํารองในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมและยกระดับธุรกิจของกลุมผูประกอบการ
SME ที่มีความโดดเดนบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงสนับสนุนและยกระดับธุรกิจหลักที่ทําไดดีในปจจุบัน
เชน สปา และนวดไทย ตลอดจนพัฒนาตอยอดธุรกิจที่มีความเปนไปไดในการแขงขันในอนาคต เชน Medical
spa/ น้ําพุรอน/ ศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุ/ โฮมสเตย/ ฟตเนส และธุรกิจรานแวนตา โดยนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ บริการ และประชาสัมพันธ ทั้งนี้ ควรมีการใชกลยุทธใหมๆ เพื่อ
นําไปสูการปรับภาพลักษณ (Re-branding) ของธุรกิจนวดแผนไทย และเสนอวารัฐบาลควรสงเสริมและผลักดัน
การจัดตั้งสถาบันดานการนวดแผนไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจบริการนําไปสูการเปนศูนยกลาง
ดาน Wellness Academic ในระดับโลก
(2) ในดานการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ มีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองดําเนินการเพื่อตอบสนองตอการใหบริการดาน Wellness ของผูประกอบการภายในประเทศ และพัฒนาไปสู
การใหบริการในตางประเทศ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ นําไปสูการพัฒนามาตรฐานการใหบริการสูระดับสากล ทําใหเกิดการยอมรับในระดับสากล เพื่อ
การนี้จะตองจัดใหมีการสงเสริมและพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน การมอบ
รางวัลเพื่อรับรองสถานะ และประชาสัมพันธสถานประกอบการที่ไดมาตรฐานตอกลุมเปาหมายในตางประเทศ
นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการบูรณาการเพื่อจัดแผนทําการตลาดเชิงรุก เชน การจัด Wellness Expo
ประจําปในตางประเทศ เพื่อเปนพื้นที่ในการเจรจาธุรกิจระหวางผูประกอบการของไทยกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย
และการขอความรวมมือจากภาคเอกชนเพื่อจัดทําแพคเกจหรือโปรโมชั่นสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดความสนใจจาก
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นักทองเที่ยว ในสวนของการสรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มีขอเสนอวา ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยตรงในระดับอนุปริญญาและปริญญา
ซึ่งเปนการบูรณาการความรูดานสาธารณสุข การจัดการ และการทองเที่ยว
2. ดานศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
(1) ปจจุบันบริการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจาก
มีความพรอมดานบุคลากรและเทคโนโลยีการใหบริการ แตภาคเอกชนเสนอวาภาครัฐควรใหการสนับสนุน
ดานการรวมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อเปนการพัฒนาและตอยอดธุรกิจ นอกจากนี้
ที่ประชุมเสนอวาควรมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย Medical Hub เพื่อใหการบริหารและขับเคลื่อน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองใชความคลองตัวในการทํางาน ประสานงานและบูรณาการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(2) มุงเนนการประชาสัมพันธบริการดานสุขภาพของไทยในตลาดตางประเทศ โดยมีหนวยงานที่
ทําหนาที่บริหารและขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub เปนการเฉพาะ ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการประสานและบูรณาการทํางาน เพื่อวางแผนและกลยุทธในการสรางแรงจูงใจ ดึงดูดผูรับบริการชาวตางชาติ
รวมกับสํานักงานในกํากับ ซึ่งตั้งอยูในกลุมประเทศเปาหมาย อีกประการสําคัญคือการมีฐานขอมูลกลางที่มี
ความนาเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภค
(3) เพื่อการใหขอมูลดานการแพทยและสุขภาพของประเทศมีความถูกตองแมนยํา นําไปสูการ
สรางความนาเชื่อถือ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูรับบริการชาวตางชาติ ควรจัดใหมีผูชวยทูตดานการแพทย
และสุขภาพ (Medical and Health Attaché) ซึ่งปจจุบันการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานใน
ตางประเทศ ไดมีเจาหนาที่ใหขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย แตพบปญหาวาเมื่อชาวตางชาติ
ตองการทราบขอมูลเฉพาะดานการแพทยและสุขภาพ สงผลใหเจาหนาที่ไมสามารถใหขอมูลดังกลาวได ดังนั้น
จึงควรพิจารณาความเปนไดในการจัดตั้งผูชวยทูตฯ ในกลุมประเทศเปาหมาย
(4) การจัดทําหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Medical Service) ในตลาดตางประเทศที่มี
ความตองการรับบริการดานการแพทยสาธารณสุข
3. ดานศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
(1) มุงเนนการสรางรายได/ มูลคาทางเศรษฐกิจจากงานวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุข
โดยมีฐานขอมูล (Database) ที่มีความนาเชื่อถือ เนนการผลิตสินคาและบริการทางดานสุขภาพของไทย
(บัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่องดการนําเขาสินคาบางประเภทจากตางประเทศ
(2) การพัฒนาและผลักดันใหสมุนไพรไทยสามารถทดแทนหรือถูกนํามาใชในฐานะ ยาแผน
ปจจุบัน รวมถึงการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางในการฝกอบรมหลักสูตรทางการแพทยเฉพาะดาน และสงเสริม
ศักยภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทยของไทย โดยมี การติดตามและประเมิน
การดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงานการดําเนินงานประจาป (Annual Report)
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4. ดานศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
(1) สงเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาดานสุขภาพของไทย โดยเฉพาะ Products
Champion 4 ชนิด (กระชายดํา บัวบก ไพล ขมิ้นชัน) โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อรับรองสรรพคุณของ
สมุนไพรแตละชนิด และผลักดันสมุนไพรใหไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ เชน จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และตางประเทศ เชน มาตรฐานฮาลาลสากล
(2) สําหรับเครื่องมือทางการแพทย ควรมุงเนนการใหผูประกอบการในไทยเขาถึงแหลงเงินทุน
ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย เชน การใหสถาบันการเงินสนับสนุนการกูเงิน
แกผูประกอบการ การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือในดานตางๆ เปนตน รวมทั้งใหมีหนวยงานรับรองมาตรฐาน
เครื่องมือทางการแพทยของไทย เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใหการสนับสนุนหรืออํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของในระดับสากลเพื่อเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
(3) สงเสริมใหมีการผลิตผลิตภัณฑสาหรับการดูแลรักษาสุขภาพรองรับการกาวเขาสูยุคสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Age Society) ในอนาคต
(4) การพั ฒนาการตลาดเชิ งรุ กทั้ งในและต างประเทศ ส งเสริ มด านการตลาดเพื่ อให
กลุมเปาหมาย (ผูบริโภค) รูจักสินคาดานสุขภาพของไทย โดยเนนการใชหนวยงานดานการตลาดมืออาชีพ
(Organizer) ตลอดจนใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑยาสมุนไพร และตํารับยา
แผนโบราณเพื่อพัฒนาตอยอดใหไดมาตรฐาน และนําไปสูการรับรองในฐานะยาแผนปจจุบันในอนาคต
2.2 การพัฒนาศูนยประสานงานกลาง Claim Center ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาล
ชาวตางชาติ สําหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดทองเที่ยว และการพัฒนา Central Claim Center
นํารอง
ความเปนมา
ดวยการเขารับบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภาครัฐในปจจุบันมีผูรับบริการทั้งชาวไทย
และต างชาติ โดยส วนใหญ มีสิ ทธิ ในการเบิ กจายคารักษาพยาบาลแบ งออกเป น 3 ประเภท ได แก (1) สิ ทธิ
3 กองทุน (สิทธิขาราชการ ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถวนหนา) (2) ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
และ (3) ชําระเงินสด นอกจากนี้ การเขารับบริการรักษาพยาบาลในกรณีประสบเหตุตางๆ ยังสามารถเบิกจายได
จากกองทุนตางๆ ของรัฐที่มีอยู เชน (1) กองทุนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ.๒๕๓๕ และ (2) กองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เมื่อสถานพยาบาลไดใหบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิพื้นฐานที่มีแลว ยังสามารถสรางรายไดจากการใหบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูที่มีการทําประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต แตโดยที่ในปจจุบันสถานพยาบาลภาครัฐ
สวนใหญยังไมมีการจัดเตรียมระบบหรือโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใชบริการและอํานวยความสะดวกใหแก
ผูรับบริการทั้งชาวไทยและตางชาติที่มีการทําประกันดังกลาว รวมทั้ง ยังไมสามารถเบิกจายจากระบบประกัน
สุขภาพหลักของประเทศเหลานั้น (Reimbursement) จึงพบปญหาหนี้สูญจากการจัดเก็บไมไดที่สงผลตอการ
จั ดบริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาล กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําคูมือการจัดเก็ บคารักษาพยาบาล
ชาวตางชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ (Claim Center) ซึ่งไดแจงเวียนไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อประชาสั มพั น ธ ไปยั ง สถานพยาบาลภาครัฐ ทั่ว ประเทศ รวมถึ งมี ศูน ย ป ระสานงานกลาง
(Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติ ตั้งอยูที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ในการ
จัดเก็บคารักษาพยาบาลจากชาวตางชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดทองเที่ยวนํารอง จํานวน
5 ครั้ง ไดแก (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนยประสานงานกลาง (Claim Center) ใน
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การจัดเก็บคารักษาพยาบาลจากชาวตางชาติ สําหรั บสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท องเที่ยวภาคเหนื อ
เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคใต
เมื่ อวัน ที่ 10 – 1๑ มกราคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัด สุร าษฎรธ านี (3) ประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารฯ ภาคอี ส าน เมื่ อวั น ที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเนวาด า คอนเวนชั่ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานี (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในการเปน Claim Center นํารองเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒6 – ๒7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมอรลินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ(5) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไมดา แกรนด นครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของศู น ย ป ระสานงานกลาง
(Claim Center) ในการจัดเก็บคารักษาพยาบาลชาวตางชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10
เมื่อวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหศักยภาพและความพรอมของสถานพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 นําไปสูการพิจารณาองคประกอบ
และโครงสรางของการเปนศูนยประสานงานกลางฯ ดังกลาว เพื่อพัฒนาเปนตนแบบและขยายผลไปยังเขต
สุขภาพอื่ น ๆ ซึ่ งได เ ป น ข อสรุ ป เพื่ อนํ า เสนอผูบ ริห ารพิจ ารณาและมอบหมายหนว ยงานที่เกี่ยวของใหการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป
การพัฒนา Central Claim Center นํารองในเขตสุขภาพที่ 10
โดยองคประกอบของการจัดตั้งศูนยประสานงานกลางฯ (Claim Center) แบงเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ดานโครงสราง มีโรงพยาบาล รวม 7 แหง ที่มีความพรอมในการจัดตั้งศูนยประสานงาน
กลางฯ (Claim Center) เปนการเฉพาะ ไดแก (1) โรงพยาบาลวารินชําราบ (2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค (3) โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเดชอุ ดม (4) โรงพยาบาลยโสธร (5) โรงพยาบาลมุ กดาหาร
(6) โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ (7) โรงพยาบาลกันทรลักษ โดยใหบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สําหรับ
โรงพยาบาลอื่นๆ ใหเตรียมความพรอมรองรับและดําเนินการภายใตกลุมงานที่มีอยูเดิมหรือภายใตศูนยบริการ
ผูปวยชาวตางชาติ (ศบต.)
2. ดานบุคลากร จัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานในศูนยประสานงานกลางฯ (Claim Center)
ประกอบดวย 3 ตําแหน งหลั ก ได แก พยาบาลวิชาชีพ (UR Nurse / Senior Nurse) นักเวชสถิติ
และเจาหนาที่ประสานงานตางประเทศ ในวาระเริ่มแรกอาจจัดใหมีการปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ใน
ระยะถั ดไปอาจพั ฒ นาไปสู ก ารให บ ริ ก ารตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยภายในศู น ย ให มี บ ริ การ Fax Claim
และพัฒนาไปสูการทํา E – Claim ซึ่งจะตองจัดใหบุคลากรไดรับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใชระบบและการเขียน
ใบรั บ รองแพทย รวมทั้ ง ในอนาคตเห็ น ควรให มี แ พทย อี ก หนึ่ ง ตํา แหน ง ปฏิ บั ติ ง านเป น การประจํา
ทั้งนี้ ในสวนของตําแหนงพยาบาลวิชาชีพใหนําประเด็นความกาวหนาในสายอาชีพมาพิจารณาเปนสําคัญดวย
สํ า หรั บ บุ ค ลากรในตํ า แหน ง อื่ น ๆ ให บ ริ ห ารจั ด การภ ายใต ร ะบบงานที่ มี อ ยู เ ดิ ม เช น นิ ติ ก ร
นักประชาสัมพันธ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี ฝายติดตามหนี้ เปนตน
3. ดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานทั้งผูรับบริการชาวไทยและตางชาติ
ใหตั้งเคานเตอรประสานงานเปนการเฉพาะ (Contact Point) ทําหนาที่เปนจุดใหบริการผูปวยแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
4. ด า นการติ ดต อประสานงานกับ หนว ยงานที่เกี่ ย วข องในพื้น ที่ ให ใชสื่ ออิเล็ กทรอนิก ส
คือ การจั ด ตั้งกลุ มไลน (Line) ในการติ ดต อระหวางหนว ยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรวดเร็ว ในการ
ประสานงาน โดยดําเนินการรวมกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด สถานีตํารวจ โรงแรม โรงพยาบาลที่อยู
ใกลเคียง และหนวยงานอื่นๆ
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5. ด า นการตรวจสอบสิ ท ธิ จั ด ให มี จุ ด คั ด กรองและตรวจสอบสิ ท ธิ แ ก ผู รั บ บริ ก ารโดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 30 นาที พรอมนี้ ที่ประชุมเสนอใหมีการประสานกับ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันที่เกี่ยวของเพื่อ
พิจารณาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิการทําประกันภัยของผูรับบริการ โดยที่ประชุม
ยกตัวอยาง การจัดตั้งตู KIOSK ที่สามารถตรวจสอบสิทธิได
6. ดานกลุมเปาหมาย ที่ประชุมเสนอวาในระยะเริ่มแรกเนนกลุมผูรับบริการชาวไทยภายใน
จังหวัดที่โรงพยาบาลตั้งอยูซึ่งมีสิทธิรักษาพยาบาลใน 3 กองทุน (สิทธิขาราชการ ประกันสังคม และหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา) และผูที่ชําระเงินสดหรือมีประกันสุขภาพ รวมถึงชาวไทยในเขตสุขภาพที่ 10 และในระยะถัดไป
อาจขยายผลการดํ าเนิ นการไปยั งกลุ มเป าหมายอื่ นๆ เช น ชาวต างชาติ ที่ มี ถิ่ นพํ านั กในเขตสุ ขภาพที่ 10/
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีกําลังจาย/ ผูปวยที่รับสงตอ (Refer) มาจากประเทศเพื่อนบาน/ ชาวตางชาติที่
ทํางานในประเทศไทย (Expat)/ กลุมพํานักระยะยาว Long stay และกลุมทารกแรกเกิด (New born)
3. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
3.1 การยกระดับบริการนวดไทยใหผานการรับรองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
(Intangible Heritage)จาก UNESCO
ความเปนมา
กระทรวงวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป น คณะกรรมการหลั ก ในนามของประเทศไทย ได บ รรจุ น วดไทย
เสนอตอ UNESCO ประกอบกับกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยกองคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพื้นบานไทย ไดประชุมรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อหารือ
ประเด็นการนวดไทย เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2562 โดยนําเรียนความกาวหนาการเตรียมการรองรับนวดไทย
ไดมอบหมายใหสมาคมเครือขายการแพทยพื้นบานและสุขภาพวิถีไท ดําเนินการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
“นวดไทย” เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติกับยูเนสโก ซึ่งปจจุบันได
ดําเนินการสงขอมูลตามแบบ ICH-02 และวีดิทัศนนวดไทย ใหกับทางยูเนสโกเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอน
การพิจารณาใหความเห็นชอบจาก UNESCO ในป 2562
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนั บสนุนบริ การสุ ขภาพ ไดนําเสนอความกาวหนาการยกระดับบริการนวดไทยใหผ าน
การรับรองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดจาก UNESCO ตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2562 ซึ่ งมติ ที่ประชุ มได รั บทราบความก าวหนา และมอบหมายให กรมการแพทย แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก เปนหนวยงานหลัก ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธและสรางกระแสนวดไทยตลอดทั้งป
2. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ไดติด ตามความคืบ หนา ไปยัง กระทรวงวัฒ นธรรมซึ่ ง เป น
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ได ขอมู ล เพิ่ มเติ มว า การเสนอนวดไทยใหผา นการรับ รองจาก UNESCO มี ขั้น ตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
(1) กรมสงเสริมวัฒนธรรมรวบรวมขอมูล และเสนอเรื่องตอ UNESCO (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561)
(2) คณะกรรมการ UNESCO พิจารณาเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม ป 2562
(3) หากขอมูล ไมครบถวน/ ไมชัดเจน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงขอมูลเพิ่มเติม
(4) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได
(Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH)
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พิจารณา โดยมีกําหนดการประชุมป 2562 ณ ประเทศโคลัมเบีย ในวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2562 และมีการ
พิจารณาประเด็นนวดไทยในวาระการพิจารณามรดกตางๆที่ขึ้นทะเบียนตอ UNESCO
(5) ผ า นการพิ จ ารณา และประกาศผลเป น ทางการ ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งคณะผู ป ระเมิ น
ตรวจสอบเอกสาร หากมีการปรับแกไขจะมีหนังสือแจงมายังกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการตอไป
3.2 การประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทย
ความเปนมา
กระทรวงแรงงานไดพิจารณาปรับปรุง พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หาม
คนตางดาวทํา พ.ศ.2522 และบรรจุใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได
แจงเวียนพิจารณารับรองคํานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทย ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมรวบรวมผล
การพิจารณาจากทั้ง 13 จัดทําเปนตารางสรุปหนวยงานที่สงแบบรับรองคํานิ ยามฯ และสรุปคํานิ ยามและ
ขอบเขตของอาชีพนวดไทยฯ เสนอใหกรมการจัดหางานพิจารณา โดยสรุปคํานิยามฯ ไดดังนี้
“นวดไทย” ไดแก งานการตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด การรักษา การปองกันโรค การสงเสริม
และการฟนฟูสุขภาพ โดยใชองคความรูเกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทยตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย”
คําอธิบาย
“ตามกฎหมายว า ดว ยวิช าชีพการแพทยแผนไทย มิไดกําหนดสัญชาติของผูป ระกอบวิชาชีพ
ดังนั้นเมื่อคนตางดาวมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดจึงมีสิทธิขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพได แตไม
สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได”
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรายงานความกาวหนาในประเด็นการประกาศใหอาชีพนวดไทย
เปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทยตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งมติที่ประชุม
ไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินการ และมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวบรวมขอมูล
หลักสูตรการนวด และบริการนวดไทยที่พบในตางประเทศ
2. กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ได มี การติ ดตามผลการดํ าเนิน งานไปยั งกรมการจัดหางาน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ภายหลังจากกรมฯ ไดจัดทําสรุปคํานิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยฯ
เสนอตอกรมการจัดหางานพิจารณาบรรจุใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวน ภายใต (ราง) ประกาศกระทรวง
แรงงาน ซึ่ ง ออกตามความในพระราชกํ า หนดบริ ห ารจั ด การทํ า งานของคนต า งด า ว พ.ศ.
๒๕๖๐
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนผูลงนาม ทั้งนี้ ในขั้นตอนตอไป กระทรวงแรงงานจะนําเสนอคํานิยาม
ดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายบริหารจั ดการการทํางานของคนตางดาว และหากไดรับการเห็นชอบจะ
ดําเนินการออกเปนประกาศฯ ตอไป ทั้งนี้ 60 วัน หลังจากรัฐมนตรีฯ ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใหมีผลใชอยางเปนทางการ
3.3 การพัฒนา Healthy Homestay
ความเปนมา
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ไดจัด ทํา คูมือ การพัฒ นา Healthy Homestay รองรั บ
ทองเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในชุ มชน ประกอบด วย 1) มาตรฐานกรมการท องเที่ยว ได แก ด านที่ พัก ด านอาหาร
ดานความปลอดภัย ดานอัธยาศัยไมตรีของเจาบานและสมาชิก ดานรายการนําเที่ยว ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรม ดานการสรางคุณคา และมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน ดานการบริหารกลุมโฮมสเตย
และดานการประชาสัมพันธ 2) มาตรฐานกรมอนามัย ไดแก ดานการจัดการบานพักและสภาพแวดลอมบริเวณบาน
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การจัดการน้ําดื่ม การจัดการน้ําใช การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการหองน้ํา-หองสวม การจัดการขยะมูลฝอยตาม
พระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 การจั ดการน้ํ าเสี ยครั วเรื อน การจั ดการด านความปลอดภั ย
การมี ส วนร วมของชุ มชนและการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และมาตรฐานอาเซียน ได แก กลุ มโฮมสเตย
กิจกรรม การจัดการ ทําเลที่ตั้ง ความปลอดภัย การตลาดและการประชาสัมพันธ ความยั่งยืน ดานที่พัก และดาน
สุ ขอนามั ยและการรั กษาความสะอาด โดยได ดํ าเนิ นการแจ งเวี ยนคู มื อฯ ให สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อกําหนดกลไกรวมกันสําหรับใชเปน
คู มื อ ในการจั ด การฝ ก อบรมเจ า ของโฮมสเตย และใช อ า งอิ ง ในการตรวจประเมิ น และรั บ รองมาตรฐาน
Healthy Homestay ในโฮมสเตยที่ผานการอบรมดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 และอยูระหวาง
เตรียมการพิจารณาการใหตราสัญลักษณใน Healthy Homestay ตนแบบ และประชาสัมพันธเปนเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศู น ย กลางสุ ขภาพนานาชาติ ครั้ งที่ 1/2562 ได รั บ ทราบความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานการพั ฒ นา
Healthy Homestay รองรับการเปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ในจังหวัดทองเที่ยวชั้นนํา และให
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมจัดทํามาตรฐานตางๆ ใหเปนฉบับเดียวกัน เพื่อสงใหหนวยงานในพื้นที่ นําไปสูการ
ปฏิบัติที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป
2. กรมการทองเที่ยวไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ปรับปรุงมาตรฐานโฮมสเตยไทย โดยเพิ่มเรื่อง Health Homestay ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
รอเสนอเรื่องเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติพิจารณา เพื่อประกาศใชตอไป
(2) จั ด อบรมเรื่ อ งโฮมสเตย ใ น 4 ภาค โดยมี หั ว ข อ เรื่ อ งความสะอาดในโฮมสเตย
มีกําหนดการจัดทั้งหมด 4 ครั้ง
3. กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพมี โ ครงการที่จ ะจัดอบรมหลักสูต ร Healthy Homestay
ในหัวขอการจัดการดานความความสะอาด และปลอดภัย โดยจะนํารองใน Homestay ที่แจงความประสงค
เขารวมเพื่อเปนตนแบบของ Healthy Homestay และเปนจุดเรียนรูเพื่อการขยายผล โดยวิทยากรจาก
กรมอนามัย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางจัดเตรียมขอมูล เพื่อวางแผนเตรียมการจัดฝกอบรมหลักสูตรตอไป
3.4 การสงเสริมพัฒนา สมาคม ชมรมนวดไทย สปาไทยในตางประเทศ
ความเปนมา
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ไดจั ดประชุ มเพื่อ พัฒ นาศั กยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย
สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในตางประเทศ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดรวมพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ และจัดทํารางแนวทางการ
ดําเนินงานทั้ง 3 ระยะ
ผลการดําเนินงาน
1. เมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม 2562 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพ ได จั ด ประชุ มคณะกรรมการ
อํานวยการเพื่อพั ฒนาประเทศไทยใหเ ปนศู นยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่
1/2562 ซึ่งที่ประชุมไดรับทราบแนวทางสงเสริมพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย สปาไทย และ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในตางประเทศ ทั้ง 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น (Quick Win) ระยะกลาง
และระยะยาว ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน และสงเสริมใหมีการนําแบรนดการ
นวดของไทยไปเผยแพร หรือไปรับรองมาตรฐานผูประกอบการในตางประเทศ
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2. กระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย
สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในตางประเทศ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
3. เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ได จั ด การประชุ ม
คณะทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้น รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในกรมฯ และภายนอกกรมฯ โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานทั้ง 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเรงดวน
- ในสวนหลักสูตรนานาชาติ CIBTAC /BABTAC /CIDESCO ใหกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการรวมกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อประสานกับ EU วายังมีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณให
ประเทศไทยอยูหรือไม โดยแจงวาประเทศไทยประสงคจะขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
- ผลักดันใหมีการจัดตั้งสมาคมในประเทศเยอรมัน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา นอรเวย เปนตนแบบ
และทําหนาที่เปน Certified Body ในอนาคต พรอมจัดตั้งสมาคมขึ้นใหมจับคูกับสมาคมที่มีอยูเดิม ไดแก สมาคม
ใหมในสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และออสเตรีย จับคูกับสมาคมไทยในเยอรมันเปนผูใหคําปรึกษา สมาคมในประเทศ
เดนมาร กจั บคู กับนอร เวย และ ออสเตรี ยจั บคู กั บเยอรมั นและสวิ ตเซอร แลนด หรื อพิ จารณาจั บคู ประเทศ
ที่ใกลเคียงกัน
- การกํ า หนดเกณฑ ม าตรฐาน สํ า หรั บ ร า นที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐานอยู เ ดิ ม ตามที่
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดกําหนดไวใหคงไวตามเดิม สวนรานที่ขอจัดตั้ง
ใหมหรือใบรับรองมาตรฐานหมดอายุใหคณะทํางานที่ไดจัดตั้งขึ้นเปนผูดําเนินการตรวจประเมินใหการรับรอง
ระยะปานกลาง
- แผนระยะกลางใหภาครัฐเจรจากับ Authority ในตางประเทศใหยอมรับการขึ้นทะเบียนและ
เป ด ร านในต างประเทศได และหากร านเป ดดํ าเนิ นการหรื อขอต ออายุ ทางหน วยงานภาครั ฐ จะช วยเหลื อ
ในการเจรจาจาก Authority ใหยอมรับอีกขั้นหนึ่ง
ระยะยาว
- ใหเพิ่มกลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เปนตนแบบ โดยใหมีการจัดทําเปนเสนทาง
การดํ า เนิ น การในต างประเทศที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตั้ งแต ต น น้ํ า ทั้ งในส ว นที่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิ ช ย
และกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการอยู โดยมีการใหความชวยเหลือในการ recognition และ harmonization
- ใหนํ าร องในกลุ มสแกนดิ เนเวียและยุโรป ไดแก นอรเวย และเยอรมัน ในการผลั กดั นให มี
การเจรจาการเบิกจายตรงการนวดเพื่อรักษาพยาบาล Reimbursement ใหกับพลเมืองได
- กําหนดมาตรการชวยเหลือทางดานภาษีสําหรับรานนวดไทย สปา ที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ในนอรเวย และเยอรมัน
- จัดทําทําเนียบเครือขายการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยขอความรวมมือจากคณะทํางานและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการจัดสงขอมูล
ใหฝายเลขาฯ ไดแก สมาพันธสปาไทย โรงเรียนวัดโพธิ์ กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงแรงงาน เปนตน
4. การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
4.1. การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม 4
ราย กรณีเดินทางเขามารักษาพยาบาล
ความเปนมา
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 อนุมัติในหลักการของการขยายเวลาพํานักใน
ราชอาณาจักรไทย รวม ๙๐ วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามรวม 4 ราย กรณีเดินทางเขามารักษาพยาบาล ในกลุม
ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (Gulf cooperation Council : GCC) รวม ๖ ประเทศ
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ไดแก ราชอาณาจักรบาหเรน รัฐคูเวต รัฐสุลตานโอมาน รัฐกาตาร ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชหนังสือเดินทาง ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผูติดตามไดรับยกเวนการตรวจลงตรา และใหอยูในราชอาณาจักรไดไมเกิน
เกาสิบวัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 197 ง เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2555 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2556 เปนตนมา รวมทั้งกฎกระทรวงมหาดไทย
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเวน และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 127 ก เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2555

2. คณะรั ฐมนตรี ได มีมติ เมื่ อวั นที่ 1 พฤศจิ กายน 2559 อนุ มัติ ในหลั กการขยายเวลาพํ านั กใน
ราชอาณาจั กรไทย รวม ๙๐ วั น สํ าหรั บผู ป วยและผู ติ ดตามรวมไม เกิ น 4 ราย กรณี เดิ นทางเข ามารั บการ
รักษาพยาบาล ในกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่ผูถือหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใชหนังสือเดินทาง ซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผูติดตามไดรับ
ยกเวนการตรวจลงตรา และใหอยูในราชอาณาจักรไดไมเกินเกาสิบวัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 80 ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เปนตนมา
ผลการดําเนินงาน
(1) มติที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล 90 วัน
ในกลุมประเทศเปาหมายเพิ่มเติม และทบทวนแนวทางการดําเนินงาน (Work Flow) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
เห็นควรใหมีการปรับปรุงลํ าดับขั้นตอนที่ เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) เพื่อใหครอบคลุมภารกิ จ
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับกลุมประเทศ CLMV และจีน และกลุมประเทศ GCC ใน Tier 1 เพิ่มขั้นตอนใน
ขอ 3 โดยใหเพิ่มขอ “3.1 สถานพยาบาลตรวจเอกสารผูปวยและผูติดตามโดยแสดงเอกสารยืนยันความสัมพันธ
ของผูติ ดตาม เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูติบัตร สัญญาจาง หรืออื่นๆ โด ยจะตองแปลเอกสารใหเป น
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผูติดตามจะตองเป นผูมีสัญชาติใน กลุมประเทศที่ไดรับการยกเวนการตรวจลงตราเทานั้น”
และเพิ่มขอความในสวนของ มีภัย “หากหนวยงานความมั่นคงตองการขอมูลเพิ่มเติมใหขอที่กระทรวงสาธารณสุข”
รวมทั้งใหเพิ่มเติมขอมูลในเอกสารนัดหมายจากสถานพยาบาล Confirmation Letter ไดแก เที่ยวบินขาเขา
(Flight No.)/ วันที่มาถึงประเทศไทย (Date of Arrival)/ วันที่ออกจากประเทศไทย (Date of Departure)/ วันที่
เขารับการรักษา (Date of Admission)/ วันที่ออกจากโรงพยาบาล (Date of Discharge)/ ที่พักในประเทศไทย
(Accommodation in Thailand) อีกทั้งที่ประชุมไดมีการพิจารณาในดานความมั่นคงวามีความเปนไปไดที่จะมี
ผู ก อการร ายปลอมแปลงเอกสารในการขอเข าประเทศ จึ งมี ข อเสนอให ใส เลข/ ลํ าดั บที่ ในเอกสารนั ดหมาย
Confirmation letter เพื่อเพิ่มปลอดภัยดานความมั่นคง
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(2) มติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางบริ การรั กษาพยาบาล
(Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เห็นชอบใหปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) ในกลุมประเทศ CLMV และกลุมประเทศ GCC โดยมอบหมายใหกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ แจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบ และขออนุมัติใช Work Flow พรอมทั้ง
ดําเนินการประชาสัมพันธแกหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
(3). มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เห็นชอบในหลักการปรับปรุงลําดับ
ขั้ นตอนที่ เกี่ ยวข องกั บผูรั บบริ การ (Work Flow) ในการดํ าเนิ นงาน สํ าหรั บกรณีเดินทางเข ามารั บการ
รักษาพยาบาลสําหรับกลุมประเทศ GCC รวมทั้ง CLMV และจีน ครั้งที่ 2
(4) กรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพ ไดดํ า เนิน การจัดส งหนังสือการปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการ (Work Flow) ในการดําเนินงานการขยายเวลาพํานักในประเทศไทยรวม 90 วัน สําหรับ
กรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลสําหรับ กลุมประเทศ GCC รวมทั้ง CLMV และจีน ครั้งที่ 2 ถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักขาวกรองแหงชาติ กองบังคับการตํารวจสันติบาล
กรมการกงสุ ล และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่ อพิ จารณาความเป นไปได ในการใช ลํ าดั บขั้ นตอนดั งกล าว
โดยหนวยงานดังกลาว ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณา ดังนี้
4.1 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เห็นดวยกับการปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ
(Work Flow)
4.2 กรมการกงสุล ไมขัดของในหลักการตอการปรับปรุงลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ
(Work Flow) ในกลุมประเทศ GCC และในกลุมประเทศ CLMV และจีน ครั้งที่ 2
4.3 สํานักขาวกรองแหงชาติ มีความเห็นวาการการปรับปรุงขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ
(Work Flow) ในกลุมประเทศ GCC และในกลุมประเทศ CLMV และจีน จะเปนประโยชนตอการดําเนินการดาน
ความมัน่ คงและการปกปองผลประโยชนแหงชาติในอนาคตตอไป
4.4 กองบั งคั บการตํ ารวจสั นติ บาล เห็ นชอบในการปรั บปรุ งลํ าดั บขั้ นตอนที่ เกี่ ยวข องกั บ
ผูรับบริการ (Work Flow)
4.5 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ไมขอแกไขและไมขัดของ ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
(5) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดดําเนินการสงประชาสัมพันธหนวยงานที่เกี่ยวของ โรงพยาบาลที่
สมัครเขารวมโครงการฯ และสถานเอกอัครราชทูตในกลุมประเทศดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดอนุมัติใหใชขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Work Flow)
และเอกสารนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter) (ฉบับปรับปรุง) รองรับการดําเนินการขยายเวลา
พํ านั กในประเทศไทยรวม 90 วั น สํ าหรั บกรณี เดิ น ทางเข ามารั บการรั กษาพยาบาลสํ าหรั บกลุ มประเทศ
GCC/ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสารและเพิ่มความปลอดภัยดานความ
มั่นคง โดยเพิ่มกระบวนการปฏิบัติงานในขอที่ 3.4 สถานพยาบาลจัดสงเอกสาร Confirmation letter ใหกระทรวง
สาธารณสุขทาง E-mail : medicalhub.hss@gmail.com /gcc@hss.mail.go.th โดยใหผูรับผิดชอบของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหวางประเทศ พิมพเอกสาร Confirmation letter ที่สถานพยาบาล
สงมา พรอมลงเลขรับในทะเบียนคุมเอกสาร (Running Number) และลงนามยืนยันโดยผูมีอํานาจลงนามตามที่
กําหนด โดยสงเอกสารดังกลาวใหเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลสุขภาพ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ทาอากาศยาน
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ดอนเมื องดํ าเนินการ รั บผู ปวย โดยนํ าเอกสาร Confirmation letter ที่ ลงเลขรับในทะเบี ยนคุ มเอกสาร
(Running Number) และลงนามโดยผูมีอํานาจตามที่กําหนดแลว แจงยืนยันกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(7). กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยกรณีเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลรวม
90 วัน สําหรับกลุมประเทศสมาชิกคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุมประเทศ CLMV และ
จีนในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งไดรับขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานความมั่นคง
/เพิ่มจุดการใหบริการ และการเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของผูติดตาม รวมทั้ง ที่ประชุมไดเสนอใหมี
การรับสมัครโรงพยาบาลเอกชน. และคลินิกเขารวมโครงการเพิ่มเติม ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกที่มีศักยภาพ
รองรับการใหบริการชาวตางชาติใน 4 ประเภท ไดแก คลินิกเวชกรรมเฉพาะดานเสริมความงาม/ คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทาง เฉพาะดานรักษาผูมีบุตรยาก IVF/
(8). มติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางบริ การรั กษาพยาบาล
(Medical Service Hub) เมื่ อวั นที่ 27 กุ มภาพั นธ 2562 มอบหมายให กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ
โดยกองสุขภาพระหวางประเทศในฐานะผูชวยเลขานุการฯ ดําเนินการ (1) รับสมัครโรงพยาบาลเอกชนเขารวม
โครงการเพิ่มเติม มีผูสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 18 แหง (2) รับสมัครคลินิกที่มีศักยภาพรองรับการใหบริการ
ชาวตางชาติใน 4 ประเภท ไดแก คลินิกเวชกรรม เฉพาะดานเสริมความงาม/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เฉพาะดาน
รักษาผูมีบุตรยาก IVF/ คลินิกทันตกรรม/ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง มีผูสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 8 แหง
และรายงานต อที่ ประชุ มคณะอํ านวยการเพื่ อพัฒนาประเทศไทยใหเป นศู นยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย
Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 รับทราบความกาวหนา ตามหนังสือกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพภาพ ที่ สธ ๐๗07.๐3/625 ลงวั นที่ 22 พฤษภาคม 2562 มี ผูรับบริ การแบงเปนผูป วยและ
ผูติดตามชาวเมียนมา 21 ราย ชาวจีน 198 ราย สําหรับกลุมประเทศ GCC มีผูรับบริการแบงเปนผูปวยและ
ผูติดตามชาวคูเวต 1 ราย โอมาน 2 ราย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 15 ราย รวมผูรับบริการทั้งสิ้น 237 ราย
4.2 การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศรองรับนโยบาย Medical Hub
ความเปนมา
1) ปจจุบันขอมูลดาน Medical Hub กระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ยังไมมีการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลไวอยางเปนระบบ จึงไดเสนอ (ราง) การจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ในที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการและพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดาน Medical Hub และ Wellness Tourism
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และที่ประชุ มเห็นชอบใหบู รณาการทํ างานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ ยวข อง โดยกรมฯได ดําเนิ นการหารื อร วมกั บหน วยงานที่ เกี่ยวข อง ไดแก กระทรวงการท องเที่ ยวและกีฬา
กระทรวงพาณิชย และศูนยวิจัยกสิกรไทย รวมทั้งไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบในรางแนวทางดังกลาว
2) ขอมูลดาน Medical Hub แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลจากหนวยงานภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2) ขอมูลจากหนวยงานภายนอกกรมฯ และ 3) ขอมูลที่ยังไมมีหนวยงานใดจัดเก็บ
จํ าเป นต องจั ดเก็ บเพิ่ มเติ มโดยวิ ธี การเฉพาะ เช น การทํ าวิ จั ย หรื อการสํ ารวจ ให ได มาซึ่ งข อมู ล เพื่ อให
การดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
หนวยงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล โดยวิธีการวิจัยหรือสํารวจ
เป นการเฉพาะใหได มาซึ่ งข อมู ลด าน Medical Hub ที่ยังไมสมบูรณ ไมสามารถรวบรวมจากหน วยงานใด
ภายในประเทศได เช น ประเภทบริ การสุ ขภาพที่ นั กท องเที่ ยวชาวต างชาติ นิ ยมใช บริ การผลิ ตภั ณฑ บริ การ
เชิงสุขภาพที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติซื้อ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอบริการสุขภาพ พฤติกรรม
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การใชบริการเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คาใชจายบริการเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เปนตน ซึ่งยังไมมีหนวยงานใดรวบรวมไว พรอมนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อใหสามารถนํามาอางอิงหรือใช
ประโยชนในระดับนโยบายได
ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมจัดทํา Minimal Data Set
2. จัดทําราง MOU เพื่อเชื่อมโยงหนวยงาน
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมอบหมายใหบริษัท BNH Research and Consulting จํากัด
จัดทําการสํารวจ
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมหารือการจัดเก็บขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม 62 สรุปได ดังนี้
4.1 ใหดําเนินแกไขรายละเอียดในแบบรายงานตามกฎหมายที่มีอยูเดิม คือ 1) พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2559 และ 2) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในแบบ ส.พ. 23
และ ส.พ. 24 เฉพาะบางขอที่ไมซับซอน และออกแบบแบบรายงานเฉพาะเพื่อเก็บขอมูลดาน Medical Hub เปน
ลักษณะ Annex ใหสามารถจัดเก็บขอมูลไปพรอมกับแบบรายงานตามกฎหมายได และใหผูประกอบการสงใหกรมฯ
พร อมกั บแบบรายงานตามกฎหมาย (หน วยงานที่เกี่ยวของอยู ระหวางดําเนินการ) (รายละเอี ยดตามเอกสารที่
ปรากฏใน QR-Code)
2.2 ใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอคิดเห็น และจัดทําแบบรายงานตามกฎหมาย และแบบรายงาน
เฉพาะตามมติ ที่ประชุ ม พร อมแจงเวี ยนใหหนวยงานที่ เกี่ยวของพิ จารณา และปรับปรุงแบบรายงานเปนฉบั บ
สมบูรณ ขณะนี้อยูระหวางบรรจุเขาวาระการประชุมของคณะกรรมการสถานพยาบาลและคณะกรรมการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อพิจารณา
2.3 ใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศนําแบบรายงานฉบับสมบูรณจัดทําเปนแอพพลิเคชั่นอํานวยความ
สะดวกใหกับผูประกอบการและเจาหนาที่ในการจัดเก็บขอมูล

4.3 สรุปรายงานสํารวจขอมูล ดาน Medical Hub ประจําป 2562
ความเปนมา
ตามนโยบายพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) จําเปนตอง
พั ฒ นาในด า นระบบสารสนเทศและข อ มู ล ที่สํ าคัญ เปน การสรางฐานขอ มูล สนับ สนุ น แนวทางการเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขงขันดานการจัดบริการสุขภาพ โดยปจจุบันขอมูลดาน Medical Hub กระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ ยังไมมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลไวอยางเปนระบบ ซึ่งในสวนของขอมูลที่ยังไมมีหนวยงานใด
จัดเก็บ จําเปนตองจัดเก็บเพิ่มเติมโดยวิธีการเฉพาะ ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จึงมอบหมายใหบริษัท BNH Research and Consulting จํากัด ดําเนินการวิจัยและสํารวจเพื่อดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลดาน Medical Hub เพื่อการจัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub
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ผลการดําเนินงาน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท BNH Research and Consulting จํากัด ไดดําเนินการ
สํารวจการดําเนินการสํารวจนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยและใชบริการดานการแพทย
กับบริการเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/น้ําพุรอน และบริการสุขภาพอื่นๆ) ดําเนินการสํารวจในสถานพยาบาล
ชั้นนําของประเทศ เชน โรงพยาบาลบํ ารุ งราษฎร โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาลพญาไท เปนตน และใน
สนามบินหลัก 3 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานภูเก็ต สํารวจ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติได จํานวน 1,534 ตัวอยาง ประกอบดวยกลุมที่ใชบริการดานการแพทย จํานวน 474
ตัวอยางและกลุมที่ใชบริการเชิงสุขภาพ จํานวน 1,124 ตัวอยาง กลุมตัวอยางที่สํารวจสวนใหญเปนชาวเอเชีย
ไดแก จีนมากที่สุด รองลงมาเมียนมา, มาเลเซีย, กัมพูชา และเกาหลีใต ตามลําดับ สวนใหญมีวัตถุประสงคหลักใน
การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผอนในวันหยุด มีเพียงรอยละ 25.54 ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชบริการทาง
การแพทยและบริการสุขภาพ
1. ผลสํารวจดานการใชบริการทางการแพทย (Medical Service)
พบว าส ว นใหญ (ร อยละ 87.97) ทราบเกี่ ย วกั บ บริ การทางการแพทยในประเทศไทยกอ น
เดินทางมาประเทศไทยจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรูจักแนะนํา มากที่สุด (รอยละ 64.75) รองลงมา
ทราบจากที่ปรึกษาดานสุขภาพ/ บริษัทตัวแทนดานสุขภาพ (รอยละ 24.46) บริษัทนําเที่ยว (รอยละ 20.86)
และเว็บไซตของสถานพยาบาล (รอยละ 19.90) ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพมีบทบาทคอนขางนอย ซึ่งกลุมที่ใช
บริการดานการแพทยสวนใหญ (รอยละ 88.86) ตั้งใจมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทยตั้งแตกอน
เดินทางมาประเทศไทย มีเพียงสวนนอย (รอยละ 11.14) ที่ไมไดตั้งใจมาใชบริการทางการแพทยแตเกิดเหตู
เช น เจ็ บ ป ว ย/ ได รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติเ หตุร ะหวางเดิน ทาง สิ่งที่มีผ ลทําใหเกิดความสนใจในบริการทาง
การแพทย คือ ชื่อเสียงบริการทางการแพทย/ สถานพยาบาลในประเทศไทย การชักชวนจากบุคคลตางๆ
เชน มัคคุเทศก ตัวแทนดานการทองเที่ยว คนขับแท็กซี่ เปนตน และรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการทาง
การแพทยจากสื่อ/ แหลงขอมูลตางๆ เปนตน
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารด า นการแพทย ใ นประเทศไทยของกลุ ม ตั ว อย า ง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 5 อันดับแรก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ราคาคาบริการในประเทศไทยต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกัน (รอยละ 85.50) รองลงมา 2) ชื่อเสียงของสถานพยาบาลในประเทศไทย
(รอยละ 84.30) ชื่อเสียงของแพทยในประเทศไทย (รอยละ 77.68) การแนะนําของแพทยภายในประเทศ
ตนเอง (รอยละ 76.17) และการแนะนํ าของที่ปรึกษาดานสุขภาพ/ตัวแทนดานสุขภาพ (รอยละ 40.46)
ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ตั้งใจมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทยสวนใหญ
(รอยละ 74.60) ติดตอประสานงานลวงหนากับสถานบริการทางการแพทย/ ตัวแทนสถานบริการทางการแพทย
กอนเดินทางมาใชบริการในประเทศไทย โดยใชชองทางการติดตอหลากหลายชองทาง เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ เคานเตอรบริการในประเทศ ไดรับความสะดวกดีมาก (รอยละ 85.45) 2) รองลงมาผานตัวแทน
(ร อ ยละ 84.88) โทรศั พ ท (ร อยละ 84.23 อี เ มล (ร อ ยละ 82.50) และบู ธ จากการร ว มงาน Event
ในประเทศ (รอยละ 63.53) ตามลําดับ
สถานบริการทางการแพทยหลักที่กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติใชบริการเปนโรงพยาบาล
เอกชนมากที่ สุ ด (ร อยละ 92.70) รองลงมาโรงพยาบาลรั ฐ (ร อยละ 4.72) คลิ นิ กทั่ วไป (ร อยละ 1.50)
และคลินิกเฉพาะทาง (รอยละ 1.07) โดยใชบริการตรวจสุขภาพมากที่สุด (รอยละ 50.21) เปนประเภทผูปวย
นอก (OPD) เฉลี่ย 1.09 ครั้ง และผูปวยใน (IPD) เฉลี่ย 1.53 วัน สวนใหญ (รอยละ 87.32) จายเงินเอง เพื่อ
เปนคาใชบริการทางการแพทย/ การรักษาพยาบาล มีเพียงสวนนอย (รอยละ 9.00) ที่มีประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ นอกนั้นใชสิทธิรัฐสวัสดิการ (รอยละ 0.82) และสิทธิประกันสังคม (รอยละ 1.02) โดยระดับ
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ความคุ มค าในการใช บริ การทางการแพทย / การรักษาพยาบาลในประเทศไทย กลุมตัวอยางมี ความเห็นว า
คาใช จายในการใช บริการทางการแพทย/ การรั กษาพยาบาลในประเทศไทยมี ความคุมค าอยู ในระดับมากใน
สัดสวนมากที่สุด (รอยละ 41.72) และอยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 24.30) ในขณะที่อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 31.18 และอยูในระดับนอย รอยละ 2.80
สําหรับความตองการใหประเทศไทยปรับปรุง/ เพิ่มเติมในการใหบริการทางการแพทย 5 อันดับแรก
ไดแก 1) ขยายระยะเวลาของวีซาใหยาวนานขึ้น 2) ลามภาษา ชองทางการติดตอสถานพยาบาลใหมีความสะดวกงาย
และรวดเร็ว 4) ความพรอมดานเครื่องมือแพทย และ 5) แพทยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยบริการทางการแพทยของ
ประเทศไทยมีจุดเดน 5 อันดับแรก ไดแก 1) คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย 2) ความทันสมัยของเครื่องมือ/
อุปกรณ 3) อัตราคารักษาพยาบาลที่ถูกเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ 4) การอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบริการทางการแพทย และ 5) สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนไข/ ญาติ/ ผูติดตาม
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวตางชาติ ที่ใช บริการด านการแพทย สวนใหญ (ร อยละ 79.01) ไมซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สุ ข ภาพ มี เ พี ย งส ว นน อ ย (ร อ ยละ 20.99) ที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สุ ข ภาพ โดยซื้ อ จาก
หางสรรพสินคาเปนสวนใหญรองลงมาซื้อจากรานคาในแหลงทองเที่ยว
สําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อใชบริการทางการแพทยมากที่สุด คือ จีน โดยการใช
บริการทางการแพทยในสถานบริการทางการแพทยหลักที่ใชบริการ คือ โรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 81.25)
และโรงพยาบาลรัฐ (รอยละ 18.75) ซึ่งประเภทบริการทางการแพทยที่ใชบริการในครั้งนี้ คือบริการรัก ษาผู
มีบ ุต รยาก รองลงมาใช บ ริ การรั ก ษากระดู ก ข อต อ เส น เอ็ น และกลา มเนื้ อ , ใช บ ริ ก ารทั น ตกรรมกั บ การ
ศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศในสัดสวนเทากัน และใชบริการเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ คาใชจายในการ
ใชบริการทางการแพทย/ การรักษาพยาบาลในประเทศไทยมีความคุมคาอยูในระดับมากขึ้นไป และระดับนอยปานกลางมีสัดสวนเทากัน แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวจีนเห็นวาคารักษาพยาบาลสูงเกิน ไป เมื่อเทีย บกับ
บริก ารที่ไ ดรับ และรูปแบบการจายเงินคาใชบริการทางการแพทย/ การรักษาพยาบาล ของกลุมตัวอยาง
กลุมดังกลาว สวนใหญจายเงินเองเพื่อเปนคาบริการทางการแพทย/ การรักษาพยาบาล และกลุมตัวอยาง
ชาวจีนสวนใหญจะกลับมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทยอีก หากตองใชบริการทางการแพทยใน
ตางประเทศ
ข อ เสนอแนะต อ หน ว ยงานภาครั ฐ ในการให บ ริ ก ารด า นการแพทย เ พื่ อ ให ป ระเทศไทยเป น
World Class Medical Hub ที่มีชื่อเสียง
(1) ควรประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารทางการแพทย ข องไทยด า นคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการใหบริการ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะมีใหกับผูที่มาใชบริการในหลากหลายภาษา
(2)ควรมี ช อ งทางพิ เ ศษในการให บ ริ ก ารตรวจคนเข า เมื อ งสํ า หรั บ ผู ที่ ม าใช บ ริ ก าร
ดานการแพทย
(3) ควรอํานวยความสะดวกในการขอวีซาใหอยูในประเทศไทยไดนานขึ้นมากกวา 14 วัน สําหรับ
ผูปวยและผูติดตาม
(4) ควรมีการอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวางสนามบิน/ที่พักไปยังสถานพยาบาล
(5) แพทย แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย ค วรสื่ อ สารได ห ลายภาษา หรื อ ใช ล า มในการ
ชวยแปลภาษา
(6) ควรใหบริการดานการแพทยดวยความรวดเร็วไมใหมีระยะเวลารอคอยนาน
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2. ผลสํารวจดานการใชบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness)
การศึกษาการใชบริการเชิงสุขภาพครั้งนี้ มุงศึกษาบริการเชิงสุขภาพ 3 ประเภทหลัก ไดแก สปา นวด
แผนไทย และน้ําพุรอน โดยกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริ การสุขภาพ เห็นวาการใหบริการเชิง
สุขภาพมีความคุมคาอยูในระดับปานกลางในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 51.2) อยูในระดับนอย (รอยละ 26.10)
และอยูในระดับนอยที่สุด (รอยละ 0.72) ในขณะที่อยูในระดั บมาก รอยละ 17.76 และอยู ในระดับมากที่สุ ด
รอยละ 4.30 แสดงใหเห็นวาบริการเชิงสุขภาพของไทยโดยรวมคุณภาพยังไมเหมาะสมกับราคาหรืออีกนัยหนึ่งคือ
ราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพบริการ
ปจจัย 5 อันดับแรกที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเลือกใชบริการ
เชิงสุขภาพในอนาคต ไดแก ทักษะความเชี่ยวชาญ อัธยาศัย ไมตรีของพนักงาน (คาเฉลี่ยรอยละ 89.24)
รองลงมา มาตรฐานการใหบริการ (คาเฉลี่ยรอยละ 88.08) ภาพลักษณของสถานประกอบการ (คาเฉลี่ยรอย
ละ 85.12) คุณภาพของวัสดุ อุปกรณที่ใช (คาเฉลี่ยรอยละ 84.89) และอัตราคาบริการ (คาเฉลี่ยรอยละ
84.70) ตามลําดับ โดยทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพในประเทศไทยกอนเดินทางมาประเทศไทย
โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรูจักแนะนําในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 50.00) รองลงมา
ทราบจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media) (รอยละ 39.97) เว็บไซตดานการทองเที่ยว (รอยละ 28.60)
บริษัทนําเที่ยว (รอยละ 15.22) เปนตน
การใชบริการเชิงสุขภาพ กรณีบริการสปา กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการเชิง
สุขภาพมากกวาครึ่ง (รอยละ 54.77) ใชปจจัยดานบริการเชิงสุขภาพเปนปจจัยประกอบการตัดสินใจเดินทาง
มาประเทศไทย โดยสนใจมาใชบริการสปาเพียงสวนนอย (รอยละ 9.69) จากบริการเชิงสุขภาพที่ศึกษาในครั้ง
นี้ โดยกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการเชิงสุขภาพมีเพียงสวนนอย (รอยละ 16.18) ที่รูจัก
บริ ก ารสปาของไทยก อ นเดิ น ทางมาประเทศไทย แสดงถึ ง ธุ ร กิ จ สปายั ง ไม ส ามารถสร า งชื่ อ เสี ย งได ใ น
ตางประเทศ โดยทราบจากสื่อบุคคล คือ เพื่อน/ ญาติ/ คนรูจักแนะนํา ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 36.55)
รองลงมา ทราบจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media) (รอยละ 17.24) เว็บไซตดานการทองเที่ยว (รอยละ
15.86) เว็บไซตผูใหบริการสปา นวดแผนไทย/น้ําพุรอน และบริการสุขภาพอื่นๆ (รอยละ 12.41) เปนตน
สวนใหญใชบริการสปาจะใชบริการประเภท Day spa ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 47.55) รองลงมา Hotel
& Resort Spa (รอยละ 30.77) Club spa (รอยละ 9.09) และ Medical Spa (รอยละ 4.90) โดยใชบริการ
ในหลายจังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม เปนตน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการสปาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 69.11 ตอ รอยละ
30.89) มีอายุอยูในชวง 25-34 ป ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 45.53) และมีรายไดตอเดือนอยูในชวง
1,000-5,000 ดอลลารสหรัฐฯ ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 44.72) โดยเฉลี่ยใชบริการคนละ 1.35 ครั้ง
จํานวนสถานที่ใชบริการเฉลี่ย 1 แหง กลุมตัวอยางมีความเห็นวาสปามีจุดเดนมากกวาจุดดอยในทุกประเด็นที่
ประเมิน ไดแก ราคา สถานที่ใหบริการ ความเปนกันเองของพนักงาน มาตรฐานการใหบริการและสมุนไพรที่ใช
นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง (รอยละ 60.23) จะแนะนําญาติ/ เพื่อน/ คนรูจัก ใหมาใชบริการสปาในประเทศไทย
สวนใหญ (รอ ยละ 82.55) ไมทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่ออกโดย
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไมสามารถสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพัฒนามาตรฐาน
เพื่ อ ให ได รั บ เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ ดั งนั้ น จึ งควรให ความสํ า คั ญ ในการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติทราบเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ประเภทสปาที่ใชบริการ โดยกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวจีนใชบริการ Day Spa ในสัดสวนมาก
ที่สุด (รอยละ 46.07) มาเลเชียใชบริการ Day Spa ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 77.27) เกาหลีใตใชบริการ
Day Spa ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 60.00) ชาวลาวทั้งหมด (รอยละ 100.00) ใชบริการ Day Spa
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใชบริการ Medical Spa และ Hotel & Resort Spa ในสัดสวนเทากัน
(รอยละ 50.00 เทากัน) และกลุมตัวอยางประเทศอื่นๆ ใชบริการ Day Spa ในสัดสวนมากที่สุด (รอยละ
38.46) และใชบริการ Club Spa, Medical Spa, Mineral Spring Spa และ Hotel & Resort Spa ใน
สัดสวนเทากัน (รอยละ 15.38 เทากัน)
3. คาใชจายการใชบริการทางการแพทย บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติใชบริการตรวจสุขภาพในสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 53.05)
นอกนั้นจะกระจายไปใชบริการดานการแพทยที่หลากหลาย เชน การรักษาโรคมะเร็ง รอยละ 8.55 การรักษา
กระดูก ขอตอ เสนเอ็นและกลามเนื้อ รอยละ 7.75 การปองกันดูแลเสนเลือดหัวใจ รอยละ 4.46 เปนตน
สําหรั บในดานคารักษาพบวา การเปลี่ ยนถ ายอวัยวะมีคารักษาสูงสุ ด ประมาณ 2,010,000 บาท/คน
รองลงมาเปน คารักษาโรคมะเร็ง 705,521.22 บาท/คน คาศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศ 502,761.29
บาท/คน การรักษาผูมีบุตรยาก 484,562.50 บาท/คน เปนตน
สําหรับคาใชจายดานบริการทางการแพทยเฉลี่ย/คน/ทริป (เฉพาะผูที่ใชบริการ) เปนดังนี้
(1) เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ
เปนเงิน
15,055.56 บาท
(2) คาการปองกันดูแลเสนเลือดหัวใจ

เปนเงิน

139,989.47 บาท

(3) คาการรักษากระดูกขอตอเสนเอ็นและกลามเนื้อ

เปนเงิน

124,150.40 บาท

(4) คาทันตกรรม

เปนเงิน

29,023.33 บาท

(4) คาการรักษาผูมีบุตรยาก

เปนเงิน

484,562.50 บาท

(5) คาการรักษาโรคมะเร็ง

เปนเงิน

705,521.22 บาท

(6) คาการเปลี่ยนถายอวัยวะ

เปนเงิน

2,010,000.00 บาท

(7) คาการศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศ

เปนเงิน

502,761.29 บาท

(8) คาการตรวจสุขภาพ

เปนเงิน

26,253.67 บาท

คาใชจายผลิตภัณฑดานสุขภาพ
ในสวนของคาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพนั้น พบวา เปนการซื้อยาใชภายในในสัดสวนมากที่สุด
(รอยละ 13.85) รองลงมา ผลิตภัณฑเสริมความงาม / เครื่องสําอาง (รอยละ 10.9) ยาใชภายนอก (รอยละ 7.51)
สําหรับคาใชจายซื้อผลิตภัณฑสุขภาพของคนที่ซื้อนั้นพบวา เปนคาคายาใชภายใน มากที่สุด 9,683.91 บาท/
คน/ทริป รองลงมา คายาใชภายนอก 4,300 บาท/คน/ทริป ผลิตภัณฑสุขภาพ 3,255.56 บาท/คน/ทริป
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ในสวนของคาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพเฉลี่ย/คน/ทริป (เฉพาะผูที่ซื้อ) เปนดังนี้
(1) ค ายาใช ภ ายนอก (ร อยละ 36.07 ระบุวามีสว นผสมของ
สมุนไพร)
(2) ค า ยาใช ภ ายใน (ร อ ยละ 36.07 ระบุ ว า มี ส ว นผสมของ
สมุนไพร)
(3) คาผลิตภัณฑเสริมความงาม/เครื่องสําอาง (รอยละ 28.07
ระบุวามีสวนผสมของสมุนไพร)
(4) อาหารเสริม (รอยละ 9.26 ระบุวามีสวนผสมของสมุนไพร)

เปนเงิน 4,300.00 บาท
เปนเงิน 9,683.91 บาท
เปนเงิน 4,003.03 บาท
เปนเงิน 1,968.75 บาท

(5) ผลิตภัณฑสุ ขภาพ (รอยละ 15.15 ระบุว ามีสวนผสมของ เปนเงิน 3,255.56 บาท
สมุนไพร)
ประมาณการคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการดานการแพทยในภาพรวม
ของประเทศไทย
นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท อ งเที่ ย วในประเทศไทยในป พ.ศ. 2561 มี จํ า นวน
38,178,194 คน และจากการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการดานการแพทยและบริการดานสุขภาพของ
ชาวตางชาติ ในป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 2 พบวา นักทองเที่ย ว
ชาวตางชาติ รอยละ 1.4 มีวัตถุประสงคหลักมาใชบริการดานการแพทยกอนเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้นใน
การประมาณการคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการดานการแพทยจึงใชสัดสวนดังกลาวในการ
ประมาณการจํ า นวนผู ม าใช บ ริ ก ารด า นการแพทย ทั้ ง หมด ซึ่ ง สามารถประมาณได ว า มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติที่มีวัตถุประสงคหลักมาใชบริการดานการแพทยในประเทศไทยจํานวน 534,495 คน โดยมี
คาใชจ ายบริการด านการแพทยจํา นวน 183,858.80 บาท/คน รวมคาใชจ ายบริ การด านการแพทย
จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 114,951.86 ลานบาท/ป
สําหรับคาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยอยูที่ 1,421.06 ลานบาท
โดยเป น การซื้ อยาภายในมากที่ สุด (ร อยละ 58.72) รองลงมา เปน การซื้ อผลิตภัณฑเสริมความงาม/
เครื่องสําอาง (รอยละ 16.66) เปนการซื้อยาใชภายนอก (รอยละ 14.40) เปนการซื้อผลิตภัณฑสุขภาพ
(รอยละ 6.48) และเปนการซื้ออาหารเสริม (รอยละ 3.74) ตามลําดับ
คาใชจ ายในการท องเที่ ยวและใชบริ การเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผนไทย/น้ําพุรอน และบริการ
สุขภาพอื่นๆ)
สําหรับคาใชจายเพื่อเปนคาบริการเชิงสุขภาพ จํานวน 36,829.33 ลานบาท เปนคาบริการ
นวดแผนไทยมากที่สุด จํานวน 18,572.09 ลานบาท (รอยละ 50.43) รองลงมาเปนคาบริการสปาจํานวน
10,971.50 ลานบาท (รอยละ 29.79) รายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายการ
1) สปา
2) นวดแผนไทย

จัดการเดินทางผาน
จัดการเดินทางดวย
รวม
บริษัทนําเที่ยว
ตนเอง
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
2,011.76 13.05 8,959.74 41.85 10,971.50 29.79
7,126.73 46.22 11,445.36 53.45 18,572.09 50.43
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3) น้ําพุรอน
734.22 4.76
165.08 0.77
899.30 2.44
4) อื่ น ๆ (เช น การออก 5,545.32 35.97
841.12 3.93
6,386.44 17.34
กําลังกาย เปนตน)
รวม
15,418.03 100.00 21,411.30 100.00 36,829.33 100.00
• กรณีจัดการเดินทางผานบริษัทนําเที่ยว
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการเชิงสุขภาพ โดยจัดการเดินทางผานบริษัทนํา
เที่ยว จํ านวน 438 คน หรือ รอยละ 38.97 ของกลุมตั วอยางที่ ใชบริการเชิงสุ ขภาพ มี คาใชจายในการ
ทองเที่ยวและใชบริการเชิงสุขภาพ เฉลี่ย 46,738.47 บาท/คน/ทริป โดยจําแนกในแตละรายการ ดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน (บาท) รอยละ
1) คาแพคเกจทัวร
19,204.15 41.09
2) คาใชจายนอกเหนือจากคาแพคเกจทัวร
15,317.46 32.77
3) คาใชบริการดานสุขภาพ
3,001.09
6.42
4) คาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพ
9,215.77 19.72
รวม
46,738.47 100.00
• กรณีจัดการเดินทางดวยตนเอง
กลุ มตั วอย างนั กท องเที่ ยวชาวต างชาติ ที่ ใช บริ การเชิ งสุ ขภาพ โดยจั ดการเดิ นทางด วยตนเอง
จํานวน 686 คน หรือ รอยละ 61.03 ของกลุมตัวอยางที่ใชบริการเชิงสุขภาพ มีคาใชจายในการทองเที่ยวและใช
บริการเชิงสุขภาพ เฉลี่ย 38,620.35 บาท/คน/ทริป (แผนภูมิที่ 4-47) โดยจําแนกในแตละรายการ ดังนี้
รายการ

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ
1) คาเครื่องบิน
7,624.47 19.74
2) คาโรงแรม/สถานที่พัก
7,572.51 19.61
3) คาอาหารและเครื่องดื่ม
7,738.28 20.04
4) คาซื้อสินคา
8,405.51 21.76
5) คาบริการทองเที่ยว
1,377.71
3.57
6) คาใชจายเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ
1,009.66
2.61
7) คาบริการสุขภาพ
2,576.55
6.67
8) คาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพ
2,315.66
6.00
รวม
38,620.35 100.00
• คาใชจายเพื่อเปนคาซื้อผลิตภัณฑดานสุขภาพ
จํ า นวนเงิ น และสั ด ส ว นค า ใช จ า ยเพื่ อ เป น ค า ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นสุ ข ภาพของนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติในภาพรวมของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑดานสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
1) ยาใชภายนอก
2) ยาใชภายใน
3) ผลิตภัณฑเสริมความ

จัดการเดินทางผาน
บริษัทนําเที่ยว
จํานวนเงิน รอยละ
1,005.92
4,922.55

12.42
60.78

จัดการเดินทางดวย
ตนเอง
จํานวนเงิน รอยละ
1,615.70
92.19
11,176.59

12.23
0.70
84.60

หนวย : ลานบาท

รวม
จํานวนเงิน

2,621.62
92.19
16,099.14

รอยละ
12.30
0.43
75.55
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รายการ
งาม/ เครื่องสําอางค
4) อาหารเสริม
5) ผลิตภัณฑสุขภาพ
6) อื่ น ๆ.เช น น้ํ า หอม
เปนตน
รวม

จัดการเดินทางผาน
บริษัทนําเที่ยว
จํานวนเงิน รอยละ
322.64
1,753.35
94.15
8,098.61

จัดการเดินทางดวย
ตนเอง
จํานวนเงิน รอยละ

3.99
21.65
1.16

117.69
12.45
196.31

100.00

13,210.93

0.89
0.09
1.49
100.00

รวม
จํานวนเงิน

รอยละ

440.33
1,765.80
290.46

2.07
8.29
1.36

21,309.54

100.00

ประมาณการคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการเชิงสุขภาพ (สปา/นวดแผน
ไทย/ น้ําพุรอน และบริการสุขภาพอื่นๆ) ในภาพรวมของประเทศไทย
จากจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยในป พ.ศ. 2561
มีจํานวน 38,178,194 คน และจากการสํารวจพฤติ กรรมการใชบ ริการดานการแพทย และบริ การดาน
สุ ข ภาพของชาวต า งชาติ ในป พ.ศ. 2555 ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าพบว า
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ รอยละ 46.2 ใชบริการเชิงสุขภาพ โดยในสวนนี้ รอยละ 42.4 ใชบริการนวดแผนไทย
และรอยละ 11.7 ใชบริการสปา ดังนั้นจึงประมาณการวามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาใชบริการนวดแผนไทย
จํานวน 17,638,325.63 คน และใชบริการสปา จํานวน 4,466,848.70 คน
ดังนั้น นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการเชิงสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยมีคาใชจาย
ทั้งหมด จํานวน 474,205.18 ลานบาท โดยเปนคาใชจายดานบริการเชิงสุขภาพ จํานวน 36,829.33 ลานบาท
(ร อยล ะ 7 . 7 7 ) แล ะเป นค า ซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ ด า น สุ ขภ า พ จํ าน วน 2 1,3 0 9 .5 4 ล า น บา ท
(รอยละ 4.49) รายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
จัดการเดินทางผานบริษัท
จัดการเดินทางดวยตนเอง
รวม
นําเที่ยว
รายการ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
1) คาแพคเกจทัวร
97,942.11 56.18
97,942.11 20.65
2) คาใชจาย
52,881.11 30.33
52,881.11 11.15
นอกเหนือจากคา
แพคเกจทัวร
3) คาเครื่องบิน
64,609.21 21.54 64,609.21 13.63
4) คาโรงแรม/สถานที่
63,574.79 21.20 63,574.79 13.41
พัก
5) คาอาหารและ
65,695.06 21.91 65,695.06 13.85
เครื่องดื่ม
6) คาซื้อสินคา
62,785.86 20.94 62,785.86 13.24
7) คาบริการทองเที่ยว
5,599.50
1.87
5,599.50
1.18
8) คาใชจายเพื่อความ
2,978.67
0.99
2,978.67
0.63
บันเทิงและสันทนาการ
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จัดการเดินทางผานบริษัท
จัดการเดินทางดวยตนเอง
รวม
นําเที่ยว
9) คาบริการเชิงสุขภาพ 15,418.63 8.84 21,411.30 7.14 36,829.33 7.77
10) คาซื้อผลิตภัณฑ
8,098.61
4.65 13,210.93 4.41 21,309.54 4.49
ดานสุขภาพ
รวม
174,339.86 100.00 299,865.32 100.00 474,205.18 100.00
รายการ

4.3 การปรับปรุงกฎหมายรองรับการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกันสุขภาพสําหรับคนตาง
ดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป)
ความเปนมา
ผลจากความนิ ยมเดิ นทางเข าสู ประเทศไทยของชาวต างชาติ เพื่ อเข ารั บบริ การรั กษาพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขไดรับรายงานขอมูลจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนวามีชาวตางชาติจํานวนมากที่ไมมีทุน
ทรั พย เพี ยงพอสํ าหรั บใช เป นค ารั กษาพยาบาล จึ งก อให เกิ ดป ญหาหนี้ สู ญแก สถานพยาบาล โดยเฉพาะใน
สถานพยาบาลภาครั ฐทั่ วประเทศ ซึ่ งมี จํ านวนหลายร อยล านบาท เนื่ องจากสถานพยาบาลต องให การรั กษา
ชาวตางชาติทุกรายตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ แมวาจะไมอาจจัดเก็บคารักษาพยาบาลได ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดกลไกและมาตรการคุมครองชาวตางชาติทางดานสุขภาพรัฐบาลจึงจําเปนตองผลักดันนโยบายการทํา
ประกั นสุขภาพสําหรั บชาวต างชาติที่เดิ นทางเข าสู ประเทศในระยะเริ่มแรกของนโยบาย กระทรวงสาธารณสุ ข
พิ จารณาแล วเห็ นควรดํ าเนิ นการนํ าร องในกลุ มคนต างด าวผู ขอรั บการตรวจลงตราประเภทคนอยู ชั่ วคราว
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) เนื่องจากเปนกลุมผูสูงอายุที่มีโอกาสประสบปญหาดานสุขภาพ
ขอมู ลจากกรมการกงสุ ลพบวามีจํ านวนผูสูงอายุชาวตางชาติขอรับการตรวจลงตราประเภทดั งกล าวจากสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศในป พ.ศ. 2559 จํานวน 2,917 ราย ป พ.ศ. 2560
จํานวน 2,878 ราย และ ป พ.ศ. 2561 จํานวน 1,843 ราย (ขอมูลระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2561)
ประกอบกับขอมูลของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองระบุวา มีจํานวนคนตางดาวไดรับอนุมัติใหอยูตอในราชอาณาจักร
สําหรับกรณีใชชีวิตบั้นปลายในป พ.ศ. 2559 จํานวน 68,311 ราย ป พ.ศ. 2560 จํานวน 65,818 ราย และ ป
พ.ศ. 2561 จํานวน 79,107 ราย
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทํา
ขอเสนอเชิ งนโยบายการเพิ่ มเติ มหลั กเกณฑการทํ าประกันสุขภาพสํ าหรั บคนต างด าวผู ขอรั บการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการประชุมหารือกับหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย และไดเสนอเรื่องการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) เขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งที่ประชุ มมีมติเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให มีการหารือและ
สอบถามความเห็ น ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางดั ง กล า วให มี ค วามครบถ ว น
และเกิดประโยชนสูงสุด
2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีหนังสือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการทําประกันสุขภาพภาคบังคับในกลุมผูสูงอายุชาวตางชาติไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก กรมการกงสุล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกัน
ชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยรวมหนวยงานดังกลาวเห็นดวยใน
นโยบายการทําประกันสุขภาพ ซึ่งไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณามาอยางเปนทางการแลว
3. มติคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย
Medical Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน) และผู ชวยรัฐมนตรี ประจํ ากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยธวัช สุนทราจารย) เปน
ประธาน มีความเห็นตอประเด็นการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจ
ลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) วาการทําประกันสุขภาพจะสามารถ
ชวยบรรเทาความเสี่ยงของคารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นไดในขณะพํานักในประเทศ รวมทั้งอํานาจในการพิจารณา
เปนของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง จึงมอบหมายใหดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารือความเปนไป
ไดของขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวของตอไป
4. สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการทําประกันสุขภาพ
ภาคบังคับในกลุมผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมมหาเมฆ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุมฯ ประกอบดวย ผูแทนกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 และ 2 หนวยงานภายในสํานักงานฯ ที่
เกี่ ยวข อง กรมการกงสุ ล สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย สํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได
เห็นพองวาควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑการขอรับการตรวจลงตราประเภทอยูชั่วคราวสําหรับกรณี ใชชีวิตบั้น
ปลาย 1 ป (Non-immigrant Visa รหัส O-A) ใหมีประกันสุขภาพภาคบังคับ ภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. 2522 ซึ่งสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสามารถปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวใหสอดรับกับนโยบายได
เนื่องจากประเด็นนี้มีความสําคัญซึ่งจะสงผลดีตอผูสูงอายุชาวตางชาติภายใตประเภทการตรวจลงตราดังกลาวจะได
ซื้อประกันสุขภาพเพื่อคุมครองตนเองกอนเดินทางเขาสูประเทศ แตอาจสงผลกระทบบางประการตอชาวตางชาติที่
ได รับอนุ ญาตให อยู ในราชอาณาจั กรกอนวันที่นโยบายดังกลาวจะมีผลใชบังคับ จึงมีความจําเปนตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ
5. มติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางบริ การรั กษาพยาบาล
(Medical Service Hub) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใหนําเสนอ
เรื่องการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการฯ
6. มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน และผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ
รวม เห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ป) และมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
7. ตามหนั งสื อสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ และส งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ ประกั นภั ย ที่
4211/4091 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แจงวาไดประชุมปรึกษาหารือรวมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ถึงแนวทางการกําหนดแบบและขอความกรมธรรมประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อใชกับกลุ มผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visaรหั ส O-A (ระยะ 1 ป )
โดยในเบื้องตนใหใชวิธีการซื้อประกันสุขภาพแบบออนไลนผานเว็บไซต www.longstay.tgia.org เชนเดียวกับ
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ผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อการพํานักระยะยาว (Long stay) Non-Immigrant Visa รหัส
O-X (ระยะ 10 ป) แตอยางไรก็ตามทั้ง 2 สมาคมฯ มีความเห็นวา สําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูงดานสุขภาพเกินกวาที่
บริษัทประกันภัยจะรับทําประกันภัยไดสามารถมีสิทธิขอรับการตรวจลงตรา เห็นควรใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
กําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเชน การกําหนดใหมีเงินฝากประจําเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อใหผูสูงอายุชาวตางชาติมีทุนทรัพย
ในจํานวนที่เพียงพอตอการดํารงชีพ การรักษาพยาบาล และเพื่อการอื่นที่เกี่ยวของในขณะพํานักในประเทศไทย
8. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 อนุมัติในหลักการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทํา
ประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A
(ระยะ 1 ป) โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีผูปวยนอกไมนอยกวา 4 หมื่นบาท และกรณีผูปวยในไมนอยกวา
4 แสนบาท โดยมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขเรงประสานกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย
สํานั กงานตํารวจแห งชาติ (สํ านั กงานตรวจคนเข าเมือง) และหนวยงานที่ เกี่ยวข องเพื่ อพิจารณาปรับปรุ งแกไข
กฎระเบียบในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของแตละหนวยงานเพื่อ
รองรั บ การดํ า เนิ น การในเรื่ องนี้ การดํ า เนิ น งานภายหลั งจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุม
เพื่อพิจารณาจัดทํากฎหมายรองรั บ การเพิ่มเติมหลั กเกณฑ
การทํ าประกั นสุ ขภาพฯ ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวั นที่ 25 เมษายน
2562 โดยที่ประชุมมีความเห็นวาเนื่องจากยังไมสามารถหาขอสรุป
ได ว า ความเปน มาในระยะแรกเริ ่ม ในอดีต ที ่ผ า นมาของ
หลักเกณฑการตรวจลงตราเพื่อใชชีวิตบั้นปลาย (Non-Immigrant Visa รหัส O-A) (ระยะ 1 ป) ซึ่งมีความสัมพันธ
กั บการปรั บปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข องรองรั บการเพิ่ มเติ มหลั กเกณฑการทํ าประกั นสุ ขภาพฯ จึ งมอบหมายให
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดดําเนินการศึกษาขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมแลวพบวาบางสวนเปนระเบียบและ
คําสั่งภายในเฉพาะหนวยงาน ซึ่งไมสามารถสืบคนสาธารณะผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได จึงเห็นสมควรจัดการประชุม
เพื่อหารือในเรื่องดังกลาวเปนการเรงดวนเพื่อใหการผลักดันนโยบายเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป
(2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการกงสุล และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดหารือเกี่ยวกับ
การพิจารณาจัดทํากฎหมายรองรับการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวฯ เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2562 ซึ่งไดขอสรุปเกี่ยวกับการแกไขคําสั่งที่เกี่ยวของ การจัดทําแนวปฏิบัติในการตรวจลงตรา
รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานรองรับนโยบายดังกลาว
(3) กรมการกงสุล สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย
และสมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมพิจารณาหารือเตรียมการรองรับนโยบายการเพิ่มเติมหลักเกณฑการทําประกัน
สุขภาพสํ าหรับคนตางด าวผู ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวNon-Immigrant Visa รหั ส O-A
(ระยะ 1 ป) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งสรุปไดเปนแนวทางการดําเนินงานรองรับนโยบายดังกลาว
(4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมเตรียมการรองรับนโยบายการเพิ่มเติมหลักเกณฑการ
ทําประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A
(ระยะ 1 ป) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยมีผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูแทน
กรมการกงสุล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดดังนี้ และมีกําหนดการจัดแถลงขาว ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2562
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หนวยงาน

ประเด็น

ผลการดําเนินงาน

กรมการกงสุล

1) การออกแนวปฏิ บั ติ 1) ดําเนินการเสนอปลัดกระทรวงการตางประเทศ เพื่อแจงเวียนแนว
รองรับการตรวจลงตรา ปฏิบัติดังกลาวใหแกสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลไทยใน
2) หลักฐานแสดงการทํา ตางประเทศ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน
2) ปรับปรุงหลักฐานแสดงการทําประกันภัยของตางประเทศตาม
ประกันภัยของ
ความเห็นในที่ประชุม เมื่อแลวเสร็จใหนําสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางประเทศ
เผยแพรในเว็บไซตตอไป
สํ า นั ก งานตรวจ การแกไขคําสั่งสํานักงาน (1) คําสั่งแกไข คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 327/2557
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาวขออยู
คนเขาเมือง
ตํารวจแหงชาติและ
คําสั่งสํานักงานตรวจคน ตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
เขาเมืองที่เกี่ยวของ
(2) คําสั่งแกไข คําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่ 138/2557
เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนตางดาวขออยู
ในราชอาณาจักรเป นการชั่วคราว ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการตรวจอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยมีหลักเกณฑ คือ ตรวจอนุญาตครั้งแรกใหอยูใน
ไทยได ต ามอายุ ก รมธรรม แ ละการตรวจอนุ ญ าตครั้ ง ที่ 2 ตรวจ
อนุ ญ าตเท า อายุ ก รมธรรม ที่ เ หลื ออยู เ นื่ อ งจากวี ซ า เป น ลั ก ษณะ
Multiple Entry โดยมีระยะเวลาดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ 30 วัน
คปภ./สมาคม
ประกันวินาศภัย
ไทย/สมาคม
ประกันชีวติ ไทย

เว็บไซตสาํ หรับซื้อ
ประกันสุขภาพและ
ลักฐานแสดงการ
ประกันภัย

มีการจัดทําเว็บไซตสาํ หรับซื้อประกันสุขภาพของไทยเสร็จเรียบรอย
แลว และมีบริษทั ประกันภาคเอกชน จํานวน 13 แหง สมัครเขา
รวมโครงการ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

จุดบริการขอมูล (One
Stop Service)

เห็นควรมีจุดบริการขอมูล (One Stop Service) แกผูที่ประสงคที่จะ
ขอรับการตรวจลงตราทั้งประเภท Non O-X (10 ป) และ Non OA (1 ป) เพื่อไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก (1) หลักเกณฑ
เงื่อนไข และคุณสมบัติ ในการตรวจลงตรา รวมถึงสิทธิประโยชนที่
จะไดรับ (2) วิธีการทําประกันสุขภาพ เงื่อนไขการทําประกันสุขภาพ
และชองทางการทําประกันสุขภาพรองรับการตรวจลงตรา (3) การ
รายงานตัวเมื่อครบกําหนดระยะ 1 ป (O-X) หรือแจงที่พั กอาศั ย
กรณีอยูครบกําหนด 90 วัน และข อมูลอื่ นๆที่ เกี่ยวของ โดยอาจ
จัดทําเปนชองทางในลักษณะของเว็บไซตกลางหรือแอพพลิเคชั่นที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของหนวยงานตางๆได

โดยพรอมเปดระบบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แถลงขาวภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2562
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4.5 การสงเสริมบริการรักษาพยาบาลที่มีศักยภาพ (Magnet) รองรับการเปนอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร (Medical Hub) และการบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness)
ความเปนมา
ตามมติคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย
Medical Hub) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เห็นชอบในหลักการ แนวทางการยกระดับ
บริการสุขภาพ (Magnet) และมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวมพิจารณา
ประเภทบริการที่มีศักยภาพสูงดึงดูดผูรับบริการและแนวทางการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป เนื่องจากปจจุบัน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมรักษาระดับการเติบโตไดดีตอเนื่องในระยะ 1-3 ปขางหนา เนื่องจากความพรอมใน
การใหบริการรองรับผูปวย และพรอมใหบริการในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูง พรอมทั้งผูใชบริการเปนกลุมรายไดปาน
กลางถึงสูง รวมถึงผูปวยที่ตองการการดูแลพิเศษมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ตองรักษาโรคเรื้อรัง/ซับซอน/
ที่ตองใชเทคโนโลยีเฉพาะทาง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในอาเซียนหลายๆ ประเทศ ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ.
2557 ประเทศสิงคโปรมีรายได 35,000 ลานเหรียญ มีจํานวนผูรับบริการจํานวนประมาณ 850,000 ครั้ง ในขณะ
ที่ประเทศไทยมีรายได 43,000 ลานเหรียญ มีผูรับบริการจํานวน 3.5 ลานครั้ง ซึ่งมีจํานวนผูรับบริการมากกวา
สิงคโปรถึง 4 เทา แตเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนรายไดแลวพบวาสรางรายไดมากกวาสิงคโปรเพียง 19 % (ขอมูลจาก
Malaysia Healthcare Travel Council and Singapore Tourism Board)
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 หารือแนวทางการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในที่ประชุมไดคัดเลือกกลุมบริการที่มีศักยภาพเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
ไดแก (1) Regenerative เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ รวมถึง Anti-Aging และ Medical Spa (2) Alternative
medicine (3) Cardio science (4) Musculoskeletal (5) Dental Clinic บริการทันตกรรม (6) IVF บริการรักษาผูมี
บุตรยาก (7) การรักษาโรคมะเร็ง (8) การศัลยกรรม / ศัลยกรรมเสริมสวย / ผาตัดแปลงเพศ (9) Eye treatment :
Cataract (10) Precision Medicine ทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับอุปสรรคในดานกฎหมายที่มีอยูใน
ปจจุบันซึ่งไมสนับสนุนการดําเนินงานรองรับนโยบาย Medical Hub เชน ดาน Cosmetic Surgery: การโฆษณาภายใต
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ดาน Fertility : กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุทางการแพทย ในประเด็น Surrogate mother และการเลือกเพศ โดยเสนอแนวทางการดําเนินงานรองรับคือการ
พัฒนากฎหมายใหมและปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูเดิมใหเอื้อตอการดําเนินงาน ควรสนับสนุนการลงทุนในดาน Clinical
Research ในมนุษย โดยตองประสานกับโรงเรียนแพทยและราชวิทยาลัย สนับสนุนการสงเสริมการลงทุนทั้งสวนที่ขยาย
กิจการ หรือสวนที่พัฒนาตอยอด รวมถึงการพัฒนาดานบุคลากร
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4.6 การสงเสริมการลงทุนภายใตชุดสิทธิประโยชนของ BOI และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
ความเปนมา
ตามมติ คณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางบริ การรั กษาพยาบาล (Medical
Service Hub) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการสงเสริมการ
ลงทุ นเพื่อเพิ่ มขี ดความสามารถสูการเปนศูนย กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยมอบหมายให
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดํ าเนินการแจงมติการประชุมฯ รวมทั้งนําข อเสนอเกี่ ยวกั บการสงเสริมการลงทุน
ที่ไดรับจากภาคเอกชนประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป นั้น
ผลการดําเนินงาน
ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไดจัดทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณา เรื่อง การสงเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก แพทยาสภา สภาการพยาบาล และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อโปรดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งขอใหรายงานผลใหกรมฯ ทราบ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาและสงเสริม
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) โดยองคประกอบแบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการสงเสริมการลงทุนในกิจการสถานพยาบาล
การสนั บ สนุ นการลงทุ น ในการจั ดตั้ งโรงพยาบาลใหม ควรลดเงื่ อนไขการจํ ากั ด พื้ น ที่ ตั้ งของ
สถานพยาบาลที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งในปจจุบันไดกําหนดเงื่อนไขวาจะใหการสงเสริมการลงทุนเฉพาะ
ในพื้นที่ (1) 20 จั งหวัดที่ มีรายได ตอหั วต่ํ า (2) จังหวัดชายแดนภาคใต และ (3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดน ซึ่งไมสอดรับกับบริบทการลงทุนของภาคเอกชนในปจจุบัน จึงขอเสนอใหพิจารณาการสงเสริมการลงทุน
สํ าหรั บ การจั ด ตั้ ง สถานพยาบาลใหม ในเฉพาะเขตเมื องใหญ ห รื อจั งหวั ดท องเที่ ย วชั้ น นํ าเพื่ อรองรั บ การ
รักษาพยาบาลทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เปนโรคยากและสลับซับซอน และใหการสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลที่มีอยูเดิมสูการเปน Excellent Center รองรับการรักษาโรคยากและซับซอน ตลอดจนให
ความสํ าคั ญในเรื่ องการส งเสริ มสนั บสนุ นการลงทุ นให แก สถานพยาบาลเอกชนของไทยที่ มีศักยภาพไปจั ดตั้ ง
ในกลุมประเทศเปาหมายที่มีกําลังซื้อ เชน ประเทศจีน กลุมประเทศในทวีปยุโรป เปนตน
2. ดานบุคลากร เสนอใหมีการพิจารณาความเปนไปไดเกี่ยวกับการผอนคลายหรือปรับปรุงเงื่อนไข
ที่เปนขอจํากัดดานการอนุญาตใหบุคลากรวิชาชีพของตางประเทศสามารถมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยหรือ
ขอรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว (Temporary License) ทั้งนี้ ดําเนินการภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานวิชาชีพรองรับการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยอาจเริ่มจากการ
อนุญาตใหเขามาประกอบวิชาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเปน Special Zone แลวขยาย
ผลไปยั งพื้ นที่ อื่นๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้ งภาครั ฐควรให การสนับสนุ นงบประมาณแก สถาบั นการศึ กษา
ภาคเอกชนในการผลิตแพทยเชนเดียวกับที่สนับสนุนใหแกสถาบันการศึกษาภาครัฐ
3. ดานการอนุมัติทะเบียนยา เสนอใหมีการพิจารณากลไกการจัดตั้งศูนยเพื่อเปนชองทางเรงดวน
(Fast Track) ในการอนุมัติทะเบียนยาที่ไดรับการอนุญาตจาก FDA ของตางประเทศแลว ภายในเขตพื้นที่ที่กําหนด
4. ดานการวิจัยและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เสนอใหในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) มีการวิจัยทดลองทางคลินิก (Clinical Trial)/ การวิจัยในมนุษย โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล
เปนการเฉพาะ รวมทั้งควรอนุญาตใหภาคเอกชนมีสวนรวมการในการดําเนินการเกี่ยวกับวิจัยทางการแพทยดวย
รวมทั้ ง การสนั บสนุ นการลงทุ นในพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ EEC โดยใหผูประกอบการหรือนักลงทุนจัดตั้ ง
สถานพยาบาลรองรับการรักษาแบบ Future Medicine หรือการจัดตั้ง Lab/ Clinical Research ตลอดจน
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Cosmetic Valley รวมทั้งการมี Sand Box เพื่อเปนสถานที่ในการทดสอบ วิจัยดานนวัตกรรมตางๆ ภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
4.7 การตรวจลงตราประเภทรักษาพยาบาล (Medical Visa) Non - MT ชนิดใชไดไมจํากัด
จํานวนครั้ง (Multiple Entry) คราวละไมเกิน 1 ป
ความเปนมา
ตามมติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางบริ การรั กษาพยาบาล
(Medical Service Hub) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ
กําหนดประเภทการตรวจลงตราประเภทชนิดใหม กรณีเขารักษาพยาบาล (Medical Visa) Non - MT แบบใชไดไม
จํากัดจํานวนครั้ง (Multiple Entry) คราวละไมเกิน 1 ป โดยมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอรับ
ความเห็ นและข อเสนอแนะจากหน วยงานที่ เกี่ ยวข องเพื่ อนํ ามาประกอบการจั ดทํ าข อเสนอเชิ งนโยบาย ทั้งนี้
เรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกดานการตรวจลงตราแกนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพทุกประเทศ
ประกอบการรักษาพยาบาลในบางหัตถการมีความจําเปนตองใชระยะเวลาและนัดหมายตอเนื่องหลายครั้งเพื่อเขา
รับการตรวจและติดตามผลการรักษา จากเดิมระบบในปจจุบันชาวตางชาติจะตองดําเนินการขอรับการตรวจลงตรา
ประเภท Tourist visa คราวละไมเกิน 60 วัน หรือ Non-Immigrant Visa รหัส O คราวละไมเกิน 90 วัน และบาง
สัญชาติอาจไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา 90 วัน (เฉพาะ 11 ประเทศ : GCC/CLMV/ จีน) ซึ่งทั้ง 3 ประเภท
เปนชนิดใชเขา-ออกไดครั้งเดียว (Single Entry) ซึ่งการกําหนดประเภทการตรวจลงตราประเภทชนิดใหม กรณีเขา
รักษาพยาบาล (Medical Visa) จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศและเพิ่มตัวเลือกในการ
เดินทางเขาสูประเทศใหแกชาวตางชาติที่มีศักยภาพและมีกําลังใชจายดานการรักษาพยาบาลเชนเดียวกับกลุม
ประเทศเชงเกน (Schengen Visa) อังกฤษ และอินเดีย
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําหนังสือขอรับความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดประเภทการตรวจ
ลงตราประเภทชนิดใหม กรณีเขารักษาพยาบาล (Medical Visa) Non - MT แบบใชไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
(Multiple Entry) คราวละไมเกิน 1 ป เพื่อนําเรียนปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการกงสุล ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย นายกสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน และนายกสมาคมคลินิกไทย พิจารณา ทั้งนี้ ในเบื้องตนไดรางหลักเกณฑการขอรับการตรวจลง
ตรา ดังนี้ (ราง) หลักเกณฑและเอกสารที่ใชในการตรวจลงตรา รายละเอียดโรงพยาบาลที่รองรับ โรงพยาบาลเอกชน
ทั่วประเทศที่สมัครเขารวมโครงการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารที่ตองแสดง หนังสือ Confirmation
letter จากโรงพยาบาล ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด สําเนาแสดงหลักฐานเงินฝากในบัญชี เงินบํานาญ
หรือเงินรายไดอื่นๆ ที่มีเพียงพอตอคารักษาพยาบาล หนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน แบบฟอรม
ขอวีซาที่กรอกขอความสมบูรณ รูปถายขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน /ไมสวม
หมวกและแวนตาดํา) สถานที่ขอรับการตรวจลงตราสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ สถานที่ขออยูตอใน
ราชอาณาจักร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
5. การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
5.1 ความกาวหนาการพัฒนาระบบการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง โดยใหภาคเอกชนรวม
Affiliated Private Training
ความเปนมา
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ ๑/256๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 2561
การเขาศึกษาในหลักสูตรระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เปนที่ตองการของภาครัฐ จึงจําเปนที่จะสํารวจความตองการ
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บุคลากรในเขตสุขภาพวามีความขาดแคลนสาขาใด เพื่อบูรณาการทํางานรวมกันในพื้นที่ โดยมีสถาบันการศึกษา
โรงพยาบาลในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อภาคเอกชนที่ มี ความพร อม สามารถมี ส วนร วม ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 ไดกําหนดใหภาคเอกชนสามารถรวมจัดการเรียนการสอน หรือการทํา
วิจัยได โดยมี การเสนอใหสํารวจความตองการ Human Resource Transformation ในเขตสุขภาพ และใหบูรณา
การรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่ โดยจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ในการพัฒนาสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีความพรอมใหเปนสถานที่ฝกงานได และสนับสนุนการใหโรงพยาบาลเอกชนเขามามีสวนรวมใน
หลักสูตร Post Graduate Training พรอมทั้งใหกลุมคลินิกเอกชนสามารถเขารวมในการเปนแหลงฝกปฏิบัติเฉพาะ
ทางได ซึ่งมีคลินิกที่มีศักยภาพ เชน การศัลยกรรมความงาม เปนตน รวมทั้งการใหสภาวิชาชีพยอมรับหลักสูตรใน
การฝกอบรม

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขตสุขภาพ 12 เขต เพื่อขอขอมูล
การพัฒนาระบบการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง (Residency Training) โดยใหภาคเอกชนรวมเปนสังกัดในสาขาที่ขาด
แคลนกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการบูรณาการ
ทํางานรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําหนังสือขอความรวมมือจัดสงขอมูล Residency training
ไปยังเขตสุขภาพและผูตรวจราชการ เพื่อขอขอมูลการพัฒนาระบบการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง (Residency
Training) โดยใหภาคเอกชนรวมเปนสังกัดในสาขาที่ขาดแคลนกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของ (เพิ่มเติม) เพื่อจัดทําเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการบูรณาการทํางานรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 2๒ พฤษภาคม 2562 สามารถสรุปขอมูล (QR Code)

5.2 ความกาวหนาการพัฒนาระบบการใหทุนการศึกษาแกกลุมประเทศ CLMV
ความเปนมา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีการรวบรวมขอมูลการจัดสรรทุนแกนักศึกษากลุมประเทศ CLMV
ระดับหลังปริญญา ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม ซึ่งสรุปขอมูลการจัดสรรทุนแยก
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ตามระดับและสาขาวิชา และไดจัดทําหนังสือแจงเวียนใหกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูตของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธใหกับพลเมืองในประเทศ
ดังกลาวที่สนใจรับทราบขอมูล ภายหลังจากการประชาสัมพันธ กรมฯ ไดรับแจงจากกระทรวงการตางประเทศวามี
ผู ที่ สนใจจะสมั ครหลั กสู ตรข างต น ได แก สถานเอกอั ครราชทู ตของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเขาพบสถานเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
เพื่อหารือแนวทางการดําเนินการรวมกันรองรับการพัฒนาระบบการใหทุนการศึกษาแกกลุมประเทศ CLMV
และมีการจับคูธุรกิจ (Business Matching) สามารถสรุปไดดังนี้
(1) สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สนใจหลั กสู ตร Short Course Training /
ทุ นการศึ กษากระทรวงการต างประเทศ (TICA) /ทุ นการศึ กษาพระราชทานสมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ /
ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนจากมหาวิทยาลัย
(2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สนใจในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร ซึ่งตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดหารือเปนการภายในระหวางสถานทูตเอกอัครราชทูตกัมพูชา
ประจํ าประเทศไทย และสถานทู ต เอกอั ค รราชทู ต สหภาพเมี ย นมาร เพื่ อ เข าพบและหารื อแนวทางการ
ดําเนินงานการใหทุนการศึกษาแกกลุมประเทศ CLMV และไดจัดทําหนังสือเพื่อเขาพบอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดวนที่สุด ที่ สธ 0707.03/634)

5.3 ความกาวหนาการพัฒนา Clinical Research Center ในประเทศไทยแบบครบวงจร
ความเปนมา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเสนอการจัดตั้ง Research Center นํารอง 1 แหง ที่โรงพยาบาลศิริ
ราช โดยใช Body ตนแบบของ ThaiTECH ในลักษณะของ National Clinic Research and Coordinating
Center (NCRC) เพื่อพัฒนา National Clinical Research Center ยกระดับและพัฒนาประเทศไทยใหมีศูนยกลาง
clinical Research Center โดยมีตนแบบในการพัฒนายาใหม ปรับปรุงยาเกา และการพัฒนาเครื่องมือแพทย
พัฒนาศักยภาพวิชาการทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหมีความรูขั้นสูงในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร เปนผูนําทาง
วิ ชาการและทั กษะด านเทคโนโลยี ทางชี วเวชศาสตร สามารถเผยแพร ผลงานวิ จั ยได สามารถศึ กษาค นคว า
Biomedical Sciences พัฒนางานวิจัยดาน Global Trend of Medical & Wellness / Generic Healthcare/
Innovation Healthcare ภายใตการใหคําปรึกษาโดย TCELS แตปจจุบันยังมีปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย
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ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดประสานขอรายละเอียดข อมูลโมเดลตนแบบในการจัดตั้ง National
Research Center ไปยังศูนยวิจัยคลินิก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปนตนแบบในการจัดตั้ง National Clinic Research
and Coordinating Center (NCRC) ในโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่มีความพรอม โดยการเตรียมนําNode ในสวน
ของภาคเอกชน เชน โรงพยาบาลบํ ารุ งราษฎร และภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แหง ไดแก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลอุบลราชธานี
และการเพิ่ม Node ของสมาคมนักวิจัยในตางประเทศ และภาคเอกชน และเตรียมการจับคูระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
3 0

3 0

5.4 ความกาวหนาการเปนศูนยกลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ
(Medical MICE)
ความเปนมา
1. สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) ไดจัดทําคูมือ
Thailand MICE Report ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 สรุปไดวา อุตสาหกรรม MICE มีความสําคัญตอ
การพัฒนาบทบาททางการแพทยครบวงจร โดยเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการแพทยสูเปาหมาย
การคาและการลงทุน ประกอบกับประเทศไทยมีองคความรูในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ มีวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติที่มีสรรพคุ ณในการป องกั น โรคหรือคงความออนเยาวของผิวพรรณในแตล ะทองถิ่น ทั่ว ประเทศ
จึงมีศักยภาพสูงในการแขงขันกับตางประเทศในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
2. สสปน. ไดมีหลักเกณฑในการสนับสนุนการประชุมวิชาการ ดังนี้
(1) แนวทางการสนับสนุนการประมูลสิทธิ์ จะแบงกรอบใหการสนับสนุนตามจํานวนผูเขารวม
ประชุมชาวตางชาติ หากมีชาวตางชาติเขารวมนอยกวา 100 คน จะสนับสนุนในรูปแบบที่ไมใชงบประมาณ เชน
การจัดทําหนังสือประมูลสิทธิ์ สื่อ การสํารวจสถานที่จัดงาน และการเตรียมงาน หากมีชาวตางชาติเขารวม 100
คนขึ้ นไป จะสนั บ สนุ น การเตรี ย มเอกสาร สื่ อ และวั ส ดุก ารตลาดสํ า หรั บ ใช ใ นการนํ า เสนอเป น เจ า ภาพ
การดําเนินกิจกรรมตามกฎในการประมูลสิทธิ์ในวงเงินไมเกิน 250,000 บาท การสนับสนุนทางการเงินจํานวน
300 - 500 บาท ตอจํานวนประมาณการผูเขารวมประชุมชาวตางชาติ
(2) แนวทางการสนับสนุนการจัดงาน จะแบงกรอบการใหการสนับสนุนตามจํานวน นักเดินทาง
ชาวตางชาติตั้งแตการสนับสนุนของที่ระลึก MICE Lane Service และเงินสนับสนุน
3. สสปน. ไดจัดทําขอมูลการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยระดับนานาชาติ (Medical MICE)
ที่ ได รั บ การสนั บ สนุ น การประมู ล สิ ทธิ์ ในป พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
หนา 43

ปที่จัด

เดือน

เริ่ม

สิ้นสุด

2020

Sep

13

16

2020

Sep

17

19

ชื่องาน

ประมาณการผูเขารวมประชุม
ตางชาติ

ไทย

The 38th World Congress of International
Society of Hematology 2020 (ISH 2020)

1,000

500

12th Asia Pacific Conference on Tobacco or
Health 2019 (APACT 2020)

900

300

ผลการดําเนินงาน
กรมสนั บสนุนบริการสุ ขภาพ ไดจัดทําหนังสื อเพื่อขอหารือแนวทางการดําเนิน งานในการจั ด
ประชุ มวิ ช าการนานาชาติ ทางการแพทย (Medical MICE) ไปยั งสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน) เพื่อพิจารณาแนวทางการสงเสริมพัฒนา MICE ในสถานพยาบาล และสถาบันการศึกษา
รวมทั้งความเปนไปไดในการมี MICE Visa เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ดวนที่สุด ที่ สธ 0707.03/637)
5.5 (ราง) แนวทางการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Medical Hub Expo 2020 ในประเทศ
ไทย ในป 2563
ความเปนมา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub เพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก โดยไดเสนอเรื่องการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Medical Hub Expo ในประเทศไทยในกิจกรรมลักษณะ Value Chain ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ/ การจัดประชุม สัมมนา และอบรมเพื่อเตรียมความพรอมผูประกอบการฯ
(Sellers Seminar)/ สั มมนาแนะนํ า ศั กยภาพการทอ งเที่ย วเชิงสุขภาพของประเทศไทย/ จัดกิจ กรรม
Business matching/ กิจกรรมเวทีกลางแจง (Stage Center) สาธิตและแนะนําการบริการดานสุขภาพ/ จัด
กิจกรรมสงเสริมธุรกิจการคา (Health and Beauty Shop)/ จัดบริการ One Stop Service เพื่อเปนการ
แสดงศั ก ยภาพและความพร อมนวั ต กรรมของสิน คา บริก ารด านสุ ขภาพของประเทศไทยให เปน ที่รับ รูใ น
ระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสรางโอกาสใหผูประกอบการดานบริการสุขภาพของประเทศไทยไดดําเนิน
กิจกรรมการตลาดตางประเทศและการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และสงเสริมใหกลุมตัวแทนธุรกิจ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลสินคาบริการดานสุขภาพของประเทศไทยอยางถูกตอง
โดยใหบูรณาการรวมกับสํานักงานสงเสริมการวางแผนจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (TCEB)
และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ธีมการจัดงาน : ที่เปนการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยของไทย
และสิ่งที่ประเทศไทยจะเอื้อประโยชนทางดานการแพทยตอตางประเทศในลักษณะ 80 และการแสดงภูมิ
ปญญา Wellness/ Product ของไทยรองรับการประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับคนไทยจาก
UNESCO ในลักษณะ 20
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงศักยภาพและความพรอมนวัตกรรมของสินคาบริการดานสุขภาพและ
วิชาการทางการแพทยของประเทศไทยใหเปนที่รับรูและเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
กลุมเปาหมาย : ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวดานสุขภาพ (Health & Wellness Tourism Agency,
Health & WellnessTourism Web, Health & Wellness Tourism Blogger) ที่มีสํานักงานอยูในประเทศ
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ไทยและตางประเทศ และภาคเอกชนผูประกอบการดานบริการสุขภาพของประเทศไทย ไดแก สถานพยาบาล
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และบริษัทดานผลิตภัณฑสุขภาพ
งบประมาณ : งบประมาณประจําป 2563/งบประมาณแผนดิน PPP/งบประมาณสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานในการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ Medical Hub Expo 2020 ในประเทศไทย ในป 2563
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Medical Hub Expo ในประเทศไทย ภายใตคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 –
16.30 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมีมติที่ประชุม ดังนี้
สถานที่จัดงาน
เสนอศูนย ประชุ มนิทรรศการนานาชาติ กรุ งเทพมหานคร และสถานที่จั ดงานใน 4 ภูมิภาค ไดแก
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ภาคใต (จังหวัดภูเก็ต) ภาคตะวันออก (จังหวัดขอนแกน) และภาคตะวันตก (จังหวัดชลบุรี)
ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูที่มารวมงานไดรับรูถึงศักยภาพและความพรอมของสินคา นวัตกรรม
และบริการดานสุขภาพของประเทศไทย/ ผูประกอบการดานบริการสุขภาพของประเทศไทยมีโอกาสเปดตัวใน
ตลาดตางประเทศจากการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)/ กลุมตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปน
สื่อกลางในการเผยแพรขอมูลสินคาบริการดานสุขภาพของประเทศไทยของประเทศไทยอยางถูกตองและ
แพรหลายมากขึ้น /เปนการสรางรายได และแสดงความเชื่อมั่น ยกระดับ ศักยภาพของไทย
4.6 (ราง) แนวทางการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Forum Medical Hub
Conference 2020
ความเปนมา
การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และนิทรรศการทางการแพทยเปนศูนยกลางในการเพิ่มศักยภาพ
ความรูในดานการวิจัย และวิชาการดานการแพทย เพื่อพัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สอดคลองกับประเทศ
ไทยมีนโยบายที่จะเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติจึง
เปนการเผยแพรผลงานวิชาการสูสาธารณชนใหไดทราบ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นรวมกัน
ระหวางนักวิจัยในกลุมสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการพัฒนา
ผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดตระหนักถึงความสําคัญของเผยแพรผลงานวิจัย
และผลงานนวัตกรรมสรางสรรคของนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทยศึกษา ทั้งในและตางประทศ จึง
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติรวมกับเครือขายวิจัย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาใหกวางขวาง
รวมทั้งการบูรณาการศาสตรสาขาวิชาตางๆ ซึ่งถือเปนแหลงขอมูลและองคความรูที่เปนประโยชน สามารถพัฒนา
และประยุกตใชเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ที่เปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสใหวิชาการ นักวิจัย ไดมีแหลงเผยแพรผลงานวิชาการ ใหแกนักวิชากาตลอดจน
ผูที่สนใจภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสามารถองคความรูไปใชประโยชน
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัยการประยุกตในองค
ความรู ตลอดจนประสบการณ ระหวาง คณาจารย นักวิชาการ นั กวิ จัย ผูบ ริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและ
ประชาชน อันจะนํามาสูประโยชนในการพัฒนาประเทศ
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3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของประเทศไทยไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดาน
ความสามารถทางดานวิชาการและการศึกษาคนควาวิจัย การเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ ที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล
4. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ ผลการวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเดนดานดานการแพทยและ
การสาธารณสุขเพื่อ
ขอบเขตการประชุ ม
(1) ด านส งเสริ มสุ ขภาพ (Wellness Hub)
(2) ดานบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
(3) ด า นบริ ก ารวิ ช าการ (Academic Hub) และ
(4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
รูปแบบการประชุม
๑. การบรรยาย อภิปราย เสวนาและการประชุมกลุมยอย
๒. นําเสนอผลงานวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมดานการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
๓. การนําเสนอกรณีตัวอยาง
๔. การเขาเยี่ยมชมตัวอยางหนวยงานที่มีมาตรฐาน และศักยภาพการเปนตนแบบในแตละดาน
ผูเขารวมประชุม
จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบดวย คนไทย 350 คน ชาวตางชาติ ๑50 คน
งบประมาณ:
- คาลงทะเบียนจากผูเขารวมประชุม
- บรรจุไวในปฏิทินกําหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (MICE) ของ สสปน. เพื่อยื่นความ
ประสงคขอรับการสนับสนุนการจัดประชุม ในกรณีมีจํานวนนักเดินทางชาวตางชาติเขารวมจํานวน 50 - 199
คน โดยจะใหการสนับสนุนในลักษณะของที่ระลึกและ MICE Lane Service
ระยะเวลาและสถานที่ประชุม
กําหนดการ 3 วัน ภายในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2563
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) โดยบรรจุไวในการหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของสสปน.
เพื่อยื่นความประสงคขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารวมประชุมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
๒. นักวิชาการและผูเกี่ยวของสามารถนาหลักการทางวิชาการที่ทันสมัยไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. การนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยใหเกิดประโยชนมีเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ในชาวไทยและชาวตางชาติ
๔. ไดแนวทางในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากการวิจัย สรางสรรค และสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิด ประโยชนตอสังคม ประเทศ และนานาชาติตอไป
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4.7 การจัดทําระบบ Online Learning มาตรฐานสากล ( JCI - GHA -HA- WellHotel)
ความเปนมา
ปจจุบันประเทศไทยมีระบบในการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลของสถานพยาบาล และสถาน
ประกอบการในหลายรูปแบบที่สําคัญ และเปนที่ยอมรับจากผูรับบริการชาวตางชาติ ไดแก
มาตรฐาน

รายละเอียด

JCI

ชื่อเต็ม: Joint Commission International (ฉบับที่ 6)
โดยรายละเอียดแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) มาตรฐานที่มุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง
2) มาตรฐานการบริหารจัดการสถานพยาบาล และ 3) มาตรฐานศูนยการศึกษาดาน
การแพทย
มีเ ป า หมายเพื่ อสรา งวัฒนธรรม คุณภาพ และความปลอดภัย ภายในโรงพยาบาลที่
พั ฒ นากระบวนการ และผลลั พ ธ ก ารดู แ ลผู ป ว ยอย า งต อ เนื่ องด ว ยการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐาน

GHA

HA
WellHotel

ชื่อเต็ม: Global Healthcare Accreditation

โดยใหความสําคัญในการประเมินผานปจจัยหลัก ดังนี้
- Clinical Assessment & Treatment
- Communication & Education
- Cultural Competency
- Ethics
- Infection Control & Waste Management
- Patient Advocacy
- Risk Management
- Transparency & Compliance
- Transparency & Compliance
- Travel & Tourism
เป น มาตรฐานที่ มุงเนน เฉพาะผูปว ยที่เดิน ทางทองเที่ย วเพื่อการรักษาพยาบาล จะ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ด านการจั ด การว า มี ค วามสอดคล อ งกั น มี จ ริ ย ธรรม มี ค วาม
ปลอดภั ยและมี ความโปรงใส ตลอดจนการดูแลที่ตอเนื่องของการเดิน ทางเพื่อการ
รักษาพยาบาล
Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน เพื่อกระตุน ใหเกิดการพัฒนาระบบงาน
ภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอยางเปนระบบ และพัฒนาทั้งองคกร ทําใหองคกร
เกิดการเรียนรู มีการประเมินและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เนนความปลอดภัยของผูปวย
เปนมาตรฐานที่รับรองการใหการบริการที่ครบวงจรของโรงแรม รีสอรตและสปาที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย ในระดับสากล เปนที่ยอมรับของ World Medical Tourism

แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนการเรียนรูแบบ Online Learning บนเว็บไซตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซึ่งสามารถอัพเดต E-Book และ Interactive กับผูทรงคุณวุฒิได โดยใน Module จะประกอบดวย
- Implementation Tools Kit
- Standards Tips & Technique
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- Resources ตางๆ เชน P&P แบบฟอรม และ Refernces ตางๆ
- FAQ คําถามที่พบบอย และ Challenging Standards
2. รวมกับผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ (นายแพทยสมพร คําผง) ทําการ Citation วิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลมาตรฐานตางๆ และ เพิ่มตัวอยางที่เปนรูปธรรมเผยแพรในระบบออนไลน เชน รูปภาพ
สื่อประกอบการบรรยาย แบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของ และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน เปนตน
3. มีระบบ Help Desk ในการชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกสําหรับการใชงานระบบเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดคลังความรูทางดานวิชาการ แกโรงพยาบาล/คลินิก/ผูที่สนใจ และสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา
2. เกิดสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (Best Pratice)
3. โรงพยาบาล/ คลินิก มีความพรอมในการเขาสูระบบการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น
6. การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
6.1 การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อวางจําหนายในประเทศ และตางประเทศ (Product Hub)
ความเปนมา
ตามยุ ทธศาสตร การพั ฒนาประเทศไทยให เป นศูนย กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
(พ.ศ. 2560 - 2569) และแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรอยาง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดําเนินการ 1) พัฒนา Outlet ที่มีอยูเดิมหรือจุดที่รัฐบาลใหสงเสริม 2) จัดตั้ง Shop ใน
Modern Trade และสนามบิน (Duty Free) โดยมุงเนนในเมืองทองเที่ยวหลักและเมืองทองเที่ยวรองที่ชาวตางชาติ
ใหความนิยม โดยใชยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตจาก Product Champion เชน กระชายดํา ขมิ้นชัน
บัวบก และไพล ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน Farm Outlet ของกระทรวงพาณิชย 43 จังหวัดทั่วประเทศ การผลิตจาก
โรงงานที่ผาน GMP และสินคา OTOP Premium/Classify 4-5 ดาว โดยมีรูปแบบจัดตั้ง Product Outlet
ในประเทศไทย ในรูปแบบของ Branding Shop พรอมทั้งพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีศักยภาพมาวางจําหนาย
รวมกับโรงพยาบาลภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมผูคาปลีกไทย
และสมาคมศูนยการคาไทย พรอมทั้งไดมีการประชุมเพื่อ Business Matching ระหวางผูประกอบการไทย ไดแก
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร/OTOP กับหางสรรพสินคาเอสพลานาด รัชดาภิเษก และไดเตรียมการพัฒนา
Business Model กับผูประกอบการฝายไทยที่มีความพรอม สงเสริมใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ EU เพื่อไปวาง
จําหนายในตางประเทศ ไดแก หางสรรพสินคา ILLUM ในประเทศเดนมารก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน เปนตน
ผลการดําเนินงาน
1. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เห็นชอบในหลักการใหมีการสงเสริม
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อวางจําหนายในตางประเทศ (Outlet)
และพัฒนา Product Outlet จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศไทย
โดยใหดําเนินการ 1) พัฒนา Outlet ที่มีอยูเดิม หรือจุดที่รัฐบาลใหการสงเสริม 2) จัดตั้ง Shop ใน Modern
Trade และสนามบิน (Duty free) โดยมุงเนนในเมืองทองเที่ยวหลักและเมืองรองที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติให
ความนิยม โดยใชยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิตจาก Product Champion เชน กระชายดํา ขมิ้นชัน
บัวบก ไพล ที่ไดคุณภาพมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ผาน GMP และสินคา OTOP ซึ่งเปนที่ตองการของผูบริโภค
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โดยมอบหมายให ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพในฐานะเลขานุ ก ารฯ ประชุ ม หารื อ รู ป แบบแนวทางใน
การดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มติ ที่ประชุ มหารื อเพื่ อพั ฒนารูปแบบผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับวางจําหน ายในประเทศและ
ตางประเทศ (Product Outlet) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet ในประเทศในรูปแบบของ Branding Shop พรอมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑสินคา OTOP ดานสุขภาพที่มีศักยภาพเพื่อนํามาพัฒนาวางจําหนายใน Product
Outlet รวมทั้งพิจารณากฎหมาย/กฎ/ระเบียบการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในตางประเทศ
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเดินทางไปหารือในการขอสนับสนุนพื้นที่การจัดตั้ง Product
Outlet และการคัดเลือกผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อวางจําหนายในประเทศ รวมกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2561/ สมาคมผูคาปลีกไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2561/
เอเชียทีคเดอะริเวอรฟรอนท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561/กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561/ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561/
สมาคมศูนยการคาไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยสมาคมผูคาปลีกไทย/ เอเชียทีคเดอะริเวอรฟรอนท/
สมาคมศูนยการคาไทย มีความยินดีในการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้ง Product Outlet ซึ่งใหมีการจัด
Business Matching กับผูประกอบการ ได แก โรงพยาบาลเพระยาอภัยภูเบศร/ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลผูประกอบการ OTOP (OTOP Premium/OTOP Classic)/ กระทรวงพาณิชย
(Farm Outlet)/ ผูประกอบการที่ไดรับรางวัลหรือการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เชน 1) Premium Product (กรมแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก) 2) Prime Minister Herbal Award (กรมแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก)
3) Thailand Trust Mark และ 4) Quality Award/ ฐานขอมูลการจดแจง (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ดังตารางดานลาง
ในประเทศ

การคัดเลือกผลิตภัณฑ
(Product)
1. Premium Product
(กรมแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก)
2. Prime Minister
Herbal Award (กรม
แพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก)
3. Thailand Trust
Mark
4. Farm Outlet
(กระทรวงพาณิชย)
5. OTOP 4-5 ดาว :
OTOP Premium /
OTOP Classic
(กระทรวงมหาดไทย)
7. Quality Award /
ฐานขอมูลการจดแจง
(สํานักงานคณะกรรมการ

สถานที่วางจําหนาย (Outlet)

ขั้นตอนการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. หางสรรพสินคา(สมาคม
1. ตั้งคณะทํางานรวม
ศูนยการคาไทย)
2. จัดทําฐานขอมูล/เชื่อมโยงขอมูล
2. Community Mall (สมาคม 3. พิจารณาศักยภาพ/หลักเกณฑของ
ผูคาปลีกไทย)
ผลิตภัณฑ /ผูประกอบการที่มีความ
3. Convenience Store
พรอม ศักยภาพ (สํานักงาน
(สมาคมผูคาปลีกไทย)
คณะกรรมการอาหารและยา)
4. สนามบิน(กระทรวงพาณิชย) 4. รับสมัครผูป ระกอบการ
5. Shop ตนแบบ (กรมการ
5. เตรียมการผูประกอบการ (Pre
แพทยแผนไทยและการแพทย
marketing)
ทางเลือก)
6. Business Matching ผูประกอบการ
6. Shop ใน โรงพยาบาลศูนย/
และเจาของพื้นที่
โรงพยาบาลทั่วไป(กรมการแพทย 7. Post Marketing
แผนไทยและการแพทยทางเลือก) 8. กําหนดสิทธิประโยชน(Tax Refund)
(พิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวของ) 9. ประชาสัมพันธ กําหนดเสนทาง
7. Farm Outlet
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(กระทรวงพาณิชย)
10.ขยายผล
8. รานขายยา (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)
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ตางประเทศ

การคัดเลือกผลิตภัณฑ
(Product)
อาหารและยา)

สถานที่วางจําหนาย (Outlet)
1. ประเทศจีน
2.ประเทศเดนมารก
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. เจรจากับทาง จีน/เดนมารก/
สหรัฐอเมริกา
2. คัดประเภทผลิตภัณฑ / การจดแจง
3. Domestic Regulation
4. เสนอผูประกอบการ

4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมเตรียมการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรเดนมารก
ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยพิจารณา เรื่อง ความเปนไปไดในการนําผลิตภัณฑ
สุขภาพไปวางจําหนายที่ราชอาณาจักรเดนมารก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนํา
ผลิตภัณฑสมุนไพร หรือไมใชสมุนไพร ไดแก 1) เครื่องสําอาง เชน Skin Care 2) ผลิตภัณฑนวด/สปา และ
3) อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเปนผลิตภัณฑออรแกนิค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไปวางจําหนายที่ประเทศเดนมารก
พรอมทั้งใหมีการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเขาประชุมรวมกับ Ms.Jeanette Aaen ประธานกรรมการบริหาร
และผูอํานวยการฝายจัดซื้อจากหางสรรพสินคา ILLUM เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หางสรรพสินคา
ILLUM ราชอาณาจักรเดนมารก โดยมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
5.1 พัฒนา Business Model กับผูประกอบการฝายไทยที่มีความพรอม โดยสงเสริม พัฒนาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ อาทิ เชน โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร/ภาคเอกชน
5.2 สงเสริมใหผูประกอบการชาวไทยที่มีความพรอมและสนใจ พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพดาน
สมุนไพรไทยใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ EU และของกลุมประเทศนอรดิกตามที่กําหนดไว
5.3 ให ผู ประกอบการดํ าเนิ นงาน Business Matching กับรายชื่อ Agent ของทาง
หางสรรพสินคา ILLUM
5.4 ให Agent นําตัวอยางของผลิตภัณฑ เสนอใหหาง ILLUM เพื่อคัดเลือก เชน กลุม Skin Care/
Cosmetic/ อาหาร เปนตน
6. มติ ที่ประชุ มคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให เปนศู นยกลางยาและผลิ ตภั ณฑ สุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เห็นชอบในหลักการรูปแบบในการจัดตั้ง Product
Outlet และการคัดเลือกผลิตภัณฑสุขภาพที่มีศักยภาพเพื่อนํามาพัฒนาวางจําหนายใน Product Outlet ในประเทศ
และตางประเทศ
7. มติการประชุ มเพื่ อดํ าเนิ นการเจรจาทางธุร กิจ (Business Matching) ในการจําหนาย
ผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Outlet) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ใหมีการดําเนินการใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การพัฒนารานที่มีอยูเดิมแลวใน Modern Trade ไดแก
ราน Pure ในบิ๊กซี ซึ่งจําหนายสินคาของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร และสินคาอื่นๆ รวมทั้งรานภูมิใจ
ไทย/ ตํารับไทย ในการเขารวมเปด Product Outlet ที่เอสพลานาด รัชดาภิเษก และ 2) การจัดสรรพื้นที่ใหม
สําหรับผูประกอบการที่มีความพรอม ในรูปแบบ Shop/ Corner/ Shelf ซึ่งใหภาครัฐคัดเลือกสินคาที่มีความ
เหมาะสมกับแตละสถานที่ พรอมทั้งพิจารณาประเด็นโครงสรางของราคาสินคา การจัดทํา Business Model
การมอบสัญลักษณกลาง (Logo) และบูรณาการรวมกับกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาประชาสัมพันธเปนเสนทาง
ทองเที่ ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และ 2. ใหดํ าเนิ นการคัดเลือกผู ประกอบการที่ มีความพรอมเพื่ อนํ า
ผลิตภัณฑสุขภาพไปวางจําหนายในหางสรรพสินคาอิลลุมที่ประเทศเดนมารก ดังนี้ 1) ใหบริษัท ไพรมเฮิรบ
โพรดั กส จํ ากั ด เป น บริ ษั ทนํ า ร องในการส งสินคาไปวางจํ าหนาย 2) พั ฒนาผูประกอบการที่มี ความพรอม
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เช น โรงพยาบาลเจ าพระยาอภั ย ภู เ บศร โดยให บ ริ ษั ท ไพร ม เฮิ ร บ โพรดั ก ส จํ า กั ด เป น พี่ เ ลี้ ย ง อี ก ทั้ ง
ใหดําเนินการผลักดันใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงพาณิชย รวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐในตางประเทศในการพิจารณากฎระเบียบในโรงพยาบาล การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อให
ผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานแลวนําไปจําหนายในตางประเทศได
8. การประชุมเพื่อดําเนินการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ในการจําหนายผลิตภัณฑ
สุขภาพ (Product Outlet) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ระหวางโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร / กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยซึ่ งดูแลผูประกอบการ OTOP และศูนยการคาเอสพลานาด
รัชดาภิ เษก โดยที่ ประชุมมีขอสรุป ดั งนี้ ศูน ยการคาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เสนอพื้นที่ใหสําหรับจัดตั้ง
Product Outlet วางจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในลักษณะรานขนาดเล็ก (Kiosk) ขนาดประมาณ 1.5 – 2
ตารางเมตร ชั้น M บริเวณโซนรานอาหารนานาชาติ และเสนอพื้นที่ใหสําหรับจัดตั้ง Product Outlet วาง
จําหนายผลิตภัณฑของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ในลักษณะรานขนาดประมาณ 14 ตารางเมตร
ชั้น 2 ดานหนาธนาคารกรุงศรีอยุธยา และโซน Box Office โดยจะมีการพิจารณาคาใชจายอีกครั้งในอัตรา
พิเศษ เนื่องจากเปนราน (Outlet) ที่บูรณาการทํางานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ใหกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพสงหนังสืออยางเปนทางการในการขอสวนลด และใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประชุมกับผูประกอบการ OTOP สมุนไพร/ผลิตภัณฑสุขภาพ ระดับ 4 – 5 ดาวที่มีความพรอมและสนใจ
คัดเลือกสินคา และกําหนดโครงสรางทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมตอไป
9. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพ ได เข าพบหารือเพื่ อ พิจ ารณาความเปน ไปไดใ นการจั ดตั้ ง
Product Outlet สําหรับวางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศกับไอคอนสยาม (ICONSIAM) เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ2562 ณ ไอคอนสยาม (ICONSIAM) โดยมีผูแ ทนจากโรงพยาบาลเจา พระยาอภัย ภูเ บศร
และผูแทนจากองคก ารเภสัช กรรมเขา รว มหารือ ซึ่งที่ประชุมมีขอสรุป ใหผูประกอบการที่สนใจเขารวมจัด
งานในลักษณะ Event ประจําปกับไอคอนสยาม โดยไอคอนสยามจะประสานแจงการจัดงานหลังจากกําหนด
ปฏิทินประจําป ทั้งนี้ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทําหนั งสือขอความอนุเคราะหลดคาใชจายในการเขารว ม
Event สงใหไอคอนสยามอยางเปนทางการ
10. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ใหเพิ่มสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเขา
รวมในโครงการ โดยผลิตภัณฑจะตองผานเกณฑจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใหสภาฯ
เขารวมในการประชุม Business Matching รวมกันระหวางผูประกอบการและเจาของสถานที่ ในสวน
ดานตางประเทศจะขอใหผูประกอบการไปศึกษาดูงานกับทางสมาชิกที่มีความพรอมของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
6.2 ความกาวหนาการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย
(Medical Device Laboratory Testing)
ความเปนมา
ตามที่ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากทั่วโลกในการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ทําใหมี
ชาวตางชาติใหความนิยมเดินทางเขามารับการรักษาพยาบาลในไทย รวมทั้งมีการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล
และคลินิกเพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหมีความตองการเครื่องมือแพทยมากขึ้น ทั้งในสวนที่ผลิตในประเทศไทยและ
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเปนแนวโนมที่เกิดขึ้นในทั่วโลก รวมทั้งการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ มีโรคอุบัติใหม
อุบัติซ้ํา จึงเปนตัวเรงใหมีความตองการเครื่องมือแพทยที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทยในประเทศไทยมีผูผลิตวัสดุอุปกรณทางการแพทย รวม 131 แหง แบงเปนกลุมวัสดุทางการแพทย 82 แหง
กลุ ม ครุ ภั ณ ฑ ท างการแพทย 24 แห ง กลุ ม น้ํ า ยาและชุ ด วิ นิ จ ฉั ย โรค 11 แห ง และกลุ ม อื่ น ๆ 14 แห ง
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(ข อมู ลจากรายงานการศึ กษาอุ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย สํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห ง ชาติ พ.ศ. 2560) ซึ่ ง ไทยยั ง ขาดการพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมขั้ น สู ง โดยส ว นใหญ
ผูประกอบการชาวไทยจะผลิตโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมสลับซับซอน และกลุมที่ใชเทคโนโยลีระดับกลาง
ตลอดจนยังไมมีหนวยงานกลางในการตรวจสอบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของเครื่องมือแพทยในระดับ
สากล เพื่อสรางความปลอดภัยและความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการ โดยตองผานทั้งมาตรฐานของผลิตภัณฑ
และมาตรฐานในการรับรองระบบการผลิต เพื่อเปน เครื่ องยืน ยัน ใหผู ใชงานทราบวาเครื่องมือแพทยช นิด
ดังกล า วผลิ ตออกมาด ว ยมาตรฐานเดี ย วกั น เปน ที่ย อมรับ และสามารถนําไปจําหนายไดทั่ว โลก ที่ผานมา
ผูประกอบการในไทยจะสงเครื่องมือแพทยไปทดสอบที่หนวยงานของสิงคโปรหรือในยุโรป ซึ่งมีมาตรฐานสากล
เปนที่เชื่อถือของตางประเทศ แตพบวามีคาใชจายสูง หากประเทศไทยไดมีการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือ
แพทยที่มีมาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูง จะทําใหเปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการรักษาพยาบาล
และเพิ่มการแขงขันกับตางประเทศได
ขอเท็จจริง
สําหรับมาตรฐานเฉพาะของเครื่องมือแพทยในระดับสากล และเปนที่ยอมรับและใชกันทั่ว
โลก โดยเนนการออกแบบมาตรฐานดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟากับมาตรฐานสากล (IEC) ไดแก
1. ระบบการจัดการดานคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย (ISO 13485)
2. มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสําหรับเครื่องมือและอุปกรณการแพทย (ISO 14971)
3. มาตรฐาน CE Mark for Medical Devices ปฏิบัติตาม Directive 93/42/EEC
4. มาตรฐานทางเทคนิคการทดสอบเครื่องมือแพทย (IEC 60601-1-series)
5. มาตรฐาน JCI (The Joint Commission International)
6. มาตรฐานการควบคุมระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเครื่องมือแพทย
6.1 กลุม General Standards หรือมาตรฐาน IEC 60601-1 คือ กลุมมาตรฐานที่ระบุ
ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย อาทิ เชน นิยาม แนวทางการจัดการ กรอบวิธีการปฏิบัติการทด
ทดสอบโดยรวม กลุมมาตรฐานนี้จะเลือกใชวิธีการทดสอบจากกลุมของ Collateral Standards ซึ่งมีการแยก
ประเภทของวิธีการทดสอบมาตรฐานตางๆ อาทิ การทดสอบดานความปลอดภัย การทดสอบดานความเขากัน
ไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC) การทดสอบอุปกรณการแพทยที่เปนซอฟแวร เปนตน
6.2 กลุม Collateral Standards คือกลุมมาตรฐานการทดสอบซึ่งระบุวิธีการในการ
ทดสอบตามหัวขอตางๆ เชน การทดสอบดาน Medical System (IEC60601-1-1) ซึ่งสวนใหญจะเปนการ
ทดสอบดานความปลอดภัย(IEC60601-1-1) การทดสอบดาน EMC (IEC60601-1-2) การทดสอบเครื่องมือ
แพทยประเภทแผรังสี (Radiation Device) หรือ IEC60601-1-3 และการทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีตอการ
เชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร (IEC60601-1-4)
6.3 กลุม Particular Standards คื อมาตรฐานที่วาดวยการทดสอบเฉพาะของเครื่องมื อ
แพทย ซึ่งจะจัดประเภทและชนิดของเครื่องมือแพทยเปนกลุมออกมาจากการทดสอบตามมาตรฐานของเครื่องมือ
แพทยทั่วไปที่ระบุไวในมาตรฐาน General Standards และมาตรฐาน Collateral Standards อาทิ เชน มาตรฐาน
ของเครื่ อ งมื อ แพทย ป ระเภท Medical Electron Accelerators เครื่ อ งผ า ตั ด โดยการใช ง านความถี่
(High Frequency Surgical Equipment) เปนตน ปจจุบันกลุมมาตรฐาน Particular Standards นี้แยกเครื่องมือ
แพทยที่ตองทดสอบเฉพาะไดมากกวา 50 รายการ
1. ASEAN Conformity Mark
2. มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ Underwriters Laboratories Inc. (UL)
3. การทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือแพทยมาตรฐานเฉพาะ (Particular Standards)
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ตัวอยางศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยในประเทศไทยที่ไดจัดตั้งแลว ไดแก 1) ศูนยทดสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ 2) ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3) ศูนยขอมูลการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ สํานักมาตรฐาน หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และ 4) ของภาคเอกชน เชน ศูนยทดสอบ ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
( PTEC) รายละเอียด Model ตาม QR Code
30

30

30

30

30

ผลการดําเนินงาน
1. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ไดมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภาพดํ า เนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห รวบรวมข อ มู ล แนวทางการจั ด ตั้ ง ศู น ย ท ดสอบเครื่ อ งมื อ แพทย ที่ มี
มาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการฯ พิจ ารณาประกอบกั บ มติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการอํ านวยการเพื่อพัฒ นาประเทศไทยใหเ ป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เห็นชอบใหมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยฯ ดังกลาว รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของใหมีความครอบคลุม ทั้งในกรณีรูปแบบการดําเนินงานในบริบทของภาครัฐและเอกชน
2. มติที่ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากลในประเทศ
ไทย (Medical Device Laboratory Testing) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการ
พัฒนา/จัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory
Testing) ใน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะสั้น (Quick Win) (ไมเกิน 6 เดือน) ประกอบดวย 1) พิจารณาหนวยงานที่มี
ศั กยภาพ เช น ศู นย ความเป นเลิ ศด านชี ววิ ทยาศาสตร (TCEL) หรื อหน วยงานอื่ น ให เป นผู บริ หารจั ดการ
โดยพิจารณาภาครัฐหรือเอกชนสนับสนุนผานมาตรการสงเสริมการลงทุน หรือ PPP เพื่อทําหนาที่เปนศูนยการ
กระจายการสงตรวจรับรอง ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service Center: OSSC) พรอมกําหนดมาตรการใน
การศึกษาความคุมทุน โดยมอบหมายให TCELs ศึกษาขอมูลใหครบถวน 2) พิจารณาหนวยงานที่ทําหนาที่เปน
OSSC รองรับผู ประกอบการที่ตองการทดสอบหัวขอดานเครื่องมือแพทย โดยทําหนาที่ รวบรวมขอมูลและส ง
ทดสอบกับหองปฏิบัติการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 3) พิจารณา
จัดทําฐานขอมูลความตองการของลูกคาและปริมาณ Lab Testing ที่จะทดสอบเครื่องมือแพทย โดยมอบหมายให
TCELs และบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมขอมูล ระยะกลาง (ภายใน 5 ป: 2562-2566) ใหมี
การพัฒนาศูนยทดสอบฯ เดิมที่มีอยูใหมีมาตรฐานสากล หรือสรางศูนยทดสอบฯ ใหม โดยใหการสนับสนุนการ
ลงทุนผ าน BOI และระยะยาว (ภายใน 10 ป: 2562-2572) ใหพิจารณาการส งเสริมการลงทุ นในจัดตั้ ง
Lab testing แบบครบวงจรในเขต EEC หรือตามที่ BOI กําหนด
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือ
แพทยที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
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22 กุมภาพันธ 2562 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ราง) แนวทางการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มี
มาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) โดยใหเปลี่ยนคําในขอ 2.1 จาก
พัฒนาศูนยทดสอบฯ เดิม เปนเพิ่มขีดความสามารถศูนยทดสอบฯ เดิมและขอ 2.2 จากพัฒนาศูนยทดสอบฯ
ใหม เปนสงเสริมใหเกิดศูนยทดสอบ ใหมโดยมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
(1) การดําเนินการในระยะสั้น ไดแก
1) การเขาถึงขอมูลทางดานเครื่องมือแพทยของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชวิเคราะห
ความตองการสูการพัฒนาในอนาคต
2) ภาครัฐสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย
3) เปดโอกาสให TCELs จัดทํา Business Model โดยการปรับภารกิจองคกรเพื่อรองรับ
การดําเนินการ
(2) การดําเนินการในระยะกลาง/ระยะยาว ไดแก (1) เสนอใหสรางมาตรฐานของประเทศไทย
ดานเครื่องมือแพทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล (2) สงเสริมใหมี Product Champion ของเครื่องมือแพทย
(3) ศึกษาและพัฒนาหองปฏิบัติการในภาครัฐที่มีความจําเปนในภาคธุรกิจใหมีความคุมคาแกการลงทุน
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดทําหนังสือเลขที่ สธ 0707.03/519 ลงวันที่ 30 เมษายน
2562 ไปยัง TCELS แจงมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งศูนยทดสอบเครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐานสากลใน
ประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) โดยขอใหรายงานผลการดําเนินงานใหกรมฯ ทราบ
และนํ าเสนอต อที่ป ระชุ มคณะอนุ กรรมการพัฒ นาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2562
5. มติ ที่ป ระชุ มคณะอนุกรรมการพั ฒนาประเทศไทยใหเป นศู นย กลางยาและผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ใหดําเนินการดังนี้
(1) ในการดําเนินการในระยะสั้น (Quick Win)
(2) ใหปรับขอ 1.1 พิจารณาให TCELS เปนผูบริหารจัดการ
“1.1 พิจารณาหนวยงานที่มีศักยภาพใหเปนผูบริหารจัดการเชน
1.1.1 TCELS ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานกลางในการใหขอมูลกับผูประกอบการ
1.1.2 กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.1.3 มอบหมายหนวยงานทําหนาที่ One Stop Service Center (OSSC) พรอม
กําหนดมาตรการในการศึกษาความคุมทุนอาจจะเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน”
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเขารวมประชุมคณะทํางานกลุมแพทยและสุขภาพ ภายใต
คณะกรรมการประสานงานการลงทุ น ในเขตส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ที่ ป ระชุ ม ได
มอบหมายให ส ภาอุ ต สาหกรรมทํา หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางในการบริ ห ารจั ด การรั บ Lab เพื่ อ ส ง ต อ ไปยั ง
Lab Testing ที่มีอยู 2) พิจารณาการลงทุนใหม ใหทํา Feasibility Study ศึกษาความเปนไปได และจับคู
Partners ที่มีศักยภาพ และใหจัดทําคูสัญญา (MOU) ระหวางสภาอุตสาหกรรมรวมกับ กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCEL) เพื่อความรวมมือทาง
วิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบริการ Laboratory Testing
6.3 ความก า วหน า การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถเครื่ อ งสํ า อางประชารั ฐ พั ฒ นาโดย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ความเปนมา
ปจจุบัน “ประเทศไทย 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
มียุทธศาสตรสําคัญมุงเนนในการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน
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ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว รัฐบาลจึงมี
แนวคิ ด ในการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งเศรษฐกิ จ ไปสู เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ยนวั ต กรรม (Value-Based
Economy) โดยมีฐานคิดหลักใหปรับ SMEs แบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ไปสูการเปนองคกรที่ชาญฉลาด
(Smart Enterprises) หรือผูประกอบการรายใหม (Startups) ที่มีศักยภาพสูงอันจะเปนการสรางมูลคา
ผลิตภัณฑใหสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขมีความมุงมั่นที่จะนํานโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติผานการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุ นไพรไทย โดยกรมวิ ทยาศาสตร การแพทยได จั ดทํ าโครงการพัฒนาศั กยภาพผู ประกอบการ
และยกระดั บคุณภาพผลิตภั ณฑสมุ นไพรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการและคณะทํางานของศูนยวิทยาศาสตรทั้ง 15 แหง รวมกับสํานักเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ไดรวมกันพัฒนา SMEs ของไทย ใหมีศักยภาพสามารถสรางผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม เพิ่มมูลคาของสินคา ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพผูประกอบการ
และยกระดั บคุณภาพผลิ ตภัณฑสมุ นไพร และจัดทําหนังสื อ “เครื่ องสําอางประชารั ฐ พั ฒนาโดยกรมวิทยฯ”
โดยไดรวบรวมผลิตภั ณฑสมุ นไพรที่ ไดรั บการพั ฒนาคุ ณภาพและบรรจุ ภัณฑ จากผูประกอบการทั่วประเทศ
จํานวน 29 แหง เพื่อประชาสัมพันธและสรางความมั่นใจใหกับผูใชผลิตภัณฑสมุนไพร
โดยมีแนวทางการดําเนินงานในการบูรณาการทํางานกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในการนํา
“เครื่องสําอางประชารัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย” มาทํา Business Matching กับผูประกอบการที่สนใจนําไปผลิต
ตอ หรือวางจําหนายใน Product Outlet และประชาสัมพันธรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2562 มอบหมายให ฝ า ยเลขาฯ ประสาน
กรมวิ ทยาศาสตรการแพทย ในการใหวิ สาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพมาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามที่กรมสงเสริม
การเกษตรและสภาอุตสาหกรรมฯ เสนอ พรอมทั้งจัดทําขอมูลรายละเอียดโครงการและนําเสนอในการประชุม
ครั้งตอไป
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดทําหนังสือเลขที่ สธ 0707.03/626 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2562 ถึงกรมวิทยาศาสตรการแพทย ขอความอนุเคราะหขอมูลและหลักเกณฑ หรือแนวทางในการสมัครเขารวม
โครงการเครื่องสําอางประชารัฐ โดยกรมวิทยฯ ไดสงขอมูลและหลักเกณฑ
3. มติ ที่ประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยใหเป นศู นย กลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รับทราบ และใหมีการ Matching ระหวาง
สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่มีศักยภาพและความพรอมและกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการ
เขารวมเปนเครื่องสําอางประชารัฐเพิ่มเติม
6.4 แนวทางการจัดตั้งศูนยสาธิตนวัตกรรมทางการแพทยไทย
ความเปนมา
มติ ที่ป ระชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาประเทศไทยให เป นศู นย กลางยาและผลิ ตภั ณฑ สุ ขภาพ
(Product Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ไดมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จัดการประชุมหารือพิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยสาธิตนวัตกรรมทางการแพทยไทย โดยใหหารือ
รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมการแพทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
และหนวยงานที่เกี่ยวของ และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
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สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหบูรณาการ
ทํางานรวมกับกรมการแพทยแผนไทยและการแผนทางเลือก และหนวยงานที่เกี่ยวของ หารือกับสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยในการพิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยสาธิตนวัตกรรมทางการแพทยไทย
ผลการดําเนินงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนยสาธิตนวัตกรรมทาง
การแพทยไทย ภายใตคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product
Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยการจัดตั้งศูนยสาธิตนวัตกรรมทางการแพทยไทยเปน
ศูนยรวมทั้งดาน Service /Product /Wellness ใหมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อดึงดูดผูประกอบการ/นักธุรกิจให
เข า มาเยี่ ย มชม และเกิ ด การนํ า ไปใช ซึ่ ง จะต อ งมี ก ารกํ า หนดมี ส ถานที่ ตั้ ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น และหา
ผูประกอบการรวมวางแผนในการทําการคิดวิเคราะหสถานการณและการตลาด มีการคัดเลือกผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลาย และการดึงดูดคนเขามาในศูนยฯโดยการรวมบูรณาการทํางานกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กรมการแพทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยได
มีการกําหนดรูปแบบบริการแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังตอไปนี้
รูปแบบบริการ Service + Product
ตามมาตรฐานที่มีอยูเดิม
1. กลุม Magnet Service
- รักษาพยาบาล 8 กลุม ไดแก
Regenerative/ Cardio Science/
Musculoskeletal/ Dental/ IVF/ Cancer/
Organ Transplant/ ผาตัดแปลงเพศ
2. กลุม Wellness เชน Medical
Spa/ Anti-Aging
3. กลุม Thai Traditional Medicine
4. กลุมบริการที่สําเร็จรูปแลว เชน
Stem Cell Lab/ Dental Lab

รูปแบบ Product ที่คัดเลือกแลว
1. กลุมยา
2. กลุมผลิตภัณฑสมุนไพร
3. กลุมเครื่องสําอาง
4. กลุมอาหารและอาหารเสริม
5. กลุมเครื่องมือแพทย
6. กลุมเทคโนโลยีทางการแพทย
** โดยใหมีลักษณะเปน Product
Champion/ Product Premium/
OTOP/ ที่พัฒนาโดย Startup เชน
application/ AI/ Digital/ Robot/
technology/ ผามาน SCG

ศูนยสาธิต
1. Medical and
Wellness Service
2. Innovations
เชน Gene
Therapy/ Stem
Cell
3. Raw Material
เชน ผลิตภัณฑอื่นๆ
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6.5 การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในหนังสือพิมพ The Asian Pacific News และ
หนังสือพิมพสยามมีเดีย (Siam Media) ในสหรัฐอเมริกาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในหนังสือพิมพ The Asian Pacific News ในสหรัฐอเมริกา
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพได
ลงนามในบันทึกขอตกลงกับ Thai American
Chamber Of Commerce of California
(TCCC) เพื่อสรางเครือขายการทํางานรวมกัน
ระหวางประเทศไทยและสหรัฐอมเริกา ประกอบกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดรับการประสานงานเปนการ
ภายในจาก นางรสสุคนธ วรศรี เจาของหนังสือพิมพ The Asian Pacific News เพื่อขออนุญาตนําบทความ
เกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาตางๆ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ แนะนําโรงพยาบาล นโยบาย Medical Hub
นโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงภารกิจสําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปลงตีพิมพใน
หนังสือพิมพฉบับดังกลาวในทุกเชาวันศุกร (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) รายสัปดาห มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
เผยแพร ขอมูล สํ า คัญ ของประเทศไทยเกี่ ยวกับ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพไปยังชาวไทยและชาวตางชาติใน
สหรัฐอเมริกา ใหไดรับทราบขอมูลโดยตรง อีกทั้งขอมูลดังกลาวยังสามารถเปนชองทางการสื่อสารใหกับชาว
ไทยที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยลงบทความในวันศุกรของสัปดาห ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนพื้นที่เพื่อตีพิมพบทความขนาด ¼ หนาหนังสือพิมพ ขนาด 2 หนา A4 ตําแหนงคอลัมนหนา 7 สวน
ที่ 2 โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีการลงบทความในหนังสือพิมพ The Asian
Pacific News มาตั้งแตฉบับเมื่อวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2559 รวมบทความทั้งสิ้น 182 ฉบับ
2. การเขี ย นบทความเพื่ อ ลงตี พิ ม พ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ ส ยามมี เ ดี ย (Siam
Media)
ในสหรัฐอเมริกา
ตามที่ ก องสุ ข ภาพระหว า งประเทศได รั บ การ
ประสานงานเป นการภายในจากนายอรรคเดช
ศรีพิพัฒน ผูอํานวยการหนังสือพิมพสยามมีเดีย
(Siam Media) ซึ่ ง เป น หนั ง สื อ พิ ม พ ไ ทยใน
สหรัฐอเมริกา เพื่อขออนุญาตนําบทความเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาตางๆ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ แนะนํา
โรงพยาบาล นโยบาย Medical Hub นโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงภารกิจสําคัญของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ไปลงตีพิมพในหนังสือพิมพฉบับดังกลาวในทุกเชาวันศุกร (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา)
รายสัปดาห มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรขอมูลสําคัญของประเทศไทยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไป
ยังชาวไทยและชาวตางชาติในสหรัฐอเมริกา ใหไดรับทราบขอมูลโดยตรง อีกทั้งขอมูลดังกลาวยังสามารถเปน
ชองทางการสื่อสารใหกับชาวไทยที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยลงบทความในวันศุกร
ของสั ป ดาห ซึ่ ง ได รั บ การสนั บ สนุ น พื้ น ที่ เ พื่ อ ตี พิ ม พ บ ทความขนาด ½ หน า หนั ง สื อ พิ ม พ (ประมาณ 2
หนากระดาษ A4 ใชตัวหนังสือ Tahoma ขนาด 11) ลงเปนบทความใน Section A โดยไมกําหนดหนา
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหนาในแตละสัปดาห และไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีการลงบทความในหนังสือพิมพสยามมีเดีย (Siam Media) มาตั้งแตฉบับเมื่อวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559
รวมบทความทั้งสิ้น 173 ฉบับ
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ง. ผลสําเร็จของนโยบาย Medical Hub (ภารกิจดานในตางประเทศและตางประเทศ)
7. การดําเนินงานในประเทศ
7.1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบการวิชาชี พดาน
สุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของ
ผู ป ระกอบการวิ ช าชี พ ด า นสุ ข ภาพตามข อ ตกลงอาเซี ย น (MRAs) ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
1 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดําเนินการรวบรวมขอมูลสรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee
on Service: CCS) และการประชุมที่เกี่ยวของยอนหลัง 10 ครั้ง จากกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว และไดรวบรวมไฟลเอกสาร
ใสไวที่ QR Code เอกสารดังนี้
2. กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพได จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ร องรั บ การ
เคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติ
รวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
สมบูรณ) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และได
แจงเวียนยุทธศาสตรฯ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ติดกับชายแดน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง รับทราบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2561
3. มอบหมายให 3 สภาวิชาชีพ ไดแก แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผูบริหารจัดการเว็บไซตนําเขาขอมูลลงเว็บไซตกลางโดยลงขอมูลเปน
Web link เชื่อมโยงไปยังสภาวิชาชีพในการเขาถึงขอมูลเพื่อไดรับขอมูลที่มีการอัพเดตอยูเสมอแทนการกรอก
ขอมูลลงบน platform ของเว็บไซต และมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรายงานปญหาการนําเขา
ขอมูลลงบนเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียนใหกับกระทรวงพาณิชยสงใหเลขาธิการอาเซียนทราบตอไป
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานดาน G-Healthcare Services
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบดวย 5 แนวทาง ดังนี้
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยง
ระหวางผูปวยและผูใหบริการดานสุขภาพ รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพครอบคลุมถึงการรับสงขอมูลสุขภาพ
ระหวางหนวยงานตางๆ
(2) พัฒนาคลังขอมูลสําหรับการวิจัยและการดูแลทางคลินิกและเครื่องมือไอซีทีอื่นๆ ที่ชวย
ในการปองกันโรค การวินิจฉัย การรักษา การตรวจสุขภาพ การบริหารจัดการตางๆ ที่ชวยใหการดําเนินการ
ดาน eHealth ดียิ่งขึ้น
(3) พัฒนาระบบเว็บทาสุขภาพ และการใชอินเทอรเน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อการ
เผยแพรหรือใหบริการขอมูลการดูแลสุขภาพแกประชาชน
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(4) พัฒนาระบบ eHealth/ telemedicine เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพและรองรับการ
ใหบริการประชาชนในพื้นที่หางไกล/ทุรกันดาร
(5) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล โดยบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย หรือ
กระทรวงหลักของแตละประเทศ
5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดทําแนวทางการดําเนินงาน Health Tourism ดังนี้
(1) พัฒนาสถานพยาบาล/ คลินิก ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากลรวมกันในภูมิภาคอาเซียน โดย
เนนราคาที่เหมาะสม มีบุคลกรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการที่ดี
(2) พัฒนาอุตสาหกรรม Health Tourism ในลักษณะ New S-curve เพื่อตอยอด
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพิ่มรายไดใหกับภูมิภาคอาเซียน
(3) จัดทําแพคเกจทองเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการบริการชาวตางชาติในภูมิภาคอาเซียน
ภายใต concept “Excellent Health Service in ASEAN”
(4) จัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Health Tourism เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลในภูมิภาค
อาเซียน
6. ประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on
Service: CCS) และการประชุมที่เกี่ยวของ
7.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN
Healthcare Services Website)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต
บริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN Healthcare Services Website) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ผลการดําเนินงาน
กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ ไดขั บเคลื่ อนการบริ หารจั ดการขอมู ล
นําเขาเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN Healthcare Service Website) ไดจาง
แปลเอกสารที่ เกี่ ยวข องเป นภาษาอั งกฤษ โดยใหศู นยการแปลและการลามเฉลิ มพระ
เกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูแปลเอกสารเพื่อนําเขาขอมูลลง
บนเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน มีชุดเอกสารดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
เอกสาร นโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
เอกสาร การขยายเวลาพํานักระยะยาว (Long Stay Visa)
ขั้นตอนการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวประเภทพํานักระยะยาว Non-O-X
ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล
ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการ
สุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561-2565
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันทางการแพทย พ.ศ.2558
ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร สําหรับ
ผูมีสัญชาติไทยที่เขาศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาวิ ชาแพทยศาสตร จากสถาบันผลิตแพทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน และ การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548
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สบส.
สบส.
สบส.
สบส.
สบส.
แพทยสภา
แพทยสภา
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ลําดับ
รายการ
8 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทยตาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผูสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร จากคณะแพทยศาสตรใน
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
9 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2560
10 พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
11 เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2555
12 ขอบังคับวาดวยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ.2538
13 ขอบังคับวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
14 ระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยการปฏิบัติการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2551
15 ขอบังคับวาดวยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย พ.ศ.2546
16 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
17 ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ. 2550
18 ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2545
19 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
และการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ.2557
20 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาล
ศาสตรการรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ.2556 และการ
กําหนดหนวยคะแนน
21 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การกําหนดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องและการกําหนด
หนวยคะแนนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ที่ผานการอบรมการ
ใหยาเคมีบําบัด พ.ศ.2556
22 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพพยาบาล
23 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นหรือสภากาชาดไทย
มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539
24 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นหรือสภากาชาดไทย
มอบหมายให ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ าหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539
25 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให
กระทําการพยาบาลหรือการผดุงครรภ ในการควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ การ
พยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2552
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สาธารณสุข
ทันตแพทยสภา

สภาการพยาบาล
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2. มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทํา Concept Paper
กรอบแนวคิดตามยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดตั้งองคกรกลางความรวมมือการ
บริหารจัดการ eHealth
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงสถาปตยกรรม
องค ก รและโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ใหบริการ eHealth แกประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานของระบบขอมูล
สุ ข ภาพ การบู ร ณาการข อ มู ล สารสนเทศและการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรม
ระบบบริการและโปรแกรมประยุกตดาน eHealth ที่
เปนประโยชนตอระบบบริการสุขภาพ (Healthcare
service delivery) และประชาชน รวมทั้งมีการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 5 ผลักดันการใชกฎหมาย ระเบียบ วิธี
ปฏิ บัติ และมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช
ICT ในระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษยดาน eHealth
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศการจั ด การความรู ด า น
การแพทยและสุขภาพสําหรับประชาชน

แนวทางการดําเนินงาน

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยง
ระหว า งผู ป ว ยและผู ใ ห บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพ
รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพครอบคลุมถึงการ
รับสงขอมูลสุขภาพระหวางหนวยงานตางๆ
2. พัฒนาคลังขอมูลสําหรับการวิจัยและการดูแล
ทางคลินิกและเครื่องมือไอซีทีอื่นๆ ที่ชวยในการ
ป องกั นโรค การวิ นิ จฉั ย การรั กษา การตรวจ
สุ ขภาพ การบริ หารจั ดการต างๆ ที่ ช วยให การ
ดําเนินการดาน eHealth ดียิ่งขึ้น
3. พั ฒ นาระบบเว็ บ ท า สุ ข ภาพ และการใช
อินเทอรเน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อการ
เผยแพรหรือใหบริการขอมูลการดูแลสุขภาพแก
ประชาชน
4. พัฒนาระบบ Health Tech/ eHealth/
telemedicine เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพและ
รองรับการใหบริการประชาชนในพื้นที่หางไกล/
ทุรกันดาร
5. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล โดย
บู ร ณาการร ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย หรื อ
กระทรวงหลักของแตละประเทศ

เปาหมาย SMART Hospital
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3. มอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทํา Concept Paper ดาน Health Tourism

กรอบแนวคิดดาน Health Tourism

แนวทางการดําเนินงาน
1.ปรับปรุงหลักเกณฑกฎหมายใน
ประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน

2. พัฒนาสถานพยาบาล/ คลินิก ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล

3. พัฒนาอุตสาหกรรม
Health Tourism
ในลักษณะ New S-curve

4. จัดทําแพคเกจทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ
7. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบ
ประกันสุขภาพ

5. จัดทําศูนยขอมูลรองรับนโยบาย Health
Tourism
8. การลงทุนในธุรกิจสุขภาพรวมกันใน
ภูมิภาคอาเซียน

6. พัฒนาการบริการรักษาพยาบาล
9. พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพทาง
การแพทยรวมกัน

การพัฒนา Model ดาน Health Tourism
1. Pre Admission

2. Admission

3. Post Admission

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

เปาหมาย : เสนทางเชิงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน
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7.3 ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และ
พยาบาล ตามความตกลง การยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคา
บริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565
หลักการและเหตุผล
จากประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตาม
ขอตกลงอาเซียน (MRAs) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได
ปรับปรุงแกไข (ราง) กรอบแนวทางการดําเนินงาน / ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพ
สาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง การยอมรับคุณสมบัติร วมของบุ คคลธรรมดา (MRAs)
ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน ป พ.ศ. 2561 – 2565 และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบ
ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง
การยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน ป พ.ศ. 2561 2565 ลงนาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และประกาศใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมกับพิจารณางบประมาณภายใน เพื่อทําแผนปฏิบัติการรองรับสูประชาคมอาเซียน โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
(1) การจัดทําฐานขอมูลกลางรวมกันของสภาวิชาชีพและการจัดการเว็บไซตเชื่อมโยงกับ 3 สภาวิชาชีพ
(2) การพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลใหมีความพรอมเตรี ยมรองรับการเคลื่อนย ายของผู
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่อยูในเขตชายแดนและในเขตที่บุคลากรทางการแพทย
นิยมเคลื่อนยาย รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลรองรับการเคลื่อนยายบุคลากรฯ
ผลการดําเนินงาน
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทํายุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพ
สาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง การยอมรับคุณสมบัติรวม
ของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ.
2561 – 2565 และแจงเวียน ยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบ
วิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติ
รวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน ป พ.ศ.
2561 ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรายละเอียดตาม QR Code
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตรรองรับ
การเคลื่อนย ายของผูประกอบวิช าชีพสาขาแพทย ทั นตแพทย และพยาบาล ตามความตกลง การยอมรั บ
คุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565
ในปงบประมาณ 2562
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8. การดําเนินงานในตางประเทศ
8.1 โครงการบูรณาการเสริมสรางความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการประกอบ
กิจการดานการรักษาพยาบาล ระหวางวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุน
1.1 สาระสําคัญ
งานนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 45 โดย Japan national Council of Social Welfare รวมกับ Health and
Welfare Information Association และหอการคาไทย / สภาหอการคาแหงประเทศไทย (Chamber of
Commerce and Board of Trade of Thailand) ระหวางวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยจัดแสดง
สินคา Tokyo Bight Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ใน 6 อาคาร เปนการแสดงสินคาเกี่ยวกับดานการดูแล
พยาบาลและฟนฟูผูปวย ผูสูงอายุและผูทุพพลภาพที่ใหญที่สุดในเอเชีย สามารถชมและทดลองสินคาที่เกี่ยวกับ
การดู แ ล พยาบาลและฟ น ฟู ผู ป ว ย ผู สู ง อายุ ผู ทุ พ พลภาพทั้ ง จากภายในประเทศญี่ ปุ น และต า งประเทศ
ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล า นี้ มี ห น า ที่ สํ า คั ญ ในการช ว ยเหลื อ ผู ป ว ย ผู สู ง อายุ แ ละผู ทุ พ พลภาพให ส ามารถดํ า รง
ชีวิตประจําวันไดดวยตัวเอง และยังเปนการสงเสริมการเขารวมสังคมอีกดวย ภายในมีงานผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
การดูแล พยาบาลและฟนฟูไมวาจะเปนผลิตภัณฑชวยเหลือผูปวย ผูสูงอายุและผูทุพพลภาพที่ผลิตแบบแฮนด
เมดไปจนถึงอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีลาสุด เชน หุนยนตพยาบาล รถยนตสําหรับผูทุพพลภาพ เปนตน
1.2 ประโยชนที่ไดรับ/โอกาสของผูประกอบการไทย
ประเทศไทยมี จุ ด เด น ด า นการบริ การ เชน การนวดเพื่ อสุ ขภาพและบริ การสปา อาจมี ชอ ง
ทางการใหบริการในสถานดูแลผูสูงอายุที่เหมาะสมซึ่งมีอยูหลายประเภท เชน สถานดูแลผูสูงอายุประเภทเพื่อ
สุขภาพ หรือที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งเปนสถานพยาบาลสําหรับกลุมผูสูงอายุ active senior ที่ยังมี

จํานวนไมมากนักแตอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากดานบริการแลว ผลิตภัณฑประเภทอาหารก็เปนอีกหนึ่งใน
สินคาศักยภาพของประเทศไทย ตลาดอาหารออน (CARE Food) แบบปรุงสําเร็จสําหรับผูสูงอายุและบริการ
สงอาหารตามบานมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะอาหารเหลวซึ่งมีมูลคาตลาดขนาดใหญที่สุด โดยรอยละ 90
เปนอาหารเหลวที่ใชตามโรงพยาบาลและสถานดูแลผูสูงอายุ ปจจุบันผูผลิตรายใหญเริ่มแขงขันดานราคาทําให
มูล ค า ตลาดเพิ่ มขึ้ นอย า งชะลอตั ว ส วยตลาดอาหารออนที่ใชสําหรับ การดูแลผูสูงอายุตามบานมีแนวโนม
ขยายตัวเชนกัน นอกจากนี้ญี่ปุนยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานดานการดูแล พยาบาลและฟนฟู ทําให
รัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหุนยนตพยาบาลอยางตอเนื่องเพื่อชวยแบงเบาภาระผูดูแล
ประเทศไทยจึ ง ควรเตรี ย มการทั้ ง ด า นเทคโนโลยี แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การผลิ ต หุ น ยนต พ ยาบาล
มหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาวิศวกรรมหุนยนตก็ควรบรรจุหลังสูตรเกี่ยวกับหุนยนตเพื่อการดูแล พยาบาลและ
ฟนฟูโดยเฉพาะดวยเชนกันนอกจากนี้ การกําหนดหัวขอเพื่อการศึกษาวิจัย ของภาครัฐควรสอดคลองและ
เป น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั บ แผนพั ฒ นาชาติ โดยกําหนดหัว ข อมุงไปที่ 5 กลุม เทคโนโลยี และอุ ตสาหกรรม
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เปาหมายที่รัฐบาลตองการพัฒนาเพื่อปรับสู “ประเทศไทย 4.0. ซึ่งหนึ่งใน 5 กลุมเทคโนโลยีไดแก กลุมเครื่อง
มีอุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระแบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม
8.2 โครงการบู ร ณาการเสริมสรา งความเขมแข็งของการสาธารณสุขมูลฐาน (Second
International Conference on Primary Health Care Towards Universal Health Coverage
and the Sustainable Development Goals) ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหวางวันที่ 25 – 26
ตุลาคม 2561 ณ Palace of Independent เมืองอัสตานา

1. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
1.1 ภาพรวม
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหวางวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ เมืองอัสตานา โดยมีเจาภาพรวมคือรัฐบาล
สาธารณรัฐคาซัคสถาน องคการอนามัยโลก(WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในนโยบายของผูนําประเทศสมาชิก และองคกรระดับโลกใน
การพัฒนาและสรางความเขมแข็งการสาธารณสุขมูลฐาน (PHC) โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีผูเขารวม
จํานวน 1,200 คน ประกอบดวย ผูนําประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ภาคการเงินการคลัง
ภาคการศึกษา องคกรสาธารณประโยชนไมแสวงหาผลกําไร (NGO) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิจัย
บุคลากรสุขภาพ ตลอดจนผูนําเยาวชน ซึ่งไดรวมลงมติยอมรับปฏิญญาอัสตานาวาดวยการสาธารณสุขมูลฐาน
ผลการประชุมสําคัญคือการใหคํามั่นรวมกันที่จะดําเนินการตามปฏิญญาอัสตานาดานการสาธารณสุขมูลฐาน
ในทันทีที่ประกาศปฏิญญา เพื่อการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาและบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในป พ.ศ. 2573 (SDGs) ซึ่งมีผูนําระดับโลกไดกลาวปาฐกถาใหการสนับสนุนปฏิญญาดังกลาว
1.2 ภารกิจเปนผูรวมอภิปรายในหัวขอ: Primary Health Care for the Health of
Migrants
ตัวแทนของประเทศไทยไดบรรยายประสบการณของไทยในการขยายบริการการสาธารณสุขตอ
แรงงานต า งด า ว ซึ่ ง ได ก ล า วถึ ง การบรรลุ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ของประชาชนชาวไทย แต ยั ง ไม
ครอบคลุมแรงงานตางดาวพรอมผูติดตามซึ่งการประชุมครั้งนี้มีความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง ทุกประเทศไดลงมติ
ยอมรับวาการสาธารณสุขมูลฐาน จะสามารถเปนหัวใจหลักของการบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UHC)
ซึ่งจะนําพาไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ในป พ.ศ.2573 ตลอดจนประเทศไทยไดรับ
การยกยองบนเวที ครั้งนี้ เรื่ องการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ประสบผลสําเร็จ อดี ตประเทศไทย
ประสบผลสําเร็จในการประกาศบรรลุเปาหมายสุขภาพดีถวนหนา ป 2543 ตามเปาหมายการพัฒนา MDGs
ดวยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน (PHC) แตปจจุบันมีความทาทายใหมคือเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ทุกประเทศสมาชิกตองคนหาวิถีแหงการสาธารณสุขมูลฐานแนวใหมที่เหมาะสมกับประเทศตนเอง เพื่อมุงสู
การบรรลุเปาหมายหลักประกันสุขภาพถวนหนา อีกทั้งในระดับผูนําประเทศ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ
จัน ทร โ อชา ได เคยกล าวถ อยแถลงในการประชุมวาดวยเสน ทางสูหลักประกัน สุขภาพถว นหนา วัน ที่ 28
กัน ยายน 2558 ณ สํา นั กงานใหญส หประชาชาติ วารัฐ บาลใหความสําคัญ กับ สุขภาพที่ดีของประชาชน
สอดคลองกับเปาหมายที่ 3 ของ SDGs ประชาชนมีสุขภาพดีจะเปนพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ผมเชื่อวาการลงทุนในสุขภาพคือการลงทุนเพื่อประโยชนแหงชาติ เพื่อความมั่นคงของสังคม ความทาทายของ
ประเทศไทย ต อ การบรรลุ เ ป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั ง ยืน คื อ การปฏิ รู ป การสาธารณสุข มู ล ฐานแนวใหม ที่
เหมาะสมกับ บริบทของประเทศไทย ตามการเปลี่ย นแปลงของโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และนโยบายระดับประเทศไทยจะมีทิศทางเปนอยางไรตอไป
1.3 กาวตอไป
1.3.1 ขับเคลื่อนปฏิญญาอัสตานาวาดวยการสาธารณสุขมูลฐานในทุกภาคสวน ภาคประชา
สังคม ภาคการเงินการคลัง ผูนําเยาวชนรุนใหม ภาคการศึกษา องคกรสาธารณประโยชนไมแสวงหาผลกําไร
(NGO) นักวิจัย/วิชาการอิสระ ปราชญชุมชน เพื่อแสวหาแนวรวมใหม รวมขับเคลื่อนตามเจตนารมณปฏิญญา
ดังกลาว
1.3.2 ปฏิรูปการสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม (การสาธารณสุขมูลฐาน 2.0) ตลอดถึงการ
กําหนดยุทธศาสตรประเทศไทยตอการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (PHC) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย เพื่อเปนขอเสนอในการปฏิรูปการบรรลุเปาหมายการมีสุขภาพดีของประชาชนทั้งมวล
1.3.3 ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการสาธารณสุขมูลฐานในระดับชุมชน เพื่อสราง
การมีสวนรวมที่แทจริงของชุมชน
8.3 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารทางการแพทยและสาธารณสุขระดับสูง รุนที่ 35
ระหวางวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.1 ขอมูลทั่วไป และสถานะสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมากที่สุดในโลกคือ 1.35 พันลานคน (หนึ่งพันสามรอย
หาสิบลานคน) (19% ของประชากรโลก) และกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ (8.7% อายุมากกวา 65 ป) มีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมสูสังคมเมือง 51.8% โดยมีการอพยพกวา 236 ลานคน (17%) ในป 2012 สงผลตอการ
จัดระบบสุขภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการยุบกองทุนสุขภาพ 3 กองทุน ใหเหลือเพียงกองทุนเดียว
อยูในชวงการเปลี่ยนผาน ขอมูล major health indicator ในชวง 1980-2012 life expectancy at birth
เพิ่มจาก 67 เปน 75 ป หญิงมีอายุมากกวาชาย infant mortality rate per 1000 ลดลงกวาสี่เทา ขณะที่
อัตราตายในเด็กต่ํากวาหาขวบลดลงกวาหาเทา แสดงถึงการพัฒนาดานสุขภาพบริการไดอยางดีในภาพรวม
ของ Health Finance มี 3 กองทุนคือ ชนบท เมือง และพนักงานรัฐ ซึ่งมีการสนับสนุนจากรัฐเปนหลัก
(ในสัดสวนตางกัน) โดยมาจากภาษีในพนักงานรัฐ ครอบคลุมได 98% โดยตั้งเปาไว 100% ในป 2020
โดยมีเงินจาก 4 แหลงมาชวยในกองทุนตางๆตามสัดสวนที่รัฐกําหนด Tax Base, Social Health Insurance,
Private Insurance และ Out of Pocket นอกจากนี้ ความไมเทาเทียมในการเขาถึงบริการและคุณภาพ
ตามที่ประชาชนไดรองเรียน ความไมพรอมทางดานpublic health รวมถึงสังคมที่มีการเสียชีวิตจากโรคไม
ติดตอสูงขึ้นและโรคเรื้อรังมีจํานวนเพิ่มขึ้น เปนที่มาของการปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยตั้งเปาหมาย China
2030 “health in all policy”
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1.2 Social Insurance
หลักประกันทางสังคมของประเทศจีนไดแบงเปน 3 แบบ ดังนี้
1) Urban Employee Basic Medical Insurance (UEBMI) ครอบคลุมกลุมที่มี
รายไดจากการทํางานในเมืองทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 274 ลานคนในป 2013
2) New Rural Cooperative Medical Scheme (NRCMS) ครอบคลุมผูที่อาศัยอยู
ในเขตชนบทและแรงงานนอกระบบ (non-employee) และผูที่ทํางานอยูในชนบท (employee ) โดยพบวา
ในป 2013 มีผูประกันตน 802 ลานคน
3) Urban Resident Basic Medical Insurance (URBMI) ครอบคลุมผูที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองและแรงงานนอกระบบ (non-employee) โดยพบวาในป 2013 มีผูประกันตนจํานวน 296 ลานคน
1.3 ระบบบริการปฐมภูมิในจีน (Primary Health System in China)
การพัฒนาระบบปฐมภูมิของจีน ยังเนนส วนที่เปนโครงสราง (Primary Health Care
Institution) มีหนวยงานดานบริหารควบคุมกํากับหรือวิชาการ (Health Authority ซึ่งไมไดอยูในตัวสถาน
บริการปฐมภูมิเหมือนของไทยแตเปนโรงพยาบาลระดับ District hospital ที่ตางจากไทยมีสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลระดับอําเภอมีสวนรวม โดยคุณภาพของบุคลากรที่ดําเนินงานในระดับปฐม
ภูมิควรตองมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (ขอมูลจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยปกกิ่ง) และการที่บุคลากรในปฐมภูมิมี
นอยจากรายไดที่นอยและขาดความกาวหนาเทาที่ควร จึงเปนปญหาที่สําคัญในการเพิ่มบุคลากร เนื่องจาก
ประเทศจีนมีขนาดใหญการขับเคลื่อนอาจตองใชเวลาในการทํางานดําเนินการโดยเฉพาะการผลิตบุคคลกร
จําเปนตองใชเวลา และมีการประเมินเปนระยะ ตางจากไทยที่มีองคประกอบดานบุคคลากรการเตรียมระบบ
มาระยะเวลานานกวา ทําใหไทยมีบุคลากรคอนขางครอบคลุมมากกวา อีกทั้ง ระบบการสงตอความเชื่อมโยง
ของไทยมีเปนระบบชัดเจนที่มีการดูแลดานวิชาการและระบบการสงตอจากโรงพยาบาลระดับอําเภอ มีวิชากร
ที่เขมแข็ง ซึ่งในสวนจีน เนนโครงสรางและกําลังเพิ่มในสวนดังกลาว และระบบสาธารณสุขมูลฐานของไทย
มีอาสาสมัครสาธารณสุขรวมจากภาคประชาชนมีสวนรวมมาก แตจีนเดนในการกําหนดงานมาตรฐานที่ชัดเจน
ในเรื่อง National Basic Prevention and Promotion Package
1.4 การแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine)
หลังจากจีน ไดกอตั้งขึ้นเปนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ. 1949 รัฐบาลจีนไดสงเสริม
การรวมการแพทยแผนจีนและแผนตะวันตกเขาดวยกัน และใหความสําคัญกับการแพทยแพทยแผนจีนเปน
อยางยิ่ง ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรั ฐประชาชนจีนระบุวารัฐจะสนับ สนุนทั้ งการแพทยแผนปจจุบั นและ
การแพทยแผนจีนเพื่อสุขภาพของประชาชนชาวจีน ซึ่งระบบบริการการแพทยแผนจีนครอบคลุมทั้งในเมือง
และชนบท ชาวจีนที่อาศัยอยูในเมืองสามารถรับบริการแพทยแผนจีน ไดจากโรงพยาบาลการแพทยแผนจีน
(ซึ่ งรวมบริ การรั ก ษาด ว ยการแพทย ช นเผ าและการแพทย ผ สมผสานระหว างการแพทย แ ผนจี น และแผน
ตะวันตก) คลินิกการแพทยแผนจีน และแผนกแพทยแผนจีนในโรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงศูนยสุขภาพในชุมชน
ในขณะที่ชาวจีนในชนบท สามารถรับการรักษาแพทยแผนจีนระดับพื้นฐาน ไดที่โรงพยาบาลการแพทยแผนจีน
(ระดับ county/district level) สวนโรงพยาบาลทั่วไปมีแผนกแพทยแผนจีน (โรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย
สุขภาพแมและเด็ก) แผนกแพทยแผนจีนในศูนยสุขภาพระดับทองถิ่น (township level) และคลินิกหมูบาน
ซึ่งเปนบริการพื้นฐานเปนชุดสิทธิประโยชนในระบบบริการของประเทศ ตั้งแตระดับชุมชน ถึงระดับมณฑล ใน
มาตรฐานเดียวกัน การแพทยแผนจีนเขามามีบทบาทสําคัญในการปองกันรักษาโรคระบาดรวมกับการแพทย
แผนตะวันตก เชน โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe acute respiratory distress syndrome:
SAR) โรคไขหวัดนก H5N1 โรคเอดส โรคมือ เทา ปาก เปนตน และเนื่องจากคาใชจายในการรักษาโดยใช
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การแพทยแผนจีนมีราคาไมสูง ทําใหการแพทยแผนจีนไดรับความนิยมจากชาวจีนเปนอยางมาก รัฐบาลจึงได
บรรจุสิทธิประโยชนพื้นฐานดาน TCM ในระบบบริการดวย รัฐบาลไดสงเสริมการรวมการแพทยแผนจีนและ
แผนตะวันตกเขาดวยกัน มีระบบองคความรูถูกเรียบเรียงอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และพัฒนาตอยอด ตั้งแต
หลักทฤษฎีการแพทย การรักษา วิธีการรักษา (การฝงเข็ม การรมยา การครอบแกว การนวดทุยนา ฯลฯ)
ตํารับยาสมุนไพรที่ใชในการรักษา จัดทํามาตรฐานตํารับยา (Herbal pharmacopeia) มีการวิจัยทางคลินิก
ประสิทธิผลการรักษาในกลุมอาการตาง ๆ การวิจัยการจัดตํารับยาสมุนไพร การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการ
รักษาในแตละแขนง นอกจากนี้ยังมีระบบยาสมุนไพรของประเทศที่เขมแข็ง การบรรจุยาในบัญชียาหลัก
แห งชาติ ในแต ล ะมณฑลแตกต า งกั น แต ไมนอยกวา 260 รายการ และมีร ะบบการผลิตยาสมุน ไพรที่ได
มาตรฐาน GMP และสามารถสงออกเปนรายไดใหประเทศได
2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2.1 ขอมูลทั่วไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
ชาวเวียดนามมีประกันสุขภาพรอยละ 62 สวนอีกรอยละ 38 ยังไรสิทธิประโยชน ตองออก
เงินคารักษาเอง (ขอมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2553) ระบบบริหารสุขภาพของเวียดนาม เปนระบบผสมผสาน
ระหวางกลุมที่หนึ่ง คือมีประกันสุขภาพ และกลุมที่สองมาจากเงินสมทบที่รัฐบาลจัดมา รอยละ 10.2 ของ
งบประมาณที่รัฐบาลใชจายในเรื่องสุขภาพ ดังนั้นเมื่อชาวเวียดนามเดินเขาโรงพยาบาลนั้น ก็จะมีทั้งกลุมรัฐ
ดูแลค ารักษาพยาบาลใหทั้งหมด เช น กลุมที่ไดรับ การปกปองทางสังคม และกลุมที่ผานระบบเงิน ประกัน
สุขภาพที่หักไวจากเงินเดือนหรือคาแรงและผานระบบการรวมจายโดยมีเงินภาษีของรัฐมาชวยสนับสนุนอีก
ส ว นหนึ่ ง โดยภาพรวมยั งถื อว า ไม คอ ยพอเพี ย ง เป า หมายและความสํ าเร็ จ ของโครงการประกั น สุ ขภาพ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งเปาหมายไวภายในป พ.ศ.2563 ประชาชนรอยละ 80 จะตองมีประกัน
สุขภาพซึ่ง ในปจจุบันไดบรรลุเปาหมายแลว อีกทั้งไดออกกฎใหมใหผูปวยสามารถเลือกเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลไดโดยแสดงบัตรสมาชิกโครงการประกันสุขภาพ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
โดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยที่มักจะตองยายถิ่นฐานไปตามสวนตาง ๆ ของเวียดนาม ซึ่งในระยะตอไปประเทศ
เวียดนามจะเริ่มเปดให มีการลงทุนดานสาธารณสุขจากตางชาติสามารถเขามาลงทุนในเวียดนามเพื่อพัฒนา
ระบบสาธารณสุขในเวียดนามตอไป
2.2 การแพทยดั้งเดิมของประเทศเวียดนาม (Vietnam Traditional Medicine)
การแพทยแผนดั้งเดิมในเวียดนาม (Vietnam TM) ถึงหนึ่งพันป มีประวัติศาสตรมายาวนาน
และเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาประเทศ เกิดขึ้นจากพื้นฐานของการรวมกันระหวางยาพื้นบานของกลุม
ชาติพันธุ 54 กลุมและทฤษฎีของการแพทยตะวันตก จากประสบการณการใชยาแผนโบราณถายทอดมาใน
รูปแบบพื้นบานและจากบันทึกตั้งแตป 1,010 จนถึงปจจุบัน ปจจุบันการแพทยแผนดั้งเดิม มีบทบาทสําคัญ
ในระบบสุขภาพเวียดนาม ในการปกปองและดูแลสุขภาพของประชาชน เวียดนามมีการบูรณาการสืบทอด
มรดก การอนุรักษ และการพัฒนาของ TM ผสมผสานรวม TM เขากับการแพทยสมัยใหม สงเสริมให TM
ในเวียดนามเขาสูดานวิทยาศาสตร และภาคประชาชน
2.3 ขอสังเกต และขอเสนอแนะ
2.3.1 ขอเสนอนําปรับใชกับประเทศไทยจากจีน
2.3.1.1 ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ของไทยควรมีใหจัดรูปแบบที่มีลักษณะที่ให
ประชาชนหรือกลุมที่มีรายไดพอเพียงมีสวนรวมในลักษณะที่รวมจายกอนใหบริการในสวนการใหบริการ เชน
คายา การใชเทคโนโลยี่ เพื่อเกิดการมีสวนรวมและการใหลดภาระของรัฐบาลในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
2.3.1.2 การแพทยแผนไทยมีการพัฒนาบูรณาการระบบบริการแพทยแผนไทยและ
แผนตะวันตก โดยใหมีการนําบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูทั้ง 2 ดาน มารวมในการเปนหลักในการพัฒนา
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ดานการรักษาใหสอดคลองและมีระบบ มีการพัฒนาบุคลากร และสรางองคความรูเพื่อนําไปใชบริการผูปวย
อยางมีประสิทธิภาพ
2.3.1.3 การจั ดบริ การดานปฐมภูมิมีความสําคั ญ การที่มีกําหนดนโยบายที่จัดเจน
ตอเนื่องและเนนเรื่องการที่มีการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคที่ปรับใหเหมาะกับบริบทในพื้นที่มีความสําคัญและ
สามารถดําเนินการไดตอเนื่อง
2.4 ขอเสนอนําปรับใชกับประเทศไทยจากเวียดนาม
2.4.1 การมี Agency หรือหนวยงานบริหารจัดการกองทุนเพียงหนวยงานเดียว โดยที่
เวียดนาม มี Vietnam Social Security และมีกองทุนเดียว ทําใหงายตอการบริหารจัดการ
2.4.2 มีส ถาบันที่คอยวิจัย ความเปนไปได ของนโยบาย กอนที่จะลงสูการปฏิ บัติ รวมถึ ง
การนํานโยบายสู การปฏิบั ติที่ชัดเจน และคอยเปนคอยไป และ เมื่อนโยบาย ที่ลงสูการปฏิบั ติ แล วมี การ
ประเมินมีการปรับใหเหมาะสมและดีขึ้น
2.4.3 การจัดบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ควรมีการนําเอาปจจัยความสําเร็จ
ของเวียดนามมาใช คือ การมีระบบบริการ ที่ผสมผสานกันเติมเต็มความสมบูรณของระบบซึ่งกันและกัน เชน
การใหบริการ Palliative Care , Rehab ระบบการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการใหโอกาสแพทยแผน
ปจจุบันไดศึกษาศาสตรดานการแพทยทางเลือกตอยอดความรู รวมไปถึง การดึงองคความรูทางดานการแพทย
แผนไทยที่เคยมีมาในอดีต และสูญหายไปกลับคืนมา
8.4 ประชุ มความร วมมื อเพื่ อการพัฒนากิจการสนั บสนุนการดู แลสุขภาพผู สูงอายุ (Osaka
Health Care Rehabilitation 2019) ระหวางวันที่ 18-20 เมษายน 2562 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน
1. ระบบการบริการสุขภาพของญี่ปุน
ตามกฎหมายแล วประชาชนชาวญี่ปุนจะได รับการประกันสุ ขภาพทุกคน โดยมีร ะบบประกั น
สุขภาพภาคประชาชนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของบริการทางการแพทยแบบสวนบุคคลที่สามารถเขาถึง
บริการตาง ๆ ไดอยางเทาเทียม ในสวนของคาธรรมเนียมการรับบริการทางการแพทยนั้น รัฐบาลเปนผูควบคุม
ใหอยูในระดับราคาที่ประชาชนสามารถเขาถึงได ซึ่งจะขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัวและอายุของผูรับประกัน
สุขภาพ ทําใหเกิดเปนระบบที่ผูปวยจายคาธรรมเนียมการรับบริการทางการแพทยเปนเงินรอยละ 10 รอยละ
20 หรือรอยละ 30 และรัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในสวนที่เหลือ เชนเดียวกันกับคาประกันราย
เดื อ นที่ ป ระเมิ น ตามรายได แ ละอายุ ทํ า ให ใ นแต ล ะครั ว เรื อ นแตกต า งกั น ส ว นการยกเว น หรื อ จ า ยคื น
คาธรรมเนียมที่มากเกินกวาคาประกัน รัฐบาลก็เปนผูรับผิดชอบเชนกันในญี่ปุน ผูปวยสามารถเขารับบริการ
สุขภาพไดจากทั้งโรงพยาบาลรัฐระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ และโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน เมื่อเทียบกับ
ประเทศพัฒ นาแล วประเทศอื่ น ค า รักษาพยาบาลของญี่ปุนคอนขางถูก แตมีคุณภาพของบริการมากกวา
เทคโนโลยีทางการแพทย เชน CT Scan และ MRIs เปนที่นิยมในหมูผูปวยชาวญี่ปุน โดยมีอัตราการรับบริการ
เทคโนโลยี MRIs 8 ครั้งตอคน ซึ่งเปนอัตราที่มากกวาชาวสหราชอาณาจักรและมากเปนสองเทาของชาว
อเมริ กัน นอกจากนี้ โรงพยาบาลในญี่ ปุน ยังมีจํานวนมากกวาโรงพยาบาลในสหรัฐ อเมริกาถึงสามเท า
และคาเฉลี่ยของชาวญี่ปุนที่เขารับบริการจากโรงพยาบาลมากกวาคาเฉลี่ยของชาวอเมริกันถึงสี่เทาดวย
2. คณะเดินทาง
นายแพทยภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผูอํานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
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3. สรุปผลการศึกษาดูงาน
วันแรก 18 เมษายน 2562
10.30 – 16.30 น.
เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ Osaka Health Care Rehabilitation
2019 ซึ่งเปนงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุนคิดคนและพัฒนาเพื่อการดูแลความสุขสบาย
และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุและผูพิการหรือผูที่เสื่อมสมรรถภาพทางกาย

วันที่สอง 19 เมษายน 2562
09.00 – 12.00 น.
เยี่ยมชมศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีปรับอากาศ Daikin (Daikin Technology and Innovation Center)
ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมการปรับปรุงคุณภาพอากาศและการสรางเสริม
ระบบการระบายอากาศที่ชวยลดการแพรกระจายของเชื้อโรคและฝุนละอองขนาดเล็ก
14.00 – 17.00 น.
รั บ ฟ ง การบรรยายการจั ด การการติ ด เชื้ อ ในหอผู ป ว ยและสภาพแวดล อ มในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
โอซากา (Osaka University Hospital) โดย Professor Kazunori Tomono ( Department of Infection
Control and Prevention) ซึ่งเปนโรงพยาบาลตนแบบของระบบจัดการการติดเชื้อในโรงพยาบาลของ
ประเทศญี่ ปุน ที่พัฒ นาจากประสบการณ แกไขปญหาของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากวา 30 ปโดยนํา
หลักการ KAIZEN มาใชเปนแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) ของการปองกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุน
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วันที่สาม 20 เมษายน 2562
09.00 – 12.00 น.
เยี่ยมชมศูนยบริการลูกคาระบบปรับอากาศในบานเรือนของบริษัท Daikin และรับชมการนําเสนอ
เทคโนโลยีการทําใหอากาศในบานเปนอากาศที่มีคุณภาพดีโดยเครื่องปรับอากาศที่มีกลไกประหยัดพลังงาน
14.00 น. เดินทางสูสนามบินคันไซ
17.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย

8.5 โครงการถ า ยทอดเทคโนโลยีการควบคุมการโฆษณาสถานพยาบาลเสริมความงาม
(Strengthening Technical Competency for Healthcare Consumer Protection) ระหวางวันที่
13-16 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
1. สรุปผลการประชุมความรวมมือ
1.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี
เกาหลีเปนประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจสูงและเปนสมาชิกของประเทศ
กลุมความรวมมือดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ (OECD) โดยสามารถใหหลักประกันสุขภาพกับประชาชนได
อยางทั่วหนาภายในระยะเวลาอันสั้นเพียง 12 ป ดวยมาตรการจํากัดชุดสิทธิประโยชนและกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันที่ต่ํา การขยายระบบประกันสุขภาพของเกาหลีมีบริบทที่สําคัญคือ บริบทดานการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ การขยายความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพและขยายชุดสิทธิประโยชนเกิดในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการเจริญเติบโตสูง ขณะเดียวกันบริบทดานการเมืองก็มีสวนผลักดันสําคัญ กลาวคือการผลักดัน
นโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหนาเกิดในชวงที่รัฐบาลทหารตองการความชอบธรรมในการปกครองบานเมือง
การรวมระบบประกันสุขภาพเกิดในชวงที่มีรัฐบาลใหมที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน กลไกสําคัญของการ
ปฏิรูปคือนโยบายของพรรคการเมืองและการออกกฎหมาย ทั้งนี้มาตรการที่ใชมีทั้งการขยายความครอบคลุมการมี
หลักประกันและชุดสิทธิประโยชน การขยายระบบบริการไปยังในชนบทและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การปรับ
โครงสรางของระบบประกัน มีการรวมระบบและองคกรประกันสุขภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีการจายเงินใหกับผูให
บริการ การแยกบทบาทระหวางการสั่งยาและการจายยา และการลงทุนในบริการดานการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกั นโรค ในด านความสํ าเร็ จของการปฏิ รูประบบสุ ขภาพนั้ น กล าวได วาประสบความสําเร็ จในการขยาย
หลักประกันสุขภาพใหแกประชาชนทุกคนแตก็ยังคงมีปญหาที่ตองแกไข สําหรับการปฎิรูปในชวงหลังนั้นยังไมมี
ข อมู ลที่ ชั ดเจนว าจะประสบความสํ าเร็ จเพี ยงใด ทั้ งนี้ความสํ าเร็ จดั งกล าวจะเกิ ดขึ้ นได นอกจากตั วระบบที่
เหมาะสมแลวปจจัยดานการเมืองภายในระบบสุขภาพเองนับเปนปจจัยกําหนดที่สําคัญ โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพ
ตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียในระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
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1.2 ระบบบริการทางการแพทยของสาธารณรัฐเกาหลี
ระบบบริการทางการแพทยของสาธารณรัฐ เกาหลี สถานพยาบาลจัดโดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่นและ
โรงเรียนแพทย แตสวนใหญเปนสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทของสถานพยาบาลจะแบงตามขนาดเปน
โรงพยาบาลทั่ ว ไปที่ มี จํ า นวนเตี ย งมากกว า 100 เตี ย งและมี แ พทย ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด า นต า งๆ
โรงพยาบาลที่มีเตียงจํานวนมากกวา 30 เตียงและคลินิก โดยสถานพยาบาลที่ใหบริการดานทันตกรรมและ
แพทยแผนตะวันออกก็จัดแบงในลักษณะเดียวกัน สวนสถานพยาบาลในชนบทประกอบดวยสถานพยาบาล
ของรัฐ คือ ศูนยสุขภาพ (Health Centers) ศูนยสุขภาพขนาดเล็ก (Health Sub-Centers) และ ศูนยบริการ
สาธารณสุข (Primary Care Health Post) รวมถึงรานขายยา โรงพยาบาลและคลินิกแพทยตะวันออกและ
สถานผดุงครรภ ณ ป ค.ศ. 1996 สาธารณรัฐเกาหลี มีโรงพยาบาลทั่วไปจํานวน 271 แหง โรงพยาบาล
จํานวน 421 แหง คลินิกจํานวน 15,242 แหง โรงพยาบาลทันตกรรมจํานวน 14 แหง คลินิกทันตกรรม
จํานวน 8,761 แหง โรงพยาบาลแพทยตะวันออกจํานวน 81 แหง คลินิกแพทยตะวันออกจํานวน 6,172
และสถานผดุงครรภจํานวน 161 แหง

1.3 ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี
ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีมีการแบงกลุมประชากรเปนพวกมีรายไดประจํา (Wage earners)
และพวกไมมีรายไดประจํา (Non-Wage earner) พวกที่มีรายไดประจําก็ยังแบงยอยออกไดเปนกลุมผูใช
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีประมาณ 17.1 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 36 อยูภายใตการจัดบริการของ
Employees’ Health Insurance societies (จํานวน 145 แหง) และกลุมพนักงานของรัฐและครู จํานวน
4.8 ล า นคนหรื อ คิ ด ป น ร อยละ 10.5 อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น งานของ Korea Medical Insurance
Corporation สว นในกลุมพวกที่ไมมีรายไดประจํานั้นมี ประมาณรอยละ 49 ของประชาชนยังแบงกลุ ม
ประชาชนเปนประชาชนที่อยูในเขตเมืองและชนบทและอยูภายใตการดูแลของ Rural and Urban Health
Insurance Societies ซึ่งองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (2002)
ไดประเมินผลการปฏิรูประบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีไววามีขอดี 2 ประการ คือ 1) ทําใหมี
ความเสมอภาคในการจาย
2. ขอเสนอแนะจากโครงการ
2.1 สาธารณรัฐเกาหลี เปนแบบอยางที่ดีของการกําหนดนโยบายสาธารณะจากหลักฐานเชิง
ประจักษโดยการวิจัยและพัฒนา ทั้งในเชิงนโยบายและนวัตกรรม
2.2 การคุมครองผู บริ โภค ใหความสํ าคั ญกับ การจั ดการขอมูลผลิตภัณฑและบริการที่
ปลอดภัยสูผูบริโภค (Safety Information) ผานการสื่อสารความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่
2.3 รัฐบาลเกาหลี ใหการสนับสนุนบริการเสริมความงามภายใตนโยบายที่เขมแข็ง ตอเนื่อง
และชัดเจนในมิติของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงมีมาตรการและกลยุทธตาง ๆ ที่สนับสนุน
การเติบโตทางธุรกิจของบริการเสริมความงาม เชน การจัดตั้งวิทยาลัยสนับสนุนใหแพทย GP เขารับการฝก
เพิ่มเติมดานเสริมความงาม การกอตั้ง College of Aesthetic Medicine เพื่อฝกฝนแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
การเสริมความงาม รวมทั้ง การจัดการเรื่องรองเรียนดานบริการ ดวยการมอบใหแพทยสภาเกาหลี ทําหนาที่
เปนหนวยอนุญาตการโฆษณาเสริมความงาม
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2.4 การจัดการระบบการเยียวยาผูบริโภค ใชกลไกที่เปนไปตามความซับซอนของกรณีพิพาท
3 ขั้นตอน ไดแก การใหคําปรึกษาแกผูบริโภค/ผูรับบริการ (Consumer Counseling) การเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบหรื อ ความเสี ย หาย (Consumer Redress) และ
คณะกรรมการจัดการขอพิพาททางการแพทย (Consumer Dispute
Settlement Commission; CDSC) ทําหนาที่ใหความเห็น รวมทั้ง
พิ จ ารณาและตั ด สิ น กรณี พิ พ าททางการแพทย ซึ่ ง กระบวนการและ
ขั้นตอนที่เปนระบบเชนนี้ ชวยจัดการปญหา ลดภาระทางคดีความ และ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการขอพิพาททางการแพทย รวมทั้ง
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบไดอยางมีประสิทธิผล
2.5 กฎหมายควบคุม กํากับบริการสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี มีบทลงโทษที่หนักและให
ความเคารพตอสิทธิของประชาชนเปนอยางยิ่ง โดยยังไมอนุญาตใหผูที่ไมใชแพทยประกอบกิจการคลินิกเสริม
ความงาม รวมทั้งยังไมอนุญาตใหทําการโฆษณาเสริมความงามโดยการถายทอดสดผานวีดิโอ เพราะประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงสื่อตางๆ ไดโดยงายและอาจปราศจากการคัดกรองขอมูลขาวสารอยางถูกตอง
2.6 มาตรการควบคุมโฆษณาเสริมความงาม ใหความสําคัญตอการพิทักษและคุมครองสิทธิ
ผูรับบริการ ทั้งโดยมาตรการแสดงความยินยอมของผูร ับบริการ และการตอบแทนในรูปตัวเงิน
2.7 การเสริมสรางความเชื่อมั่นของผูรับบริการสุขภาพ คือ การเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล และใชขอไดเปรียบดานมาตรฐานเปนจุดแข็งทางการแขงขันดานบริการ
2.8 ระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี มีความรวมมือที่เขมแข็ง
ระหวางกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาและสํานักงานคุมครองผูบริโภคแหงเกาหลี (KCA) ซึ่งทํางาน
เชื่ อมโยงและเสริ มแรงซึ่ งกั น และกั น ในการเฝ าระวั งความเสี่ย งทางผลิตภัณ ฑและบริ การสุ ขภาพสําหรั บ
ประชาชน นอกจากนี้ การรวมศู น ย ป ฏิ บั ติการด านสุ ขภาพไวในพื้น ที่การทํ างานเดีย วกัน ก็เ ปน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการไดเปนอยางดี
2.9 การเสริมสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม โดยบุคคลสาธารณะของเกาหลีที่มี
อิทธิพลทางความคิดและความเชื่อของผูคน สามารถสื่อสารผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพได
เพียงแตการใหขอมูลองคประกอบของผลิตภัณฑหรือบริการ ไมสามารถกลาวอางถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ
หรือบริการเหลานั้นได
2.10 ขอสังเกตของความร วมมือเชิ งบูร ณาการที่สามารถสนั บ สนุ นการขับ เคลื่อนการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของสาธารณรัฐเกาหลี คือ หนวยงานดานการยุติธรรม มารวมใหความสําคัญแกการ
ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ ที่สามารถสรางความเชื่อมั่นในการไดรับบริการที่ปลอดภัยและเปนธรรมใหกับ
ผูรับบริการชาวตางชาติ
8.6 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 (72nd World Health Assembly: WHA72)
ระหวางวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
1. สาระสําคัญ
ตามที่ องคการอนามัยโลก ไดจัดการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก สมัยที่ 72 (72nd World Health Assembly:
WHA72) ระหวางวันที่ 20- 28 พฤษภาคม 2562 ณ Palais
des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ร ว มกั น กํ า หนดและขั บ เคลื่ อ นนโยบายด า นสุ ข ภาพโลก
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
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สาธารณสุขและขาราชการระดับสูงจากประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลก ๑๙๔ ประเทศ สาระสําคัญของ
การประชุมที่เกี่ยวของกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สรุปไดดังนี้
(1) ศาสตราจารย ค ลิ นิ กเกี ย รติ คุ ณ นายแพทย ป ย ะสกล สกลสั ต ยาทร รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงสาธารณสุขเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยและไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุมภายใตหัวขอ “หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา: โดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง” (Universal Health Coverage: Leaving No – one Behind)
วารัฐ บาลไทยใหความสําคั ญในดานการรั กษาพยาบาล โดยตั้งแตป 2518 ไดจัด สรรงบประมาณสํ าหรั บ
สงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนการวางรากฐานการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง การสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ดีของประเทศไทยจะประสบ
ความสําเร็จไดจําเปนตองมีพันธสัญญาทางการเมือง ความเปนเจาของรวมกันของประชาชน ความพอเพียง
และความเทา เที ย มกั น ของระบบสุ ขภาพ และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ระบบธรรมาภิบ าลที่ดีทําใหประชาชน
สามารถเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม โดยประเทศไทยพรอมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณและ
เรียนรูนวัตกรรมทางสังคมจากประเทศอื่นๆ เพื่อจะไดขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถวนหนาไปดวยกัน
(2) การสาธารณสุขมูลฐานมุงสูการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Primary Health Care
towards Universal Health Coverage) อันมีสาระสําคัญ คือ หลังจากครบ 40 ป ของการดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานตามปฏิญญาอัลมา-อตา (Declaration of Alma-Ata) แมจะมีความกาวหนาอยางมาก
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและแบบแผนของการเกิดโรคโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ของโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมถึงปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม สภาพภูมิอากาศ จนถึงป พ.ศ. 2561 รัฐบาล
ประเทศตางๆ ไดรับมติตามปฏิญญาอัสตานา (Declaration of Astana) โดยใหคํามั่นวาจะสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UHC) และการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 3: ทุกคนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี) โดยใชการสาธารณสุขมูลฐาน (PHC) มีจุดเนนหลัก
3 ประการ คือ 1) กําหนดนโยบายสรางสุขภาพดีในทุกภาคสวน 2) เสริมสรางศักยภาพของประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่นในการจัดการสุขภาพ และ 3) เพิ่มขีดความสามารถของการจัดบริการปฐมภูมิโดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง เทาเทียมทางเพศ เปนที่ยอมรับ เขาถึงงาย ราคาเหมาะสม ใหบริการอยางตอเนื่อง บูรณาการ
ตลอดชวงวัย
(3) Community Health workers delivering primary health care: opportunities
and challenges อันมีสาระสําคัญ คือ ความเปนมาปฏิญญาอัสตานา ในการประชุมระดับโลกดานการ
สาธารณสุขมูลฐาน : จากปฏิญญาอัลมา-อตาสูการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UHC) และเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ เมืองอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหวางวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 การ
รับรองขอความในพันธะสัญญาตามความปรารถนาแหงปฏิญญาอัลมา - อตา เมื่อป พ.ศ. 2521 และเพื่อให
บรรลุ SDGs และ UHC ซึ่งไดจัดทําเปนปฏิญญาฉบับนี้ขึ้น มองภาพในอนาคตวาภาครัฐและสังคม จะตองให
ความสําคัญในการส งเสริ ม คุ มครองสุขภาพ และสุขภาวะของประชาชน การสาธารณสุขมูลฐานและการ
บริการดานสุขภาพ จะตองมีคุณภาพสูง ปลอดภัย ครอบคลุม เขาถึงบริการงาย และราคาเหมาะสม บุคคลากร
มีทักษะชํานาญ กระตือรือรน ประชาชนและชุมชน จะตองไดรับเสริมพลังและมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ
ภาคเครือขายและผูเกี่ ยวข อง จะตองให การสนับ สนุน ที่ดีตอนโยบายยุทธศาสตรการพั ฒนา และแผนการ
ดําเนินงานของประเทศ นอกจากนี้ WHO ไดจัดทํา Guidelines on health policy and system support
to optimize community health worker program มีสาระสําคัญเกี่ยวกับกลวิธีการพัฒนาความเขมแข็ง
ของ CHW ตั้ ง แต ก ารคั ด เลื อ กการให ค วามรู การว า จ า ง การบริ ห ารจั ด การ การนิ เ ทศติ ด ตาม และ
ความกาวหนา ในอาชีพ เปนตน ซึ่ง guidelines จะเปนประโยชนสําหรับประเทศตางๆ ในการปรับปรุง
คุณภาพ frontline services ที่ดําเนินการโดย CHW ประเทศสมาชิกรับรองรางมติ และเห็นดวยกับการบูรณา
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การ CHW เขาสูระบบสุขภาพและใหเปนนโยบายระดับชาติเพื่อดําเนินงาน PHC รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน
ทรัพยากรและใหความรู ฝกอบรมเพิ่มทักษะ CHW ในการทํางาน Primary Care เพื่อใหเกิด UHC โดยเฉพาะ
เรื่อง อนามัยแมและเด็ก ชวยลดอัตรามารดาตาย ลดการขาดสารอาหารในเด็ก และโรคไมติดตอ โปรแกรม
การพัฒนา CHW ควรเปนการดําเนินการรวมกันของหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุน ควรมีการนิเทศ
ติดตาม กํากับและประเมินผล ประเทศ Timor Leste เปนผูแทนของ SEAR ในการเสนอราง Regional One
Voice เพื่อรับรองรางมติ โดยเสนอประเด็นสําคัญ ไดแก ใหดําเนินการตาม WHO Global Strategy on
Human Resource for Health: workforce 2030 ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานตาม “UN High-level
Commission on Health Employment and Economic Growth” และใหตระหนักวา CHW มีบทบาท
สําคัญใน frontline health services ดานการปองกัน สงเสริม ฟนฟู รวมถึงเปนจุดแรกของการใหความ
ชวยเหลือกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และเห็นวาการบูรณาการ CHW เขาสูระบบบริการสุขภาพของประเทศ
เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหเกิดการเขาถึงบริการสุขภาพและเกิดความยั่งยืนของ frontline services ขอบเขตการ
ดําเนินงานฝกอบรมขึ้นอยูกับบริบทของแตละประเทศ และผลลัพธที่ตองการใหเกิดตาม guideline ซึ่งมีการ
จัดทําอยางเปนระบบเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง สิ่งสําคัญคือ CHW เปนสวนหนึ่งของกําลังคนดานสุขภาพมี
ความจําเปนตองไดรับการฝกอบรมและสนับสนุนเพื่อใหบริการในฐานะสวนหนึ่งของทีม การเปลี่ยนแปลงนี้
ตองใชเวลาและปรับตามสถานการณจริงของแตละประเทศ ระบบขอมูลเกี่ยวกับ CHW ยังมีขอจํากัดและยังไม
มีมาตรฐาน ซึ่งทําใหยากตอการกําหนดนโยบายการพัฒนา ประเทศ SEAR commit ที่จะปรับปรุงขอมูล
CHW สุดทายนี้ ประเทศสมาชิกรับรองรางมติ EB 144.R9 และสนับสนุนขอเสนอเรื่องการรายงานรางมตินี้
พรอมกับการรายงาน Workforce 2030
2. ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข
1) สนับสนุนจัดทําแผนแมบทการสาธารณสุขมูลฐานระดับชาติสอดคลองกับยุทธศาสตรดาน
สุขภาพของประเทศ ๒๐ ป เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการพัฒนา CHW โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเปนเจาภาพหลักจัดทําแผนแมบท และทําความรวมมือกับภาคี และกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อจัดใหเปน
แผนระดับชาติ
2) กําหนดใหการพัฒนา CHW เปนกลยุทธสําคัญ ในแผนฯ ใชแผนฯเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา CHW ของประเทศ รวมถึงการนําแผนไปสูการฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
3) ประเทศไทยและประเทศใน South East Asia Region รวมมือและชวยเหลือพัฒนา
ศักยภาพกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ เสริมสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณรื่องระบบการ
พัฒนา CHW ในงาน PHC สู UHC ทั้งในเชิงกระบวนการพัฒนาและเทคนิคเชิงวิชาการ
8.7 การประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (CCS) และการประชุมที่เกี่ยวของ
ครั้งที่ 91 ระหวางวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
1. ความเปนมา
ตามที่ กระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีหนังสือเชิญผูแทนกระทรวง
สาธารณสุขเขารวมประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน (CCS) และการประชุมที่เกี่ยวของ
ครั้งที่ 91 ระหวางวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่งการ
ประชุมขางตนจะมีการหารือสรุปผลความตกลงทางการคาบริการอาเซียน (ATISA) และสถานะลาสุดหลังการ
ลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันเปดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน
(AFAS) รวมทั้งมีการประชุมคณะทํางาน MRAs และคณะทํางานรายสาขาบริการตางๆ ซึ่ งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสงผูแทนที่เกี่ยวของกับภารกิจการเคลื่อนยายของผู
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) ซึ่งมีผูแทนเขารวมการประชุมจํานวน 2 ราย
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ไดแก (1) นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ และ (2) นางสาวงามเนตร เอี่ยม
นาคะ นักวิช าการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิล ปะ สามารถสรุ ป
รายงานการประชุมคณะทางานสาขาบริการสุขภาพอาเซียน รายละเอียดดังนี้
1) คณะทํางานความรวมมือสาขาแพทย รายงานมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 23 ดังนี้
- การตกลงยอมรับรวมกลไกการเคลื่อนยายผูประกอบวิชาชีพแพทย ฉบับสมบูรณ
- ขอกําหนดการออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพชั่วคราวสําหรับแพทยเคลื่อนยาย
- แนวทางจัดการปญหากําลังคนสาขาแพทยเกินความตองการ (over-supply) คุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพ และการผลิตเกินความตองการ (over-production) โดยมอบหมายประเทศมาเลเซีย
นําเสนอแบบอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการปญหาดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 24 ตอไป
- ความตกลงรวมดานการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยผูรับบริการ คุณภาพบริการและ
สมรรถนะหลักของผูประกอบวิชาชีพแพทยแหงอาเซียน
- การหารื อ แนวทางปฏิ บั ติ ด า นการกํ า หนดมาตรฐานการแพทย เ สริ ม ความงามและ
Stem Cell โดยการนําเสนอแนวทางควบคุมมาตรฐาน Stem Cell ของสหภาพเมียนมา
2) คณะทํางานความรวมมือสาขาทันตแพทย รายงานมติการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 22 ดังนี้
- การกํ า หนดมาตรฐานสมรรถนะหลั ก สํ า หรั บ หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตร (ASEAN
Common Competency Standards for Dental Undergraduate Education; TWG-ACCSDUE) และ
การกําหนดคาเรียนคุณวุฒิวิชาชีพที่จะใชในการเผยแพรผานทาง ASEAN website รวมทั้งการใชคํายอ
สมรรถนะหลักของทันตแพทยสําหรับคณะทํางานฯ
- รายงานผลการประชุ มเวทีนักศึกษาทั นตแพทย แห งอาเซี ยน เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม
2561 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือสถาบันทันตแพทยศาสตรของประชาคมอาเซียน
- ขอกําหนดทางจรรยาบรรณทันตแพทย (Ethics in Dental Professionalism) นําเสนอ
แบบอยางการปฏิบัติโดยประเทศอินโดนีเซีย
- การตกลงยอมรั บ กลไกการเคลื่ อ นย า ยทั น ตแพทย ข องประชาคมอาเซี ย น (mobility
flowchart) ซึ่งไดรับความเห็นชอบรวมกันของสภาวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทันตแพทยโดยการรับรอง
ของรัฐบาลแตละประเทศสมาชิกอาเซียน
- TWG-ACCSDUE รับประเด็น การพัฒนาระบบการสอบคุณสมบั ติทัน ตแพทยอาเซีย น
(qualifying examination) ตามแนวทางที่ประเทศสมาชิกตกลงรวมกัน ไวพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป โดย
ในเบื้องตน ประเทศสมาชิกตกลงยอมรับ ASEAN Minimum Common Competency Standards เปน
แนวทางปฏิบัติสากลของอาเซียน
- ความเห็นชอบตอการพัฒนาขอมูลเชิงสถิติ ของผูประกอบวิชาชีพทันตแพทยในอาเซีย น
รวมทั้ง การขอหารือกับคณะทางานสาขาบริการสุขภาพอาเซียน (HSSWG) เพื่อพิจารณา 1) การอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพชั่วคราวของผูประกอบวิชาชีพสาขาอื่นๆ 2) การเคลื่อนยายของบุคลากรสาขาบริการอื่นๆที่
ไมใชผูประกอบวิชาชีพ ตามที่ประเทศสมาชิกนําเสนอ 3) การจัดทํารายงานและขอมูลสถิติกําลังคนรายป
โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแต 31 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
3) คณะทํางานความรวมมือสาขาพยาบาล
- สาระสําคัญของการกําหนด 5 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของพยาบาล
วิชาชีพที่ประเทศสมาชิกยอมรับใหสามารถเคลื่อนยายเสรีไดในประชาคมอาเซียน โดยประเทศสมาชิกตกลง
รวมกันวาจะกําหนดสมรรถนะหลักนี้ใหเปน National Qualifications Framework (NQF) สําหรับพยาบาล
วิชาชีพของประเทศ
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ของอาเซียน

- หลักสูตรการเรียน การสอนและการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพที่เปนสากล

- ความร ว มมื อ เครื อ ข า ยการพั ฒ นาศั ก ยภาพพยาบาลอาเซี ย น โดยความร ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาและหนวยงาน/องคกร/กลไกที่เกี่ยวของ
4) แผนการดํ า เนิ น งานคณะทํ า งานสาขาบริ ก ารสุ ข ภาพอาเซี ย น 2559-2568
(HSSWG WORK PLAN 2016 – 2025)
- แผนยุทธศาสตร Health Tourism และ e-Healthcare Services
- การนําเสนอแบบอยางการปฏิบัติที่ดีของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียดานการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะรวม 2 ประการคือ การสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ และการไมดําเนินกิจการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ
- การนําเสนอแบบอยางการปฏิบัติที่ดีดาน eHealthcare Services ของประเทศมาเลเซีย
และฟลิปปนส โดยที่ประชุมมีความเห็นรวมกันในประเด็น 1) ระบบจัดการการรั่วไหลของขอมูลสุขภาพสวน
บุคคล 2) กําหนดนิยาม eHealthcare Services ที่ชัดเจน รวมทั้งขอกําหนดการใชขอมูลรวมกันระหวาง
ประเทศสมาชิก 3) ขอบเขต eHealthcare Services ที่ตองสอดคลองกับกฎเกณฑ เงื่อนไขและจรรยาบรรณ
วิชาชีพสาขาบริการสุขภาพ
- ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให ป ระเทศไทยนํ า เสนอความก า วหน า การดํ า เนิ น งานด า น
eHealthcare Service และ Health Tourism ในการประชุมครั้งตอไป
5) ASEAN Healthcare Services Website
- การประชุมอาเซียน เพื่อเปดใช website www.aseanhealthcare.org อยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
- การปรับปรุงขอมูลผูดูแลระบบ website ของแตละประเทศสมาชิก โดยมีชองทางขอความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ website คือ helpdesk.ahcs@gmail.com
- ที่ประชุมมอบหมายใหทุกประเทศสมาชิก ใหปรับปรุงขอมูลการเคลื่อนยายของผูประกอบ
วิชาชีพภายใต MRAs ใหเปนปจจุบัน กอนการประชุม HSSWG ครั้งที่ 46
- การปรับปรุงขอมูล คณะทํางานรายประเทศ
2. แนวทางการดําเนินงาน
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพ
สาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs)
ภายใตกรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565 และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานดาน
e-Healthcare Service และ Health Tourism ของประเทศไทย
2.2 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN
Healthcare Services Website) เพื่อบริหารจัดการขอมูลนําเขาเว็บไซตบริการสุขภาพอาเซียน ในการ
ปรับปรุงขอมูลการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพตามขอตกลงอาเซียน (MRAs) ใหเปนปจจุบัน
และรวบรวมปญหาการนําเขาขอมูลลงบนเว็บไซต
2.3 แปลยุทธศาสตรรองรับการเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย
และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใตกรอบการคาบริการ
สุขภาพอาเซียนป พ.ศ. 2561 – 2565 เปนฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อนําเขาขอมูลในเว็บไซตบริการสุขภาพ
อาเซียน
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8.8 โครงการบูร ณาการความรวมมืองานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อชุมชนระหว างประเทศ
ปงบประมาณ 2562 ระหวางวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
1. กิจกรรมสําคัญระหวางการเดินทางไปราชการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
1.1 ประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะผูแทน Japan Red Cross Society General
Welfare Center และเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนยผูสูงอายุ เมื่อวันจันทรที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ Japan Red Cross Society General Welfare Center
แนวทางการดําเนินงานตอ
1) พัฒนาองคความรู เทคโนโลยีการดูแลผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาบุคลากรในมิติการดูแลผูสูงอายุ
3) พั ฒ นารู ป แบบสถานบริ ก ารเพื่ อ รองรั บ ผู สู ง อายุ อ ย า งยั่ ง ยื น โดยเน น อารยสถาป ต ย
(Universal Design)

1.2 เขาเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อประชุมปรึกษาหารือระดับนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
แนวทางการดําเนินงานตอ
1) พั ฒ นามาตรฐานการดู แ ลผู สู ง อายุ โดยแบ ง เป น (1) โรงพยาบาลผู สู ง อายุ เพื่ อ การ
รักษาพยาบาล และ (2) สถานบริบาลผูสูงอายุ (Day Care Service) เพื่อการบําบัดและฟนฟู
2) พัฒนาตนแบบการดูแลผูสูงอายุที่มีคุณภาพโดยใชชุมชนเปนฐานในประเทศไทยโดยใช
Model ของประเทศญี่ปุนเปนตนแบบ
3) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อการดูแลผูสูงอายุ
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1.3 ประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะผูแทน กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
ญี่ปุน (Ministry of Health, Labor and Welfare) เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา
10.00 – 12.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
แนวทางการดําเนินงานตอ
1) บูรณาการความรวมมือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิสําหรับผูสูงอายุ
2) พิ จ ารณาความเป น ไปได ใ นการยอมรั บ กฎ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การดู แ ล
ผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน เพื่อนํามาวางระบบและตอยอดในประเทศไทย
3) พัฒนาหลักประกันสุขภาพสังคมสูงอายุในประเทศไทย

1.4 ประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะผูแทน Faculty of International Liberal Arts,
Juntendo University ดานระบบการดูแลผูสูงอายุในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ Juntendo University
ประเด็นสําคัญ
Dr. Myo Nyein Aung (Associate Professor, Juntendo University) ไดทําการศึกษา
เรื่อง “Community Integrated intermediary care : Current Aging Project in Thailand” โดยพื้นที่
เป า หมายที่ใช ในการศึกษา คื อ จั งหวั ดเชี ยงใหม ประเทศไทย โดยคาดหวังวาจะสงเสริมใหเปน นโยบาย
ระดับชาติโดยใชงานวิจัยชิ้นนี้ 1) เพื่อดูแลผูสูงอายุสําหรับ Intermediary Care ในชุมชน 2) เพื่อโปรโมท
ตนทุนการดูแลผูสูงอายุที่บานและในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อปองกันโรคและสงเสริมดานสุขภาพ
Dr. Hirotake Mori (Lecture, Faculty of Medicine) ไดทําการศึกษา เรื่อง “To link
community medicine between Japan and Thailand” โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และการศึกษาดานเวชศาสตรเขตรอน 2) เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูดานเวชศาสตรเขตรอนสําหรับแพทยชาว
ญี่ปุน และ 3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเวชศาสตรชุมชนระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
Dr. Yoshihisa Shirayama (Associate Professor, Juntendo University) ทําวิจัยรวมกับ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ASEAN Institute for Health Development (AIHD)
โดยมุงเนนการพัฒนาสุขภาพของประชากรในประเทศไทย การติดตามและประเมินผลการบริการดานสุขภาพ
และวิเคราะหขอมูลดานระบบบริการสุขภาพและนโยบายดานสุขภาพระดับนานาชาติ
Mr. Shohei Kuniya เปนอาสาสมัครนักกิจกรรมบําบัดและนักกายภาพบําบัดมา ของ JICA
ประเทศญี่ปุน ถูกสงตัวใหมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดลงพื้นที่ในการออกเยี่ยม
บานพบวา ปญหาผูสูงอายุที่อยูบานไมคอยออกกําลังกาย ซึ่งผูดูแลอาจจะไมมีเวลา ทําใหสุขภาพของผูสูงอายุ
ในดานของการชวยเหลือตัวเองลดลง จึงไดเสนอแนวคิดการทํา Day Care โดยการใชองคความรูการดูแล
ผูสูงอายุของประเทศญี่ปุนมาปรับใช โดยการดึงผูสูงอายุออกมาจากบานเพื่อใหมาทํากิจกรรม โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชนเปนฐาน จนกอตั้งเปนศูนยฟนฟูผูสูงอายุโพธาราม (Photharam Day Care Center)
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ตั้ ง อยู ที่ อํ า เภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยมี จิ ต อาสา เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข และเทศบาลเมื อ ง
โพธารามดําเนินงานรวมกัน

1.5 ประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะผูแทน The Juntendo Tokyo Koto Geriatric
Medical Center ดานระบบการดูแลผูสูงอายุ ในประเทศญี่ ปุนและประเทศไทย เมื่อวั นพุธ ที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ The Juntendo Tokyo Koto Geriatric
Medical Center
แนวทางการดําเนินงานตอ
1) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุระหวางกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ Juntendo University ประเทศญี่ปุน
2) บูรณาการความรวมมือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
3) พัฒนางานวิจัยรวมกันดานระบบการดูแลผูสูงอายุ
4) จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยดานระบบการดูแลผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน
5) แลกเปลี่ยนองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือทางการแพทย เพื่อการดูแลผูสูงอายุ
6) แลกเปลี่ยนดานการพัฒนาบุคลากรในมิติการดูแลผูสูงอายุ
7) ศึกษาตนแบบอารยสถาปตยเพื่อผูสูงอายุ (Universal Design) เพื่อมาตอยอดในประเทศไทย
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1.6 ประชุมเพื่อสรุปผลการเรียนรูโครงการบูรณาการเสริมสรางความรวมมือภาครัฐและ
เอกชนในการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู สู ง อายุ ณ กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ น เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 11
กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ TOKYO METROPOLITAN IKEBUKURO HOTEL
แนวทางการดําเนินงานตอ
1) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุระหวางกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ Juntendo University ประเทศญี่ปุน เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูลดานงานวิจัยการดูแลผูสูงอายุ
2) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความรวมมือดานบริหาร
จั ด การระบบการดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นระบบการดู แ ล
ผูสูงอายุ
3) พัฒนาตนแบบในการดูแลผูสูงอายุที่มีคุณภาพโดยใช
ชุมชนเปนฐานของประเทศญี่ปุน มาปรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการทํา งานให กั บ หน ว ยงาน และพื้ น ที่ เ พื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นางาน
สาธารณสุขมูลฐานรองรับสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
4) การบริหารจัดการดาน Long term Care เพื่อรองรับผูสูงอายุอยางยั่งยืน
5) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการดําเนินงานในระบบปฐมภูมิ
ขอเสนอแนะ (ตอกระทรวงสาธารณสุข) ในการดําเนินการตอไป
1) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุระหวางกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ Juntendo University ประเทศญี่ปุน เพื่อสรางความ
รวมมือในการพัฒนาการใหบริการดานระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
2) พั ฒ นามาตรฐานการดู แ ลผูสู งอายุ ในชุ มชน ระบบบริ การด านสุ ขภาพและสวั ส ดิ การ
ใหเชื่อมตอกับหนวยบริการทุกระดับอยางไรรอยตอ
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุ งานวิจัยดานระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพื่อใชในการ
วางแผนและติดตามประเมินผล
4) พัฒ นาพื้น ที่ตน แบบในการดูแลผูสู งอายุที่มีความพรอมโดยใชชุ มชนเปนฐาน (จังหวั ด
ลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ) โดยใชรูปแบบของประเทศญี่ปุนมาปรับใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนอยางยั่งยืน
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย อาสาสมัครสาธารณสุข ในมิติการดูแลผูสูงอา
6) พั ฒ นาองค ค วามรู นวั ต กรรม เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย อารยสถาป ต ย
(Universal Designแ เพื่อการดูแลผูสูงอายุ
7) จั ด ตั้ ง ศู น ย ดู แลผู สู งอายุใ นชุ มชนอยา งยั่ งยืน เพื่อ ลดภาระคา ใชจ ายดา นสุ ขภาพของ
ครอบครัวและสถานประกอบการภาครัฐ
8.9 โครงการเผยแพร บ ริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานของประเทศไทยด า น
Medical and Wellness Tourism ในงานทองเที่ยวระดับโลก ในลักษณะการเขารวม Roadshow /
Trade Fair และ Business matching รวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ ระหวางวันที่ 29
กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
1. ความเปนมา
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนหนวยงานหลักในการบริหาร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ซึ่งผาน
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การอนุ มัติจากคณะรั ฐมนตรี แล วเมื่ อวั นที่ 13 กั นยายน พ.ศ. 2559 แบ งออกเปน 4 ผลผลิ ตหลั ก คือ 1)
ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
3) ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product
Hub) และอยูในอุตสาหกรรมใหมที่มีลักษณะเปน S Curve โดยอุตสาหกรรมใหมนี้ จะเปนกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ งการตอยอดจากอุ ตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่ มรายได ของประชากรได
ประมาณรอยละ 70 จากเปาหมาย สวนอีกรอยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม การดําเนินงานตามนโยบาย
Medical Hub ประสบผลสําเร็จเปนอยางดียิ่ง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ไดบูรณาการทํางานรวมกันในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดาน
Medical and Wellness Tourism โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางดานสุขภาพนานาชาติ ซึ่งแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธาน มา
ตั้งแตป พ.ศ. 2558 มีผลการดําเนินตามนโยบายในลักษณะ Quick Win ที่สําคัญ รวมทั้งมีกิจกรรมทําการ
ประชาสั มพั น ธ ค วามพร อมของประเทศไทยในการเปน ศูน ย กลางบริการสุ ขภาพในระดับ โลกรว มกับ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยทั้งในประเทศและตางประเทศมาโดยตลอด ประชาชนจากกลุมประเทศสมาชิก EU
ไดใหความนิยมในการเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเปนจํานวนมาก จากความพรอมในดาน
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล แตพบปญหาคือการเบิกจายคารักษาพยาบาลโดยตรงจากรัฐบาลกลางหรือ
ทองถิ่น (Reimbursement) ที่ยังไมสามารถดําเนินการไดนอก EU จึงอาจทําใหเกิดปญหาดานคาใชจายหรือ
หนี้สูญกับสถานพยาบาล ปจจุบันมีการเปดดําเนินการธุรกิจนวดไทย/ สปาไทย ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เปนจํานวนมาก ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ และผูใหบริการ ใหมี
องคความรูการใหบริการที่ถูกตอง/ สรางเครือขายชาวไทยเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอบริการนวดไทย รวมทั้ง
ประเทศไทยได มี กฏหมายรองรั บ รองรั บ การควบคุ มกํ า กั บ คุ ณภาพมาตรฐาน คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และการยกระดับขีดความสามารถตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพในตางประเทศ รวมทั้งมีสมาคมนวดไทยและสปาไทยที่เขมแข็งอยูแลวในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รวม 2 แหง ซึ่งมีสมาชิกเปนผูประกอบการชาวไทยที่เปดดําเนินการในธุรกิจสุขภาพ อุตสาหกรรมดานเครื่องมือ
แพทยของไทยมีการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นจากความตองการในตลาดโลก เพื่อรองรับกระแสความใสใจในการดูแล
สุขภาพ แตยังพบปญหาด านการมีศูนยทดสอบเครื่ องมื อแพทยที่มีมาตรฐานสากลและมีบริการครบวงจร ใน
ประเทศไทย ซึ่งบางสวนผูประกอบการจะตองสง Prototype ไปทดสอบที่ตางประเทศ อาทิ เชน สิงคโปร
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จึงสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยของไทยเปน
อย างมาก กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ไดเห็น ถึงความสําคัญ และสอดคลองกับ เจตนารมณของนโยบาย
Medical Hub และภารกิจสําคัญของหนวยงานรัฐบาลไทยกับตางประเทศ จึงไดจัดทําโปรแกรมการเดินทาง
มาราชการเพื่อประชุมรวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอรลิน เกี่ยวกับนโยบาย Medical and
Wellness Tourism / Long Stay การประชุมรวมกับหนวยงานสําคัญของรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ภาคเอกชน/ สมาคมและผูประกอบการชาวไทยในธุรกิจสุขภาพ ดังนั้น การเดินทางมาราชการในครั้งนี้จะทํา
ใหกลุมเปาหมาย/หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลสําคัญ และเตรียมการพัฒนาความรวมมือในการ
เสริมสรางขีดความสามารถรองรับอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทยในเวทีโลก
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 บูรณาการนโยบาย Medical Hub รวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐ
เยอรมนีและทีมไทยแลนด
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2.2 การเจรจาเรื่องการเบิกจายคารักษาพยาบาล (Reimbursement) กรณีสงผูปวยชาว
เยอรมันมารับการรักษาพยาบาลในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือในสถานพยาบาลของไทย ทั้งในชุดสิทธิ
ประโยชนและนอกสิทธิประโยชน
2.3 เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของสมาคมนวดไทย สปาไทยในสหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ใหมีความพรอมในการเปนสถาบันการศึกษาและรวมการตรวจรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในตางประเทศ
2.4 พัฒนาความรวมมือกับ Laboratory testing ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อนํามา
ยกระดับหนวยบริการในประเทศไทยใหมีบริการครบวงจร และเปนมาตรฐานสากล
3. ระบบหลักประกันสุขภาพในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีหลักประกันสุขภาพที่เปนระบบประกันสังคม (Social Security
System) ซึ่งมี วัตถุ ประสงคให ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูง โดยไม
สิ้นเปลืองกําลังทรัพย รวมถึง ไมจํากัดอายุ เพศ สถานภาพ รายได และความเสี่ยงทางสุขภาพของแตละบุคคล
ทั้งนี้ ประชากรเยอรมันทุกคนตองทําประกันสุขภาพ โดยรอยละ 90 ของประชากรทั้งหมด ตองทําประกันกับ
“กองทุนประกันสุขภาพภาคบังคับ (Statutory Health Insurance Funds) ที่มีอยูทั่วประเทศ ในขณะที่รอย
ละ 9 ของประชากรที่ เ หลื อ ต อ งทํ า ประกั น กั บ บริ ษั ท ประกั น เอกชน ระบบประกั น สั ง คม ประกอบด ว ย
4 ประการ ดังนี้
1) ความสมานฉันท (Solidarity) โดยสมาชิกทุกคนตองเกื้อหนุนค้ําจุนกันและกัน กลาวคือ
ผูที่มีรายไดมากกวาตองใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่มีรายไดนอยกวา ผูมีงานทําตองใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูไมมีรายได ผูออนวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงตองใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูสูงวัยที่เจ็บไขได
ปวย และผูท่ีมีสถานภาพโสดตองใหความชวยเหลือแกผูที่มีครอบครัวและเด็กเล็ก เปนตน ทั้งนี้ ปริมาณของ
เงินที่นําเขากองทุน ควรเพิ่มขึ้นตามกําลังทรัพยของแตละบุคคลดวย
2) การระดมทุนดวยเงินสมทบ (Contribution financing) ซึ่งลูกจางและผูเกษียณอายุที่มี
รายไดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวตามกฎหมาย ตองเขารวมกองทุนประกันสุขภาพภาคบังคับทุกคน ในขณะที่ผูมี
รายได มากกวาเกณฑ สามารถเขารวมกองทุนประกัน สุขภาพหรือทําประกันกับ บริษัทประกันสุขภาพของ
เอกชนก็ได โดยเบี้ยประกันของสมาชิกแตละคน ที่นํามาเปนเงินสมทบในกองทุนผูปวย (Sickness fund) จะมี
ที่มาจากการหักเงินคาจาง (Payroll deductions) ของลูกจาง แบะนายจาง ในสัดสวนที่เทาเทียมกัน
3) ความคุมครองแบบเต็มรูปแบบ (Comprehensive coverage) โดยกองทุนประกัน
สุขภาพครอบคลุมบริการที่หลากหลาย ตั้งแตการตรวจสุขภาพเชิงปองกัน การบําบัดรักษาโรค การจัดหายา
การจัดเตรียมอุปกรณทางการแพทย การดูแลรักษาในโรงพยาบาล จนถึงเวชศาสตรฟนฟู ซึ่งผูปวยสามารถ
เลือกรับบริการจากแพทยและทันตแพทยทุกคนที่อยูในระบบกองทุนประกันสุขภาพอยางอิสระ
4) การกํากับและควบคุมตนเองขององคกร (Self – governancy) โดยรัฐบาลมีหนาที่ออก
กฎหมายและวางแนวทางสําหรับองคกรดานสาธารณสุข ในขณะที่บริการดานสุขภาพจะมอบหมายใหองคการ
นอกภาครั ฐเปน ผู ควบคุ มและบริ หารจั ดการ อาทิ สมาคมแพทย และสมาคมโรงพยาบาล เปน ตน ดังนั้น
องคกรภาครัฐจึงไมมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของระบบประกันสุขภาพในเยอรมนี
4. ขอเสนอเชิงนโยบาย
4.1 สงเสริมใหสมาคมนวดไทย สปาไทย ในเยอรมันและสวิสเซอรแลนด มีความพรอมใน
การรวมเปน Certify Body ในการรวมตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในตางประเทศ
ร ว มกั บ กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ข ภาพ และสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยในต างประเทศ โดยดํ า เนิ น การตาม
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในตางประเทศ พ.ศ. 2559 เมื่อตรวจประเมินเบื้องตนเรียบรอยแลว
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ใหสมาคมและชมรวมนวดไทย สปาไทยในตางประเทศ สงผลการตรวจประเมินดังกลาวมายังกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เพื่อนําผลเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในต างประเทศ หากผลการพิ จ ารณาเป น ไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดให สถานประกอบการฯ ก็จ ะไดรั บ
ใบรับรองมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพหรือสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีผล 3 ป รวมทั้งทําหนาที่ในการเยี่ยมสํารวจ
ระหวางปที่ใบรับรองมีผลบังคับใช
4.2 เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหผลิตพนักงานผูใหบริการในหลักสูตรกลางที่ไดรับ
รองตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ พ.ศ. 2559 รวม 11 หลั ก สู ต รกลาง โดยใบ
ประกาศนียบัตรทีผ่ ูรับการอบรมไดรับ สามารถนําประกาศนียบัตรที่ไดรับมาทํางาน/ ประกอบอาชีพในไทยได
อยางถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาจะใชหลักเกณฑของกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งมีตนแบบอยูแลว 1 แหง ที่สมาพันธรัฐสวิส
4.3 จัดทําแนวทางสงเสริมพัฒนาใหผูประกอบการชาวไทยที่เปดดําเนินการธุรกิจนวดไทย
สปาไทย มี ค วามพร อ มและสนใจเข า รั บ การตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพใน
ตางประเทศ
4.4 พิจารณาการจัดสอบ Spa Manager ในเยอมันและสวิสเซอรแลนด
4.5 พิจารณาความตองการเรงดวนที่ตองดําเนินการในการสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพไทย
ในเยอรมันของผูประกอบการชาวเยอรมัน
4.6 พิจารณาแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑรวมกันระหวางรัฐบาลไทยกับหนวยงานหลัก
ของเยอรมนี ในการอนุญาตใหพลเมืองชาวเยอรมันมาใชบริการดาน Wellness หรือ Rehabilitation เชน
การนวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ แลวสามารถเบิกคาใชจายไดจากกองทุนหลักหรือจากบริษัทประกัน
สุขภาพภาคเอกชน โดยเบื้องตนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะตองมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่กําหนดอยาง
ครบถวน
4.7 พิจารณาแนวทางการใหพนักงานสปาเพื่อสุขภาพและนวดไทย ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเกณฑ ที่กํา หนด ให ส ามารถเข า มาทํ า งานอยางถูกตอ งตามกฎหมายในเยอรมัน ซึ่งเปน การสงผลต อ
ภาพลั ก ษณ แ ละการเติ บ โตของธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพไทยในเยอรมั น และสหภาพยุ โ รป รวมทั้ ง จะทํ า ให
ชาวตางชาติเชื่อมั่น ยอมรับในคุณภาพ และมาตรฐานฝมือในการทํางาน และเปนการเผยแพรภูมิปญญาไทยใน
ยุโรป ตลอดจนลดปญหาการลักลอบเขามาทํางานแบบผิดกฎหมาย และกระบวนการคามนุษย
4.8 พิจารณาการนําเขาสมุนไพรเพื่อประกอบเมนูบริการที่ถูกกฎหมาย
8.10 งานเทศกาลไทย ณ กรุงฮานอย ประจําป 2562 (Thai Festival 2019 : Local Best,
Global Taste) ระหวางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. ความเปนมา
ตามหนั ง สื อ กระทรวงการต า งประเทศ ที่ กต.
0702.1/ว 905 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 แจงวา สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ไดกําหนดจัดงานเทศกาลไทย
ณ กรุ งฮานอน ประจําป 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพร
ภาพลั กษณ และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องไทยสู ส ายตาประชาชนชาว
เวียดนามผานกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การจําหนายสินคา
และบริการของไทย โดยมีผูเขารวมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ของเวียดนาม คณะทูตานุทูต และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯมีความประสงคจะเผยแพร
ศักยภาพดานสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพ นวดไทย สปา และสมุนะร เพื่อสราง
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โอกาสทางธุ ร กิ จ ให กับ ธุ ร กิ จ ด านสาธารณสุ ข ของไทย ระหว างวั น ที่ 23 – 25 สิ ง หาคม 2562
ณ หางสรรพสินคา AEON กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเวียดนามเปนกลุมเปาหมายที่มี
ผูรับ บริ การชาวตางชาติ มีศักยภาพในการซื้อสูง ตอบโจทยผ ลผลิต ตามแผนยุทธศาสตร ชาติ และเปน การ
สนับสนุนการดําเนินภารกิจตามนโยบาย Medical Hub อยางมีประสิทธิภาพดวยดีเสมอมา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จึงไดอนุมัติใหผูบริหารและขาราชการ จํานวน 3 ราย ไดแก (1) นายแพทยภัทรพล จึงสมเจต
ไพศาล ผูชวยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2) นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงาน
สนั บ สนุ น บริการสุขภาพเขต 5 ราชบุ รี และ (3) นางสาวภาวิณี สังขบูร ณ นักวิเทศสัมพัน ธชํานาญการ
กองสุขภาพระหวางประเทศ เขารวมงานเทศกาลไทยดังกลาว
2. ผลการดําเนินงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมกับสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย
จัดกิจกรรม Health & Wellness Talk เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา
13.30 น. ณ โรงแรม Melia Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเปน
กิ จ กรรมหนึ่ ง ในงานเทศกาลไทย ณ กรุ ง ฮานอย ประจํ า ป 2562 (Thai
Festival 2019 : Local Best, Global Taste) ระหวางวันที่ 23 – 25
สิงหาคม 2562 ณ หาง AEON SHOPPING MALL LONG BIEN, HANOI
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยผูชวยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะจากกรมฯ นําคณะผูบริหาร
และเจาหนาที่จากสถานพยาบาลเอกชนชั้นนําและกลุมผูประกอบการสปาไทย จํานวน 10 แหง ไดแก (1)
โรงพยาบาลพญาไท 2 (2) โรงพยาบาล บี เอ็น เอช (3) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (4) โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร (5) โรงพยาบาลปยเวท (6) โรงพยาบาลเวชธานี (7) คลินิกความงาม Phoenix by Dr.Joop (8)
Pattaya Dolphinarium (9) Thai Stemlife และ (10) สมาพันธสปาไทย เขารวมกิจกรรม Health &
Wellness Talk เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธศักยภาพการใหบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อสงเสริม
สุขภาพ สปา นวดเพื่อสุขภาพของไทยสูประชาชนชาวเวียดนาม ในงานทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานโฮจิมินห (คุณนภสร คาขาย ผูอํานวยการฯ) ไดเชิญ Agency ชั้นนําจากเวียดนามพรอมดวยลูกคา
เขารวมรับฟงจํานวนกวา 60 ราย พบวาสวนหนึ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยดวยบริการ check up และ
detox ในงานผูประกอบการไทยไดมีการนําเสนอการรักษาโรคมะเร็ง สเต็มเซลล นวดแผนไทย โลมาบําบัด
ฯลฯ จากการสอบถามของสถานเอกอัครราชทูตเบื้องตนพบวามี Agency จํานวน 3 แหง ไดแก Du Lich
Viet, Hanoi Red Tour และ Linh An Travel & Tour ใหความสนใจมากเปนพิเศษ โดยจะไปดําเนินการจด
ทะเบียนเพิ่ม “การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ” เพื่อใหสามารถทําธุรกิจสงผูปวยไปรักษาเมืองไทยไดถูกตองตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีเคสผูปวยหญิง 1 ราย ที่เปนมะเร็งเตานมขอคําปรึกษาเพิ่มจากแพทยของไทยในงาน
ดวยผลจากการทดสอบตลาด Medical Tourism ในเวียดนามครั้งนี้ พบวาคอนขางเปนที่นาพอใจและควรตอ
ยอดเพิ่มระดับเจาะกลุม อาทิเชน จัดกิจกรรมเชนนี้ในกลุมสมาคม/ชมรมนักธุรกิจ CEO ในเมืองใหญ เชน
ดานัง โฮจิมินห เปนตน พรอมนี้ในงานดังกลาวทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานโฮจิมินห ไดเชิญ
สื่อออนไลน Dantri และ Vnexpress ทําการเพื่อเผยแพรขอมูลดาน Medical Tourism ซึ่งคาดวาจะมีผูรับรู
และรับทราบขอมูลมากกวา 50,000 ราย หลังจากนั้น ในเวลา 17.30 น. นายธานี แสงรัตน เอกอัครราชทูต
ทูตไทย ณ กรุงฮานอย ไดกลาวเปดงานเทศกาลไทย ณ กรุงฮานอย ประจําป 2562 (Thai Festival 2019 :
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Local Best, Global Taste) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ หาง AEON SHOPPING
MALL LONG BIEN, HANOI โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรภาพลักษณและวัฒนธรรมอันดีของไทยสูสายตา
ประชาชนชาวเวียดนามผานกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม การจําหนายสินคาและบริการของไทย รวมทั้ง
เผยแพรศักยภาพดานสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาล สุขภาพ นวดไทย สปาและสมุนไพร
เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับธุรกิจดานสาธารณสุขของไทย ภายในงานมีผูประกอบการจากประเทศไทย
ภาคเอกชนไทยในเวียดนาม และผูประกอบการจากจังหวัดถายเวียน และองคกรเอกชนของเวี ยดนามเขารวม
ประมาณ ๗๐ ราย มีการนําเสนอสินคาและบริการคุณภาพ การจับคูธุรกิจ ครอบคลุมสินคาเพื่อสุขภาพ สปา
โรงพยาบาล สมุนไพร สิ นค า OTOP สิน คาอาหาร สายการบินตางๆ รวมถึงสิน คาและบริการดานการ
ทองเที่ยวจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตลอดการจัดงาน 3 วัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา
19.30 น. นายแพทยภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผูชวยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดขึ้นเวทีนําเสนอ
ศักยภาพทางการแขงขันดาน Medical Hub ของประเทศไทยสูสาธารณชนชาวเวียดนาม จากผลการเขา
รวมงานฯ พบวาผูประกอบการสถานพยาบาลของไทยแสดงศักยภาพและเปนที่รูจักมากขึ้นในกลุมเวียดนาม
เกิดการ Business Matching ซึ่งถือวาเปนการเปดตลาดดาน Health & Wellness ครั้งแรกในเวียดนามและ
ไดรับการตอบรับที่ดีและเปนจุดเริ่มตนในการทําธุรกิจเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตอไปนอกจากนี้
สถานเอกอัครราชทูตฯยังจัดเทศกาลภาพยนตรไทยเปนสวนหนึ่งของงานเทศกาลไทย ซึ่งมี นายณภัทร เสียง
สมบุญ (นองนาย) และนายชยนพ บุญประกอบ ผูกํากับภาพยนตรเรื่อง Friend Zone มารวมงานดวย ในงาน
ยังมีนักรองชาวเวียดนาม Le Thien Hieu มารวมสรางสีสันรอง
เตนในงานเทศกาลไทย อีกทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม เชน รํา
ไทย มวยไทย การสาธิ ต การประกอบอาหารไทย และการจัด
เสวนาเกี่ ย วกั บ หั ว ข อต า ง ๆ มากมาย เช น การรักษาสุขภาพ
การศึกษานานาชาติและการบริการดานสปา เปนตน
3. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป
3.1 จัดทําฐานขอมูล Directory ของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของ
ไทยมีศักยภาพและมีความพรอมในการเขารวมทําการตลาดในตางประเทศ
3.2 สํารวจขอมูลงานเทศกาลไทยในตางประเทศ (Thai Festival) ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการงบประมาณของกรมฯ ในการเปนหนวยงานกลาง เพื่อนํา
คณะสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพของไทยเขารวมเผยแพรประชาสัมพันธ
ภาพลักษณที่ดี สรางความเชื่อมั่นและทําการตลาดเชิงสุขภาพเชิงรุกในตางประเทศ
3.3 ติดตามและประสานงานอยางใกลชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในประเด็น Health and Wellness ที่มีกลุม Agency ในเวียดนามสนใจจะ
ประกอบธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนงานตออยางเปนรูปธรรม
3.4 ผลักดันใหเกิดการ Business Matching ระหวาง Agency ของเวียดนามและ
สถานพยาบาลของไทย พรอมทั้งประสานสถานพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพ ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ที่ มี การจั ด ทั ว ร เ หมาลํ า เพื่ อนํ า ชาวเวี ย ดนามเข ามารั บ การ
รักษาพยาบาลในไทย ใหเปนการบินตรง (Direct Flight) ได
รวมทั้งจัดใหมีโปรแกรมดานสุขภาพที่ไทยมีศักยภาพรองรับ
ตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพไดตรงตามความตองการของชาว
เวียดนาม เชน Checkup, การรักษาผูมีบุตรยาก เปนตน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา :

บรรณาธิการ :

นายแพทยณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ
นายแพทยประภาส จิตตาศิรินุวัตร
นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ
ทันตแพทยอาคม ประดิษฐสุวรรณ
นางเสาวภา จงกิตติพงศ
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ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ

นางสาวภาวิณี สังขบูรณ
นางสาวศิรินภา สระทองหน
นายทัตเทพ เมืองวงศ
นายเอกลักษณ คุมเมือง

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป

คณะทํางานกองสุขภาพระหวางประเทศ :
นางสาวโรสลิน มามะ
นางสาวกิตติยา ศรีสุข
นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร
นายภักดี กลั่นภักดี
นางสาวสมกมล เกรัมย
นางสาวศลิษา มหาชน
หนวยงาน

:

ปที่พิมพ

:

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเทศสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไป
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