
 
 

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจำเดือน มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 

  
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสุขภาพ
เพื่ อสร้างมูลค่ าเพิ่ ม เชิ งเศรษฐกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1,126,400 613,158.91 

  กิจกรรมที่ 1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการสำคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ใน
สถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย 
และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
ในอนาคต 

 508,650 335,084.36 
 

  1.1 กลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub)  
 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub) ดังนี้ 

1.1 การประชุมคณ ะอนุกรรมการพัฒ นา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการ 

508,650 335,084.36 
 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)  
1.2 การประชุมคณ ะอนุกรรมการพัฒ นา

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล 
(Medical Service Hub) 

1.3 การประชุมคณ ะอนุกรรมการพัฒ นา
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย (Academic Hud) 

1.4 การประชุมคณ ะอนุกรรมการพัฒ นา
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) 
2. เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลไกของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) ดำเนินการต่อไปได้ โดย
มีงบประมาณที่ใช้ ดังนี้ 
1. เป็นค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการ
น โยบ าย ในสถานการณ์ ป กติ  ภ ายหลั งจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย 
และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ใน
อนาคต  
2. เป็นค่าจ้างเหมาบริการรองรับสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

3. เป็นค่าบริหารจัดการภายในหน่วยงานจาก
สถานการณ์ปกติและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่มี 

  กิจกรรมที่  2. การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ
บริการรักษาพยาบาลและการบริการ
ส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) 
รอ งรั บ นั ก ท่ อ ง เที่ ย วช าวต่ า งช าติ ใน
สถานการณ์ปกติ ภายหลังจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ใน
อนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ 

 
 
 
 

339,820 108,960 

  2.1 การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล
และบริการเพ่ื อส่ ง เสริ มสุ ขภ าพรองรับ
ชาวต่างชาติในสถานการณ์ปกติ   

ผลการดำเนินงาน 
1. การบูรณาการความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย
พันธมิตร ประกอบด้วย  
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
- บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
- โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาพืชสมุนไพร นวัตกรรมเป็น 
Green Medicine แ ล ะ  Stem Cell เ พ่ื อ ก า ร

15,200 4,250 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

รักษาพยาบาลของประเทศไทย โดยจัดทำความ
ร่วมมือ ดังนี้ 
1) (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการลงนาม 
MOU ใน งาน  Thailand International Health 
Expo 2022 
2) (ร่าง) แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวม
ของอุตสาหกรรมในกลุ่ม ATMPs 
3) กลยุทธ์การสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรมทาง
การค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมในกลุ่ม 
ATMPs ของประเทศไทย 
2. จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงเพ่ือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
ที่ เกี่ยวข้องในการยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือ
รักษาพยาบาล 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม
รวมไม่เกิน 4 ราย 
3. การกำหนดประเภทการตรวจลงตราเพ่ือการ
รักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment 
Visa) รหัส Non-MT คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติใน
หลักการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยการ
กำหนดประเภทตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล
ป ระ เภ ท ให ม่ ให้ ส อด รั บ กั บ ระยะ เวล าแล ะ
กระบวนการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ิม
ตั ว เลื อก ในการเดิ นทางเข้ าสู่ ป ระเทศให้ แก่



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและมีกำลังใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยชาวต่างชาติสามารถเดิน
ท าง เข้ าม า ใน ป ระ เท ศ ไท ย เพ่ื อ เข้ า รั บ ก าร
รักษาพยาบาล พร้อมผู้ติดตามไม่เกิน 3 ราย ที่ได้มี
การนั ดหมายไว้ล่ วงหน้ ากับสถานพยาบาลที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในระยะเวลา 1 ปี เข้า
ออกหลายครั้ง (Multiple Entry) 
4. แถลงข่าวเรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม
รองรับการทำประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างด้าวผู้
ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่วคราว     
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)” 
5. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพใน พ้ืนที่  EEC ร่วมกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทย และสรุปสถานภาพ
การพัฒนา Wellness ของ EEC โดยที่ประชุมมีมติ 
หน่วยงานพันธมิตรดำเนินการประชุมปรึกษาหารือ
ในการจัดหางบประมาณสนับสนุนและแนวทางการ
ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพ่ือผลักดันเข้าสู่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ล ำ ดั บ  แ ล ะ เส น อ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
6.การพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทยร่วมกับ
เครือข่ายพันธมิตร 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

1 ) กำหนด ให้มี กล ไกขับ เคลื่ อนการดำ เนิ น งาน          
ผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนระบบนิเวศน์รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม Wellness Hub ภายใต้คำสั่ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร           
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และป ลั ด กระท รวงส าธารณ สุ ข  เป็ นที่ ป รึ กษ า
คณะทำงาน 
2) พัฒนาศักยภาพบุลากรในกลุ่ม Health Coach 
และ Lifestyle Coach เพื่อรองรับในอุตสาหกรรม
โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดและเป็นไปตามมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่ต่อยอด 
(Reskill/Upskill) และระบบการถ่ายองค์ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและศาสตร์
การแพทย์ทางเลือกให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ เพื่ อเสริมศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ ม 
ในการให้บริการ  
3) พัฒนาศักยภาพโรงแรมที่มีความพร้อมเป็นโรงแรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
4) ส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โครงการกะรน 
Wellness Sandbox ประสงค์ที่จะให้โรงแรมในพื้นที่
ในการพัฒนาเชิงลึกเร่ืองของอาคารและสภาพแวดลอ้ม



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ให้เป็นอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงานแล้วให้
พื้นที่กะรน เป็นพื้นที่ที่สะอาด หมายถึง สะอาดในเร่ือง
ของสภาพแวดล้อมเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของ
กายภาพ 
5) ก า ร จั ด ท ำ ฐ า น ข้ อ มู ล  Directory เ พื่ อ
ร ว บ ร ว ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ท ค โ น โ ล ยี ร ว ม ถึ ง
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นแคตตาล็อค 
6) การพัฒนานวัตกรรมช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง  Medical Wellness and Spa  
โดยสามารถนำไปสามารถถ่ายทอดกับผู้ประกอบการ
ในพื้นที่และสามารถนำไปสู่ตลาดในต่างประเทศได้  
รวมถึงส่งเสริมแนวทางการบริหารพยาบาลโดยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย การเข้าถึงนวัตกรรมและแนว
ทางการบริหารการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยการแพทย์ทางเลือกแล้วแพทย์แผนปัจจุบันใน
การผสมผสาน โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนา
รูปแบบการบริการ COVID Treatment เป็ นการ
ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ร่วมปัจจุบันระหว่างคณะแพทย์แผนไทยคณะพยาบาล
และและภาควิชาเวชศาสตร์ 
7) การพัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานเพื่อยกระดับ 
Wellness Fair เป็น Volunteer เพื่อพร้อมในเรื่อง
ของการรองรับนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพ 
8) การเตรียมพิจารณาการออกใบอนุญาตใบเดียว (single 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

license) สำหรับบุคลากรและคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่มี 

  2.2 การส่งเสริมพัฒนาพัฒนารูปแบบบริการ
สุขภาพสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
รองรับการเปิดประเทศ (Sandbox) และ
รูปแบบการกักกันที่กำหนด (Alternative 
Quarantine) ภายหลังจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และเตรียม
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต  

ผลการดำเนินงาน 
1. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แนว
ทางการบริหารจัดการควบคุมโรค สำหรับสถาน
กักกัน ใน โรงพยาบาลทางเลื อก (Alternative 
Hospital Quarantine : AHQ) สำหรับกลุ่มผู้ป่วย
ชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม และสถาน
กักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine : GQ)  
เพ่ือรองรับการเปิดประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้แทนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกัน
ในโรงพยาบาลทางเลือก ประมาณ 200 คน 
GQ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนสนามกอล์ฟที่เข้าร่วม
เป็นสถานกักกันในกจิการกอล์ฟ ประมาณ 20 คน 
2. ชี้แจงแนวทางการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยว
ในรูปแบบ Sandbox สำหรับพ้ืนที่ท่องเที่ยวนำร่องใน
เขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือจัดทำมาตรการรองรับการนำ
แรงงานจากกัมพูชาเข้ามาทำงานในพ้ืนที่  และ
ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่

15,600 1,270 
 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

เกี่ยวข้องในพ้ืนทีเ่พ่ือจัดทำรายละเอียดในการทำ SOP 
ในจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว และตราด โดย
ได้มีการจัดทำ SOP แล้ว ดังนี้ 
เขต 1 
- CHARMING Chiang Mai (เชียงใหม่) 
เขต 6 
- เกาะช้างทูเก็ตเตอร์ KOH CHANG TOGETHER 
(ตราด) 
- Koh Samet traveling & Sealed route plan 
(ระยอง) 
- CHANTHABURI Keep Going (จันทบุรี) 
- Pattaya Move on (ชลบุรี) 
- Hua Hin Recharge (ประจวบคีรีขันธ์) 
เขต 8 
- ฮักเลย เชียงคาน (HUG Loei - Chiang khan) 
- บึงกาฬ พลัส (Buengkan Plus+) “พักกาย พัก
ใจ หลงใหลบึงกาฬ” 
- หนองคายสบายดี (Nong Khai Sabaydee) 
- โครงการอดุรพลัส (UDON PLUS MODEL) 
- นครพนมเมือง 3 ที่สุด 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

- เที่ยวสกลกัญ “เมืองสมุนไพร มหานครแห่งพฤษเวช” 
- หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
3 . ชี้ แ จ งแ น วท างก าร เปิ ด ป ระ เท ศ รอ งรั บ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sandbox สำหรับพ้ืนที่
ท่องเที่ยวนำร่องในเขตสุขภาพที่ 8 เพ่ือปรับปรุง
รายละเอียดร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน         
ที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และจัดทำรายละเอียด  SOP 
ร่วมกับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับประกาศ ศบค. โดยให้
เพ่ิมเติมมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดของคน
ไทยที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ Sandbox และเร่งดำเนินการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาจัดทำเล่ม SOP ร่วมกับจังหวัดในพ้ืนที่        
นำร่อง ได้แก่ เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม       
บึงกาฬ หนองบัวลำภู 
4 . ชี้ แ จ งแ น วท างก าร เปิ ด ป ระ เท ศ รอ งรั บ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบ Sand Box สำหรับพ้ืนที่
ท่องเทีย่วนำร่องในเขตสุขภาพที่ 12 และดำเนินการ
ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพ่ือจัดทำรายละเอียดในการทำ SOP 
5. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาความพร้อมและ
กำหนดมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ     



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

แนวพรมแดนถาวร และจัดทำหลักเกณฑ์และแนว
ทางการเปิดการค้าชายแดนระยะสั้น 1 วัน ในพื้นที่
จั งห วั ด น ำร่ อ ง  เฉพ าะก ลุ่ ม ป ระ เท ศ  CLMM          
เพ่ื อเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และจัดคำสั่ง
คณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. ชี้แจงแนวทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแนว
พรมแดนถาวรระยะสั้น 1 วัน (One Day Trip) เพ่ือ
เตรียมการในการดำเนินการสำหรับจังหวัดนำร่องโดย
ชี้แจงให้กับคณะทำงานเพ่ือพิจารณาความพร้อมและ
กำหนดมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจแนว
พ รม แด น ถาวร  (One Day Trip) ทั้ ง ห ม ด  2 5 
ห น่ ว ย งาน  ได้ แ ก่  ผู้ ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่  1 ,6 , 8 และ 12 ,สสจ. 
จังหวัดหนองคาย , สสจ. จังหวัดสระแก้ว , สสจ. 
จังหวัดเชียงราย, สสจ. จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค 
กรมการกงสุล กรมศุลกากร กรมการจัดหางาน 
กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตรวจตนเข้าเมือง กอง
การรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณ าจั กร 
กองบัญชาการกองทัพไทย สภาความม่ันคงแห่งชาติ 
เป็นต้น 
7. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) ครั้ง
ที่ 11/2565 ที่ประชุมมีมติให้ปรับมาตรการการ
เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอที่
ประชุม ศบค. พิจารณา จัดเป็นคำสั่ง ศบค. เพ่ือให้
มีผล บังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทาง
ความพร้อมในการเปิดด่านทางบกร่วมกัน โดยจะ
นำร่องในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดสงขลา 
ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่มี 
 

  2.3 การส่งเสริมพัฒนาต้นแบบ/รูปแบบ
เส้ นท างท่ องเที่ ยวแบบครบวงจ ร/Area 
Quarantine รูปแบบบริการรักษาพยาบาล
และการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง 
(Magnet) เพ่ื อกระตุ้ น เศรษฐกิ จสุ ขภ าพ
ภ าย ใน ป ร ะ เท ศ ร อ งรั บ ช า ว ไท ย แ ล ะ
ช า ว ต่ า ง ช า ติ แ ล ะ ก า ร เปิ ด ป ร ะ เท ศ 
(Sandbox)/Test and Go ใน พ้ืนที่ จั งหวัด
เป้าหมายนำร่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการแพทย์  

ผลการดำเนินงาน 
1. ลงพ้ืนที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการ
พัฒนารูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ Sandbox และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจแนวพรมแดนถาวร (One Day Trip) 
สำหรับชาวไทยและชาวต่ างชาติ  ณ  จั งหวัด
หนองคาย 
2. ลงพ้ืนที่ศึกษาระบบการดำเนินงานโครงการ      
ฮักเลย–เชียงคาน การสาธิตกิจกรรมภายใต้รูปแบบ 
Bubble and Seal Route ระหว่าง Day 1 – 14 

 103,440 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

เพ่ือตรวจเยี่ยมและกำกับแนวทางการดำเนินการ
ตาม  SOP สำหรับ ผู้ รับ บริ การและผู้ ติ ดตาม         
และแหล่งจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ณ จังหวัดเลย 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาต้นแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับการพัฒนาเขตระเบียง
เศรษฐกิ จเวลเนสอันดามั น (Andaman Wellness 
Corridor : AWC) และการเตรียมการจัดงาน Specialised 
Expo 2028  - Phuket ใน ระห ว่ างวั น ที่  8  - 12 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และ
จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
- พัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนรองรับ 
การเตรียมการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส
อันดามัน (Andaman Wellness Corridor : 
AWC) ในเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
- วางแนวทางการพัฒนาต้นแบบบริการ
รักษาพยาบาลและบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ใน
จงัหวัดพังงา และศึกษาเยี่ยมชมระบบการ
ดำเนินการในอำเภอเขาหลัก เพ่ือพิจารณาความ
พร้อมรองรับการเตรียมการพัฒนาเขตระเบียง
เศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (AWC) 
4. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาความพร้อมและ



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

กำหนดมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจแนว
พรมแดนถาวร (One Day Trip เพ่ือจัดทำข้อกำหนด
กลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) โดยมี กลุ่ มเป้ าหมาย : 
บุคคลต่างชาติจาก สปป.ลาว ที่ เป็นผู้เดินทางและ
ผู้ติดตาม 3 คน 
5.การพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน 
Andaman Wellness E co n o m ic  Corridor (AWC) 
การพัฒนาพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้มีศักยภาพสูงรองรับ
การเป็นระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman 
Wellness E c o n o m ic  Corridor : AWC) โด ย มี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาบริการที่มี
ศักยภาพสู ง (Magnet) / นวัตกรรม (Innovation)/ 
การพัฒนากฎหมายเฉพาะ/ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
Green Island Intelligence City Soft Power สถานที่
ท่องเที่ยว และการลงทุนขนาดใหญ่การพัฒนา Smart 
Health & Wellness City ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน (ภู เก็ต กระบี่  พั งงา และระนอง) เพื่ อกระตุ้ น
เศรษฐกิจและการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ Wellness 
and Health Business ไ ป สู่ ก า ร เป็ น  Andaman 
Wellness Corridor และขยายพื้นที่การดำเนินการมายัง
ภาคใต้ตอนบน และเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใน



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ประเทศ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Magnet Cluster) 
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman 
Wellness Economic Corridor: AWC)  
6.การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต      
สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก 
• เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใน
หลักการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพระดับโลก จำนวนทั้งสิ้น 1,411,697,566 บาท 
(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
• เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะทำงาน
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด
ภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับโลก ครั้งที่  
1/2565 มีมติ เห็นชอบรูปแบบการบริหารจัดการ
โครงการได้แก่ 1) งบประมาณแผ่นดิน 2) เงินกู้เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นความร่วมมือกับ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 3) โครงการความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์และ
บริษัทธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์ จำกัด และ 4) การร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่มี 
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  3. การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้ เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  (นโยบาย 
Medical Hub) ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ก ติ  
ภายหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 คลี่คลาย และเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 

 277,930 
 

169,114.55 

  3.1 การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการ
สุขภาพรองรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพ
ระดับประเทศและระดับโลก (Expo)  

ผลการดำเนินงาน 
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “Thailand 
International Health Expo 2 0 2 2 ” ค รั้ ง ที่  
1 /2 565  แล ะค รั้ งที่  2 /2565  เพ่ื อ ราย งาน
ความก้าวหน้าการจัดงานและการพิจารณาการ
เลื ่อนการจัดงาน “Thailand International Health 
Expo 2022”  โดยที่ประชุมมีมติเลื่อนการจัดงาน 
“Thailand International Health Expo 2022” 
จากเดิม 20-23 มกราคม 2565 เปลี่ยนเป็น 17 - 20
มีนาคม 2565 เพ่ือให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงก่อน 
2. เสวนาออนไลน์  "การขับ เคลื่อนนวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสุขภาพ และบริหารเพ่ือ
สุ ขภ าพแก่คนทั้ งมวล” (Empowering Smart 
Healthcare Innovation Thailand) 

277,930 169,114.55 
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3. จัดทำรายละเอียดการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด
ง าน  Specialized Expo 2 0 2 8  Phuket, Thailand 
และการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับโลก เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
4.ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน  Expo 2025 
Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นใน
ก าร จั ด ท ำแ ผ น ก ารด ำ เนิ น งาน แ ล ะก รอ บ
งบประมาณในการจัดงาน และจัดทำแผนการใช้
ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารถาวรภาย
หลังจากสิ้นสุดการจัดงานเพ่ิมเติมประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
5. ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “Thailand 
International Health Expo 2 0 2 2 ” ค รั้ ง ที่  
4/2565 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการจัดงานและ
การพ ิจารณาการเลื ่อนการจ ัดงาน  “Thailand 
International Health Expo 2022”  โดยที่ประชุมมี
มตดิำเนินการจัดงาน ในวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 
ภายใต้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข  
6. การประชุมปรึกษาหารือการจัดแสดงพ้ืนที่โซนที่ 
: 1 พื้นที่จัดแสดงศักยภาพของประเทศไทย และพ้ืนที่



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ภายในงาน 
“Thailand International  Health Expo 2 0 2 2 ” 
ครั้งที่ 1/2565 และ ครั้งที่ 2/2565  
7. ประชุมรับทราบข้อมูลและแนวทางการเป็น
เจ้ า ภ าพ ก า ร จั ด งาน เอ็ ก ซ์ โป ร ว า ร ะ พิ เศ ษ 
(Specialised Expo) ร่วมกับองค์การนิทรรศการ
นานาชาติ (BIE) ผ่านช่องทางการประชุมทางไกล 
(Zoom Online)  และผู้แทนประเทศที่ยื่นเสนอตัว
เป็ น เจ้ าภ าพ อีก  จำน วน  4 ประ เท ศ  ได้ แก่  
สหรัฐอเมริกา เชอร์เบีย สเปน และอาร์เจตินา  
เพ่ือรับทราบข้อมูลและแนวทางการเป็นเจ้าภาพ
การจัดงาน Expo 2027/2028 
8. ประชุมคณะทำงานสำหรับการเสนอตัวเป็น
เจ้ าภาพในการจัดงาน  Expo 2028 - Phuket, 
Thailand (สัญจร) ครั้งที่ 1/2565 ณ จังหวัดภูเก็ต 
ร่วมกับหน่วยงาน พันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , สสปน , กระทรวงการ
ต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และ ททท. เพ่ือคณะทำงานจะหมดวาระในการ
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และเตรียม
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จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการเสนอเป็น
เ จ้ า ภ า พ ก า ร จั ด ง า น  Specialised Expo 
2027/2028 ต่อไป 
9. ลงพื้นที่ศึกษาระบบการดำเนินการรองรับการจัด
ง า น  Specialised Expo 2028 - Phuket, 
Thailand พ้ืนที่หาดไม้ขาวเพ่ือศึกษา สถานที่ตั้ง
แล ะชี้ จุ ด ก ารด ำ เนิ น ก ารรอ งรับ ก ารจั ด งาน 
Specialised Expo 2028 - Phuket, Thailand 
10.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดงาน Thailand 
International Health Expo 2022  ระหว่ า งวันที่        
17 – 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์     
ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงาน
ภายใต้ แนวคิ ดหลั ก  “THAILAND INTERNATIONAL 
HEALTH EXPO 2022 : สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อ
คุณภาพชีวิตประชาชน” มุ่งเน้นศักยภาพและความพร้อม
ใ น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ผ่าน
การดำเนินงานตามนโยบาย การพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical 
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Hub) เพื่อที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตในทุ กมิติ แก่ประชาชน         
ทุกช่วงวัย ซึ่งในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 
ไ ด้ รั บ เกี ย ร ติ จ า ก น า ย อ นุ ทิ น  ช า ญ วี ร กู ล  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวเปิดงานฯ และปาฐกถาพิเศษ เร่ือง 
“บทบาทความสำเร็จของประเทศไทยกับการจัดการ 
COVID - 19 และการเปิดประเทศ” และ Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Director - General (WHO) 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global Pandemic of COVID - 19 
and COVID - 19 Vaccine” 
ภายในงานมีการจัดพื้นที่แบ่งเป็น 9 พื้นที่หลัก ได้แก่   
1 ) พื้ น ที่ จั ด แ ส ด งศั ก ย ภ าพ ข อ งป ระ เท ศ ไท ย 
ประกอบด้วย (1) สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ใต้ร่มพระบารมี 
(2) โครงการพระราชดำริฯ โดยศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง 
(3) ภาคภูมิใจสาธารณสุขไทย ก้าวไกลระดับโลก (4) ไทย
ชนะร่วมใจ สู้มหันตภัยโควิด (5)วัคซีนเพื่อคนไทย ป้องกัน
โควิด (6) ภูมิใจพลังไทย เลิศล้ำงานแพทย์ไทย ก้องไกล
ในสากล (8) มหัศจรรย์แห่งกัญชา (9) สดุดีเทิดเกียรติ
คุณ ผู้เกื้อหนุนสาธารณสุขไทย  
2) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจากพันธมิตร : สำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุน
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
3) พื้นที่บริการฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
กรมควบคุม โรคในการจัดสรรวัคซีน โควิด  - 19  
ยี่ห้อ Pfizer สำหรับให้บริการฉีดวัคชีนภายในงานฯ 
สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี และหรับบุคคลทั่วไปเข็ม     
ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,806 ราย 
4 ) พื้ น ที่ บ ริ ก ารส าธารณ สุ ขฟ รี  ป ระกอบ ด้ วย 
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรม
กิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ์  (วั ด ไร่ขิ ง ) 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานยศเส โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสิรินธร 
สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย 
5)  เวทีหลัก มีการเสวนา / บรรยายด้านสุขภาพ จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อเสวนา 27 หัวข้อ วิทยากรรวม
ทั้งสิ้น 56 ราย 
6) พื้นที่สนับสนุนโครงการ และพื้นที่ผู้แสดงสินค้า 
ประกอบด้ วย ผู้ สนั บสนุน โครงการ จำนวน  93
หน่วยงาน และผู้แสดงสินค้า จำนวนรวม 124 คูหา  
8) พื้นที่เจรจาทางธุรกิจ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรม
จับคู่เจรจาธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย 
(Seller) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ งใน
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ประเทศและต่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ การจับคู่
ธุ ร กิ จ  (Business Matching) แ บ บ  On Ground 
จำนวน 200 ราย และแบบ Online จำนวน 241 ราย 
สร้างมูลค่าสูงถึง 10,658 ล้านบาท  
9) พื้นที่การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการทางด้าน
สุขภาพ ในรูปแบบ Onsite และแบบ Online จำนวน
ทั้งสิ้น 48 หัวข้อ  
11.จัดทำแนวทางนำผลิตสมุนไพรไปจำหน่าย        
ในต่างประเทศ 
ประเทศเป้าหมาย จีน/เดนมาร์ก/สหรัฐอเมริกา/
กลุ่มสแกนดิเนเวีย/ยุโรป/ตะวันออกกลาง 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
1) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ Product Champion และ
จัดทำ List รายชื่อ 
2) พิจารณา หลักเกณฑ์ในการจดแจ้งหรือขอขึ้น
ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) และ FDA ในต่างประเทศ 
3) เจ ร จ าก า ร  Harmonization กั บ ป ร ะ เท ศ
เป้าหมายและททท. /สถานทูตทั่วโลก 
4) เจรจากับนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการต่างประเทศ 
ในการจัดสถานที่ในการวางจำหน่ายผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพ (Outlet) 
5) พิจารณาด้านกฎหมาย/กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับ



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

การนำผลิตภัณ ฑ์ สุ ขภ าพ ไปวางจำหน่ ายใน
ต่างประเทศ 
6) ท ำการตลาด /ป ระชาสั ม พั น ธ์ /  Business 
Matching ร่วมกัน 
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คือ บริษัท ขาวลออ
เภสัช จำกัด  
1. ผลิตภัณฑ์นำร่อง ได้แก่ กระชายดำ กวาวเครือขาว 
เพชรสังฆาต ใบมะรุม 
2. พื ชสมุ น ไพรที่ มี ศั กยภาพ  ได้ แก่  สารสกั ด
ส มุ น ไ พ ร  ( Herbal Extract, Powder/Liquid) 
เครื่องสำอางสมุนไพร (Herbal Cosmetics) ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ ม  (Herbal Drink, Herbal Tea) และเสริ ม
อาหาร (Health Supplement Food) 
ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่มี 

  3.2 การประชาสัมพันธ์นโยบาย Medical Hub 
ของประเทศไทย ในสถานการณ์ปกติ ภายหลัง
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คลี่ คลาย และเตรี ยมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต  
 

ผลการดำเนินงาน 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
(ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
การส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย :  
1) การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical 
Hub) การบริการรักษาพยาบาลและบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) 
2) มาตรการรองรับการเปิดประเทศ รูปแบบการ

49,110 0.00 



 
 

ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้รับ (บาท) ใช้ไป (บาท) 

ท่องเที่ยว Sandbox เน้นจังหวัดนำร่อง 
3) การทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าว         
ผู้ขอรับการตรวจ ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
4) การจั ดงาน  “Thailand International Health 
Expo 2022” 
2. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร จั ด ง า น  “Thailand 
International Health Expo 2 0 2 2 ” ผ่ า น
ช่องทาง Online และ Offline เช่น 
1) ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 
2) รถไฟฟ้าสายสีม่วง  
3) MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุข 
4) ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
5) หน่วยงานพันธมิตร (สสปน. /ททท./สสส.) 
6) ผ่ านช่ องทางสื่ อต่ างๆ ดั งนี้  Media Group      
เช่ น  ที วี  วิ ท ยุ  YouTube Facebook เว็ ป ไซต์  
สำนักข่าวต่างๆ Online Media = 49 สื่อ 
รวม Media Coverage 137,749,989 eyeballs 
ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่มี 

รวม 1,126,400 613,158.91 
หมายเหตุ :     


