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ก าหนดการประชุม 
คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 

ครั้งที่ 1/2560 
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
************************************************* 

วาระท่ี รายละเอียด หน้าที ่
1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

ประธานการประชุม : นายแพทยธ์เรศ กรัษนัยรวิวงศ์ 
                          รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข                       
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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
2.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้  

เป็ น ศู นย์ กล างสุ ขภ าพนานาชาติ  (น โยบ าย  Medical Hub) ตามมติ
คณ ะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  20  มิ ถุน ายน  2560  และผลการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 

2.2 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) : คณะอนุกรรมการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 

2.3 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560 – 2569) และกรอบงบประมาณในภาพรวม 

2 .4  รายงานสรุปผลการด าเนิ น งานตามน โยบาย Medical Hub
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
     3.1 (ร่าง) กรอบกิจกรรมการด าเนินงานรองรับการเป็นศูนย์กลางยาและ

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ตามยุทธศาสตร์ฯ 
          3.1.1 แผนปฏิบัติการระยะ 1 ปี / 3 ปี / 5 ปี เป็นต้นไป 
    3.2 (ร่าง) กรอบการด าเนินภารกิจโครงการส าคัญในระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
          3.2.1 โครงการเดิมที่ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน 
                  3.2.1.1 การพัฒนาและส่งเสริม Product Champion ของ
สมุนไพรที่มีความพร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจ 
                  3.2.1.2 ผลการด าเนินงานการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบ 
(Herbal City)  โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
          3.2.2 โครงการใหม่ที่จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                  3.2.2.1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือวางจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ (Product Outlet) 
                  3.2.2.2 การจัดตั้ง Outlet จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศไทย 
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วาระท่ี รายละเอียด หน้าที ่
                  3.2.2.3 การส่งเสริมพัฒนาให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ใน
ลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพ่ิมมากข้ึนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI และนโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) 
                  3.2.2.4 การกระตุ้น Demand ภายในประเทศรองรับการใช้
สมุนไพรไทย 
    3.3 ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการส าคัญอ่ืนๆ ที่จะให้ด าเนินการ 
    โดย  (1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
          (2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
          (3) กรมวิทยาศาสตร์การแทพย์ 
          (4) กรมการท่องเที่ยว 
          (5) กระทรวงการต่างประเทศ 
          (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          (7) กระทรวงอุตสาหกรรม 
          (8) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          (9) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 
          (10) กระทรวงพาณิชย์ 
          (11) ภาคเอกชน 
    3.4 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 
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4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยา

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 2/2560  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานอนุกรรมการ 

  แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศไทย   
ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยการพัฒนาความเป็นเลิศในระบบบริการ (Service Excellence) ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (New S – Curve) เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation Drive Economy) 
รวมทั้งได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักลงทุน  จึงก่อให้เกิดโอกาสในการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะต้องมีการให้ความส าคัญและสนับสนุนในด้านพัฒนานวัตกรรมของประเทศมากขึ้นเพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ และพัฒนาด้านการจัดบริการสุขภาพและมาตรการที่กระตุ้นให้ชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยต่อไป 
 
  มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

2.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และ
ผลการประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2560 
  ความเป็นมา 
 (1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและ
ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism โดยมีรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข และรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism 3 คณะ ได้แก่ 1) 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและการอ านวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราชาวต่างชาติ 2) 
คณะอนุกรรมการพัฒนาสถานบริการสุขภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 10 ครั้ง ต่อมา มติที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness 
Tourism ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) และคณะอนุกรรมการฯ 
รวม 4 คณะ ได้แก่ Medical Hub / Wellness Hub/Academic Hub และ Product Hub และเห็นชอบให้
การประชุมแต่ละครั้งได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมอบหมาย
ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในหลักการของคณะรัฐมนตรีตามล าดับ 
  (2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นประธานกรรมการร่วม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเลขานุการฯ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 
เป็นเลขานุการร่วม  ในส่วนคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) จ านวน 4 คณะ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการฯต่อไป 
   (3) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติยกเลิกคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและส่งเสริม
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism และคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ทั้ง 3 คณะ และก าหนดการ
ประชุมของคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ประชุมฯ ทุก 3 เดือน เป็นจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้ง
ที่ 1 เดือนกันยายน 2560 / ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2560 / ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 4 
เดือนมิถุนายน 2561 และประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายMedical Hub ตามไตรมาส จ านวน 1 
ครั้ง ในเดือนกันยายน 2561 
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  ผลการด าเนินงาน 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีสรุปการประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
      1. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือวางจ าหน่ายในต่างประเทศ (Product Outlet) มี
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

(1) ขออนุมัติในหลักการจัดตั้งคณะท างาน Wellness City ร่วมระหว่างกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อม
ทั้งด าเนินการลงพ้ืนที่จัดประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจน 

(2) มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการประชุมหารือร่วมกัน
หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เพ่ือจัดท า Model Spa ต้นแบบส าหรับอ าเภอคลองท่อม กรณีน้ าพุร้อนมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมทั้งเตรียมขยายผลการด าเนินงานต่อไป 

(3) อนุมัติในหลักการให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไปวางจ าหน่ายในต่างประเทศ (Product 
Outlet) และมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการร่วมกับ ส านักคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
คัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ การตรวจสอบ/ การขึ้นทะเบียน และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตามที่ประชุมฯ เสนอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และ
รายงานความก้าวหน้าในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 
 
  มติที่ประชุม 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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องค์ประกอบคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
(นโยบาย Medical Hub) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
 
  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประธานกรรมการร่วม 
(๓) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    กรรมการ 
(6) ปลัดกระทรวงพาณิชย์    กรรมการ 
(7) ปลัดกระทรวงการคลัง    กรรมการ 
(8) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    กรรมการ 
(9) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ    กรรมการ 
(๑0) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    กรรมการ 
(11) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กรรมการ 
(๑2) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมการ 
(๑3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการ 
       และสังคมแห่งชาติ        
(๑4) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ    กรรมการ 
(15) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรรมการ   

  (16) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์   กรรมการ 
       ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(17) ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรรมการ 
       กระทรวงพาณิชย์ 
(18) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน   กรรมการ 
(19) เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน   กรรมการ 
(20) นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย   กรรมการ 
(21) นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน กรรมการ 
(22) นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรไทย   กรรมการ 
(23) นายกสมาคมสปาไทย    กรรมการ 
(24) ประธานสมาพันธ์สปาไทย    กรรมการ   

  (25) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
  (26) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรรมการ 

(27) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ  
(28) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กรรมการ 
       กระทรวงสาธารณสุข    และเลขานุการ 
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(29) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว     กรรมการ 
       กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   และเลขานุการร่วม 
(30) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรรมการ  
       กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย  และผู้ช่วยเลขานุการ 
(31) รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว    กรรมการ 
       กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 
(32) ผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ  กรรมการ 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
อ านาจหน้าที่ 

(1) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) มอบหมาย สั่งการ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ 
(3) สร้างกลไกและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง    

กับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(4) ติดตาม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ ก าหนดมาตรการแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 
(5) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล 
(6) รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ 
(7) แต่งตั้งคณะท างานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม 
(8) ด าเนินการอ่ืนๆตามที่รัฐบาลมอบหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ) 
2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) : คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 

(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) 
จ านวน 4 คณะ ซึ่งลงนามแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนี้ 

(1.1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

(1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล 
(Medical Service Hub) ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

(1 .3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ 
(Academic Hub) ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

(1.4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Product Hub) ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  
 (2) ก าหนดการประชุมของคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ประชุมทุก 3 เดือนหลังจากประชุม
คณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการอ านวยการฯ แบ่งได้ดังนี้  
 (2.1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือสุขภาพ 
(Wellness Hub) จัดประชุมจ านาน 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนตุลาคม/มกราคม/เมษายน/กรกฎาคม 
 (2.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล 
(Medical Hub) จัดประชุมจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนตุลาคม/มกราคม/เมษายน/กรกฎาคม 
 (2 .3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ 
(Academic Hub) จัดประชุมจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน/กุมภาพันธ์/พฤษภาคม/สิงหาคม 
 (2.4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Product Hub) จัดประชุมจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน/กุมภาพันธ์/พฤษภาคม/สิงหาคม 
  (3) คณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรมส าคัญ
ที่ต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ในระยะ 10 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
13 กันยายน พ.ศ. 2559 

(4) คณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ส าคัญ หรือภารกิจส าคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลนอกเหนือจากแผนยุทธศาสตร์ฯได้ 
  พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แจ้งเวียนค าสั่งไปยังคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้มีการ
แต่งตั้งผู้แทนหลักและผู้แทนส ารองในคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 



เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2560 10 

 

  มติที่ประชุม 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2560 11 

 

- ส าเนา - 
 

ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
(นโยบาย Medical Hub) 

ที่ 1 /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  

(นโยบาย Medical Hub) 
 

  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) และ
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการดังกล่าว แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย medical Hub) จ านวน 4 คณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
มีความครอบคลุมใน 4 ผลผลิตหลัก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) ระยะ 10 ปี คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จ านวน 4 คณะ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

    1. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ประธานอนุกรรมการ 
(1.2) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ  
        กระทรวงสาธารณสุข    
(1.3) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว     อนุกรรมการ 
        กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
(1.4) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(1.5) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ 
(1.6) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อนุกรรมการ 
        กระทรวงพาณิชย์ 

  (1.7) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง อนุกรรมการ 
  และขนาดย่อม (ISMED) 

  (1.8) ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา อนุกรรมการ 
            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 (1.9) ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว  อนุกรรมการ 
         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    

                     (1.10) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
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(1.11) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ                    
          (1.12) นายกสมาคมสปาไทย    อนุกรรมการ 

(1.13) ประธานสมาพันธ์สปาไทย    อนุกรรมการ 
(1.14) นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
(1.15) นายกสโมสรน้ าพุร้อนไทย    อนุกรรมการ 
(1.16) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ 

                    กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย  และเลขานุการ 
(1.17) ผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ   อนุกรรมการ 
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
(1.18) ผู้อ านวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  อนุกรรมการ 

                               กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
         (1.19) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
            กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้ช่วยเลขานุการ 
            กระทรวงสาธารณสุข  

อ านาจหน้าที่ 
(1) พัฒนาแนวทางและรูปแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)  

ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(2) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาบริการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ (Wellness Hub) ให้บรรลุผลส าเร็จ 
(3) พิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(5) รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบ 
(6) แต่งตั้งคณะท างานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล  
(Medical Service Hub) มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (2.1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ประธานอนุกรรมการ  

(2.2) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ 
             กระทรวงสาธารณสุข 

(2.3) อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
(2.4) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(2.5) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุกรรมการ 

             กระทรวงสาธารณสุข 
(2.6) อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ 

  (2.7) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    อนุกรรมการ 
          กระทรวงการต่างประเทศ 
          (2.8) อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 
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  (2.9) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
  (2.10) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  อนุกรรมการ 
  (2.11) ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา อนุกรรมการ 
            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  (2.12) ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
            กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  อนุกรรมการ 
  (2.13) ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
         อนุกรรมการ 
  (2.14) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อนุกรรมการ 
            กระทรวงพาณิชย์ 

  (2.15) ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว  อนุกรรมการ 
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  (2.16) ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  อนุกรรมการ 

              ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(2.17) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
(2.18) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  อนุกรรมการ 

  (2.19) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน   อนุกรรมการ 
  (2.20) นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย   อนุกรรมการ 
      (2.21) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อนุกรรมการ 
             กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย  และเลขานุการ  
  (2.22) ผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ  อนุกรรมการ 
            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
  (2.23) ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
                กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
         และผู้ช่วยเลขานุการ 

  (2.24) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
            กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้ช่วยเลขานุการ 

            กระทรวงสาธารณสุข 
  อ านาจหน้าที่ 

(1) พัฒนาแนวทางและรูปแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการ
รักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

(2) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ให้บรรลุผลส าเร็จ 

(3) พิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(5) รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบ 
(6) แตง่ตั้งคณะท างานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                      
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3. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub)      
มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(3.1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ประธานอนุกรรมการ 
  (3.2) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ  
                             กระทรวงสาธารณสุข 

(3.3) อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ  
(3.4) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข 
(3.5) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข      
(3.6) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   อนุกรรมการ 
        กระทรวงศึกษาธิการ  
(3.7) เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
(3.8) ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   อนุกรรมการ 
        (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(3.9) ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  อนุกรรมการ 
        (องค์การมหาชน) 
(3.10) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
(3.11) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ 
          (องค์การมหาชน) ส านักนายกรัฐมนตรี  อนุกรรมการ   
(3.12) นายกแพทยสภา     อนุกรรมการ 
(3.13) นายกทันตแพทยสภา    อนุกรรมการ 
(3.14) นายกสภาการพยาบาล    อนุกรรมการ 
(3.15) นายกสภาเภสัชกรรม    อนุกรรมการ 
(3.16) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน   อนุกรรมการ  
(3.17) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อนุกรรมการ 

                               กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย  และเลขานุการ 
(3.18) ผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ  อนุกรรมการ 
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 

  (3.19)  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
            กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้ช่วยเลขานุการ 

          กระทรวงสาธารณสุข 
อ านาจหน้าที่ 
(1) พัฒนาแนวทางและรูปแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการ

วิชาการ (Academic Hub) ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(2) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้

เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ให้บรรลุผลส าเร็จ  
(3) พิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
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(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(5) รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบ 
(6) แต่งตั้งคณะท างานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(Product Hub) มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(4.1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ประธานอนุกรรมการ 
(4.2) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ 
        กระทรวงสาธารณสุข    

   (4.3) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  อนุกรรมการ  
        กระทรวงสาธารณสุข                          

   (4.4) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุกรรมการ 
                             กระทรวงสาธารณสุข      

    (4.5) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ   
(4.6) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    อนุกรรมการ 
        กระทรวงการต่างประเทศ      
(4.7) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว    อนุกรรมการ 
        กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(4.8) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   อนุกรรมการ 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(4.9) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    อนุกรรมการ 
        กระทรวงอุตสาหกรรม 
(4.10) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ    อนุกรรมการ 
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4.11) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง อนุกรรมการ 
          และขนาดย่อม (ISMED)       
(4.12) ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม   อนุกรรมการ 
(4.13) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อนุกรรมการ 
          จังหวัดปราจีนบุร ี
(4.14) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อนุกรรมการ 
          กระทรวงพาณิชย์ 
(4.15) ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว อนุกรรมการ  
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(4.16) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
(4.17) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
(4.18) นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร   อนุกรรมการ 
(4.19) นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  อนุกรรมการ 
(4.20) นายกสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ   อนุกรรมการ 



เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2560 16 

 

(4.21) นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  อนุกรรมการ 
(4.22) นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย  อนุกรรมการ 
(4.23) นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน อนุกรรมการ       
(4.24) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีครื่องมือแพทย์ไทย อนุกรรมการ 
(4.25) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ 
          กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย  และเลขานุการ                                  
(4.26) ผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ  อนุกรรมการ 
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 

  (4.27) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
            กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้ช่วยเลขานุการ 

          กระทรวงสาธารณสุข  
อ านาจหน้าที่ 

(1) พัฒนาแนวทางและรูปแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (Product Hub) 

(2) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ให้บรรลุผลส าเร็จ 

(3) พิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(5) รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบ 
(6) แต่งตั้งคณะท างานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  
       

           (ลงชื่อ)   ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
             (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) 

                  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
           ประธานกรรมการอ านวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 

                                        ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 
 (นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์) 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
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แผนการจัดประชมุ
คณะกรรมการ
อ านวยการและ

คณะอนุกรรมการเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย 

Medical Hub) 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
เริ่มตั้งแต่ 29 

กันยายน 2560 – 
30 กันยายน 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ) 
2.3 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

(พ.ศ. 2560 – 2569) และกรอบงบประมาณในภาพรวม 
 สืบเนื่องจากกรมฯ ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ให้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติรองรับนโยบาย 
Medical Hub โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 25 -26 
มกราคม 2559 โดยจัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) เสนอคณะกรรมการอ านวยการฯ เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เห็นชอบใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) 
ระยะ 10 ปี ทั้งนี้ภาพรวมของยุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางใน 4 ผลผลิต
หลักได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์ กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ มีกลยุทธ์ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการให้
มีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารและขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการรักษาพยาบาล มีกลยุทธ์ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาบริการรักษาพยาบาลสู่ระดับสากล (Western Medicine) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีกลยุทธ์ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการและบุคลากรสู่ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าพุรอ้นให้เป็นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ าพุร้อนของไทย  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/  ผู้ประกอบการรายย่อย  รองรับการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกลยุทธ์ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทยท์างเลือกสู่ระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริการวิชาการและงานวิจัยทางการแพทย์ (Academic Hub) มีกลยุทธ์ ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาทาง
การแพทย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ/เพ่ิมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับ

นานาชาติ (MICE) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนายาสมุนไพรไทยสู่ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนายาแผนปัจจุบันสู่ระดับสากล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องส าอาง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมหลักได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในลักษณะThailand Brandingเพ่ือรักษา

ต าแหน่งที่หนึ่งของโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่าน Agent/ Broker 

รวมงบประมาณ 60,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 1) งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 40 2) PPP ร้อยละ 30 และ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30 และมีตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ร้อยละของรายได้จากการ
ให้บริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ 10-15 ปี (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7-10 ของ 
GDP) 2. อันดับของขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ จัดโดย World 
Economic Forum อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 และ 3. ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของโลกจากนิตยสาร/องค์กรชั้นน าระดับโลก 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ) 
  2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ความเป็นมา 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) โดยการต่อ
ยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว   
เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ใน
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) รองรับการขยายตัวของกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพ
โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือจัดบริการสุขภาพที่
ลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงระบบสุขภาพตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value - 
Based Economy) ซึ่งมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์) ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2560 - 2569) ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ Wellness Hub / 
Medical Service Hub / Academic Hub และ Product Hub ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
13 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism 
ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ฯ แทนคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและสืบค้นข้อมูล 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย Medical Hub  
 1. ตลาดกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2560 จะมีจ านวนผู้รับบริการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติประมาณ 3.3 ล้านครั้ง 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , พ.ศ.2560) ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 48 -49 ล้านบาท โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเอเชียที่นิยมเดินทางเข้ามามากข้ึน ได้แก่ CLMV จีน และญี่ปุ่น  
 2. นิตยสารและเว็บไซต์ชั้นน าของต่างประเทศรายงานอย่างต่อเนื่องว่าประเทศไทยติดอันดับ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Top of Medical Travel Destination และโรงพยาบาลเอกชนของไทยยังติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ได้แก่ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) โดยมีผลการด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส าคัญ (Flagship) ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ดังนี้ 

 ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ประกอบด้วย 
 1. การส่งเสริมพัฒนาให้ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกได้รับการรับรองมาตรฐาน Joint 
Commission International (JCI) รวม 61 แห่ง ทั่วประเทศ (ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่งมีจ านวน
มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2. การให้บริการข้อมูลสุขภาพแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติผ่ าน  Web Portal ชื่ อ 
www.thailand medicalhub.net และ Counter Service ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือให้บริการข้อมูล
ด้านนโยบาย Medical Hub และการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล 
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7999 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เตรียมการจัดตั้ง Counter 
Service ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 - 2569) ระยะ 10 ปี ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการท างานตามนโยบายรัฐบาลด้าน Medical Hub ร่วมกัน  
 4. การขยายเวลาพ านักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน ส าหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม รวม   
4 ราย กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ส าหรับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม) และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสถานพยาบาลพร้อมรองรับ จ านวน 160 แห่ง และได้จัดท า
ล าดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ (Work Flow) รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบคู่มือ            
การปฏิบัติงานทั้งเอกสาร 
 5. การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการขยายเวลาพ านักในประเทศไทยรวม 
90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลส าหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าว
อาหรับ (GCC) รวม 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  รัฐกาตาร์  รัฐคูเวต  รัฐสุลต่านโอมาน  
ราชอาณาจักรบาห์เรน และราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยมีสถานพยาบาลพร้อมรองรับ จ านวน 178 
แห่ง และได้ปรับปรุงล าดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ (Work Flow) รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานทั้งเอกสาร 
 6. การพัฒนาระบบการประกันอุบัติเหตุส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 
(Personal Accident Fee) ด้วยวิธีออกกฎหมายให้มีการซื้อประกันอุบัติเหตุในลักษณะภาคบังคับ โดยบูรณา
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้พิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินการ และจัดท าแผนความ
คุ้มครอง/กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือน าเสนอ
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 7. การจัดท าแพคเกจพิเศษด้านสุขภาพรองรับการบริการชาวต่างชาติภายใต้โครงการ “Visit 
Thailand enhance your healthy life” แบบ One Price Policy โดยให้บริการแพคเกจสุขภาพใน          
3 รูปแบบ และมีสถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ (1) บริการตรวจสุขภาพ จ านวน 36 แห่ง        
(2) บริการทางทันตกรรม จ านวน 36 แห่ง และ (3) บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
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จ านวน 23 แห่ง ซึ่งเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ยกเว้น
บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีก าหนดสิ้นสุดโครงการ)  
 9 . การประชาสั มพั นธ์นโยบาย Medical Hub ในรูปแบบวีดิ ทั ศน์ ผ่ านระบบ In Flight 
Entertainment และเอกสารแทรกในนิตยสารสวัสดี เป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลาประมาณ 3 นาที เพ่ือสื่อถึง
ความพร้อมของประเทศไทยในด้านการรักษาพยาบาล บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพ โดยบูรณาการ
ท างานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย Medical Hub 
บนสายการบินไทย 
 10. การจัดท าศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub เพ่ือเชื่อมโยงระบบของหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และบริการสุขภาพรองรับนโยบาย Medical Hub      
ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน  Medical and 
Wellness Tourism ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เห็นชอบในหลักการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
หารือแนวทางร่วมกับศูนย์ Intelligent Business Center ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ศูนย์ข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง Primary Data และ 
Secondary Data ต่อไป 

 ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ประกอบด้วย 
 1. การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 รวมถึงกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทั้ง 13 ฉบับ ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป 

 2. การรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรวม 3 ประเภท ได้แก่ นวดเพ่ือ
สุขภาพ สปาเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 
2559 และกฎหมายล าดับรอง มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการรับรองฯ รวมทั้งสิ้น 2,380 แห่ง (ข้อมูล 
ณ เดือนกันยายน 2560)  
  3. เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรประเภทนวดไทยด้านบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
รองรับตลาดสหรัฐอเมริกา ในประเด็น ดังนี้ (1) เทียบเคียงหลักสูตรกลางนวดไทยเพ่ือสุขภาพขั้นสูง 600 
ชั่วโมงต่อ CAMTC เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสอบ MBLex / ได้รับ License ด้าน CMT และสามารถ
ท างานในประเทศไทยได้  (2) ให้มีการต่อยอดจากหลักสูตรกลางที่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง กับ CAMTC  (3) ให้
มีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะตามหลักสูตรเฉพาะ (4) ให้มีโรงเรียนของประเทศไทยได้รับการรับรองเป็น 
Approved School (phase 2) ในสหรัฐอเมริกา (5) ให้มีการรับรองสถานประกอบการในต่างประเทศ โดยมี
มาตรฐานแบบสากล (6) ให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ (Federation) และ 7) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานด้านสปาไทย/นวดไทย 
 4. การขยายระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักรไทยส าหรับกลุ่มพ านักระยะยาว (Long Stay 
Visa)    ผู้ได้รับสิทธิต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป เฉพาะ 14 ประเทศแรก ได้แก่ เดนมาร์ก  นอร์เวย์  เนเธอร์แลนด์  
สวีเดน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ฟินแลนด์  อิตาลี  เยอรมนี  สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย  อเมริกา  ญี่ปุ่น และ
แคนาดา พ านักฯ ครั้งแรกได้ ๕ ปี ต่ออายุครั้งที่ 2 ได้อีก ๕ ปี รวมเป็น 10 ปี และรายงานตัวทุก 90 วัน ผ่าน
ช่องทางที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด และต้องมีการแสดงประกันสุขภาพตามอัตราที่ก าหนด ซึ่งได้
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางของขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบในรูปแบบแผ่นพับ  
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  5. การพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนมุ่งสู่เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ น าร่องใน
จังหวัดกระบี่ โดยบูรณาการท างานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็น Wellness Center โดยใช้ทรัพยากรธรณี (น้ าพุร้อน/น้ าตกเย็น/ทะเล/โคลน) เป็น
จุดเด่น มุ่งสู่การเป็นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบยั่งยืน  (Spa Town) ของประเทศไทย 
รวมทั้งขยายผลไปสู่จังหวัดเป้าหมายที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
 6. การประกาศให้อาชีพนวดไทยเป็นอาชีพสงวนส าหรับชาวไทย โดยก ำหนดให้อำชีพนวด
ไทยเป็นอำชีพที่สงวนไว้ส ำหรับคนไทยในกำรประกอบอำชีพ และมีขอบเขตบังคับใช้เฉพำะในประเทศไทย
เท่ำนั้น ซึ่งได้เสนอเรื่องไปยังกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน เพ่ือให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเป็นผู้
พิจำรณำเพ่ิมบทยกเว้นให้อำชีพนวดไทยเป็นงำนที่คนต่ำงด้ำวไม่สำมำรถกระท ำได้ในกฎหมายล าดับรอง
เกี่ยวกับการก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า ซึ่งออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารจัดการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของกระทรวงแรงงำนในกำรปรับแก้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง  
 7. การยกระดับบริการนวดไทยให้ผ่านการรับรองจาก UNESCO โดยประกาศให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลกที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) จ าแนกบริการนวดไทยใน 3 รูปแบบ ได้แก่ นวด
แบบเชลยศักดิ์ นวดแบบราชส านัก และนวดแบบพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสงวนภาพลักษณ์ของ
บริการนวดไทยให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไปจากประเทศ  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา 2 ปี โดยคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขององค์การ UNESCO จะมี
ขั้นตอนตรวจสอบรายการนวดไทยเป็นมรดกโลก ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 ปี ในการพิจารณา หลังจากองค์การ 
UNESCO ให้ความเห็นชอบแล้วจะออกเป็นประกาศขององค์การ UNESCO ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ประกอบด้วย 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับ

นานาชาติ (Medical MICE) โดยเป็นการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในด้านการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ เพ่ือให้มี
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย กระตุ้นการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
(MICE) ผ่านกิจกรรม ได้แก่ (1) จัดท าสารสนับสนุนการประมูลสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ     
(2) ส่งเสริมให้ราชวิทยาลัย สมาคม สภาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาทางการแพทย์มีความ
พร้อมและเป็นผู้จัดการประชุมในระดับนานาชาติ และ 3) สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ประชุม/การจัดนิทรรศการนานาชาติในประเทศ  
  2. การพัฒนาการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดาผู้ประกอบวิชาชีพสาขาบริการสุขภาพภายใต้
กรอบการค้าอาเซียน (MRAs) เพ่ือเตรียมการ รองรับการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาแพทย์      
ทันตแพทย์ และพยาบาล ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต้กรอบ
การค้าบริการสุขภาพอาเซียน โดยพัฒนาเว็บไซต์กลางด้าน MRAs ร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ 
www.aseanhealthcare.org และแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ เพ่ือรองรับ MRAs
ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน และปรับโครงสร้างคณะท างานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์  
รวมทั้งเสนอร่างกรอบแนวทางการด าเนินงาน/ ยุทธศาสตร์รองรับการ MRAs ปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยมี
การแต่งตั้ง Country Administrator และ General Administrator 
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 ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ประกอบด้วย 
 1. การพัฒนา Wellness City แบบครบวงจรในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ น าร่องจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยบูรณาการท างานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีกำรประชุมหำรือแนวทางการพัฒนาต้นแบบ (Model) และจัดท ารายละเอียด 
(Feasibility) เพ่ือก าหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในลักษณะบูรณำกำรร่วมกัน พร้องทั้งขยายผลไปสู่จังหวัด
เป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 2. การเตรียมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีความพร้อมเพ่ือ
จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ ทั้งการสนับสนุนให้ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) ในต่างประเทศ และการข้ึน
ทะเบียนต ารับยา 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

3.1 (ร่าง) กรอบกิจกรรมการด าเนินงานรองรับการเป็นศูนย์กลางยาและและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) ตามยุทธศาสตร์ฯ 

3.1.1 ผลผลิตที่จะให้เกิดขึ้นในระยะ 1 ปี / 3 ปี / 5 ปีเป็นต้นไป 
 ผลผลิตที่จะให้เกิดขึ้นในระยะ 1 ปี (Quick Win) ได้แก่ 

 - มีศูนย์แสดงยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในลักษณะ Outlet เพ่ือจ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยคัดเลือกจากสถานที่ที่มีศักยภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 - มี Product Champion ของสมุนไพรที่มีความพร้อม 

 ผลผลิตที่จะให้เกิดขึ้นในระยะ 3 ปี (ปี 2561 - 2563) ได้แก่ 
- มีการออกกฎหมายใหม่ในอนาคตเพ่ือรองรับนโยบาย Medical Hub ตามความนิยมของโลก 

 - มีการอนุญาตให้สถานพยาบาลภาคเอกชนสามารถน ายาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก  FDA 
ของต่างประเทศ แล้วสามารถใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้ รวมทั้งยาที่ผู้ป่วยน าติดตัวเข้ามาเพ่ือการ
รักษาพยาบาลต่อเนื่องในสถานพยาบาลเอกชนของไทย 
 - มีกฎหมายใหม่เพ่ือรองรับการใช้ Natural Product และกลุ่มโรคทางการแพทย์ผสมผสาน 
 - กฎระเบียบในการข้ึนทะเบียนยาได้รับการปรับปรุงให้มีความรวดเร็วมากข้ึน 
 - มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานส าหรับใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของยา 
 - มีการท าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาด 
 - มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้นตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และมาตรการทางภาษีที่เอ้ือต่อผู้ประกอบการ 
 - กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการน าเข้าส่งออกเครื่องส าอางของผู้ประกอบการชาวไทย 
รวมทั้งอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ และด้านศุลกากรได้รับการผ่อนปรน 
 - ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ผลผลิตที่จะให้เกิดขึ้นในระยะ 5 ปี (ปี 2564 เป็นต้นไป) ได้แก่ 
 - ยาสมุนไพรของผู้ประกอบการชาวไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานใน
ประเทศไทย แล้วสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานของหน่วยงานในต่างประเทศ จนสามารถวางจ าหน่ายได้ 
 - โรงงานยาแผนปัจจุบันรับจ้างผลิตยาสมุนไพรตามสูตร/ต ารับยาของผู้ประกอบการรายย่อย 
 - มีห้องปฏิบัติการทีม่ีมาตรฐานสากลเพียงพอต่อการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ
และสามารถ Harmonization กับห้องปฏิบัติการในต่างประเทศได้ 
 - เกิด Organic City เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 - มีฐานข้อมูลมาตรฐานยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ : IR/TLC Fingerprint 
 - ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ อย. 
 - ส่งเสริมมาตรฐาน PIC/S 
 - ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน 
 - ส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามัญ 
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 - มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการใช้เครื่องมือแพทย์ของสถานพยาบาล และการเบิกจ่ายกับ
กองทุนประกันสุขภาพหลักของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการในการวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณการใช้ 
 - พัฒนาให้เครื่องมือแพทย์สามารถไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้ ด้วยการยกระดับ
กระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของหน่วยงานไทยให้มีหลักเกณฑ์เทียบเท่ากับต่างประเทศ 
 - เพ่ิมหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้พิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทยเป็นอันดับแรก 

 - เครื่องส าอางของไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
      3.2 (ร่าง) กรอบการด าเนินภารกิจโครงการส าคัญในระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
           3.2.1 โครงการเดิมที่ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน 
                   3.2.1.1 การพัฒนาและส่งเสริม Product Champion ของสมุนไพรที่มีความพร้อมต่อ
ยอดในเชิงธุรกิจ 

ความเป็นมา 
(1) ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

(ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างยั่งยืน มาตรการที่ 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาสมุนไพร Product Champion ได้แบ่งมิติสมุนไพรที่มีศักยภาพออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ ด้านศักยภาพ 
ด้านความต้องการ และด้านความน่าสนใจในอนาคต ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในแต่ละมิติ ดังนี้ 

      มิติด้านศักยภาพ พิจารณาจากศักยภาพในด้านต่างๆ ที่ท าให้การส่งเสริมให้สมุนไพรนั้น
เป็น Product Champion สามารถบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 3 เกณฑ์ คือ ความพร้อม
ของงานวิจัย ความสามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ 

      มิติด้านความต้องการ พิจารณาจากความต้องการในการบริโภคในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
ยา อาหารเสริม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งต้องสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

      มิติด้านความน่าสนใจในอนาคต พิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ที่
จะส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคสมุนไพร เนื่องจากสรรพคุณที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สามารถตอบรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตในระยะยาว และ
สอดคล้องกับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(2) ส มุ น ไพ ร  Product Champion มี ทั้ งห ม ด  12 ช นิ ด  ได้ แ ก่  ก ว าว เค รื อ ข า ว                  
กระชายด า ขมิ้นชัน บัวบก มะขามป้อม กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง หญ้าหวาน ว่านห่าง
จระเข้ และไพล โดยปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนสมุนไพร Product Champion 4 ชนิด ได้แก่ กระชายด า 
ขมิ้นชัน บัวบก และไพล รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรใน
วงเงิน 1,258 ล้านบาท (พ.ศ. 2561) 

แนวทางการด าเนินงาน 
(1) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product Champion ทั้ง 4 ชนิด ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
(2) การก าหนดรูปแบบและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product Champion เพ่ือวาง

จ าหน่ายในต่างประเทศ 
(3) การส่ งเสริม ให้ มี การจัดจ าหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ สมุน ไพร Product Champion ใน

ต่างประเทศ  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการพัฒนาและส่งเสริม Product Champion ของ

สมุนไพรที่มีความพร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจ 
2. มอบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และภาคเอกชนด าเนินการ 
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3. มอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชาสัมพันธ์ข้อมูลและจัดท า Business Matching 
กับนักลงทุน/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม 

 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
2.2.1.2 ผลการด าเนินงานการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal City) โดย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
น าเสนอโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
3.2.2 โครงการใหม่ที่จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
3.2.2.1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อวางจ าหน่ายในต่างประเทศ (Product Outlet) 
ความเป็นมา 

 (1) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ในระยะ 10 ปี (ฉบับที่ 3) โดยก าหนดโครงการ Quick Win เพ่ือ
ขับเคลื่อนในเรื่อง Herbal Product ของอภัยภูเบศร Model ซึ่งจะสามารถน า Model ดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้
เกิดการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเพ่ือวางจ าหน่ายในต่างประเทศ 

 (2) ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างยั่งยืน มาตรการที่ 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาสมุนไพร Product Champion ได้แบ่งมิติสมุนไพรที่มีศักยภาพออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ ด้านศักยภาพ 
ด้านความต้องการ และด้านความน่าสนใจในอนาคต ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนสมุนไพร Product 
Champion 4 ชนิด ได้แก่ กระชายด า  ขมิ้นชัน  บัวบก และไพล รวมทั้ งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรในวงเงิน 1,258 ล้านบาท 

(3) ด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและคณะฯ ได้เข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการบูรณาการภายใต้นโยบาย Medical Hub 
รองรับตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานรัฐบาลไทยกับต่างประเทศ ในด้านบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากล การบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่มีชื่อเสียงด้านนวดไทย/ สปาไทย 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพรไทย และมีข้อสรุปเกี่ยวกับด้านสมุนไพรไทยว่า เห็นควรให้มีการ
พัฒนา Branding และมี Outlet ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศไทย โดยให้มีการเจรจากับองค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ในกรณีของยาสมุนไพรไทย ให้มีการจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศไทยเพ่ือใช้ในร้านนวดไทย/ สปาไทย เช่น กระบวนการในการน าเข้าผลิต
เพ่ือสุขภาพ ข้อห้าม/ ข้อจ ากัด เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ Organic โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ ได้แก่ ลูกประคบ/ 
Essential oil ให้มีการแสดงความพร้อมในการส่งออกสมุนไพรไทย  

(4) มีวัดไทยในประเทศสวีเดน อยู่ทางตอนเหนือ (เมือง Holmselevägen) มีพ้ืนที่รองรับ
ขนาดใหญ่ สามารถจัดตั้งเป็น Outlet ในการน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศไทยไปวางจ าหน่ายและเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ไปในสหภาพยุโรป 
  ข้อเท็จจริง 

สหรัฐอเมริกา 
คณ ะกรรมการอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริกา (USFDA) เป็ นหน่ วยงานภายใต้ 

Department of Health and Human Service (DHHS) แ ล ะ  The Public Health Service (PHS) 
USFDA เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับดูแลเรื่องอาหารทุกชนิด ยกเว้นเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์และจากเนื้อสัตว์ปีก ไข่แช่เยือกแข็งและไข่อบแห้ง ซึ่งสินค้าที่น าเข้าสหรัฐอเมริกาต้องมีมาตรฐาน
เหมือนกับสินค้าที่ผลิตภายในสหรัฐอเมริกา สินค้าอาหารน าเข้าต้องบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค 
และผลิตด้วยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ ยาและเครื่องมือต่างๆ ต้องมีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เครื่องส าอางจะต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่มีส่วนประกอบที่ละเมิดข้อบังคับ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ปลดปล่อยรังสีได้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและ
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เพียงพอด้วยภาษาอังกฤษ สีเจือปนทุกชนิดต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ได้  โดย USFDA วัตถุบางชนิดจะใช้ได้เมื่อ
ผ่านการรับรองความปลอดภัยโดยผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของ USFDA แล้ว  

ในส่วนของผลิตภัณฑ์น าเข้า USFDA ไม่มีโอกาสในการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตจก
ประเทศต้นทางจึงต้องเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตให้น าเข้าสินค้า โดยพิจารณาจากการตรวจตัวอย่างหรือ
จากประวัติของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า อย่างไรก็ตาม USFDA ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
รัฐบาลของผู้ส่งออก เพ่ือสุ่มตรวจสถานประกอบการที่ส่งสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกา โดยเน้นตรวจโรงงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทที่มักพบปัญหา เมื่อสินค้าได้รับอนุญาตให้น าเข้าแล้วจะได้รับการปฏิบัติเหมือนสินค้าใน
ประเทศ ผู้น าเข้าหรือผู้กระจายสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสินค้านั้น 

รายการสินค้าที่ต้องขอขึ้นทะเบียนตามบทบัญญัติว่าด้วยอาหารยาและเครื่องส าอาง มี
รายการหลัก 4 อย่างดังนี้ คือ (1) อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ า (low acid canned food) (2) อาหาร
ที่ท าให้เป็นกรด (Acidified  foods) (3) ยา และ (4) เครื่องมือการแพทย์ หากไม่ขอขึ้นทะเบียนถือเป็น
ความผิด ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นเข้าข่ายเป็นสินค้าปลอม ส่วนเครื่องส าอางนั้นผู้ผลิตและเจ้าของสูตร
สามารถมาขอขึ้นทะเบียนได้ตามความสมัครใจ ส าหรับเครื่องเทศ เมล็ดเครื่องเทศ และสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้ต้องการการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะต่างๆ เป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์อาจขึ้นรา หรืออาจเสื่อมเสีย 
นอกจากว่ามีการเตรียมและเก็บรักษาอย่างเหมาะสม กรณีที่ใช้สมุนไพรเป็นยาจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของยา ตามบทบัญญัติอาหารยาและเครื่องส าอางสมุนไพรหลายชนิด ถ้าไม่กล่าวอ้างสรรพคุณหรือชี้น าในการ
รักษาโรคในฉลากหรือเอกสารโฆษณาอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์นั้นจะถือว่าเป็นอาหารและขึ้นอยู่กับข้อก าหนดอาหาร
เพียงอย่างเดียว เช่น อนุญาตให้จ าหน่ายสมุนไพรโสมเป็นเครื่องดื่มชา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย USFDA จะ
ห้ามจ าหน่ายสมุนไพรเพื่อผลการรักษาทางการแพทย์ ถ้าไม่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพจริง
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ดังที่กล่าวอ้าง ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและสมุนไพรต้องเป็นของแท้  ตามที่แสดงด้วย
ชื่อสามัญบนฉลาก  ถ้าได้จากพืชอ่ืนหรือผสมกับวัสดุจากพืชอ่ืนจะถือว่าปลอมปนและแสดงเท็จ ชื่อของ
สมุนไพรและเครื่องเทศต้องตั้งขึ้นตามหลักพฤกษศาสตร์  

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์  
ตลาดสินค้าสุขภาพ และความงาม (เครื่องส าอางค์ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอ่ืนๆ) ในกลุ่ม

ประเทศนอร์ดิกส์ ๔ ประเทศ (เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ยกเว้นไอซ์แลนด์) สวีเดนนั้นมีความ
โดดเด่นมากที่สุดเนื่องจากสวีเดนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และมีจ านวนประชากร
มากกว่าประเทศอ่ืน จึงท าให้ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งในตลาดนอร์ดิกส์ผู้บริโภคมีรสนิยม
คล้ายกัน คือ นิยมสินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้ารักษ์ธรรมชาติ ปราศจากสิ่งเจือปน และกระแสความนิยมนี้ได้
กระจายตัวไปยังสินค้ากลุ่มต่างๆ เช่น อาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รวมไปทั้ง เครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และมีความต้องการสินค้าท่ีเป็น "Organic"  

การจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ ความงาม ยา และเครื่องส าอางค์ นั้น สามารถน าเข้าได้หลาย
ทาง เช่น ผ่านทางผู้น าเข้า ผู้แทนจ าหน่าย (Agency) ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย สุขภาพร่างกายของผู้บริโภคเป็นส าคัญ การน าเข้าจึงต้องผ่านผู้น าเข้าซึ่งเป็นตัวกลางในการ
ติดต่อการขออนุญาตกับทางการ และดูแลด้านการตรวจสอบสารเคมี การติดฉลาก บรรจุภัณฑ์ การระบุแหล่ง
ผลิต ผู้ผลิต และชื่อผู้น าเข้า เพ่ือให้แน่ใจว่า สินค้าถูกผลิตอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดและได้รับการ
ยอมรับในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมตามมาตรฐานของสังคมและสิ่งแวดล้อม และ/หรือเป็นที่นิยมสอดคล้อง
ในตลาดท้องถิ่น ซึ่งผู้น าเข้าจะไปจ าหน่ายต่อร้านค้าปลีกอ่ืนๆ ต่อไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านสปา และโรงแรมอีกต่อหนึ่ง 
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การจ าหน่ายโดยผ่านร้านสปา และนวดแผนโบราณไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนอร์ดิกส์นิยมใช้บริการ เป็นจ านวนมาก หรือเคยมี
ประสบการณ์เดินทางไปใช้บริการที่ประเทศไทยแล้ว จึงมีความต้องการหาสินค้า และบริการจากประเทศไทย 
ปัจจุบันมีร้านสปาและนวดแผนโบราณไทยเป็นจ านวนมากกว่า ๒๐๐ แห่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ทั้งนี้ 
ร้านสปา และนวดไทยเหล่านี้เป็นร้านขนาดเล็กที่มียอดการสั่งซื้อน้อย (เฉลี่ยร้านละประมาณ ๑ ตู้คอนเทน
เนอร์ต่อปี) 

ระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรกับสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจะต้องมี

คุณสมบัติต่างๆ ตามท่ีสหภาพยุโรปก าหนดไว้ ดังนี้ 
 - ค าจ ากัดความของค าว่าผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงสารสมุนไพร 
(Herbal Substance) อย่างน้อยหนึ่งสารเป็นสารออกฤทธิ์ (Active Ingredients) หรือมีการเตรียมสาร
สมุนไพร (Herbal Preparation) หรือการผสมผสานแนวทางท้ังสองอย่างเข้าด้วยกัน 
 - สารสมุนไพร (Herbal Substance) คือ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือส่วนทั้งหมดของพืช 
บางส่วนของพืช สาหร่าย เห็ดรา ไลเคน (lichen) ซึ่งยังไม่ได้แปรรูป โดยอาจเป็นการท าให้แห้งหรือเป็นของสด
ก็ได้ ส าหรับการเรียกชื่อสารสมุนไพรนั้น ให้เรียกตามระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม (Binomial 
System) เช่น สกุล (Genus)/ Species/ Variety และ Author 
 - การเตรียมสารสมุนไพร (Herbal Preparation) ประกอบด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การ
สกัด การกลั่น การคั้น การแยกส่วน การฆ่าเชื้อ การท าให้เข้มข้น และการหมัก รวมไปถึง การป่น การละลาย
แอลกอฮอ (Tincture) และการสกัด เป็นต้น 
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรยังมีต้องคุณสมบัติ ดังนี้ 
 - จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีการใช้มาอย่างน้อย ๓๐ ปี และมีการใช้ในตลาด
ยุโรปมาอย่างน้อย ๑๕ ปี  
 - สามารถใช้ได้โดยที่แพทย์หรือเภสัชกรไม่จ าเป็นต้องสั่งยาหรือควบคุมดูแลในการใช้ยา
ดังกล่าว  
 - จะต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างเพียงพอเพ่ือสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผลิตภัณฑ์จะไม่
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายใดๆ และยังคงมีผลในการรักษาแม้จะใช้ในระยะเวลานาน (กล่าวคือ ไม่ดื้อยา)  
 - ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดังกล่าวจะต้องมีปริมาณการใช้ที่เฉพาะเจาะจง  
 - จะต้องเป็นยาใช้ภายนอก หากเป็นยาภายใน ต้องเป็นยาประเภทรับประทาน หรือสูด
ดม (ไม่ใช่ยาที่ฉีดเข้าภายในร่างกาย) 

โดยจะมีคณะกรรมาธิการส าหรับผลิตภัณฑ์ยาสมุน ไพร (Committee for Herbal 
Medicinal Products - HMPC) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ European Medicines Agency (EMEA) มีหน้าที่ประเมิน
และก ากับดูแลการจดและการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตามกฎระเบียบ  

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออก ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมายังตลาดสหภาพยุโรป ต้องติดต่อ
ผู้น าเข้าหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในยุโรปว่าจ าเป็นต้องมีการด าเนินการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่น าเข้ามา
ขายในสหภาพยุโรปหรือไม่ และหากจ าเป็นผู้น าเข้าจะเป็นผู้แทนการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ (National Competent Authority) ในประเทศท่ีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรนั้นวางจ าหน่าย 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 
รัฐบาลกลางได้แต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาหาร

และคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน : China Food and Drug Administration 
(CFDA) เพ่ือก ากับดูแลกิจกรรมการผลิตและจัดการอาหารตามกฎหมาย ดังนั้นการขึ้นทะเบียนต ารับยาจะต้อง
ขึ้นทะเบียนกับ CFDA โดยแยกย่อยตามมณฑล มีเพียงการข้ึนทะเบียนที่กรุงปักก่ิงเท่านั้นที่จะสามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาได้ทั่วประเทศได้ และจะต้องแปลเอกสารทุกอย่างเป็นภาษาจีนทั้งหมด ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนใช้
ระยะเวลานานเกินกว่า 3 ปี มีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนไม่สูงมากนัก แต่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติม
อีก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนทางกฎหมายที่มีสัญชาติจีนที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนต ารับยา  

ในระบบข้อบังคับหรือกฎหมายของ FDA ของจีน มีพ้ืนฐานของการสนับสนุนจาก 4 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) รัฐบาลจีน 2) ประชาชนทั่วไป 3) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 4) เศรษฐกิจและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ดังนั้น กฎระเบียบกฎหมายของจีนทางด้านยาโบราณ จ าเป็นต้องมีปัจจัยทั้ง 4 ที่ได้กล่าวไปแล้วมาเป็นพ้ืนฐาน  

ขอบข่ายของกฎหมาย FDA ของจีน ในมุมมองของกฎหมายยาสามารถแบ่งได้ 5 ล าดับ ดังนี้ 
 1. Constitutions (รัฐธรรมนูญที่ก าหนดกฎหมาย FDA ของจีน) 
 2. Laws (กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องยา) 
 3. Administrative Regulations (กฎของรัฐบาล 16 ฉบับ โดยมี FDA ของจีนเป็นผู้
ก ากับดูแล) 
 4. Provisions (44 ฉบับ) 
 5. Regulatory Documents & Technical Guidelines  
  ในกฎหมายของยาได้ก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องควบคุมดูแลทางด้านการผลิต การ
จ าหน่ายและด้าน Clinical ว่าหลังจากใช้แล้วมีผลข้างเคียงหรือไม่ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ครบถ้วน ซึ่งใน
ประกาศของรัฐบาล ได้มีข้อควบคุมทางด้านยา ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการยา 
 2. การควบคุม ดูแล และให้การคุ้มครอง ตามชนิด/ประเภทของยาจีน 
 3. ยาเสพติด และยาชาต่างๆ 
 4. การปลูกภูมิคุ้มกันต่างๆ 
 5. กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายที่ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ 
 6. ข้อก าหนดของการแพทย์แผนจีน 
  ในข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านยาไม่ว่าจะเป็นด้านการเก็บเก่ียวเพาะปลูก หรือการผลิต หรือ 
การจ าหน่ายจ่ายแจก และการปฏิบัติทางด้าน Clinical ต่าง ๆ ทางหน่วยงานเองจะมีข้อก าหนดขึ้นมา 
ซึ่งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ FDA จีนจะคล้ายข้อก าหนดของ FDA ของไทย 
  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โลก (IFOAM) เป็นการลดความสับสนในกลุ่มผู้บริโภคในเรื่อง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีหลากหลายและเป็นการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
ภูมิภาคเอเชียมีประเทศที่ให้การรับรองมาตรฐาน IFOAM ได้ใน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อิสราเอล ญี่ปุ่น 
เกาหลี และไทย จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อเกษตรอินทรีย์ไทยในการขยายตัวไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ และเพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยอีกด้วย 
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แนวทางการด าเนินงาน 
  (1) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะส่งออกไปจ าหน่ายในร้านนวดไทย/ สปาไทยที่เปิด
ด าเนินการในต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และพิจารณา
ท า Harmonization ร่วมกัน 
  (2) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถขึ้นทะเบียนต ารับยา/ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยาของต่างประเทศได ้
  (3) การพิจารณา Business Matching กับหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยผ่านตัวแทนจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ เช่น จับคู่กับสมาคมสปาไทยและนวดไทย
แห่งสหรัฐอเมริกาในลักษณะ Whole Distributor ในสหรัฐอเมริกา/ ผ่านวัดไทยในสวีเดนเพ่ือจัดจ าหน่ายใน
สหภาพยุโรป 
  (4) การพัฒนาระบบ Logistic เพ่ือการขนส่งผลิตภัณฑ์ไทยไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ทั้งทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ  
  (5) การก าหนดรูปแบบและแบรนด์สินค้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยในการไปจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ากรอบแนวทางการส่ง เสริม

ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยสามารถไปวางจ าหน่ายในต่างประเทศ 
(Product Outlet) ได้ โดยคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ การตรวจสอบ/ การขึ้นทะเบียน และช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ในลักษณะการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ 
รวมทั้งหารือร่วมกันในการจัดเวที Business Matching  
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
  3.2.2.2 การจัดตั้ง Outlet จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย 
  ความเป็นมา 
  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ในระยะ 10 ปี (ฉบับที่ 3) ได้ก าหนดโครงการ Quick Win ในการสนับสนุนให้
มีการพัฒนา Herbal Product ของอภัยภูเบศร Model ซึ่งจะสามารถน า Model ดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิด
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย 

แนวทางการด าเนินงาน 
พิจารณแนวทางการจัดตั้ง Outlet จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในสนามบิน (Duty Free) และ

ในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดตั้ง Outlet จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยในสนามบิน (Duty Free) และในสถานที่ท่องเที่ยวชั้น
น าของประเทศไทย 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง Outlet จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ประเทศไทยในสนามบิน (Duty Free) และในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศไทย 

3. พิจารณาสิทธิประโยชน์กรณีผู้รับบริการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยจาก Out Let 
ที่ตั้งข้ึน 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
3.2.2.3 การส่งเสริมพัฒนาให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพิ่ม

มากขึ้นตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และนโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) 
ความเป็นมา 
(1) ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ในลักษณะ New S -curve ในอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ  ซึ่งในนโยบาย Medical Hub มี
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้นตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การส่งเสริมให้มีการวิจัยเครื่องมือแพทย์ และการส่งเสริมให้เครื่องมือ
แพทย์ของไทยไปวางจ าหน่ายในต่างประเทศ 

(2) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วย
การส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และเห็นว่าพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ โดย  (1) 
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีบทบาทต่อการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต  (2) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง และการอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือยกนระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ (4) 
ส่งเสริมการน าแนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) มาปรับใช้ในการให้บริการ
ของภาครัฐ โดยรวมอยู่ในจุดเดียวและมีเอกภาพในการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับบริการที่สะดวก
และมีความรวดเร็ว โดยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(3) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB) ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
รายละเอียดในการลงทุน ดังนี้ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
สิทธิและประโยชน์ ใน
การยกเว้นภาษี เงินได้

นิติบุคคล 
๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือ
ชิ้นส่วน  
๓.๑๑.๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่
ใน ประเภทความเสี่ยงสูงหรือเทคโนโลยี สูง 
(เช่น เครื่อง X–Ray, เครื่อง MRI, เครื่อง 
CT Scan และวัสดุฝังใน ร่างกาย เป็นต้น) 
หรือเครื่องมือแพทย์ ที่มีการน าผลงานวิจัย

 
 
๑. กรณีที่มีการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม  
 
 
 

 
 

๘ ปี  
(ไม่ก าหนดวงเงิน ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ที่ได้รับ

การยกเว้น)  
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ภาครัฐ หรือที่ด าเนินการร่วมกับภาครัฐไป
ผลิต เชิงพาณิชย์  
๓.๑๑.๒ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิด
อ่ืนๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จาก 
ผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)  
๓.๑๑.๓ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า 
หรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์  ผ้า
คลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้า ก๊อซ 
และส าลี เป็นต้น 

๒. กรณีที่ไม่มีการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม  
 
 
 
 
กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือสาลี 
ต้องเริ่มต้น จากผ้าฝ้ายดิบ หรือ
ใยฝ้าย 

๘ ปี  
 

 
๗ ปี  

 
 

๕ ปี 

แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้นโดย

ขอรับการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI 
(2) พิจารณาแนวทางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรองรับในพื้นที่เศรษกิจพิเศษ 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการส่งเสริมพัฒนาให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะ

นวัตกรรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้นตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และนโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (New S-Curve) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแนวทางการผลิตเครื่องมือแพทย์ใน
ลักษณะนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
  มติที่ประชุม 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  3.2.2.4 การกระตุ้น Demand ภายในประเทศรองรับการใช้สมุนไพรไทย 
  ความเป็นมา 

(1) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ในระยะ 10 ปี (ฉบับที่ 3) ซึ่งมี 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ Medical 
Service Hub/Wellness Hub/Academic Hub/Product Hub ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในประเด็นด้าน Health and Wellness ที่มีการ
ขับเคลื่อนในเรื่อง Herbal Product ของอภัยภูเบศร Model ซึ่งจะสามารถน า Model ดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้
เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย 

(2) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โดย
การด าเนินโครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” 
ซึ่งมีกิจกรรมในหัวข้อ Medical and Wellness Tourism ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการด าเนินการจัดท าแพคเกจพิเศษรองรับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อ
สนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งแพคเกจเพ่ือสุขภาพ และ
แพคเกจเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ โดยมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 15 แห่ง 
  แนวทางการด าเนินงาน 

(1) การส่งเสริมให้ร้านนวด/สปาใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย หรือวางจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้า 

(2) พิจารณามาตรการภาษีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย เช่น การลดหย่อน
ภาษีประจ าปี 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการกระตุ้น Demand ภายในประเทศรองรับการใช้

สมุนไพรไทย  
  

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
  มติที่ประชุม 
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3.3 ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการส าคัญอ่ืนๆ ท่ีจะให้ด าเนินการ 
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีวาระเพ่ือการ

ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) 
(พ.ศ.2560-2569) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ที่ประสงค์ให้ผลักดันในเชิงนโยบาย 

 โดย     (1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
          (2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
          (3) กรมวิทยาศาสตร์การแทพย์ 
          (4) กรมการท่องเที่ยว 
          (5) กระทรวงการต่างประเทศ 
          (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          (7) กระทรวงอุตสาหกรรม 
          (8) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          (9) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 
          (10) กระทรวงพาณิชย์ 

 (11) ภาคเอกชน 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
  มติที่ประชุม 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 



เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2560 40 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)  
3.4 แต่งตั้งคณะท างานเพิ่มเติมภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 
  ความเป็นมา 
  ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ 1103/2777 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 
2560 แจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ครอบคลุมทั้ง
บทบาทด้านการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศและยกระดับมาตรฐาน 
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรขออนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ขออนุมัติเพ่ิมเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  
  2. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการฯ  ราย
ประเด็น ได้แก่ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือวางจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Product 
Outlet) / การจัดตั้ง Outlet จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย / การส่งเสริมพัฒนาให้มีการผลิต
เครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้นตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ
นโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)  
  3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าร่างค าสั่งตามข้อ 1 เสนอประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาลงนามต่อไป ส าหรับการแต่งตั้งคณะท างานตามข้อ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณายกร่างค าสั่ง   
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป 

 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2560 41 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 

ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 2/2560 
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